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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Finalidade 

O manual contém instruções e avisos e constitui uma documentação que deve necessariamente 
acompanhar o produto. Caso contrário o próprio produto estará sem um de seus requisitos essenciais de 
segurança. 

O manual deve ser guardado com cuidado, divulgado e colocado à disposição de todas as pessoas 
interessadas. 

Os avisos têm a finalidade de salvaguardar a segurança das pessoas expostas contra os riscos resíduos. 

As instruções fornecem as indicações para o comportamento mais idóneo para o uso correcto do ventilador 
assim como previsto pelo fabricante. 

 

 

 

 

AVISO: 

A segurança do ventilador deve ser adaptada também em função do destino específico 
que pretende-se dar ao mesmo. 

Com efeito, a segurança varia de acordo com a modalidade de instalação do próprio 
ventilador, em conformidade com quanto especificado no parágrafo seguinte 3.1 

Portanto, as informações contidas no presente manual são indispensáveis para um uso 
conforme ao destino do produto e isento de perigos. 

 

 

No presente manual é utilizada a abreviação FVI para denominar, F.lli Ferrari Ventilatori 
Industriali S.p.A. 

 

Nenhuma parte do mesmo pode ser copiada, reproduzida ou transmitida em qualquer formato ou com 
qualquer meio electrónico, mecânico ou fotográfico sem autorização explícita da FVI. 

 

 

Em todo caso o Departamento Técnico da FVI está à sua . inteira disposição para qualquer 
esclarecimento. 

 

 

1.2 Simbologia geral de segurança 

Neste Manual, algumas informações de interesse especial podem ser precedidas por um dos seguintes 
símbolos: 

 

 
PERIGO: Salienta situações fonte de possíveis ferimentos ou danos à pessoa. 

 

PERIGO: Partes eléctricas postas sob tensão. 

 
AVISO: Salienta indicações importantes de interesse geral especial 
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1.3 Pictogramas de segurança utilizados 

 

Nos ventiladores da FVI são utilizados os seguintes pictogramas de segurança  

 

 

Proibido lubrificar e/ou regular órgãos em movimento. 

 

Proibido remover os protectores. 

 

Perigo devido à presença de órgãos em movimento. 

O pictograma é aplicado na correspondência dos portalós de 
inspecção previstos no ventilador. 

A abertura dos portalós de inspecção é permitida somente depois da 
paragem completa do órgão em movimento. 

 

Indicação do ponto de levantamento. 

O pictograma é aplicado na correspondência dos pontos identificados 
pela  FVI para o levantamento e a movimentação do ventilador. 

 

Superfícies quentes >60 °C.  

Perigo de queimaduras. Superfícies quentes - Emissão de fluidos 
quentes 

O pictograma é colocado caso o ventilador receba fluidos quentes. 
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2 INFORMAÇÕES GERAIS 

 

2.1 Definições, noções básicas e terminologia e documentos relacionados 

 Segundo a norma UNI EN ISO 13349 ponto 3.1, um ventilador é definido como “uma máquina com pás 
giratórias que recebe energia mecânica e a utiliza por meio de um ou maiores rotores que possuam pás 
para manter um fluxo contínuo de ar ou outros gases, cujo trabalho por unidade de massa geralmente 
não passe o valor de 25 KJ/kg”. 

 No ponto 3.6.1, a norma UNI EN ISO 13349 define um ventilador axial como “um ventilador no qual o ar 
encontra e abandona o rotor essencialmente ao longo de superfícies cilíndricas coaxiais com o mesmo.  

 As pás podem apresentar diferentes tipologias, como segue: chatas (obtidas directamente da 
estampagem de chapa em aço) ou, mais usual, em asas (obtidas por fusão de alumínio sob pressão); 

 

As grandezas fundamentais que caracterizam um ventilador são as seguintes: 

 Caudal volumétrico: é o volume de fluido que atravessa o ventilador num certo período de tempo, um 
segundo (m3/s), num minuto (m3/min), numa hora (m3/h); 

 Pressão estática: é a energia que o rotor fornece para vencer as resistências opostas pelo circuito à 
passagem do fluido (mede-se em mm c.a. ou Pascal=Pa); 

 Pressão dinâmica: é a energia possuída pelo fluido por efeito da velocidade impressa pelo rotor na 
saída da boca que exerce pressão do ventilador (mede-se em mm c.a. ou Pa); 

 Pressão total: é a soma algébrica da pressão estática e da pressão dinâmica (mede-se em mm c.a. ou 
Pa); 

 Fluxo: num ventilador axial são idenficadas duas direcções para o fluido, do motor para o rotor (fluxo A) 
ou do rotor para o motor (fluxo B), ver Figura 2-2; 

 Velocidade de rotação: é a velocidade do rotor e mede-se em rotações por minuto; 

 Rendimento: é a relação em percentual entre a energia que o ventilador consegue transmitir ao fluido e 
a energia fornecida pelo motor à hélice, depende da conformação do rotor e é sem dimensão; 

 Potência absorvida: é a potência necessária (fornecida pelo motor) ao ventilador para o próprio 
funcionamento, mede-se em kW; 

 Potência de placa do motor: é a potência nominal que o motor é capaz de fornecer, deve ser sempre 
maior do que a potência absorvida pelo ventilador, mede-se em kW; 

 Nível de pressão sonora: é a energia que se propaga no canal do ouvido externo e que gera as 
vibrações do tímpano, ou seja, é o nível de ruído do ventilador e avalia-se em decibéis segundo a 
escala A (escala que permite calcular o impacto do ruído no ouvido humano em relação à frequência do 
mesmo). 

 Potência sonora: é o índice de emissão de energia acústica e constitui uma característica intrínseca e 
invariável de uma fonte. A potência sonora é expressa em Watts. 

 

A este manual estão relacionados os documentos seguintes: 

 SCHT01 Ficha Técnica do ventilador na qual estão relacionados dimensões, pesos, velocidade de 
rotação, tipo de fluido, pressão sonora, e os dados relativos a juntas elásticas e amortecedores. 

 CART01 Etiqueta da transmissão, onde são indicadas as características da transmissão instalada 
no ventilador. 

 O manual de uso e de avisos do fabricante do motor eléctrico (se fornecido com o ventilador). 
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2.2 Pormenores construtivos dos ventiladores axiais 

2.2.1 Arranjo e posições do motor 

 

   

ARRANJO 1        ARRANJO 4 ARRANJO 8 

  

0°

45°

90°

135°

180°

315°

225°

270°

 

ARRANJO 9       ARRANJO 12 Posição standard do motor em 0º 

Figura 2-1 Execuções dos ventiladores axiais 

 

2.2.2 Designação do fluxo 

 

 

A figura refere-se ao arranjo 4, mas é 
válida para todos os arranjos 
construtivos: 

 

A = Fluxo do motor a rotor 

B = Fluxo do rotor ao motor 

U = Fluxo de baixo para cima 

D = Fluxo de cima para baixo 

A AD AU

B BD BU

 

Figura 2-2 Designação do fluxo 
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2.3 Identificação do ventilador 

A placa representada a única forma de identificação do ventilador reconhecido pelo fabricante. A mesma 
deve permanecer inalterada com o passar do tempo e não deve ser removida ou danificada. Em Figura 2-3 
está reproduzida a placa colocada no ventilador. 

 

 

Figura 2-3 Placa de identificação do ventilador objecto deste manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-4 Exemplo de chave de leitura da placa de identificação do ventilador 

Ano de 
construção do 

ventilador 

 

2013 

1310460 

GR. 132    7,50 kW    4 POLI    50 Hz 

EF0906I04AA02 

 EF     906/I        4A/A       132             A19  

Código do 
cliente FVI 
(opcional) 

Número da encomenda do  
cliente FVI (opcional) 

 

Número Item do  
cliente FVI (opcional) 

 

Tipo e 
características do 
motor  instalado 

Caudal do 
ventilador 
(opcional) 

Pressão total do 
ventilador 
(opcional) 

 

Número de 
matrícula 

 Código de 
identificação do 

ventilador 

 

Série do 
ventilador 

 

Grandeza do 
ventilador 

 

Tipo de 
arranjo/especialidade/fluxo 

 

ângulo de 
acoplamento 

das pás 

 

60 

Temperatura máx. do fluido 
movimentado em °C 

 

Manual 

Grandeza do 
motor  instalado 

 

 Peso do ventilador 

 

Grau de 
eficiência*  

 

*Em conformidade  Reg. Europeo N°327/2011 

Grau de eficiência 
no ponto de 
eficiência otimal 

Categoria de 
medida de 
eficiência*  

Alimentação 
   com inverter Eficiência*  
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2.4 Descrição do ventilador 

 

Tomando como exemplo o ventilador representado em Figura 2-5 o ventilador axial é geralmente constituído 
por: 

 um rotor que ao girar transmite a energia necessária ao fluido (1); 

 uma caixa de contenção do rotor em forma cilíndrica (2); 

 uma base de suporte do motor com relativos tirantes (3); 

 protectores para evitar o contacto acidental com todas as partes giratórias (4); 

A força motriz que permite a rotação do rotor é fornecida então por um motor (5), geralmente mas não 
exclusivamente, de tipo eléctrico ligado ao rotor directamente ou mediante outros órgãos de ligação, como 
por exemplo:   

 um suporte com rolamentos e veio de transmissão (6); 

 uma transmissão por correias através de polias trapezoidais (7) ou junta elástica para transferir a 
energia fornecida pelo motor; 

 uma ventoinha de arrefecimento entro o rotor e o suporte, caso sejam elaborados fluidos com 
temperatura de funcionamento maior do que 60°C (8). 

Para execuções 8 e 12 (vide Figura 2-1) é geralmente previsto uma base comum para a colocação do 
ventilador, do motor e da transmissão. 

O ventilador pode ser fornecido com modalidades construtivas que podem incluir também outros 
componentes não evidenciados na descrição acima, a serem definidos especialmente para cada caso, 
poderá também receber acessórios complementares (como nas páginas 187 à 204 do “Catálogo de 
Ventiladores Axiais”).  

O ventilador da FVI é sempre fornecido sem o sistema de comando e controlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-5 Exemplo em execução 9 evidenciados os componentes do ventilador 
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2.5 Uso previsto e empregos possíveis, com base na experiência e usos não 
permitidos. 

O uso previsto para o ventilador, em que na placa de identificação indicada em Figura 2-3 é o seguinte: 

O ventilador industrial axial é uma máquina cuja finalidade é mover um fluido de tipo aeriforme no interior de 
um circuito de aeração, ao qual o ventilador está ligado mediante tubagens e vãos técnicos preparados para 
esta mesma finalidade. O fluxo do fluido elaborado pela máquina entra e sai axialmente pelo ventilador  

A energia para deslocar os volumes de fluido na entrada do bocal de aspiração no interior do circuito é 
transferida através da rotação do rotor dentro da caixa. A rotação do rotor é produzida na maior parte dos 
casos, pela energia fornecida por um motor eléctrico, como já indicado no ponto 2.4 deste manual. 

O ventilador deve ser usado no campo de capacidade especificado nos diagramas de desempenho, A 
utlização do ventilador com capacidades inferiores ao valor mínimo indicado nos diagramas pode causar 
instabilidade de tipo fluidodinâmico e vibrações.. 

Os ventiladores axiais são utilizados em diversas aplicações relacionadas exclusivamente a processos 
industriais. A seguir uma lista geral de alguns sectores e exemplos de aplicação:  

 Sector alimentar (secagem, cozimento, recirculação) 

 Sector têxtil (condicionamento e tratamento do ar, secagem) 

 Sector siderúrgico (aspiração de gases) 

 Sector de laterícios (aspiração de gases, secagem) 

 Sector madeireiro (filtragem, aspiração de poeiras) 

 Sector tabaqueiro (condicionamento, aspirações de gases) 

 Sector de produção de papel (condicionamento e tratamento do ar, secagem) 

 Sector de instalações de esmaltagem e pintura (filtragem, aspiração de poeiras) 

 Sector de transportes naval e ferroviário (condicionamento, arrefecimento de motores) 

 Sector de energia (arrefecimento de turbinas, condicionamento plataformas petrolíferas) 

 Outros usos não indicadas na lista, mas concordados com nossa Área de Engenharia e ou 
Pesquisa e Desenvolvimento; 

Ficam portando excluídas outras tipologias de uso, diferentes das citadas acima e nomeadamente: 

 Funcionamento do ventilador com fluidos não aeroformes ou com características diferentes das 
definidas na ficha técnica que acompanha o ventilador, já que podem verificar-se danos estruturais 
no ventilador com possíveis danos a pessoas e ou coisas; 

 Funcionamento do ventilador no interior de todas os tipos de instalação com pressões (existentes 
ou geradas mesmo se em parte pelo ventilador), maiores do que 1.05 vezes a pressão atmosférica 
padrão, já que podem verificar-se danos estruturais no ventilador com possíveis danos a pessoas e 
ou coisas; 

 Funcionamento do ventilador em todas as tipologias de instalação classificadas de acordo com a 
Directiva Atex 94/9/CE e que elaborem fluidos potencialmente explosivos, já que podem verificar-se 
riscos de acensão/explosão com possíveis danos a pessoas e ou coisas. Com excepção de 
ventiladores construídos especificamente, classificados e marcados Atex e de categoria idónea à 
área de instalação, acompanhados pela documentação nos termos da legislação em matéria; 

 Funcionamento do ventilador em sistemas químicos onde o fluido elaborados seja altamente 
corrosivo para os materiais usados na fabricação do ventilador, ou em caso de fluido altamente 
tóxico, onde as modalidades construtivas da caixa e as tipologias de fixação usadas não sejam 
adequadas à aplicação, já que poderiam verificar-se danos estruturais no ventilador com possíveis 
danos a pessoas e ou coisas;  

 Funcionamento do ventilador em sistemas do sector de mineração e com instalações no subsolo, já 
que podem verificar-se riscos adicionais não previstos no uso do ventilador acima do nível do solo e 
possíveis danos a pessoas e ou coisas; 
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2.6 Ciclo de vida do ventilador 

 

A fiabilidade de todos os componentes é garantida por um processo produtivo certificado ISO 9001 e pelo 
respeito dos prazos de manutenção programada, indicados no parágrafo 12.3 deste manual. 

Os componentes geralmente sujeitos ao desgaste, são: 

 

 rolamentos, segunda a norma, com duração teórica calculada em 40000 horas 

 as correias de transmissão, para uma duração teórica calculada em 25000 horas. 

 

Por razões de segurança, os protectores em fio electrosoldado, devem ser substituídas a cada 2 ou 3 anos. 

 

Na hipótese de uso do ventilador a velocidade constante por 2 turnos de trabalho diário equivalente a 16 
horas calculadas por 250 dias/ano, o ciclo de vida previsto para o rotor é igual a 40.000 horas. 

Este limite, em caso de uso com funcionamento de trabalho crítico (médio, alto) deve ser reduzido. 

Neste sentido a avaliação deve ser feita através do Setor Técnico FVI. 

Em caso específico de funcionamento com ciclo de trabalho em velocidade variável, o ciclo de vida do rotor 
deverá ser avaliado caso por caso e sempre de acordo com o Setor Técnico FVI.  

. 

 

 

ATENÇÃO: 
 

 não superarar a velocidade máxima de rotação indicada pela FVI 

 não utilizar ciclos de funcionamento ON-OFF se não expressamente aprovados pela 
FVI 

 não utilizar ciclos de velocidade variável se não expressamente aprovados pela FVI 

 não submeter o ventilador a graus térmicos superiores a 3 °C/minuto.  

 

Um rotor, mesmo se com zero horas de funcionamento, se permanecer num armazém por um período de 
tempo superior a 10 anos deve ser submetido a controlos de integridade, por parte de FVI, antes de um 
possível uso. 
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3 AVISOS DAS INDICAÇÕES PRINCIPAIS DE SEGURANÇA  

 

3.1 Modalidade de instalação: aspectos gerais 

 

 

 

Os ventiladores podem ser instalados em quatro modos diferentes segundo a norma 
UNI EN ISO 13349: 

 Tipo A : aspiração livre e caudal livre; 

 Tipo B : aspiração livre e caudal ligado à tubagem; 

 Tipo C : aspiração ligada à tubagem e caudal livre; 

 Tipo D : aspiração e caudal ligados à tubagem. 

 

Geralmente a FVI não é do conhecimento e não pode conhecer quais dascitadas modalidades será 
escolhida e realizada pelo utilizador e, ao não ser que esteja estabelecido de forma contrária no 
contrato, o ventilador é fornecido na modalidade de instalação de tipo B , C ou D de acordo com a 
série de pertinência e do fluxo do ventilador (para uma visão completa das modalidades de 
instalação de fornecimento, ver Tabela 3-1). O responsável pelo projecto da instalação, juntamente 
ao utilizador final deverá conduzir uma análise dos riscos, especificamente indicada para as 
modalidades e a tipologia de instalação escolhida.   

Conforme as modalidades com as quais se pretende instalar e incorporar o ventilador dentro da instalação 
devem ser predispostas no ventilador os seguintes protectores, de acordo com o tipo: 

 Instalação do tipo A: protectores fixos FVIinstalados na aspiração e na vazão; 

 Instalação do tipo B: protector  fixo FVI instalado somente na aspiração; 

 Instalação do tipo C: protector fixo FVI instalada somente na vazão; 

 Instalação do tipo D: nenhum protector fixo instalado na aspiração e na vazão. 

O projectista da instalação e o utilizador devem garantir que o sistema de tubagens seja equipado com 
protectores de acordo com as ligações das tubagens de trabalho, como segue: 

 Instalação do tipo A: nenhum protector (não estão presentes tubagens); 

 Instalação do tipo B: protector montado na tubagem da vazão; 

 Instalação do tipo C: protector montado na tubagem da aspiração; 

 Instalação do tipo D: protector fixo montado na tubagem da aspiração e na da vazão. 

 

 

ATENÇÃO: 

O ventilador, salvo se estabelecido contrariamente no contrato, é fornecido na modalidade de 
instalação de tipo ”B”, “C” ou “D” de acordo com a UNI EN ISO 13349, e de acordo com a 
série e o fluxo do ventilador. Consultar a Tabela 3-1. 

É preciso verificar sempre a modalidade de instalação para fins de segurança. 

 

 

ATENÇÃO: 

O ventilador e os protectores, se porventura não for estabelecido de forma diferente no 
contrato, é idóneo à instalação como unidade unitária e não deve estar sujeito aos efeitos 
fluidodinâmicos devidos a outras máquinas instaladas na mesma instalação.  
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No que se refere aos protectores a serem aplicados nas tubagens de envio, estes devem, de acordo com o 
projecto, impedir o acesso a partes do ventilador e dos acessórios que possam causar lesões. Deve, além 
disso, ser de construção robusta, de forma a suportar as solicitações geradas pela máquina e pelas 
condições ambientais. 

A FVI convida o utilizador e ou o projectista da instalação, a projectar, realizar e instalar protectores de 
acordo com os critérios descritos na norma UNI EN ISO 12499. 

 

 

ATENÇÃO: 

Também na presença de protectores (independentemente das condições de fornecimento ou 
de instalação) o ventilador pode ser perigoso devido ao efeito do ar aspirado ou 
movimentado. 

Esse tipo de perigo, em função do tamanho do ventilador, pode ser até MORTAL. 

O risco de ser esmagado na rede da aspiração pode ser fatal ou causar danos sérios à saúde 
(esmagamento de partes do corpo, perda dos sentidos). 

 

 

ATENÇÃO: 

Recomenda-se o uso de meios capazes de inibir o acesso ao local que contém o ventilador 
enquanto o mesmo estiver em movimento ou afastar a pessoa com protectores fixos de 
afastamento em relação à boca de aspiração. 

Para tal fim devem ser consultadas as normas UNI EN ISO 13349 e UNI EN ISO 12499. 

 

 

AVISO: 

Verificar mensalmente a eficiência de todos os protectores, no caso de desgaste, danos ou 
quebra providenciar a sua substituição imediata. 

 

O protector deve ser fixado de maneira segura na própria posição usando dispositivos que não afrouxem 
com as vibrações e que exijam o auxílio de uma ferramenta para a remoção. 

 

 

ATENÇÃO: 

Controlar o accionamento e, segundo os intervalos de manutenção programada, o aperto 
correcto dos parafusos e monitorar por meio de um medidor de vibrações o nível de vibração 
do ventilador introduzindo um limite de alarme (ver parágrafo 12.3). 

 
De qualquer maneira, é responsabilidade de quem executa a instalação garantir que haja um grau 
adequado de protecção contra o risco de contactos acidentais com partes e órgãos em movimento.  
O instalador e o utilizador devem levar em consideração também outros tipos de risco, principalmente 
aqueles decorrentes da entrada de corpos estranhos e do transporte de gases explosivos, inflamáveis ou 
tóxicos e em alta temperatura. 
Para além disso, devem ser considerados os riscos relativos às operações de manutenção que deverão ser 
efectuadas em condições de máxima segurança, por meio do isolamento do ventilador do motor e com 
outros dispositivos oportunos. 

 

 

ATENÇÃO: 

É necessário redigir um procedimento de segurança para o acesso ao ventilador, levando em 
consideração as indicações fornecidas pelo fabricante, as informações decorrentes da análise 
do risco no ponto de instalação e da disciplina sobre a segurança nos lugares de trabalho. 
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3.2 Modalidade de tipo A : Instruções para a montagem, a instalação e a ligação 

 

No caso de instalação de tipo A, não estando a aspiração e a vazão do ventilador ligadas a tubagens, é 
preciso prever protectores seja na aspiração, seja na vazão. 

As dimensões dos protectores são encontradas nos desenhos das dimensões no catálogo, nos programas 
de desenhos em escala e não em escala, descarregável na área reservada do site ou no desenho das 
dimensões fornecido como documentação que acompanha o equipamento. 

