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RESUMO

Dentre a distribuição e transmissão em toda a rede que engloba o sistema elétrico de
potência, há alguns equipamentos como o transformador de potência, que se destaca por sua
imensa importância, o qual é um dispositivo utilizado para abaixar ou aumentar a tensão
elétrica por meio da indução eletromagnética, realizando a adequação de tensão para atender
os modernos sistemas de transmissão de energia.

Ao decorrer dos anos no Estado do Rio de Janeiro, estão sendo instalados um maior
número de transformadores, os quais objetivam o atendimento de um maior número de
clientes, que essencialmente devem ser atendidos pela rede de distribuição, com adequada
qualidade de tensão.

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma metodologia de comissionamento em
campo, para transformadores de potência e seu sistema de proteção, em especial o sistema de
proteção diferencial. Espera-se com essa metodologia mitigar as falhas durante a operação. Os
transformadores e o sistema de proteção de subestações típicas de distribuição, são a base para
o desenvolvimento da metodologia. Serão levantadas características, equipamentos e filosofia
de proteção que auxiliam na melhor eficiência de operação do transformador de potência. Os
ensaios devem ser efetuados com equipamentos devidamente calibrados e certificados, para
que se possa obter resultados confiáveis. A elaboração da metodologia de comissionamento
levará em consideração as boas práticas adotadas por concessionárias, em concordância com
as normas.

Palavras-Chave: Transformador; distribuição; sistema de proteção.
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ABSTRACT

Among the distribution and transmission in the entire electric grid that encompasses
the power system, there are some equipment such as the power transformer, which stands out
for its immense importance, which is a device used to lower or increase the electrical voltage,
through electromagnetic induction, adjusting the voltage to allow the modern power
transmission systems.

Over the years in the State of Rio de Janeiro, a greater number of transformers are
being installed, which aim to serve a greater number of customers, which essentially must be
served by the distribution network, with adequate voltage quality.

This work aims to present a field commissioning methodology for power transformers
and their protection system, in particular the differential protection system. With this
methodology, it is expected to mitigate the failures during the operation. The transformers and
the protection system of typical distribution substations are the basis for the development of
the methodology. Characteristics, equipment and protection philosophy that help in the best
efficiency of operation of the power transformer will be presented. The tests must be carried
out with properly calibrated and certified equipment, so that reliable results can be obtained.
The commissioning methodology will take into account the good practices adopted by
utilities, in accordance with the standards.

Keywords: Transformer; distribution; protection system.
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1 INTRODUÇÃO

De maneira ampla, a função do transformador é de elevar ou diminuir a tensão do

primário para o secundário, por redução ou aumento da corrente requerida para transmitir uma

determinada potência (N. ,NAPHTHENCIS AB). Devido à sua importância, é necessário

elaborar um conjunto de ensaios, listados na metodologia deste artigo. Estes ensaios são

anteriores à sua energização, de forma a assegurar a menor taxa de risco no período de

operação.

O transformador é um equipamento imerso ao sistema de potência, sendo sujeito a

constantes perturbações das mais variadas origens, tais como descargas atmosféricas, grandes

variações de carga e curtos-circuitos (B. ,MIKELY), entre outras anomalias que serão citadas

na continuação deste trabalho.

Tais anomalias são supervisionadas pelo sistema de proteção, o qual detectará e

iniciará uma ação corretiva, para que o transformador não saia de sua normal operação

(SATO, FUJO). Onde em casos da não correção, serão tomadas ações pré-programadas no

sistema de proteção, a fim de proteger o transformador.

Segundo (MILASCH, M.) é essencial analisar todas as propriedades físicas, elétricas e

químicas nos materiais envolvidos no interior do transformador, pois afirmar (CIGRÉ, WG

12-05) que entre as causas mais prováveis de falhas, há uma forte contribuição do projeto

elétrico, mecânico e térmico (ANTUNES, HARISON). Devido a isto, é definido um conjunto

de ensaios antes de sua entrada em operação, que denominaremos de comissionamento em

campo.Os ensaios consistem em verificar o funcionamento e a integridade dos componentes

do transformador, entre eles estão os TC’s, resistência elétrica e de isolamento, fator de

potência de buchas, polaridade, deslocamento angular, controladores de temperatura, relação

de espiras, funcionamento do comutador sob carga e entre outros (NBR 5356, 2007).

Os transformadores possuem algumas proteções intrínsecas que serão citados nos

aspectos teóricos, estas sinalizam falhas no equipamento propriamente dito. Porém não são

suficientes para proteger o Trafo por completo, havendo a necessidade da implantação de

proteções externas. Conforme (HAROWITZ, S.H.), o método de proteção diferencial é o mais

apropriado dentre as proteções para transformadores de potência (B. ALEXANDRE). Neste

método, as formas de onda de corrente do mesmo, no primário e secundário, são

constantemente monitoradas usando-se Transformadores de Corrente (TC’s), acoplados em

série com seus ramos primários e secundários, detectando qualquer desequilíbrio no sistema e

protegendo o equipamento. A proteção diferencial é realizada usando equações que emulam
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as equações ATB de transformadores (B. KASZTENNY). Isso monitora tanto os circuitos

elétricos quanto os magnéticos de transformadores (B. KASZTENNY). Esta proteção engloba

desde a energização, se modelando ao fenômeno da corrente de magnetização (LING, P.C.Y),

ou corrente de inrush, até à fase de operação do sistema, (LIN, C.E,) tanto para distribuição

como para transmissão.

Faltas em transformadores são frequentes, cujas consequências são muito caras como

discutidas em (B. KASZTENNY). Sendo assim, este artigo tem como proposta elaborar uma

metodologia de comissionamento em campo, englobando o sistema de proteção. Em especial

será enfatizada a proteção diferencial para transformadores de potência, com o intuito de

diminuir as falhas em operação. Após a elaboração desta metodologia, que tem como base

procedimentos de distribuidoras de energia, será feita a simulação do arranjo padrão da

distribuidora, aplicando nas simulações deste arranjo, cenários ideais e não ideais. O

desenvolvimento da metodologia proposta neste trabalho, está em concordância com as

normas NBR 6936  de 1992, NBR 7036 de 1990, NBR 6869 1989 e NBR 5356 de 2007.

O comissionamento consiste na aplicação integrada de um conjunto de técnicas e

procedimentos de engenharia para verificar, inspecionar e avaliar cada componente físico do

transformador incluindo todo ou partes, instrumentos e equipamentos auxiliares, para elevar a

confiabilidade do mesmo na energização inicial e na operação.

1.1 OBJETIVOS

A elaboração deste Trabalho de Conclusão, tem como objetivo apresentar uma

metodologia de comissionamento em campo para transformadores de potência e seu sistema

de proteção, em especial o sistema de proteção diferencial. Espera-se com essa metodologia,

mitigar as falhas durante a operação. Os transformadores e o sistema de proteção de

subestações típicas de distribuição, são a base para o desenvolvimento da metodologia. Serão

levantadas características, equipamentos e filosofia de proteção que auxiliam na melhor

eficiência de operação do transformador de potência.

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho será divido em 8 capítulos, os quais serão apresentados logo abaixo:

● Capítulo 1 : Introdução dos trabalho, junto a seus objetivos;
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● Capítulo 2: Fundamentos teóricos referentes ao transformador, sistema de

proteção e inovações tecnológicas;

● Capítulo 3: Motivação para a elaboração do trabalho e apresentação da

metodologia para ensaios em transformadores de potência;

● Capítulo 4: Será apresentado o sistema de proteção para transformadores de

potência;

● Capítulo 5: Demonstração da metodologia para o sistema de proteção dos

transformadores de potência, e em especial para o transformador selecionado

como modelo;

● Capítulo 6: Proposta para trabalhos futuros;

● Capítulo 7: Conclusões finais do trabalho de conclusão de curso.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA

Quando fala-se no setor elétrico, refere-se normalmente ao Sistema Elétrico de

Potência (SEP), definido como o conjunto de todas as instalações e equipamentos

destinados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição,

inclusive. Sendo destinada a distribuição de energia elétrica, como objetivo desta

atividade, onde os transformadores estudados são instalados em suas subestações de

distribuição, o qual pode ser analisada na Figura 1(ADOLPHO, 2018), apresentada

abaixo.
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Figura 1: Sistema Elétrico de Potência

