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A partida direta de motores elétricos pode causar uma série de problemas na rede de alimenta-
ção, por isso utilizamos sistemas de partidas alternativos para atenuar esse problema.

Você já comprovou a eficiência da partida estrela-triângulo em atividades anteriores e agora vai
ter a oportunidade de utilizar um sistema de partida compensada com autotransformador.

Nesse sistema de partida, o motor parte com tensão reduzida de acordo com o tape utilizado do
autotransformador e após um tempo predeterminado ocorre uma comutação nos terminais do
motor para tensão direta de alimentação.

01 Motor trifásico assíncrono

01 Autotransformador para partida compensada

03 Contatores de potência

01 Relé de tempo

01 Relé térmico

05 Bases de fusíveis diazed

03 Fusíveis diazed 16 A

02 Sinalizadores luminosos

01 Botão pulsador verde - 1NA

01 Botão pulsador vermelho - 1NF

Lista de equipamentos necessários

Atividade
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Esquemas de ligações
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1. Observar se o disjuntor de alimentação elétrica da bancada está desligado;

2. Montar o circuito de comando conforme o esquema de ligação apresentado;

3. Ligar o disjuntor de alimentação elétrica da bancada;

4. Testar o funcionamemento do circuito de comando;

a. Ajustar o relé de tempo para 3 segundos;

b. Acionar o botão S1. Os contatores K2 e K3 devem ser acionados e o sinalizador H2
deve acender. Após o período ajustado para temporização de K6 (3 segundos) ele deve
atuar desligando K2 e K3. Simultaneamente K1 é energizado. Nesse momento, o sinali-
zador H2 apaga e o sinalizador H1 acende;

c. Acionar o botão S0. O contatores K1 e  desernegizado;

5. Desligar o disjuntor de alimentação da bancada;

6. Montar o circuito principal conforme o esquema de ligações apresentado;

7. Ligar o disjuntor de alimentação elétrica da bancada;

8. Testar o funcionamemento do circuito com a alimentação elétrica do motor;

a. Ligar o motor na ligação acionando o botão S1. O motor deve partir com tensão redu-
zida (contatores K2 e K3), passando 3 segundos deve ocorrer a comutação para tensão
direta (contator K1);

b. Desligar o motor utilizando o botão S0;
Observação: Medir a tensão e a corrente nos terminais do motor nas duas situações;
com autotransformador (antes da atuação de K6) e com tensão direta (contator K1
energizado);

9. Desligar o disjuntor de alimentação da bancada;

10. Desmontar os circuitos e guardar os equipamentos utilizados.

Procedimentos


