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• Principais aplicações e potencialidades do software SwitchgearDesign.

• Software de projeto de painéis, barramentos e subestações que se utiliza

da analise de resultados de simulação de ensaios para corrigir o projeto,

antes do ensaio em laboratório.

• Telas do software, aplicações, variáveis de entrada e saída de resultados,

• Nos documentos do treinamento são mostrados:

• Unidades empregadas, condições de uso e como foi feita a validação

• Como usar o software (entrada de dados e como obter os dados

• Como analisar os resultados das simulações para avaliar se o equipamento

passaria ou não em um ensaio real de laboratório.

Neste vídeo



Tela inicial com dados de entrada

 Tipos de ensaios

 Materiais dos condutores,

chapa e fluido (ar, SF6)

 Área ventilação

 Velocidade /vazão

ventiladores,

 Área

despressurização

 Tipos de equipamentos possíveis de simular

 Correntes nominais

e de curto circuito

 Watts adicionais (barramentos e conexões

calculados automaticamente)

 Posição barras

(vert, horiz)



Tela inicial com dados de entrada

 Numero do condutor
 Geometria, dimensões, posições e numero de suportes de barramentos



Tipos de equipamentos que podem ser simulados

MVSW_1;                       Painel de media tensão – AIS
ACI_1 e ACI_2 



Tipos de equipamentos que podem ser simulados

LVSW_1 :       Painel de baixa tensão –
compartimento do disjuntor

LVSW_2:                    
Painel de baixa 
tensão – gavetas



Tipos de equipamentos que podem ser simulados

ACI_3 - Painel de baixa tensão
ACI_4 - Painel de baixa 
tensão especial



Tipos de equipamentos que podem ser simulados

DUCT_1:                    Duto de barras



Tipos de equipamentos que podem ser simulados

Subst  – Arranjos de subestação



Tipos de equipamentos que podem ser simulados

SubstISI, Subst2  – Arranjos de subestação



Tipos de equipamentos que podem ser simulados

 GIS_1ph - GIS monofásico

 GIS_3ph - GIS

trifásico



Tipos de equipamentos que podem ser simulados

FUSE_1:                     Fusível

GISSF   ( duto de barras tri axial) SWITCH:     Secionador     



Testes de tipo que podem ser simulados

 Esforços eletrodinâmicas e térmicos durante o curto circuito (relacionados a ensaios

de correntes suportáveis de curta duração e de crista)

 Elevações de temperatura de partes condutoras e isolantes durante ensaios de

elevação de temperatura

 Efeitos das sobrepressões criadas por arcos internos em equipamentos como painéis,

dutos blindados e outros

 Mapeamento de campos elétricos no interior de equipamentos e em subestações

completas ( atendimento a valores de legislações para saúde no trabalho)

 Mapeamento de campos magnéticos no interior de equipamentos e em subestações

completas. Inclusive efeitos de aquecimentos por induções magnéticas.



Tela de resultados de elevação de temperatura

 Elevações de

temperatura ao longo

de todos os

condutores

(numerados de 1 a 7)

 Watts nos grupos

de componentes

 Pontos A, B, ... E, F

são os principais

pontos das normas

técnicas.



Tela de resultados de esforços eletrodinâmicos e tensões mecânicas

 Forças nos isoladores

e suportes de

barramentos

 Tensões mecânicas

que podem

empenar

condutores

 Seções retas

mínimas para

efeitos térmicos



Tela de resultados de sobrepressão do arco interno

 Curva da sobrepressão

 Tensão de arco e correntes



Tela de resultados de campos magnéticos



Tela de resultados de campos elétricos



Sequencia de entrada de dados e obtenção de resultados

Após ajustar-se os dados de

entrada para cálculo clica-se na

aba RESULTADOS e uma nova tela

se abrirá. Pela analise dos

resultados pode-se verificar se o

equipamento passará ou não no

teste de tipo.

É necessário que o projetista tenha

um certo conhecimento dos

conceitos de projeto e

suportabilidade de materiais.

O treinamento leva a isto.
Fim