2.2 TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA

O Transformador é um equipamento de operação estática, que por meio da indução

eletromagnética transfere energia de um circuito, chamado primário, para um ou mais

circuitos denominados, respectivamente de secundários ou terciários, sendo, no entanto,

mantida a mesma frequência, porém com tensões e correntes diferentes (MAMEDE FILHO,

JOÃO). Basicamente seus enrolamentos são acoplados por meio de um fluxo magnético

comum (FITZGERALD, A.E.). Mostrados abaixo então o circuito monofásico equivalente do

transformador apresentado na Figura 2 e a sua representação ideal com carga na Figura 3,

respectivamente:
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Figura 2: Circuito Monofásico Equivalente de Transformadores

Figura 3: Circuito Ideal com Carga

As seguintes equações modelam matematicamente as relações do transformador (MAMEDE

FILHO, JOÃO):

(1)𝑣
1

= 𝑒
1

= 𝑁
1

𝑑φ
𝑑𝑡

(2)𝑣
2

= 𝑒
2

= 𝑁
2

𝑑φ
𝑑𝑡

(3)𝑍
1

= 𝑍
2
(

𝑁
1

𝑁
2

)
2

2.3 COMISSIONAMENTO EM CAMPO

Com o crescimento dos centros de consumo (EPE, 2011), às exigências por melhorias na

qualidade de energia e seus equipamentos torna-se cada vez maior. Pois impacta diretamente no

consumidor final (ANEEL, 2012). Demonstrando a importância de se possuir os equipamentos que



6

compõem o sistema de potência devidamente ensaiados, detectando e mitigando assim, possíveis

falhas (ALMEIDA, ANTONIO). De maneira a gerar uma melhor eficiência do sistema.

Segundo (ANTUNES, HARISON), completada a fase de montagem ou instalação do

transformador em campo, o mesmo deverá ser submetido novamente a alguns testes elétricos de

rotina, além de serem feitas inspeções visuais, que detectam o estado externo do transformador (NBR

7037, 2011).

2.3.1 ENSAIOS EM TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA

Os testes em transformadores de força são procedimentos essenciais para assegurar o

bom funcionamento do transformador, garantindo que este gere, transmita e distribua energia,

obedecendo às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A empresa que

realiza os testes em transformadores de força, após conduzi-los, entrega um relatório com

laudos completos de ensaio, esquemas elétricos e certificados de garantia, para que os

transformadores possam operar com segurança e eficiência.

São vários os tipos de testes em transformadores de força realizados. São entre eles

analisados: gás dissolvido, valores elétricos como corrente sem carga, enrolamento e

resistência de isolamento ou capacitância e valor de fator de potência na frequência de linha.

Esses testes em transformadores de força identificam condições ou localizações específicas

com falhas, fazendo com que não só os transformadores sejam reparados e estejam prontos

para utilização, mas também que a manutenção regular seja mais objetiva e

simples(GUIMARÃES, PAULO).

Como os transformadores são equipamentos complexos, compostos por uma variedade

de elementos, existem tipos de testes em transformadores de força específicos para identificar

a localização da falha. São feitos testes entre eles na resistência elétrica dos enrolamentos,

relação de tensões, resistência de isolamento, polaridade, deslocamento angular e sequência

de fase, perdas em vazio e corrente de excitação, perdas em carga e impedância de

curto-circuito, tensão aplicada (na maioria das vezes são testes em transformadores de força

usados e reparados), tensão induzida (também aplicados, majoritariamente, em

transformadores usados ou reparados) e determinação do fator de potência. Esses testes

específicos identificam detalhadamente se existe alguma falha em algum desses componentes,

atestando se o produto está pronto para utilização (GUIMARÃES, PAULO). As inspeções e

ensaios devem ser executados de acordo com a NBR 5380, sendo classificados em três

modalidades de ensaios, conforme apresentado abaixo:
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● Ensaios de Rotina: São executados em todas as unidades de produção, sendo os

seguintes ensaios:

○ Resistência elétrica dos enrolamentos;

○ Relação de tensões;

○ Polaridade:

○ Deslocamento angular e sequência de fases;

○ Perdas(em vazio e em carga);

○ Corrente de excitação;

○ Impedância de curto-circuito;

○ Estanqueidade e resistência à pressão, a quente em transformadores

subterrâneos de qualquer potência;

○ Verificação do funcionamento dos seguintes acessórios:

■ Indicador externo de nível do óleo;

■ Indicador de temperatura do óleo;

■ Comutador de derivações em carga;

■ Comutador de derivações sem tensão;Relé Buchholz ou equivalente;

■ Indicador de vazão de água;

■ Dispositivos de alarme quando houver interrupção da circulação de

água de resfriamento;

■ Indicador de circulação do óleo;

■ Indicador de temperatura do enrolamento;

■ Dispositivo de alívio de pressão;

■ Ventilador;

■ Bomba de circulação do óleo;

■ TCs de bucha.

○ Ensaios no óleo isolante, após contato com equipamento, em transformadores

com tensão igual ou superior a 72,5 kV ou potência nominal superior ou igual

a 5 MVA:

■ Rigidez dielétrica;

■ Teor da água;

■ Fator de potência;

■ Tensão interfacial;

■ Índice de neutralização.
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○ Ensaios de verificação da pintura da parte externa de transformadores de

tensão igual ou superior a 242 kV:

■ Aderência;

■ Espessura:

● Ensaios de tipo: São aqueles que o comprador realiza, sendo eles:

○ Elevação de temperatura;

○ Tensão suportável nominal de impulso atmosférico, para transformadores com

tensão superior ou igual a 242 kV;

○ Nível de ruído;

○ Ensaios no óleo isolante, após contato com equipamento, em transformadores

com Tensão igual ou inferior a 36, 2 kV:

■ Rigidez dielétrica;

■ Teor de água;

■ Fator de potência ou fator de dissipação;

■ Tensão interfacial.

○ Medição da potência absorvida pelos motores de bombas de óleo e

ventiladores.

● Ensaios especiais:

○ Ensaios de curto-circuito;

○ Medição da impedância de sequência zero em transformadores trifásicos;

○ Medição de Harmônicos na corrente de excitação;

○ Análise cromatográfica dos gases dissolvidos no óleo isolante;

○ Fator de potência do isolamento;

○ Vácuo interno;

○ Nível de tensão de radiointerferência;

○ Ensaios para verificação do esquema de pintura anteriormente mencionados, o

método de ensaio deve constituir objetivo de acordo entre fabricante e

comprador.

2.4 SISTEMA DE PROTEÇÃO

Como todos os equipamentos do sistema elétrico, os transformadores estão sujeitos a

defeitos (Y. G., PAITHANKAR). Para que o possa-se proteger há dois conjuntos de proteções

(WG B5.05), tem-se suas proteções intrínsecas que formam um conjunto de proteções
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integradas ao equipamento, como a válvula de alívio de pressão, temperatura do óleo,

temperatura de enrolamento, relé de gás, e entre outras que serão estudadas mais a fundo no

trabalho de conclusão.

E suas proteções elétricas, que englobam desde fusíveis as funções de proteção

embutidas nos relés de proteção externos ao transformador, como sobre-excitação,

sobrecorrente, frequência, direcional de neutro e a função diferencial, que é economicamente

recomendada para potências acima de 10 MVA (Y. G., PAITHANKAR). Serão focadas neste

trabalho as funções de relés operantes na proteção dos transformadores de potência.

