
Motores de baixa tensão
Manual de instalação, operação, manutenção e segurança

Manual de instalação, operação, manutenção e segurança .......................................................................................... PT 3

Mais idiomas – consulte o website www.abb.com/motors&generators > Motores > Biblioteca de documentos





Motores de baixa tensão
Manual de instalação, operação, manutenção e segurança

Índice   Página

1.  Introdução ...................................................................................................................................5
 1.1  Declaração de Conformidade ..............................................................................................5

 1.2  Validade ... ...........................................................................................................................5

2.  Considerações relativas à segurança .......................................................................................5
3.   Manuseamento ...........................................................................................................................6
 3.1  Recepção ............................................................................................................................6

 3.2  Transporte e armazenamento ..............................................................................................6

 3.3  Elevação . ............................................................................................................................6

 3.4  Peso do motor ....................................................................................................................6

4.  Instalação e colocação em serviço ...........................................................................................8
 4.1  Geral .................................................................................................................................. 8

 4.2  Motores não equipados com rolamentos de esferas ............................................................8

 4.3  Verificação da resistência de isolamento ..............................................................................8

 4.4  Fundações ..........................................................................................................................8

 4.5  Equilibrar e instalar os meios-acoplamentos e polias ...........................................................9

 4.6  Montagem e alinhamento do motor .....................................................................................9

 4.7  Forças radiais e correias de transmissão .............................................................................9

 4.8  Motores com bujões de drenagem para condensação ........................................................9

 4.9  Cablagem e ligações eléctricas ............................................................................................9

  4.9.1  Ligações para diferentes métodos de arranque ..................................................10

  4.9.2  Ligações de equipamentos auxiliares..................................................................11

 4.10  Terminais e sentido de rotação ..........................................................................................11

5.  Funcionamento  ........................................................................................................................12
 5.1  Geral ................................................................................................................................. 12

Manual para motores de baixa tensão 3GZF500730-85 Rev G 07-2016 | Motores e Geradores ABB   3



6.  Motores de baixa tensão em aplicações com velocidade variável  .....................................13
 6.1  Introdução .........................................................................................................................13

 6.2  Isolamento dos enrolamentos ............................................................................................13

  6.2.1  Selecção do isolamento dos enrolamentos para conversores ABB .....................13

  6.2.2  Selecção do isolamento para os enrolamentos com todos  
   os outros conversores  .......................................................................................13

 6.3  Protecção térmica  ............................................................................................................13

 6.4  Correntes nos rolamentos ..................................................................................................14

  6.4.1  Eliminação de correntes nos rolamentos com conversores ABB .........................14

  6.4.2  Eliminação de correntes nos rolamentos com todos os outros conversores .......14

 6.5  Cablagem, ligação à terra e CEM ......................................................................................14

 6.6  Velocidade de funcionamento ............................................................................................14

 6.7  Motores em aplicações de velocidade variável ...................................................................14

  6.7.1  Geral ..................................................................................................................14

  6.7.2  Capacidade de carga do motor com conversores da série AC_8_ _  
   com controlo DTC ..............................................................................................15

  6.7.3  Capacidade de carga do motor com conversores da série AC_5_ _  ..................15

  6.7.4  Capacidade de carga do motor com outros conversores  
   de alimentação tipo PWM ...................................................................................15

  6.7.5  Sobrecargas de curta duração ...........................................................................15

 6.8  Chapas de características .................................................................................................15

 6.9  Colocação em serviço da aplicação de velocidade variável ................................................15

7.  Manutenção ...............................................................................................................................16
 7.1  Inspecção geral .................................................................................................................16

  7.1.1 Motores de reserva  ..................................................................................................16

 7.2  Lubrificação .......................................................................................................................16

  7.2.1   Motores com rolamentos que não necessitam de lubrificação ...........................16

  7.2.2  Motores com rolamentos que necessitam de lubrificação ...................................17

  7.2.3   Intervalos de lubrificação e quantidades de lubrificante .......................................18

  7.2.4  Lubrificantes .......................................................................................................20

8.  Apoio pós-venda .......................................................................................................................21
 8.1  Peças sobressalentes ........................................................................................................21

 8.2  Desmontar, voltar a montar e rebobinar .............................................................................21

 8.3  Rolamentos .......................................................................................................................21

9.  Requisitos ambientais ..............................................................................................................21
10.  Resolução de problemas .........................................................................................................22
11.  Figuras .......................................................................................................................................24

4  Motores e Geradores ABB | Manual para motores de baixa tensão 3GZF500730-85 Rev G 07-2016



1. Introdução

 NOTA!
Estas instruções devem ser seguidas para assegurar 
uma correcta e segura instalação, operação e 
manutenção do motor. Devem ser disponibilizadas 
e seguidas pelo pessoal encarregue da instalação, 
operação e manutenção deste motor ou do 
equipamento associado. O motor destina-se a 
ser instalado e utilizado por pessoal qualificado, 
familiarizado com os requisitos de segurança e 
saúde relevantes e com a legislação nacional. 
Ignorar estas instruções poderá invalidar todas as 
garantias aplicáveis.

1.1 Declaração de Conformidade
A conformidade do produto final com a Directiva 2006/42/
CE (Maquinaria) tem de ser estabelecida pela parte 
responsável pela colocação em serviço, quando o motor é 
instalado na máquina. 

1.2 Validade
Estas instruções são válidas para os seguintes tipos de 
máquinas eléctricas da ABB, utilizadas como motores ou 
geradores:

séries MT*, MXMA,
séries M1A*, M2A*/M3A*, M2B*/M3B*, M4B*, M2C*/M3C*, 
M2F*/M3F*, M2L*/M3L*, M2M*/M3M*, M2Q*, M2R*/M3R*, 
M2V*/M3V*
com os tamanhos 56 a 450.
 
Existe um manual em separado para, por exemplo, 
motores de baixa tensão para utilização em atmosferas 
explosivas: Manual de instalação, operação e manutenção 
e segurança (3GZF500730-47)

São necessárias informações adicionais para alguns 
tipos de máquinas devido à sua aplicação especial e/ou 
considerações relativas à sua concepção.

Estão disponíveis manuais adicionais para os seguintes 
motores:
– motores para mesas de rolos
– motores arrefecidos a água
– motores de extracção de fumo
– motores com travão
– motores para ambientes com temperaturas elevadas
– motores para aplicações marítimas, para montagem  
   num deck aberto de navios ou unidades marítimas

2. Considerações relativas  
    à segurança

O motor destina-se a ser instalado e utilizado por pessoal 
qualificado, familiarizado com os requisitos de segurança e 
saúde relevantes e com a legislação nacional.

Os equipamentos de segurança necessários para 
a prevenção de acidentes no local de montagem e 
funcionamento devem ser fornecidos de acordo com 
regulamentos locais.

AVISO!
Os controlos de paragem de emergência têm de 
ser equipados com bloqueios de reinício.  Após a 
paragem de emergência, um novo comando de 
início pode ter efeito apenas depois de o bloqueio 
de reinício ter sido intencionalmente reposto.

Pontos a observar: 
1.  Não subir para cima do motor.

2.  A temperatura da carcaça exterior do motor pode ser 
mais quente ao tacto durante o funcionamento normal 
e, especialmente, depois da paragem.

3.  Algumas aplicações especiais do motor podem 
requerer instruções adicionais (por exemplo, se 
for utilizada uma alimentação com conversor de 
frequência).

4.  Tenha atenção às peças rotativas do motor.

5.  Não abrir as caixas de terminais enquanto estiverem 
com energia.
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3.  Manuseamento

3.1 Recepção
Imediatamente após a recepção, verifique o motor para 
identificar danos exteriores (por exemplo, extremidades 
dos veios, flanges e superfícies pintadas) e, se forem 
encontrados danos, informe sem demora o transitário.

Verifique todos os dados da chapa de características, 
nomeadamente a tensão e as ligações dos enrolamentos 
(estrela ou triângulo). O tipo de rolamentos é especificado 
na chapa de características para todos os motores, 
excepto para os motores de tamanhos mais reduzidos.

No caso de uma aplicação de transmissão de velocidade 
variável, verificar a capacidade de carga máxima permitida 
de acordo com a frequência que se encontra gravada na 
segunda chapa de características do motor.

3.2 Transporte e armazenamento
O motor deve ser sempre armazenado no interior (com 
temperaturas acima de –20 °C), em ambientes secos, não 
sujeitos a vibrações e sem poeiras. Durante o transporte, 
devem ser evitados choques, quedas e humidade. Para 
outras situações, contactar a ABB.

As superfícies maquinadas não protegidas (extremidades 
dos veios e flanges) devem ser tratadas contra a corrosão.

