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utilizar unicamente as anilhas e os olhais de suspensão 
previstos. Os grupos de máquinas não devem elevar-
se individualmente! Verificar primeiro a capacidade de 
carga. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Se, após a entrega, os motores forem armazenados 
mais de 3 anos em condições desfavoráveis (manter 
em locais secos, isentos de poeiras e trepidações) até 
à colocação em serviço, os rolamentos deverão ser 
lubrificados. Se as condições são desfavoráveis, este 
período é consideravelmente mais curto. Se necessário 
o valor da resistência de isolamento deverá ser 
verificado, ver secção 2.5. 
 
2.2. Instalação 
 
Após a instalação os olhais de suspensão devem ser 
removidos ou apertados.  
Para máquinas com eixo vertical, tem que se garantir 
que não há entrada de água pelo  rolamento superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicações gerais 

 PRECAUÇÃO Para evitar perigos e danos, é
imprescindível observar sempre as informações e
as indicações que figuram nas instruções de
serviço e em outras informações relacionadas. 
 
Todas as condições e prescrições nacionais, locais
e específicas da instalação deverão também ser
tidas em conta. 
 
Execuções especiais e outras versões poderão
apresentar detalhes técnicos diferentes dos
apresentados. Em caso de dúvida contacte o
fabricante do motor, fornecendo a referência do
equipamento bem como o seu número de série ou
solicitar a um centro de reparações Siemens que
efectuem trabalhos de manutenção. 
Nota: Fig 2 
 
1. Descrição 
1.1. Aplicação 
 
Os motores podem instalar-se em ambientes húmidos 
ou poeirentos. O isolamento é resistente ao clima 
tropical. Normalmente não é necessário adoptar 
medidas de protecção especiais contra os efeitos 
climatológicos, desde que os motores estejam 
convenientemente instalados no exterior. 
 
Nível de intensidade acústica à superficíe, a 50 Hz 
(DIN EN 21 680, parte 1) 
1LG4, 1LG6 aprox. 51 a 76 dB(A) 
 
1.2. Funcionamento e construção 
 
Os motores 1LG4 e 1LG6 na sua construção básica 
possuem auto-refrigeração por ventilador. Em adição é 
possível prover o motor com um ventilador externo 
(opção G17). Os motores 1PP4 e 1PP6 não possuem 
ventilador. 
Nos motores com patas, estas estão fundidas à 
carcaça e podem ser opcionalmente aparafusadas ao 
motor (opção K11, ver fig. 2). 
Caso seja necessário alterar a posição da caixa de 
bornes (opção K09, K10 e K11) o motor já possui os 
encaixes e as perfurações necessárias. Nos motores 
com freio integrado (opção G26) devem ter em atenção 
as instruções do freio. 
Estas instruções são válidas como complemento a 
outras instruções de operação, não sendo válidas para 
motores de execução EEx e. 
 
2. Operação 
 

 PRECAUÇÃO Antes de inicializar qualquer 
trabalho, verifique que o motor está isolado da 
alimentação. 
 
2.1. Transporte, armazenamento  
 
Durante o transporte devem ser utilizados todos os 
olhais de suspensão. 
 

 PRECAUÇÃO Para transportar grupos de 
máquinas (tais como redutores, ventiladores, etc..) 

A parte superior das caixa de bornes com placa de 6 
bornes podem girar-se em 4x90º e com placa de 9 
bornes 180º. 
Estabilidade em marcha 
São condições prévias para obter uma operação 
estável, com vibrações reduzidas, que as fundações 
sejam estáveis junto com uma equilibragem exacta dos 
motores e dos elementos do accionamento. Se 
necessário poderão colocar-se chapas finas debaixo 
das patas dos motores para evitar torsões, ou o rotor e 
os elementos de transmissão deverão ser equilibrados. 
 
