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Notas importantes
Informações de Segurança e avisos

1
1

Notas importantes

1.1

Informações de Segurança e avisos

Instruções de Operação

Seguir sempre os avisos e as instruções de segurança contidos neste manual!

Risco de choque elétrico
Possíveis conseqüências: ferimento grave ou fatal.

Risco mecânico
Possíveis conseqüências: ferimento grave ou fatal.

Situação de risco
Possíveis conseqüências: ferimento leve ou de pequena importância.

Situação perigosa
Possíveis conseqüências: prejudicial à unidade ou ao meio ambiente.

Dicas e informações úteis.

Este documento contém adendos e condições de segurança técnica para a utilização
do freio de disco duplo BMG..T para aplicações em teatro.
A leitura deste manual é pré-requisito básico para uma operação sem falhas e para o
atendimento a eventuais reivindicações dentro do prazo de garantia. Por isso, ler atentamente as instruções de operação antes de colocar o freio em operação! Este manual
contém informações importantes sobre os serviços de manutenção; por esta razão,
deverá ser mantido próximo ao equipamento. Este documento complementa as instruções de operação "Motores CA, Servomotores assíncronos" e limita as indicações de
utilização de acordo com os dados a seguir.
É fundamental observar as informações deste documento em caso de utilização
de aplicações de segurança. Isto é especialmente válido para as condições estipuladas pela "Berufsgenossenschaft" (Corporação Profissional) e pela TÜV
(Associação de Controle Técnico) alemãs.
Reciclagem

Este produto é composto de:
•

Ferro

•

Cobre

•

Alumínio

•

Plástico

Eliminar os materiais de acordo com os regulamentos válidos.
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Informações de segurança

Informações
gerais

•

Os capítulos a seguir especificam as exigências feitas à parada de emergência, bem
como as variantes de comutação admissíveis. É fundamental observar todas as
informações.

•

O fabricante da máquina/do sistema deve providenciar uma análise de risco
específica para a máquina/o sistema. Esta análise deve levar em consideração
a utilização do freio de disco duplo BMG..T para aplicações em teatro.

•

Os dispositivos de comutação da alimentação de tensão externa dos freios
devem corresponder no mínimo à categoria 3, de acordo com EN 954-1 ou com
uma norma nacional comparável.

•

Em operação normal, a alavanca de alívio manual do freio não deve ser aparafusada, para evitar que o freio seja aliviado não-intencionalmente. Não é autorizado modificar o freio para permitir o alívio manual ajustável.

•

Favor observar também as informações de segurança adicionais constantes
nos diversos capítulos destas instruções de operação.

•

Durante e após a sua utilização, os freios possuem tensões elétricas e peças em
movimento, e as suas superfícies podem estar muito quentes.

•

Todos os trabalhos de transporte, armazenamento, instalação/montagem,
conexão, colocação em operação, manutenção e conservação deverão ser
executados somente por profissionais qualificados sob observação estrita:
– das instruções de operação e dos esquemas de ligações correspondentes,
– das exigências e dos regulamentos específicos para o sistema,
– dos regulamentos nacionais/regionais que determinam a segurança e a prevenção de acidentes.

•

Ferimentos graves e avarias no equipamento podem ser conseqüência de:
– utilização incorreta,
– instalação ou operação incorretas,
– remoção das tampas protetoras requeridas ou da carcaça, quando tal não for
permitido.

Utilização
conforme as
especificações

Transporte

•

Para a realização de trabalhos nos componentes elétricos do sistema, é necessário desligar a tensão de alimentação através de um interruptor de manutenção externo.

•

Os freios de disco duplo BMG..T apresentam certificados de componentes seguros
para equipamentos móveis suspensos e sistemas de suspensão para aplicações
em teatro, de acordo com DIN 56925, DIN 56921-11 e DIN 56950. Os acionamentos
equipados com os freios BMG..T devem cumprir as exigências das normas supracitadas. Observar em especial o capítulo "Mecanismos de acionamento".