 

 

ATENÇÃO: 

Os protectores projectadas contra golpes acidentais e para resistir às pressões desenvolvidas 
somente pelo ventilador em que são instalados. 

Todo protector, se fornecida separadamente, pode ser aplicado somente no ventilador para o 
qual foi projectado. Portanto, se o protector é encomendado separadamente, é obrigatório 
especificar as referências do ventilador no qual será aplicado (número de matrícula). 

 

Na aspiração e na vazão deve ser fixado um protector com porcas e parafusos como indicado em Tabela 3-
1. Na mesma Tabela 3-1 estão indicados com fundo acinzentado, os protectores que de acordo com o tipo 
de instalação, fazem parte do ventilador. 

Os tipos de protectores são representados em Figura 3-1, Figura 3-2, Figura 3-3, Figura 3-4, Figura 3-5 e 
em Figura 3-6.  

As peças de fixação para cada tipo e dimensão de protector estão indicadas em Tabela 3-2, e o par de 
aperto é indicado em Tabela 12-1. 

Os esquemas de montagem para os protectores estão indicados respectivamente em Figura 3-7, Figura 3-
8, Figura 3-9, Figura 3-10, Figura 3-11 e em Figura 3-12. 

 

 

Com relação à definição de fluxo, ver Parágrafo 2.1 Definições, noções básicas e terminologia 
e documentos relacionados. 
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Série  

Material 

da calota 

do rotor 

Modalidade de 

instalação de 
fornecimento, 

de acordo com  

UNI EN ISO 
13349 

Fluxo 

Protector 

na 
aspiração 

(rede) 

Protector 

na vazão 

(rede) 

EF alumínio 
D A RC RC 

D B RC RC 

ES alumínio 
B A RG RC 

C B RC RG 

EB alumínio 
D A RC RC 

D B RC RC 

EFR  

(execução B) 
alumínio D B RC RC 

EK alumínio 
B A RE RC 

C B RC RE 

EQ alumínio 
B A RD RC 

C B RC RD 

EP alumínio 
B A RD RC 

C B RC RD 

ET 

 (execução A) 
alumínio 

C A RG RT 

B B RT RG 

EF aço 
D A RC RC 

D B RC RC 

ES  

(execução A) 
aço 

B A RS RC 

C B RC RS 

EB aço 
D A RC RC 

D B RC RC 

EFR  

(execução B) 
aço D B RC RC 

AF aço 
D A RC RC 

D B RC RC 

Tabela 3-1 Modalidade de instalação de fornecimento e protectores por rede usadas 

(com fundo acinzentado, os protectores que de acordo com o tipo de instalação, fazem parte do ventilador) 
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Figura 3-1 Protecção a rede RC 

 

Figura 3-2 Protecção a rede RG 

 

Figura 3-3 Protecção a rede RS 

 

Figura 3-4 Protecção a rede RD 
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Figura 3-5 Protecção a rede RE 

 

Figura 3-6 Protecção a rede RT 

 

 

3.3 Modalidade de tipo B : Instruções para a montagem, a instalação e a ligação 

 

No caso de instalação de tipo B, estando a aspiração livre e a vazão do ventilador ligadas às tubagens, é 
preciso prever protectores seja na aspiração. 

As dimensões dos protectores são encontradas nos desenhos das dimensões no catálogo, nos programas 
de desenhos em escala e não em escala, descarregável na área reservada do site ou no desenho das 
dimensões fornecido como documentação que acompanha o equipamento. 

 

 

ATENÇÃO: 

Os protectores projectados contra golpes acidentais e para resistir às pressões desenvolvidas 
somente pelo ventilador em que são instaladas. 

Todo protector, se fornecido separadamente, pode ser aplicado somente no ventilador para o 
qual foi projectado. Portanto, se o protector é encomendado separadamente, é obrigatório 
especificar as referências do ventilador no qual será aplicado (número de matrícula). 

Na aspiração deve ser fixado um protector, com parafusos e porcas, como indicado em Tabela 3-1. Na 
mesma Tabela 3-1 estão indicados com fundo acinzentado, os protectores que de acordo com o tipo de 
instalação, fazem parte do ventilador. 

Os tipos de protectores são representados em Figura 3-1, Figura 3-2, Figura 3-3, Figura 3-4, Figura 3-5 e 
em Figura 3-6.  

As peças de fixação para cada tipo e dimensão de protector estão indicadas em Tabela 3-2, e o par de 
aperto é indicado em Tabela 12-1. 

Os esquemas de montagem para os protectores estão indicados respectivamente em Figura 3-7, Figura 3-
8, Figura 3-9, Figura 3-10, Figura 3-11 e em Figura 3-12. 
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3.4 Modalidade de tipo C: Instruções para a montagem, a instalação e a ligação 

 

No caso de instalação de tipo C, estando a aspiração ligada às tubagens e a vazão livre, é preciso prever 
protectores seja na vazão. 

As dimensões dos protectores são encontradas nos desenhos das dimensões no catálogo, nos programas 
de desenhos em escala e não em escala, descarregável na área reservada do site ou no desenho das 
dimensões fornecido como documentação que acompanha o equipamento. 

 

 

ATENÇÃO: 

Os protectores projectados contra golpes acidentais e para resistir às pressões desenvolvidas 
somente pelo ventilador em que são instaladas. 

Todo protector, se fornecido separadamente, pode ser aplicado somente no ventilador para o 
qual foi projectado. Portanto, se o protector é encomendado separadamente, é obrigatório 
especificar as referências do ventilador no qual será aplicado (número de matrícula). 

 

Na vazão deve ser fixado um protector, com parafusos e porcas, como indicado em Tabela 3-1. Na mesma 
Tabela 3-1 estão indicados com fundo acinzentado, os protectores que de acordo com o tipo de instalação, 
fazem parte do ventilador. 

Os tipos de protectores são representados em Figura 3-1, Figura 3-2, Figura 3-3, Figura 3-4, Figura 3-5 e 
em Figura 3-6.  

As peças de fixação para cada tipo e dimensão de protector estão indicadas em Tabela 3-2, e o par de 
aperto é indicado em Tabela 12-1. 

Os esquemas de montagem para os protectores estão indicados respectivamente em Figura 3-7, Figura 3-
8, Figura 3-9, Figura 3-10, Figura 3-11 e em Figura 3-12. 
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3.5 Esquemas de montagem de fixação dos protectores  

 

A fixação dos protectores é realizada, de acordo com o tamanho do ventilador, através de parafusos, como 
indicado em Figura 3-7, Figura 3-8, Figura 3-9, Figura 3-10, Figura 3-11 e em Figura 3-12. 

As peças de fixação necessárias são indicadas em Tabela 3-2. 

 

Dimensão do 
ventilador 

Rede RC Rede RG Rede RS Rede RE Rede RD Rede RT 

 Peças de fixação a rede (N° e tipo) N° buchas 

315 4xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 - 

355 4xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 - 

400 4xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 2 

450 12xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 - 

500 12xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 3 

560 12xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 - 

630 12xM8 4xM8 - - 4xM5 3 

710 16xM10 8xM10 - - 8xM6 4 

800 16xM10 8xM10 - - 8xM6 4 

900 16xM10 8xM10 22xM10 - 8xM6 5 

1000 24xM10 8xM10 22xM10 - 8xM6 6 

1120 24xM10 8xM10 30xM10 - - - 

1250 24xM10 8xM10 30xM10 - - - 

1400 30xM10 8xM10 30xM10 - - - 

1600 30xM10 - 30xM10 - - - 

1800 30xM10 - 30xM10 - - - 

2000 30xM10 - - - - - 

Tabela 3-2 Peças de fixação das redes   
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Figura 3-7 Esquema de montagem da rede RC  

 

 

 

 

 

 

Figura 3-8 Esquema de montagem da rede RG  
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Figura 3-9 Esquema de montagem da rede RS  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-10 Esquema de montagem da rede RD 
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Figura 3-11 Esquema de montagem da rede RE 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-12 Esquema de montagem da rede RT 
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3.6 Modalidade de tipo D : Instruções para a montagem, a instalação e a ligação 

 

No caso de instalação de tipo D, sendo a aspiração e a vazão canalizadas, não é necessária a instalação 
de protectores nem na aspiração, nem na vazão do ventilador. 

 

 

ATENÇÃO: 

É função do projectista da instalação verificar se nas extremidades do circuito aspirante e do 
circuito de vazão seja preciso aplicar protectores adequados.  

 

 

Para as modalidade de instalação de tipo B,C e D é recomendado realizar ligações nas 
tubagens interpondo uma junta anti-vibrações entre ventilador e tubagens, de forma a 
compensar possíveis desalinhamentos, impedir a transmissão das vibrações e evitar tensões 
estruturais. 

 

A escolha do tipo de junta anti-vibrações padrão para aplicações sem solicitações especiais, depende de 
dois factores fundamentais: 

 conteúdo em poeiras de fluido recebido 

 temperatura do fluido 

 

Ar limpo 
Junta Tipo 2 

< 60°C sem barra anti-desgaste 

Junta Tipo 3 

< 180°C sem barra anti-desgaste 

Ar com poeiras 
Junta Tipo 5 

< 60°C com barra anti-desgaste 

Junta Tipo 6 

< 180°C com barra anti-desgaste 

 

As juntas de Tipo 2,3,5,6 não podem ser utilizadas nos ventiladores sujeitos à Directiva ATEX 94/9/CE. 

 

 

ATENÇÃO: 

A junta anti-vibrações é indicada para a instalação num ventilador de fase única e não deve 
ser submetida aos efeitos fluidodinâmicos causados por outras máquinas instaladas na 
mesma instalação.  

 

Para aplicações especiais, como por exemplo o direccionamento de fluidos em alta temperatura ou 
agressivos pela ou para garantir a vedação perfeita da junta, é preciso recorrer ao uso de juntas especiais. 

Neste caso o utilizador e/ou o projectista da instalação deve tomar contacto com o Departamento Técnico 
de FVI. 
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3.7 Riscos relacionados com manobras e ou usos impróprios anormais previstos 
com base na experiência 

 

 Na movimentação, no içamento e na instalação, respeite sempre o que estiver especificado nestas 
instruções. 

 É absolutamente proibido o uso do ventilador em condições diferentes daquelas indicadas nos dados da 
placa.  

 É absolutamente proibido neutralizar, remover, modificar ou de qualquer forma deixar ineficiente 
qualquer dispositivo de segurança, protecção ou controlo, seja dos dispositivos individualmente seja do 
ventilador.  

 Não introduzir as mãos, os braços ou qualquer parte do corpo próximo aos órgãos em movimento nem 
mesmo forçando as aberturas.  

 É proibido inclinar partes do corpo além dos protectores. É proibido o uso de meios que possam 
aumentar o acesso natural. 

 É proibido utilizar o ventilador em atmosfera ou ambientes com riscos de explosão com exclusão dos 
ventiladores conformes à Directiva ATEX 94/9/CE. 

 É proibido ao operador não autorizado intervir em eventuais defeitos ou anomalias no funcionamento do 
ventilador e/ou alterar o tipo de funcionamento e de instalação. 

  Deve-se prestar atenção para que não sejam introduzidos fluidos no ventilador, que tenham 
características diferentes daquelas estabelecidas no presente manual (ficha técnica). 

 No fim de qualquer intervenção extraordinária que tenha comportado a remoção de protectores, 
barreiras ou outros protectores, providenciar, antes de reiniciar o ventilador, a restauração verificando o 
seu posicionamento correcto e sua eficácia. 

 Todos os protectores e os dispositivos de segurança  devem ser mantidos em condições de eficiência 
perfeita e constante. Também as placas que sinalizam a indicação, os pictogramas de recomendação e 
de perigo devem ser mantidas em plena eficiência e no seu lugar. 

 Para a localização de qualquer causa de quebra ou avaria inerente aos ventiladores, adoptar todas as 
precauções descritas no Manual, idóneas a prevenir qualquer dano às pessoas ou às coisas. 

 Lembrar de apertar, de acordo com o descrito na Tabela 12-1, todos os parafusos ou anéis de fixação 
de cada elemento mecânico objecto de regulações ou afinação. 

 Antes de accionar o ventilador verificar que todos os protectores e os dispositivos de segurança tenham 
sido instalados e que estejam a funcionar perfeitamente; caso contrário é absolutamente proibido activar 
o mesmo e o responsável da segurança interna ou o chefe do departamento deve ser informado 
imediatamente. 

 O operador deve ser dotado dos Dispositivos de Protecção Individual (DPI) sob as formas da lei em 
vigor; são proibidas roupas volumosas e acessórios diversos (gravatas, mangas largas, etc.) 

 Deve ser controlada a presença no fluido elaborado pelo ventilador de substâncias tóxicas e/ou infla 
máveis, mesmo se não prevista sua utilização. 
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3.8 Outros riscos relacionados com os ventiladores de acordo com a UNI EN ISO 
12499 

Os perigos específicos definidos a seguir são aqueles decorrentes de aspectos mecânicos do ventilador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma pessoa pode sofrer lesões como resultado de: 

a) arrastamento entre uma parte móvel e uma fixa, por exemplo, um rotor e a caixa ou outra 
parte fixa do ventilador; 

b) arrastamento entre duas partes móveis, por exemplo, uma correia e a polia; 

c) arrastamento no ventilador através da aspiração pelo movimento do ar com, por 
conseguinte, contacto com o eixo ou o rotor; 

d) um contacto com uma parte móvel, como o rotor; 

e) projecções na vazão de partes decorrentes da introdução de partes sólidas ou líquidas 
residuais e estranhas ao processo, ou decorrentes do ambiente de aspiração. 

f) um objecto que é arrastado para a boca do ventilador e projectado em alta velocidade na 
aspiração ou na vazão; 

g) defeitos estruturais dos componentes do ventilador 

h) um contacto com superfícies do ventilador que estiverem em temperaturas perigosas, por 
exemplo, abaixo de - 20°C ou acima de + 50°C; 

i) no tratamento de fluidos quentes poderá ocorrer, na correspondência do furo de passagem 
do eixo de transmissão, saídas de lâminas de fluido quente que podem provocar queimaduras 
e/ou ferimentos; 

l) o fluido elaborado pode ser nocivo ou conter substâncias que em caso de vazamentos 
podem ser perigosas (toxidade e/ou inflamabilidade); 

m) perigo decorrente do excesso de velocidade do motor que pode provocar quebras de 
partes da máquina; 

n) aspiração de ar com temperaturas anormais, superiores àquelas definidas, podem 
provocar deformações estruturais, maus funcionamentos e perigos. 

 

3.8.1 Riscos específicos com ventilador na fase de instalação 

 O utilizador deve prever uma superfície de fixação do ventilador bem nivelada, um nivelamento errado 
pode gerar vibrações anormais no ventilador que, ao longo do tempo, podem provocar deformações 
e/ou quebras com desprendimento de partes do próprio ventilador com perigo até mortal para as 
pessoas expostas. 

 Estará também a cargo do utilizador predispor as ligações eléctricas da caixas ou da estrutura do 
ventilador ao circuito de terra do local de utilização ou da instalação para evitar a eventual formação e o 
acúmulo de cargas electrostáticas. 

 Todos os eventuais protectores, se instalados, devem permanecer conectados correctamente ao 
ventilador com todos os respectivos órgãos de fixação (parafusos, chumbadores, etc.), a remoção de 
um ou mais pontos de fixação pode comprometer a funcionalidade e a retenção do protector. 

 Em condições standards de fornecimento o ventilador não é destinado à utilização em ambiente 
potencialmente explosivo. 

 O lugar de instalação do ventilador deve ser mantido limpo, eventuais manchas de óleo ou de água, não 
devidas ao ventilador, deverão ser eliminadas o quanto antes. 

 As distâncias mínimas de instalação, definidas no manual devem ser sempre respeitadas para garantir 
um funcionamento correcto e sem riscos suplementares; um posicionamento errado poderá 
comprometer o funcionamento correcto do ventilador. 
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3.8.2 Riscos específicos com ventilador em manutenção 

 Durante as operações de manutenção e limpeza do rotor, prestar muita atenção à rotação do mesmo, 
poderá haver o perigo de ficar preso e de corte com as partes fixas da caixa. 

 É necessário dispor e executar uma manutenção programada do ventilador a fim de evitar problemas 
mecânicos ou quebras geradas por desgaste ou manutenção carente (ver parágrafo 12.3). 

 

 

ATENÇÃO É ABSOLUTAMENTE PROIBIDO:  

 Executar qualquer operação de manutenção sem ter verificado que o rotor do ventilador 
esteja efectivamente parado. 

 Executar qualquer operação de manutenção do ventilador (inclusive a lubrificação) antes 
de ter desligado o mesmo da alimentação geral da linha. 

 Limpar o ventilador durante o funcionamento.  

 Abrir os protectores, ou os portalós de inspecção do ventilador durante o seu 
funcionamento. 

 

ATENÇÃO:  

Quando o ventilador não é alimentado, as partes giratórias podem ainda mover-se por causa 
do ar que atravessa o ventilador, devido a causas naturais ou devido à corrente fluida 
induzida por um ventilador que encontra-se em outras parte do sistema de tubulações 
ligadas, ou pela inércia dor rotor. depois de desligar a máquina; mesmo nestes casos existe o 
risco de cisalhamento com as partes fixas da caixa. 

 

 

3.8.3 Riscos relacionados ao ambiente 

Os ventiladores da FVI são projectados para funcionar e resistir em condições ambientais ordinárias de 
trabalho. 

A presença de : 

 vibrações 

 agentes corrosivos (poeiras, gases, vapores, névoas) 

 altas temperaturas 

 condensações 

 corpos sólidos 

 turbulências especiais 

 correntes vagantes 

 diferenças de potencial eléctrico decorrentes da instalação 

podem comprometer a vida dos componentes de modo antecipado, sobretudo para os protectores. 

Por ser impossível estabelecer um critério total que possa considerar a sobreposição de todos esses 
efeitos, recomenda-se de executar um programa de controlo periódico, em função da deterioração efectiva, 
de maneira que possam ser percebidas, entre controlos sucessivos, eventuais variações das características 
estruturais. 
 

3.8.4 Riscos relacionados às vibrações 

As vibrações representam o factor principal que influencia a vida funcional e a segurança do ventilador e, 
por esse motivo, é indispensável efectuar uma monitoração cuidadosa de sua entidade durante o seu 
funcionamento e o ciclo de trabalho. 

A norma internacional estabelece o campo de aceitabilidade e de classificação das máquinas rotativas ISO 
1940/1 e ISO 2372, sobretudo a ISO 14694 estabelece os valores para os ventiladores industriais. 
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A referência para o produto FVI é estabelecida pela categoria BV3 da mesma norma. 

 

 

ATENÇÃO: 

Se não for efectuado o controlo das vibrações pode gerar factores de perigo elevado e 
comprometer o ciclo de vida do ventilador. 

 

As vibrações, se forem ignoradas podem: 

 causar a formação de fissuras que podem provocar problemas estruturais até repentinos 

 causar condições críticas de uso dos rolamentos até à grimpagem (com efeito de sobreaquecimento 
perigoso) 

 causar um afrouxamento das partes de encaixe e fixação (parafusos) 

 gerar um incremento do ruído. 

 

A FVI recomenda integrar o sistema de comando e controlo do ventilador mediante uma monitoração 
contínua das vibrações e das temperaturas dos rolamentos. 

É oportuno definir, em função da aplicação individual e da modalidade de uso do ventilador, um “limite de 
alarme” com relação às vibrações do ventilador e a temperatura de trabalho dos rolamentos. 

 

 

A monitoração de vibrações e temperatura facilita a adopção de acções de prevenção dos 
acidentes. 

 

3.8.5 Riscos relacionados com as velocidades de trabalho 

Velocidades de trabalho maiores do que aquelas do projecto podem causar condições de risco devido à 
redução do ciclo de vida dos órgãos em movimento.  

No caso de avaria ou mau funcionamento podem realizar-se condições de excesso de velocidade, devido a: 

 Erros na lógica de controlo 

 Curto-circuito nos componentes de detecção 

 Avarias no driver ou no inversor 

 Quebras mecânicas nos componentes, especificamente nos eixos dos codificadores. 

 

 

ATENÇÃO: 
 

 não superarar a velocidade máxima de rotação indicada pela FVI 

 não utilizar ciclos de funcionamento ON-OFF se não expressamente aprovados pela 
FVI 

 não utilizar ciclos de velocidade variável se não expressamente aprovados pela FVI 

 não submeter o ventilador a graus térmicos superiores a 3 °C/minuto.  

 

 

 

ATENÇÃO: 

Uma condição de excesso de velocidade, mesmo se limitada no tempo, pode causar danos 
irreversíveis e causar situações de risco muito perigosas. 
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Durante o funcionamento normal podem estabelecer-se condições de excesso de velocidade imputáveis ao 
accionamento e à motorização, especificamente quando o ventilador for fornecido com “eixo nu” ou com 
motor “sem accionamento”. 

Nesses casos é tarefa do utilizador verificar e garantir que o requisito esteja correcto. 

A realização, por parte do utilizador ou do instalador, da transmissão constitui um momento crítico para fins 
da segurança. 

A transmissão é parte integrante da máquina e a sua realização pressupõe uma fase de projecto e o 
conhecimento dos parâmetros do projecto elaborados por FVI. 
 

 

ATENÇÃO: 

Para a realização da transmissão completa e/ou a instalação somente do motor, o utilizador 
e/ou o instalador devem ser solicitar a “etiqueta de transmissão”.É absolutamente proibida a 
realização de transmissões com a utilização de juntas, correias e polias diversas das 
tipologias previstas na “etiqueta de transmissão”. 

 

 

ATENÇÃO: 

Caso não seja usado um inverter para o accionamento "suave" do ventilador é absolutamente 
proibido a utilização de polias denteadas, já que podem danificar, de forma irreversível a 
estrutura do ventilador. Consultar o departamento técnico de FVI. 