2.3. Equilíbrio, elementos de transmissão 
 
Um dispositivo adequado deve ser utilizado  para fixar 
ou extrair os elementos de transmissão (acoplamentos, 
polias, rodas dentadas, ...) (Fig 7). 
Os rotores estão equilibrados dinamicamente  com 
meia chaveta. 
Para fornecimentos a partir de 1991, o tipo de 
equilibragem será marcada no lado do ataque (LA) : 
(H = Equilibrado com meia chaveta) 
(F = Equilibrado com chaveta inteira) 
Ao montar os elementos de transmissão verificar qual o 
tipo de equilíbrio. 
Equilíbrio a meia chaveta 
Nos elementos de transmissão com uma relação de 
comprimento da caixa I e o comprimento até ao 
extremo do eixo IM < 0,8 e para velocidades superiores 
a 1500 RPM, podem aparecer irregularidades na 
estabilidade da máquina (Ver fig. 8). Se necessário, 
deverá ser previsto uma nova equilibragem, por ex., 
mecanizar a parte da chaveta TP que sobressai do 
elemento de transmissão e do contorno do eixo. 

 PRECAUÇÃO Deverão ser observadas as 
medidas gerais necessárias para a protecção contra 
contactos involuntários nos elementos de transmissão. 
Se se opera um motor sem elementos de transmissão 
deverá assegurar-se que a chaveta está segura. 
 
2.4. Ligação eléctrica 
A tensão e a frequência da rede deverão ser as 
indicadas na chapa de características. São admissíveis 
desvios de ±5% na tensão e frequência (para 1ME6, 
desvios na frequência de ±3%) sem que haja 
diminuição da potência. As ligações da caixa de 
terminais deverão estar de acordo com o diagrama 
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fornecido junto com a caixa de terminais. Ligar o 
condutor de terra ao terminal com marcação . 
Nos bornes (Ex. DIN 46282) os condutores devem 
distribuir-se de maneira a que a sua ligação em altura 
seja aproximadamente a mesma de ambos os lados. 
Este tipo de ligação requer que se dobre em U um dos 
condutores, ou utilizar um terminal (Ver Fig. 3.1). 
Também se aplica à ligação do condutor de protecção  
e para o condutor exterior de terra (Ver Fig. 3.2). 
Favor consultar Fig. 4 para binários de aperto dos 
parafusos e bornes de ligação. 
 
2.5. Verificação da resistência de isolamento 
A resistência de isolamento dos enrolamentos deverá 
ser medida antes da colocação em serviço do motor, 
ou após longos períodos de armazenamento ou 
paragem (aprox. 6 meses).  

 PRECAUÇÃO Durante e logo após a medição, 
alguns dos terminais estão submetidos a tensões 
perigosas, pelo que não devem tocar-se. 
Resistência de isolamento 
- A resistência mínima de isolamento à massa de 
enrolamentos novos, limpo ou reparados é de 
10Mohm. 
- A resistência crítica de isolamento Rcrit deverá ser 
calculada multiplicando a tensão nominal UN, por exp. 
0.69kV AC, pelo factor constante (0.5 Mohm/kV): 
Rcrit = 0.69 kV * 0.5Mohm/kV = 0.345 Mohm. 
Medição 
O valor mínimo da resistência de isolamento dos 
enrolamentos à terra deverá ser medido com 500 V 
DC. A temperatura dos enrolamentos deverá ser 
25ºC±15ºC. 
A resistência crítica de isolamento deverá ser medida à 
temperatura de operação e mede-se com 500V DC. 
Controlo  
Se o valor mínimo da resistência de isolamento de 
máquinas novas, limpa ou reparadas, que estejam 
armazenadas ou paradas por um longo período de 
tempo, for menor que 10Mohm, poderá dever-se a 
humidade. Os enrolamentos deverão secar-se. 
Após longos períodos de operação a resistência 
mínima de isolamento pode baixar até ao valor da 
reistência crítica. Desde que o valor medido não seja 
inferior que o calculado para a resistência crítica a 
máquina poderá continuar a funcionar. Se o valor for 
inferior ao da resistência crítica, a máquina deverá ser 
parada imediatamente. 
As causas deverão ser determinadas, e os 
enrolamentos ou secção de enrolamento deverão ser 
reparados, limpos e secos se necessário. 
 
