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Avanços de controle e tecnologia SMC™-50
Introdução Dados os custos crescentes e a conscientização ambiental, a conservação de 
energia é uma preocupação crescente, e a necessidade de eficiência de energia em 
todo o chão de fábrica é uma prioridade. De acordo com o Departamento de 
energia dos EUA, os motores consomem 64% do total de eletricidade do 
fabricante nacional. Os motores que fazem funcionar bombas e ventiladores 
abrangem mais da metade da carga. Em todo o mundo, as bombas respondem por 
20% do total da demanda elétrica.   Cada vez mais atenção é dada aos métodos de 
partida de motor como uma economia de custo para o resultado. Usar apenas a 
energia suficiente para dar partida e fazer funcionar os motores ajuda a controlar 
os encargos de demanda impostos pela companhia elétrica local, reduzindo a 
quantidade de energia desperdiçada.

Algumas das opções de tecnologia para dar partida em um motor incluem o uso 
de contatores, inversores de frequência (VFDs) ou partidas suaves, como o 
controlador inteligente de motores (SMC™), a família Allen-Bradley de partidas 
suaves (SMC Flex, SMC-3 e o novo SMC-50). Cada uma dessas tecnologias 
representa um conjunto diferente de atributos de custo e desempenho que podem 
variar entre as aplicações. As opções tradicionais para o uso de contatores para 
partida incluem apenas Ligar ou Desligar ou configurações mais complexas como 
uma partida estrela-triângulo, partidas multivelocidades, partidas 
autotransformadoras e outras partidas semelhantes. A partida Direct On Line 
(DOL) tradicional é realizada com um contator e um relé de sobrecarga simples 
ou avançado. A tecnologia de inversor de frequência avançou rapidamente nos 
últimos 20 anos e tem sido a solução de partidas padrão para aplicações de 
controle de torque ou velocidade linear, pois um inversor de frequência usa 
técnicas avançadas para controlar a tensão e a frequência para controle exato 
durante a partida, o funcionamento e a parada de um motor.

A família SMC de partidas suaves Allen-Bradley controla a tensão e a corrente 
durante a partida e a parada. O controle de partida consiste em funções como 
partida suave, limite de corrente, controle de bomba, velocidade baixa e partida de 
tensão total. Para a parada, o SMC é capaz de realizar a parada da bomba, a 
frenagem inteligente de motor e a parada suave. A operação de velocidade baixa 
especial é possível em um dos dois modos selecionados. Todas essas funções 
podem ser realizadas com um contator bypass integrado como padrão, usando um 
SMC-3 ou SMC Flex. A vantagem do bypass integrado é uma dimensão menor 
do produto e uma dissipação de calor reduzida do controlador uma vez que o 
motor depende da velocidade, pois o bypass eletromecânico interno transporta a .

Embora o SMC Flex e o SMC-3 sejam adequados à maioria das aplicações, a 
necessidade de partida de controle de velocidade e torque real de bombas 
centrífugas e cargas de inércia alta levou a Rockwell Automation a desenvolver a 
nova tecnologia de partida suave. A nova funcionalidade de aceleração/
desaceleração linear e controle de torque pode ser encontrada no novo 
controlador do motor de estado sólido SMC-50. Todos os principais recursos do 
SMC Flex e do SMC-3, juntamente com os produtos anteriores do SMC Dialog e 
do SMC Plus estão, agora, incorporados ao núcleo do módulo de controle do 
SMC-50. O novo núcleo do módulo de controle está alinhado com uma estrutura 
potente de estado completamente sólido (sem bypass integral), oferecendo ao 
cliente expansibilidade e confiabilidade. Isso significa que um SMC agora pode 
realizar a maioria das funções de partida para um determinado motor, se for 
necessária a aceleração linear ou apenas uma partida suave. Isso dá ao cliente a 
capacidade de iniciar e controlar um amplo intervalo de tipos de carga todos com 
um controlador.
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Avanços de controle e tecnologia SMC™-50
Eficácia de energia com 
o método de partida 
apropriado

Ao dar partida em um motor NEMA Design B típico, a energia usada pode ser 
visualizada usando essas curvas de torque/velocidade comuns de um sistema de 
bomba usando um método DOL, Partida suave, Controle de bomba e Controle 
de torque. O torque de aceleração é a diferença entre o torque aplicado e a carga. 
O objetivo é ter o menor torque de aceleração para alcançar a partida mais 
eficiente.