 

 

ATENÇÃO: 

Fenómenos de excesso de velocidade podem decorrer de erros no accionamento para 
ventiladores com transmissão directa. 

 

No caso de ventiladores com acoplamento directo de grande potência, o arranque representa um momento 
especial de esforço para os órgãos mecânicos em rotação. 
 

 

ATENÇÃO: 

Acima dos 11 kW é preciso prever um arranque progressivo para não sobrecarregar o 
sistema de transmissão e o rotor a induzir perigos de quebra nos próprios órgãos. 

 

No caso de fornecimento sem motor eléctrico, a ligação eléctrica errada do motor ou a sua escolha errada 
podem determinar o funcionamento em velocidades maiores do que aquelas do projecto pois o número de 
rotações de um motor assíncrono depende da frequência e do número de pólos. 
 

 

ATENÇÃO: 

Os ventiladores são realizados para serem alimentados com frequências de alimentação de 
50 Hz. 

Consultar absolutamente o fabricante no caso de utilização de uma frequência de 
alimentação diferente daquela do projecto e não proceder na falta da autorização. 

 

A utilização de uma frequência de alimentação diferente daquela do projecto tem efeitos em todas as 
características da máquina. A alteração das condições de uso implica a actualização completa da ficha 
técnica da máquina. 
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No caso de utilização com velocidade não variável do ventilador, com frequentes operações de arranque e 
paragem durante o ciclo de trabalho, os órgãos em rotação sofrem solicitações mecânicas que podem 
interferir com a própria vida dos órgãos. 

 

 

ATENÇÃO: 

No caso de uso do ventilador com um ciclo de trabalho de velocidade variável menor do que 
30 minutos, tal ciclo deve ser submetido à aprovação por parte do Departamento Técnico FVI, 
o qual providenciará a própria autorização a comunicar a redução dos intervalos de 
manutenção e do ciclo de vida do ventilador. 

 

 

ATENÇÃO: 

O funcionamento do ventilador num campo de velocidade muito amplo pode acarretar altas 
vibrações em correspondência a uma determinada frequência de ressonância do sistema, do 
qual o ventilador é somente um componente. 

Evitar velocidades coincidentes com ressonância estruturais e caso não for possível, intervir 
numa variável capaz de mudar a frequência de ressonância do sistema, com o uso por 
exemplo de uma tipologia diferentes de amortecedores. 

 

Se for necessária uma inversão de marcha do ventilador, ou for preciso reiniciar, a operação deve ser 
executada somente quando o rotor estiver na posição de repouso (totalmente parada). 

 

 

ATENÇÃO: 

Inverter o movimento do ventilador ou accionar o mesmo com o rotor em contra-rotação pode 
causar a quebra das pás e/ou do cubo do próprio rotor com projecção potencial de partes 
metálicas. 

 

Substituições de partes móveis com sobressalentes não originais podem causar, se constituídos por 
materiais diferentes (ex. inox AISI 304, inox AISI 316L ou Corten), condições de trabalho diferentes daquela 
de projecto. 

 

 

ATENÇÃO: 

Respeitar as velocidades máximas indicadas no catálogo em função da temperatura, para 
veios de transmissão em aço inox, tais velocidades devem ser reduzidas em 20%, respeitar 
as informações das etiquetas de transmissão do ventilador. 

 

Um funcionamento numa velocidade muito inferior, isto é, até 40%, da velocidade nominal (salvo 
especificado de outra forma pela FVI) pode comprometer o arrefecimento do motor e dos rolamentos com a 
possibilidade de maus funcionamentos relacionados ao aumento da temperatura. Para a parte eléctrica 
recomenda-se ao utilizador e ao instalador de prever um protector adequado no accionamento ou no motor, 
eventualmente adoptando pastilhas de detecção térmica e, se necessário, utilizando um motor 
servoventilado. 

Devem ser evitados fenómenos de ressonância da estrutura, que podem manifestar-se na correspondência 
de determinadas velocidades de rotação e que podem ter consequências negativas na integridade da 
mesma. 

 

 

ATENÇÃO: 

Fenómenos de ressonância com baixa frequência podem comprometer a integridade da 
estrutura. 
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3.8.6 Riscos relacionados às emissões acústicas 

A FVI projecta seus ventiladores considerando a eliminação da fonte de ruídos produzida pelos mesmos. 
Apesar disso, os ventiladores, durante o seu funcionamento normal, comportam-se como uma fonte sonora. 

O espectro de frequência da emissão acústica é função das características dimensionais e estruturais do 
ventilador além da modalidade de uso (número de rotações, fluido tratado, etc.). 

A FVI, em colaboração com o TUV, executou junto ao seu laboratório, testes  dos níveis das emissões 
acústicas dos ventiladores, de acordo com as normas EN ISO 3744 – EN ISO 3746 – ISO 13347. 

Os testes foram executados em máquinas semelhantes àquelas mencionadas neste manual, e seus 
relativos valores de potência e pressão acústica são indicados em Tabela 3-3, Tabela 3-4, Tabela 3-5 e 
Tabela 3-6. 
 

 

ATENÇÃO: 

Vibrações e ruídos estão directamente relacionados. O respeito das recomendações para 
uma instalação correcta a fim de minimizar as vibrações assume igual importância para a 
redução dos ruídos. 

 

Como o ruído emitido pelo ventilador pode ser influenciado por factores externos e exógenos que podem 
influir sobre o ruído total, como: 

 as medidas do ambiente onde o ventilador é instalado 

 a presença de elementos estáticos ao redor do ventilador (por ex. paredes) 

 a presença de outras máquinas que sejam fontes de ruído 

a FVI pede ao utilizador para que execute as medições dos níveis de ruído ambiental. A esse propósito é 
preciso perceber que a presença de outras máquinas em funcionamento gera "sobreposição dos efeitos" e 
ressonâncias que multiplicam o ruído no ambiente. 

Para além disso, na presença de ambientes pequenos, ou se o ventilador for instalado junto a paredes, o 
efeito de revérbero e de ressonância das estruturas (paredes e tecto) apresenta-se “exponencial”. 
 

 

ATENÇÃO: 

Evitar de posicionar o ventilador em áreas que poderão aumentar o risco de ruído. 

 

A definição de risco à exposição a ruídos dos laboratórios não é incumbência da FVI, a qual se limita a 
indicar os valores, as incertezas, as normas ou critérios usados para a medição. 

Conforme previsto pela norma em vigor, é o utilizador quem deve avaliar, através dos próprios controlos 
específicos, o nível de exposição do ruído dos operadores, identificando: 

 as fontes de ruído e sua importância relativa 

 os tempos médios de exposição de cada operador 

 a entidade do ruído directo e reflexo 

 o ruído transmitido pelas estruturas e não por via aérea 

 

 

 

ATENÇÃO: 

Evitar posições de trabalho que aumentam o risco ruído para o operador. 
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ATENÇÃO: 

Diminuir o tempo de exposição e o uso de DPI reduz o risco derivado do ruído. 

 

Se a exposição ao ruído, em termos de pressão, ultrapassar 80 dBA, o empregador deve colocar à 
disposição dos trabalhadores DPI para o ouvido, no caso em que essa exposição for igual ou superior a 85 
dBA o empregador deve fazer todo o possível para garantir que sejam usados os dispositivos de protecção 
individual da audição. 

 

 

ATENÇÃO: 

Com pressões sonoras acima de 100 dBA o pessoal, mesmo se usar os DPI, deve aproximar-
se do ventilador somente se estiver desligado. 

 

3.8.7 Informações gerais relativas aos dados de ruído 

 

Nível de potência acústica LwA 

É o valor médio da potência acústica expresso em dBA (valor pesado segundo a escala A) irradiada no 
ambiente pelo ventilador canalizado em aspiração e vazão. 

O valor refere-se a ar transportado na densidade de 1,226 Kg/m3, na velocidade máxima de rotação 
admissível do rotor e ao funcionamento no ponto excelente da curva. 

Supõe-se que o ventilador esteja colocado em campo livre ou de qualquer maneira numa área com medidas 
que não causem reflexos consistentes e apoiado sobre uma superfície plana e rígida. 

Não é considerada a possível contribuição ao valor total de ruído devido ao motor, ao sistema de 
transmissão e à eventual presença de acessórios. 

Considera-se também não influente o valor do ruído de fundo do ambiente de instalação. 

 

Nível de pressão acústica LpA 

É a média dos valores temporais médios da pressão acústica irradiada no ambiente pelo ventilador 
canalizado em aspiração e em vazão. 

Os valores de pressão são registados na superfície de medição envolvente do ventilador (superfície de 
medição em paralelepípedo). 

Experimentalmente os cálculos da pressão acústica são obtidos mediante 8 dispositivos de microfone 
situados na superfície de referência a uma altura igual ao eixo de rotação do ventilador (ver a Figura 3-13).  

O valor da pressão é expresso em dBA (valor pesado de acordo com a escala A). 

O valor refere-se a ar transportado na densidade de 1,226 Kg/m3, na velocidade máxima de rotação 
admissível do rotor e ao funcionamento no ponto excelente da curva. 

Os valores reproduzidos referem-se a uma distância de medição de um metro. 

Supõe-se que o ventilador esteja colocado em campo livre ou de qualquer maneira numa área com medidas 
que não causem reflexos consistentes e apoiado sobre uma superfície plana e rígida. 

Não é considerada a possível contribuição ao valor total de ruído devido ao motor, ao sistema de 
transmissão e à eventual presença de acessórios. 

Considera-se também não influente o valor do ruído de fundo do ambiente de instalação. 

O ponto em que a pressão acústica apresenta-se máxima, corresponde geralmente à tubagem de vazão 
(externo à tubagem) e seu valor é de 3 a 4% maior em relação ao valor médio. 
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Figura 3-13 Posições do microfones de medição 

 

Normas de referência 

EN ISO 3744 - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure (engineering 
method in an essentially free field over a reflecting plane). 

EN ISO 3746 - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure (survey method 
using an enveloping measurement surface over a reflecting plane). 

ISO 13347 - Industrial fans - Determination of fan sound power level under standardized laboratory 
conditions. 

POSIÇÃO DO MICROFONE 

Medições externas às tubagens 
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POTÊNCIA ACÚSTICA* EMITIDA Lw(A) (dBA) (1/2) 

Ventiladores axiais série calota em alumínio 

grandeza ES1 EF1 EF es.9 EB EFR2 EK2 EQ2 EP2 ET3 

250         93         

280         97         

315 100 100 99   99 75 74 79   

355 100 100 98 102 103 77 77 85   

400 99 99 98 102 106 78 78 91 79 

450 102 102 99 103 109 83 83 93   

500 102 102 100 103 112 86 84 96 85 

560 107 107 101 105 116 89 88 87   

630 108 108 101 105 119   82 92 95 

710 104 104 102 106 106   88   99 

800 104 104 103 106 109   89   90 

900 110 110 107 111     97   98 

1000 110 110 106 110     99   99 

1120 111 111 107 111           

1250 107 107 106 110           

1400 108 108 106 111           

      * Incerteza + 3 dB   

Tabela 3-3 Potência acústica emitida Lw(A) (dBA) 
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POTÊNCIA ACÚSTICA* EMITIDA Lw(A) (dBA) (2/2) 

Ventiladores axiais série calota em aço 

grandeza ES/H1 EF/H1 
EF/H 

es.9-12 
EB/H EFR/P2 

560         115 

630         118 

710         122 

800         110 

900 111 111 111 115 113 

1000 113 113 112 116 116 

1120 115 115 113 117 120 

1250 116 116 114 118 123 

1400 117 117 114 119 126 

1600 119 119 116 120 121 

1800 122 122 117 121   

2000   123 118     

                                  * Incerteza + 3 dB   

Tabela 3-4 Potência acústica emitida Lw(A) (dBA) 

 

1canalizado somente em premente 

2canalizado somente em premente e na velocidade máxima de sincronismo 

3canalizado somente em aspirante e na velocidade máxima de sincronismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MVA 02 rev. 2 – de julho de 2015  39 de 122 

 

      * Incerteza + 3dB   

Tabela 3-5 Pressão acústica emitida Lp(A) (dBA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSÃO ACÚSTICA* EMITIDA Lp(A) (dBA) (1/2) 

Ventiladores axiais série calota em alumínio 

grandeza ES1 EF1 EF es.9 EB EFR2 EK2 EQ2 EP2 ET3 

250         80         

280         84         

315 87 87 86   86 62 62 67   

355 87 87 85 88 90 64 64 72   

400 86 86 85 88 93 65 65 78 65 

450 89 89 86 89 96 70 70 80   

500 88 88 86 89 98 72 71 83 71 

560 93 93 87 90 102 75 75 74   

630 94 94 87 90 105   68 78 80 

710 90 90 88 91 91   74   84 

800 89 89 88 91 94   75   74 

900 95 95 92 95     83   82 

1000 95 95 91 94     84   83 

1120 95 95 91 94           

1250 91 91 90 93           

1400 92 92 90 93           
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PRESSÃO ACÚSTICA* EMITIDA Lp(A) (dBA) (2/2) 

Ventiladores axiais série calota em aço 

grandeza ES/H1 EF/H1 
EF/H 

es.9-12 
EB/H EFR/P2 

560         101 

630         104 

710         107 

800         95 

900 96 96 96 99 98 

1000 98 98 97 100 101 

1120 99 99 97 100 104 

1250 100 100 98 101 107 

1400 101 101 98 101 109 

1600 102 102 99 102 104 

1800 104 104 99 102   

2000   105 100     

                                       * Incerteza + 3dB   

Tabela 3-6 Pressão acústica emitida Lp(A) (dBA) 

 

1canalizado somente em premente 

2canalizado somente em premente e na velocidade máxima de sincronismo 

3canalizado somente em aspirante e na velocidade máxima de sincronismo 



 

MVA 02 rev. 2 – de julho de 2015  41 de 122 

 

 

4 TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM 

 

A operação de levantamento e movimentação do ventilador pode criar situações perigosas para as pessoas 
expostas; recomenda-se, portanto, de observar as disposições fornecidas pela FVI e usar equipamentos 
apropriados.  

 

4.1 Içamento e movimentação 

Recomenda-se de executar todas as operações de levantamento e movimentação do ventilador ou de suas 
partes com o máximo cuidado, evitar batidas que possam comprometer o bom funcionamento ou danificar 
partes revestidas. 

Utilizar exclusivamente os pontos previstos para o levantamento do ventilador e distribuir a carga de 
maneira uniforme. 

 

 

Os pontos de levantamento são indicados com o pictograma. 

 

 

ATENÇÃO: 

O utilizador assume a responsabilidade pela escolha do equipamento e dos cabos, faixas ou 
correntes mais idóneas como funcionalidade e como capacidade. Não utilize para o içamento 
e a movimentação, áreas ou ponto diferentes daqueles indicados pelo pictograma. 

 

4.2 Avisos gerais acerca do içamento de partes soltas do ventilador 

 

Por motivos de transporte, algumas partes do ventilador podem ser desmontadas. 

 

 

ATENÇÃO: 

 Todas as operações de transporte devem ser executadas exclusivamente por pessoal 
qualificado. 

 A movimentação de partes desligadas ou desmontadas da máquina deverá ser executada 
com meios idóneos de transporte.  

 Para a sua movimentação correcta devem-se considerar as indicações dos pesos fornecidos 
pela FVI. 

 

 

Geralmente não são necessários equipamentos especiais ou dedicados para o levantamento 
das partes dos ventiladores. 
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4.3 Modalidade de içamento dos ventiladores  

4.3.1 Içamento dos ventiladores axiais em execução  1-9-12 

Os ventiladores em execução 1 são fornecidos sem motor, os ventiladores execução 9 são fornecidos com 
motor suportado por caixa, enquanto que os ventiladores execução 12 possuem motor fixo na estrutura. 
Para o içamento é necessário utilizar os furos existentes na estrutura (como indicado em Figura 4-1, Figura 
4-2 e Figura 4-3) que encontram-se em lados opostos e acima do centro de gravidade, marcados por 
pictogramas. 

 

Neste caso é oportuno o uso de uma talha de corrente a dois braços, cuja escolha, por parte do utilizador, 
deve ser compatível com a massa do ventilador e principalmente deverá certificar-se que a carga máxima 
de exercício WLL seja igual ou maior à carga a ser içada. 

 
As talhas com vários braços (3 o 4) utilizadas com um número de braços inferior ao número de braços que 
compõem a talha, devem ser usados com um WLL reduzido em relação ao marcado na talha, aplicando os 
factores indicados na norma UNI EN ISO 818-6 - A.1.3.7. É oportuno que os braços não usados estejam 
presos para reduzir o risco de oscilação livre ou que se enganchem durante o movimento da carga. 
 
Antes de seu uso, a talha deve ser vistoriada para verificar danos ou desgastes evidentes. 
 
Com relação ao método de ligação da talha é preferível o de braço recto. Neste caso, os terminais inferiores 
são ligados directamente aos pontos de engate. A escolha dos ganchos deve ser feita de forma que a carga 
se estabilize no centro do ganche, a evitar que o gancho esteja carregado na ponta, além disso, as pontas 
dos ganchos devem ser viradas para fora, a menos que os ganchos não sejam projectados especificamente 
para serem usados de outro modo. 
 
Antes de accionar o içador, é preciso certificar-se que a carga esteja livre para mover-se e não esteja presa 
a elementos de ligações. 
 
Recomenda-se que as mãos e outras partes do corpo fiquem longe das correntes, para prevenir feridas, 
quando as correntes ficarem em tensão. Quando tudo é pronto para o içamento, o afrouxamento deverá ser 
absorvido antes que entrar em função. A carga deve ser içada lentamente a controlar que esta esteja 
segura e tome a posição prevista. É preciso também consultar a norma ISO 12480-1 para organizar as 
operações de içamento e adoptar um sistema de trabalho seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

       

 

 

 

Figura 4-1 Exemplo de içamento dos ventiladores axiais em execução 1 
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Figura 4-2 Exemplo de içamento dos ventiladores axiais EF em execução 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-3 Exemplo de içamento dos ventiladores axiais EB em execução 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-4 Exemplo de içamento dos ventiladores axiais em execução 12 
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4.3.2 Içamento dos ventiladores axiais em arranjo 4 

Os ventiladores em execução 4 possuem rotor acoplado directamente no veio do motor e para seu içamento 
é preciso usar somente os furos existentes na estrutura (como indicado em Figura 4-5). Estes estão 
situados em lados opostos, acima do centro de gravidade e são marcados por específicos pictogramas. 

Com relação aos critérios de içamento, valem as considerações do parágrafo 4.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-5 Exemplo de içamento dos ventiladores axiais EF em execução 4 

 

 

    

Figura 4-6 Exemplo de içamento dos ventiladores axiais ES em execução 4 A 
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Figura 4-7  Exemplo de içamento de ventiladores axiais ES em execução 4 B 

 

 

ATENÇÃO: 

Para o içamento dos ventiladores nunca devem ser utilizadas as alças do motor. 

 

4.3.3 Içamento dos ventiladores axiais em arranjo 8 

Os ventiladores em execução 8 possuem o rotor accionado pelo motor através de junta elástica ou dentes. 
Para seu içamento é necessário utilizar exclusivamente os furos realizados estrutura (como indicado em 
Figura 4-8). 

Os pictogramas de içamento encontram-se próximos dos furos da estrutura mais úteis para balancear o 
peso do ventilador. 

Para as indicações de içamento valem as considerações expostas ao parágrafo 4.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-8 Exemplo de içamento dos ventiladores axiais em execução 8 

 

 

ATENÇÃO: 

Para o içamento dos ventiladores nunca devem ser utilizadas as alças do motor. 
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4.3.4 Içamento dos ventiladores embalados com caixa  

 

A massa e o baricentro da caixa são indicados fora da embalagem. 

Os pontos de içamento da caixa através do carro elevador são identificados por dois triângulos pretos com o 
vértice para baixo. 

A FVI garante a estabilidade interna do ventilador na caixa ou das partes do mesmo através de conexões 
rígidas ligadas à embalagem a fim de evitar possíveis movimentos repentinos de seu conteúdo. 

Mesmo assim, durante a movimentação por meio do carro elevador, permanece o risco de instabilidade ou 
perda de estabilidade causada por movimentos não previstos. Para evitar este risco será preciso tomar 
cuidado e executar as operações de movimentação numa superfície plana sem irregularidades ou 
cavidades que possam afectar o sistema carro-embalagem. Em todo modo, o movimento do carro deverá 
ser mantido na velocidade mínima com a carga com altura mínima. 

Considerando que a estabilidade da carga é verificada quando a posição do baricentro da mesma encontra-
se a uma altura menor do que o ponto de içamento e na sua vertical, é preferível, se possível, levantar a 
caixa por meio de faixas e correntes de içamento. 

 

 

ATENÇÃO: 

Antes do içamento, verificar: 

 que a capacidade dos meios usados seja compatível com a carga 

 que o estado de conservação destes meios seja adequado 

 que a operação de enganche tenha sido efectuada de forma correcta e segura 

 que o ponto de içamento tenha sido colocado na vertical do baricentro da carga 

 que o operador que executou o enganche esteja longe da área de içamento 

 

 

ATENÇÃO: 

Uma posição do ponto de içamento muito descentralizada em relação à vertical em que se 
encontra o baricentro da carga cria, durante o içamento, oscilações perigosas da carga. 

 

O içamento da carga deverá ser feito com uma subida de forma inicialmente muito lenta em relação ao 
plano de apoio, para que se possa avaliar possíveis oscilações da mesma. Se após uma pequena subida 
verificarem-se oscilações residuais de amplitude tal que constitua um perigo para pessoas e coisas na 
translação da carga, recomenda-se aguardar sua estabilidade antes de iniciar a translação.  
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Figura 4-9 Exemplo de içamento dos ventiladores embalados com caixa 

 

 

 

 

4.4 Armazenagem 

Se o ventilador for destinado a uma armazenagem ou uma estocagem, deve ser protegido das intempéries 
e da humidade, da poeira e da agressão de agentes atmosféricos e ambientais.  

