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Motor trifásico com frenagem eletromagnética
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Em alguns sistemas industriais é necessário que o motor pare imediatamente no momento em
que o botão desliga é acionado.

Uma das formas de conseguir essa frenagem é através de um campo magnético estático nas
bobinas do motor.

Esse campo é obtido com a alimentação de tensão contínua no estator do motor.

Nessa atividade você vai montar um circuito de motor trifásico com reversão e frenagem eletro-
magnética.

01 Motor trifásico assíncrono

04 Contatores de potência

01 Relé térmico

01 Ponte retificadora

01 Transformador monofásico

03 Bases de fusíveis diazed

03 Fusíveis diazed 16 A

03 Sinalizadores luminosos

01 Botão pulsador vermelho - 1NA + 1NF

02 Botões pulsadores verde - 1NA

02 Botões pulsadores preto - 1NA

Lista de equipamentos necessários

Atividade
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Esquemas de ligações

24 V AC externo
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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 funcionamento do circuito de comando;

a. Acionar o botão S1. O contator K1 é energizado e o sinalizador H1 deve acender;

b. Acionar o botão S0. O contator K1 deve ser desernegizado e simultaneamente K3 e
K4 são energizados. Nesse momento H1 apaga e H3 acende. Ao soltar o dedo do botão
S0 o circuito é desernegizado, K3 e K4 voltam a posição de repouso e H3 apaga;

c. Acionar S2. O contator K2 é energizado e o sinalizador H2 deve acender;

d. Acionar S0. O contator K2 deve ser desernegizado e simultaneamente K3 e
K4 são energizados. Nesse momento H2 apaga e H3 acende. Ao soltar o dedo do botão
S0 o circuito é desernegizado, K3 e K4 voltam a posição de repouso e H3 apaga;

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 no sentido horário.  Botão S1;

b. Desligar o motor. Botão S0.
Observar que a parada do eixo do motor é instantâneo devido a frenagem;

c. Ligar o motor no sentido anti-horário. Botão S2;

d. Desligar o motor e observar a frenagem. Botão S0;

9. Desligar o disjuntor de alimentação da bancada;

10. Desmontar os circuitos e guardar os equipamentos utilizados.

Procedimentos