Figura 1 - Partida DOL

Figura 2 - Partida suave
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No entanto, como este método 
de partida é simplesmente uma 
rampa de tensão, as 
características do motor fazem 
com que o excesso de torque 
permaneça
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Avanços de controle e tecnologia SMC™-50
Figura 3 - Controle de bomba

Figura 4 - Controle de torque

O SMC-50 pode ser para executar o mesmo que o SMC Flex em todos os modos 
operacionais, incluindo os modos de Partida e Controle de . No entanto, com o 
SMC-50, há também as opções mais avançadas de Controle de torque e 
Aceleração linear, que fornecem um controle ainda maior no bombeamento e em 
outras aplicações. A flexibilidade para a seleção de modo ajuda os usuários a 
otimizar o desempenho manualmente ou permitir que o controlador faça o que 
ele faz melhor. Ao selecionar o método de partida adequado, você será capaz de 
reduzir a quantidade de energia consumida e fazer a correspondência do perfil de 
início/parada com a carga, possibilitando a maior economia.

Para obter mais informações sobre os controladores SMC Flex ou SMC-50 com o 
controle de bomba, consulte o white paper “Controladores SMC com controle de 
bomba”, publicação 150-WP003.
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Avanços de controle e tecnologia SMC™-50
Modos de partida do 
SMC-50

 Aceleração linear

O controle de aceleração linear oferece a partida e a parada mais simples e mais 
consistentes usando uma rampa linear de velocidade. Independentemente da 
condição ou do tipo de carga, esse método de partida tentará dar partida no motor 
no tempo solicitado, sem necessidade de um tacômetro externo. Os parâmetros 
típicos que precisam ser ajustados incluem: alterar o modo de partida de Partida 
padrão para Velocidade e ajustar o tempo da rampa se um tempo diferente dos 10 
segundos padrão for necessário.

Figura 5 - Aceleração vs. Partida da bomba — Carga da bomba centrífuga

Depois de atingir a velocidade, o motor está em tensão e o controle de aceleração 
linear não está mais em vigor até que um comando de parada seja dado. O 
comando de parada pode ser um comando de parada por inércia simples ou um 
comando mais avançado, como controle de bomba ou . O algoritmo proprietário 
permite que o controlador use apenas energia suficiente para dar partida e parar, 
independentemente das condições de carga. Isso pode ser ideal para aplicações 
que podem ter diferentes condições de carga em tempos diferentes (por exemplo, 
transportador carregado ou descarregado). Esse tipo de controle pode eliminar a 
necessidade de um modo Rampa dupla e significa que o usuário não tem que 
alterar os ajustes no SMC-50 para acomodar uma porcentagem diferente de 
cargas ou condições. Para aplicações que podem também precisar controlar o 
nível máximo de corrente, o recurso de limite de corrente pode ser combinado 
com a aceleração linear durante a partida e a parada. O algoritmo faz todo o 
trabalho, fazendo da velocidade linear o método de partida mais fácil no 
SMC-50. 
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Observação:
• Diferença real da hora de início dos modos linear vs. de bomba
• Curva de torque mais suave para aceleração linear
• Corrente de pico mais alto com modo de bomba

Ajustes de parâmetro = hora de início: 10 segundos
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Avanços de controle e tecnologia SMC™-50
Rampa de torque 

Rampa de torque oferece um controle de torque real usando um algoritmo 
proprietário. A rampa vai de um ‘torque de partida’ inicial até um nível de torque 
máximo. Por padrão, o torque de partida é ajustado para 70% e o torque máximo é 
ajustado para 250%. Como com a aceleração linear, o tempo da rampa também 
pode ser ajustado a partir dos 10 segundos padrão. No entanto, diferente da 
aceleração linear, o tempo da rampa pode variar dependendo da carga. Para 
auxiliar com a rampa de torque, o controlador usa um processo de ajuste 
automático que mede os parâmetros do motor, como resistência e indutância. Esse 
processo de ajuste também detecta a conexão do motor (linha ou delta). Tendo a 
capacidade de ajuste do torque inicial e máximo de um tempo da rampa definido, 
fornece ao usuário um controle preciso ao dar partida no motor. Comparado com 
o modo de partida suave, que usa uma rampa de tensão, o controle de torque é 
muito mais linear e resultará potencialmente em menos estresse nos componentes 
mecânicos do sistema e fornecerá o torque adequado para dar partida no motor. O 
torque de aceleração constante é fornecido para as cargas de torque constante e 
variável.