•

Os dados técnicos e as informações sobre as condições admissíveis encontram-se
na placa de identificação e na documentação.

•

Não é possível equipar o freio de disco duplo BMG..T posteriormente.

•

É fundamental que toda a informação especificada seja respeitada!

•

No ato da entrega, inspecionar o material para verificar se há danos causados pelo
transporte. Em caso de danos, informar imediatamente a empresa transportadora.
Pode ser necessário evitar a colocação em operação.
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Certificado
O seguinte certificado é disponível para o freio de disco duplo BMG..T para aplicações
em teatro:
•

Certificado de produto da "Rheinisch-Westfälischer Technischer ÜberwachungsVerein e.V." (RW TÜV) (Associação de Controle Técnico da Renânia-Vestfália),

É necessário observar os relatórios de certificado referentes a cada certificado. As condições encontram-se listadas nesta publicação. Observar em especial os capítulos
"Informações de segurança" e "Instalação/Colocação em operação",

Fig. 1: Certificado do produto
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Estrutura do freio BMG..T para aplicações em teatro

4.1

Estrutura geral

4

O desenho em corte transversal a seguir representa a estrutura geral do freio. Serve
apenas como auxílio na atribuição das peças nas listas de peças de reposição. É possível haver desvios, dependendo do tamanho e da versão do freio!
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4.2

Flange do freio
Disco estacionário
Mola do freio
Lamela de freio
Alavanca de alívio manual
Bobina de freio completa
Pino roscado
Mola cônica
Porca sextavada
Pino de fixação
Pino roscado
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Fig. 2: Estrutura geral do BMG..T
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Porca sextavada
Anel de pressão
Coroa de vedação
Contra-mola
Disco do freio completo
Mola anular
Disco de aço inoxidável
Junta tampa
Tirante anular
Mola de freio, vermelha

Denominação do tipo
Para aplicações em teatro, são permitidas as seguintes combinações motor/freio:
Tipo de freio

Para tamanho do motor

BMG4T

90/100

BMG8T

112-132S

BMG15T

132M-160M
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Torque de frenagem nom. [Nm]
40 (2 x 20)
20 (2 x 10)
75 (2 x 37,5)
37 (2 x 18,5)
150 (2 x 75)
100 (2 x 50)
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Instalação / Colocação em operação

5.1

Instalação mecânica
•

Em operação normal, a alavanca de alívio manual do freio não deve estar inserida, para evitar que o freio seja aliviado não-intencionalmente.

•

O acionamento só deve ser instalado quando:
•
•

5.2

o acionamento não estiver danificado (nenhum dano resultante do transporte ou
armazenamento) e
as seguintes condições forem cumpridas:
– Temperatura ambiente entre -25 °C e +40 °C.
– Ausência de risco de explosão devido a óleo, ácido, gás, vapor, radiação, etc.
– Altitude máx. de instalação 1000 m acima do nível do mar

Instalação elétrica
•

Em relação à segurança dos dispositivos de comutação, devem corresponder
no mínimo à categoria 3, de acordo com EN 954-1 ou com uma norma nacional
comparável.

•

A categoria de utilização dos contatores para o sistema de controle do freio
devem corresponder no mínimo à AC-3 de acordo com EN H60947-4-1 ou a
uma norma nacional comparável.

•

O freio é desbloqueado eletricamente. O freio é atuado mecanicamente
quando a alimentação é desligada.
– Conexão do freio de acordo com o esquema de ligações fornecido.
– A tensão de alimentação deve estar dentro da faixa de tensão nominal da bobina
do freio (ver capítulo "Dados técnicos").

•

O freio só deve ser operado com o sistema de controle do freio SEW previsto para
este fim (ver capítulo "Dados técnicos").