2.4.1 ELEMENTOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO

O sistema de proteção é composto por equipamentos que diretamente são responsáveis

pela maior eficiente do SEP (Sistema Elétrico de Potência), cujo qual é composto dentro das

subestações de distribuição, pelos seguintes equipamentos:

● Relés: Um dispositivo elétrico que é projetado para responder às condições de entrada

de forma pré-estabelecida, e depois que suas condições especificadas são atingidas,

causa a operação do contato ou mudança abrupta similar em circuitos elétricos de

controle. As entradas são usualmente elétricas, mas podem ser mecânicas, térmicas, ou

outras grandezas ou associações destas (ANSI C37.90, 1990);

● Disjuntor: São dispositivos de manobra (mecânico) capazes de estabelecer, conduzir e

interromper correntes em condições normais do circuito, assim como estabelecer,

conduzir por tempo especificado e interromper correntes anormais especificadas do

circuito, tais como as de curto-circuito(ABNT/NBR 5459,1987);

● Transformadores de corrente (TC): São equipamentos capazes de reduzir,

proporcionalmente, a corrente do elemento que se deseja medir (primário), para

valores compatíveis com o instrumento de medição, controle ou proteção (secundário)

e são divididos em dois tipos principais:

○ Transformadores de corrente para serviços de medição: Esses tipo de TC mede

uma faixa menor de valores, porém com uma exatidão maior, é é adequado

para o uso com equipamentos de medição, que exigem essa característica

(ABNT/NBR 6856, 1992);

○ Transformadores de corrente para serviço de proteção: Esse tipo de TC mede

uma faixa maior de valores, porém com uma exatidão menor, e é adequado
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para o uso com relés de proteção, que pelo fato de medirem grandes correntes

de curto-circuito, necessitam dessa característica (ABNT/NBR 6856, 1992).

● Transformadores de Potencial (TP): São equipamentos capazes de reduzir,

proporcionalmente a tensão do circuito para níveis compatíveis com as tensões

nominais dos instrumentos de medição, controle ou proteção (ABB SWITCHGEAR

AB DEPARTMENTE TSA, 1999).

2.4.2 FILOSOFIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO

A proteção dos sistemas elétricos deve proporcionar, além da interrupção da

eletricidade, com o objetivo de proteger linhas, barras e equipamentos, a possibilidade de

monitorar dados com o intuito de se estudar posteriormente as causas das “falhas”

ocorridas(COTOSCK, KELLY).

O estudo de implementação da proteção elétrica de um sistema leva em consideração

os seguintes aspectos(MASON, RUSSELL):

● Econômico: hoje, por exemplo, novos sistemas de proteção são implementados,

utilizando-se relés microprocessados, onde na rede básica há uma necessidade de

modernização dos equipamentos de proteção, devido à melhora da confiabilidade e da

observabilidade.;

● Propagação do defeito: evitar que o defeito possa atingir outros equipamentos da rede,

causando danos a esses ou interferindo na operação normal do sistema;

● Tempo de inoperância: minimizar o tempo da não disponibilidade do fornecimento de

energia.

2.4.3 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA PROTEÇÃO

Como apresentado anteriormente, o transformador é tido como o equipamento de

maior custo dentro de uma subestação de distribuição, sendo assim, é necessário que seja

protegido por um sistema de rápida ação e alto grau de confiabilidade. Os relés de proteção

encarregam-se de retirar elementos de operação, quando houver um curto-circuito ou

operação anormal de funcionamento, interrompendo e mitigando qualquer que seja a falha,

conservando todo o sistema de potência a qual estiver em sua zona de proteção.
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Os relés devem também informar a devida localização da falta com o objetivo da

rápida manutenção do elemento causador da falta e, portanto, o rápido religamento. É

importante também que haja oscilografias, possibilitando a análise da falta e da atuação da

proteção usada(COTOSCK, KELLY).

Onde segundo P. M. Anderson(ROSSEL, MASON)), estas são algumas das

definições que pode-se definir com relação à proteção:

● Confiabilidade da proteção: É definida como a probabilidade de

funcionamento correto da proteção quando houver a necessidade de sua

atuação. Para isto a proteção deve atuar adequadamente para uma falta dentro

de sua zona de proteção e não deve atuar para uma falta fora de sua zona de

proteção;

● Segurança na proteção: É uma expressão usada para identificar a habilidade de

um sistema ou equipamento de deixar de operar desnecessariamente. Porém,

assim como a confiabilidade da proteção, o termo muitas vezes é usado para

indicar que um sistema está operando corretamente;

● Sensibilidade na proteção: É a habilidade que um sistema tem de identificar

uma situação de funcionamento anormal em que exceda o nível normal ou

detectar o limiar em que a proteção deve atuar;

● Seletividade na proteção: É uma expressão associada ao arranjo dos

dispositivos de proteção de forma que somente o elemento em falta seja

retirado do sistema. Isto é, os demais elementos devem permanecer conectados

ao sistema. A característica de seletividade restringe a interrupção somente dos

componentes do sistema, que estão em falta;

● Zona de proteção: São as regiões de sensibilidade;

● Coordenação dos dispositivos de proteção: Determina os ajustes com o

objetivo de conseguir a sensibilidade de coordenação entre os dispositivos de

proteção, de forma que as proteções adjacentes só atuem no caso de falha das

proteções responsáveis por prover proteção à zona específica;

● Falso desligamento: Este fato ocorre quando o relé opera provocando o

desligamento desnecessário em decorrência de uma falta fora da zona de

proteção ou quando não há a ocorrência de falta.
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2.4.4 SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADORES

Transformadores de grande porte, além das proteções de sobrecorrente instantânea e

temporizada, utilizam proteções mais complexas, como a proteção diferencial. Onde a

proteção diferencial, necessita de um número de TCs equivalentes a quantidade de

enrolamentos existentes. Ou seja, um transformador de três enrolamentos, necessita de 3

grupos de TCs para realizar a função diferencial, um no primário, um no secundário e um no

terciário. Os TCs dos pontos de aterramento também são necessários, caso a utilização do

diferencial restrito a terra. Analisando assim, defeitos na etapa de operação do equipamento.

2.4.5 HISTÓRIA DOS RELÉS

Para a melhor desempenho operacional e segurança do sistema elétrico de potência, foi

implantada a utilização dos relés de proteção, resultando em menores dispêndios em caso de

falha do sistema. Sendo assim, adotados ao sistema de potência, e em especial a distribuição,

que será a qual os transformadores estudados estão inseridos. Os propulsores avanços no

desenvolvimento de novas tecnologias condicionam os relés a um aumento de sua

confiabilidade e eficiência.

Os primeiros relés desenvolvidos com finalidades específicas para atuações pela

variação de alguma grandeza elétrica foram os relés eletromecânicos. Eles eram projetados

para atuar no sistema, geralmente, através da atuação de forças produzidas pela interação

eletromagnética entre as correntes e o fluxo magnético sobre um condutor móvel

(HOROWITZ; PHADKE, 1996).

2.4.6 RELÉS DE PROTEÇÃO

O relé de proteção é um dispositivo destinado a detectar anormalidades no sistema

elétrico, atuando diretamente sobre um equipamento ou um sistema, retirando de operação os

equipamentos e componentes envolvidos com a anormalidade, acionando circuitos de alarme

quando necessários. Por outro lado, pode ser programado para permitir certas condições de

anormalidades, como por exemplo, no momento de energização de um equipamento ou de um

sistema (ARAÚJO et al, 2002, p. 33).

Os relés de proteção são dispositivos conectados ao SEP e possuem características de

projeto e funcionamento para detectar condições anormais de operação que ultrapassem os
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limites preestabelecidos e na inicialização de ações corretivas que possibilitem o retorno do

SEP ao seu estado normal (HOROWITZ; PHADKE, 1996). Tais equipamentos, tanto lógicos

ou digitais, são responsáveis pela análise de grandezas elétricas da rede elétrica e pela lógica

que será responsável pela tomada de decisão pelo sistema de proteção, em caso de distúrbio

na rede.

2.4.7 RELÉS ELETROMECÂNICOS

As primeiras aplicações de proteção de sistemas de potência baseados em dispositivos

eletromecânicos, comumente conhecidos como relés eletromecânicos, datam de 1905

(HOROWITZ, 2008). Seu funcionamento baseia-se a forças eletromagnéticas e contra

esforços provocados por molas e movimentos mecânicos dos contatos, no entanto, precisavam

de frequentes manutenções e calibrações, para manter assim, sua confiabilidade.

Dentre os tipos de relés, tem-se os relés de atração eletromagnética, sendo do tipo

êmbolo ou alavanca, e os relés de indução classificados como relés de disco de indução ou

alta velocidade. Os quais serão exibidos neste trabalho apenas uma das classificações de cada

modalidade de relé.