Full Voltage 

Este método de partida usa essencialmente o SMC-50 como um contator de 
estado sólido, talvez para ciclos de trabalho altos. A corrente total e a tensão total 
são usadas na partida. Um cliente pode optar por fazer isso como um auxílio para 
a localização de falhas ou usar o diagnóstico do SMC-50 versus uma partida 
eletromecânica tradicional.

Limite de corrente 

Ao limitar a corrente, o SMC-50 pode auxiliar os requisitos de demanda do 
utilitário de reunião, limitar distúrbios de linha e atender às limitações internas de 
distribuição da fábrica. Lembre-se sempre, limitar a corrente também limita a 
quantidade de torque o motor partida. Partida de limite de corrente pode ser 
usada juntamente com Partida suave, Controle de e Aceleração linear.

Partida suave 

A Partida suave aumenta a tensão linearmente para dar partida no motor e não 
controla diretamente a velocidade ou o torque do motor. O torque de partida é 
aproximadamente proporcional ao quadrado da tensão aplicada. % de 
torque Tensão2

Dada a equação acima, uma redução de 60% na tensão aplicada resultará em uma 
redução de aproximadamente 84% no torque gerado. Neste exemplo, 40% de 
tensão é usado. (0,4)2 = 0,16 ou 16% de torque do rotor travado estará presente. 
A corrente durante a partida está diretamente relacionada à tensão aplicada ao 
motor.

Tensão (aplicado

Tensão da linha

Corrente (puxado)

Corrent máximo
=
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Avanços de controle e tecnologia SMC™-50
Controle de bomba 

Diferentemente do controle de torque real encontrado com a opção Rampa de 
torque, o Controle de bomba é uma variação de controle de torque que representa 
um algoritmo proprietário otimizado para a partida e a parada de uma bomba. 
Isso reduz os surtos criados em um sistema de canalização de fluido, reduzindo o 
golpe de aríete e a cavitação da bomba.

Controle de velocidade baixa

O SMC-50 possui uma opção aprimorada para controle de velocidade de ±15% 
de velocidade zero. Algumas partidas suaves, incluindo o SMC Flex, podem 
fornecer apenas velocidades baixas fixas, geralmente um ou dois ajustes. O 
controle aprimorado melhorou as capacidades de torque e a capacidade para 
selecionar a velocidade precisa de operação. O desempenho pode ser considerado 
como uma alternativa potencial para aplicações de inversor de frequência de 
posicionamento e especialidade simples. O novo SMC-50 dará a você maior 
controle do sistema, quando o sistema precisar disso.

Observação: inserir um valor negativo fará com que o motor gire na direção 
oposta.

Comparações gráficas 
de escopo

A seguir, são apresentadas as comparações de partida/parada reais de Aceleração 
linear, Controle de torque, Controle de bomba e partida suave para uma bomba 
centrífuga. A carga da bomba foi escolhida como uma das características de 
partida mais dinâmicas e representa uma parte importante do mercado de partida 
suave. O tipo de válvula, o posicionamento das válvulas, o comprimento da 
tubulação em funcionamento, a direção de funcionamento, etc. determinarão as 
características de partida específicas para um determinado motor da bomba. Um 
dos benefícios do SMC-50 é que você pode usar qualquer método de partida com 
a mesma unidade sem ter que adquirir um módulo de controle diferente.

Figura 6 - Modo de partida e parada de velocidade linear; tipo de carga = bomba
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Avanços de controle e tecnologia SMC™-50
Ao usar a Aceleração e Desaceleração linear para dar partida e parar a bomba, 
apenas a energia suficiente é usada para fornecer uma partida e uma parada suaves, 
independentemente da condição de carga. Observe a curva de torque do motor 
suave sem torque excessivo ou correntes de pico. Durante a partida, é fácil 
identificar a aceleração suave, mesmo com um motor levemente carregado. 
Durante a parada, você pode ver a capacidade de controlar a velocidade e o torque 
aplicado ao motor, reduzindo o surto de fluido e os distúrbios mecânicos. 
Consulte Figura 6 na página 7.