 

 

ATENÇÃO: 

Prever o fecho das bocas aspirantes e prementes durante a estocagem no depósito. 

 

É recomendável efectuar controlos periódicos para verificar o bom estado de conservação do ventilador e 
fazer o rotor rodar manualmente durante aproximadamente uma vez por mês para evitar deformações dos 
rolamentos. 
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5 INSTALAÇÃO 

 

5.1 Aspectos gerais 

 

 

ATENÇÃO: 

Todas as operações de montagem devem ser executadas exclusivamente por pessoal 
qualificado. 

 

 

Geralmente não são necessários equipamentos especiais ou dedicados à montagem das 
partes dos ventiladores. 

No caso de montagem de partes para as quais é necessário um procedimento específico 
estará a cargo da  FVIfornecer as informações suplementares para a execução correcta das 
operações. 

 

Para o assentamento do ventilador não são necessárias fundações especiais, é suficiente predispor uma 
superfície em betão bem nivelado, idóneo a suportar a carga devida à massa do ventilador e às solicitações 
dinâmicas devidas ao movimento em funcionamento normal. 

 

A FVI executa o projecto e a realização do ventilador com atenção especial na eliminação, dentro do 
possível, das vibrações na fonte. O utilizador ou o instalador deverá, no momento da instalação, 
providenciar a implementação de medidas que reduzam ao mínimo as vibrações do sistema completo 
(ventilador-tubagens). 

 

 

Recomenda-se o uso de suportes e junções antivibrantes para reduzir ao mínimo a 
propagação das vibrações durante o funcionamento do ventilador. 

 

A base de apoio deve ser horizontal e plana, para evitar fenómenos de torção e o desalinhamento dos 
suportes: se for necessário deverão ser colocados os calços metálicos oportunos entre a plataforma e o 
alicerce para obter a aderência perfeita. Utilizar os pontos de fixação predispostos, verificando que o aperto 
dos parafusos não deforme a estrutura do ventilador. 

O plano de apoio deve ser rígido o suficiente para suportar as vibrações normais do ventilador e não estar 
sujeito a fenómenos de ressonância estrutural. 

Caso o ventilador esteja montado em estruturas elevadas em relação ao chão é recomendável um controlo 
das formas de vibração da estrutura.  

Os parâmetros necessários e suficientes para a definição das características técnicas próprias do suporte 
destinado à instalação do ventilador, são: 

 a carga estática do ventilador 

 a carga dinâmica do ventilador 

 a posição do seu baricentro 

Tais dados são indicados na ficha técnica SCHT01 fornecida juntamente ao ventilador, como neste manual 
ou no desenho das dimensões. 

Na mesma ficha são indicados dados técnicos relativos ao tipo de amortecedores e de juntas antivibrantes a 
serem utilizados. 
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La FVI não considera tecnicamente aceitável uma fixação por meio de soldadura da estrutura 
à placa de alicerce. 

 
As tubagens de ligação ao ventilador devem ser sustentadas separadamente e devem ser coaxiais com as 
bocas de aspiração e caudal do ventilador, a fim de não induzir deformações devidas ao aperto dos 
parafusos.  
 

 

ATENÇÃO: 

Todas as operações de instalação devem ser executadas exclusivamente e somente por 
pessoal qualificado, autorizado e que tenha equipamentos idóneos. 

 

 

ATENÇÃO: 

Durante a fase de instalação é preciso verificar a conservação dos espaços mínimos de 
acesso necessários nas várias fases de manutenção. 

 

 

ATENÇÃO: 

O uso de órgãos de regulação do fluxo ligados directamente à aspiração do ventilador pode 
gerar funcionamento instável. 

 
 

5.1.1 Distâncias mínimas de posicionamento  

Compativelmente com os espaços à disposição recomenda-se (a fim de garantir uma entrada correcta do 
fluido na boca aspirante) a preparação, para os ventiladores com aspiração conectada à tubagem, de um 
segmento rectilíneo de condutas igual a aproximadamente 2,5 vezes a grandeza do ventilador (que pode 
ser verificada na placa de identificação). O resultado da operação dividido por 1000 representa o 
comprimento (em metros) sugerido. 

 

 

 

Figura 5-1 Distâncias mínimas de posicionamento com tubagem na aspiração  

Se o ventilador funcionar com boca aspirante livre, o mesmo deve ser posicionado, longe de paredes ou 
outras máquinas, a uma distância mínima igual a 1,5 vezes a dimensão do ventilador (que pode ser 
verificado na placa de identificação). O resultado da operação dividido por 1000 representa a distância (em 
metros) mínima necessária. 
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Figura 5-2 Distâncias mínimas de posicionamento com aspiração livre 
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5.2 Montagem dos ventiladores axiais 

 

A seguir, estão indicadas as fases principais de montagem dos ventiladores axiais nos diversos tipos de 
fornecimento. 

5.2.1 Ventiladores axiais em execução 4  

 

 

 

 

Figura 5-3 Montagem de ventilador axial em execução 4 

 

Fase Operação Descrição 

1 Posicionamento do motor [1] O motor deve ser colocado na base sem que as peças de fixação 
sejam aparafusadas completamente. 

2 Encaixe do rotor [2] no veio 
do motor  

IMPORTANTE: 

Se necessário, reduzir o diâmetro do veio motor até alcançar a sua 
quota nominal com tolerância +0/+5 micron. A montagem com 
folga excessiva cria vibrações. A montagem forçada cria 
deformações, vibrações e torna muito difícil o desacoplamento do 
rotor. 

Depois de montar o rotor na parte externa do veio do motor e fixar 
a anilha de cabeça até o fim, é preciso verificar que a folga entre o 
rotor e a caixa (3) seja constante ao longo da circunferência toda, 
contrariamente corrigir a posição da base do porta-motor.  

3 Bloqueio do motor Atarraxar as porcas de fixação do motor até o fim (ver parágrafo 
10.1.1 e 10.2.1 para detalhes).  

4 Montagem dos protectores 
[4] 

Proteger todos os órgãos em movimentos com os protectores 
necessárias. 

Tabela 5-1 Sequência das operações de montagem do ventilador em execução 4 
(consultar Figura 5-3 para a identificação dos componentes) 
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5.2.2 Ventiladores axiais em execução 1  

 

 

 

Figura 5-4 Montagem de ventilador axial em execução 1 

 

Fase Operação Descrição 

1 Posicionamento do suporte 
[1] 

O suporte deve ser colocado na base sem que as peças de fixação 
sejam aparafusadas completamente. 

2 Encaixe do rotor [2] no 
suporte  

IMPORTANTE: 

Se necessário, reduzir o diâmetro do veio motor até alcançar a sua 
quota nominal com tolerância +0/+5 micron. A montagem com 
folga excessiva cria vibrações. A montagem forçada cria 
deformações, vibrações e torna muito difícil o desacoplamento do 
rotor. 

Depois de montar o rotor na parte externa do veio do suporte e 
fixar a anilha de cabeça até o fim, é preciso verificar que a folga 
entre o rotor e a caixa (3) seja constante ao longo da 
circunferência toda, contrariamente introduzir espessuras de ajuste 
sob os pés do suporte. Os ventiladores axiais com transmissão FVI 
instalam o suporte monobloco de tipo ST, como na versão 
standard (ver parágrafo “9.1 Suportes ST arranjo A – AL – B – 
BL”).  

3 Bloqueio do suporte Atarraxar as porcas de fixação do suporte até o fim (ver parágrafo 
10.1.1. E 10.2.1 para detalhes). 

4 Montagem dos protectores 
[4] 

Proteger todos os órgãos em movimentos com os protectores 
necessárias. 

Tabela 5-2 Sequência das operações de montagem do ventilador em execução 1 
(consultar Figura 5-4 para a identificação dos componentes) 
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5.2.3 Ventiladores axiais em execução 9-12  

 

Execução 9       Execução 12 

                                           

 

Figura 5-5 Montagem de ventilador axial em execução 9 e 12 

 

Após executar as fases 1-2-3 indicadas no parágrafo 5.2.2, deve ser efectuada a instalação da transmissão. 

 

Fase Operação Descrição 

1 Instalação da caixa Colocar a caixa na base [5] (somente para execução 12) 

2 Instalação do motor [1] O motor deve ser colocada na relativa base [2] com os tirantes 
(execução 9) ou nos patins [2] do chassis (execução 12) sem 
apertar os parafusos de fixação completamente. 

3 Montagem das polias com 
bucha cónica e das correias 
trapezoidais [3] e relativo 
estiramento 

A montagem das polias deve ser feita de forma a assegurar seu 
alinhamento e estiramento correctos. Para isto, deve ser 
considerada a posição do motor (ver parágrafo 5.3 e 8.4 para a 
montagem e o estiramento das correias). Depois que a posição 
correcta é encontrada, devem ser atarraxados porcas e parafusos 
completamente. 

4 Montagem dos protectores 
[4] 

Proteger todos os órgãos em movimentos com os protectores 
necessárias. 

Tabela 5-3 Sequência das operações de montagem do ventilador em execução 1 
(consultar Figura 5-5 para a identificação dos componentes) 
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5.2.4 Ventiladores axiais em execução 8  

 

 

 

 

Figura 5-6 Montagem de ventilador axial em execução 8 

 

 

Após executar as fases 1-2-3 indicadas no parágrafo 5.2.2, deve ser efectuada a instalação da transmissão. 

 

 

 

 

Fase Operação Descrição 

1 Instalação da caixa e do 
assento [1] 

Posicionar a caixa e o assento no chassis [2] 

2 Instalação do motor [3] 

 

O motor deve ser colocado no assento sem que as peças de 
fixação sejam atarraxadas completamente. 

3 Montagem da junta elástico 
ou com dentes [4] 

A montagem da junta deve ser feita, ao verificar o alinhamento, 
como previsto no parágrafo 8.5. Para isso, actuar na posição do 
motor. Depois que a posição correcta é encontrada, devem ser 
atarraxados porcas e parafusos completamente. 

4 Montagem dos protectores 
[5] 

Proteger todos os órgãos em movimentos com os protectores 
necessárias. 

Tabela 5-4 Sequência das operações de montagem do ventilador em execução 1 
(consultar Figura 5-6 para a identificação dos componentes) 
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5.3 Montagem e afinação das transmissões por correias e controlos finais 

 

Se o ventilador possuir transmissão com correias trapezoidais a montagem da transmissão é executada 
como indicado a seguir: 

 Limpar cuidadosamente as partes cónicas e o furo da bucha antes de colocá-la na polia. 

 Introduzir a bucha na polia, com o cuidado de fazer coincidir os semi-furos com rosca da polia com 
os semi-furos sem rosca da bucha. 

 Atarraxar manualmente os prisioneiros sem apertá-los. 

 Introduzir tudo no eixo, após ter limpo muito bem o mesmo . 

 Posicionar as polias e verificar o seu alinhamento com uma régua. 

 Bloquear apertando os parafusos alternadamente. 

 Montar as correias. 

 Recomenda-se a não forçar as correias com uma alavanca para não quebrar as fibras da armação 
interna. 

 Antes de esticar as correias, no lado estendido marcar um segmento com comprimento conhecido 
(por ex.  100 mm) e, fazendo virar a transmissão, colocar progressivamente as correias sob tensão 
(conforme definido no parágrafo 8.4Tensão e limpeza das correias) até alcançar um alongamento 
relativo igual a: 

0.8% para par uniforme; 

1% para par irregular. 

 

 

 
Uma tensão excessiva das correias pode danificar os rolamentos e causar a quebra do eixo. 

 

 

ATENÇÃO: 

Para as transmissões por meio de junta flexível é necessário verificar o alinhamento antes 
de colocar a funcionar, pois a base do motor poderá ter sofrido deformações durante o 
transporte ou por efeito do aperto dos parafusos do alicerce. 
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5.4 Ligação eléctrica 

 

 

ATTENZIONE: 

O ventilador é fornecido em conformidade à directica 2004/108/CE com relação à 
compatibilidade eletromagnética. Nomeadamente, o motor elétrico, se fornecido como 
ventilador, é garantido por seu fabricante que encontra-se conforme a esta diretiva. É 
responsabilidade de quem executa a instalação, verificar que a instalação onde o ventilador é 
colocado, respeite a diretiva.Caso o motor não seja fornecido com o ventilador, mas montado 
pelo cliente, é obrigatório que este último verifique a correspondência à tal diretiva 

 

A linha de alimentação eléctrica do ventilador deve ser prevista com potência adequada. 

A ligação à rede eléctrica deve ser executada por pessoal qualificado e deve ser de qualquer forma 
lembrado que o cliente é responsável por toda a parte de alimentação eléctrica até a régua de bornes do 
motor. 

Chama-se a atenção do cliente sobre a necessidade de prever todas as condições de segurança 
necessárias para a “ligação do ventilador à terra”. 

A instalação de ligação à terra deve ser conforme às normas vigentes no país de instalação e deve ser 
controlada regularmente por pessoal qualificado. 

Executar a ligação do condutor de terra antes de qualquer outra ligação. 

Verificar que o esquema de ligação (ver Figura 5-7) seja predisposto para a tensão de alimentação.  

Normalmente os motores eléctricos standards podem funcionar indiferentemente nos dois sentidos de 
rotação. Para inverter o sentido de rotação é suficiente trocar entre eles qualquer um dos dois cabos de 
alimentação directamente na régua de bornes. 

 

 

ATENÇÃO: 

Será responsabilidade do instalador preparar um circuito de alimentação eléctrica do 
ventilador conforme à norma EN 60204-1.  

Principalmente é preciso preparar um disjuntor eléctrico perto do ventilador de forma que o 
pessoal encarregado à manutenção tenha o controlo directo com relação à alimentação 
eléctrico do ventilador (vide pontos: 9.2.6.3 - Comando de habilitação e 10.7 – Dispositivos de 
paragem de emergência EN 60204-1) 

 

Será também responsabilidade do projectista da instalação eléctrica, preparar comandos de accionamento, 
paragem normal e paragem de emergência em conformidade ao anexo I da DIRECTIVA DE MÁQUINAS 
2006/42/CE.  

 

 

ATENÇÃO: 

É responsabilidade do cliente e/ou do instalador eléctrico dimensionar e escolher o dispositivo 
e os cabos a utilizar para as ligações eléctricas do ventilador, em função do motor instalado e 
da linha de alimentação a montante. 

 
Os trabalhos na parte eléctrica devem ser efectuados com o ventilador parado, desligado da corrente 
eléctrica da rede. 
Antes da instalação/colocação em serviço é preciso verificar que os dados da placa do motor eléctrico 
sejam adequados às características da rede de alimentação. 
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Os esquemas reproduzidos têm carácter indicativo: consultar o esquema de ligação fornecido pelo fabricante do motor. 

Motores trifásicos velocidade 
simples 

Motores trifásicos 

Enrolamento único 

Única tensão 

Motores trifásicos 

Dois enrolamentos separados 

Única tensão 

 
  

Ligação em triângulo  
Ligação Dahlander ou PAM para alta 

velocidade  
Ligação para alta velocidade  

 
  

Ligação em estrela  
Ligação Dahlander ou PAM para baixa 

velocidade  
Ligação para baixa velocidade  

Figura 5-7 Esquema das ligações eléctricas dos motores de uma e duas velocidades 

A passagem dos cabos deve ser executade de forma a evitar que estes entrem e com contacto com cantos 
ou partes móveis, primieramente com o rotor. Caso seja preciso fazer furos para a passagem na caixa, è 
preciso prever nos furos o uso de dispositivos de protecção (luvas). Nestes caso, consulte o sector técnico 
da FVI. Estas precauções servem principalmente no caso de aplicação de terminal externo (série EF: vedi 
fig. 5-8) Nos ventiladores série EFR o terminal externo está já instalado pela FVI. 

 

 

Figura 5-8 Exemplos de colocação do terminal externo 
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O tipo de luva que protege os cabos deve ser escolhido em função do fluído enviado pelo ventilador. Se não 
diversamente especificado a FVI considera o ventilador atravessado por ar limpo. 

A ligação eléctrica ao terminal externo deve ser realizada a respeitar o grau de protecção IP do motor. 
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5.5 Ligação às tubagens  

A ligação do ventilador às tubagens deve ser efectuado de forma que as partes fiquem alinhadas 
correctamente e que não sejam criadas obstruções das canalizações por efeito de vedações ou partes 
flexíveis. O peso das tubagens não deve incidir no ventilador e é preciso evitar deformar partes da máquina 
pode causa da ligação. Eventuais juntas flexíveis entre ventilador e tubagens de aspiração e/ou vazão 
devem ser instaladas de forma a não colocar estirar as partes flexíveis e evitar que entrem em contacto com 
parte metálicas das próprias juntas (vide fig. 5-9 acerca de tolerâncias de montagem). 

 

 

Figura 5-9 Tolerâncias de montagem de juntas flexíveis 

 

Compativelmente com os espaços à disposição recomenda-se (a fim de garantir uma entrada correcta do 
fluido na boca aspirante) a preparação, para os ventiladores com aspiração conectada à tubagem, de um 
segmento rectilíneo de tubos igual a aproximadamente 2,5 vezes a grandeza do ventilador (que pode ser 
verificada na placa de identificação). O resultado da operação dividido por 1000 representa o comprimento 
(em metros) sugerido. 

 

 

 

 

 

Figura 5-10 Distâncias mínimas de posicionamento com tubagem na aspiração  

    Téorico                Desalinhamento paralelo             Compressão axial          Desalinhamento angular 
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6 CONTROLOS A EFECTUAR ANTES E APÓS O ARRANQUE 

 

6.1 Controlos preliminares 

 

 

ATENÇÃO: 

Os controlos no primeiro arranque devem ser executados exclusivamente com o ventilador 
parado e isolado das fontes de energia. 

 

No primeiro arranque da instalação é necessário efectuar alguns controlos preliminares: 

 Controlo da compatibilidade do ventilador com o uso ao qual é destinado 

 No caso de finalização da transmissão por parte do instalador, controlar a compatibilidade dos dados da 
placa com o cartão de transmissão. 

 Verificação da presença de todos os protectores. 

 Controlo da presença de todos os parafusos previstos pela FVI. 

 Controlo do aperto dos parafusos (rotor, suportes, alicerces, eventual transmissão). 

 Controlo do estado de lubrificação dos rolamentos do ventilador e do motor; se necessário, substituir a 
graxa (ver capítulo 8 MANUTENÇÃO). 

 Controlar que todas as partes rotativas possam virar livremente. 

 Controlo da ausência de objectos ou corpos estranhos dentro do ventilador. 

 Controlar que o sentido de rotação esteja certo: é suficiente um breve pulso de corrente para determinar 
se o sentido de rotação é aquele indicado pela seta situada na caixa do ventilador; se necessário, inverter 
o sentido de rotação (ver Ligação eléctrica). 

 

A  FVI propõe o uso da check list reproduzida no parágrafo 12.2 para o registo dos controlos relativos às 
condições de segurança. 

 

 

ATENÇÃO: 

Não devem ser permitidos ensaios de funcionamento antes do controlo indicado pela check 
list (ver parágrafo 12.2). 

 

 

ATENÇÃO: 

Os ventiladores axiais nunca devem funcionar com as bocas totalmente fechadas. 
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6.2 Controlos a efectuar em funcionamento 

Verificar que a absorção de corrente não ultrapasse o valor da placa do motor, caso contrário parar 
imediatamente o ventilador e contactar o construtor. 

O funcionamento do ventilador não deve ter vibrações excessivas e ruído anormal. 

Com o ventilador parado, controlar que a temperatura dos rolamentos não exceda os limites toleráveis (com 
temperatura ambiental de 20ºC a temperatura dos suportes deve ser no máximo de 70ºC). É preciso 
considerar que, nas primeiras horas de funcionamento, um valor da temperatura superior àquele indicado 
pode ser considerado normal, salvo se depois estabilizar num valor inferior. No caso de sobreaquecimento 
anormal dos rolamentos, contactar o serviço técnico da  FVI. 

Após 3-4 horas de funcionamento, com o ventilador parado e isolado das fontes de energia, verificar de 
novo o aperto dos parafusos, a temperatura dos rolamentos, e para os ventiladores com transmissão 
também a temperatura e a tensão das correias. 

Os ventiladores fabricados pela FVI podem possuir, sob encomenda, sensores de vibração e/ou de 
temperatura dos rolamentos do suporte (para ventiladores a transmissão). Neste caso a FVI providencia a 
instalação do sensor de vibrações no suporte do lado do rotor e da sonda de temperatura no suporte do 
lado da transmissão.  

No que se refere às vibrações, o critério de controlo das condições de segurança, refere-se à norma ISO 
14694:2003, a qual indica os limites seguintes para as vibrações mecânicas (velocidade de vibração em 
mm/s RMS) medidas em condições de instalação: 

 

 alarme: 7.1 (rígido),  11.8 (flexível); 

 paragem: 9 (rígido),  12,5 (flexível); 

 

Tais limites são em geral considerados válidos pela FVI, excepto indicações específicas para cada 
aplicação. 

Ponto e direcção de medida: nos suportes ou no motor do ventilador, na direcção perpendicular ao eixo de 
rotação, no plano horizontal ou vertical. 

O uso da definição de rígido e flexível se refere ao facto que a estrutura obtenha a primeira velocidade 
crítica respectivamente superior ou inferior, em relação à velocidade de exercício. Geralmente os 
ventiladores FVI possuem estrutura rígida em relação a esta definição. 

O tipo de amortecedor usado influencia o valor da primeira velocidade crítica. 

