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V

Relés térmicos e temporizadores

    ocê já parou para pensar o que pode ocorrer com um motor elétrico se o seu eixo travar
por um problema mecânico? Com certeza vai queimar, pois a corrente elétrica vai aumentar
tentando vencer essa barreira e ocorrerá um sobreaquecimento nas bobinas do motor.

Nem é preciso ser tão radical travando o eixo do motor para que ocorra uma anomalia no
sistema, basta uma sobrecarga e o motor corre risco de queimar.

Como já se sabe, a função dos fusíveis industriais não é proteger o motor contra sobre-carga
e apenas contra curto-circuito, logo de nada adianta o fusível nesses casos de sobrecarga no
motor.

Para evitar esse tipo de problema em instalações de sistemas com motores, será necessário
a instalação de um componente chamado relé térmico nos circuito de comando dos motores
elétricos. Eles serão os protetores dos motores elétricos contra as sobrecargas.

Nesse capítulo você terá a oportunidade de conhecer esse componente. Também será apre-
sentado um outro componente muito utilizado nas lógicas dos circuitos de comando, o relé
temporizador, responsável por paradas pré-progarmadas na lógica do circuito.

Como você pode ver, temos muita novidade pela frente para compor seus conhecimentos em
comandos elétricos.

Para um aproveitamento maior no estudo deste capítulo, será bom que você conheça contatores
de potência e auxiliares.
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Relés térmicos

Os relés térmicos, são componentes de proteção utilizados em circuitos de comando de moto-
res elétricos. Esse componente é utilizado no circuito para proteção contra sobrecarga.

A seguir é apresentado a foto de um modelo deste componente.

Fonte: Catálogo Siemens

Como já estudamos anteriormente, os fusíveis, também dispositivos de proteção, são respon-
sáveis por uma proteção contra curto-circuito e no caso de uma anomalia ele rompe o elo -
fusível e precisa de ser substituído. Já o relé térmico, ao abrir um circuito por motivo de
sobrecorrente pode ser rearmado e continua em uso sem a necessidade de substituição.

As principais vantagens na utilização dos relés térmicos são:

• Proteção do circuito contra correntes acima dos valores predeterminados;

• Não desarma com corrente de pico na partida de motores;

• Sinaliza o desarme;

• Permite a utilização de contatos NA e NF para sinalização e comando.

Funcionamento

Esse componente tem seu funcionamento baseado na ação do efeito térmico provocado por
uma corrente elétrica.

O relé térmico é constituído basicamente de um bimetálico, ou seja, uma lâmina formada por
dois metais diferentes; normalmente ferro e níquel. Esses metais têm coeficiente de dilatação
diferentes, formando um termopar.

Quando essa lâmina é submetida a uma elevação de temperatura, como os metais têm dife-
rentes coeficientes de dilatação, um dos metais terá uma maior dilatação que o outro.
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Como os dois metais estão unidos formando um só conjunto, a lâmina vai encurvar para o lado
do metal de coeficiente menor, causando um movimento desse bimetálico, como pode se
observar na figura abaixo.

A corrente que causa a dilatação do bimetálico é a corrente do motor elétrico que circula por um
condutor ao redor desse bimetálico.

Temos acoplado a esse conjunto um sistema de disparo que abre um contato elétrico utilizado
para interromper a circulação de corrente elétrica num circuito.

Esse contato é utilizado no comando elétrico para cortar a alimentação do contator responsável
pelo funcionamento do motor elétrico.

Em circuitos trifásicos, é utilizado um conjunto de três bimetálicos para proteção de todas as
fases.

O esquema a seguir ilustra um relé térmico.

Os relés são acoplados aos contatores e devem ser especificado utilizando-se um catálogo de
fabricante. A sua especificação é feita conforme o modelo do contator e a faixa de corrente que
esse relé deve proteger.
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Segue a foto de um conjunto.

Fonte: Catálogo Siemens

Normalmente o relé térmico é equipado com um conjunto de contatos com 1NA+1NF, botão de
rearme manual para travamento automático (azul), botão de teste-desliga (vermelho), indicador
visual de disparo por sobrecarga (verde).

A foto a seguir ilustra esses acessórios.

Todo fabricante apresenta a curva característica do componente. A seguir uma curva média
característica de disparo de um relé térmico.

Fonte: Catálogo Siemens

É muito importante, antes de rearmar um relé térmico, descobrir qual foi o motivo causador do
seu desarme no circuito elétrico.
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Temporizadores

Os temporizadores, também conhecidos como relés de tempo, são dispositivos elétricos utili-
zados em circuitos de comando com a função de causar o acionamento de um determinado
componente após um tempo predeterminado.

A seguir é apresentado a foto de um modelo de relé temporizador.

Fonte: Catálogo Siemens

Os temporizadores mais comumente utilizados nos circuitos de comandos são constituídos por
circuitos eletrônicos, que temporizam e acionam um relé magnético com contatos abertos e
fechados.

Esse dispositivo tem várias utilidades nos circuitos de comandos, tais como; temporização em
lógicas de comandos, partidas sequênciais de motores elétricos, sistemas de partida de moto-
res e muitas outras utilidades.

A especificação de um temporizador é feita utilizando um catálogo de fabricante. A seguir é
apresentado o esquema elétrico e um diagrama de passo do funcionamento de um relé.

Para partida de motores em estrela-triângulo existe um modelo específico de relé temporizador.
A seguir é a apresentado a foto e os diagramas de funcionamento desse dispositivo.

Fonte: Catálogo Siemens