Figura 7 - Modo de partida de torque; tipo de carga = bomba

O Controle de torque leva o motor da bomba até a velocidade com uma rampa de 
torque linear desde o início até o final da rampa. A curva de velocidade do motor 
resultante será linear quando a carga corresponder ao perfil do torque em tempo. 
Observe a corrente de pico mais alta e o pulso de torque que ocorrem à medida 
que o motor atinge velocidade.

Figura 8 - Modo de partida e parada da bomba; tipo de carga = bomba

Com o modo de partida e parada de Controle da bomba, o motor atinge 
velocidade de forma eficiente usando uma forma de controle de torque que usa o 
algoritmo e o microprocessador do SMC-50. Isso permite partidas e paradas 
suaves em aplicações de bomba centrífuga, reduzindo, assim, o golpe de aríete. 
Observe o aprimoramento no desempenho da parada em comparação com o 
modo Partida suave mostrado em Figura 9.
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Avanços de controle e tecnologia SMC™-50
Figura 9 - Modo de partida e parada suave; tipo de carga = bomba

O modo de partida suave ilustra que a corrente está subindo em proporção à 
rampa de tensão. Observe o tempo de partida mais curto, corrente de pico mais 
alto durante a partida. Dependendo da dinâmica do sistema, a partida suave pode 
funcionar bem na redução do golpe de aríete durante a partida. A parada é 
realizada pela desaceleração linear da tensão, que não é sempre igual a uma rampa 
suave de velocidade ou torque.

Diferença nos métodos 
de parada

O controle de parada é tão importante quanto a partida; isso é especialmente 
verdadeiro em aplicações de bombeamento. Em uma aplicação de bombeamento, 
uma falha de controle durante a parada resultará no corte do golpe de aríete e em 
potenciais reparos dispendiosos em válvulas e estruturas de suporte. As diferenças 
entre parada suave, bomba e desaceleração linear são ilustradas nos dois próximos 
gráficos de escopo. Dados os mesmos ajustes de antes:

Figura 10 - Comparação de torque
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Publicação da Rockwell Automation 150-WP005B-PT-P - Março 2013 9



Avanços de controle e tecnologia SMC™-50
Figura 11 - Comparação de velocidade

Observe as características do torque do motor e da velocidade do motor ao parar.  
Neste exemplo específico, o modo de parada suave, em comparação com a 
velocidade do motor, o torque cai para torque mínimo em cerca de ¼ do tempo de 
desaceleração. Durante a parada da bomba, o torque cai em aproximadamente ½ 
do tempo de desaceleração. A Desaceleração linear durante a parada fornece o 
maior controle de torque para aproximadamente 2/3 do tempo de desaceleração. 
A capacidade de manter um controle do motor e da carga muito mais longo no 
ciclo de parada é convertida diretamente em reduções no golpe de aríete, no surto 
de fluido e no choque mecânico.

É importante observar que as diferenças de tempo reais nas curvas de torque e de 
velocidade de diferentes modos de parada variarão de acordo com a dinâmica do 
sistema e com a carga. Em quase todos os casos, o modo de parada linear 
apresentará uma curva de torque que “siga” melhor o perfil da carga.

Quando você deve usar 
a rampa de aceleração 
linear ou de controle de 
torque?

Aceleração linear: 
• Fácil de usar e com desempenho consistente
• Menor corrente de pico de partida por partida
• Não depende da carga
• Nenhum tacômetro externo é necessário

Rampa de controle de torque:
• Rampas de torque totalmente configuráveis
• Taxa de aceleração constante
• Capacidade para desenvolver apenas o torque necessário para acelerar a 

carga
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Avanços de controle e tecnologia SMC™-50
Muitos modos de partida anteriores, como partida suave e controle de bomba, 
dependem da carga, o que significa que as partidas e as paradas podem ser 
menores do que o tempo real programado. Isso é experimentado com frequência 
quando um usuário programa uma rampa de partida suave de 10 segundos e o 
motor atinge a velocidade em 4 segundos. Este fenômeno está relacionado à 
maneira que o motor é carregado e aos ajustes do dispositivo. Em muitos casos, é 
possível otimizar os ajustes, mas requer tentativa e erro juntamente com 
conhecimento da aplicação. Se um cliente quiser ter uma partida mais consistente 
independentemente da condição de carga, o modo Aceleração linear será a opção 
ideal porque não depende da carga.

