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Recursos adicionais
Os documentos a seguir contêm informações adicionais sobre produtos relacionados da Rockwell Automation.
Recurso
Orientação sobre fiação de automação industrial e aterramento, publicação 1770-4.1
Site de certificações do produto, http://www.ab.com
Guia sobre fiação e aterramento de inversores, publicação DRIVES-IN001
Weichert, H.; Benz, P.; Liberto, S.: Application of (Motor Protection) Circuit Breakers in Combination with
Variable Frequency Drives, 57ª Conferência Holm sobre contatos elétricos, Portland, 2012
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/140m-wp002_-en-p.pdf
Weichert, H.; Benz, P.; Liberto, S.: Wechselwirkung zwischen elektromechanischen Schaltgeräten und
Frequenzumrichtern, 22. Albert-Keil-Kontaktseminar, Karlsruhe, 2013
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/140m-wp002_-de-p.pdf

descrição
Fornece as orientações gerais para a instalação do sistema industrial Rockwell Automation.
Fornece declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.
Fornece instruções para a fiação adequada de inversores.
Descreve a interação de pulsos do inversor de frequência com cabo, motor e comutador. (Inglês)
Descreve a interação de pulsos do inversor de frequência com cabo, motor e comutador.
(Alemão)

Você pode visualizar ou fazer o download das publicações no site http://www.rockwellautomation.com/global/literaturelibrary/. Para pedir cópias em papel da documentação técnica, contate o distribuidor local da Allen-Bradley ou o
representante de vendas da Rockwell Automation.

Uso de disjuntores de proteção do motor com inversores de frequência

Introdução
Um circuito de derivação de motor, que inclui um inversor de frequência variável e um ou mais disjuntores de proteção do
motor, é um sistema complexo e seu desempenho depende de todos os componentes, dos dispositivos, da configuração e
de sua interconexão.
Nas aplicações em que deve ser usado um disjuntor de proteção do motor na saída (lado da carga) de um inversor de
frequência, diversos fatores devem ser considerados devido às influências dos pulsos de tensão e da harmônica da
corrente. A harmônica da corrente e as ondas de tensão refletidas geradas com cabos longos nos terminais do motor
podem ter um impacto negativo significativo sobre o desempenho do disjuntor de proteção do motor e do comutador, se
não forem levadas em conta de forma adequada.
Esta publicação esclarece algumas considerações para a escolha de disjuntores de proteção do motor. A nomenclatura
europeia da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) refere-se a MPCBs como Disjuntores de proteção do motor. Na
América do Norte, a nomenclatura UL508 refere-se aos dispositivos do Cód. cat. 140M como Controlador do motor
combinado com autoproteção ou um Controlador do motor tipo E, aplicável de acordo com o Código elétrico nacional
(NEC) §430-52 C.6. Esclarecimentos à parte, as questões de aplicações para uso com inversores de frequência variável não
mudam mundialmente.
As informações contidas neste documento foram desenvolvidas com princípios de engenharia conhecidos e validados por
meio de testes e simulação.

Aplicação típica
Os disjuntores de proteção do motor cód. cat. 140M fornecem o controle funcional e os requisitos de segurança, conforme
especificado pelos códigos elétricos locais, como o Código elétrico nacional (NEC). Tanto em instalações de motor único ou
de vários motores, o disjuntor de proteção do motor 140M fornece várias funções essenciais de controle e proteção
necessárias para esses tipos de instalações. Os controladores 140M utilizados como um controlador manual de motor com
autoproteção podem fornecer o circuito de motor individual com as seguintes funcionalidades:
x )
• Função de desconexão, proporcionando isolamento aprovado para os circuitos do motor (símbolo da IEC
• Controlador manual do motor, que liga e desliga o circuito do motor individual
• Proteção contra sobrecarga do motor, protegendo o motor de sobrecarga térmica
• Proteção contra curto-circuito para o motor individual e os condutores
ATENÇÃO:
Nem todo disjuntor ou disjuntor de proteção do motor apresenta a função de isolamento/desconexão aprovada (símbolo
x ). Para cobrir uma função de desconexão, se necessário, devem ser usados disjuntores ou comutadores de
IEC
carga adequados para uso como meio de desconexão (interruptor seccionador conforme IEC, símbolo
).
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Figura 1 - Instalação típica de vários motores com inversor de frequência