2.5. Colocação em serviço 
Nota: Quando o binário é muito irregular (Por ex. 
accionamento de um compressor de pistões), surge 
uma corrente não sinusoidal, cujos harmónicos 
poderão levar a perturbações no sistema  ou  
interferências electromagnéticas.  
Se a alimentação é feita através de um conversor de 
frequência, corentes elevadas ou harmónicas de 
tensão na linha de alimentação ao motor poderão emitir 
interferências electromagnéticas. Deverão ser 
utilizados cabos com malha. 
Antes da colocação em serviço deverá verificar-se: 
- Se o valor mínimo de resistência está entre os limites 
indicados anteriormente 
- Se o motor está alinhado e montado correctamente 
- Se o motor pode girar livremente 

- Se os elemntos de transmissão estão ajustados 
correctamente (tensão da correia, caso accionamento 
por correia) e que os elementos de  transmissão são os 
adequados para a aplicação prevista 
- Todas as ligações eléctricas, parafusos e elementos 
de ligação estão correctamente apertados de acordo 
com as instruções 
- Que o condutor de protecção está de acordo com as 
prescrições 
- Que todos os dispositivos adicionais (freios, 
ventilação forçada,..) estão em condições de 
funcionamento 
- Que se tomaram as medidas necessárias contra 
contactos involuntários de peças em movimento e sob 
tensão 
-  Que não se ultrapassa a velocidade máxima nmáx 
(Ver chapa de características) 
Nota: A velocidade máxima nmáx é a velocidade máxima 
de operação permitida por custos períodos. Deverá ser 
tido em atenção que o ruído e as vibrações do motor 
serão superiores a esta velocidade e que a vida útil dos 
rolamentos é reduzida. 

 ATENÇÃO Após a instalação do motor, deverá 
verificar-se o correcto funcionamento do freio, caso 
este esteja instalado. Esta lista não está completa. 
Possivelmente poderão ser necessárias outras 
verificações. 
 
3. Manutenção 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Medidas de segurança 

 PRECAUÇÃO Antes de começar qualquer 
trabalho no motor ou outro equipamento, e 
especialmente antes de abrir as tampas das partes 
activas, o motor deverá ser isolado da alimentação. 
Deve-se também ter em conta os circuitos 
adicionais ou auxiliares que deverão também ser 
isolados. 
As “5 regras de segurança”  (segundo, por ex. VDE 
0105) são: 
- Isolar o equipamento 
- Assegurar que não há possibilidade de religação 
- Verificar se está livre de tensão 
- Terra e curto-circuitos 
- Separar ou delimitar partes adjacentes que 
possam estar sob tensão. 
Só se poderão retirar estas medidas de segurança 
quando se finalizem os trabalhos de manutenção e 
que os motor esteja completamente montado. 

Nota: Quando os motores estão equipados com 
aberturas para drenagem de condensações, estes 
deverão ser abertos de tempos a tempos de forma a 
permitir que as condensações acumuladas possas ser 
drenadas. 
As aberturas  para drenagem de condensações 
deverão estar localizadas na parte mais baixa do 
motor! 
Troca de rolamentos, duração da massa 
lubrificante, tipos de massa lubrificante 
O prazo de duração da massa lubrificante, quando 
operação em condições normais, montagem horizontal, 
temperatura ambiente até 40ºC e com velocidades de  
- 1500 RPM, é de aprox. 40.000 h de serviço 
- 3000 RPM, é de aprox. 20.000 h de serviço 
Independentemente das horas de serviço, recomenda-
se a renovação da massa lubrificante cada 3 anos 
devido ao seu envelhecimento. Neste caso os 
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rolamentos devem ser desmontados, lavados e 
lubrificados com nova massa. Para a nova lubrificação 
deverão respeitar-se os dados da chapa de 
lubrificação. 