Na Figura 4, pode-se observar o relé de atração do tipo alavanca, o qual é de

conFiguração mais simplificada, sendo ajustado para atuar em um determinado intervalo de

corrente. Este tem atuação instantânea, com uma curva de tempo definida, podendo atuar em

CA (Corrente Alternada) ou CC (Corrente Contínua).
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Figura 4: Relé de Atração Tipo Alavanca

Os relés de indução detém do mesmo princípio dos motores de indução, em que um

rotor irá entrar em funcionamento através do conjugado gerado. Apresenta-se na Figura 5

(MELLO, 1983), o relé tipo disco de indução,que possui uma ou mais bobinas de atuação e

imã de freio, que produz torque de retenção quando o disco é acionado pela bobina de

operação, sendo seu tempo de atuação temporizado, logo quando a bobina de operação do relé

e energizada será induzido conjugado sobre o rotor (disco), fazendo com que o mesmo acelere

até entrar em sua velocidade de regime permanente. O percurso conFigurado que o contato

móvel irá realizar até atingir o contato fixo irá determinar o tempo para o qual o relé atua

fechando os contatos normalmente abertos, após a energização da bobina.

Figura 5: Relé Tipo Disco de Indução
.
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2.4.8 RELÉS DIGITAIS

Os relés digitais estão na categoria de Dispositivos Eletrônicos Inteligentes (IEDs -

Intelligent Electronic Devices), São relés eletrônicos gerenciados por microprocessadores

específicos a este fim, onde sinais de entradas das grandezas e parâmetros digitais são

controlados por um software que possibilita a lógica da proteção por meio de algoritmos,

realizando sua comunicação por meio de protocolo de comunicação, como por exemplo a

norma IEC 61850.

Neste trabalho será utilizado instrumentos de simulação, representando um relé digital

diferencial, entre outras funções, será realizado medições e verificações das grandezas de

entradas e saídas, associadas a finalidade do relé. Na Figura 6, podemos observa-se um dos

inúmeros modelos de relés digitais.

Figura 6: Relé Digital

2.4.9 COMUNICAÇÃO

Em virtude das novas tecnologias, boa parte dos relés possuem portas de comunicação

serial ou USB, de maneira que podem enviar e receber dados. Os quais suas parametrizações

podem ser, lógicas de operação, configurações gráficas do display mímico, arquivos de

oscilografia, medições, estados das entradas binárias, registros de eventos, entre outros

(SILVA, ROGÉRIO). Onde os relés são conectados em rede, e seus Controladores Lógicos

Programáveis (CLP) e software supervisórios, podendo ser as interfaces elétricas (232,

RS-485), ópticas (fibras ópticas plásticas ou vítrea) ou ainda infravermelho (ABB, 2004).
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Os principais serviços de comunicação são divididos pelos critérios de tempo,

podendo ser definidos como de tempo crítico ou não. Os serviços de comunicação previstos

na norma como sendo de tempo crítico são as mensagens GOOSE (Generic Object Oriented

Substation Event) e os Sampled Value (SV). Já as mensagens que não são de tempo crítico

são serviços client-server, e utilizam o protocolo MMS (Manufacturing Message

Specification). As mensagens GOOSE efetuam a comunicação horizontal, ou seja, entre os

IEDs no nível de bay, já as mensagens MMS efetuam a comunicação vertical, levando

informações dos equipamentos do nível de bay para os equipamentos do nível de estação. A

Figura 7 ilustra o barramento de estação pelo barramento de processos, demonstrando a

comunicação horizontal e vertical dentro de um software de análise de sistemas

(MAGALHÃES, FELIPE).

Figura 7: Comunicação Vertical e Horizontal

2.4.10 PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO GOOSE E MMS

Segundo Duarte (2012) “a mensagem GOOSE utiliza um mecanismo de comunicação

conhecido por publisher-subscriber, onde o IED emissor (editor) insere (publica) mensagens

na rede”. Devido ao seu critério de tempo crítico (com tempos de transmissão em torno de

5ms), elas trabalham somente nas duas camadas inferiores do modelo de referência ISO/OSI,

não possuem confirmação de recebimento e são do tipo multicast, ou seja, todos os subscriber

conectados a rede recebem a mensagem, porém somente o subscriber filtra e processa a

informação (MAGALHÃES, FELIPE). Porém, apesar de não ter confirmação, um mecanismo

especial de repetição garante a apropriada confiabilidade da transmissão sem a perda dessa

informação (MAGALHÃES, FELIPE), conforme mostrado na Figura 8 uma comunicação

vertical (MAGALHÃES, FELIPE). Onde a comunicação do protocolo Goose é horizontal,
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vista como a comunicação entre os relés de proteção no chamado nível 1 de comunicação, já o

protocolo MMS é a comunicação denominada de vertical, pois será entre o relés e a IHM

(Interface Homem Máquina), chamada de nível 2 de comunicação.

Figura 8: Transmissão de Comunicação

As mensagens MMS são serviços tipo client-server e utilizam as 7 camadas do modelo

de referência ISO/OSI, tornando a informação muito confiável pois os telegramas são

validados em baixo nível nas camadas inferiores o ISO/OSI. Porém, devido à utilização dos

mecanismos de confirmação de recebimento o tempo gasto para a troca de informação não é

adequado para comunicações de tempo crítico, contudo é muito adequado para aplicações

onde o tempo de resposta não seja crucial como a comunicação com o sistema supervisório do

barramento de estação (SILVA, BRUNO).

2.5 TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS

2.5.1 PROTOCOLO SV

As mensagens Sampled Value (SV) trafegam no barramento de processo e tem um alto

requisito de tempo, pois neles trafegam os sinais analógicos como corrente e tensão, e para

conseguir os requisitos de tempo (sincronismos em torno de 1µs) e ter alta velocidade, o SV

roda sobre a camada de enlace do modelo de referência OSI. Em se tratando de proteção, cada

ciclo da tensão e/ou corrente é muito importante para a correta atuação da proteção,

considerando um sistema em 60Hz, um ciclo está em torno de 16,66 ms (MAGALHÃES,

FELIPE).
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2.5.2 MERGING UNITS

A Merging Unit (MU) como verifica-se na Figura 9 (COUTINHO, SAMUEL), é

constituída basicamente por um circuito elétrico que recebe valores analógicos de tensão e

corrente, um conversor analógico-digital que realiza a amostragem dos sinais e um

processador que padroniza o sinal digital para trabalhar em conformidade com a norma IEC

61850. O processamento interno utiliza blocos distintos, o que ocasiona um atraso no sinal.

Para corrigir esse retardo, deve ser utilizado um sincronizador de tempo externo (GPS) que

trabalha a taxa de 1 pps (pulso por segundo) (PENA, DAYANE).

2.5.3 BARRAMENTO DE PROCESSO

O protocolo definido pela norma para o barramento de processo é o SV – Sample

Values (IEC 61850-9). Ele ainda não é utilizado concretamente devido às necessidades de

evolução tecnológica dos equipamentos de campo (TCs, TPs, disjuntores, etc.). Como ele

trata da conversão e transmissão dos sinais analógicos principalmente para fins de proteção,

ele possui prescrições de prioridade, VLANs e tempo (na ordem de microsegundos), por isso

estabelece como camada física e de enlace o IEEE 802.3. A única outra camada do protocolo

é a de aplicação, a fim de evitar atrasos no processamento em outras camadas. Define

mensagens multicast, modelo de comunicação publicador/assinante. Em termos de hardware,

é previsto que futuramente os sensores e atuadores (TCs, TPs, disjuntores, etc.) possuam

processamento digital e interfaces ópticas para comunicação direta com os níveis superiores,

todavia, enquanto isso não se torna realidade, a norma prevê a utilização de uma “Merging

Unit”, que nada mais é do que um módulo concentrador de entradas/saídas analógico/digital

com processamento e interface de comunicação em SV, conforme demonstrado na Figura 9

(COUTINHO, SAMUEL).
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Figura 9: Sistema Merging Unit

Nos dias atuais, há instalações reais que possuem o protocolo de barramento de

processo (SV) implementado em todo o seu sistema. Assim, uma instalação é projetada de

forma que os sensores e atuadores de campo enviem sinais através de cabos rígidos

diretamente aos IEDs. Os IEDs, por sua vez, executam toda a proteção e automação no nível

de bay via mensagens GOOSE.(COUTINHO, SAMUEL).

3 METODOLOGIA DE ENSAIO EM TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA

Neste capítulo será apresentado o método adequado de comissionamento para um

transformador de potência de 40 MVA isolado a óleo mineral, com previsão de instalação na

Subestação de Muriqui em junho de 2021, subestação localizada no município de

Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro.