Figura 6 até Figura 9 ilustram diferentes métodos de partida em uma carga de 
bomba centrífuga. Essas curvas são muito semelhantes ao que é encontrado em 
aplicações do soprador e do ventilador centrífugo com os mesmos valores de 
carga, uma vez que estes também são cargas de torque variáveis. As cargas de 
torque variáveis exigem um aumento no torque de aceleração à medida que a 
velocidade aumenta. Uma carga que aumenta exponencialmente é idealmente 
adequada para partidas suaves e especificamente para aceleração linear ou partidas 
controladas por torque. Ao comparar a partida de Controle de torque e os gráficos 
de Aceleração linear, você pode ver a linearidade da velocidade do motor à medida 
que o motor acelera de 0 até a velocidade total. Usando a partida suave ou o 
controle da bomba, você verá taxas de aceleração menores no início da partida e 
taxas de aceleração maiores no final da partida. A diferença nas taxas de aceleração 
juntamente com a corrente de pico experimentada se manifestará em ineficiências 
do sistema, como surto de fluido e vibração mecânica. Em aplicações de torque 
variável como essa, a velocidade do motor pode ser crítica para o desempenho do 
equipamento.

Uma rampa linear em cargas de torque variáveis, seja de Aceleração linear ou de 
Controle de torque, fornecerá o melhor desempenho de partida de 0 até a 
velocidade total versus os modos de partida mais antigos. Uma diferença nos dois 
modos é que o controle de torque fornecerá apenas uma rampa linear se o perfil do 
torque corresponder ao perfil do torque de carga em tempo. A taxa de aceleração 
com controle de torque é a mesma no início e no final da rampa e, assim, algum 
potencial para desalinhamento. A Aceleração linear fatora a velocidade do motor 
na equação para um controle mais exato com menos interação do usuário. Em 
qualquer um dos casos, o benefício desses dois métodos, como os métodos 
tradicionais de partida suave, é uma redução no estresse mecânico do sistema e o 
uso apenas da energia/torque necessário para essa aplicação para acelerar a carga.

Os aprimoramentos do desempenho não são limitados a cargas de torque 
variáveis. Cargas de inércia alta, como serras de fita, centrífugas, misturadores, 
volantes, trituradores de pedra e moinhos de martelos, também podem ser 
aprimoradas usando a Aceleração linear e o Controle de torque. Com qualquer 
um dos modos, a aceleração de 0 até velocidade total será consistente e linear, 
resultando em menos estresse nos componentes do sistema. A Aceleração linear 
oferece algumas vantagens adicionais otimizando automaticamente o perfil de 
corrente de partida de pico mais baixo por partida e independente da condição de 
carga. O resultado é um tempo de partida consistente em cada partida.
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Aplicações como transportadores também podem ser aprimoradas usando o 
controle de torque ou a aceleração linear. A independência de carga pode reduzir a 
necessidade de um modo de rampa dupla e o resultado são partidas e paradas mais 
suaves, independentemente da condição de carga. Nos sistemas de ventilador e de 
transportador, uma partida mais linear ajuda a minimizar o deslizamento da cinta 
e outros desgastes mecânicos.

Os algoritmos de controle do motor e de sensibilidade à velocidade proprietários 
no SMC-50 permitem que o usuário ajuste a aceleração e a desaceleração lineares 
de um motor. Por que isso é importante? O controle exato e a flexibilidade 
eliminam a energia desperdiçada, diminuem correntes de pico, reduzem o 
desgaste mecânico e maximizam o investimento do usuário.

Como o SMC-50 pode 
otimizar o uso de 
energia?

Menor consumo de energia de pico: 

Quando é dada a partida de motores levemente carregados, partidas DOL típicas 
usam mais energia do que o necessário no processo de partida. Com o SMC-50, o 
modo Aceleração linear gerencia o processo de partida inteiro para assegurar que 
apenas a energia suficiente seja usada para acelerar o motor no tempo solicitado.

Menos desgaste mecânico:

O desgaste mecânico reduzido pode ser pago de muitas maneiras, incluindo 
menos requisitos de manutenção, menos tempo parado ou perdas de produção e 
um sistema que opera de maneira mais eficiente

Sistema de medição: 

Se a energia puder ser medida e monitorada, ela poderá ser melhor gerenciada. O 
SMC-50 fornece um conjunto variado de recursos de gestão de energia e medição, 
permitindo que o cliente monitore e otimize o desempenho da aplicação.