 
 
 
 

Para operação de motores sob condições especiais, 
posição de montagem vertical, operação frequente a 
velocidades limite, alteração súbita de carga, alteração 
frequente do sentido de rotação, o número de horas 
indicado é reduzido considerávelmente. 

 
 
 
 
 

Os motores estão equipados com rolamentos do tipo 
62 ou com a opção K36, rolamentos do tipo 63 (Versão 
ZC3). 

 
 
 

O rolamento deverá ser montado coma blindagem para 
o lado do estator. 

 
 

Nota: Ao trocar os rolamentos deve-se verificar a 
posição da blindagem pois em execuções especiais 
poderá haver alterações! 

 
 
 

Estas blindagens deverão resistir a temperaturas desde 
-20ºC até +150ºC. 

 
 

Tipos de massa lubrificante: (Esso / UNIREX N3); 
Para motores standard a duração da massa lubrificante 
e os intervalos de lubrificação são apenas válidos para 
estas massas lubrificantes. 

 
 
 
 

Massas lubrificantes alternativas devem ser 
seleccionadas de acordo com DIN 51825-K3P-20. 

 
 

Massas lubrificantes especiais são indicadas na chapa 
de características. 

 
 

Evite misturar diferentes tipos de massas lubrificantes!  
Retirar o rolamento com um dispositivo apropriado 
(Fig.6). Limpar as impurezas. Limpar ou renovar os 
rolamentos e voltar a lubrificar. 

 
 
 

Colocar massa lubrificantenas cavidades do rolamento! 
A tampa e a caixa deverão ser mantidas livres de 
massa lubrificante para evitar uma lubrificação 
excessiva. 

 
 
 
 

Aquecer os rolamentos entre 80-100ºC e inserir 
pressionando. Evitar golpes fortes (por ex. com 
martelo).  

 
 
 

Devem ser renovados elementos da junta deteriorados.  
Dispositivo de lubrificação  
Nos motores com dispositivo de lubrificação, devem-se 
observar as indicações da chapa de características. 

 
 

Encaixes  
Na montagem de máquinas com grau de protecção 
IP55 ou superior (ver chapa de características) as 
superficies maquinadas entre a carcaça do motor e a 
caixa dos rolamentos deverão ser isoladas com massa 
apropriada (Hylomar, Curil). 

 
 
 
 
 

Ventiladores (Tamanhos 180M ... 315L)  
Os ventiladores de plástico têm 2 linguetas moldadas 
que encaixam  na ranhura do veio de forma a não 
permitir movimentos axiais. Antes de extrair o 
ventilador, desencaixar essas linguetas  que deverão 
ser mantidas provisoriamente nessa posição. No disco 
dos ventiladores, existem 2 aberturas para passar o 
dispositivo de extração.  No fornecimento do motor 
estas aberturas poderão estar cobertas por um plástico 
que mais tarde deverá ser retirado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um dispositivo apropriado deverá ser utilizado para 
retirar e recolocar o ventilador. Devem evitar-se golpes 
fortes. 
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 1) Para operações especiais de funcionamento 
 
 
 
Fig. 2 + 

    Sem sistema de lubrificação, patas fundidas à carcaça 

 Com sistema de lubrificação, patas aparafusadas 
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Sem sistema de lubrificação, patas fundidas à carcaça 

 

 

Com sistema de lubrificação, patas aparafusadas 

1) Para operações especiais de funcionamento 
 

 
 

    Fig. 3+ 
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As peças standard deverão ser adquiridas de acordo com as dimensões, materiais e acabamentos especificados. 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 2a Tipo de rolamento 
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As peças standard deverão ser adquiridas de acordo com as dimensões, materiais e acabamentos especificados. 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 2b Tipo de rolamento 
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As peças standard deverão ser adquiridas de acordo com as dimensões, materiais e acabamentos especificados. 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 2c Tipo de rolamento 
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As peças standard deverão ser adquiridas de acordo com as dimensões, materiais e acabamentos especificados. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 2d Tipo de rolamento 
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As peças standard deverão ser adquiridas de acordo com as dimensões, materiais e acabamentos especificados. 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 2e Tipo de rolamento 
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As peças standard deverão ser adquiridas de acordo com as dimensões, materiais e acabamentos especificados. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 2f Tipo de rolamento 
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Secção dos condutores segundo o tamanho do borne de ligação (poderá ser de tamanho inferior devido ao 
tamanho do condutor de entrada) 
 
 

 

Se a ligação se efectua com terminais para cabos DIN, os cabos 
terão que ser dobrados para cima. 