Recomenda-se que os veios sejam rodados 
periodicamente (uma vez por trimestre) à mão para impedir 
a migração da massa lubrificante.

Recomenda-se a utilização de aquecedores anti-
condensação, se instalados, para evitar a condensação de 
água no motor.

O motor não pode estar sujeito a quaisquer vibrações 
externas quando parado, para evitar danificar os 
rolamentos.

Durante o transporte, os motores equipados com 
rolamentos de rolos e/ou angulares devem ser equipados 
com dispositivos de travamento.

3.3 Elevação
Todos os motores ABB acima dos 25 kg estão equipados 
com olhais de elevação.

Apenas as patilhas ou olhais de elevação principais do 
motor devem ser utilizados para elevar o motor. Não 
devem ser utilizados para elevar o motor quando este 
estiver ligado a outros equipamentos.

As patilhas de elevação dos equipamentos auxiliares 
(por exemplo, travões, ventiladores de arrefecimento 
separados) ou caixas de terminais não devem ser utilizadas 
para elevar o motor. Devido às diferentes potências, 
disposições de montagem e equipamentos auxiliares, os 
motores com a mesma estrutura podem ter um centro de 
gravidade diferente.

Não se devem utilizar patilhas de elevação danificadas. 
Verifique se as patilhas de elevação ou os olhais integrados 
não estão danificados, antes de proceder à elevação.

Os parafusos dos olhais de elevação deverão ser 
apertados antes de iniciar a elevação. Se necessário, a 
posição do parafuso deve ser ajustada utilizando anilhas 
adequadas como espaçadores.

Certifique-se de que é utilizado o equipamento de elevação 
adequado e de que os tamanhos dos ganchos são 
adequados para as patilhas de elevação.

Devem ser tomados os cuidados necessários para não 
danificar o equipamento auxiliar e os cabos ligados ao 
motor.

Remova os dispositivos instalados para transporte e que 
fixam o motor à palete.

A ABB disponibiliza instruções de elevação específicas.

AVISO!
Durante os trabalhos de elevação, montagem ou 
manutenção, devem ser implementadas todas 
as considerações necessárias sobre segurança, 
devendo ser prestada especial atenção ao facto de 
que ninguém corre o risco de ser atingido pela carga 
elevada.

3.4 Peso do motor
O peso total do motor varia dentro do mesmo tamanho 
(altura do centro), consoante as diferentes potências, 
as diferentes disposições de montagem e os diferentes 
equipamentos auxiliares.

O seguinte quadro mostra os valores aproximados para os 
pesos máximos dos motores nas suas versões básicas em 
função do material da estrutura.

O peso real de todos os motores ABB, excepto nas 
dimensões de estrutura mais reduzidas (56 e 63), é 
indicado na chapa de características.
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Tamanho da 
estrutura

Alumínio

Peso kg

Ferro fundido

Peso kg

Ad.
para o travão

56 4.5 - -

63 6 - -

71 8 13 5

80 14 20 8

90 20 30 10

100 32 40 16

112 36 50 20

132 93 90 30

160 149 130 30

180 162 190 45

200 245 275 55

225 300 360 75

250 386 405 75
280 425 800 -

315 - 1700 -

355 - 2700 -

400 - 3500 -

450 - 4500 -
 
Se o motor estiver equipado com uma ventoinha em 
separado, contactar a ABB para obter o respectivo peso.
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4. Instalação e colocação em serviço

AVISO!
Desligue e bloqueie todo o sistema antes de realizar 
trabalhos no motor ou no equipamento accionado. 

4.1  Geral
Devem ser verificados com cuidado todos os valores 
indicados nas chapas de características, para garantir 
que a proteção e as ligações do motor são feitas 
adequadamente.

Quando o motor é colocado em funcionamento pela 
primeira vez ou após uma paragem prolongada superior 
a 6 meses, aplicar a quantidade especificada de massa 
lubrificante.

Consulte a secção “7.2.2 Motores com rolamentos que 
requerem lubrificação” para obter mais detalhes.

Quando colocado numa posição vertical com o veio a 
apontar para baixo, o motor tem de ter uma cobertura 
protetora para evitar que objetos estranhos e fluidos 
caiam nas aberturas da ventilação. Isto também pode ser 
conseguido através de uma cobertura protetora não fixada 
ao motor. Neste caso, o motor deve ter uma etiqueta de 
aviso.

4.2  Motores com rolamentos 
diferentes dos rolamentos de 
esfera com ranhura profunda

Remover o travamento do transporte, caso tenha sido 
aplicado. Rodar o veio do motor à mão para comprovar 
que roda livremente, se possível.

Motores equipados com rolamentos de rolos 
cilíndricos: 
Colocar o motor em funcionamento sem a aplicação de 
uma força radial no veio pode danificar o rolamento de 
rolos devido ao "deslizamento".

Motores equipados com rolamentos de esfera de 
contacto angular: 
Colocar o motor em funcionamento sem a aplicação de 
uma força axial ao veio na direção certa pode danificar o 
rolamento de contacto angular.

AVISO!
Nos motores com rolamentos de contacto angular, 
a força axial não deve em caso algum mudar de 
direção.

O tipo de rolamento está especificado na chapa de 
características.

4.3  Verificação da resistência de 
isolamento

Medir a resistência de isolamento (IR) antes de colocar em 
funcionamento, depois de longos períodos de inatividade 
ou armazenamento se houver suspeitas de humidade 
no enrolamento. A IR deverá ser medida diretamente 
nos terminais do motor com os cabos de alimentação 
desligados para evitar que afetem o resultado.

A resistência de isolamento deverá ser usada como 
indicador de tendência para determinar alterações no 
sistema de isolamento. Em máquinas novas, a IR é 
normalmente de milhares de Mohms, pelo que a alteração 
da IR é importante para conhecer a condição do sistema 
de isolamento. Tipicamente, a IR não deverá ser inferior a 
10 MΩ e em caso algum inferior a 1 MΩ (medida com 500 
ou 1000 Vcc e corrigida para 25 °C). O valor da resistência 
de isolamento é reduzido para metade por cada aumento 
de 20 °C da temperatura ambiente. 

A Figura 1 no capítulo 11 pode ser usada para a correção 
do isolamento para a temperatura pretendida. 

AVISO!
Para evitar o risco de choque eléctrico, a estrutura 
do motor tem e ser ligada à terra e os enrolamentos 
deverão ser descarregados contra a estrutura 
imediatamente após cada medição. 

Se não for atingido o valor de referência da resistência 
de isolamento, isso indica que o enrolamento está muito 
húmido, devendo por isso ser seco numa estufa. A 
temperatura da estufa deve ser de 90 °C durante 12 a 16 
horas, seguindo-se de 105 °C durante 6 a 8 horas.

Se instalados, os bujões dos orifícios de drenagem devem 
de ser removidos e as válvulas de fecho devem estar 
abertas durante o aquecimento. Após o aquecimento, 
certificar-se de que os bujões são novamente equipados. 
Mesmo que os bujões de drenagem estejam instalados, 
recomenda-se a desmontagem das tampas e das 
coberturas das caixas de terminais durante o processo de 
secagem.

Normalmente, os enrolamentos molhados com água 
salgada devem ser rebobinados.

4.4 Fundações
O utilizador final é o único responsável pela preparação das 
fundações.

As fundações metálicas devem ser pintadas para evitar a 
ocorrência de corrosão.

As fundações devem ser uniformes e suficientemente 
rígidas para resistir a eventuais forças de curto-circuito.
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Nota! A diferença de alturas 
em relação a qualquer outro 
pé do motor não deve exceder 
± 0,1mm

Régua

Localização do pé

4.5 Equilibrar e instalar os  
      meios-acoplamentos e polias
Por norma, a equilibragem do motor foi feita utilizando 
meias chavetas 

Os meios-acoplamentos ou polias devem ser equilibrados 
depois maquinados os escatéis. A equilibragem deve 
ser efectuada de acordo com o método de equilibragem 
especificado para o motor.

Os meios-acoplamentos e as polias devem ser instalados 
no veio utilizando ferramentas e equipamentos apropriados 
que não danifiquem os rolamentos e os vedantes.

Nunca se deve instalar um meio-acoplamento ou uma 
polia utilizando um martelo, nem removê-los utilizando uma 
alavanca apoiada na carcaça do motor.

4.6 Montagem e alinhamento  
      do motor
Certificar-se de que há espaço suficiente para a livre 
circulação de ar em torno do motor. É aconselhável ter 
uma folga entre a tampa do ventilador e a parede, etc, de 
pelo menos ½ da entrada de ar da tampa do ventilador. 
Poderá encontrar informações adicionais no catálogo do 
produto ou nos desenhos das dimensões disponíveis no 
nosso site na Internet: www.abb.com/motors&generators.