Dispositivo de proteção
do circuito de derivação
(disjuntor de caixa
moldada 140G)

Controlador (inversor de frequência PowerFlex 523)

Isolamento e proteção e
do circuito do motor
(140M MPCB)

Instalação com múltiplos motores

Aspectos gerais
Os disjuntores de proteção do motor são projetados para lidar com a faixa de frequência operacional até 60 Hz. Como eles
incluem bobinas de desarme magnético de curto-circuito, deve ser selecionada a frequência portadora do inversor de
frequência mais baixa possível, que não deve ultrapassar 4 kHz para evitar superaquecimento. Isso está de acordo com as
recomendações dadas para terminadores e filtros de linha.
A corrente operacional real do motor dos disjuntores de proteção do motor (140M) deve ser a mais próxima possível do
limite inferior da faixa de corrente (ajuste de parâmetro) para manter a perda de potência no nível mínimo.
Quando os disjuntores de proteção do motor operam em correntes mais baixas do que o ajuste de parâmetro de corrente
mínimo, devido a um motor parcialmente carregado, eles geralmente não são capazes de desarmar termicamente quando
ocorre aquecimento adicional na bobina de desarme magnético. O disjuntor, no entanto, continua recebendo
permanentemente a carga dos pulsos de tensão, conforme descrito abaixo. As versões somente magnéticas (MCP), com
capacidade abaixo de 10 A com relés de sobrecarga bimetálicos separados, também não são adequadas para essas
aplicações, uma vez que os MCPs não têm capacidade de desarme térmico para autoproteção. Além disso, os relés de
sobrecarga bimetálicos separados de 1 A e menos também sofreriam o aquecimento e provavelmente não desarmariam
para autoproteção.
O manual do usuário de cada inversor de frequência lista as limitações de comprimento do cabo com base na dimensão do
inversor e na qualidade do sistema de isolamento do motor escolhido. Consulte a publicação “DRIVES-IN001; Wiring and
Grounding Guidelines for Pulse Width Modulated (PWM) AC Drives”.
Há diversas opções de soluções de filtro disponíveis para reduzir o tempo de subida da tensão ou ocorrências de ondas
refletidas.
A aplicação das soluções do filtro como reatores de linha (3R...) e reatores de onda refletida (3RWR...) pode ser vantajosa
com relação a tempos de subida de tensão reduzidos.
Para manter a coordenação de isolamento necessária para todo o sistema do inversor, a ocorrência de ondas refletidas nos
terminais do motor deve ser limitada a 1400 Vpk (Categoria A de motores IEC), uma vez que a tensão de isolamento do
comutador é somente 690 VRMS . A tensão operacional máxima permitida é, portanto, 500 Vca para essas aplicações.
Como solução ideal, filtros de onda senoidal reduziriam a ocorrência de ondas de tensão refletidas.

