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GRANDEZAS ELÉTRICAS
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INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

• Tensão Elétrica: É a diferença de potencial entre dois pontos.
Unidade de medida Volts (V);

 Multímetro: instrumento “multi” tarefas;
 Voltímetro: verificar a tensão elétrica entre dois pontos
 Amperímetro: verificar a corrente elétrica no terminal/cabo;
 Ohmímetro: verificar a resistência entre pontos;
 Terrômetro: verificar resistência do ponto terra (massa) e o solo;
 Osciloscópio: verificar a forma de onda, frequência.

• Corrente Elétrica: É a movimentação ordenada de elétrons. Unidade
de medida Ampère (A). A Corrente elétrica pode ser:
 AC – Corrente alternada – ciclo 60 Hz;
 DC – Corrente contínua – polaridade definida.
• Resistência Elétrica: É a oposição à passagem de corrente elétrica.
Unidade de medida Ohms (Ω);
• Potência Elétrica: É a quantidade de energia elétrica desenvolvida
por um dispositivo elétrico em um intervalo de tempo. Unidade de
medida Watts (W);
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GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
• Formas mais comuns de geração de energia elétrica:
 Hidroelétrica;
 Termoelétrica;
 Nuclear;
 Eólica;
 Outros (ex. solar, bagaço da cana).
• Transmissão de Energia Elétrica:
 Usina geradora;
 Linhas de transmissão;
 Subsestação regional/local;
 Rede Industrial/Residencial.
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REDE ELÉTRICA: Residencial, Industrial
• Residencial: Monofásico, Bifásico
 110Vac, 127Vac, 220Vac
• Industrial: Trifásico
 220Vac, 380Vac, 440Vac
• A rede elétrica…:

VRS=VF’+VF’’ {
VST=VF’’+VF’’’ {
VFN=VF / √3 {

R
S

VF’+VF’’’=VRT

T
N
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REDE ELÉTRICA e a Construção de Fontes de Soldagem

REDE ELÉTRICA: Residencial, Industrial
TRANSFORMADOR

• Rede Elétrica Industrial: Monofásico, Bifásico, Trifásico:
 127Vac, 220Vac, 380Vac, 440Vac
• Fonte de Soldagem: Monofásico, Trifásico:
 1ϕ ou 1~: 127Vac, 220Vac, 380Vac, 440Vac
 Fontes para o processo TIG AC
 Inversores de pequeno porte
3ϕ ou 3~: 220Vac, 380Vac, 440Vac

9

10

Dimensionamento de Cabos – rede, solda

Consumo de energia elétrica
• Em qual rede elétrica (tensão), o consumo de energia será menor no
final do mês ?
• Ex. Chuveiro “bi-volt” 110Vac, 220Vac (4400W)
Tomada 110V
Tomada 220V
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POTÊNCIA ELÉTRICA
Pe = V x I x √3 x FP(Cos ϕ) (kW)
Pe = V x I x √3 (kVA)

Fator de Potência e COS ϕ
• Normalmente utilizamos os termos fator de potência e Cos ϕ como sinônimos, o
que somente é apropriado no caso de não existerem harmônicas no circuito, ou seja,
se os sinais forem senoidais puros;

Ps = V x I (kW)
FONTE DE SOLDA
η = Ps/Pe

• O fator de potência (FP) é a relação entre a potência ativa e a potência aparente
definido para um sinal periódico não senoidal:

TRIÂNGULO DE POTÊNCIAS

• O Cos ϕ é a relação entre a potência ativa e a potência aparente definido para cada
uma das componentes harmônicas (senoidais):

kVA2 = kW2 + kVAr2
FP (Cos ϕ) = kW / kVA
POTÊNCIA REATIVA (kVAr
ϕ
POTÊNCIA ATIVA (kW)
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COMPONENTES DE MÁQUINAS

TRANSFORMADOR: princípio de funcionamento

• TRANSFORMADORES: são aparelhos estacionários para transferir energia
elétrica de um circuito de corrente alternada para um outro, sem alterar a
freqüência, através de um campo magnético. A função de um transformador é
aumentar ou diminuir a tensão.