O alinhamento correcto é fundamental para evitar avarias 
nos rolamentos, vibrações e possíveis falhas nos veios.

Montar o motor na fundação utilizando os parafusos ou 
pernos adequados e colocando calços entre a fundação e 
os pés.

Alinhe o motor utilizando os métodos adequados.

Se aplicável, fazer furos de posicionamento e fixar os 
pernos de posicionamento no lugar.

Precisão de montagem dos meios acoplamentos: verifique 
se a folga b é inferior a 0,05 mm e se a diferença entre a1 
e a2 é também inferior a 0,05 mm. Ver figura 2.

Volte a verificar o alinhamento após o último aperto dos 
parafusos ou cavilhas.

Não exceder os valores de carga permitidos para 
rolamentos, como indicado nos catálogos do produto.

Verificar se o motor tem um fluxo de ar suficiente. 
Certificar-se de que nem os objectos próximos nem a luz 
solar directa irradiam calor adicional sobre motor.

Para motores montados com flanges (por exemplo, B5, 
B35, V1), certificar-se de que a construção permite um 
fluxo de ar suficiente na superfície exterior da flange.

4.7 Forças radiais e correias  
      de transmissão
As correias têm de ser apertadas de acordo com as 
instruções do fornecedor do equipamento accionado. 
Contudo, nunca devem ser excedidas as forças máximas 
da correia (ou seja, as forças radiais exercidas sobre os 
rolamentos) que se encontram indicadas nos respectivos 
catálogos de produtos.

AVISO!
Uma tensão excessiva da correia causa danos nos 
rolamentos e pode provocar a ruptura do veio. 

4.8 Motores com bujões de  
      drenagem para condensação
Verificar se os bujões e os orifícios de drenagem estão 
voltados para baixo. Em motores montados verticalmente, 
os bujões de drenagem podem estar na posição 
horizontal.

Os motores com bujões de drenagem em plástico vedáveis 
são entregues com os orifícios abertos. Em ambientes com 
muita poeira, todos os orifícios de drenagem devem ser 
fechados.

4.9 Cablagem e ligações  
      eléctricas
As caixas de terminais dos motores normais com uma 
única velocidade têm normalmente seis terminais para os 
enrolamentos e, pelo menos, um terminal para ligação à 
terra.

Para além dos terminais para os enrolamentos principais e 
para ligação à terra, a caixa de terminais pode também ter 
ligações para os termístores, elementos de aquecimento 
ou outros dispositivos auxiliares.

Têm de ser concebidas e dimensionadas de forma a evitar 
a transferência de vibrações para o motor e vibrações 
provocadas pela ressonância. Ver figura abaixo.
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Têm de ser utilizados terminais de condutores adequados 
para a ligação de todos os cabos principais. Os cabos 
para os equipamentos auxiliares podem ser ligados 
directamente aos blocos de terminais sem necessidade de 
terminais.

Os motores destinam-se apenas a instalação fixa. Salvo 
especificação em contrário, as roscas das entradas de 
cabos são métricas. A classe de protecção IP do bucim 
para o cabo deve ser, pelo menos, a mesma das caixas de 
terminais.

Na instalação, deve ser utilizada um encaixe de conduta ou 
um conector de cabo certificado. 

NOTA!
Os cabos têm de ser mecanicamente protegidos 
e fixados junto da caixa de terminais para cumprir 
os requisitos adequados da CEI/EN 60079-0 e as 
normas locais de instalação. 

As entradas de cabos não utilizadas devem ser fechadas 
com tampas de obturação de acordo a classe de 
protecção IP da caixa de terminais.

O grau de protecção e o diâmetro estão especificados nos 
documentos relacionados com o bucim do cabo.

AVISO!
Utilize bucins para cabo e vedantes adequados 
nas entradas dos cabos de acordo com o tipo de 
protecção e o tipo e diâmetro do cabo.

A ligação à terra deve ser efectuada de acordo com as 
normas locais antes de ligar o motor à alimentação.

O terminal de terra na estrutura tem de ser ligado ao 
terminal PE com um cabo, conforme indicado na Tabela 5 
da CEI/EN 60034-1:  

Área de secção transversal mínima de condutores de 
protecção

Área de secção transversal 
de condutores de fase da 

instalação, S, [mm2]

Área de secção transversal 
mínima do condutor de proteção 

correspondente, S, [mm2]

4 4

6 6

10 10

16 16

25 25

35 25

50 25

70 35

95 50

120 70

150 70

185 95

240 120
300 150

400 185

Para além disto, a ligação à terra ou soldadura de recursos 
de ligação no exterior de aparelhos eléctricos tem de 
fornecer uma ligação eficaz de um condutor com uma área 
de secção transversal de, pelo menos, 4 mm2.

A ligação de cabos entre a rede e os terminais do motor 
tem de cumprir os requisitos indicados nas normas 
nacionais para a instalação ou na norma CEI/EN 60204-1 
de acordo com a corrente nominal indicada na chapa de 
características. 

NOTA!
Quando a temperatura ambiente excede +50 °C, 
devem ser utilizados cabos com uma temperatura 
de funcionamento admissível de +90 °C, no mínimo. 
Além disso, todos os outros factores de conversão, 
em função das condições de instalação, devem ser 
tomados em consideração no dimensionamento dos 
cabos.

Certifique-se de que a protecção do motor corresponde 
às condições ambientais e climatéricas. Por exemplo, 
certifique-se de que a água não pode entrar no motor ou 
nas caixas de terminais.

Os vedantes das caixas de terminais devem de ser 
colocados correctamente nos entalhes previstos, para 
garantir a classe IP correcta. Uma fuga pode levar à 
penetração de poeira ou água, provocando um risco de 
descarga nos elementos vivos.

4.9.1  Ligações para diferentes métodos de 
arranque

As caixas de terminais dos motores normais com uma 
única velocidade têm normalmente seis terminais para os 
enrolamentos e, pelo menos, um terminal para ligação à 
terra. Isto permite a utilização de arranque DOL (arranque 
directo) ou Y/D (estrela-triângulo).

Para motores de duas velocidades e motores especiais, 
a ligação de alimentação deve ser feita de acordo com 
as instruções que se encontram no interior da caixa de 
terminais ou no manual do motor.

A tensão de alimentação e o modo de ligação encontram-
se gravados na chapa de características.

Arranque directo (DOL):
Podem ser empregues ligações dos enrolamentos do tipo 
Y ou D. 

Por exemplo, 690 VY, 400 VD indica uma ligação Y para 
690 V e uma ligação D para 400 V.

Arranque Estrela-Triângulo (Y/D):

A tensão de alimentação deve ser igual à tensão nominal 
indicada para o motor quando se utiliza uma ligação D.

Remover todos os elos de ligação da caixa de terminais.
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Outros métodos de arranque e condições de 
arranque severas:
Caso sejam utilizados outros métodos de arranque, tais 
como conversor ou arrancador suave, nos tipos de serviço 
S1 e S2, considera-se que o dispositivo está "isolado do 
sistema de potência quando o equipamento eléctrico está 
em funcionamento", de acordo com a norma CEI 60079-0, 
e a protecção térmica é opcional.

4.9.2  Ligações de equipamentos auxiliares

Se um motor estiver equipado com termístores ou outros 
RTDs (Pt100, relés térmicos, etc.) e dispositivos auxiliares, 
recomenda-se que sejam utilizados e ligados de forma 
adequada. Para certas aplicações, é obrigatória a utilização 
de protecção térmica. Estão disponíveis informações mais 
pormenorizadas na documentação entregue com o motor. 
Os diagramas de ligação de elementos auxiliares e peças 
de ligação encontram-se no interior da caixa de terminais.

A tensão de medição máxima para termístores é de 2,5 
V. A corrente de medição máxima para Pt100 é 5 mA. A 
utilização de uma tensão de medição ou corrente superior 
pode originar erros de leituras ou danos num detector de 
temperatura. 

O isolamento dos sensores térmicos cumpre os requisitos 
de isolamento básico.

4.10 Terminais e sentido  
        de rotação
O veio roda no sentido dos ponteiros do relógio quando 
visto do lado do veio de accionamento do motor e a 
sequência das fases de linha - L1, L2, L3 - está ligada aos 
terminais, de acordo com a figura 3.

Para alterar o sentido de rotação, trocar quaisquer duas 
ligações dos cabos de alimentação.

Se o motor tiver um ventilador com um sentido de rotação 
definido, certificar-se de que roda na direcção da seta 
marcada no motor.
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5.1 Geral
Os motores foram concebidos para as seguintes 
condições, salvo indicação em contrário na chapa de 
características:

-  Os motores só devem ser utilizados em instalações 
fixas.