Corrente: O valor de corrente RMS é fornecido para cada fase, mais a 
corrente média de todas as três.

Tensão: Os valores de tensão linha-para-linha e linha-para-neutro RMS 
são fornecidos enquanto o motor está em funcionamento e quando está 
parado. A média das três também é fornecida.

Frequência da linha: Mede e fornece ao usuário acesso à frequência da 
linha (Hz).

Potência: Valores de potência reais, reativos e aparentes são calculados para 
cada fase mais o total para todas as três fases. Além disso, a demanda de 
potência de corrente e a demanda de potência máxima são fornecidas.

Fator de potência: O valor do fator de potência é fornecido para cada fase 
e como um total das três.
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Tempo e corrente de partida de pico: O SMC-50 armazena a corrente do 
motor RMS média de pico consumida juntamente com o tempo real 
estabelecido para os últimos cinco ciclos de partida.

Distorção Harmônica Total (THD): O SMC-50 calcula e fornece ao 
usuário acesso à THD para as três tensões da linha e as três correntes do 
motor, juntamente com o valor médio de cada uma.

Desequilíbrio de tensão: O cálculo do sinal de desequilíbrio de tensão é 
fornecido.

Desequilíbrio de corrente: O cálculo do sinal de desequilíbrio de corrente 
é fornecido.

Economia de energia: O SMC-50 fornece a porcentagem de energia 
economizada quando está fazendo o motor funcionar no modo Economia 
de energia.

Torque do motor: O torque do motor eletromecânico é calculado com 
base na corrente e na realimentação de tensão do motor.

Velocidade do motor: O SMC-50 fornece uma estimativa calculada de 
velocidade do motor em porcentagem da velocidade total quando 
operando no modo de partida de aceleração ou parada de desaceleração de 
velocidade linear.

Tempo de funcionamento: O medidor de tempo de funcionamento 
acumula o tempo (em horas) do ponto em que o comando de partida de 
motor é dado até o ponto em que o comando de parada de motor é emitido. 
Quando um novo comando de partida é dado, o medidor reajusta para zero 
e começa a acumular tempo novamente.

Registro instantâneo: Em uma falha, o SMC-50 captura o estado de várias 
características operacionais (por exemplo, corrente, tensão) antes da falha 
ocorrer.

Recurso de economia de energia: 

Além de selecionar o método de partida adequado usando o SMC-50, a Rockwell 
Automation também implementou o modo de economia de energia que permite 
que o SMC-50 otimize o uso de energia durante a operação de funcionamento de 
motores levemente carregados. Ele pode ser usado em aplicações como 
transportadores, equipamento de manuseio de materiais, escadas rolantes, 
manuseio de ar de volume variável, bombas, compressores e outras aplicações que 
podem funcionar por períodos longos de tempo levemente carregadas ou 
completamente descarregadas.

Ao operar no modo de estado sólido, os SCRs controlam a tensão de saída; dessa 
forma, as perdas de potência do motor podem ser reduzidas diminuindo a tensão 
do terminal do motor. O modo de economia de energia é ativado por meio de um 
parâmetro e, quando ativado, monitora seu circuito de realimentação interna. A 
porcentagem de economia de energia pode ser monitorada ou visualizada por 
meio de um parâmetro de medição.
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As perdas dentro de um motor são divididas em vários componentes diferentes. 
Há perdas de atrito e de ventilação, perdas I2R, perdas de núcleo e perdas 
magnéticas. As perdas de atrito e de ventilação permanecem constante com carga 
completa e sem nenhuma carga. No entanto, sem nenhuma carga, as perdas I2R, 
perdas de núcleo e perdas magnéticas podem ser reduzidas diminuindo a tensão 
aplicada.

Por exemplo, um motor de 30 kW (40 ) retira 30 kW da linha para produzir 
trabalho. Uma quantidade adicional de energia é retirada da linha devido a perdas 
internas para o motor. Se o motor tiver uma eficiência de 95%, um adicional de 
1,5 kW ou um total de aproximadamente 31,5 kW é retirado da linha de potência 
quando o motor está operando em carga total. Não é viável assumir que todas as 
perdas possam ser eliminadas (por exemplo, atrito, ventilação), portanto, 
aproximadamente 50% pode ser economizado. Usando essa aproximação com o 
motor de 30 kW (40 ), metade das perdas de 1,5 kW pode ser evitada. A economia 
teórica máxima seria igual a 0,75 kW. Aplicações reais provavelmente renderiam 
menos que os 0,75 kW teóricos.

