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Partida de motores com inversor VFD
• Partida de motores com inversor VFD;
• Gerenciamento de sistemas de armazenamento
com regulação da energia transferida e absorvida;
• Definição das características elétricas do
fornecimento em Média tensão de acordo com as
concessionárias;
• Representação
automática
quadro
de
alimentação;
• Calibração automática da proteção geral;
• Elaboração do Relatório de cálculo para a conexão
na concessionária;
• Seletividade com a proteção da concessionária;
• Utilização de relés de proteção com funções ANSI
adicionais;
• Verificações adicionais para TC / TO de medição;
• Utilização de células MT com elementos típicos de
acessórios combinados;
• Transformadores com secundário em zig-zag e
conexões de aterramento com transformadores
em zig-zag;
• Gerenciamento de tabelas de instalação e
capacidade de condução de cabos IEC 61892-4
Ed.2 de 2019 para instalações fixas e móveis offshore;
• Utilização de cabos HEPR de acordo com a tabela
de instalação e capacidade de condução IEC
60502-2;
• Gerenciamento de multiprojetos com recálculo
completo e otimizado;
• Conexão de elementos bifásicos;
• Utilidades de edição na malha;
• Novas funções de impressão;
• EGlink: etiquetas adicionais de identificação do
usuário.

O projeto elétrico no ambiente industrial certamente apresenta
elementos de maior complexidade do que na distribuição civil; entre
estes podemos certamente incluir a partida e o controle da velocidade
dos motores.
Com a evolução da tecnologia e especialmente da eletrônica de potência,
tem levado a mudanças nos hábitos de projeto com o passar do tempo,
passando, de partidas pesadas, do tipo estrela-triângulo a partidas com
soft starter ou com inversores.
Para reduzir os problemas mecânicos e elétricos causados por partidas
diretas, em aplicações que envolvem, por exemplo, o controle do
movimento de bombas, ventiladores, compressores, correia
transportadoras ou outros, é conveniente utilizar inversores VFD.
Esses dispositivos permitem uma partida gradual e controlada dos
motores, evitando problemas operacionais e da vida útil da instalação,
como também altos custos de manutenção.
Para suportar esta evolução, a versão 2021 do Ampère amplia as funções
relativas à partida de motores e agora também inclui a partida através
de inversores VFD.

Os inversores VFD são usados em ambientes de trabalho onde é
necessário um alto desempenho para iniciar e controlar a velocidade dos
motores, tais como:
• aplicações com alto torque na partida;
• controle de velocidade e eficiência do sistema em velocidades
reduzidas no modo de operação;
• possibilidade de manter o rotor em velocidade zero;
• feedback contínuo para controle de posição crítica.
O Ampère gerencia a partida de motores assíncronos através de
inversores VFD (tanto no quadro quanto na máquina), com estudo dos
problemas de proteção de contatos indireto a jusante do inversor, queda
de tensão e verificação de faltas.
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Os inversores VFD são usados em ambientes de trabalho onde é
necessário um alto desempenho para iniciar e controlar a velocidade
dos motores, tais como:
• aplicações com alto torque na partida;
• controle de velocidade e eficiência do sistema em velocidades
reduzidas no modo de operação;
• possibilidade de manter o rotor em velocidade zero;
• feedback contínuo para controle de posição crítica.
O Ampère 2021 gerencia a partida de motores assíncronos através
de inversores VFD (tanto no quadro quanto na máquina), com estudo
dos problemas de proteção de contatos indireto a jusante do
inversor, queda de tensão e verificação de faltas.
No Ampère, a partida está incorporada no mesmo campo de
definição do motor, junto com a proteção geral e o condutor. A partida é gerenciada pelo software como um conversor AC/AC,
definido como inversor VFD para motores, com propriedades dedicadas ao controle dos motores. Ao escolher uma partida do
arquivo Dispositivos, o usuário pode escolher qualquer informação de instalação: no quadro ou na máquina.
Como inserir uma partida com inversor
Após definir um usuário de tipo de motor com sua potência nominal, na guia Proteção da janela Editar usuário, escolha Partida
com inversor VFD. Também para este tipo de partida, o software não impõe restrições aos tipos de proteção, deixando o
máximo de liberdade ao projetista. Ao nível dos arquivos, a Coordenação motora inclui os tipos F, MT, MT + C, MS, MS + C, M
e M + C. Por exemplo, com o Tipo de proteção Fusível, é acionado o comando Partida, graças ao qual é possível atribuir uma
combinação completa fusível-inversor garantida pelos fabricantes, conforme mostrado na figura acima.
Propriedades do inversor VFD
Vamos analisar as propriedades do conversor CA/CA com extensão para
motores, exibidas na imagem, que mostra a guia Propriedades do
arquivo Dispositivos.
Potência aparente [kVA]: corresponde à potência máxima que o inversor
pode fornecer. É utilizado para o cálculo da impedância Zcc para o
cálculo da contribuição para a falta.
Potência ativa [kW]: componente ativo máximo que o inversor pode
fornecer, referenciado na bibliografia e no Ampère também como
Potência nominal PN.
Rendimento: percentual de potência convertida pela passagem dos
terminais de entrada para os de saída, menos a potência dissipada pelo
dispositivo. No Ampère também é chamado com a voz Eficiência do
inversor.
A guia Inversor VFD, conforme mencionado, expande as propriedades
dos conversores AC/AC. O primeiro deles, Inversor integrado no motor/na máquina, permite informar ao software a posição
real de conexão do equipamento.