-  O intervalo normal de temperatura ambiente é entre  
–20 °C e +40 °C.

-  A altitude máxima é de 1.000 m acima do nível do mar.
-  A variação da tensão de alimentação e da frequência 

não pode exceder os limites mencionados nas normas 
relevantes. A tolerância da tensão de alimentação é 
de ±5 % e da frequência é de ±2 %, de acordo com 
a figura 4 (EN / CEI 60034-1, parágrafo 7.3, Zona A). 
Não devem ocorrer simultaneamente ambos os valores 
extremos.

O motor só pode ser utilizado para as aplicações às 
quais se destina. Os valores nominais e as condições 
de funcionamento estão indicados nas chapas de 
características dos motores. Para além disto, têm de 
ser seguidos todos os requisitos deste manual e outras 
instruções e normas relacionadas.

Se estes limites forem ultrapassados, as características do 
motor e os dados de construção devem ser verificados. 
Contacte a ABB para mais informações.

AVISO!
Ignorar quaisquer instruções de operação ou de 
manutenção do aparelho pode comprometer a 
segurança e impedir a utilização do motor.

5. Funcionamento 
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6.2.1  Selecção do isolamento dos 
enrolamentos para conversores ABB

No caso de conversores de frequência ABB, por exemplo 
das séries AC_8_ _ e AC_5_ _ , com uma unidade de 
alimentação com díodos (tensão CC não controlada), a 
selecção do isolamento dos enrolamentos e dos filtros 
pode ser feita de acordo com a tabela 6.1.

6.2.2  Selecção do isolamento dos 
enrolamentos com todos os outros 
conversores 

Os esforços dieléctricos devem ser mantidos abaixo dos 
limites aceitáveis. Contacte o fornecedor do sistema para 
se certificar da segurança da aplicação. Ao dimensionar 
o motor, deve ser tida em consideração a influência de 
possíveis filtros.

6.3 Protecção térmica 
A maior parte do motores abrangidos por este manual 
estão equipados com termístores PTC, ou outros tipos 
de RTDs, nos enrolamentos do estator. Recomenda-se 
que sejam ligados ao conversor de frequência. Para mais 
informações, consultar o capítulo 4.9.2.

PN < 100 kW PN ≥ 100 kW ou 
IEC315 ≤ Tamanho da estrutura ≤ 
IEC355

PN ≥ 350 kW ou
IEC400 ≤ Tamanho da estrutura ≤ 
IEC450

UN ≤ 500 V Motor standard Motor standard
+ Rolamento N isolado

Motor standard
+ Rolamento N isolado
+ Filtro de modo comum

500 V >UN ≤ 600 V Motor standard
+ dU/dt –filtro (reactância)
OU
Isolamento reforçado

Motor standard
+ dU/dt –filtro (reactância)
+ Rolamento N isolado
OU
Isolamento reforçado
+ Rolamento N isolado

Motor standard
+ Rolamento N isolado
+ dU/dt –filtro (reactância)
+ Filtro de modo comum
OU
Isolamento reforçado
+ Rolamento N isolado
+ Filtro de modo comum

500 V >UN ≤ 600 V  
(comprimento do cabo 
> 150 m)

Motor standard Motor standard
+ Rolamento N isolado

Motor standard
+ Rolamento N isolado
+ Filtro de modo comum

600 V >UN ≤ 690 V Isolamento reforçado
+ dU/dt –filtro (reactância)

Isolamento reforçado
+ dU/dt –filtro (reactância)
+ Rolamento N isolado

Isolamento reforçado
+ Rolamento N isolado
+ dU/dt –filtro (reactância)
+ Filtro de modo comum

600 V >UN ≤ 690 V  
(comprimento do cabo 
> 150 m)

Isolamento reforçado Isolamento reforçado
+ Rolamento N isolado

Isolamento reforçado
+ Rolamento N isolado
+ Filtro de modo comum

Tabela 6.1 Selecção do isolamento dos enrolamentos para conversores ABB 

Para mais informações sobre travagem com resistências e conversores com unidades de alimentação controladas, 
contactar a ABB. 

6. Motores de baixa tensão em aplicações com velocidade  
    variável 

6.1 Introdução
Esta parte do manual contém instruções adicionais para 
motores utilizados com conversores de frequência. O 
motor destina-se a ser utilizado apenas com alimentação 
de um único conversor de frequência, e não motores 
a funcionar em paralelo a partir de um conversor de 
frequência. Devem ser respeitadas as instruções do 
fabricante do conversor. 

A ABB pode necessitar de informações adicionais para 
decidir a adequação de alguns tipos de motor utilizados 
em aplicações especiais ou com alterações de concepção 
especiais.

6.2 Isolamento dos enrolamentos
As transmissões com velocidade variável provocam 
tensões no enrolamento do motor superiores à tensão 
sinusoidal de alimentação do motor. Por esse motivo, o 
isolamento dos enrolamentos do motor, assim como o 
filtro de saída do conversor, devem ser dimensionados de 
acordo com as instruções seguintes.
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6.4 Correntes nos rolamentos
Devem ser utilizados rolamentos isolados ou rolamentos de 
construção especial, filtros de modo comum e métodos de 
cablagem e ligação à terra adequados, de acordo com as 
instruções seguintes e utilizando a tabela 6.1.

6.4.1  Eliminação de correntes nos 
rolamentos com conversores ABB

No caso dos conversores de frequência, por exemplo das 
séries AC_8_ _ e AC_5_ _ da ABB, com uma unidade de 
alimentação com díodos, têm de ser utilizados os métodos 
indicados na tabela 6.1 para evitar correntes prejudiciais 
nos rolamentos nos motores.

NOTA!
Recomenda-se a utilização de rolamentos 
isolados que tenham as superfícies interiores e/ou 
exteriores revestidas a óxido de alumínio ou que 
tenham elementos de rolamento cerâmicos. Os 
revestimentos de óxido de alumínio devem também 
ser tratados com um material vedante para evitar 
que poeiras e a humidade penetrem no revestimento 
poroso. Para saber o tipo exacto do isolamento dos 
rolamentos, ver a chapa de características do motor. 
É proibido alterar o tipo de rolamentos ou o método 
de isolamento sem autorização da ABB.

6.4.2  Eliminação de correntes nos 
rolamentos com todos os outros 
conversores

O utilizador é responsável por proteger o motor e o 
equipamento de transmissão contra correntes prejudiciais 
nos rolamentos. Podem ser seguidas como uma 
orientação geral as instruções contidas no capítulo 6.4.1, 
mas a sua eficácia não pode ser garantida em todos os 
casos.

6.5 Cablagem, ligação à terra  
      e CEM
Para proporcionarem uma ligação à terra adequada e para 
garantirem a conformidade com quaisquer requisitos de 
Compatibilidade Electromagnética (CEM) aplicáveis, os 
motores acima dos 30 kW devem ser ligados utilizando 
cabos simétricos blindados e bucins CEM, ou seja, bucins 
para cabo que permitam uma ligação a 360°. 

Os cabos simétricos e blindados também são altamente 
recomendados para motores mais pequenos. Fazer 
a ligação à terra em 360° nas entradas dos cabos da 
forma descrita nas instruções para os bucins. Enrole as 
blindagens dos cabos em feixes e ligue-os ao terminal/
barramento de terra mais próximo dentro da caixa de 
terminais, caixa do conversor, etc.

NOTA!
Devem ser utilizados bucins para cabos adequados 
que permitam fazer uma ligação a 360° em todos os 
pontos de conexão, tais como o motor, conversor, 
eventual interruptor de segurança, etc. 

Para motores com tamanho CEI 280 e superior, é 
necessário fazer uma equalização do potencial adicional 
entre a estrutura do motor e o equipamento accionado, 
a não ser que ambos estejam montados sobre a mesma 
base em aço. Neste caso, a condutividade de alta-
frequência da ligação fornecida pela base em aço deve 
ser verificada através de, por exemplo, uma medição da 
diferença de potencial entre os componentes.

Estão disponíveis mais informações sobre a ligação à 
terra e a cablagem de transmissões de velocidade variável 
no manual “Ligação à terra e cablagem do sistema de 
transmissão" (Código: 3AFY 61201998).

6.6 Velocidade de funcionamento
Para velocidades superiores à velocidade nominal indicada 
na chapa de características do motor ou no respectivo 
catálogo, certifique-se de que não é ultrapassada a 
velocidade de rotação máxima admissível para o motor 
nem a velocidade crítica para toda a aplicação.

6.7 Motores em aplicações  
      de velocidade variável

6.7.1  Geral
Nos casos em que são utilizados conversores de 
frequência da ABB, os motores podem ser dimensionados 
utilizando o programa de dimensionamento DriveSize 
da ABB. É possível descarregar esta ferramenta a 
partir da página da ABB na Internet (www.abb.com/
motors&generators).