Publicação da Rockwell Automation 140M-AT002B-PT-P – Abril 2016

3

Uso de disjuntores de proteção do motor com inversores de frequência

Disjuntores no "lado da linha" de um inversor de
frequência
O Código elétrico nacional (NEC) §430.52 e §430.53, respectivamente, exige um MCCB (p.ex., 140U-xx) ou conjunto de
fusíveis para proteção contra curto-circuito no lado da linha de um inversor de frequência. Um disjuntor de proteção do
motor pode ser usado em uma aplicação de motor único, desde que seja testada e especificada nas instruções do inversor
de frequência.
A corrente de entrada dos inversores de frequência é não senoidal, contendo picos e correntes harmônicas altos. Os valores
de pico podem ser 1,5 a 4 vezes maiores que as correntes de saída do inversor de frequência. O disjuntor 140M usado no
lado da linha dos inversores fornece proteção do circuito de derivação contra curtos-circuitos e isolamento de todo o
circuito do inversor de frequência por meio da função de desconexão.
Quando o motor opera em baixa velocidade (baixa frequência da saída de corrente), o valor da corrente de entrada do pico
pode subir de maneira considerável e pode ocorrer desarme do disjuntor do lado da linha.
• Para evitar desarme por transientes, o disjuntor no lado da linha deve ser selecionado de acordo com a corrente de
entrada máxima para o inversor de frequência, e não para a corrente de carga nominal total do motor.
• Uma vez que o 140M é um controlador do motor com autoproteção e deve ser selecionado para corresponder à
corrente a plena carga do motor, a função de sobrecarga térmica competirá com a função de sobrecarga do inversor de
frequência. Esse fato por si só sugere que uma abordagem alternativa pode ser útil. No entanto, muitos têm aplicado
140M-xxE e 140M-xxT com sucesso, porque os picos de inversores de frequência são de natureza transiente.
• 140U, um disjuntor de caixa moldada térmico-magnético aprovado pela UL 489, pode ser usado no lado da linha de
um inversor de frequência para fornecer proteção contra curto-circuito conforme o Código elétrico nacional (NEC)
§439-52 c.1. A seleção de um disjuntor térmico-magnético pode ser 2,5 vezes maior que a corrente de carga total. A
seleção, combinada com a taxa magnética fixada em 15 vezes, permite a proteção contra curto-circuito medido em
milissegundos e evita os problemas de seleção de um controlador do motor com autoproteção com base em
ampères a carga plena. Esse método evita desarme de sobrecargas opostas com a sobrecarga do inversor de
frequência. 140U está disponível até 30 ampères (80% nominais, máximo de 24 ampères contínuos).
• Consulte o Manual do usuário de inversor de frequência para obter a lista de dispositivos de proteção do circuito de
derivação aprovado e as recomendações de dimensionamento.

Disjuntores no "lado da carga" de um inversor de
frequência
Aspectos gerais
Em aplicações de múltiplos motores no lado da carga do inversor de frequência, ele deve atender aos requisitos de
instalação do grupo conforme o Código elétrico nacional (NEC) §430.53. Nesses casos, é necessária apenas uma proteção
individual contra sobrecarga.
Ao desviar um inversor de frequência via paralelismo, por exemplo, usando um contator, a proteção do circuito de
derivação é necessária para qualquer caminho. O lado da carga deve incluir a proteção de sobrecarga externa para o
contator ou para o inversor de frequência.
Quando os disjuntores são instalados no lado da carga de um inversor de frequência, diversos aspectos devem ser
considerados para ajudar a garantir a operação adequada e confiável:
Inversores de frequência são limitados a uma corrente de saída máxima. Por outro lado, o nível fixo de desarme de curtocircuito dos disjuntores de proteção do motor é de aproximadamente 13 vezes o ajuste de parâmetro da corrente máxima.
Como alternativa, os controladores do motor 140M-xxT são de aproximadamente 15 vezes o ajuste de parâmetro máximo.
Já que o tempo limite do inversor de frequência está na faixa de μs, enquanto o tempo de reação do inversor de desarme
4
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está na faixa de ms, não é dada nenhuma função de proteção contra curto-circuito de uma derivação individual em uma
aplicação de vários motores no disjuntor de proteção do motor. Mesmo que o valor da corrente de desarme não exceda a
corrente de saída máxima do inversor de frequência, somente um desarme térmico poderia ocorrer.
Devido aos pulsos de tensão de modulação por largura de pulso e à impedância de surto do motor, ocorrem reflexões dos
pulsos de tensão nos terminais do motor. A amplitude depende de:
• tensão do sistema
• tempo de subida da tensão tsubida do inversor de frequência
• corrente nominal do disjuntor de proteção do motor (impedância de surto)
• tensão operacional (tensão do BARRAMENTOCC)
• localização do disjuntor de proteção do motor (próximo à saída do inversor de frequência ou do motor)
• tipo e comprimento do cabo entre o disjuntor de proteção do motor e o motor (impedância de surto).
Tensões do sistema de até 240 Vca não necessitam de nenhuma consideração específica. Para reduzir o impacto nos
componentes do sistema em tensões operacionais mais altas,
• a interconexão entre o inversor de frequência e o motor deve ser a menor possível e não deve exceder as
recomendações do fabricante.
• O local do disjuntor de proteção do motor próximo ao motor é a solução preferida.
A fórmula para determinar o comprimento de cabo máximo admissível ("crítico") lcrit, em que os fenômenos de tensão
refletida estão totalmente desenvolvidos, dados pelos fabricantes do motor e do inversor, é uma estimativa adequada
também para aplicações com disjuntores de proteção do motor localizados próximo ao inversor de frequência:
Equação 1

