
Motores Franklin a manobrar um submarino 
1000 metros abaixo da superfície do mar 

A Fundação Rebikoff-Niggeler (FRN) é uma organização sem fins lu-
crativos cujo objetivo principal consiste na pesquisa e documentação 
cinematográfica do mar profundo. O submersível LULA1000 é o coração 
da Fundação e é único no seu género. A bordo estão integrados cinco 
motores Franklin Electric de 4’’ tanto para dirigir o submarino como para 
as manobras em todos os eixos.

O LULA1000 leva uma tripulação de três pessoas a uma pro-
fundidade de 1000 metros. Com a sua grande vigia esférica de 
1,4m de diâmetro, é a ferramenta ideal para observações in-situ 
e para a realização de filmes que documentem a vida marinha. 
Para garantir a melhor qualidade da imagem o equipamento de 
filmagem é regularmente atualizado.

LULA1000

Sobre a Fundação Rebikoff

Um dos principais objectivos da Fundação é o de facul-
tar acesso a observações in-situ a grandes profundida-
des através da utilização de tecnologia submarina. Os 
projetos de investigação e filmagem estão a ser realiza-
dos com diferentes parceiros nacionais e internacionais, 
como os governos dos Açores e Madeira, a Universidade 
dos Açores, a Universidade de Colónia, a BBC (“Blue Pla-
net II”) e muitas outras empresas de televisão, além de 
parceiros tecnológicos como a Franklin Electric.

O LULA1000 foi construído de acordo com as normas da 
sociedade classificadora Germanischer Lloyd (GL), que 
anualmente procede a inspeções e testes. Estas regras 
são muito rigorosas e foram implantadas para garantir 
uma operação segura. 

O interior ergonómico do submarino permite mergulhos 
com a duração média de cinco horas em perfeito con-
forto. Este veículo não só consiste numa plataforma de 
trabalho extremamente estável como impressiona pela 
sua excelente manobrabilidade.

Antes de submergir efetivamente o LULA 1000 nas pro-
fundezas do mar realizam-se levantamentos por sonar 
para criar mapas batimétricos, os quais podem depois 
ser usados na identificação de áreas de especial interes-
se.

Na procura de um motor económico, mas fi ável, que 
acionasse as hélices de posicionamento do submarino, 

os designers abordaram a Franklin Electric em 2009. Embora a 
utilização solicitada fi que muito aquém do âmbito do design 
original do motor, os engenheiros da Franklin Electric senti-
ram-se motivados pelo desafi o de ver a sua criação a funcionar 
a bordo de um submarino. Com modifi cações mínimas, os mo-
tores submersíveis de 4” da Franklin Electric fazem agora parte 
de uma história de sucesso com 11 anos.



Para obter mais informações sobre motores encapsulados Franklin 4", visite o site: franklinwater.eu/products

Além da visão global de ser capaz de fornecer água potável 
limpa a todos, a Franklin Electric tem ainda como objetivo con-
tribuir para a sustentabilidade do planeta, o que inclui também 
a sustentabilidade dos oceanos. Neste sentido, é com muita 
satisfação que a Franklin apoia projetos como os da Fundação 
Rebikoff-Niggeler. 

Dados técnicos do LULA1000:

Classificação:   DNV-GL/Hamburg
Vigia principal:   150° (diâmetro: 1414mm)
Comprimento:  7,50m
Propulsão:  5 motores elétricos,  
   com 2,2 KW cada
Equipamento:  Várias câmaras  
   de vídeo ultra HD
Iluminação:   4 x HMI 400W 
   6 x HMI 200W
Navegação:   sonar horizontal de 360°,   
   bússola Fluxgate,  
   Doppler Velocity Log,   
   sonda,  
   sistema de navegação 
   subaquática USBL 
   piloto automático
Caixa de recolha   movida hidráulicamente, 
de amostras:   50 litros de capacidade

Motores Franklin Electric a bordo
O LULA1000 é manobrado por cinco motores sub-
mergíveis de 2,2 kW cada. O design do enrolamento 
elétrico foi modificado para corresponder à tensão de 
bordo do submarino, o design mecânico manteve-se 
quase inalterado. À semealhança dos motores para 
poços artesianos, estes motores foram 100% testados 
em fábrica antes de serem entregues ao estaleiro de 
construção. 
Depois de mais de 180 mergulhos bem sucedidos, estes 
motores estão agora a ser substituídos como parte de 
uma remodelação profunda do submarino. 

Dados técnicos dos motores submergíveis  
encapsulados de 4" que integram o LULA1000 

Motor trifásico de alta eficiência e máxima vida útil sob 
condições de trabalho extremas:

Potência:  2,2 kW
Impulso:   4 kN
Tensão:  100V / 50 Hz
Material:  316SS

 � Eixo estriado em aço inoxidável
 � StatorShield™ - sistema de encap-

sulamento Franklin: Resina para 
estator hermeticamente selada 

 � Abastecido de fábrica com a 
solução de enchimento à base de 
água, não tóxica, da Franklin

 � Rolamento axial lubrificado a 
líquido, tipo Kingsbury, de elevada 
capacidade, para um funciona-
mento 100% isento de manutenção

 � Chumbo substituível em campo 
usando a tecnologia Water Bloc 
exclusiva da Franklin

 � Diafragma equalizador da pressão
 � Design elétrico de alta eficácia 

para baixos custos de operação
 � Fabricado em instalações com cer-

tificação ISO 9001, 100% testado
 � Aprovação para água potável

Os motores Franklin são utilizados para o acionamen-
to principal e para as manobras em todos os eixos. No 
LULA1000, é usada uma engrenagem planetária ma-
rinizada para acionar uma hélice de grande diâmetro. 
Este conjunto forma a unidade de propulsão principal, 
com a vantagem de poder acelerar e parar rapidamente. 
Pequenas hélices acionadas diretamente são utilizadas 
para a propulsão lateral e vertical

https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/4-encapsulated-motors/
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