Os limites de referência para a temperatura nos suportes, mensuráveis no anel externo do rolamento 
independentemente da temperatura ambiente, são as seguintes:  

 

 alarme 100 °C; 

 paragem 120 °C;  

 

 

6.2.1 Controlos visuais dos protectores 

Para os protectores de rede podem ser utilizados os seguintes critérios de controlo: 

 Corrosão ou opacidade da zincagem 

 Destaque dos pontos/soldagens 

 Evidência de fenómenos acústicos típicos da descontinuidade dos protectores 

 Batidas e deformações permanentes dos elementos 

 Quebra dos fios 

 Corrosão dos parafusos 
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 Afrouxamento dos elementos de fixação 

 

Para os protectores de chapa dobrada e pintada podem ser utilizados os seguintes critérios de controlo: 

 Corrosão ou opacidade da pintura 

 Destaque dos pontos/soldagens 

 Evidência de fenómenos acústicos típicos da descontinuidade dos protectores 

 Batidas e deformações permanentes dos elementos 

 Deformação mecânica ou quebra de partes do protector 

 Presença de fissuras 

 Corrosão dos parafusos 

 Afrouxamento dos elementos de fixação 

 

 

ATENÇÃO: 

Todos os protectores devem ser inspeccionados mensalmente e, se necessário, substituídos. 

 

 

ATENÇÃO: 

Em caso de dúvida aumentar os controlos ou substituir o protector. 

 

6.2.2 Controlo e limpeza das partes em contacto com o fluido 

A limpeza periódica do rotor permite evitar as vibrações provocadas por eventuais depósitos de poeira 
acumulados durante o funcionamento do ventilador.  

Se o ventilador for destinado ao transporte de fluidos mesmo se ligeiramente com poeiras é 
necessário inspeccionar periodicamente a condição de limpeza e/ou de desgaste do rotor.  

Depósitos de material ou desgaste de algumas partes do rotor podem induzir vibrações anormais no 
ventilador. 

 

6.2.3 Inspecção visual do rotor e da caixa 

É necessário verificar periodicamente o desgaste das pás, através da inspecção visual, pois esse fenómeno 
pode representar uma condição elevada de risco, devido à projecção da pá ou pelo afrouxamento das 
partes estruturais, com consequências até mortais. 

 

 

ATENÇÃO: 

Os ventiladores axiais não devem ser usados com fluidos que contenham agentes abrasivos. 

 

Para o controlo de fenómenos de abrasão nas pás e na caixa, é preciso inspeccionar visualmente, 
com a ajuda de uma lâmpada portátil, a girar lentamente o rotor de forma a tomar visão de todas as 
pás. Estas deverão apresentar-se perfeitamente íntegras sem qualquer ponto de abrasão ou partes 
que faltem. 

Com referência ao fenómeno da corrosão das pás e da caixa salienta-se que ambientes corrosivos e 
ácidos podem comprometer as funções dos órgãos de segurança do ventilador. 

Esse fenómeno não deve ser subestimado também porque o mesmo não consta exclusivamente 
dependente da concentração dos agentes agressivos. 
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É possível que se verifiquem condensações, em correspondência de pausas do ciclo de trabalho do 
ventilador, que possam acelerar o fenómeno de corrosão química, de forma a alterar as espessuras dos 
materiais e a prejudicar sua integridade. 
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6.2.4 Controlos de dimensões  

 

CHECK LIST – CONTROLOS DAS DIMENSÕES DAS PEÇAS 

ELEMENTO A SER 
CONTROLADO 

TIPO DE 
CONTROLO/FERRAMEN

TA 

CRITÉRIO DE 
ACEITAÇÃO 

RESULT
ADO 

Rotor:  presença de 
rugosidades ou 
rachaduras na superfície 

Visual  Integridade OK  

Caixa: espessura da faixa 
Dimensão/Calibre a 
compasso ou equivalente 

Redução não superior a 
10% da espessura na 
área não desgastada 

OK  

Bocal: espessura (se 
presente) 

Dimensão/Calibre 

Redução não superior a 
20% da espessura numa 
área não desgastada ou 
com esmalte íntegro. 

OK  

Juntas anti-vibrantes: 
espessura da chapa anti-
desgaste (se presente) 

Dimensão/Calibre 

Redução não superior a 
20% da espessura numa 
área não desgastada ou 
com esmalte íntegro. 

OK  

Soldagem (estrutura 
inteira) 

Visual 
Integridade, sem 
rachaduras 

OK  

Data: 
 

Assinatura: 
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7 ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO DOS VENTILADORES AXIAIS  

7.1 Anomalias mais frequentes 

 

Na tabela a seguir estão reproduzidos os problemas principais que podem ocorrer: 

 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

Absorção de potência inferior ao valor 
do projecto 

Velocidade muito baixa de rotação Aumentar a velocidade de rotação 

Rotor parcialmente obstruído Eliminar a obstrução 

Pressão resistente da instalação 
inferior ao valor do projecto 

Verificar o valor da pressão resistente 
da instalação 

Densidade do fluido inferior ao valor 
suposto 

Verificar o valor da densidade do 
fluido 

Inclinação errada das pás Aumentar a inclinação das pás 

Absorção de potência superior ao 
valor do projecto 

Velocidade muito alta de rotação Diminuir a velocidade de rotação  

Pressão resistente da instalação 
superior ao valor do projecto 

Verificar o valor da pressão resistente 
da instalação 

Bocas ou tubagens parcialmente 
obstruídas 

Eliminar a obstrução 

Controlar a posição dos órgãos de 
regulação 

Pré-rotação do ar contrária ao sentido 
de rotação do ventilador 

Verificar as distâncias mínimas de 
posicionamento (secção 5.1.1) 

Densidade do fluido superior ao valor 
suposto 

Verificar o valor da densidade do 
fluido 

Alimentação do motor a uma tensão 
inferior àquela da placa 

Controlar a tensão correcta de 
alimentação do motor  

Defeitos nos enrolamentos do motor 
Verificar o funcionamento correcto do 
motor 

Inclinação errada das pás Diminuir a inclinação das pás 

Pressão insuficiente 

Velocidade muito baixa de rotação Aumentar a velocidade de rotação 

Densidade do fluido inferior ao valor 
suposto 

Verificar o valor da densidade do 
fluido 

Caudal de ar superior ao valor 
suposto 

Verificar o valor da pressão resistente 
da instalação 

Funcionamento pulsador 

Instabilidade do fluxo de ar 
Controlar o campo de trabalho 
previsto pela curva de funcionamento  

Flutuações do caudal para 
ventiladores que funcionam em 
paralelo 

Verificar a modalidade de instalação 
no equipamento 

Vórtice do ar induzido pela instalação 
próximo à boca de aspiração 

Verificar as distâncias mínimas de 
posicionamento (parágrafo 5.1.1) 

Vibrações 

Funcionamento pulsador 
Ver ponto anterior "Funcionamento 
pulsador" 

Ressonâncias estruturais com 
velocidades de rotação específicas 

Evitar com o inverter, o 
funcionamento destas velocidades ou 
alterar as frequências do sistema 

Desgaste de partes do rotor Efectuar a inspecção do rotor  
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PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

Depósito de material no rotor Efectuar a inspecção do rotor 

Arrastamento entre partes em 
movimento relativo 

Controlar o acoplamento correcto 
entre partes em movimento relativo 

Defeitos intrínsecos dos rolamentos Controlar a condição dos rolamentos  

Avarias dos rolamentos devido a 
desequilíbrio do rotor ou com tracção 
excessiva da correia 

Controlar a condição dos rolamentos  

Controlar a tensão das correias (ver 
secção 8.4) 

Ruídos 

Arrastamento entre partes em 
movimento relativo 

Controlar o acoplamento correcto 
entre partes em movimento relativo 

Vibrações Ver item anterior “Vibrações” 

Funcionamento pulsador Ver item  "Funcionamento pulsador" 

Anomalias electromagnéticas do 
motor  

Controlar as condições de 
alimentação do motor (inverter) 

Presença de orifícios ou cantos vivos 
Controlar a presença de cantos 
arredondados onde a velocidade do 
ar é elevada 
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8 MANUTENÇÃO 

 

 

Ler este capítulo com atenção antes de executar as operações de manutenção no ventilador: 
isso irá garantir maiores condições de segurança ao pessoal encarregado e mais fiabilidade 
das intervenções executadas. 

 

As regras de segurança na fase de manutenção do ventilador devem considerar que: 

 As operações de manutenção e/ou lubrificação devem ser executadas somente por pessoal qualificado e 
experiente, autorizado especificamente pela directoria técnica da unidade fabril, segundo as directivas e 
as normas de segurança vigentes, com a utilização de ferramentas, instrumentos e produtos idóneos para 
tal finalidade. 

 Durante as fases de manutenção é necessário utilizar vestuário idóneo, tais como fatos de trabalho 
aderentes, calçados de segurança, evitando rigorosamente roupas largas ou com partes salientes. 

 Durante as fases de manutenção do ventilador, recomenda-se de delimitá-lo e identificá-lo com cartazes 
contendo a escrita “VENTILADOR EM MANUTENÇÃO”. 

 

 

ATENÇÃO: 

Durante qualquer operação de manutenção, o ventilador deverá ser desligado e isolado da 
alimentação eléctrica. Certifique-se que o rotor e o motor estejam parados antes de acessar 
o ventilador e suas partes, ou abrir a porta de inspecção. 

Caso os ventiladores elaborem fluidos quentes, aguarde o arrefecimento do ventilador antes 
de intervir com a manutenção, para evitar contactos com superfícies em temperaturas 
elevadas 

No caso de intervenções em partes rotativas ou dentro de canalizações é também necessário: 

 se presente, desprender a junta elástica do motor; 

 se presentes, remover as correias de transmissão das polias. 

 

 

ATENÇÃO: 

No caso de utilização de ventilador multi-estágio desligar a alimentação eléctrica de todo o 
ventilador multi-estágio e verificar que o rotor esteja totalmente parado antes de intervir 
para qualquer operação de manutenção. 

 

O responsável da manutenção deve ser auxiliado por uma equipa de pessoas a fim de garantir uma 
coordenação absoluta entre as mesmas e a máxima segurança das pessoas expostas ao perigo. Todas as 
pessoas que efectuarem as operações de manutenção devem estar em contacto visual total para sinalizar 
eventuais perigos. 

 

 

ATENÇÃO: 

A eventual movimentação de partes a desligar ou desmontar da máquina deverá ser 
executada com meios idóneos de transporte e de levantamento. 

 

 

Geralmente não são necessários equipamentos especiais ou dedicados para a manutenção  
do ventilador. 
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A manutenção sistemática integral do ventilador é necessária para o funcionamento correcto 
normal e constitui também um factor de segurança para o operador. 

 

Para facilitar o planeamento de uma manutenção programada a  FVIpreparou (ver parágrafo 12.3) um 
esquema com a indicação geral dos pontos objecto de monitoração e da sua frequência. 

 

 

Limpeza e manutenção periódica, junto com a lubrificação, são indispensáveis para obter o 
funcionamento correcto e a duração operacional mais prolongada do ventilador. 

 

8.1 Lubrificação dos rolamentos 

Verificar e respeitar os intervalos de lubrificação dos rolamentos.  

Os rolamentos instalados nos suportes dos ventiladores por transmissão devem ser lubrificados segundo os 
intervalos e com as quantidades de graxa indicadas no cartão de transmissão anexo à documentação do 
ventilador se o mesmo tiver sido vendido com a transmissão. Se o ventilador tiver sido fornecido em arranjo 
1 (eixo nu, sem transmissão), é necessário consultar a Tabela 8-2 para o intervalo correcto de lubrificação. 
Efectuar a lubrificação utilizando o tipo de graxa recomendado ou outro equivalente. Os intervalos de 
lubrificação devem ser reduzidos se o ventilador trabalha em atmosfera com poeira, húmida, quente ou 
corrosiva a título indicativo de 40% ou mais em relação ao valor contido no cartão de transmissão, conforme 
a dificuldade das condições de trabalho. 

 

 

Uma quantidade excessiva de lubrificante causa o sobreaquecimento dos rolamentos: evitar 
de encher os suportes com uma quantidade de graxa superior àquela prevista. 

Salvo indicação contrária, o lubrificante utilizado para primeira preparação nos rolamentos dos ventiladores 
FVI é a graxa: 

 
SHELL GADUS S3 V100 2 

à base de sabão de lítio complexo, com ponto de gota a 250 ºC 250 ºC (IP 396) e penetração processada a 
25 ºC - 0.1 mm ( IP 50/ ASTM D217) de 265÷295. Viscosidade cinemática (IP 71/ ASTM D445) : a 40 ºC, 
100 cSt; a 100 ºC, 11.3 cSt. 

Graxas com características comparáveis são as seguintes: 

 S.R.I. GREASE 2 

 ALETIUM GREASE 2 

 MOBIPLEX 47 

 
RUBENS 

 
GP GREASE 

 
CERAN WR 2 

 
CASTROL SUPER GREASE 2 
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Suporte Tipo 
Quantidade de graxa no primeiro 

fornecimento (g) 

SN 507 … 50 

SN 508 … 60 

SN 509 … 65 

SN 510 … 75 

SN 511 … 100 

SN 512 … 150 

SN 513 … 180 

SN 516 … 280 

SN 517 … 330 

SN 518 … 430 

SN 520 … 630 

SN 522 … 850 

SN 524 … 1000 

SN 526 … 1100 

SN 528 … 1400 

SN 530 … 1700 

ST … 

Encher o rolamento 
completamente, mas encher 
somente em parte o espaço livre no 
suporte 

Tabela 8-1 Quantidade de graxa no primeiro fornecimento, para suportes e rolamentos de reenvio  

 

 

 

Normalmente os rolamentos dos motores até à grandeza 160 são do tipo lubrificado 
permanente, portanto, não necessitam desse tipo de operação. 

 

Verificar e respeitar os intervalos de lubrificação indicados pelo construtor do motor. De qualquer maneira é 
oportuno prever a substituição periódica dos rolamentos cuja tipologia está indicada na placa do motor. 

 

 

Para a lubrificação dos rolamentos dos motores utilizar o tipo de graxa recomendado pelo 
fabricante do motor. 
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Suporte Tipo 
Rolamento Tipo  

(Lado polia) 

Velocidade de rotação (rotações/minuto) 

Quantidade 

de graxa   
 (gramas) 

Rolamento Tipo  
  (lado oposto polia) 

Velocidade de rotação (rotações/minuto) 

Quantidade 

de graxa   
 (gramas) 

1060 1500 2120 3000 4250 1060 1500 2120 3000 4250 

Intervalo de relubrificação em horas Intervalo de relubrificação em horas 

ST 47 A-AL  6204 Z 12500 8000 6300 4000 3150 4 6204 Z 12500 8000 6300 4000 3150 4 

ST 62 A-AL 6305 Z 11200 7100 5600 3550 2800 5 6305 Z 11200 7100 5600 3550 2800 5 

ST 80 A-AL 6307 Z 10000 6300 5000 3150 2500 7 6307 Z 10000 6300 5000 3150 2500 7 

ST 90 A-AL 6308 Z 9000 5600 4500 2800 2240 9 6308 Z 9000 5600 4500 2800 2240 9 

ST 90 B-BL NU 308 ECP 4500 2800 2250 1400 1120 9 6308 Z 9000 5600 4500 2800 2240 9 

ST 100 A-AL  6309 Z 8000 5000 4000 2500 2000 11 6309 Z 8000 5000 4000 2500 2000 11 

ST 100 B-BL NU 309 ECP 4000 2500 2000 1250 1000 11 6309 Z 8000 5000 4000 2500 2000 11 

ST 110 A-AL 6310 Z 7100 4500 3550 2240 1800 14 6310 Z 7100 4500 3550 2250 1800 14 

ST 110 B-BL NU 310 ECP 3550 2250 1800 1120 900 14 6310 Z 7100 4500 3550 2250 1800 14 

ST 120 A-AL 6311 Z 6300 4000 3150 2000 1600 18 6311 Z 6300 4000 3150 2000 1600 18 

ST 120 B-BL NU 311 ECP 3150 2000 1600 1000 - 18 6311 Z 6300 4000 3150 2000 1600 18 

ST 130 A-AL 6312 Z 5600 3550 2800 1800 - 22 6312 Z 5600 3550 2800 1800 - 22 

ST 130 B-BL NU 312 ECP 2800 1800 1400 900 - 22 6312 Z 5600 3550 2800 1800 - 22 

ST 150 A-AL 6314 Z 5000 3150 2500 1600 - 28 6314 Z 5000 3150 2500 1600 - 28 

ST 150 B-BL NU 314 ECP 2500 1600 1250 800 - 28 6314 Z 5000 3150 2500 1600 - 28 

ST 180 A-AL 6317 4500 2800 2240 1400 - 36 6317 Z 4500 2800 2240 1400 - 36 

ST 180 B-BL NU 317 ECP 2250 1400 1120 - - 36 6317 Z 4500 2800 2240 1400 - 36 

ST 200 A-AL 6319 4000 2500 2000 - - 45 6319 Z 4000 2500 2000 - - 45 

ST 200 B-BL NU 319 ECP 2000 1250 1000 - - 45 6319 Z 4000 2500 2000 - - 45 

Suporte Tipo 
Rolamento Tipo  

(Lado polia) 

Velocidade de rotação (rotações/minuto) 

Quantidade 

de graxa   
 (gramas) 

Rolamento Tipo  
  (lado oposto polia) 

Velocidade de rotação (rotações/minuto) 

Quantidade 

de graxa   
 (gramas) 

750 1060 1500 2120 3000 750 1060 1500 2120 3000 

Intervalo de relubrificação em horas Intervalo de relubrificação em horas 

SN 507 B-BL 22207  EK 4000 2500 1600 1000 670 6 22207  EK 4000 2500 1600 1000 670 6 

SN 508 B-BL 22208  EK 3750 2360 1500 950 600 7 22208  EK 3750 2360 1500 950 600 7 

SN 509 B-BL 22209  EK 3550 2250 1400 900 560 9 22209  EK 3550 2250 1400 900 560 9 

SN 509 C-CR-CS 22209  EK 3550 2250 1400 900 560 9 2209  EK 7100 4500 2800 1800 1120 9 

SN 510 B-BL  22210  EK 3350 2120 1320 850 530 11 22210  EK 3350 2120 1320 850 530 11 

SN 510 C-CR-CS  22210  EK 3350 2120 1320 850 530 11 2210  EK 6700 4250 2650 1700 1060 11 

SN 511 C-CR-CS  22211  EK 3150 2000 1250 800 500 13 2211  EK 6300 4000 2500 1600 1000 13 

SN 512 B-BL  22212  EK 3000 1900 1180 750 475 18 22212  EK 3000 1900 1180 750 475 18 

SN 512 C-CR-CS  22212  EK 3000 1900 1180 750 475 18 2212  EK 6000 3750 2360 1500 950 18 

SN 513 B-BL  22213  EK 2800 1800 1120 710 450 22 22213  EK 2800 1800 1120 710 450 22 

SN 513 C-CR-CS  22213  EK 2800 1800 1120 710 450 22 2213  EK 5600 3550 2210 1400 900 22 

SN 516 B-BL  22216  EK 2500 1600 1000 630 - 28 22216  EK 2500 1600 1000 630 - 28 

SN 516 C-CR-CS  22216  EK 2500 1600 1000 630 - 28 2216  EK 5000 3150 2000 1250 - 28 

SN 517 C-CR-CS  22217  EK 2360 1500 950 600 - 32 2217  EK 4750 3000 1900 1180 - 32 

SN 518 B-BL  22218  EK 2250 1400 900 560 - 34 22218  EK 2250 1400 900 560 - 34 

SN 518 C-CL-CR-
CRL-CS-CSL 

22218  EK 2250 1400 900 560 - 34 2218  EK 4500 2800 1800 1120 - 34 

SN 520 B-BL-C 22220  EK 2000 1250 800 - - 40 22220  EK 2000 1250 800 - - 40 

SN 522 B-BL-C 22222  EK 1800 1120 710 - - 50 22222  EK 1800 1120 710 - - 50 

SN 524 B-BL-C  22224  EK 1600 1000 630 - - 60 22224  EK 1600 1000 630 - - 60 

SN 526 C  22226  EK 1500 950 600 - - 70 22226  EK 1500 950 600 - - 70 

SN 528 B-BL-C 22228 CCK/W33 1320 850 - - - 80 22228 CCK/W33 1320 850 - - - 80 

SN 530 C 22230 CCK/W33 1180 750 - - - 90 22230 CCK/W33 1180 750 - - - 90 

OBSERVAÇÕES: 
Intervalos de relubrificação calculados conforme o diagrama extraído do manual de manutenção dos rolamentos SKF com temperatura no anel externo de 70 graus 
centígrados. 
Quantidade de graxa em gramas calculadas conforme standard SKF. 

Tabela 8-2 Intervalos de relubrificação e quantidade de graxa em função do número de rotações dos ventiladores  
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Plano de apoio 

8.2 Controlo dos rolamentos direccionáveis a rolos 

Antes da montagem do rolamento é preciso identificar a folga radial interna acima do rolo situado mais 
acima com um espessímetro (ver Figura 8-1 Controlo da folga radial dos rolamentos). 

Durante a montagem controlar várias vezes a redução da folga interna sob o rolo situado mais abaixo. 

A montagem correcta se obtém através de uma redução da folga interna e um folga mínima residual 
correspondente ao indicado em Tabela 8-3 Controlo da folga radial dos rolamentos. 

 

Rolamentos com 
rolos 

Redução da folga 
radial (mm) 

Folga residual mínima depois da 
montagem (mm). 