l crit ≈

vcable * t rise
2

lcrit – comprimento crítico
vcabo – velocidade de propagação
tsubida – tempo de subida dos pulsos do inversor de frequência

A velocidade de propagação de pulso típica em um cabo é vcabo 150 m/s. O tempo de subida da tensão tsubida
depende da tecnologia de semicondutores do inversor.
Semicondutor Tecnologia
BJT
GTO
IGBT

tsubida [s]
lcrit [m]
tsubida mín. tsubida máx. tsubida mín. tsubida máx.
0.2
2
0.05

2
4
0.4

15
150
3.75

150
300
30

Exemplo: considerando um tempo de subida de tensão de 200 ns (exemplo: para BJT), o comprimento crítico é 15 m.
Se os disjuntores de proteção do motor estiverem localizados próximo à saída do inversor de frequência, esses dispositivos
de 10 A e mais não serão afetados significativamente por esses efeitos devido às propriedades estruturais. A impedância de
surto dos disjuntores de proteção do motor <10 A, entretanto, não condiz com a do cabo de modo suficiente; por isso, as
ondas de tensão refletidas originadas nos terminais do motor e que retornam para o disjuntor de proteção do motor
causam alto estresse dielétrico nas bobinas de desarme, resultando em envelhecimento acelerado do isolamento e
provavelmente desabilitando a função de desarme instantâneo do curto-circuito.
Para
• Disjuntores de proteção do motor padrão de 10 A e mais, aplicam-se os comprimentos máximos de cabo dos
manuais do inversor.
• Disjuntores de proteção do motor padrão abaixo de 10 A, aplica-se o valor de acordo com a “Equação 1” ou o
manual do inversor, o que for menor.
• Como alternativa, devem ser usados disjuntores de proteção do motor específicos adequados para aplicações de
inversor de frequência na fase final (p.ex., 140M-D8V-xxx).
Meça sempre os tempos de subida no local para verificar as condições reais.
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Conclusão
A menos que especificamente declarada adequada para uso como 140M-D8V-xx, a seleção do comutador nessas
aplicações deve levar em conta a complexidade da dinâmica do sistema, como cargas capacitivas e onda refletida. Há
diversos fatores que devem ser considerados nas instalações em que são usados disjuntores de proteção do motor na saída
do inversor de frequência para minimizar a influência do pulso de tensão e da harmônica de corrente.
• O disjuntor de proteção do motor deve ser selecionado de modo que seu ajuste de parâmetro de corrente esteja
próximo ao limite inferior da faixa de ajuste de parâmetro. Isso reduz o nível de temperatura básica na bobina de
desarme e permite ajustes.
• Para disjuntores de proteção do motor padrão de 10 A e mais: a interconexão entre o inversor de frequência e o
motor deve ser a menor possível e não deve exceder as recomendações do fabricante dos inversores.
• Para disjuntores de proteção do motor padrão abaixo de 10 A: aplica-se o comprimento de cabo máximo admissível
("crítico") lcrit de acordo com a Equação 1 ou o manual do inversor, o que for menor. Usar a Equação 1 para
determinar os valores de lcrit dados pelos fabricantes do motor e do inversor, nos quais os fenômenos de tensão
refletida estão totalmente desenvolvidos, também é uma estimativa adequada para aplicações com disjuntores de
proteção do motor localizados próximo ao inversor de frequência.
• O local preferido para instalar um disjuntor de proteção do motor é o mais próximo possível do motor, a fim de
reduzir o comprimento do cabo entre o motor e o disjuntor de proteção do motor.