Os ensaios a serem apresentados na metodologia terão o objetivo de direcionar ao

comissionamento em campo dos transformadores de potência, com os ensaios que deverão

constatar a integridade do transformador, antes de sua entrada em operação.

Os ensaios devem obedecer ao descrito na especificação técnica, seguindo as normas

NBR 5356 (1993) e NBR 10295 (1988). No caso de transformadores fabricados no exterior,

deve-se observar a especificação de compra e as normas internacionais utilizadas para

fabricação.

3.1 MOTIVAÇÃO PARA A METODOLOGIA

Devido ao aumento de consumidores no setor elétrico de potência, é exigido um maior

número de novos transformadores de potência, nas subestações de transmissão e distribuição.

Contudo, eles devem atender as cargas exigidas de forma eficiente, em toda sua vida útil.



20

Serão demonstrados comparativos adquiridos de eventos mapeados pelo setor de

manutenção de uma distribuidora de energia. A partir da análise dos mesmos, serão

elaborados procedimentos que compõem a metodologia de comissionamento proposta.

Este projeto busca analisar os maiores problemas encontrados com os transformadores de

potência, em seu período de operação. Através de uma análise aprofundada dos problemas

encontrados nos transformadores de potência das subestações de distribuição, propõe-se uma

metodologia de comissionamento do equipamento estudado, e espera-se que a mesma

contribua para melhorias dos métodos de comissionamento das concessionárias de energia

elétrica.

Os eventos que serviram de base para o desenvolvimento da metodologia foram extraídos

da base de dados do Centro de Operações, e ela foi consolidada pela manutenção de alta

tensão. No ano de 2019 o setor de controle de clientes ligados a rede, detectou um montante

de 5.988.192 clientes afetados por falhas em transformadores, dos quais 3.676.354 ficaram

sem o fornecimento de energia por mais de 3 minutos. No ano de 2020, tendo como data

limite a primeira quinzena de novembro, foi detectado que 3.094.140 clientes foram afetados

por falhas em transformadores, sendo destes 1.208.170 por mais de 3 minutos. No

demonstrativo será indicado o número de clientes afetados e a quantidade de transformadores

que apresentaram problemas em operação para determinada descrição, conforme mostrado na

Tabela 1 e 2.

Conforme mostrado nas tabelas abaixo, o alto volume de consumidores afetados, justifica

os métodos de comissionamento de transformadores em campo, como uma última barreira

para sanar falhas.



21

Tabela 1 - Clientes afetados por falhas em transformadores em 2019

Tabela 2 - Clientes afetados por falhas em transformadores em 2020

Observa-se com o gráfico a seguir, onde há um comparativo de falhas em operação

encontrados em transformadores da distribuidora, entre os anos de 2019 e 2020. percebe-se

vários defeitos, como falha no equipamento, problemas encontrados nos TCs, buchas,

comutador, em suas partes ativas, em sua proteção própria e externa. Essas falhas poderiam

ter sido sanados com uma metodologia de comissionamento em campo apropriada,

abordando-se assim, todos os pontos de prováveis defeitos em sua fase de operação.
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Figura 10 Comparativo anual de transformadores de potência com falhas em operação

Nos tópicos subsequentes, será proposto uma metodologia para o comissionamento

em campo dos transformadores de potência, tendo como modelo o transformador de 40MVA

estudado neste trabalho. Será proposto, uma filosofia de proteção, implantada no relé

diferencial.

3.2 ENSAIOS NOS TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA

Neste capítulo serão descritos todos os ensaios necessários no transformador de

potência, para que atue em melhor eficiência, diminuindo riscos de falhas na operação. Todos

os ensaios estão baseados nas normas NBR 5356 (1993), NBR 10295 (1988) e NBR 5458

(2010).

A metodologia de comissionamento em campo de transformadores, será baseado nos

seguintes ensaios:

● Ensaios de rotina: Esse tipo de ensaio realiza-se sobre todos os equipamentos em

condições específicas, sendo os respectivos testes, métodos de ensaio e critérios de

aceitação definidos nas normas aplicáveis;

● Ensaios de tipo: Estes tipos de ensaios são realizados no equipamento, com o objetivo

de demonstrar que o equipamento obedece às especificações que não podem ser

controladas pelos ensaios de rotina;
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● Ensaios especiais: Os ensaios destinam-se a verificar as características e o

comportamento dos equipamentos em condições específicas, devendo ser previamente

acordados com o fabricante.

3.2.1 ENSAIOS DE ROTINA

3.2.1.1 Resistência elétrica dos enrolamentos

A resistência elétrica dos enrolamentos, de acordo com a NBR 5356 (1993), deve ser

medida na derivação correspondente à tensão mais elevada e corrigida para a temperatura de

referência. No caso de transformadores polifásicos, este valor deve ser por fase. O comprador

deve indicar as derivações adicionais para as quais o fabricante deve medir a resistência dos

enrolamentos.

Os valores de temperatura aferidos nos enrolamentos do transformador com seus

limites de elevação, devem ser corrigidas pelo método de variação de resistência, para as

temperaturas referenciadas em norma.

No caso de transformadores a óleo, determina-se a temperatura média do óleo e

considera-se que a temperatura do enrolamento é igual a este valor médio. A temperatura

média do óleo é adotada como a média das temperaturas do óleo nas partes superior e inferior

do tanque (topo e fundo do tanque). Quando se mede a resistência a frio, com o propósito de

determinar a elevação de temperatura, é necessário envidar esforços especiais para determinar

a temperatura média do enrolamento. A diferença entre as temperaturas do óleo das partes

superior e inferior deve ser a mínima referenciada em norma (BRITO, MIKELY). Este ensaio

será apresentado na etapa de comissionamento, ou logo após aos ensaios de carga.

3.2.1.2 Relação de tensões

Os ensaios de relação de tensões devem ser feitos em todas as derivações. Quando o

transformador tiver enrolamento com ligações de série paralela, o ensaio deve ser feito nas

duas ligações. As tensões são sempre dadas para o transformador funcionando em vazio. Sua

tolerância é especificada pela NBR 5356 (1993), conforme a Tabela 3 abaixo.
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Tabela 3 - Tolerância para ensaios de relação de transformação

Características Especificadas Tolerância

Relação de tensões em qualquer derivação

(Deve ser aplicada a menor das tolerâncias indicadas) ± 0,5%

Em transformadores providos de derivações, quando a
tensão por espira for superior a 0,5 % da tensão de
derivação respectiva, a tolerância especificada
aplica-se ao valor da tensão correspondente à espira
completa mais próxima.

± 1/10 da impedância de
curto-circuito, expressa em

porcentagem

A Tabela Acima demonstra as características de relação de tensão, com suas

respectivas tolerâncias de tensão entre suas derivações.

3.2.1.3 Resistência de isolamento

A resistência do isolamento deve ser medida segundo a NBR 5356 (1993). No caso em

que a resistência for menor que o referenciado em norma, o trafo não poderá ser energizado..

3.2.1.4 Deslocamento angular e sequência de fases

Devem ser verificados o deslocamento angular e a sequência de fases, garantidos pelo

fabricante, por meio do levantamento do diagrama fasorial.

3.2.1.5 Corrente de Excitação

O ensaio deve verificar se o valor garantido pelo fabricante foi atendido, dentro das

tolerâncias prescritas no item 05 da Tabela 4 segundo a NBR 5356 (1993).
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Tabela 4 - Tolerâncias para Perdas em Vazio e em Carga

Item Características especificadas Tolerância

01 Impedância de curto-circuito

a) Tolerância no valor medido em relação ao valor declarado pelo
fabricante:

i) Transformadores de dois enrolamentos;
ii) Transformadores de mais de dois enrolamentos

iii) Transformadores com enrolamentos em ziguezague;
iv) Autotransformadores.

b) Tolerância na diferença entre valores de impedância de
quaisquer dois transformadores do mesmo projeto, em relação
ao valor declarado pelo fabricante:

i) Transformadores de dois enrolamentos;
ii) Transformadores de mais de dois enrolamentos;

iii) Transformadores com enrolamentos em ziguezague;
iv) Autotransformadores..

± 7,5%
± 10%
± 10%
± 10%

± 7,5%
± 10%
± 10%
± 10%

02 Perdas em vazio (para quaisquer tipo de transformador)

Em cada unidade da encomenda é considerada individualmente.