Para aplicações alimentadas por outros conversores, os 
motores devem ser dimensionados através de um cálculo 
manual. Para mais informações, contactar a ABB. 

As curvas da capacidade de carga baseiam-se na tensão 
de alimentação nominal. O funcionamento com tensões 
superiores ou inferiores à tensão nominal pode influenciar o 
desempenho da aplicação.
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6.7.2  Capacidade de carga do motor com 
conversores da série AC_8_ _ com 
controlo DTC

As curvas de capacidade de carga apresentadas nas 
Figuras 5a - 5d são válidas para os conversores da série 
AC_8_ _ da ABB com tensões CC não controladas e 
com controlo DTC. As figuras mostram o binário de saída 
máximo contínuo aproximado dos motores em função da 
frequência da alimentação. O binário de saída é indicado 
como uma percentagem do binário nominal do motor. Os 
valores são apenas indicativos, podendo ser indicados 
valores exactos a pedido.

NOTA! 
A velocidade máxima do motor e da aplicação não 
deve ser ultrapassada! 

6.7.3  Capacidade de carga do motor com 
conversores da série AC_5_ _ 

As curvas de capacidade de carga apresentadas nas 
Figuras 6a - 6d são válidas para a série de conversores 
AC_5_ _. As figuras mostram o binário de saída máximo 
contínuo aproximado dos motores em função da 
frequência da alimentação. O binário de saída é indicado 
como uma percentagem do binário nominal do motor. Os 
valores são apenas indicativos, podendo ser indicados 
valores exactos a pedido.

NOTA! 
A velocidade máxima do motor e da aplicação não 
deve ser ultrapassada!

6.7.4  Capacidade de carga do motor com 
outros conversores de alimentação 
tipo PWM

Para outros conversores, que têm uma tensão CC não 
controlada e uma frequência de comutação mínima de 
3 kHz (200…500 V), as instruções de dimensionamento 
indicadas no capítulo 6.7.3 podem ser utilizadas como 
uma orientação geral. No entanto,  deve ter-se em conta 
que a capacidade de carga térmica real pode também 
ser inferior. Contacte o fabricante do conversor ou o 
fornecedor do sistema.

NOTA!
A capacidade de carga térmica real de um 
motor pode ser inferior à indicada pelas curvas 
orientadoras.

6.7.5  Sobrecargas de curta duração
Os motores da ABB podem normalmente suportar 
sobrecargas temporárias e podem também ser utilizados 
com regimes de serviço intermitentes. O método mais 
adequado para dimensionar essas aplicações é utilizando 
a ferramenta DriveSize.

6.8 Chapas de características
A utilização dos motores da ABB em aplicações com 
velocidade variável não exige normalmente chapas de 
características adicionais. Os parâmetros necessários para 
a colocação em serviço do conversor estão indicados 
na chapa de características principal. No entanto, para 
algumas aplicações especiais, os motores podem ter 
chapas de características adicionais para aplicações com 
velocidade variável.  Essas chapas incluem as seguintes 
informações:

- limites de velocidade 
- limites de potência
- limites de tensão e corrente
- tipo de binário (constante ou quadrático)
- e tipo de conversor e frequência mínima de comutação  
  necessária.

6.9 Colocação em serviço  
      da aplicação de velocidade  
      variável

A colocação em serviço da aplicação de velocidade 
variável deve ser feita de acordo com as instruções para 
o conversor de frequência e as leis e regulamentos locais. 
Também devem ser tidos em consideração os requisitos e 
limitações definidos pela aplicação.

Todos os parâmetros necessários para configurar 
o conversor têm de ser retirados das chapas de 
características do motor. Os parâmetros frequentemente 
mais necessários são:

- tensão nominal
- corrente nominal
- frequência nominal
- velocidade nominal
- potência nominal

NOTA! 
No caso de informações em falta ou pouco precisas, 
não colocar o motor a funcionar antes de comprovar 
que as configurações estão correctas!

A ABB recomenda a utilização de todas as características 
protectoras adequadas fornecidas pelo conversor para 
melhorar a segurança da aplicação. Os conversores têm 
normalmente funções como (os nomes e disponibilidade 
das funções dependem do fabricante e do modelo do 
conversor):

- velocidade mínima
- velocidade máxima
- tempos de aceleração e desaceleração
- corrente máxima
- binário máximo
- protecção de bloqueio de motor
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7. Manutenção

AVISO!
Durante a paragem, a tensão pode ser ligada 
dentro da caixa de terminais para elementos 
de aquecimento ou aquecimento directo dos 
enrolamentos.

7.1 Inspecção geral
1.  Inspeccione o motor a intervalos regulares, pelo 

menos uma vez por ano. A frequência das inspecções 
depende, por exemplo, do nível de humidade do 
ar ambiente e das condições climatéricas locais. A 
frequência das inspecções pode ser estabelecida 
inicialmente de forma experimental e depois deve ser 
estritamente respeitada.

2.  Manter o motor limpo e certificar-se de que o ar de 
ventilação circula livremente. Se o motor for utilizado em 
ambientes com muitas poeiras, o sistema de ventilação 
deve ser verificado e limpo regularmente.

3.  Verifique o estado dos vedantes do veio (por exemplo, 
anel em V ou vedante radial) e substitua-os, se 
necessário.

4.  Verifique o estado das ligações, a montagem e os 
parafusos de fixação.

5.  Controle o estado dos rolamentos tentando detectar 
quaisquer ruídos não habituais, medindo as vibrações, 
medindo a temperatura dos rolamentos, inspeccionando 
a massa lubrificante gasta ou fazendo um controlo SPM 
dos rolamentos. Preste especial atenção aos rolamentos 
quando a sua vida útil nominal estiver a chegar ao fim.

Quando surgirem sinais de desgaste, desmonte o motor, 
verifique as peças e substitua-as, se necessário. Ao 
substituir os rolamentos, os rolamentos de substituição 
devem ser do mesmo tipo dos originalmente instalados. 
Quando se mudarem os rolamentos, os vedantes do veio 
têm de ser substituídos por vedantes da mesma qualidade 
e características dos originais.

No caso de motores com uma classe de protecção  
IP 55, e quando o motor tiver sido entregue com os bujões 
fechados, é aconselhável abrir os bujões de drenagem 
periodicamente para garantir que a saída da condensação 
não está bloqueada e permitir que a condensação saia 
do motor. Esta operação tem de ser efectuada quando o 
motor estiver parado e for seguro trabalhar nele.

7.1.1 Motores de reserva 

Se um motor estiver numa situação de reserva durante um 
longo período de tempo num navio ou noutro ambiente 
sujeito a vibrações, devem ser tomadas as seguintes 
medidas:

1. O veio deve ser rodado regularmente todas as 2 
semanas (deve ser feito um registo) pondo o sistema em 
funcionamento. Caso não seja possível pôr o motor em 

funcionamento por qualquer razão, o veio deverá pelo 
menos ser rodado à mão de modo a que fique numa 
posição de repouso diferente, uma vez por semana. As 
vibrações provocadas pelos outros equipamentos do 
navio causam picadas (pitting) nos rolamentos, situação 
esta que deve ser evitada através da colocação em 
funcionamento/rotação manual regular.

2. Os rolamentos devem ser lubrificados ao mesmo tempo 
que o veio é rodado, uma vez por ano (deve ser feito um 
registo). Se o motor estiver equipado com rolamentos de 
rolos no lado do veio motriz, o dispositivo de bloqueio 
para transporte tem de ser removido antes de se rodar o 
veio. O dispositivo de bloqueio para transporte deve ser 
novamente instalado se o motor for transportado.

3. Devem ser evitadas todas as vibrações para evitar 
danos e falhas dos rolamentos Devem ser seguidas 
todas as instruções contidas no manual de instruções 
do motor, referentes à sua manutenção e colocação 
em serviço. A garantia não cobrirá danos causados aos 
enrolamentos e aos rolamentos se estas instruções não 
tiverem sido seguidas.

7.2 Lubrificação

AVISO! 
Cuidado com todas as peças rotativas!

AVISO!
Muitas massas podem provocar irritações da pele e 
inflamação dos olhos. Seguir todas as precauções 
de segurança especificadas pelo fabricante da 
massa.

Os tipos dos rolamentos encontram-se especificados 
nos catálogos dos produtos em questão e na chapa de 
características de todos os motores, excepto para os 
motores de menores dimensões.

A fiabilidade é uma questão fundamental para os intervalos 
de lubrificação dos rolamentos. A ABB utiliza, para o seu 
programa de lubrificação, sobretudo o princípio L1 (ou seja, 
que 99% dos motores atingem o seu tempo de vida útil 
previsto).

