
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSÕES E DESIGNAÇÕES DO ROLAMENTO 
Parâmetros para dimensões e estrutura de designações de rolamentos 

As dimensões principais são regulamentadas pela norma internacional (ISO 15 

 

DIMENSÕES DO ROLAMENTO 
As dimensões principais dos rolamentos, conforme indicadas nas figuras, são as 

dimensões como o diâmetro do furo “d”, o diâmetro externo “D”, a largura “B”, 

a largura de montagem (ou altura) “T” e o chanfro “r”, que indicam o contorno 

determinante dos limites dos rolamentos, sendo estas muito importantes 

quando da instalação dos rolamentos nos eixos e nos alojamentos 

 Diâmetro do furo 

 Diâmetro externo 

 Largura 

 Altura do rolamento 

 Chanfro 

 

 
  

Dimensões principais dos 
rolamentos radiais de esferas e 

de rolos 

Rolamento axiais de esferas de 
escora simples 

Comparação entre as seções 
transversais dos rolamentos axiais 

(exceto a série de diâmetro 5) 

Comparação entre as seções transversais dos rolamentos radiais para várias séries dimensionais 
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As dimensões das ranhuras para os anéis de retenção, no 

diâmetro externo dos rolamentos, são especificadas pela ISO 

464 e DIN 616. Igualmente, as dimensões e a precisão dos anéis 

de retenção são também especificadas pela ISO 464 e pela DIN 

5417. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSÕES DO ROLAMENTO 

As designações dos rolamentos consistem em uma combinação 

de números e letras. Eles identificam os seguintes parâmetros: 

 Tipo de rolamento; 

 Dimensões; 

 Precisão dimensional e de giro; 

 Folga de rolamento 

 Detalhes adicionais 

As designações de rolamentos de rolamentos padrão são 

definidas por JIS B 1513 e DIN 623. NSK também usa 

designações suplementares para uma classificação posterior.

SEÇÕES DE UMA DESIGNAÇÃO DE ROLAMENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLOS DE DESIGNAÇÕES DE ROLAMENTO 

  

Dimensões da ranhura e do anel de retenção 

Prefixo 

Código da série do rolamento 

Código do furo do rolamento 

Sufixo 

Designação básica 

HR 313 09 J 

F 60 8 MC3 

      

Rolamento de uma carreira de 
esferas de contato angular 
 

Série de diâmetro 2 
 

Furo do rolamento 100 mm 

Folga axial do rolamento C3 
 

Disposição costa a costa 
 

Ângulo de contato de 30o 

     

Rolamento de duas carreiras 
de rolos cilíndricos tipo NN 
 

Série de largura 3 
 

Série de diâmetro 0 
 

Furo de rolamento 85 mm 

Precisão ISO Classe 4 
 

Folga radial do rolamento 
não intercambiável CC1 

 
 

Furo cônico (Conic. 1:12) 
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SÍMBOLOS DAS SÉRIES DE ROLAMENTOS 

Nota:  (1) O símbolo da série de rolamento 213 deveria ser 203 pela série de largura; no entanto, o 213 é usado tradicionalmente. 
Observação: Os símbolos de largura entre ( ) na coluna dos símbolos de largura são omitidos nas séries de rolamentos.  
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SÍMBOLOS DAS SÉRIES DE ROLAMENTOS  

Notas: (1) Símbolos das séries de rolamentos conforme Tabela 7.5. 

(2) Consulte a página B111 quanto ao número básico dos rolamentos de rolos cônicos das novas séries ISO. 

(3) Os números do furo, desde 04 até 96, ao serem multiplicados por 5, se convertem na dimensão do furo em milímetros (exceto os 

rolamentos axiais de escora dupla). 

(4) HR vem na frente (como prefixo) dos símbolos das séries de rolamentos. 
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SÍMBOLOS DAS SÉRIES DE ROLAMENTOS 

Notas: (5) JIS : Japanese Industrial Standards. 

(6) BAS : The Japan Bearing Industrial Association Standard. 

(7) ABMA : The American Bearing Manufacturers Association. 
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