 Folga normal Folga C3 

22209  EK de 0.025 até 0.030 0.020 0.030 

22210  EK de 0.025 até 0.030 0.020 0.030 

22212  EK de 0.030 até 0.040 0.025 0.035 

22214  EK de 0.040 até 0.050 0.025 0.040 

22215  EK de 0.040 até 0.050 0.025 0.040 

22216  EK de 0.040 até 0.050 0.025 0.040 

22218  EK de  0.045 até 0.060 0.035 0.050 

22220  EK de  0.045 até 0.060 0.035 0.050 

22222  EK de 0.050 até 0.070 0.050 0.065 

22224  EK de 0.050 até 0.070 0.050 0.065 

22228 CCK/W33 de 0.065 até 0.090 0.055 0.080 

22230 CCK/W33 de 0.075 até 0,100 0.055 0.090 

Tabela 8-3 Controlo da folga radial dos rolamentos  

 

 

 

 

 

Figura 8-1 Controlo da folga radial dos rolamentos  
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8.3 Controlo dos rolamentos direccionáveis a esferas 

A montagem correcta se obtém com um ângulo de aperto, um deslocamento axial e uma folga residual 
mínima correspondentes ao indicado em Tabela 8-4. 
 

Rolamento 
direccionável a 

esferas 

Ângulo de aperto 
(graus)* 

Deslocamento 
axial s (mm) 

Folga residual mínima depois da 
montagem (mm). 

 Folga normal Folga C3 

2207  EK 70 0,30 0.010 0.020 

2208  EK 70 0,30 0.010 0.020 

2209  EK 80 0,35 0.015 0.025 

2210  EK 80 0,35 0.015 0.025 

2211  EK 75 0,40 0.015 0.030 

2212  EK 75 0,40 0.015 0.030 

2213  EK 80 0,40 0.015 0.030 

2215  EK 85 0,45 0.020 0.040 

2216  EK 85 0,45 0.020 0.040 

2217 K 110 0,60 0.020 0.040 

2.218 K 110 0,60 0.020 0.040 

 valores superiores em média de 15 a 20 graus por rolamentos C3 

 

Tabela 8-4 Ângulo de aperto, deslocamento axial e folga residual mínima dos rolamentos a esferas 

  

 

 

Figura 8-2 Deslocamento axial s  
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8.4 Tensão e limpeza das correias 

Um método simplificado para a tensão das correias trapezoidais é o seguinte: através da Tabela 8-5 pode-
se ver para o tipo de perfil e para o diâmetro da polia menor o valor P da carga para cada correia. Na 
mesma tabela obtém-se o valor L. 

Com a fórmula:  
100

LxI
Le   

Calcula-se o valor L e, onde:  

Le= profundidade da marca do segmento [mm] no ponto médio do espaçamento entre eixos I 

L= profundidade de marca para espaçamento entre eixos de 100 mm  

I = espaçamento entre eixos [mm] 

Aplicando a carga P perpendicularmente ao segmento (Figura 8-3) deve-se esticar a transmissão até 
alcançar a profundidade de marca Le calculada. 
 

 

 

Figura 8-3 Verificação da tensão das correias 

 

Perfil Carga para 
correia P [N] 

Diâmetro polia menor d [mm] Profundidade de marca para 
espaçamento entre eixos de 

100 mm L 

SPZ 25 

de 63 até 71 

de 75 até 90 

de 95 até 125 

mais de 125 

2.45 

2.20 

2.05 

1.90 

SPA 50 

de 100 até 140 

de 150 até 200 

mais de 200 

2.75 

2.55 

2.45 

SPB 75 

de 160 até 224 

de 236 até 355 

mais de 355 

2.55 

2.22 

2.10 

SPC 125 

de 224 até 250 

de 265 até 355 

de 400 até 560 

mais de 560 

2.55 

2.20 

2.00 

1.90 

Tabela 8-5 Estiramento das correias: carga de ensaio e profundidade de marca  

Le 

I 

I/2 
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Verificar a tensão das correias a título indicativo no mínimo depois das primeiras 8 horas e a seguir 
consultar as indicações relativas à manutenção programada (ver parágrafo 12.3). 

Substituir totalmente as correias quando o desgaste porventura possa comprometer o bom funcionamento 

da transmissão por causa de um valor de pré-carga insuficiente ou de um desvio acima de 4÷5%. O 

desgaste das correias depende de vários factores dentre os quais as características ambientais, o número 
de horas de funcionamento, a quantidade e o tipo de accionamento 

 

 

Os fabricantes de correias trapezoidais standards recomendam para não ultrapassar a 
temperatura ambiente de 80 ℃, para temperaturas superiores são necessárias correias de 
tipo especial. 

 

A limpeza das correias sujas não deve ser efectuada com solventes tipo gasolinas, benzinas, terebintina 
etc., ou com objectos abrasivos ou com pontas. 

É recomendável utilizar uma mistura de álcool e glicerina na proporção de 1:10. As transmissões instaladas 
nos ventiladores FVImontam duas ou mais correias.  

 

 
No caso de quebra de uma ou mais correias é recomendável substituir toda a série. 

 

 

 

 

8.5  Juntas flexíveis de acoplamento 

Verificar periodicamente e em função das condições de serviço do ventilador a folga axial S, o alinhamento 
angular  Amax-Amin e o paralelo R (Fig. 8-4, Fig. 8-5, Fig. 8-6). Controlar a condição dos cubos e executar a 
lubrificação cada 3000 horas de funcionamento com a utilização de lubrificantes e as quantidades 
recomendadas (ver Tabela 8-6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-4 Deslizamento axial  

 

Figura 8-5 Desalinhamento 
angular 

    

Figura 8-6 Desalinhamento 
paralelo 

 

 

 

 

S 

R 

Amin 
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Tipo S 
min  

[mm] 

Amax-Amin na 
instalação 
máx [mm] 

Amax-Amin em 
funcionamento máx 

[mm] 

R 
max  

[mm] 

Velocidade 
max [rpm] 

Lubrificante 
[Kg] 

Lubrificante 
recomendado 

BT4 2 0.15 0.15 0.15 5000 -  

 

 

 

 

Não necessitam 
de lubrificação 

BT6 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT10 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT15 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT22 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT30 2 0.25 0.25 0.25 5000 - 

BT40 2 0.25 0.25 0.25 5000 - 

BT55 2 0.30 0.30 0.30 4900 - 

BT85 2 0.30 0.30 0.30 4300 - 

BT135 2 0.35 0.35 0.35 3700 - 

BT200 2 0.40 0.40 0.40 3400 - 

BT300 3 0.45 0.45 0.45 3000 - 

1020/2020 5.33 0,08 0.25 0.30 4500 0.027 
Agip 

FI FIN 360 

Amoco 

Amolith grease # 2 

Chevron USA 

Chevron Dura-Lith EP2 

Gulf 

Gulf crown grease # 2 

Esso Italia 

Shield 2500 

Mobil 

Mobilux EP 11 

Shell Italia 

Cardium Compound 

Texaco 

Starplex HD 2 

Valvoline 

Val-Lith EP  

1030/2030 5.03 0,08 0.30 0.30 4500 0.04 

1040/2040 5.36 0,08 0.33 0.30 4500 0.054 

1050/2050 5.38 0,10 0.41 0.41 4500 0.073 

1060/2060 6.55 0,13 0.46 0.41 4350 0.090 

1070/2070 6.58 0,13 0.51 0.41 4125 0.110 

1080/2080 7.32 0,15 0.61 0.41 3600 0.170 

1090/2090 7.26 0,18 0.71 0.41 3600 0.25 

1100/2100 10.9 0,20 0.84 0.51 2440 0.430 

1110/2110 10.9 0,23 0.91 0.51 2250 0.510 

1120/2120 14.2 0,25 1.02 0.56 2025 0.740 

1130/2130 14 0,30 1.19 0.56 1800 0.910 

1140/2140 15.5 0,33 1.35 0.56 1650 1.140 

 
         * Os dados indicados nas tabelas contidas no presente manual são extraídos directamente dos catálogos técnicos dos  
        respectivos fabricantes. 

Tabela 8-6 Características técnicas das juntas flexíveis de acoplamento  
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8.6 Filtros e indicadores de pressão 

Se o ventilador possuir filetro para o fluido na entrada, estes devem ser limpos de forma a não aumentar as 
perdas de carga na entrada e assim reduzir o desempenho do ventilador.  

O controlo e a limpeza podem ser feitos em intervalos predefinidos, recomenda-se em todo modo usar um 
indicador diferecial de pressão para monitorar o salto de pressão criado pelo filtro. Este não deve ser nunca 
maior do que 400 Pa.  

 

 

ATENÇÃO: 

Não ultrapasse o valor de pressão de 400 Pa, para evitar possíveis danos ao filtro e possível 
aspiração de material por parte do ventilador 

 

 
 

8.7 Juntas flexíveis anti-vibraçao de ligação entre ventilador e tubagens 

As juntas flexíveis colocadas entre ventilador e tubagens de vazão e /ou aspiração devem ser controladas 
visualmente, para verificar que não existam rachaduras das partes flexíveis. Caso precisem ser 
desmontadas para a manutenção da instalação ou do ventilador, a remontagem deve ser feita de acordo 
com as precauções descritas para a primeira montagem / instalação (vide par. 5.5). 
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8.8 Controlo e limpeza das partes em contacto com o fluido 

 

A limpeza periódica do rotor permite evitar as vibrações provocadas por eventuais depósitos de poeira 
acumulados durante o funcionamento do ventilador.  

 

 

Se o ventilador for destinado ao transporte de fluidos mesmo se ligeiramente com 
poeiras é necessário inspeccionar periodicamente a condição de limpeza e/ou de 
desgaste do rotor.  

 

Depósitos de material ou desgaste de algumas partes do rotor podem induzir vibrações anormais no 
ventilador. 

Se houverem partes com excesso de desgaste é indispensável providenciar a substituição do rotor (para 
esta operação contactar o Serviço técnico da FVI 

 

 

Para qualquer informação ou alteração a efectuar nos nossos produtos pede-se para 
contactar antes o departamento técnico da FVI especificando o tipo de máquina e o número 
de série constantes na placa de dados do ventilador. 
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9 TABELAS TÉCNICAS 

9.1 Suportes ST arranjo A – AL – B - BL 

 

L 

L 

= 

L F 

U = 

C 

G 

F 

PER TEMP. 

ØD 

ARIA 60300 °C 

ØD ØS 

F1 

ESEC. A-B 

ESEC. AL-BL 

C 

G 

F 

VENTOLINA DI RAFF. 

Ph9 

Z 
NxO 

B 

E 

I R 

UNI 7663 TIPO A 

H 

INGRASSATORE 

Q 
V 

A 

A 

 
Figura 9-1 Suportes ST execução A – AL – B - BL  

SUPORTE MEDIDAS em mm PESO 

TIPO A B C D J6 E F F1 G H I L NxO PxQ R S U V Z Kg 

ST 47 A 

ST 47 AL 

342 

369 
135 161 19 100 50.5 77.5 40 40 37.5 40 10x15 6x6 21.5 112 30 M6 16 

5 

5.05 

ST 62 A 

ST 62 AL 

422 

454 
160 210 24 125 56 88 45 55 40 50 13x18 8x7 27 112 40 M8 18 

9.6 

9.7 

ST 80 A 

ST 80 AL 

575 

615 
200 308 28 155 73.5 113.5 55 70 50 60 15x20 8x7 31 140 50 M10 21 

18 

18.3 

ST 90 A-B 

ST 90 AL-BL 

615 

655 
200 308 38 155 73.5 113.5 55 70 50 80 15x20 10x8 41 140 60 M12 21 

20 

20.4 

ST 100 A-B 

ST 100 AL-BL 

753 

793 
230 378 42 175 77.5 117.5 65 80 60 110 18x25 12x8 45 160 80 M16 24 

33 

33.5 

ST 110 A-B 

ST 110 AL-BL 

753 

793 
230 378 48 175 77.5 117.5 65 80 60 110 18x25 14x9 51.5 160 80 M16 24 

34 

34.6 

ST 120 A-B 

ST 120 AL-BL 

823 

883 
260 423 48 200 90 150 80 95 65 110 20x30 14x9 51.5 200 90 M16 26 

53 

54 

ST 130 A-B 

ST 130 AL-BL 

823 

883 
260 423 55 200 90 150 80 95 65 110 20x30 16x10 59 200 90 M20 26 

54 

55.3 

ST 150 A-B 

ST 150 AL-BL 

974 

1034 
290  470 65 210 112 172 90 105 80 140 22x35 18x11 69 250 120 M20 27 

100 

101.8 

ST 180 A-B 

ST 180 AL-BL 

1095 

1165 
340 520 80 260 117.5 187.5 90 125 100 170 25x35 22x14 85 315 140 M20 32 

150 

153 

ST 200 A-B 

ST 200 AL-BL 

1164 

1234 
370 564 90 290 130 200 100 140 105 170 25x35 25x14 95 315 140 M20 35 

260 

264 

* 
EXECUÇÕES CONSTRUTIVAS 
Execução A: eixo curto, rolamentos de esferas.   --   Execução AL: eixo longo, rolamentos de esferas. 
Execução B: eixo curto, rolamento de esferas lado rotor, rolamentos de rolos lado transmissão. 
Execução BL:  eixo longo, rolamento de esferas lado rotor, rolamentos de rolos lado transmissão. 

Tabela 9-1 Suportes ST execução A – AL – B - BL 

 

Ventoinha de arrefec.  

por temp. 

ar 60÷300°C Exec. AL-BL  

Exec. A-B  

Engraxador 

UNI 7663 Tipo A 
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9.2 Suportes e rolamentos de série instalados nos ventiladores com reenvio 

 
 

SUPORTE 
ROLAMENTOS              
para série EF 

(não lubrificáveis) 

ROLAMENTOS             
para série EB 

GRANDEZA 

ST 47 A 19 

 

6204-2RSH 

 

6204-Z (Jogo C3) 

314/l 

354/H 

404/G 

454/H 

ST 62 A 24 6305-2RS1 6305-Z (Jogo C3) 
504/G 

564/H 

ST 80 A 28 6307-2RS1 6307-Z (Jogo C3) 
634/G 

714/H 

ST 90 A38 6308-2RS1 6308-Z (Jogo C3) 

804/G 

904/l 

904/H 

ST 100 A 42 6309-2RS1 6309-Z (Jogo C3) 
1004/H 

1004/K 

ST 110 A 48 6310-2RS1 6310-Z (Jogo C3) 
1124/G 

1124/H 

ST 120 A 48 6311-2RS1 6311-Z (Jogo C3) 
1255/F 

1254/H 

ST 130 A 55 6312-2RS1 6312-Z (Jogo C3) 
1406/E 

1404/H 

ST 150 A 65 6314-2RS1 6314-Z (Jogo C3) 1604/H 

ST 180 A 80 6317-2RS1 6317-Z (Jogo C3) 1804/H 

ST 200 A 90 6319-2RS1 6319-Z (Jogo C3) 2004/H 

 

Tabela 9-2 Suportes e rolamentos de série instalados nos ventiladores com reenvio 
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10 DESMONTAGEM E REMONTAGEM DOS COMPONENTES ESSENCIAIS 

 

 

ATENÇÃO: 

Todas as operações de desmontagem e remontagem a seguir devem ser executadas 
exclusivamente por pessoal qualificado e autorizado. 

 

 

ATENÇÃO: 

qualquer operação de desmontagem e montagem deve ser executada: 

 Com a certeza absoluta que o ventilador esteja totalmente parado (rotor não em 
movimento); desligar a tensão do quadro de comando geral por meio do disjuntor e colocar 
um cadeado que deve ser entregue ao responsável da manutenção. 

 Depois de criar o ambiente de trabalho dotado de forma adequada de todas as ferramentas 
necessárias e livre de toda e qualquer actividade que possa tornar-se fonte perigosa de 
interferências com a actividade de desmontagem. 

 Depois de ter limpo, desengordurado ou lubrificado cuidadosamente, de acordo com o 
destino, cada peça que deverá ser remontada. 

 

10.1 Rotor dos ventiladores com calota em aço 

 

 

ATENÇÃO: 

A operação de movimentação do rotor deve ser efectuada com cuidado, evitando batidas que 
possam alterar o seu balanceamento ou provocar a sua deformação. 

 
10.1.1 Montagem do rotor 

 

1.- Posicionar o rotor (1) próximo ao motor (2) já 
atarraxado, mas não rigidamente, sobre a base 
(Foto 1): mantendo o rotor erguido com a utilização 
dos oportunos órgãos de levantamento (3) (Foto 2), 
aproximá-lo do motor e introduzir o eixo do motor 
(4) no furo cónico da calota (5) (Foto 3), verificando 
que a parte moldada da calota fique no lado oposto 
em relação ao motor. 

 

 

Foto 1 

1 
2 
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Foto 2 

 

Foto 3 

 

2.- Introduzir a bucha cónica (6) entre o furo do 
rotor e o eixo do motor (Foto 4): sendo cónicos o 
furo da calota e a superfície externa da bucha (o 
diâmetro menor está no lado do motor), a 
introdução da bucha é possível somente num 
sentido. Para facilitar esta operação, alargar o furo 
da bucha introduzindo uma ferramenta idónea (7) 
na fenda da bucha (Foto 5).  

 

 

Foto 4 

6 

7 

4 

5 

3 
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Foto 5 

 

 

 

ATENÇÃO: 

Verificar que a bucha seja empurrada até apoiar no batente do eixo do motor.  

 

 

O cubo da calota apresenta uma marca (8)  que, 
após a montagem, deve estar na correspondência 
com a fenda axial da bucha (9) (Foto 6). Esse 
controlo é indispensável para garantir o 
balanceamento correcto do rotor. 

 

 

 Foto 6 

 

3.- Montar a anilha de fixação (10) do rotor (Foto 7): 
posicionar os dois furos passantes SEM ROSCAS 
da anilha na correspondência daqueles com rosca 
do cubo da calota. Utilizar os dois parafusos 
específicos (parafusos de fixação da calota) (11) 
com as relativas anilhas elásticas para fixar a 
bucha à calota. Esses parafusos devem ser 
atarraxados alternadamente. É muito importante 
apertar esses parafusos até atingir o par indicado 
no manual "Avisos e instruções de uso".  Verificar 
que, ao atingir esse binário, a anilha não fique 
apoiada no cubo do rotor, mas fique ligeiramente 
afastada (Foto 8).  

 

 

Foto 7 

8 

9 

10 

11 
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Foto 8 

 

4.- Fixar o parafuso central no eixo do motor: 
introduzir o parafuso de fixação do rotor (12) com a  
relativa anilha elástica no furo central sem rosca da 
anilha e fixá-la no eixo do motor (Foto 9). Apertar o 
parafuso até alcançar o binário indicado na Tabela 
12-1. 

Notar que os 4 furos com rosca da anilha ficam 
inutilizados. Esses furos são utilizados somente na 
operação de desmontagem do rotor.  

 

 

Foto 9 

 

5.- Verificar a folga entre o rotor e a caixa: depois 
de efectuar a montagem, verificar a centralização 
do rotor em relação à caixa. Se necessário, 
deslocar o motor ou registar a base porta-motor. 
Depois de centralizado o rotor, apertar todos os 
parafusos de fixação da base e do motor 
respeitando os valores de par previstos na Tabela 
12-1. 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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10.1.2 Desmontagem do rotor 

 

1.- Desatarraxar os dois parafusos de fixação da 
calota (Foto 10). 

 

 

Foto 10 

 

2.- Extracção do rotor: para executar essa 
operação são utilizados os dois parafusos de 
fixação da calota recém desmontados (é possível 
também utilizar outros dois parafusos adicionais 
iguais, se disponíveis). Os mesmos são 
atarraxados alternadamente nos 4 furos com rosca 
da anilha. Ao atarraxar esses parafusos o rotor é 
empurrado na direcção do motor desbloqueando-se 
da bucha. Para executar essa operação é 
necessário que o parafuso central (parafuso de 
fixação do rotor) fique ainda atarraxado (Foto 11, 
12 e 13). 

 

 

Foto 11 

 

Foto 12 
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Foto 13 

 

3.- Firmar o rotor com os órgãos de levantamento 
oportunos (Fot 14). 

 

 

Foto 14 
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4.- Desatarraxar o parafuso de fixação do rotor e 
remover a anilha (Fotos 15 e 16). 

 

 

Foto 15 

 

Foto 16 

 

5.- Extrair a bucha (Foto 17): para facilitar esta 
operação, introduzir uma ferramenta idónea na 
fenda da bucha. 

 

 

Foto 17 
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6.- Levantar e extrair o rotor (Foto 18): essa 
operação deve ser executada evitando não 
danificar ou deformar as pás do rotor. 

 

 

Foto 18 

 
10.1.3 Regulação da inclinação das pás 

 

A operação de alteração pode alterar o balanceamento do rotor. É recomendável, portanto, efectuar um 
controlo do balanceamento do rotor após ter alterado a inclinação das pás para evitar possíveis vibrações 
anormais devido à variação do ângulo. Salienta-se que o incremento do valor da inclinação das pás 
comporta também uma maior absorção de potência por parte do ventilador.  

 

 

ATENÇÃO: 

Verificar de não ultrapassar a disponibilidade de potência instalada, verificando a absorção 
em serviço e utilizar os dados sobre as características do ventilador para avaliar a variação 
permitida.  

 

Esta operação pode ser executada com o rotor instalado no ventilador. Afrouxar, sem remover, os quatro 
parafusos de fixação (Figura 10.1) situados na base de cada pá. Virar a pá variando a sua inclinação. O 
ângulo original é salientado na pá através da marcação de um indicador no anel situado entre a base da pá 
e a calota. É possível utilizar o goniómetro modelo G1, quando fornecido com o equipamento, ou qualquer 
outro instrumento capaz de medir ângulos. Apertar em pares opostos diametralmente os quatro parafusos 
de fixação da pá até alcançar o par indicado na tabela 12-2. 