7.2.1   Motores com rolamentos que não 
necessitam de lubrificação

Os rolamentos que não necessitam de lubrificação são dos 
tipos 1Z, 2Z, 2RS ou equivalentes. 

Por norma, a lubrificação adequada para tamanhos 
até 250 pode ser atingida com os seguintes intervalos 
de lubrificação, de acordo com L1. Para condições de 
funcionamento com temperaturas ambiente superiores, 
contactar a ABB. A fórmula para mudar os valores L1 
aproximadamente para valores L10 é: L10 = 2.0 x L1. 
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As horas de funcionamento para rolamentos que não 
necessitam de lubrificação a temperaturas ambiente de 
25 °C e 40 °C são:

Tamanho 
da 
estrutura Pólos

Horas de  
funcionamento

a 25° C

Horas de  
funcionamento

a 40° C
56 2 52 000 33 000
56 4-8 65 000 41 000
63 2 49 000 31 000
63 4-8 63 000 40 000
71 2 67 000 42 000
71 4-8 100 000 56 000
80-90 2 100 000 65 000
80-90 4-8 100 000 96 000
100-112 2 89 000 56 000
100-112 4-8 100 000 89 000
132 2 67 000 42 000
132 4-8 100 000 77 000
160 2 60 000 38 000
160 4-8 100 000 74 000
180 2 55 000 34 000
180 4-8 100 000 70 000
200 2 41 000 25 000
200 4-8 95 000 60 000
225 2 36 000 23 000
225 4-8 88 000 56 000
250 2 31 000 20 000
250 4-8 80 000 50 000

Os dados são válidos até 60 Hz.

7.2.2  Motores com rolamentos que 
necessitam de lubrificação

Chapa de informações sobre lubrificação e 
conselhos gerais sobre lubrificação

Se o motor estiver equipado com uma chapa de 
informações sobre lubrificação, respeite os valores 
indicados.

Na chapa de informações sobre lubrificação, estão 

definidos os intervalos de lubrificação no que diz respeito 
à montagem, à temperatura ambiente e à velocidade de 
rotação.

Após o primeiro arranque ou após uma lubrificação dos 
rolamentos, pode surgir um aumento temporário da 
temperatura, durante aproximadamente 10 a 20 horas de 
funcionamento. 

Alguns motores poderão estar equipados com um colector 
para massas lubrificantes usadas. Siga as instruções 
especiais dadas para o equipamento. 

A. Lubrificação manual

Renovar a lubrificação com o motor em 
funcionamento
– Remover o tampão de saída da massa ou abrir a válvula

de fecho, se instalada.
– Certificar-se de que o canal de lubrificação está aberto.
– Injecte a quantidade especificada de massa lubrificante

no rolamento.
– Deixar o motor a funcionar durante 1 a 2 horas para

assegurar que todo o excesso de massa é forçado a sair
do rolamento. Fechar o tampão de saída da massa ou a
válvula de fecho, se instalada.

Renovar a lubrificação com o motor parado
Se não for possível renovar a lubrificação dos rolamentos 
com os motores em funcionamento, a lubrificação pode 
ser feita com o motor parado. 
– Neste caso, utilize apenas metade da quantidade de

massa lubrificante e, em seguida, coloque o motor em
funcionamento durante alguns minutos, à velocidade
máxima.

– Quando o motor parar, aplique o resto da quantidade
especificada de massa no rolamento.

– Após 1 a 2 horas de funcionamento, feche o tampão de
saída da massa ou a válvula de fecho, se instalada.

B. Lubrificação automática

Quando é utilizada a lubrificação automática, o tampão de 
saída da massa deve ser removido permanentemente, ou a 
válvula de fecho, se instalada, deve ser deixada aberta.

A ABB recomenda apenas a utilização de sistemas 
electromecânicos. 

Se for utilizado um sistema de lubrificação central, deve ser 
utilizado o triplo da quantidade de massa por intervalo de 
lubrificação indicada no quadro. No caso de uma unidade 
mais pequena de renovação da lubrificação (um ou dois 
cartuchos por motor), pode ser utilizada a quantidade 
normal de massa.

Quando for utilizada uma lubrificação automática em 
motores com 2 pólos, deve ser seguida a nota sobre as 
recomendações relativas aos lubrificantes para os motores 
com 2 pólos, no capítulo Lubrificantes.

A massa utilizada deve ser adequada para a lubrificação 
automática. Devem ser consultadas as recomendações 
do fornecedor e do fabricante do sistema, relativas à 
lubrificação automática.

Exemplo de cálculo da quantidade de massa para 
sistema de lubrificação automática
Sistema de lubrificação central: Motor CEI M3_P 315_ de 
4 pólos em rede de 50 Hz, com o intervalo de renovação 
da lubrificação especificado na Tabela 7600 h/55 g (DE) e 
7600 h/40 g (NDE): 

(DE) RLI = 55 g/7600 h*3*24 = 0,52 g/dia

(NDE) RLI = 40 g/7600*3*24 = 0,38 g/dia
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Exemplo de cálculo da quantidade de massa para 
unidade de lubrificação automática (cartucho)
(DE) RLI = 55 g/7600 h*24 = 0,17 g/dia

(NDE) RLI = 40 g/7600*24 = 0,13 g/dia

RLI = Intervalo de renovação de lubrificação, DE = Lado do 
ataque, NDE = Lado oposto ao ataque

7.2.3   Intervalos de lubrificação e 
quantidades de lubrificante

Os intervalos de lubrificação para motores verticais são 
metade dos valores indicados na tabela abaixo.

Por norma, a lubrificação adequada pode ser atingida com 
os seguintes intervalos de lubrificação, de acordo com 
L1. Para condições de funcionamento com temperaturas 
ambiente superiores, contactar a ABB. A fórmula 
informativa para mudar os valores L1 para valores L10 é L10 
= 2.0 x L1, com lubrificação manual. 

Os intervalos de lubrificação baseiam-se na temperatura 
de funcionamento dos rolamentos de 80 °C (temperatura 
ambiente de +25 °C). 

NOTA!
Um aumento na temperatura ambiente aumenta 
respectivamente a temperatura dos rolamentos.  
Os valores dos intervalos deverão ser reduzidos em 
metade para um aumento de 15 °C na temperatura 
dos rolamentos e deverão ser duplicados para 
um decréscimo de 15 °C na temperatura dos 
rolamentos.

Para um funcionamento a velocidade superior, ou seja, em 
aplicações de conversores de frequência, ou a velocidade 
inferior com carga pesada, serão necessários intervalos de 
lubrificação mais reduzidos.

AVISO!                                                                                                               
A temperatura máxima de funcionamento do 
lubrificante e dos rolamentos, +110 ºC, não deve ser 
excedida.
A velocidade máxima de concepção do motor não 
deve ser excedida.
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Tamanho 
do motor