•

Verificar a seção transversal dos cabos - correntes operacionais (ver capítulo
"Dados técnicos").
– Aplicar a tensão do freio segundo a placa de identificação.
– Conectar o sistema de controle do freio de acordo com o esquema de ligações
fornecido.
– Em caso de motores da classificação térmica H, instalar o retificador do freio no
painel elétrico!
– Usar apenas cabos de cobre que permitam as seguintes faixas de temperatura:
Faixa de temperatura: 60/75 °C

•

5.3

Colocação em operação
•

8

Cumprir os regulamentos fornecidos pelas organizações profissionais referentes à segurança de utilização no que diz respeito à proteção devida a perda
de fase e circuitos relevantes / alterações de circuitos!

Na colocação em operação, além de observar as informações de segurança destas
instruções de operação, é fundamental observar também as informações de segurança das instruções de operação do motor, assim como as determinações legais e
das condições das corporações.
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6.1

6

Inspeção / Manutenção
•

Usar apenas peças originais de acordo com a lista de peças correspondente!

•

Em caso de substituição da bobina do freio, substituir também o sistema de controle
do freio!

•

Durante a operação os motores podem aquecer muito – perigo de queimaduras!

•

Bloquear ou baixar os equipamentos móveis suspensos e os sistemas de suspensão (perigo de queda)!

•

Antes de iniciar os trabalhos no motor e no freio, desligá-los da alimentação, protegendo-os contra a sua ligação involuntária!

Intervalos de inspeção e manutenção
Os intervalos de manutenção / inspeção especificados devem ser calculados individualmente pelo responsável pela utilização do sistema de acordo com os documentos de
planejamento de projeto e as determinações das corporações profissionais. De acordo
com a norma da corporação profissional "BGV C1", o freio para aplicações em teatro
devem ser submetido a um teste anual.
A desmontagem dos freios BMG..T deverá ser executada somente por profissionais qualificados.
Durante os trabalhos de manutenção, os equipamentos móveis suspensos e os
sistemas de suspensão devem estar sem carga.

6.2

Verificação da função circuito duplo de frenagem
Os freios BMG..T podem ser testados tanto estaticamente, quanto dinamicamente. Há
aplicações nas quais a verificação estática não é adequada (p. ex., devido a torques de
referência muito altos). O responsável pela utilização do sistema deve definir qual procedimento deve ser executado em quais intervalos (ver "Intervalos de inspeção e manutenção").
A tabela abaixo indica os torques de referência a serem aplicados. Independente do
procedimento de verificação, esta deve ser executada somente por profissionais
qualificados!
Tipo de freio

BMG4T
BMG8T
BMG15T

Torque de
frenagem
nominal

Torque de
carga
admissível

Torque de
referência
dinâmico

Torque de
referência
estático

40 (2 x 20)

13

16

32

20 (2 x 10)

6,5

8

16

75 (2 x 37,5)

25

31

62

37 (2 x 18,5)

12

15

30

150 (2 x 75)

50

62

125

100 (2 x 50)

35

44

88
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Inspeção / Manutenção
Verificação da função circuito duplo de frenagem

6
Verificação
dinâmica de
acordo com
DIN 56921 e
DIN 56925

Os freios BMG..T têm uma função circuito duplo de frenagem. Em caso de queda de
um circuito do freio, o outro encontra-se em condição de sustentar a carga. A seguir é
descrito como verificar a atuação deste sistema de freio duplo. A verificação da atuação
deve ser executada nos intervalos definidos pelo responsável pela utilização do sistema
(ver "Intervalos de inspeção e manutenção"). Para verificar a atuação, um dos dois discos do freio deve ser retirado do fluxo de força e substituído por blocos distanciadores.
1. Bloquear ou baixar os equipamentos móveis suspensos e os sistemas de suspensão (perigo de queda)!
2. Retirar a tampa de proteção e o encoder.
3. Retirar a coroa de vedação.
4. Aliviar o freio eletrica ou manualmente.
5. Retirar um dos dois discos do freio do fluxo de força e substitui-lo por três blocos distanciadores nos pinos roscados (ver figura 3 na página 11). Para tanto, soltar os
parafusos de ajuste dos blocos distanciadores até o entreferro ser completamente
aplicado no disco do freio jumpeado.
6. Ajustar o entreferro ativo no disco do freio no fluxo de força em 0,25 mm. Neste
ponto o motor do freio deve rodar livremente!
7. Aplicar o freio.
8. O sistema de freio que se encontra no fluxo de força, ou seja, que não foi jumpeado
através dos blocos distanciadores, deve estar em condições de apresentar o torque
de referência dinâmico definido de acordo com a tabela abaixo, ou seja, 125 % do
torque de carga admissível.
Tipo de freio