• Uma fonte de corrente alternada (A) fornece uma corrente alternada (I0)
com uma queda de tensão E1 ao enrolamento primário (P); Esta corrente
produz um fluxo magnético, o qual liga os dois enrolamentos e dependendo
do número de voltas em cada enrolamento, aparecerá uma tensão E2 nos
terminais do enrolamento secundário (S); Se a chave do circuito (X) é
fechada, também aparecerá no circuito secundário uma corrente I2.

 Composição: lâminas retangulares, normalmente de aço ao silício (alta
permeabilidade magnética); Enrolamentos: segmentos de fios (normalmente
de cobre), os chamados enrolamentos Primário (P) e Secundário (S).

• A f.e.m. induzida em cada enrolamento do transformador é dada por
E = 4,44 x 10-8 m f N [volts], onde m é o valor instantâneo máximo do fluxo
em maxwells, f é a freqüência em ciclos por segundo (Hz) e N é o número de
voltas no enrolamento; Como m e f são comuns aos dois enrolamentos, a
força induzida em cada enrolamento é proporcional aos números de espiras
(N) de cada, ou seja:
E2
N2

E1
N1
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TRANSFORMADOR: princípio de funcionamento

TRANSFORMADORES

• Aplicado uma carga, circula uma corrente no secundário que induz um fluxo
 em sentido oposto  a f.c.e.m. E1 é reduzida e mais corrente flui no
primário (além da corrente de excitação) para fornecer a potência requerida
pelo secundário.





NI
L

• Como a intensidade de fluxo magnético devido a um solenóide
(enrolamento) longo é uma função da corrente e do número de espiras,
[weberes/m2], onde  é a permeabilidade magnética do meio, N é o número
de espira, I a corrente e L o comprimento do enrolamento, tem que:

I2
I1



N1
N2
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INDUTOR: princípio de funcionamento

INDUTOR: princípio de funcionamento

• Um indutor consiste basicamente de uma bobina enrolada sobre um núcleo
que, na maioria das vezes, é um material ferromagnético. O indutor armazena
energia magnética e a sua função é controlar a taxa de variação da corrente
em um circuito. Convencionalmente, uma bobina é chamada de Indutor
quando ela está acoplada a um circuito de corrente contínua, enquanto a
mesma bobina é denominada de Reator ao ser ligada em um circuito de
corrente alternada.

• Ao se aplicar uma tensão nos terminais da bobina (V), passará a circular uma
corrente por ela. Está corrente, por sua vez, induz um fluxo magnético sobre o
núcleo. Se esta corrente se torna variável com o tempo (supondo a tensão
aplicada como uma onda senoidal, por exemplo), este fluxo magnético induz
uma força contra eletromotriz (f.c.e.m.) sobre a bobina (E), que descontando as
perdas, se equivale à tensão aplicada. Esta f.c.e.m. é dada por E = L di/dt,
onde L é a indutância e i a corrente instantânea.
• Indutância é a propriedade que tem um circuito de se opor à variação de
intensidade de corrente, medida em Henry. Em uma bobina de N espiras, a
indutância L é definida por L = N d/dI

+

V

E

_
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CAPACITOR: princípio de funcionamento

CAPACITOR: aplicações

• O capacitor tem a capacidade de armazenar em suas placas cargas elétricas opostas.
Essa propriedade, de armazenar energia elétrica na forma de um campo eletrostático, é
chamada de capacitância (C), a qual é a quantidade de cargas (Q) armazenadas em um
determinado potencial elétrico (V) existente entre os terminais: C = Q / V;

• Circuitos eletrônicos - filtro;

• A Capacitância é a razão entre as cargas armazenadas nos terminais do capacitor e a
diferença de tensão entre as placas deste. A medida de Capacitância é em Farad (F) e
pode ser definida como o armazenamento de 1 Coulomb sobre a diferença de potencial
de 1 volt. A capacitância de uma capacitor de placas paralelas constituído de dois
eletrodos planos idênticos de área A, separados à distância constante d, é
aproximadamente igual a:

• Retificar e estabilizar a corrente elétrica evitando variações. Ex.:

C   o r

• Correção do fator de potência;

A
d

Onde:
C - Capacitância em Farad;
εo - é a permissividade eletrostática do vácuo ou espaço livre;
εr - é a constante dielétrica ou permissividade relativa do isolante utilizado.
21

22

Cálculo Tensão Eficaz (rms) – Onda Senoidal

FORMA DE ONDA

• O valor eficaz é obtido pela expressão (1):

Medida
Vpico-pico

Valor
2

Vpico

1

Vrms
Vm

0,707
0,637

• A onda senoidal é representada pela equação (2):
• Para encontrar o valor eficaz da senóide, substituir (2) em (1):

RMS – ROOT MEAN SQUARE
“Valor Eficaz “

• Chamando
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Cálculo Tensão Eficaz (rms) – Onda Senoidal

SEMICONDUTORES
• Semicondutores são sólidos cristalinos de condutividade elétrica intermediária
entre condutores e isolantes. Os elementos semicondutores podem ser tratados
quimicamente para transmitir e controlar uma corrente elétrica e possuem como
elemento principal o Silício (Si). São utilizados na construção de componentes
eletrônicos (diodos) e microprocessadores.

• Considerando o ângulo de fase inicial θ = 0 e sabendo que

, temos:

• Os principais semicondutores de potência utilizados na construção de fontes
de soldagem são:
 Diodos, SCR’s e IGBT’s (transistores).
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DIODOS
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DIODOS – Ponte Retificadora

Diodo semicondutor é um dispositivo ou componente eletrônico composto de
um cristal semicondutor (silício ou germânio) numa película cristalina com faces
dopadas. É o tipo mais simples de componente eletrônico semicondutor, usado
como retificador de circuitos elétricos. O diodo é um componente elétrico que
permite que a corrente atravesse-o num sentido com muito mais facilidade do
que no outro.
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SEMICONDUTORES
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SCR – Retificador Controlado de Silício

• Polarização do Diodo: a polarização é direta quando o pólo positivo da fonte geradora entra em
contato com o lado do cristal P(anodo) e o pólo negativo da fonte geradora entra em contato com
o lado do cristal N(catodo). Se a tensão da fonte geradora for maior que a tensão interna do diodo
(0,7V), os portadores livres se repelirão por causa da polaridade da fonte e irão ultrapassar a
junção P-N, movimentando-os e permitindo a passagem da corrente elétrica. A polarização é
indireta quando o inverso ocorre. Assim, ocorrerá uma atração das lacunas do anodo(P) pela
polarização negativa da fonte geradora e uma atração dos elétrons livres do catodo(N) pela
polarização positiva da fonte geradora, sem existir um fluxo de portadores livres na junção P-N,
ocasionando no bloqueio da corrente elétrica
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• SCR é um componente eletrônico semicondutor de quatro camadas da
família dos tiristores, composto, geralmente, por três terminais, dois dos
quais denominados anodo (A) e catodo (K), formam um diodo bipolar, e
no terceiro terminal (G) denominado gatilho, se aplica um pulso que
provoca o "disparo" do dispositivo.
• O SCR opera como elemento retificador, seu disparo ocorre em
sincronismo com a forma de onda AC esta sendo retificada em um certo
ângulo, conforme a saída.
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SCR – Retificador Controlado de Silício

Diagrama Elétrico – Retificador de Solda (SCR)
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IGBT – Transistor Bipolar de Porta Isolada
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IGBT – Transistor Bipolar de Porta Isolada

• IGBT é um semicondutor de potência que alia as características de
chaveamento dos transistores bipolares com a alta impedância dos Mosfets,
apresentando baixa tensão de saturação e alta capacidade de corrente. O IGBT
destaca-se por possuir alta eficiência e rápido chaveamento e é muito utilizado
em fontes chaveadas, entre outros equipamentos. Devido a seu projeto que
permite rápido chaveamento (liga/desliga), sendo acionado por circuitos de
PWM.