Considerações sobre a aplicação de economia de energia

Figura 12 foi desenvolvida em motores de 10, 50 e 125 . Com base nos resultados 
dos testes e em dados de suporte, economias acima de 50% com carga são 
improváveis. Isso é ilustrado pela curva superior na Figura 13. Ao revisar os dados 
de teste quanto aos limites inferiores, pode-se estimar que 20% das perdas sejam 
evitadas e que nenhuma carga e nenhuma perda seja evitada com 20% de carga. 
Isso é ilustrado pela curva inferior na Figura 13.

Figura 12 - % kW economizado vs. % classificado. Carga
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Figura 13 - Economia de energia estimada

Uma simples estimativa preliminar de “carga total-nenhuma carga” para a 
aplicação de uma economia de energia pode ser feita usando-se o seguinte 
procedimento:

1. Converta potência em quilowatts.

2. Determine o total de quilowatts usados pelo motor dividindo os quilowatts 
de potência pela eficiência do motor.

3. Determine as perdas do motor subtraindo os quilowatts de potência 
convertidos do total de quilowatts.

4. Calcule a economia teórica máxima em quilowatts multiplicando as perdas 
do motor por 0,50.

5. Determine os quilowatts-hora economizados multiplicando a economia 
teórica máxima em quilowatts vezes o número de horas por ano que o 
motor é operado sem nenhuma carga.

6. A economia teórica máxima em dólares pode, então, ser determinada 
multiplicando os quilowatts-hora economizados vezes o custo de 
eletricidade por quilowatt-hora.

Cálculo de amostra

Dado: Eficiência do motor: 95%
Ciclo de trabalho do motor: 50% (ON 15 min., OFF 15 min.)
Potência do motor e tempo de funcionamento: 50 , 8 horas por dia, 2080 horas por ano

Os cálculos assumem que a carga normal = classificação de carga total do motor e 
que o nível de carga é uma condição sem carga

Usando os dados acima e o procedimento a seguir para máxima economia teórica de 
energia:

Etapa nº. Cálculo Resultado

1 kW = 0,746 (50) kW = 37,3

2 kW total = (37,3)/0,95 kW total = 39,26 kW

3 Perdas = 39,26-37,3 Perdas = 1,96 kW

4 Máx. conomia teórica = (1,96 kW) (0,50) Máx. conomia teórica = 0,98 kW

5 (0,98) (0,5) (2080) = 1019 kWh/ano

6 A um custo de USD $ 0,2/kWh, economia estimada 
= (0,2) (1019)

Economia estimada = USD $ 
203,84/ano
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É altamente recomendado que sejam feitos cálculos detalhados adicionais para 
obter uma imagem mais exata da economia potencial. As variáveis no ciclo de 
trabalho e nos ciclos de carga devem ser estimadas com precisão. Observe que um 
motor funcionando descarregado e não conectado ao equipamento não é igual a 
quando o motor está conectado ao equipamento e as perdas são associadas ao 
sistema. Os fabricantes do motor devem ser contatados para determinar as 
características reais sem nenhuma carga.

Esses cálculos foram feitos com base em que um controlador de estado sólido foi 
exigido por motivos diferentes de economia de energia. Se a economia de energia 
for o motivo principal para a aquisição desse tipo de dispositivo, a economia pode 
ser menor. O motivo é que há uma queda de aproximadamente 1 volt em cada 
polo de potência de estado sólido. Por exemplo, um controlador de estado sólido 
para um motor de três fases que retira 50 terá uma perda variando de 150 a 225 
acima de um dispositivo eletromecânico equivalente. Portanto, essas perdas 
devem ser deduzidas da economia total de energia se a economia de energia estiver 
substituindo um dispositivo eletromecânico.

Quando usar um 
inversor de frequência 
versus um SMC?

Partidas suaves e inversores de frequência podem ser usados em muitas aplicações 
iguais. Os aspectos mais importantes dessa decisão incluem o nível de 
desempenho exigido para a aplicação, o espaço disponível e o nível de 
complexidade da instalação.