Na média aritmética obtida em encomendas de mais de uma unidade.

+ 10%

+ 0%

03 Perdas totais (para quaisquer tipo de transformador)

Em cada unidade da encomenda é considerada individualmente.

Na média aritmética obtida em encomendas de mais de uma unidade.

+ 6%

+ 0%

04 Relação de tensões em qualquer derivação

Deve ser aplicada a menor das tolerâncias indicadas.

Em transformadores providos de derivações, quando a tensão por espira
for superior a 0,5% da tensão de derivação respectiva, a tolerância
especificada aplicar-se-á ao valor da tensão correspondente à espira
completa mais próxima.

± 0,5%

± 1/10 da
impedância de
curto-circuito,
expressa em
porcentagem

05 corrente de excitação

Em cada unidade da encomenda é considerada individualmente.

Na média aritmética obtida em encomendas de mais de uma unidade.

+ 20%

+ 0%
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3.2.1.6 Estanqueidade e resistência à pressão

Este ensaio deve ser realizado antes do início ou após o término dos ensaios dielétricos

que serão apresentados neste trabalho. No caso de ser efetuada a análise cromatográfica dos

gases dissolvidos no óleo isolante, o ensaio deve ser realizado antes da retirada da primeira

amostra ou após a retirada da amostra que se segue aos ensaios dielétricos. Os

transformadores devem suportar as pressões manométricas de ensaios especificadas na Tabela

5, durante o tempo especificado na mesma.

Tabela 5 - Valores para ensaios de estanqueidade e resistência à pressão

Tipo
do

transformador

Pressão
manométrica

(MPa)

Tempo de
aplicação

(h)

Selado 0,07 1

Tensão máxima do equipamento superior a
72,5 kV ou potência nominal superior a 10 MVA 0,05 24

Tensão máxima do equipamento inferior ou igual a
72,5 kV e potência nominal inferior ou igual a 10 MVA 0,03 24

3.2.1.7 Verificação do funcionamento dos acessórios

Os critérios de aceitação dos acessórios são os constantes das normas específicas. Na

ausência dessas normas, estes critérios devem ser objetivos de acordo entre fabricante e

comprador. onde os ensaios verificam os seguintes itens:

● Ventilação;

● Bomba de óleo;

● Indicador de circulação de óleo;

● Dispositivos para alívio de pressão;

● Indicador externo de nível de óleo;

● Indicador de temperatura de óleo;

● Relé detector de gás tipo Buchholz ou semelhantes;

● Indicador de temperatura do enrolamento;

● Comutador sem tensão.
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O transformador estudado será de isolamento a base de óleo. No entanto, não proíbe

que transformadores para potências de distribuição elevados, sejam transformadores de

potência secos.

3.2.1.8 Verificação da espessura e da aderência da pintura da parte externa

Para transformadores com tensão nominal igual ou maior a 242 kV, são adotados os seguintes

procedimentos:

● Espessura: A espessura especificada deve se medida em, pelo menos, três pontos do

tange principal e um ponto da tampa do transformador;

● Aderência: A aderência especificada na NBR 11388 deve ser verificada pelo método

do corte em grade ou pelo método de corte em X, de acordo com a NBR 11003. Para

sistemas e pinturas especiais (pintura sobre galvanização, etc.), deve ser usado o

método do corte em X.

Para transformadores com tensão nominal inferior a 242 kV, onde esses ensaios são feitos por

amostragem, são adotados os mesmos procedimentos anteriores. A espessura mínima da

camada de revestimento metálico, deve ser a indicada na NBR 11388.

3.2.1.9 Ensaios dielétricos

Dentro dos ensaios dielétricos pela NBR 5356 (1993), tem-se alguns dos requisitos que

consideram-se gerais, sendo estes:

● Os requisitos para transformadores imersos em óleo aplicam-se, somente, à isolação

interna. Se os espaçamentos externos entre partes vivas (fase-fase, e fase-terra) não

forem inferiores aos recomendados na Tabela 6, não são necessários ensaios adicionais

para a verificação da isolação externa. Se for utilizado espaçamento menor, a sua

adequação pode ser confirmada por ensaio de tipo num modelo adequado da

configuração ou no transformador completo;

● Os transformadores devem estar completamente montados como em funcionamento,

não sendo necessário a colocação dos acessórios de controle e do equipamento de

resfriamento;

● Buchas, comutadores de derivações e transformadores de corrente de bucha devem ser

especificados, construídos e ensaiados de acordo com as normas correspondentes. A
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execução satisfatória dos ensaios dielétricos, com os componentes acima citados

montados no transformador, constitui uma verificação da aplicação e instalação

correta destes componentes;

● Transformadores com caixa para ligação de cabos ou ligações diretas a instalações

blindadas em podem ser projetados, mediante acordo entre fabricante e𝑆𝐹
6

comprador, prevendo-se a instalação de buchas provisórias para os ensaios dielétricos;

● Se for necessário utilizar elementos não-lineares, tais como para-raios ou resistores

não-lineares, interna ou externamente, para a limitação de sobretensões transitórias,

isto deve ser levado ao conhecimento do comprador;

● Para execução dos ensaios dielétricos, os centelhadores das buchas, quando

especificados pelo comprador, podem ser removidos ou seu espaçamento aumentado,

para evitar centelhamento durante os ensaios;

● Nos ensaios de tensão induzida de curta duração, no enrolamento de alta-tensão deve

ser induzida o valor determinado conforme em equipamentos de tensão inferior ou

igual a 242 kV;

● Não é recomendado a realização periódica de ensaios dielétricos.

3.2.1.10 Ensaios de tensão suportável nominal à frequência industrial

Os transformador deve suportar os ensaios de tensão suportável nominal à frequência

industrial, durante 1 minuto, no valor especificado, sem que se produzam descargas

disruptivas e sem que haja evidências de falhas, sendo que:

● Em enrolamentos com isolamento uniforme, deve se aplicada, entre os terminais do

enrolamento e a terra, a tensão de ensaio correspondente ao nível de isolamento

especificado, de acordo com a Tabela 6;

● Em enrolamentos com isolamento progressivo, deve ser aplicado, entre os terminais

do enrolamento e a terra, a tensão de ensaio correspondente ao nível de isolamento

especificado para o neutro, de acordo com a Tabela 7;

Este ensaio não se aplica a enrolamentos de transformadores monofásicos, de tensão máxima

do equipamento igual ou inferior a 36,2 kV, que tenham, apenas, um terminal de alta-tensão

acessível e o outro aterrado.
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Tabela 6 -Níveis de isolamento para tensões máximas do equipamento iguais ou inferiores a

242 kV

Tensão máxima do
equipamento kV (eficaz)

Tensão suportável nominal de
impulso atmosférico

Tensão suportável nominal à
frequência industrial, durante 1

min e tensão induzida kV
(eficaz)

Pleno kV
(Crista)

Cortado kV
(Crista)

1 2 3 4

0,6 _ _ 4

1,2 _ _ 10

7,2 40 44 20

7,2 60 66 20

15 95 105 34

15 110 121 34

24,2 125 138 34

24,2 125 138 50

24,2 150 165 50

36,2 150 165 50

36,2 170 187 70

36,2 200 220 70

72,5 350 385 140

92,4 380 418 150

92,4 450 495 185

145 450 495 185

145 550 605 230

145 650 715 275

242 750 825 325

242 850 935 360

242 950 1045 395
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Tabela 7 - Níveis de isolamento do terminal de neutro

Tensão
máxima

do
equipame

nto

Tipo de aterramento do terminal de neutro

Diretamente aterrado com
ou sem transformadores

de corrente

Aterrado através de
resistor ou reator

Aterrado com ressonância
ou isolado com para-raios

no neutro

Tensão suportável nominal

À
frequência
industrial

De impulso
atmosférico

À
frequência
industrial

De impulso
atmosférico

À
frequência
industrial

De impulso
atmosférico

kV
(eficaz)

kV (eficaz) kV (crista) kV (eficaz) kV (crista) kV (eficaz) kV (crista)