PWM – Modulação de largura de pulso (Pulse Width Modulation)
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Ciclo de Trabalho @
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Simbologia

• As fontes de energia para soldagem são especificadas pelos fabricantes de acordo
com o ciclo de trabalho ou ciclo de operação do equipamento. Conforme a corrente de
saída (corrente de soldagem) a fonte pode operar uma determinada quantidade de
tempo, em minutos, em relação ao tempo máximo de 10 minutos, conforme norma
NEMA;
• O ciclo de trbalho tem o símbolo “@” para indicar a relação entre o tempo de arco
aberto para determinada corrente de saída. Ex.: 400 A @ 60% (quatrocentos amperes
para um ciclo de 6 minutos de arco aberto);
• Conhecendo um determinado valor do ciclo de trabalho de uma fonte é possível
determinar outros valores, conforme a expressão (válido até a corrente máxima de saída
da fonte conforme o fabricante):

• Ver: NEMA EW4

 NEMA Classe I: @60%, 80%, 100%;
 NEMA Classe II: @30%, 40%, 50%;
 NEMA Casse III: @20%.
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Normas

Tensão do Arco Normalizada (IEC)
• SMAW: Vn = 20 + 0,04 I
• GTAW: Vn = 10 + 0,04 I
• GMAW: Vn = 14 + 0,05 I
• SAW: Vn = 20 + 0,04 I
• PAC: Vn = 80 + 0,4 I (até 165 A); Vn = 130 + 0,1 I (de 165 A até 500 A)

• Ver: IEC60974-1
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Classe de Isolação - Transformador

Classe de
Isolação (oC)
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Grau de Proteção – IP (sólido-água)

Máxima
temperatura (oC)

A (105)

140

E (120)

155

B (130)

165

F (155)

190

H (180)

220

(200)

235

C (220)

250
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Placa de Identificação de Fontes
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Tipos de Fonte - Construção

TRANSFORMADOR
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Tipos de Fonte - Construção

Tipos de Fonte - Construção

RETIFICADOR

TRANSFORMADOR

• Convencional
• Tiristorizado
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Tipos de Fonte - Construção
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Tipos de Fonte - Construção

RETIFICADOR

INVERSOR

• Chopper
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Tipos de Fonte - Construção

46

Curva Característica de Controle - Estática

MOTOGERADOR
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Tipos de Fonte - Construção
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TRANSFORMADORES
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Tipos de Fonte - Construção

RETIFICADOR
• Convencional
• Tiristorizado
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Tipos de Fonte - Construção

52

Retificador Chopper

RETIFICADOR
• Chopper
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RETIFICADORES

Tipos de Fonte - Construção

INVERSOR
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INVERSORES
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Tipos de Fonte - Construção

MOTOGERADOR
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GERADORES E MOTOGERADORES
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Curva Característica de Controle - Estática
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Características das Fontes Convencionais

Características das Fontes Eletrônicas (Tiristorizadas, Inversoras)

• Vantagens:
 Baixo investimento inicial;
 Alta robustez e confiabilidade para trabalhos severos;
 Pouca e fácil manutenção;

• Vantagens:
 Dimensões e peso reduzidos;
 Alta eficiência elétrica;
 Fácil ajuste dos parâmetros;
 Melhor controle e estabilidade do arco;
 Rápida resposta, precisão e repetitividade;
 Facilidade para automação e controle remoto;

• Limitações:
 Dificuldade de controle remoto;
 Dificuldade de interface com equipamento automático;
 Instabilidade de saída;
 Impossibilidade de ajustar os parâmetros com a fonte em vazio;
 Resposta lenta e pouco controle sobre as características dinâmicas;
 Ajuste influenciado por outras variáveis;
 Dimensões e peso elevados.

• Limitações:
 Investimento inicial maior;
 Maior custo de manutenção;
 Componentes eletrônicos, maior sensibilidade.
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Características Técnicas para os Processos
• SMAW: “hot start”, “Arc Control”, OCV….
• GTAW: Pulsado, AC/DC, Alta-frequência, …..
• GMAW: Indutância, pulsado, ajuste potenciômetro,…
• Alimentador de Arame: 4 roldanas, burn-back, tacômetro,….
• SAW: AC/DC, CC/CV, ….
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