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MOTORES ELÉTRICOS DE CORRENTE ALTERNADA

13.6 Vibração
A vibração de uma máquina elétrica está intimamente relacionada com 
sua montagem e por isso é geralmente desejável efetuar as medições de 
vi bra ção nas condições reais de instalação e funcionamento. Contudo, para 
permitir a avaliação do balanceamento e da vibração de máquinas elétricas 
girantes, é necessário efetuar tais medições, com a máquina desacoplada, 
sob con di ções de ensaio determinadas conforme itens 13.7 a 13.9 de 
forma a per mi tir a reprodutividade dos ensaios e obtenção de medidas 
com pa rá veis.

13.7 Suspensão livre
Esta condição é obtida pela suspensão da máquina por uma mola ou pela 
montagem desta máquina sobre um suporte elástico (molas, borrachas, 
etc.). A deformação da base elástica em função da rotação da máquina 
deve ser no mínimo igual aos valores da tabela 13.4, e no máximo igual a 
50% da altura total da base.
A massa efetiva do suporte elástico não deve ser superior a 1/10 daquela da 
máquina, afim de reduzir a influência da massa e dos momentos de inércia 
das partes do suporte elástico sobre o nível de vibração medido.

Tabela 13.4

 Rotação nominal (rpm) Deformação da base elástica (mm)

 3600 1,0

 1800 4,5

 1200 10

 900 18

13.8 Chaveta
Para o balanceamento e medição da severidade de vibração de máquinas 
com o rasgo de chaveta na ponta de eixo, este rasgo deve ser preenchido 
com meia chaveta, recortada de maneira a preenchê-lo até a linha di vi só ria 
entre o eixo e o elemento a ser acoplado.
Nota: Uma chaveta retangular de comprimento idêntico ao da chaveta 
uti li za da na máquina em funcionamento normal e meia altura normal (que 
deve ser centrada no rasgo de chaveta a ser utilizado) são aceitáveis como 
práticas alternativas.

13.9 Pontos de medição
As medições da severidade de vibração devem ser efetuadas sobre os 
mancais, na proximidade do eixo, em três direções perpendiculares, com 
a máquina funcionando na posição que ocupa sob condições normais (com 
eixo horizontal ou vertical).
A localização dos pontos de medição e as direções a que se referem os 
níveis da severidade de vibração estão indicadas na figura 13.11.

ENSAIO DE VIBRAÇÃO

Figura 13.11 - Pontos de medição de vibração

A tabela 13.5 indica valores admissíveis para a máxima velocidade de 
vibração para as carcaças IEC 56 a 400, dentro dos graus de qualidade de  
vibração: nor mal, reduzido e especial.

Tabela 13.5 - Limites recomendados para severidade de vibração, 
con for me  NBR 11.390 e IEC 60.034-14

  Velocidade Máximo valor eficaz da velocidade  
   de vibração para a altura H do eixo
 Grau de   
 Vibração rpm 160 a 225  

  máquina mm/s mm/s mm/s

 N1) 600  V 1800 1,8 1,8 2,8

 (normal)         1800  V  3600 1,8 2,8 4,5

 R 600  V  1800 0,71 1,12 1,8

 (reduzida) 1800  V  3600 1,12 1,8 2,8

 S 600  V  1800 0,45 0,71 1,12

 (especial) 1800  V  3600 0,71 1,12 1,8

1) Os valores entre parênteses referem-se à IEC 60.034-14

A tabela 13.6 abaixo indica os valores para a máxima velocidade de vi bra ção 
para as carcaças NEMA 42 a 587, com balanceamento normal conforme 
norma NEMA MG1-7.08 (1998).

Tabela 13.6

 Rotação nominal   (rpm) Máximo valor eficaz da
         velocidade de vibração (mm/s)

 3600 2,7

 1800 2,7

 1200 2,7

   900 2,1

   720 1,6

   600 1,4

Notas:
1 - Para valores de pico, multiplicar os valores das tabelas por   2.
2 - Os valores da tabela acima são válidos para medições realizadas com 

a máquina a vazio e desacoplada, funcionando na freqüência e tensão 
nominais.

3 - Para máquinas que giram nos dois sentidos, os valores das tabelas se 
aplicam a ambos os sentidos.

4 - As tabelas acima não se aplicam a máquinas montadas no local de 
ins ta la ção, motores trifásicos com comutador, mo to res monofásicos, 
motores trifásicos com ali men ta ção monofásica ou a máquinas 
acopladas a suas máquinas de acionamento ou cargas aci o na das. 

13.10 Balanceamento
13.10.1 Definição 
Conforme a NBR-8008, balanceamento é o processo que procura me lho rar  
a distribuição de massa de um corpo, de modo que este gire em seus 
mancais sem forças de desbalanceamento.

13.10.2 Tipos de balanceamento 
As principais aplicações por tipo de balanceamento, são apresentadas na 
tabela 13.7.

Tabela 13.7 - Tipos de balanceamento

 Balanceamento Tipo de máquina

 Normal  Máquinas sem requisitos especiais, tais como:

 (N) Máquinas gráficas, laminadores, britadores, bombas

  centrífugas, máquinas têxteis, transportadores, etc.

 Reduzido  Máquinas de precisão para trabalho sem vibração,

 (R) tais como: Máquinas a serem instaladas sobre funda-

  mento isolado à prova de vibração, mandriladoras

  e fresadoras de precisão, tornos, furadeiras

  de coordenadas, etc.

 Especial  Máquinas para trabalho de alta precisão, tais como:

 (S) retíficas, balanceadoras, mandriladora de

  coordenadas, etc.

56 a 132 250 a 400