O SMC tem, principalmente, controle do motor apenas durante a partida e a 
parada com apenas algumas exceções (velocidade baixa e os modos de economia 
de energia). Os inversores de frequência mantêm o controle durante todo o tempo 
de partida, parada e funcionamento enquanto transmite o torque nominal. É justo 
afirmar que um inversor de frequência pode atender a quase todas as funções de 
uma partida suave. Se a preocupação da aplicação é apenas a partida e a parada, o 
SMC pode ser uma boa alternativa. Se um controle maior for necessário além do 
ponto de partida, parada e do intervalo de ±15% para velocidade baixa, uma 
unidade é mais apropriada.

Em quase todos os casos, a partida suave terá uma dimensão de painel 
significativamente menor e, no caso do SMC-3 e do SMC Flex, terá uma 
dissipação de calor reduzida devido ao contator bypass integrado. Uma partida 
suave operando em bypass está operando com aproximadamente 99% de 
eficiência. Um inversor de frequência geralmente gera mais calor e tem mais 
considerações ambientais do que um SMC. 

O último ponto de consideração é baseado na complexidade da instalação, 
incluindo os custos associados ao equipamento adicional necessário para manter o 
controle sobre as condições ambientais (ar-condicionado) e a conformidade CE. 
A adição de VFDs a um sistema pode introduzir um impacto negativo na 
qualidade de potência do sistema, a menos que sejam instaladas e operadas 
adequadamente. Portanto, considerações como filtros EMC, isolamento e 
cabeamento especial podem aumentar o custo total da instalação versus partidas 
suaves.  Além disso, à medida que o tamanho de um sistema aumenta em potência, 
a diferença de custo entre um SMC e um inversor de frequência começa a 
aumentar substancialmente.
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Conclusão O SMC-50 adiciona ainda mais opções à família de controladores inteligentes de 
motores da Rockwell Automation. O desenvolvimento mais recente oferece aos 
usuários finais a oportunidade de ter um dispositivo que pode apresentar todos os 
recursos de modelos anteriores, mas adiciona aceleração linear, controle de torque, 
operação aprimorada de velocidade baixa e modo de economia de energia 
aprimorado. Não mais módulos de controle de troca para tentar diferentes 
métodos de partida. Basta alterar um parâmetro para que o processo comece, ou 
alavancar a aceleração linear para ativar o modo de partida mais simples de usar do 
mercado. Combine o controle avançado com uma ampla variedade de parâmetros 
de monitoramento de potência e você terá uma solução de partida suave altamente 
integrada que pode ajudar um gerente de fábrica a controlar os custos de operação 
ou a maximizar o investimento de uma estação de bombeamento remota.
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Informações importantes para o usuário

O equipamento de estado sólido tem características operacionais diferentes daquelas do equipamento eletromecânico. 
Orientações de segurança para a aplicação, instalação e manutenção de controle de estado sólido (publicação SGI-1.1 
disponível no escritório de vendas local da Rockwell Automation ou on-line em http://www.rockwellautomation.com/
literature/) descreve algumas diferenças importantes entre o equipamento de estado sólido e os dispositivos 
eletromecânicos fisicamente conectados. Por causa desta diferença e também por causa da ampla variedade de usos para 
o equipamento de estado sólido, todas as pessoas responsáveis por aplicar este equipamento devem se certificar de que 
cada aplicação pretendida deste equipamento seja aceitável.

Em nenhuma situação a Rockwell Automation, Inc. será responsável por danos indiretos ou consequentes resultantes 
do uso ou da aplicação deste equipamento.

Os exemplos e os diagramas presentes nesta publicação se destinam unicamente a fins ilustrativos. Devido às diversas 
variáveis e requisitos associados a instalações específicas, a Rockwell Automation, Inc. não se responsabiliza pelo uso 
real com base nos exemplos e diagramas.

Nenhuma responsabilidade de patente será considerada pela Rockwell Automation, Inc. em relação ao uso de 
informações, circuitos, equipamentos ou softwares descritos neste manual.

É proibida a reprodução do conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem a permissão escrita da Rockwell 
Automation, Inc.

Comentários sobre a documentação 

Seus comentários nos ajudam a fazer com que a documentação atenda melhor as suas necessidades. Se tiver alguma 
sugestão sobre como aprimorar este documento, preencha este formulário, publicação RA-DU002, disponível em 
http://www.rockwellautomation.com/literature/.

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-pt-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/
http://www.rockwellautomation.com/literature/
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/
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