1 2 3 4 5 6 7

1,2 10 _ 10 _ 10 _

7,2 20 60 20 60 20 60

15 34 95 34 95 34 95

15 34 110 34 110 34 110

24,2 34 110 34 110 34 110

36,2 34 110 34 110 50 150

72,5 34 110 34 110 70 200

92,4 34 110 50 110 140 350

145 34 110 70 150 185 450

242 34 110 70 200 275 650

362 34 110 140 350 325 750

460 34 110 140 350 _ _

550 34 110 _ _ _ _

800 34 110 _ _ _ _

3.2.1.11 Ensaio de tensão suportável nominal de impulso atmosférico

Dentre os ensaios de tensão suportável nominal de impulso atmosférico, cita-se:

● O transformador deve suportar os ensaios de impulso atmosférico, sem que se

produzam descargas disruptivas e sem que haja evidência de falha;

● Quando elementos não lineares ou para-raios internos forem utilizados, os

procedimentos para ensaio de impulso atmosférico devem ser objeto de acordo prévio
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entre fabricante e comprador, para cada caso particular, a fim de evitar problemas de

interpretação na avaliação dos resultados;

● Durante o ensaio, as solicitações dielétricas são distribuídas diferentemente, em

função da derivação na qual o transformador está ligado e do seu projeto;

● Os ensaios devem ser feitos com impulso plenos e cortados;

● Havendo descargas de contorno no circuito ou em um centelhador da bucha, ou falha

no registrador oscilo-gráfico, deve ser desprezada a aplicação que ocasionou a falha é

feita outra aplicação.

3.2.2 ENSAIOS DE TIPO

3.2.2.1 Ensaios de nível de ruídos

Os níveis de ruído produzidos por transformadores não devem exceder os níveis

especificados nas tabelas 23, 24 e 25 anexadas a NBR 7277, quando os transformadores são

ensaiados de acordo com a NBR 7277.Os valores destas tabelas não se aplicam a

transformadores equipados com comutadores de derivação de carga, durante a operação

destes e durante a operação de relés auxiliares e chaves de controle associadas a essa

operação.

3.2.2.2 Ensaios no óleo isolante

Os critérios de aceitação de óleo isolante de acordo com a NBR 5356 (1993), após

contato com o equipamento, são os indicados na Tabela 8.
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Tabela 8 - Características do óleo mineral isolante tipo A ou tipo B, após contato com o

equipamento

Características
Método de

Ensaio
Unidade

Valores Garantidos

Mínimo Máximo

Tensão interfacial a 25ºC NBR 6234 mN/m 40 _

Teor de água
Un < 72,5 kV

NBR 5755 mg/kg _
25

Un ≥ 72,5 kV 15

Rigidez dielétrica

Un < 72,5 kV NBR 6869

kV

30 _

Un < 72,5 kV
IEC 156

50 _

Un ≥ 72,5 kV 70 _

Fator de perdas
dielétricas ou Fator de
dissipação

a 100ºC
Un < 72,5 kV ASTM D

924
%

_ 0,9

Un ≥ 72,5 kV _ 0,6

a 90ºC
Un < 72,5 kV

IEC 247
_ 0,7

Un ≥ 72,5 kV _ 0,5

3.2.3 ENSAIOS ESPECIAIS

3.2.3.1 Medição da impedância de sequência zero em transformadores trifásicos

Em enrolamentos providos com derivações, esta medição deve ser feita na derivação

principal. Medições em outras derivações podem ser efetuadas mediante acordo entre

fabricante e comprador.

3.2.3.2 Análise cromatográfica dos gases dissolvidos no óleo isolante

A retirada de amostras de óleo para esse ensaio deve ser feita:

● Antes do início dos ensaios;

● Após os ensaios dielétricos;

● Após o ensaio de elevação de temperatura, caso seja realizado.

3.2.3.3 Medição do fator de potência do isolamento

Este ensaio deve preceder os ensaios dielétricos e pode ser repetido após estes, desde

que solicitado pelo comprador, para efeito de comparação com os valores anteriormente

obtidos. A análise cromatográfica dos gases dissolvidos no óleo pode ser usada com

vantagens para detectar possíveis sobreaquecimentos localizados, que não resultam em uma

elevação anormal da temperatura durante o ensaio. Tal análise é geralmente capaz de indicar
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leves sobreaquecimentos dos enrolamentos ou das partes estruturais, da ordem de 170 ºC a

200 ºC, ou altas temperaturas entre 300 ºC e 400 ºC, por exemplo, causadas por contatos

involuntários que conduzam a circulação de correntes parasitas (NBR 5356, 1993). A análise

dos gases dissolvidos no óleo é particularmente recomendada para grandes transformadores,

onde o fluxo de dispersão é um fator de risco.

A retirada de amostra de óleo para esse ensaio deve ser feita:

I. Antes do início dos ensaios;

II. Após os ensaios dielétricos;

III. Após o ensaio de elevação de temperatura, caso seja realizado.

A norma NBR 5356 (1993) ainda afirma que o critério de aceitação dos valores

medidos deve ser objeto de acordo entre fabricante e comprador. A análise de gases no óleo

para detecção de falhas incipientes é também tratada nas normas ABNT NBR 7070 e ABNT

NBR 7274 (BRITO, MIKELY).

3.2.3.4 Ensaios de nível de tensão de radiointerferência

Os níveis de tensão de radio interferência produzidos por transformadores não devem

ultrapassar os limites estabelecidos mediante acordo entre fabricante e comprador, quando

medidos de acordo com a CISPR 16.

3.3 CONCLUSÃO

Os ensaios citados neste capítulo, é entendido como etapas do comissionamento, que é

uma atividade que consiste na avaliação, inspeção e realização de testes para a verificação do

funcionamento de diversos componentes. Dessa forma, é um serviço de extrema importância

para o melhor desempenho de itens que compõe os sistemas elétricos, como é o caso dos

transformadores, já que é possível evitar riscos, falhas e problemas nos circuitos por meio das

análises do comissionamento de transformadores. 

Esse comissionamento em campo é realizado nas etapas precedentes à energização da

instalação, bem como após a ocorrência de sobrecargas ou curtos-circuitos, em caráter

emergencial. Também deve ser feito em caso de anomalia na peça, como alteração de ruídos,

níveis de tensão, vazamentos e em transformadores que ficaram sem alimentação de energia

por um longo período de tempo. 
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O comissionamento em campo dos transformadores, deve ser feito por meio de

equipamentos de medição que avaliam a relação de espiras, resistência da isolação, resistência

elétrica dos enrolamentos, fator de potência da isolação, análise de óleo, controladores de

temperatura, análise e ensaio das proteções intrínsecas, entre outros já citados neste trabalho,

onde sua adequada realização, resultará no melhor desempenho do transformador de força,

diminuindo assim possíveis falhas em operação e elevando o grau de confiabilidade do

equipamento. 

4 SISTEMA DE PROTEÇÃO  PARA TRANSFORMADORES

Neste capítulo e em seu subsequente, será apresentado o sistema funcional de

atuação dos relés de proteção, para a função diferencial e apresentaremos uma proposta de

padronização para a lógica de proteção com essa função, para transformadores de potência.

Os transformadores estão sujeitos a diversos tipos de faltas, tais como:

Curtos-circuitos monofásicos, bifásicos e trifásicos em seus terminais; curtos-circuitos

espira-terra e espira-espira sem seus enrolamentos; falhas no comutador de tap sob carga.

Além disso, outros distúrbios ocorridos fora da zona de proteção do transformador (ABB,

1999) podem causar defeitos nesse dispositivo e falha na proteção, a exemplo de faltas

externas (ANDERSON, P. M.), que tem-se na energização dos transformadores, sobretensões

e entre outros ( FERNANDES, JESSIKA).

Devido às exigências normativas e o esquema de proteção de transformadores de

maneira eficiente, deve-se considerar a sensibilidade, velocidade e seletividade da proteção

como parâmetros de projeto. Para garantir tais parâmetros, os dois conjuntos de proteção são

utilizados, sendo elas: proteções intrínsecas e proteções elétricas. Na Figura abaixo, ilustra-se

as funções de proteção comumente utilizadas e categorizadas nesses dois grupos (TAVARES,

2013).
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Figura 11 : Funções da Tabela ANSI Utilizadas para Proteção de Transformadores de Potência

Boa parte dos métodos de proteção diferencial de transformadores utilizam funções

auxiliares para melhorar a sensibilidade do relé, como por exemplo as funções de sequência

negativa, diferencial de tensão, funções de restrição ou bloqueios por harmônicos. Métodos

mais recentes, utilizam ferramentas de pré-processamento de sinais como a transformada

wavelet para análise de transitórios, assim detectando distúrbios que ocorrem no

transformador, bem como o uso de redes neurais para a discriminação de faltas de correntes

de inrush (FERNANDES, JESSIKA).