Quantidade
de massa

g/rolamento
kW

3600
r/min

3000
r/min

kW
1800
r/min

1500
r/min

kW
1000
r/min

kW
500-900

r/min

Rolamentos de esferas, intervalos de lubrificação em horas de serviço

112 10 todas 10 000 13 000 todas 18 000 21 000 todas 2 5 000 todas 28 000

132 15 todas 9 000 11 000 todas 17 000 19 000 todas 23 000 todas 26 500

160 25 ≤ 18,5 9 000 12000 ≤ 15 18 000 21 500 ≤ 11 24 000 todas 24 000

160 25 > 18,5 7 500 1 0000 > 15 15 000 18 000 > 11 22 500 todas 24 000

180 30 ≤ 22 7 000 9 000 ≤ 22 15 500 18 500 ≤ 15 24 000 todas 24 000

180 30 > 22 6 000 8 500 > 22 14 000 17 000 > 15 21 000 todas 24 000

200 40 ≤ 37 5 500 8 000 ≤ 30 14 500 17 500 ≤ 22 23 000 todas 24 000

200 40 > 37 3 000 5 500 > 30 10 000 12 000 > 22 16 000 todas 20 000

225 50 ≤ 45 4 000 6 500 ≤ 45 13 000 16 500 ≤ 30 22 000 todas 24 000

225 50 > 45 1 500 2 500 > 45  5 000 6 000 > 30 8 000 todas 10 000

250 60 ≤ 55 2 500 4 000 ≤ 55 9 000 11 500 ≤ 37 15 000 todas 18 000

250 60 > 55 1 000 1 500 > 55 3 500 4 500 > 37 6 000 todas 7 000

2801) 60 todas 2 000 3 500 - - - - - - -

2801) 60 - - - todas 8 000 10 500 todas 14 000 todas 17 000

280 35 todas 1 900 3 200 - - - -

280 40 - - todas 7 800 9 600 todas 13 900 todas 15 000

315 35 todas 1 900 3 200 - - - -

315 55 - - todas 5 900 7 600 todas 11 800 todas 12 900

355 35 todas 1 900 3 200 - - - -

355 70 - - todas 4 000 5 600 todas 9 600 todas 10 700

400 40 todas 1 500 2 700 - - - -

400 85 - - todas 3 200 4 700 todas 8 600 todas 9 700

450 40 todas 1 500 2 700 - - - -

450 95 - - todas 2 500 3 900 todas 7 700 todas 8 700

Rolamentos de rolos, intervalos de lubrificação em horas de serviço

160 25 ≤ 18,5 4 500 6 000 ≤ 15 9 000 10 500 ≤ 11 12 000 todas 12 000

160 25 > 18,5 3 500 5 000 > 15 7 500 9 000 > 11 11 000 todas 12 000

180 30 ≤ 22 3 500 4 500 ≤ 22 7 500 9 000 ≤ 15 12 000 todas 12 000

180 30 > 22 3 000 4 000 > 22 7 000 8 500 > 15 10 500 todas 12 000

200 40 ≤ 37 2 750 4 000 ≤ 30 7 000 8 500 ≤ 22 11 500 todas 12 000

200 40 > 37 1 500 2 500 > 30 5 000 6 000 > 22 8 000 todas 10 000

225 50 ≤ 45 2 000 3 000 ≤ 45 6 500 8 000 ≤ 30 11 000 todas 12 000

225 50 > 45 750 1 250 > 45 2 500 3 000 > 30 4 000 todas 5 000

250 60 ≤ 55 1 000 2 000 ≤ 55 4 500 5 500 ≤ 37 7 500 todas 9 000

250 60 > 55  500 750 > 55 1 500 2 000 > 37 3 000 todas 3 500

2801) 60 todas 1 000 1 750 - - - - - - -

2801) 70 - - - todas 4 000 5 250 todas 7 000 todas 8 500

280 35 todas 900 1 600 - - - -

280 40 - - todas 4 000 5 300 todas 7 000 todas 8 500

315 35 todas 900 1 600 - - - -

315 55 - - todas 2 900 3 800 todas 5 900 todas 6 500

355 35 todas 900 1 600 - - - -

355 70 - - todas 2 000 2 800 todas 4 800 todas 5 400

400 40 todas - 1 300 - - - -

400 85 - - todas 1 600 2 400 todas 4 300 todas 4 800

450 40 todas - 1 300 - - - -

450 95 - - todas 1 300 2 000 todas 3 800 todas 4  400

1) M3AA
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7.2.4  Lubrificantes

AVISO!
Não misturar diferentes tipos de massas 
lubrificantes. 
Lubrificantes incompatíveis poderão provocar danos 
nos rolamentos.

 
Ao renovar a lubrificação, utilizar unicamente massa 
especial para rolamentos de esferas com as seguintes 
características:

–  massa de boa qualidade com sabão de complexo de 
lítio e com óleo PAO ou mineral

–  viscosidade do óleo de base 100-160 cST a 40 °C
–  consistência NLGI de grau 1,5 - 3 *)
–  intervalo de temperatura entre -30 °C e +120 °C, 

continuamente

*) Para motores montados verticalmente ou em condições 
de altas temperaturas, recomenda-se um valor superior 
mais elevado.

A especificação para massas lubrificantes acima referida 
é válida se a temperatura ambiente for superior a -30 °C 
ou inferior a +55 °C e se a temperatura do rolamento 
for inferior a 110 °C; caso contrário, consultar a ABB 
relativamente à massa lubrificante adequada.

As massas com as características correctas podem ser 
adquiridas junto de todos os principais fabricantes de 
lubrificantes.

Recomendam-se que sejam usados aditivos, mas deve ser 
obtida uma garantia por escrito por parte do fabricante, 
especialmente no que respeita a aditivos EP, de que não 
danificam os rolamentos nem alteram as propriedades dos 
lubrificantes às temperaturas de funcionamento previstas.

AVISO!
Em geral, os lubrificantes que contêm misturas 
EP não são recomendados. Nalguns casos, 
pode causar danos no rolamento, pelo que a sua 
utilização tem de ser avaliada caso a caso em 
conjunto com os fornecedores de lubrificantes.

Podem ser utilizadas as seguintes massas lubrificantes de 
elevado desempenho: 
– Mobil Unirex N2 ou N3 (base de complexo de lítio)
– Mobil Mobilith SHC 100 (base de complexo de lítio)
– Shell Gadus S5 V 100 2 (base de complexo de lítio)
– Klüber Klüberplex BEM 41-132 (base de lítio especial)
– FAG Arcanol TEMP110 (base de complexo de lítio)
– Lubcon   Turmogrease L 802 EP PLUS  

 (base de lítio especial)
– Total  Multis Complex S2A (base de complexo de litio)

NOTA! 
Utilize sempre massa lubrificante para altas 
velocidades em motores com 2 pólos de alta 
velocidade em que o factor de velocidade é superior 
a 480 000 calculado como Dm x n onde  
Dm = diâmetro médio do rolamento, mm;  
n = velocidade rotacional, r/min). 

As seguintes massas lubrificantes podem ser utilizadas 
em motores de ferro fundido de alta velocidade, mas não 
podem ser misturadas com massas de complexo de lítio:

- Klüber Klüber Quiet BQH 72-102 (base de poliureia)
- Lubcon   Turmogrease PU703 (base de poliureia) 

Se forem utilizados outros lubrificantes, confirme com 
o fabricante que as qualidades correspondem às dos 
lubrificantes acima mencionados. Os intervalos de 
lubrificação baseiam-se nas massas lubrificantes de 
elevados desempenhos acima indicadas. A utilização de 
outras massas lubrificantes poderá reduzir esses intervalos.
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8.  Apoio pós-venda

8.1 Peças sobressalentes
As peças sobresselentes têm de ser peças originais ou 
aprovadas pela ABB, salvo especificação em contrário.

Para encomendar peças sobresselentes, é necessário 
indicar o número de série do motor, a designação 
completa do tipo e o código do produto, de acordo com 
as indicações na chapa de características.

8.2 Desmontar, voltar a montar  
      e rebobinar
A rebobinagem apenas deve ser feita em oficinas de 
reparação qualificadas.

Os motores utilizados para a exaustão de fumos e outros 
motores especiais não deverão ser rebobinados sem 
contactar primeiro a ABB.

8.3 Rolamentos
Os rolamentos exigem cuidados especiais.

 Devem ser removidos com ferramentas de extracção e 
devem ser instalados depois de aquecidos ou utilizando 
ferramentas especiais. 

A substituição dos rolamentos encontra-se descrita em 
pormenor num folheto de instruções suplementar que 
pode ser pedido à ABB. 

Quaisquer indicações colocadas no motor, como por 
exemplo etiquetas, têm de ser seguidas. Os tipos de 
rolamentos indicados na chapa de características não 
podem ser alterados. 

NOTA!
Qualquer reparação efectuada pelo utilizador 
final, a menos que seja expressamente aprovada 
pelo fabricante, isenta o fabricante da sua 
responsabilidade em relação à conformidade.

9.  Requisitos ambientais
A maior parte dos motores ABB tem um nível de pressão 
sonora que não excede os 82 dB(A) (± 3 dB) a 50 Hz.

Os valores para motores específicos encontram-se 
indicados nos respectivos catálogos dos produtos. Para 
uma alimentação sinusoidal a 60 Hz, os valores são 
aproximadamente 4 dB(A) mais elevados  em comparação 
com valores indicados para 50 Hz, nos catálogos dos 
produtos.

Para obter os níveis de pressão sonora para os sistemas 
com alimentação com conversor de frequência, contacte a 
ABB.

Quando os motores ficam inutilizados ou vão para 
reciclagem, devem ser respeitados os métodos 
apropriados e a regulamentação e legislação local.
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PROBLEMA CAUSA O QUE FAZER

O motor não 
arranca

Fusíveis queimados Substituir os fusíveis por outros do mesmo tipo e classificação.

Disparos por sobrecarga Verificar e rearmar o limitador de sobrecarga do arrancador.

Alimentação de energia inadequada Verificar se alimentação eléctrica está de acordo com a chapa de 
características do motor e com o factor de carga.

Ligações da linha inadequadas Verificar se as ligações estão em conformidade com o diagrama 
fornecido com o motor.

Circuito aberto no enrolamento ou no 
interruptor de controlo

Indicado por um zumbido quando o interruptor é fechado. Verificar se 
existem ligações soltas e se todos os contactos de controlo fecham 
correctamente.

Avaria mecânica Verificar se o motor e a transmissão giram livremente.  
Verificar os rolamentos e a lubrificação.