Uma diferença substancial no que diz respeito às correntes de falta ao longo do cabeamento, uma vez que, com o inversor na
borda da máquina, não são limitadas.
Inversor bidirecional/ energy recovery: se a propriedade estiver ativa, a partida é capaz de injetar corrente de falta, graças à
energia cinética armazenada pelo motor em movimento. Esta é uma propriedade intrínseca do inversor, não podendo ser
ativada ou desativada posteriormente ao nível do usuário, sendo necessário conhecer as características fornecidas pelo
fabricante.
Corrente nominal IN [A]: corrente máxima que pode ser fornecida pelo conversor operando em No Overload.
Os inversores podem dar partida no motor de diferentes maneiras, geralmente devido à natureza da carga e ao tempo
necessário para atingir a velocidade nominal. Podem ser encontradas diferenças entre os fabricantes, portanto, optou-se por
permitir a simulação da partida para dois níveis adicionais de sobrecarga: Low Overload e High Overload..
Potência PLd e Corrente de sobrecarga leve ILd: representam os valores máximos de potência e corrente que podem ser
fornecidos pelo inversor para alimentar uma carga fornecendo uma sobrecarga constante de 110% em relação aos valores
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nominais. Esses parâmetros são usados com a Sobrecarga definida como Low
Overload. O tempo de partida é definido em 60 segundos.
Potência PHd e Corrente IHd de sobrecarga pesada: representam os valores
máximos de potência e corrente que podem ser fornecidos pelo inversor
para alimentar uma carga, proporcionando uma sobrecarga constante de
150% em relação aos valores nominais. Esses parâmetros são usados com a
Sobrecarga definida como High Overload. O tempo de partida é definido em
60 segundos.
Corrente máxima Imax [A]: é a corrente máxima que o inversor é capaz de
fornecer, portanto utilizada para o cálculo da corrente de falta fornecida. Os
fabricantes podem fornecer a corrente máxima ou a Relação Icc/In a ser
aplicada à corrente nominal. Se ambos os valores forem preenchidos, o
software usa a Corrente máxima Imax para os cálculos.
Uma vez que os dados foram inseridos, o usuário pode ser conectado a
Malha. Na figura ao lado, mostramos dois exemplos de partida com
inversores VFD, um no quadro e outro na borda da máquina. Observamos os
valores amplamente diferentes de falta à terra ou falta fase-fase, muito mais baixos para usuários com o inversor no quadro.
Propriedade do usuário
As propriedades do inversor de partida são propostas na caixa de diálogo Propriedades do Usuário, que para esses usuários
combina as informações relativas ao motor e à partida. Portanto as seguintes propriedades estão disponíveis e podem ser
modificadas:
Sobrecarga: é possível escolher entre No Overload, Low Overload e High Overload. A escolha afeta a corrente de partida e,
consequentemente, o gráfico do tempo - corrente que mostra a curva de operação do motor. O tempo de partida é o do motor
para o modo Sem Sobrecarga e 60 segundos para os outros dois modos.
Eficiência do inversor: o parâmetro pode ser alterado para melhorar a precisão de acordo com os valores de potência de carga.
In máx: você pode ajustar a corrente fornecida pelo inversor durante a partida atribuindo um valor maior que zero. O cálculo
da corrente Ins levará em consideração o valor ajustado, caso contrário é considerada a corrente nominal do conversor.
Também controla as partidas com Low ou High Overload, das quais 110% ou 150% não são considerados.
Icc/In Inversor: o parâmetro está ativo se a corrente I máx for zero, portanto o coeficiente fornece o valor da corrente de curtocircuito fornecida pelo inversor. Por outro lado, o parâmetro é desabilitado exibindo a relação entre a corrente I máx e In. Como
já dissemos, os fabricantes no catálogo podem fornecer o valor de Icc/In ou de I máx.
Dimensionamento e faltas
Fornecemos algumas informações sobre o cálculo da corrente de sobrecarga e da corrente máxima de falta fornecida pelo
inversor.
Dimensionamento
A partir da potência nominal do inversor PN, a corrente nominal ideal é calculada usando a fórmula InInv = PN / sqrt (3) * Vn.
Se o inversor for atribuído ao usuário a partir do arquivo, com a Corrente nominal IN atribuída, então é levado em consideração
este valor InInv = IN.
Se a corrente de regulação In max também for inserida, a corrente de sobrecarga Ins será igual a esta.
Obviamente, as considerações acima são válidas se as próprias correntes do inversor forem menores que a corrente de
intervenção da proteção atribuída ao usuário.
Para a propagação da potência absorvida pelo motor em plena rotação, o Ampère 2021 considera a presença do inversor VFD
com seu rendimento. Este efeito é visível na janela de Dados do usuário, verificando os valores de Potência ativa e reativa
transferidos a montante, que são calculados considerando a eficiência do inversor.
Faltas
Com a mesma sequência de cálculo de Ins que acabamos de ver, a corrente de falta fornecida pelo inversor é IgInv = Icc/In *
InInv.
Se o inversor for atribuído ao usuário do arquivo, com a Corrente nominal IN atribuída, este valor é levado em consideração e
é obtido IgInv = Icc/In * IN.
Finalmente, se for inserida a Imax fornecida pelo fabricante, é atribuído diretamente IgInv = Imax.
E para consistência de dados, é calculado Icc/In = Imax/InInv.
Se o inversor contribui para a corrente de falta na linha, o software insere a impedância do inversor na rede de cálculo para
criar o modelo do gerador de corrente equivalente.
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