BMG4T
BMG8T
BMG15T

Torque de
frenagem
nominal

Torque de
carga
admissível

Torque de
referência
dinâmico

Torque de
referência
estático

40 (2 x 20)

13

16

32

20 (2 x 10)

6,5

8

16

75 (2 x 37,5)

25

31

62

37 (2 x 18,5)

12

15

30

150 (2 x 75)

50

62

125

100 (2 x 50)

35

44

88

9. Retirar os blocos distanciadores.
10.Repetir os pontos de 4 a 9 no segundo disco do freio.
11.Voltar a ajustar o entreferro.
12.Montar a coroa de vedação.
13.Montar a tampa de proteção e o encoder.
Se durante a verificação um dos sistemas de freio não puder apresentar o torque
de referência dinâmico definido, interromper imediatamente a verificação. Isto
significa que a função circuito duplo de frenagem não está garantida. Parar os
equipamentos móveis suspensos e os sistemas de suspensão, desmontar e verificar os freios.
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6

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]

Fig. 3: Verificação da função circuito duplo de frenagem com blocos distanciadores

54248AXX

[1] Bloco distanciador (3x)
[2] Entreferro
[3] Parafuso de ajuste
[4] Disco do freio fora do fluxo de força
[5] Disco do freio no fluxo de força
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Inspeção / Manutenção
SEW Service

6
Verificação
estática

Os freios da série BMG..T têm uma função circuito duplo de frenagem. O torque de
carga admissível na operação é muito menor do que o torque de frenagem nominal.
Antes de efetuar a verificação estática aqui descrita, garantir que os componentes de
transmissão sejam suficientemente fortes para suportar as cargas. Esta força deve ser
comprovada anteriormente.
A verificação estática é utilizada para testar o torque de frenagem total de cada um dos
discos do freio, ou seja, ambos os circuitos do freio são submetidos a carga ao mesmo
tempo. Selecionar o torque de referência estático de acordo com a tabela abaixo e
aplicá-lo depois de bloquear ou baixar os equipamentos móveis suspensos e os sistemas de suspensão.
Tipo de freio

BMG4T
BMG8T
BMG15T

Torque de
frenagem
nominal

Torque de
carga
admissível

Torque de
referência
dinâmico

Torque de
referência
estático

40 (2 x 20)

13

16

32

20 (2 x 10)

6,5

8

16

75 (2 x 37,5)

25

31

62

37 (2 x 18,5)

12

15

30

150 (2 x 75)

50

62

125

100 (2 x 50)

35

44

88

Para verificar de uma vez só os fatores de segurança e de backup, aplicar 250 % do
torque de carga admissível como torque de referência estático.
Se durante a verificação o sistema completo não puder apresentar o torque de
referência estático definido, interromper imediatamente a verificação. Isto significa que a função circuito duplo de frenagem não está garantida. Parar os equipamentos móveis suspensos e os sistemas de suspensão, desmontar e verificar os
freios.

6.3

SEW Service
Se necessitar de nosso serviço de assistência técnica e peças de reposição, favor informar os seguintes dados:
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•

Dados da placa de identificação (completos)

•

Tipo e natureza da falha

•

Quando e em que circunstâncias ocorreu a falha

•

Possível causa
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Dados técnicos

7.1

Torques de frenagem BMG..T
Tipo de
freio

Para tamanho do
motor

BMG4T

90/100

BMG8T

112-132S

BMG15T

132M160M

Entreferro

[mm]

Torque
nominal

mín.

máx.