 

Fig. 10.1 Regulação da inclinação das pás para rotores com calota em aço. 
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10.2 Rotor dos ventiladores com calota em alumínio 

 

 

ATENÇÃO: 

A operação de movimentação do rotor deve ser efectuada com cuidado, evitando batidas que 
possam alterar o seu balanceamento ou provocar a sua deformação. 

 
10.2.1 Montagem do rotor 

 

1.- Se necessário, reduzir o diâmetro do veio motor 
até alcançar a sua quota nominal com tolerância 
+0/+5 micron. Mantendo o rotor erguido com a 
utilização dos órgãos de levantamento oportunos, 
aproximá-lo do motor e introduzir o eixo do motor 
(Foto 19) no furo do cubo da calota. 

 

 

Foto 19 

 

2.- Encontrando a posição angular que permite à 
lingueta do eixo de introduzir-se na cavidade do 
cubo (Foto 20), empurrar o rotor até encaixar no 
eixo do motor. O canal de extracção obtido no cubo 
deve encontrar-se no lado da extremidade livre do 
eixo (Foto 21). 

 

 

Foto 20 

 

Foto 21 

 

Eixo do motor 

Canal de extracção 
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3.- Introduzir uma barra com rosca com uma anilha, 
um espaçador e uma porta no furo do cubo do rotor 
e atarraxá-lo no eixo do motor (Foto 22). Com a 
utilização de uma chave adequada, actuar na porca 
até o rotor ocupar o seu alojamento apoiando no 
batente do eixo do motor (Foto 23). 

 

 

Foto 22 

 

Foto 23 

 

4.- Desatarraxar e remover a barra com rosca, a 
anilha, o espaçador e a porca (Foto 24). 

 

 

Foto 24 
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5.- Introduzir o parafuso de fixação do rotor com a 
relativa anilha elástica no furo central sem rosca da 
anilha e fixá-lo no eixo do motor (Foto 25 ). 

 

 

Foto 25 

 

6.- Apertar o parafuso até atingir o binário indicado 
na Tabela 12-1 (Foto 26). 

 

 

Foto 26 

 

7.- Virando manualmente o rotor, verificar a 
centralização do mesmo em relação à caixa. Se 
necessário, deslocar o motor ou registar a base 
porta-motor. Depois de centralizado o rotor, apertar 
todos os parafusos de fixação da base e do motor 
respeitando os valores de par previstos na Tabela 
12-1 (Foto 27). 

 

 

Foto 27 

 

Parafusos de fixação 
Anilha 
elástica 

Anilha 
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10.2.2 Desmontagem do rotor 

 

1.- Segurar o rotor utilizando equipamentos idóneos 
de levantamento. 

 

 

2.- Remover o parafuso central de fixação do rotor 
(Foto 28). 

 

Foto 28 

 

3.- Apoiar a ponta da barra com rosca do extractor 
e enganchar as extremidades laterais ao canal de 
extracção do cubo do rotor (Foto 29). 

 

Foto 29 
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4.- Virar a alavanca do extractor para desencaixar o 
rotor (Foto 30). 

 

Foto 30 

5.- Levantar e extrair o rotor.  

10.2.3 Regulação da inclinação das pás  

 

A operação de alteração pode alterar o balanceamento do rotor. É recomendável, portanto, efectuar um 
controlo do balanceamento do rotor após ter alterado a inclinação das pás para evitar possíveis vibrações 
anormais devido à variação do ângulo. Salienta-se que o incremento do valor da inclinação das pás 
comporta também uma maior absorção de potência por parte do ventilador. 

 

 

ATENÇÃO: 

Verificar de não ultrapassar a disponibilidade de potência instalada, verificando a absorção 
em serviço e utilizar os dados sobre as características do ventilador para avaliar a variação 
permitida.  

 

Para efectuar esta operação facilmente, é necessário remover o rotor do eixo onde está encaixado (ver 
parágrafos anteriores 10.2.1 e 10.2.2).  

 

Afrouxar, sem remover, as porcas 2 dos parafusos 
de fixação das semi-calotas. Virar as pás alterando 
o ângulo com o valor desejado. Verificar que todas 
as pás tenham a mesma inclinação. Apertar de 
novo as porcas de fixação 2 (Foto 31) das semi-
calotas até alcançar o par indicado na Tabela 12-1 
para parafusos com classe de resistência 8.8, 
depois utilizar um veda-roscas. 

 

 

Foto 31 
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1) Pá 
2) Semi-calota 
3) Parafusos de fixação 
4) Porca de fixação 

 

Fig. 10.2 Bloqueio das pás 

 

 

 
 

10.3 Substituição da transmissão por correias 

10.3.1 Montagem e desmontagem das polias 

 

1.- Verificar o paralelismo geral entre o eixo do 
motor e aquele da transmissão.  

 

 

2.- Antes de introduzir a bucha (Foto 32) na polia, 
limpar cuidadosamente as partes cónicas e o furo 
da bucha . 

 

 

Foto 32 
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3.- Introduzir a bucha no furo da polia, com o 
cuidado de fazer coincidir os semi-furos com rosca 
da polia com os semi-furos sem roscas da bucha 
(Foto 32).Esses furos podem ser 2 ou 3 (Figura 
10.3), como observa-se também na Tabela 9.1 em 
função da grandeza da polia.  

 
 

Fig. 10.3 Furos das polias 

 

4.- Aparafusar manualmente os prisioneiros sem 
apertar (Foto 33). 

 

 

Foto 33 

 

5.- Verificar a limpeza correcta da superfície do 
eixo e introduzir a lingueta de fixação no 
alojamento apropriado (Foto 34). 

 

 

Foto 34 
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6.- Introduzir o conjunto bucha-parafusos-polia no 
eixo do motor de maneira que a lingueta fique 
alojada na cavidade correspondente contida no 
furo da bucha. Se for necessário, alargar o furo da 
bucha introduzindo uma ferramenta idónea na 
fenda da bucha (Foto 35 e 36). 

 

 

Foto 35 

 

 Foto 36 

 

7.- Verificar sempre que haja uma folga mínima 
entre a lingueta e a cavidade correspondente (Foto 
37). 

 

 

Foto 37 
 

8.- Repetir as operações de 2 até 7 para montar a 
polia no eixo de transmissão.  

 

 

 

Folga 
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9.- Utilizar uma barra plana com comprimento 
apropriado para verificar o alinhamento correcto 
das polias (Foto 38). Utilizar um martelo de 
borracha para deslocar axialmente as polias até 
corrigir o desalinhamento paralelo (Foto 39). 

 

 

Foto 38 

 

Foto 39 
 

10.- Agir na 
posição do 
motor para 
corrigir o 
desalinhamento 
(Fig. 10.4 e 
10.5). 

  

 

 Fig. 10.4 Desalinhamento angular Fig. 10.5 Desalinhamento paralelo 

 

11.- Apertar alternadamente os parafusos das 
polias (Foto 40) até alcançar o binário indicado na 
Tabela 10-1.  

 

 

Foto 40 

 

 

 

 Variação 

Variação 



 

MVA 02 rev. 2 – de julho de 2015  97 de 122 

 

12.- Verificar de novo o alinhamento correcto entre 
as polias. 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: 

Um alinhamento mal feito causa um desgaste anormal e um aumento do atrito das correias, 
um aumento da potência absorvida da transmissão, do ruído e das vibrações que comportam 
uma redução da vida útil da transmissão. 

Em geral, a tolerância no alinhamento das polias em transmissões por correia trapezoidal não pode ser 
acima de 0,5 graus ou 5 mm para 500 mm de espaçamento entre eixos (Figura 10.4 e 10.5). 

 

 

 

ATENÇÃO: 

Para desmontar as polias: desatarraxar os parafusos utilizados para o bloqueio e introduzir 
um ou dois nos furos livres, aparafusando a fundo até desbloquear a bucha.  

 

 

Tipo 

Bucha Parafusos 

Comprimento 
[mm] 

Diâmetro 
max [mm] 

N° Withworth 
Comprimento 

[mm] 
Chave 

hexagonal 
Binário de 

aperto [N.m] 

1008 (25.20) 22,3 35 2 1/4 13 3 5,5 

1108 (28.20) 22,3 38 2 1/4 13 3 5,5 

1210 (30.25) 25,4 47 2 3/8 16 5 20 

1215 (30.40) 38,1 47 2 3/8 16 5 20 

1310 (35.25) 25,4 52 2 3/8 16 5 20 

1610 (40.25) 25,4 57 2 3/8 16 5 20 

1615 (40.40) 38,1 57 2 3/8 16 5 20 

2012 (50.30) 31,8 70 2 7/16 22 5 20 

2517 (65.45) 44,5 85 2 1/2 25 6 50 

3020 (75.50) 50,8 108 2 5/8 32 8 90 

3030 (75.75) 76,2 108 2 5/8 32 8 90 

3535 (90.90) 88,9 127 3 1/2 38 10 115 

4040 
(100.100) 

101,6 146 3 5/8 44 14 170 

4545 
(115.115) 

114,3 162 3 3/4 51 14 195 

5050 
(125.125) 

127 178 3 7/8 57 17 275 

Tabela 10-1 Binário de aperto 
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10.3.2 Montagem e desmontagem das correias 

 

1.- Depois de verificado o alinhamento correcto das 
polias, executar a montagem das correias. Para 
executar essa operação não devem ser utilizadas 
ferramentas para forçar o alojamento das correias 
nas polias (Foto 41, 42 e 43). Se necessário, 
reduzir a distância entre os centros das polias 
aproximando o motor.  

 

 

Foto 41 

 

Foto 42 

 

Foto 43 

2.- Controlar a tensão das correias. Para executar 
essa operação ver o parágrafo 8.4 deste manual.  

 

 

3.- Se a tensão das correias constar insuficiente é 
preciso deslocar o motor para esticá-las: 
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Para ventiladores em execução 9 (motor apoiado 
na lateral da base do motor) usar os tirantes para 
deslocar a base porta-motor (Foto 44). 

 

 

Foto 44 

 

Para ventiladores em arranjo 12 (com o motor 
apoiado na plataforma) é necessário afrouxar 
ligeiramente os parafusos de fixação do motor na 
base porta-motor e agir nos tirantes que estão nas 
laterais para deslocá-lo e, depois, apertar de novo 
os parafusos de fixação (Foto 45).  

 

 

Foto 45 

 

4. Recontrolar o alinhamento das polias.  

 

5.- Montar o sistema completo de protecção da 
transmissão.  

 

 

 

ATENÇÃO: 

Após as primeiras 8 horas de funcionamento, parar o ventilador e controlar que os parafusos 
de montagem das polias estejam ainda fixadas rigidamente. 

 

6.- Para desmontar as correias repetir as 
operações anteriores na ordem inversa.  

 

 

 

Tirante 

Parafuso de fixação do 

motor  

Tirante 
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10.4 Substituição do eixo-rolamentos com suporte monobloco 

10.4.1 Substituição do eixo com suporte monobloco 

 

 

 

ATENÇÃO: 

Todas as operações descritas a seguir devem ser executadas num ambiente perfeitamente 
limpo e evitando a introdução de qualquer elemento contaminador dentro do suporte. 

 

 

Os suportes monobloco dos ventiladores por 
transmissão FVI (Foto 46) são de dois tipos em 
função do tipo de rolamento montado no lado da 
polia ou da junta (lado transmissão LP):  

 

Foto 46.- Suporte monobloco. 

 

 Suporte tipo ST…A… com rolamento rígido de esferas no lado transmissão (Figura 10.6). 

 Suporte tipo ST…B… com rolamento rígido de rolos no lado transmissão (Figura 10.7). O lado onde está 
o rolamento de rolos possui uma punção CR no eixo. 

 

Ambos os tipos de suporte montam um rolamento de esferas no lado do rotor (LG). 

 

 

 

 

 

Fig. 10.6 Suporte monobloco ST…A… com rolamentos radiais de esferas no lado do rotor e no lado da 
transmissão 

 

Lado do rotor 
(LG) 

Suportes tipo ST… A… 
Rolamentos 

esferas/esferas 

Lado da polia 
(LP) 
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Fig. 10.7 Suporte monobloco ST…B… com rolamento radial de esferas no lado do rotor e de rolos no lado 
da transmissão 

 

Para os suportes tipo ST...B...a extracção do eixo deve ser efectuada no lado do rotor. Para os suportes tipo 
ST…A… a extracção do eixo pode ser executada em ambos os lados. Recomenda-se de qualquer maneira 
de executar a extracção do eixo sempre pelo lado do rotor, sobretudo quando não se tem a certeza do tipo 
de suporte que deve ser desmontado. 

As passagens para desmontar o eixo do suporte são: 

 

1.- Para suportes com a ventoinha de arrefecimento instalada, executar a desmontagem da mesma (Figura 
10.8). 

 

 

 

 

Fig. 10.8 Suporte com ventoinha de arrefecimento 

 

Suporte tipo ST… B… 
Rolamentos esferas/rolos 

Lado do rotor 
(LG) 

Lado da polia 
(LP) 
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2.- Remover os dois anéis VA de vedação 
presentes entre o eixo e as duas tampas de 
extremidade do suporte  (Foto 47). 

 

 

Foto 47 

 

3.- Remover os parafusos de fixação e tirar a 
tampa no lado do rotor (Foto 48). 

 

 

Foto 48 

 

4.- Extrair o eixo.  

 

 

 

Para suportes ST…A…, como última operação, 
extrair totalmente o eixo. Executando esta 
operação são extraídos junto com o eixo os dois 
rolamentos, aquele no lado do rotor e aquele no 
lado da transmissão (Foto 49). Para desmontar os 
rolamentos radiais de esferas do eixo, utilizar um 
extractor.  

 

 

Foto 49 
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Para suportes ST…B…, extrair o eixo somente 
parcialmente, apoiando-o numa posição 
intermediária (Foto 50). 

 

 

Foto 50 

 

5.- Com o eixo ainda introduzido parcialmente no 
suporte remover o anel elástico seeger presente no 
alojamento do suporte no lado do rotor, utilizando 
as pinças idóneas para a extracção (Foto 51). 

 

 

Foto 51 

 

6.- Extrair totalmente o eixo. Executando essa 
operação são extraídos junto com o eixo, o 
rolamento de esferas no lado do rotor, o anel 
seeger de bloqueio do rolamento de esferas no 
eixo, o disco retentor de óleo, o anel interno do 
rolamento de rolos no lado da transmissão e o 
eventual anel seeger de bloqueio do rolamento de 
rolos no eixo (Foto 52). 

 

 

Foto 52 
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7.- Remover os parafusos e tirar a tampa no lado 
da polia (Foto 53). 

 

 

 

Foto 53 

 

8.- Extrair a parte restante (gaiola, rolos e anel 
externo) do rolamento de rolos (Foto 54).  

 

 

Foto 54 

 

9.- Remover o anel elástico seeger presente no 
alojamento do suporte no lado da transmissão, 
utilizando as pinças idóneas para a extracção (Foto 
55). 

 

 

Foto 55 
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10.4.2 Remontagem do eixo com suporte monobloco 

Todas as operações descritas a seguir devem ser executadas num ambiente perfeitamente limpo e evitando 
a introdução de qualquer elemento contaminador dentro do suporte. 

 

10.4.2.1 Suportes tipo ST… A… 

 

1.- Montar os dois rolamentos de esferas no eixo 
de transmissão em ambos os lados (Foto 56). 
Preaquecer o anel interno dos rolamentos a uma 
temperatura de cerca 70°C antes de executar a 
operação ou utilizar uma prensa ou um martelo. 

 

 

Foto 56 

 

2.- Introduzir totalmente o eixo, completo com os 
dois rolamentos, no suporte (Foto 57) 

 

 

 

Foto 57 

 

3.- Engraxar os rolamentos utilizando o tipo 
previsto de graxa no parágrafo 8.1, de maneira a 
encher totalmente o rolamento, mas apenas 
parcialmente o espaço livre no alojamento. 
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4.- Aparafusar as tampas em ambos os lados do 
suporte (Foto 58).  

 

 

 

Foto 58 

 

5.- Introduzir os dois anéis VA de vedação entre o 
eixo e as duas tampas de extremidade do suporte 
(Foto 59). 

 

 

 

Foto 59 

 

10.4.2.2 Suportes tipo ST… B… 

 

1.- Introduzir o disco retentor de graxa até o 
batente do eixo no lado correspondente à 
transmissão (Foto 55). 

Prestar atenção no sentido da montagem do 
retentor de graxa (Figura 10.7 e Foto 60). 

 

 

 

Foto 60 
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2.- Introduzir o anel elástico Seeger (que será 
fixado no suporte) no eixo do lado correspondente 
ao rotor. O anel permanece suspenso no eixo mas 
não fixado. (Foto 61). 

 

 

 

Foto 61 

 

3.- Introduzir o rolamento de esferas no eixo do 
lado correspondente ao rotor, e fixá-lo axialmente 
com a utilização do anel elástico seeger (Foto 62).  

Preaquecer o anel interno do rolamento a uma 
temperatura de cerca 70ºC antes de executar a 
operação ou utilizar uma prensa ou um martelo. 

 

 

 

Foto 62 

 

4.- Introduzir o anel interno do rolamento de esferas 
no eixo pelo lado da transmissão e fixá-lo 
axialmente com a utilização do anel elástico seeger 
(Foto 63). Preaquecer o anel interno do rolamento 
a uma temperatura de cerca 70ºC antes de 
executar a operação ou utilizar uma prensa ou um 
martelo.  

 

 

 

Foto 63 
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5.- Fixar o anel elástico seeger no alojamento 
contido no suporte pelo lado da transmissão (Foto 
64) 

 

 

 

Foto 64 

 

6.- Introduzir o eixo parcialmente, completo com 
todos os elementos já montados, no suporte. A 
introdução deve ser executada pelo lado do rotor, 
introduzindo antes a extremidade do eixo onde 
estão o anel interno do rolamento de rolos e o disco 
retentor de graxa (Foto 65). 

 

 

 

Foto 65 

 

7.- Antes de introduzir totalmente o eixo, apoiar o 
mesmo numa posição intermediária e fixar o anel 
elástico seeger suspenso, no alojamento contido 
no suporte do lado rotor (Foto 66). 

 

 

 

Foto 66 
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8.- Introduzir totalmente o eixo (Fot 67). 

 

 

 

Foto 67 

 

9.- Introduzir pelo lado da transmissão, os 
componentes que faltem do rolamento de rolos: 
gaiola, rolos e anel externo (Foto 68). 

 

 

 

Foto 68 

 

10.- Engraxar os rolamentos utilizando o tipo 
previsto de graxa no parágrafo 8.1, de maneira a 
encher totalmente o rolamento, mas apenas 
parcialmente o espaço livre no alojamento (Foto 
69).  

 

 

 

Foto 69 
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11.- Aparafusar as tampas em ambos os lados do 
suporte (Foto 70).  

 

 

 

Foto 70 

 

12.- Introduzir os dois anéis VA de vedação entre o 
eixo e as duas tampas de extremidade do suporte 
(Foto 71). 

 

 

 

Foto 71 
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11 DESMANCHE E ELIMINAÇÃO DO VENTILADOR 

 

Ao terminar o ciclo de vida do ventilador, para que se possa separar os diferentes componentes e efectuar a 
eliminação dos resíduos sólidos de forma diferenciada, é preciso desmontar a máquina e seus acessórios 
como indicado a seguir. Antes da demolição, a empresa utilizadora deve esvaziar toda a graxa presente no 
suporte dos rolamentos e limpar os diferentes componentes. 

 

 

ATENÇÃO: 

Preste atenção especialmente à presença de possíveis resíduos de substâncias tóxicas e/ou 
corrosivas devido ao fluido elaborado. 

A maior parte dos componentes: caixa, assento, bocal, chassis, rolamentos, protectores, polias, buchas são 
constituídos por material metálico (aço e ferro gusa) e podem portanto serem reciclados juntos. 

O rotor é constituído por materiais indicados na Tabela 11-1. 

O motor eléctrico deve permanecer separado e deve ser eliminado junto aos depósitos de material eléctrico, 
assim como outros motores auxiliares eléctricos. 

As correias de transmissão são em borracha, como são os amortecedores. 

Também a maioria dos acessórios são principalmente metálicos. Fazem excepção, as juntas anti-vibrantes, 
que são constituídas por dois flanges metálicos ligados entre si, através de porcas e parafusos, por uma 
junta têxtil em pvc ou fibra de vidro aluminizada. 

As operações de desmontagem do ventilador podem ser feitas quer no local da instalação, se as condições 
de segurança assim o permitirem, quer num local diferente, depois de ter removido e transportado o 
ventilador, como indicado no capítulo 4 deste manual. 

 

 

ATENÇÃO: 

Todas as operações de desmontagem devem ser executadas exclusivamente por pessoal 
qualificado e autorizado. 

 

 

ATENÇÃO: 

qualquer operação de desmontagem deve ser executada: 

 Com absoluta certeza de que o ventilador esteja totalmente parado (rotor parado); depois 
que o motor tenha sido desligado da rede eléctrica por pessoal qualificado e autorizado. 

 Depois de criar o ambiente de trabalho dotado de forma adequada de todas as ferramentas 
necessárias e livre de toda e qualquer actividade que possa tornar-se fonte perigosa de 
interferências com a actividade de desmontagem. 

 

 

 

Não são necessários equipamentos especiais ou dedicados à desmontagem das partes dos 
ventiladores. 

 

As operações de desmontagem podem ser executadas a realizar o procedimento inverso indicado nas 
instruções de montagem, descritos no capítulo 10.  
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ATENÇÃO: 

Independentemente do tipo de instalação, qualquer elemento ligado aos flanges do ventilador 
deve ser desligado e retirado antes de continuar. 