• A frequência de corte do inversor de frequência deve ser a mais baixa possível e não deve exceder 4 kHz.
• Soluções do filtro, como reatores de linha e reatores de onda refletida, podem ser aplicadas para tempos de subida
de tensão reduzidos. A aplicação de filtros de onda senoidal eliminaria a ocorrência de ondas de tensão refletidas.
Elas geralmente são sugeridas pelos fabricantes do inversor.
• Meça sempre as tensões de pico para verificar a eficácia das medidas.
• A impedância de surto de relés de sobrecarga eletrônica em princípio também é baixa e, salvo expressamente
declarado, ela não é adequada para esse tipo de aplicação, uma vez que sua tecnologia de sensor de corrente pode
não ser capaz de medir corretamente a corrente da carga e a harmônica quando opera a frequências fora de sua
faixa de detecção nominal.
• Os circuitos principais de contatores e comutadores de carga normalmente não são afetados como descrito acima,
devido à baixa impedância de surto. Entretanto, dependendo da carga capacitiva através de cabos longos ou das
correntes de carga do capacitor, pode ocorrer solda de contato quando comutada sob carga; assim, deve-se
considerar a carga capacitiva na seleção desses dispositivos para serem usados com inversores.
• Considere o uso de 140U no lado da linha do inversor de frequência quando as correntes contínuas forem inferiores
a 24 ampères.
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Informações importantes para o usuário
Leia este documento e os documentos listados na seção de recursos adicionais sobre a instalação, configuração e operação
do equipamento antes de instalar, configurar, operar ou manter o produto. Os usuários devem se familiarizar com as
instruções de instalação e fiação, bem como com as exigências de todos os códigos, todas as leis e normas aplicáveis.
Atividades incluindo a instalação, ajustes, colocação em serviço, utilização, montagem, desmontagem e manutenção
devem ser efetuadas por pessoal com formação adequada, de acordo com código de práticas aplicável.
A proteção fornecida pelo equipamento poderá ser prejudicada se ele for usado de forma não especificada pelo fabricante.
Em nenhuma hipótese, a Rockwell Automation será responsável por danos indiretos ou resultantes do uso ou da aplicação
deste equipamento.
Os exemplos e os diagramas apresentados neste manual são apenas para fins ilustrativos. Devido a diversas especificações
e variáveis associadas a cada instalação específica, a Rockwell Automation, Inc. não pode assumir a responsabilidade pelo
uso com base nos exemplos e nos diagramas.
A Rockwell Automation, Inc. não assume responsabilidade de patente quanto ao uso de informações, circuitos,
equipamentos ou software descritos neste manual.
É proibida a reprodução, parcial ou total, deste manual sem a permissão por escrito da Rockwell Automation, Inc.

Comentários sobre a documentação
Seus comentários nos ajudarão a melhor atender a suas necessidades de documentação. Caso tenha alguma sugestão para
aprimorar este documento, preencha este formulário, publicação RA-DU002, disponível no site
http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/.

Allen-Bradley, Rockwell Software, Rockwell Automation e LISTEN. THINK. SOLVE são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.
As marcas comerciais não pertencentes à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.
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