[Nm]

normal

40 (2 x 20)

3

Tipo e número
de molas

20 (2 x 10)
0,6

i

f

n

7

P Hz

Ajustes dos torques de frenagem

[mm]

0,2

kVA

vermelho
6

75 (2 x 37,5)

3

37 (2 x 18,5)
150 (2 x 75)

6
3

100 (2 x 50)

6

Código das molas
normal

vermelho

135 150 8

135 151 6

184 845 3

135 570 8

184 486 5

184 487 3

Ao verificar o entreferro de trabalho ajustado após o teste de funcionamento do motor,
podem ocorrer desvios de ± 0,05 mm devido à tolerância do paralelismo do disco do
freio.

7.2

Possíveis sistemas de controle do freio
A SEW-EURODRIVE estipula o uso dos seguintes sistemas de controle do freio em
combinação com freios da série BMG..T como padrão para a montagem em caixas de
ligação:
BMG4T

BMG8T

BMG15T

Alimentação de CA

BG

BGE

BGE

Alimentação de 24 VCC

BS

BSG

BSG

Em caso de necessidade de montar o sistema de controle do freio no painel elétrico, a
SEW-EURODRIVE estipula o uso dos seguintes sistemas de controle do freio em combinação com freios da série BMG..T:
Alimentação de CA
Alimentação de 24 VCC

BMG4T

BMG8T

BMG15T

BMS

BME

BME

BS

BSG

BSG

Se desejar instalar outros sistemas de controle do freio, favor consultar a SEWEURODRIVE.
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kVA

7

i
7.3

f

n

Dados técnicos
Correntes de operação BMG..T

P Hz

Correntes de operação BMG..T
BMG4T

BMG8T

BMG15T

90-100

112-132S

132M-160M

Torque de frenagem nom. máx. [Nm]

40

75

150

Potência de frenagem [W]

50

65

95

-

6,3

7,5

BMG4T

BMG8T

BMG15T

IH [ACA]

IH [ACA]

IH [ACA]

Tamanho do motor

Relação de corrente de conexão
IB/IH
Tensão nominal VN

1)

2)

4,152)

24 CC

2,2

230 CA (208-233)

0,36

0,46

0,66

240 CA (234-261)

0,32

0,41

0,59

290 CA (262-293)

0,29

0,36

0,53

400 CA (370-414)

0,20

0,26

0,37

440 CA (415-464)

0,18

0,24

0,33

2,77

1) Corrente contínua em caso de alimentação CC
2) Corrente contínua em caso de operação com BSG
IB Corrente de aceleração – corrente de partida de curta duração
IH Valores eficazes da corrente de manutenção nos cabos de alimentação do freio SEW
VN Tensão nominal (intervalo de tensão admissível)
Tolerâncias admissíveis para tensão nominal: Faixa da tensão nominal ± 10 %
Exemplo: Tensão nominal 230 VCA
Limite inferior 208 VCA -10 %
Limite superior 233 VCA +10 %
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Como movimentar o mundo

Com pessoas que
pensam rapidamente
e que desenvolvem
o futuro com você.

Com a prestação de serviços integrados acessíveis a todo momento, em
qualquer localidade.

Com sistemas de
acionamentos e controles que potencializam
automaticamente o seu
desempenho.

Com o conhecimento
abrangente nos mais
diversos segmentos
industriais.

Com elevados padrões
de qualidade que
simplificam a automatização de processos.

SEW-EURODRIVE
Solução em movimento

Com uma rede global
de soluções ágeis
e especificamente
desenvolvidas.

Com idéias inovadoras
que antecipam agora as
soluções para o futuro.

Com a presença na
internet, oferecendo
acesso constante às
mais novas informações
e atualizações de
software de aplicação.

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Av. Amâncio Gaiolli, 50 - Bonsucesso
07251 250 – Guarulhos – SP
sew@sew.com.br

Æ www.sew.com.br