 

Ventilador série Material das 
pás 

Material do cubo Bucha de acoplamento 

EF, ES, EB, EFR, ESR, EQ, EK, ET  Alumínio Alumínio - 

EF, ES, EB, EFR, ESR … /H ou…/K Alumínio Aço Ferro gusa 

AF Aço Aço - 

EP Plástico Alumínio - 

Tabela 11-1 Materiais que compõem os rotores axiais  

 

 

 

11.1 Ventiladores axiais em execução 4  

 

 

 

 

Figura 11-1 Detalhes de ventilador em execução 4 

 

Com relação à Figura 11-1 a sequência correcta de desmontagem para um ventilador em execução 4 é: 

 

 

 Protectores (1) (se presentes) 

 Bocal (2) (se presente)      

 Rotor (3)     (par. 10.1.2 e 10.2.2) 

 Motor (4)       
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11.2 Ventiladores axiais em execução 1-9  

 

 

 

 

 

Figura 11-2 Detalhes de ventilador em execução 9 

 

 

 

Com relação à Figura 11-2 a sequência correcta de desmontagem para um ventilador em execução 9 é: 

 

 Protectores (1)     

 Bocal (2) (se presente)  

 Peças de transmissão (3)     (par. 10.3) 

 Motor (4) 

 Rotor (5)       (par. 10.1.2 e 10.2.2) 

 Suporte (6) e ventoinha de arrefecimento (se presente)  (par. 10.4.1) 

 Vedação (se presente)       
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11.3 Ventiladores axiais em execução 12  

 

 

 

Figura 11-3 Detalhes de ventilador em execução 12 

 

 

Com relação à Figura 11-3 a sequência correcta de desmontagem para um ventilador em execução 12 
é: 

 

 Protectores (1)     

 Bocal (2) (se presente)  

 Peças de transmissão (3)      (par. 10.3) 

 Motor (4) 

 Chassis (5) 

 Pés (6) 

 Rotor (7)        (par. 10.1.2 e 10.2.2) 

 Suporte (8) e ventoinha de arrefecimento (se presente)  (par. 10.4.1) 

 Vedação (se presente)       
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12 ANEXOS TÉCNICOS 

 

12.1 Momentos de aperto dos parafusos 
 
Os momentos M da Tabela 12-1 são válidos para as seguintes condições: 

 Parafusos com cabeça hexagonal tipo UNI 5737, parafusos com cabeça cilíndrica tipo UNI 5931 e UNI 6107,   
   nas condições normais de fornecimento. 

 O momento de aperto presume-se aplicado lentamente com chaves dinamométricas. 

Com os valores de pré-carga parados, os momentos de aperto devem ser alterados conforme segue nos 
seguintes casos: 
 

 aumentados de 5% para parafusos com cabeça larga UNI 5712 

 reduzidos de 10% para parafusos zincados lubrificados 

 reduzidos de 20% para parafusos fosfatados lubrificados 

 reduzidos de 10% se o aperto for efectuado com aparafusadores por pulsos. 

 

D x passo 
mm 

Sr 
 

mm² 

8.8 10.9 12.9 

M 
Nm 

M 
Nm 

M 
Nm 

6 x 1 20,1 10,4 15,3 17,9 

7 x 1 28,9 17,2 25 30 

8 x 1,25 36,6 25 37 44 

10 x 1,5 58 50 73 86 

12 x 1,75 84,3 86 127 148 

14 x 2 115 137 201 235 

16 x 2 157 214 314 368 

18 x 2,5 192 306 435 509 

20 x 2,5 245 432 615 719 

22 x 2,5 303 592 843 987 

24 x 3 353 744 1060 1240 

27 x 3 459 1100 1570 1840 

30 x 3,5 561 1500 2130 2500 

 

Tabela 12-1 Momentos de aperto M para parafusos com rosca métrica ISO 
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Binários de aperto válidos para os parafusos de fixação com classe de resistência 12.9 das pás de 
alumínio dos ventiladores com calota em aço  

Parafuso Binário (Nm) O binário deve ser verificado 
através de uma chave 
dinamométrica. 

Não utilize elementos de fixação 
zincados. 

M8 30 

M10 60 

M12 80 

M16 110 

Tabela 12-2 Binários de aperto para parafusos de fixação de pás de ventiladores com calota em aço 



 

MVA 02 rev. 2 – de julho de 2015  117 de 122 

 

 
 

12.2 Check List de emissão na produção 

Os controlos descritos abaixo são necessários, mas poderão ser insuficientes em ambientes com tipos de 
risco específicos. 

CHECK LIST DE EMISSÃO NA PRODUÇÃO 

CÓDIGO MATRÍCULA ANO 

Identificar a modalidade de instalação  segundo parágrafo 3.1 A    B    C    D  

Verificar a compatibilidade do ventilador com o campo de uso OK  

Verificar se os dados da placa de ventilador e motor estão conformes aos dados 
da etiqueta de transmissão (se presente). 

OK  

Verificar a compatibilidade entre os dados eléctricos da placa do motor e a linha 
eléctrica de alimentação (frequência, tensão, ligação). Para outros controlos, 
consultar o manual do motor. 

OK  

Verificar a eficiência do eventual seccionador relativo à alimentação eléctrica do 
motor e dos eventuais circuitos auxiliares. 

OK  

Verificar a ausência de corpos estranhos dentro do ventilador OK  

Verificar a presença de todos os parafusos previstos OK  

Verificar o aperto dos parafusos segundo Tabela 12-1 
(rotor, suportes, alicerces, eventual transmissão). 

OK  

Verificar a eficiência da intertrava na porta de acesso ao local ou das barreiras 
distanciadoras (se necessárias). 

OK  

Verificar o estado de lubrificação dos rolamentos (inclusive os do motor, se 
lubrificáveis) 

OK  

Verificar o alinhamento da junta flexível (se presente). Ver parágrafo  8.5 OK  

Verificar que todas as partes rotativas possam virar livremente. OK  

Verificar o sentido de rotação e o sentido de fluxo do ventilador OK  

Verificar a disponibilidade do procedimento de segurança para o acesso ao 
ventilador 

OK  

Verificar a realização de formação das pessoas OK  

Data:  

Assinatura:  
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12.3 Intervalos de Manutenção Programada 
 
Os intervalos de tempo sugeridos constituem uma base de trabalho para o cliente que, conforme os casos 
deverá providenciar os ajustes necessários para a própria situação operacional. 
 
 

Intervalos de Manutenção Programada em função da dificuldade de serviço 

 
Dificuldade 

Alta Média Baixa 

Para todos os ventiladores 

1 
verificar o estado perfeito de todos os protectores e pictogramas. Ver 
parágrafo 1.3 e 6.2.1 1 mês 1 mês 1 mês 

2 

verificar o aperto correcto de todas as porcas e parafusos 
dependendo Tabela 12-1 principalmente de diferenças térmicas 
cíclicas 

1 mês 3 meses 6 meses 

3 
verificar que o rotor não apresente efeitos devido ao desgaste e à 
corrosão. Ver parágrafos 6.2.2 e 6.2.3 1 mês 3 meses 6 meses 

4 verificar que o rotor esteja limpo   1 mês 6 meses 12 meses 

5 
verificar a ausência de vibrações perigosas. Ver também parágrafo 
3.8.4 1 mês 6 meses 12 meses 

6 verificar  a ausência de ruídos perigosos 1 mês 6 meses 12 meses 

7 
verificar o estado  de lubrificação dos rolamentos do motor. Ver 
parágrafo 8.1 1 mês 6 meses 12 meses 

8 
verificar os parâmetros eléctricos de funcionamento do motor e dos 
servomotores instalados 1 mês 6 meses 12 meses 

9 verificar o perfeito estado de todos os acessórios instalados 1 mês 6 meses 12 meses 

Para os ventiladores com transmissão por correia 

10 
verificar a tensão e o estado de desgaste das correias. Ver parágrafo 
8.4 

1 mês 3 meses 6 meses 

11 
verificar o estado de lubrificação dos rolamentos. De acordo com o 
parágrafo 8.1 

Ver também a etiqueta de 
transmissão 

12 
verificar a temperatura dos suportes que contém os rolamentos. 
Depois de um aumento inicial devido à rodagem, o valor de 
temperatura deve permanecer constante com o passar do tempo. 

1 mês 3 meses 6 meses 

Para os ventiladores com transmissão por meio de junta elástica 

13 verificar o alinhamento e a lubrificação da junta. Ver parág. 8.5 1 mês 6 meses 12 meses 
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12.4 Sistema de medição da eficiência energética 

A eficiência energética do ventilador de acordo com a Diretiva 2009/125/UE – Regulamento UE 327/2011 é 
calculada por meio de uma prova de desempenho da máquina segunda a norma técnica UNI EN ISO 5801. 

O relevo é feito com câmara em aspirante de acordo com o diagrama a seguir (instalação tipo e – medida 
com parede de bocais como no ponto 30 da UNI EN ISO 5801): 
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13 ÍNDICE ANALÍTICO 

 

abrasão; 62 

acessórios; 13; 17; 28; 35; 111; 118 

aço; 5; 7; 10; 19; 33; 38; 40; 80; 87; 111; 116 

 inox; 33 

acoplamento; 4; 7; 32; 66; 74; 75 

acústica; 7; 10; 34; 37; 38; 39; 40 

alimentação; 30; 32; 56; 66; 67; 117 

 tensão; 56; 65 

alinhamento; 53; 54; 55; 74; 96; 97; 98; 99; 117; 118 

ambiente; 3; 28; 29; 30; 34; 35; 62; 80; 100; 105; 111; 
117 

anel; 61; 70; 87; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 
109; 110 

 elástico; 103; 104; 107; 108 

 externo; 61; 70; 104; 109 

 interno; 103; 105; 107; 108 

 Seeger; 103 

ângulo; 72; 87 

aperto; 5; 7; 17; 48; 49; 55; 60; 61; 72; 97; 115; 116; 
117; 118 

ar; 10; 14; 17; 29; 30; 35; 58; 65; 66 

 limpa; 58 

arruela; 51; 52; 82; 83; 84; 86; 89; 90 

 elástica; 83; 90 

aspiração; 6; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 27; 29; 35; 49; 
50; 59; 65; 76 

aspirante; 27; 38; 40; 49; 59; 119 

assemblagem; 7; 51; 52; 53; 54 

assento; 54; 55; 99; 111 

Atex; 14; 27; 28 

atrito; 97 

balanceamento; 80; 82; 87; 88; 92 

base de suporte; 13; 42; 48; 53; 54; 99; 111 

base; 3; 10; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 28; 48; 51; 
52; 53; 68; 80; 83; 87; 90; 99; 118 

bocal; 111 

bússolas; 53; 55; 81; 82; 84; 86; 93; 94; 95; 97; 111 

caixa; 4; 6; 13; 14; 29; 30; 42; 46; 47; 51; 52; 53; 54; 
57; 60; 62; 83; 90; 111 

calota; 5; 7; 19; 37; 38; 39; 40; 80; 81; 82; 84; 87; 88; 
116 

capacidade; 41; 46; 65 

caraterísticas; 10; 14; 28; 30; 32; 34; 48; 56; 68; 74; 87; 
92 

carga; 7; 41; 42; 46; 48; 73; 76 

ciclo; 15; 30; 31; 33; 63; 111 

 de vida; 15; 31; 33; 111 

classificação; 30 

comando; 13; 31; 56; 80 

componentes; 6; 7; 13; 15; 29; 30; 31; 33; 51; 52; 53; 
54; 109; 111; 112 

condutor; 56 

 de terra; 56 

controlos; 13; 15; 28; 30; 31; 47; 56; 60; 61; 62; 64; 76; 
87; 92 

correias; 4; 5; 7; 13; 15; 29; 32; 53; 55; 61; 66; 67; 73; 
74; 93; 97; 98; 99; 111; 118 

 tensão; 7; 53; 73; 74 

corrente; 41; 42; 46 

corrosão; 62; 63; 118 

cubo; 33; 82; 88; 89; 91; 112 

desalinhamento; 48; 96 

desequilíbrio; 66 

desgaste; 15; 17; 30; 62; 74; 77; 97; 118 

deslizamento; 74 

desmontagem; 5; 80; 83; 93; 98; 101; 111; 112; 113; 
114 

diâmetro; 51; 52; 73; 81; 88 

diretivas; 14; 27; 28; 56; 67; 119 

dispositivos de proteção individual (DPI); 28; 35 

duração; 15; 68 

eficiência; 5; 17; 28; 117; 119 

 energética; 5; 119 

eliminação; 80; 111 

emissões; 3; 34 

 acústicas; 3; 34 

energia; 10; 13; 14; 60; 61 

envio; 16; 18; 19; 21; 22; 27; 29; 35; 49; 59; 76 

equipamentos; 41; 48; 49; 67; 80; 91; 111 

esmalte/esmaltagem; 14; 62; 64 

espessura; 64 

execução; 3; 4; 5; 6; 7; 11; 13; 19; 42; 43; 44; 45; 48; 
51; 52; 53; 54; 55, 68; 78; 99; 112; 113; 114 

explosão; 14; 28 

ferramentas; 17; 81; 86; 95; 98 

fiabilidade; 15; 67 

filtros; 76 
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fixação; 3; 7; 18; 21; 22; 23; 28; 29; 31; 48; 49; 51; 52; 
53; 54; 55, 62; 82; 83; 84; 86; 87; 90; 91; 92; 93; 94; 
99; 102; 116 

flange; 111; 112 

fluido; 4; 9; 10; 13; 14; 27; 28; 29; 34; 49; 58; 59; 62; 
65; 67; 76; 77; 111 

 quente; 9; 29; 67 

fluxo; 3; 6; 10; 11; 14; 16; 18; 49; 65; 117 

folgas; 6; 7; 51; 52; 71; 72; 74; 83; 95 

funcionamento; 10; 13; 15; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 
35; 41; 48; 49; 60; 61; 62; 65; 66; 68; 74; 75; 77; 99; 
118 

furos; 29; 42; 44; 45; 55; 57; 80; 81; 82; 83; 84; 88; 89; 
90; 93; 94; 95; 97 

grau; 10; 17; 33; 58 

graxa; 7; 60; 68; 69; 70; 105; 109; 111 

içamento; 3; 6; 9; 28; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 67; 91 

inclinação; 5; 65; 87; 92 

 pás; 65; 87 

inspeção; 9; 30; 62; 66; 67 

instalação; 3; 7; 8; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 27; 28; 
29; 30; 32; 34; 35; 48; 49; 53; 54; 56; 61; 65; 75; 76; 
111; 112; 117; 119 

interferências; 80; 111 

inverter; 31; 32; 66 

juntas; 6; 7; 10; 13; 27; 32; 45; 48; 54; 55; 59; 67; 75; 
76; 100; 111; 117; 118 

 anti-vibrantes; 27; 48; 111 

 elásticos; 10; 13; 45; 54; 67; 118 

 flexíveis; 6; 7; 55; 59; 75; 76; 117 

ligação; 3; 4; 6; 13; 16; 18; 21; 22; 27; 29; 32; 42; 49; 
56; 57; 58; 59; 76; 117 

limpeza; 4; 30; 55; 62; 73; 74; 76; 77; 94; 111 

lingueta; 88; 94; 95 

lubrificação; 9; 30; 60; 67; 68; 69; 74; 75; 117; 118 

 intervalo; 68; 69 

lubrificantes; 68; 70, 74 

luvas; 59 

manutenção; 3; 15; 17; 30; 33; 49; 56; 67; 68; 70; 74; 
76; 80 

marcha; 33; 46 

materiais; 14; 33; 62; 63; 66; 76; 77; 111 

matrícula; 18; 21; 22; 77 

montagem; 3; 6; 18; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 48; 51; 
52; 53; 54; 55; 59; 71; 72; 76; 80; 82; 83; 99; 106; 
111 

motor; 3; 10; 11; 13; 14; 17; 29; 32; 33; 35; 42; 44; 45; 
51; 52; 53; 54; 56; 57; 58; 60; 61; 65; 66; 67; 69; 80; 
81; 82; 83; 84; 88; 89; 90; 93; 95; 96; 98; 99; 111; 
117; 118 

 elétrico; 10; 14; 32; 56; 111 

movimentação; 3; 9; 28; 41; 46; 67; 80; 88 

multi-estágio; 67 

neutro terra; 56 

normas técnicas; 30; 34; 56; 119 

óleo; 29 

olhais; 45 

órgãos; 9; 13; 17; 28; 29; 31; 32; 33; 49; 51; 52; 53; 54; 
62; 65; 80; 85; 88 

 de içamento; 80; 85; 88 

parafusos e roscas; 3; 5; 17; 18; 21; 22; 23; 31; 48; 49; 
51; 52; 53; 54; 60; 61; 62; 92; 99; 111; 115; 116; 
117; 118 

parafusos; 7; 28; 29; 32; 44; 51; 52; 55; 68; 78; 80; 81; 
82; 83; 84; 86; 87; 90; 91; 92; 95; 100; 101; 102; 96; 
97; 99; 102; 104; 115; 116 

pás; 7; 10; 33; 62; 65; 87; 92; 93; 112; 116 

pessoal qualificado; 41; 48; 49; 56; 67; 80; 111 

pictogramas; 9; 28; 42; 44; 45; 118 

placa/plaqueta; 1; 6; 10; 12; 14; 28; 49; 56; 59; 60; 61; 
65; 69; 77; 117 

poeiras; 14; 27; 30; 47; 62; 77 

polias; 5; 13; 29; 32; 53; 55; 67; 70; 73; 93; 94; 95; 96; 
97; 98; 99; 100; 104; 111 

posições; 3; 11; 17; 33; 34; 42; 46; 48; 51; 53; 54; 65; 
88; 96; 103; 108 

potência; 10; 32; 34; 35; 56; 65; 87; 92; 97 

 acústica; 10; 35 

 absorvida; 10; 97 

 instalada; 87; 92 

 nominal; 10 

pré-carga; 74 

premente; 10; 38; 40 

pressão; 4; 10; 14; 34; 35; 65; 76 

 acústica; 10; 34; 35 

 atmosférica; 14 

 dinâmica; 10 

 resistente; 65 

 estática; 10 

redes; 6; 7; 17; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 56; 61 

reenvio; 4; 7; 69; 79 

remoção; 9; 17; 28; 29 

remontagem; 76; 80 

reparos; 3; 4; 7; 9; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 
27; 28; 29; 30; 51; 52; 53; 54; 60; 61; 62; 111; 118 

riscos; 3; 8; 14; 16; 17; 28; 29; 30; 31; 34; 35; 42; 46; 
62; 117 
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rolamentos; 4; 5; 6; 7; 13; 15; 31; 33; 47; 55; 60; 61; 66; 
68; 69; 70; 71; 72; 78; 79; 100; 101; 102; 103; 104; 
105; 107; 108; 109; 111; 117; 118 

roscas; 51; 52; 89; 92 

rotação; 10; 13; 14; 15; 30; 31; 32; 33; 35; 56; 60; 61; 
65; 66; 70 

 sentido; 56; 60; 65; 117 

rotor; 4; 5; 10; 11; 13; 14; 15; 19; 29; 30; 32; 33; 35; 44; 
45; 47; 51; 52; 57; 60; 61; 62; 66; 67; 77; 78; 80; 81; 
82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 100; 101; 
102; 103; 107; 108; 111; 117; 118 

ruído; 3; 10; 31; 34; 35; 61; 97; 118 

sede; 89; 94; 103; 104; 108 

segurança; 3; 8; 9; 15; 16; 17; 28; 30; 32; 46; 56; 60; 
61; 62; 67; 68; 111; 117 

sensores; 61 

série; 4; 7; 16; 37; 38; 39; 40; 57; 74; 79; 112 

serviço; 56; 61; 74; 77; 87; 92; 118 

 dificultoso; 118 

sistema de instalação; 14; 16; 17; 27; 29; 56; 60; 65; 76 

soldagem; 49; 61; 62 

superfície; 10; 29; 35; 46; 64; 67; 81; 94 

suportes; 5; 7; 13; 48; 52; 55, 60; 61; 68; 69; 100; 101; 
102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 110; 111; 117; 
118 

 mono-bloco; 5; 52; 100; 105 

tampas; 102; 104; 106; 110 

temperatura; 13; 27; 29; 31; 33; 61; 67; 70; 74; 105; 
107; 118 

 alta/elevada; 17; 27; 30 

torque/binário de aperto; 115 

transmissão; 4; 5; 10; 13; 15; 27; 29; 32; 33; 35; 52; 53; 
54; 55; 60; 61; 67; 68; 73; 74; 78; 93; 95; 97; 99; 
100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 
111; 113; 114; 117; 118 

transporte; 41; 55; 62; 67; 77 

tubagens; 4; 6; 14; 16; 17; 18; 21; 22; 27; 30; 35; 49; 
59; 65; 76 

uso/utilização; 3; 10; 14; 15; 17; 23; 28; 29; 32; 33; 42; 
48; 49; 61; 67; 80; 82; 88; 116 

 condições de; 32 

 impróprio; 3; 28 

 previsto; 14 

vedação; 14; 27; 29; 102; 106; 110 

veio; 5; 13; 29; 32; 44; 51; 52; 55; 68; 78; 80; 81; 82; 
83; 88; 89; 90; 92; 93; 94; 95; 100; 101; 102; 103; 
105; 106; 107; 108; 109; 110 

velocidade; 3; 6; 10; 15; 29; 31; 32; 33; 35; 38; 40; 46; 
57; 61; 65; 66 

 nominal; 33 

ventilador; 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 
34; 35; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 51; 52; 53; 
54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 67; 68; 69; 
70; 74; 76; 77; 79; 80; 87; 88; 92; 99; 100; 111; 112; 
113; 114; 116; 117; 118; 119 

ventoinha de arrefecimento; 13; 101; 113; 114 

verificações; 4; 48; 55; 60; 61; 82; 117 

vibrações 3; 10; 14; 17; 27; 29; 30; 31; 33; 34; 48; 51; 
52; 61; 62; 77; 87; 92; 97; 118 