 
 
 

 

Ligação de um só condutor com terminal. 

 
 
 

 

Ligação de 2 condutores de diâmetro aproximadamente igual, 
com terminal. 

 
 
 

 
 

 

Se a ligação for efectuada com terminais para cabos DIN, por 
debaixo do condutor de terra. 

 
 
 

 
Se a ligação se efectua com terminais para cabos DIN.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.1 e Fig. 3.2 
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Binários de aperto para as ligações eléctricas da placa de ligações (excepto réguas de bornes) 
 
 

 
 
 
Os valores de binário de aperto mencionados são válidos excepto quando outros valores forem mencionados . 
 
 
Fig. 4 
 
 
Troca de rolamentos 
 
 
Disco intermédio  

 
 

Fig. 6 
 
 
 
 
Montagem e desmontagem dos elementos de transmissão 
 
 

 

 
 
Disco intermédio 

 
 
Para montagem dos elementos de transmissão (acoplamentos, rodas dentadas, polias, etc.) utilizar a rosca no extremo 
do veio e sempre que seja possível aquecer convenientemente esses elementos.  Utilizar um dispositivo adequado para 
a extracção. Durante as operações de montagem e desmontagem não golpear (por ex. martelo), nem exercer sobre os 
rolamentos forças axiais ou radiais superiores às admissíveis. 
 
Fig. 7 
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Equilíbrio com meia chaveta 
 
 
 

 

Comprimento da caixa I 

 

Parte saliente da chaveta Tp 

Fig. 8 
Comprimento do veio IM 
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Lista de peças de reserva 
 
1.0 Rolamento, lado do ataque (LA) 
  .40 Tampa 
  .43 Retentor 
  .58 Anilha de compensação 
  .60 Rolamento 
  .61 Bujão 
  .65 Tampa do rolamento 
  .67 Tampa exterior do rolamento 
  .68 Vedante 
  .69Molas de pressão 
3.00  Rotor completo 
4.00  Estator, completo 
  .07 Patas 
  .18 Chapa de características 
  .35 Anilhas 
  .41 Terminal de terra 
5.00 Caixa de terminais, completa 
  .03 Junta 
  .10 Placa de bornes, completa 
  .12 Abraçadeira para condutor de protecção 
  .19 Suporte para braçadeira 
  .22 Parte superior da abraçadeira 
  .23 Abraçadeira 
  .44 Parte superior da caixa de terminais 
  .45 Carcaça 
  .47 Chapa de entrada 
  .51 Porca 
  .52 Chapa de ligação 
  .70 Terminal 
  .83  Junta 
  .84 Tampa para caixa de terminais 
  .95 Abraçadeira 
  .96 Barra de suporte 
  .97 Suporte completo 
  .99 Placa de contacto 
6.0 Rolamento, lado contrário ao ataque (LCA) 
  .10 Rolamento 
  .20 Tampa 
  .23 Retentor 
  .24 Tampa do rolamento 
  .25 Tubo de lubrificação 
  .26 Tampa exterior do rolamento 
  .65 Copo lubrificante 
  .67 Casquilho de borracha 
  .72 Anilha 
7.0 Ventilação, completa 
  .04 Ventilador 
  .40 Tampa do ventilador 
  .41 Suporte fixação da tampa do ventilador 
  .49 Parafuso 
 
 
Ferramentas para montagem e desmontagem de rolamentos, ventiladores e outros elementos não estão disponíveis. 
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