Estator em curto-circuito Contacte a ABB

ou 

Assegure que a alimentação é desligada e ligada à terra para os 
trabalhos, desligue os cabos e meça a resistência de isolamento.

Ligação da bobina do estator fraca Indicado por fusíveis queimados. O motor tem de ser rebobinado.  
Retirar as tampas dos topos do motor e localizar a avaria.

O motor poderá estar em sobrecarga Reduzir a carga.

O motor pára em 
carga

Uma fase poderá estar aberta Verificar as linhas para identificar a fase aberta.

Aplicação errada Mudar de tipo ou tamanho do motor. Consulte o fornecedor do 
equipamento.

Sobrecarga Reduzir a carga.

Baixa tensão Certificar-se de que é mantida a tensão indicada na chapa de 
características Verificar a ligação.

Circuito aberto Fusíveis queimados. Verificar o relé de sobrecarga, o estator e os 
botões de pressão.

O motor arranca 
e, depois, vai-se 
abaixo

Falha de alimentação Verifique a existência de ligações soltas na linha, fusíveis e controlo.

O motor não 
acelera até à 
velocidade nominal

Motor mal seleccionado Consulte o fornecedor para ver qual o tipo correcto a utilizar.

Tensão demasiado baixa nos terminais 
do motor devido a queda de tensão na 
linha

Utilize uma tensão mais elevada, ligue o motor mais perto dos 
terminais do transformador ou reduza a carga.  
Verifique as ligações. Verifique se os condutores têm o tamanho 
adequado.

Carga inicial demasiado elevada Verificar o arranque do motor “sem carga”.

Barras do rotor partidas ou rotor solto Procure fissuras junto dos anéis. Poderá ser necessário um novo 
rotor, uma vez que as reparações são, normalmente, apenas 
temporárias.

Circuito principal aberto Localize a falha com um dispositivo de teste e repare-a.

10. Resolução de problemas
Estas instruções não abrangem todos os pormenores ou 
variações nos equipamentos nem incluem informações 
sobre todas as possíveis situações relacionadas com 
a instalação, funcionamento ou manutenção. Em caso 
de necessidade de informações adicionais, contactar o 
Departamento de Vendas da ABB mais próximo.

Quadro para resolução de problemas nos 
motores

A manutenção do motor e qualquer resolução de 
problemas deverão ser levadas a cabo por pessoas 
qualificadas que disponham das ferramentas e 
equipamento adequados.
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PROBLEMA CAUSA O QUE FAZER

O motor demora 
demasiado tempo 
a acelerar e/ou 
tem um consumo 
muito elevado

Carga excessiva Reduzir a carga.

Baixa tensão durante o arranque Verificar se existe uma resistência elevada. Certificar-se de que é 
utilizado um cabo de tamanho adequado.

Rotor em curto-circuito (gaiola de 
esquilo) com defeito

Substituir por um rotor novo.

Tensão aplicada demasiado baixa Corrigir a alimentação eléctrica. 

Sentido de rotação 
errado

Sequência de fases errada Inverta as ligações no motor ou no quadro eléctrico.

O motor entra em 
sobreaquecimento 
durante o 
funcionamento 

Sobrecarga Reduzir a carga.

As aberturas da estrutura ou da 
ventilação podem estar entupidas ou 
sujas e impedir a ventilação adequada 
do motor

Abrir os furos de ventilação e verificar se existe um fluxo de ar 
contínuo na saída de ar do motor.

O motor poderá ter uma fase aberta Verificar para se certificar de que todos os cabos estão bem ligados.

Bobina com passagem à massa O motor tem de ser rebobinado.

Tensão desequilibrada nos terminais. Verificar se existem avarias nos cabos, nas ligações ou nos 
transformadores.

O motor vibra Motor desalinhado Alinhar novamente.

Suporte fraco Reforçar a base.

Acoplamento desequilibrado Equilibrar o acoplamento.

Equipamento accionado desequilibrado Voltar a equilibrar o equipamento accionado.

Rolamentos avariados Substituir os rolamentos.

Rolamentos desalinhados Reparar o motor

Massas de equilibragem deslocadas Voltar a equilibrar o rotor.

Contradição entre o equilíbrio do rotor 
e o acoplamento (meia chaveta – 
chaveta completa)

Voltar a equilibrar o acoplamento ou o rotor

Motor com várias fases a funcionar 
com uma única fase

Verificar a existência de um circuito aberto.

Folga axial excessiva Ajustar o rolamento ou adicionar um calço.

Ruídos de 
interferências 
mecânicas

Ventilador a roçar na tampa do motor 
ou do ventilador

Corrigir a montagem do ventilador.

Motor solto da base Apertar os parafusos de fixação.

Funcionamento 
ruidoso

Folga não uniforme Verificar e corrigir a instalação das tampas de topo ou dos 
rolamentos.

Rotor desequilibrado Voltar a equilibrar o rotor.

Rolamentos 
quentes 

Veio dobrado ou flectido Endireitar ou substituir o veio.

Tracção excessiva da correia Reduzir a tensão da correia.

Polias demasiado afastadas do apoio 
do veio

Deslocar a polia para uma posição mais próxima do rolamento do 
motor.

Diâmetro da polia demasiado pequeno Utilizar polias maiores.

Desalinhamento Corrigir voltando a alinhar a transmissão.

Falta de lubrificação Manter a qualidade e quantidade adequada de lubrificante no 
rolamento.

Deterioração da massa ou 
contaminação do lubrificante

Remover a massa antiga, lavar bem os rolamentos em querosene e 
lubrificar com massa nova.

Lubrificante em excesso Reduzir a quantidade de massa, o rolamento não deve estar cheio 
com mais de metade da sua capacidade.

Rolamento em sobrecarga Verificar o alinhamento e o esforço radial e axial.

Esferas partidas ou caminhos de 
rolamento danificados ou gripados

Substituir o rolamento, limpando bem primeiro a caixa do rolamento.
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Figura 1.  Diagrama que ilustra a dependência da resistência de isolamento em relação à temperatura, e como corrigir 

a resistência de isolamento medida para a temperatura de 40 °C.

Figura 2.   Montagem dos meios-acoplamentos ou polias

11. Figuras
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Explicação

Eixo X: Temperatura dos enrolamentos, Graus Celsius

Eixo Y: Coeficiente de Temperatura da Resistência de 
Isolamento, ktc 

1) Para corrigir a resistência de isolamento 
observada, Ri, para 40 °C, deverá ser multiplicada 
pelo coeficiente de temperatura ktc. Ri 40 °C = Ri x

a1 b

a2
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Figura 4.  Desvio de tensão e frequência nas zonas A e B

Explicação

Eixo X    frequência p.u.

Eixo Y    tensão p.u.

1           zona A

2           zona B (fora da zona A)

3     ponto de avaliação         
1

2

3

Y

X
1.00 1.02

0.90

0.98

1.10

0.93

0.95

1.05

1.03

0.95

1.09

Figura 3.   Ligação de terminais para alimentação 
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Curvas de capacidade de carga orientadoras com conversores com controlo DTC

Figura 5a. Conversor com controlo DTC, 50 Hz, 

aumento de temperatura B

Figura 5b. Conversor com controlo DTC, 60 Hz, 

aumento de temperatura B

Figura 5c. Conversor com controlo DTC, 50 Hz, 

aumento de temperatura F

Figura 5d. Conversor com controlo DTC, 60 Hz, 

aumento de temperatura F



Manual para motores de baixa tensão 3GZF500730-85 Rev G 07-2016 | Motores e Geradores ABB   27

Figura 6a. Outros conversores de alimentação tipo 

PWM, 50 Hz, aumento de temperatura B

Figura 6b. Outros conversores de alimentação tipo 

PWM, 60 Hz, aumento de temperatura B

Figura 6c. Outros conversores de alimentação tipo 

PWM, 50 Hz, aumento de temperatura F

Figura 6d. Outros conversores de alimentação tipo 

PWM, 60 Hz, aumento de temperatura F

Curvas de capacidade de carga orientadoras com outros conversores de alimentação tipo PWM



Contacte-nos

www.abb.com/motors&generators Reservamo-nos o direito de efectuar alterações técnicas ou modificar

o conteúdo deste documento sem aviso prévio. Relativamente às notas  

de encomenda, devem prevalecer as especificações acordadas.  

A ABB não assume qualquer responsabilidade por potenciais erros  

ou pela eventual falta de informação neste documento. 

Reservamo-nos todos os direitos deste documento, bem como dos temas

e ilustrações contidos no mesmo. É interdita qualquer reprodução,

divulgação a terceiros ou utilização do respectivo conteúdo, no todo ou  

em parte, sem a autorização prévia, por escrito, da ABB. 

© Copyright 2016 ABB.
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