Neste trabalho será apresentado a função de proteção diferencial percentual, junto às

demais funções auxiliares.

4.1 ARRANJO PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL

Na Figura abaixo está demonstrado o arranjo, a qual o transformador de potência

estará submetido. Há TCs de baixa e alta, disjuntores gerais de baixa e alta, e o relé de

proteção que estará supervisionando o comportamento elétrico e eletromecânico do

transformador, incluindo a função diferencial.

Figura 12: Esquema do Relé Diferencial
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4.2 RELÉ DIFERENCIAL COMUM

Segundo (KINDERMANN, 2006), para a aplicação do relé diferencial comum,

utiliza-se um relé de sobrecorrente 50 ou 51, tendo a função de operação relacionada com a

diferencial 87. A proteção diferencial somente deverá operar para faltas próximas à zona

diferencial, compreendida entre os dois TCs da proteção 87, não devendo se sensibilizar com

faltas externas a esta zona. Neste caso o relé não deve operar apesar de um aumento brusco da

corrente nos TCs elas provem com a mesma proporção, ou seja, os TCs de entrada e de saída

medem a mesma corrente .𝐼
1

= 𝐼
2

A Figura 13 demonstrará um curto-circuito dentro da zona protegida

(KINDERMANN, 2006).

Figura 13: Defeitos do Relé Diferencial

Neste caso a corrente será uma corrente de curto-circuito, a corrente que passa𝐼
2

pela bobina magnetizante do relé será e a proteção atuará.𝐼
1

+ 𝐼
2

Apesar de essas ligações serem utilizadas (SANTOS, DAVI), elas apresentam

problema em relação à ocorrência de um elevado curto-circuito fora da zona de proteção

definida na implantação do sistema, devido a:

● Não ser perfeito o casamento de TCs;

● Saturação dos TCs;  Carregamento nos secundários dos TCs;

● Outros problemas.

Essas situações produzem erros nos TCs, podendo provocar a atuação indevida do

relé de sobrecorrente que está fazendo a função de proteção 87 (SANTOS, DAVI).
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4.3 RELÉ DIFERENCIAL PERCENTUAL (87)

O objetivo do relé diferencial, baseia-se na comparação das correntes elétricas que

circulam entre os dois terminais do transformador, ou seja, tem sua corrente de operação

definida pela diferença entre as correntes de saída de seus TCs. Conforme ilustrado na Figura

14.

Figura 14: Sistema Diferencial usado na Proteção de Transformadores de Potência

Sob condições normais e de faltas externas a um transformador monofásico, as

correntes e (correntes secundárias dos TCs) são iguais. Porém, no caso de faltas𝐼
1𝑆

𝐼
2𝑆

internas, a diferença entre estas correntes torna-se significativa, causando a atuação do relé de

sobrecorrente (SEGATTO, CARLOS).

Sendo assim, a corrente diferencial:

(7)𝐼
𝑑

= 𝐼
1𝑆

− 𝐼
2𝑆

Para correção dos erros introduzidos pelos TCs e pelas mudanças do tap do

transformador, é fixada uma pequena tolerância para a corrente diferencial (COURY, DENIS),

como a equação abaixo.

(8)𝐼
𝑑

≥ 𝐾(𝐼
1𝑆

− 𝐼
2𝑆

)/2

Onde esse K representa o ajuste que varia na faixa de 15% a 40%. Sendo estes, apresentados

na Figura 15 suas curvas características do diferencial, e suas respectivas zonas de operação e

restrição.
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Figura 15: Curva Característica Diferencial

Características inerentes ao sistema, como perdas no transformador, diferença entre

relações de transformação dos TCs, mudanças de TAPs e erros associados à construção do

transformador, podem causar uma corrente de operação diferente de zero em condições

normais do sistema. Para solucionar esse problema, o conceito de proteção diferencial

percentual é estabelecido, em que todos os possíveis erros são levados em consideração para

que o relé não atue indevidamente. De acordo com (BERNADES, 2006), na proteção

diferencial percentual são estabelecidas duas condições para detecção de faltas internas:

(9)𝐼
𝑜𝑝 

≥  𝐼
𝑝𝑖𝑐𝑘𝑢𝑝 

(10)𝐼
𝑜𝑝 

≥  𝐾𝐼
𝑟𝑒𝑠 

No qual é o limiar da corrente mínima de atuação do relé; K é um fator de 𝐼
𝑝𝑖𝑐𝑘𝑢𝑝 

sensibilidade do relé, que indica a declividade da curva de operação; é a corrente de𝐼
𝑟𝑒𝑠 

restrição.

4.4 CORRENTES DIFERENCIAIS INDESEJADAS

Algumas manobras operacionais nos transformadores podem causar o aparecimento de

correntes diferenciais, que não são defeitos, mas que podem sensibilizar a proteção

diferencial. Entretanto, em algumas dessas situações, não se deseja que a proteção desative o

sistema, pois as mesmas não constituem faltas internas ao transformador. Assim, torna-se

necessário um estudo sobre esses tipos de manobras no sentido de sensibilização destas à
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proteção diferencial do transformador (BERNADES, ALEXANDRE), para que se possa

distinguir entre a atuação ou não da proteção característica, sendo as correntes indesejáveis:

● Corrente de magnetização (corrente de “inrush”) durante a energização do

transformador;

● Sobre-excitação do transformador;

● Ajuste do TAP;

● Saturação de TCs devido às altas correntes que o percorrem;

● Rejeição de cargas.

4.4.1 AJUSTE DO TAP

A relação de transformação dos TCs deve ser ajustada de modo a compensar a

diferença de amplitude entre as correntes de fase do primário e secundário do transformador.

Essas relações são padronizadas, de modo que dificilmente realiza-se uma total compensação.

Os relés eletromecânicos possuem, fisicamente, taps que mitigam as diferenças entre as

correntes medidas. Entretanto, por ter um número limitado de taps, ainda não obteve-se uma

total compensação (ELMORE, 2003). Essa limitação foi superada com relés numéricos

microprocessados, pois estes realizam a compensação total, via software por meio da seguinte

fórmula (FERRER HECTOR J.: SHWEITZER EDMUND O.; LABORATORIES, 2010):

(11)𝑇𝐴𝑃 =  
𝑆

𝑚𝑎𝑥 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜
.𝐶

3 𝑉
𝑛𝑜𝑚

𝑅𝑇𝐶

Na qual é o enrolamento para o qual está sendo calculado o tap . C é uma constante𝑛

que assume valor igual a 1 para TC conexão em estrela e para TC conexão em delta3

(FERNANDES, JESSIKA).

.

4.4.2 COMPENSAÇÃO ANGULAR

Dependendo do tipo de ligação do transformador, há um desfasamento entre as

correntes dos enrolamentos primário e secundário medidas pelo relé diferencial

(FERNANDES, JESSIKA). Por exemplo, na ligação do transformador delta-estrela (DY1), as

correntes nos enrolamentos do primário estão adiantadas em 30° das correntes dos
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enrolamentos secundários do transformador. Dessa forma, a diferença entre as correntes do

primário e secundário não será zero em regime permanente, podendo o relé diferencial entrar

em condição de falta e operar indevidamente(SEL, 2011). Portanto, na proteção diferencial do

transformador é necessário realizar uma compensação angular (FERNANDES, JESSIKA).

Nos relés eletromecânicos utiliza-se as conexões dos TCs, de modo a compensar a

diferença angular. Por exemplo, em um transformador cuja ligação é delta-estrela os TCs do

lado estrela do transformador são conectados em delta e os TCs do lado delta do

transformador são conectados em estrela (SEL, 2011).

Em relés numéricos microprocessados, a compensação angular pode ser realizada via

software. Dessa forma, não há preocupação com a conexão dos TCs, pois a compensação é

feita matricialmente, como segue (SEL, 2011):

(12)𝐼
𝐴'[ ] =  𝑀. 𝐼

𝐴[ ]
(13)𝐼

𝐵'[ ] =  𝑀. 𝐼
𝐵[ ]

(14)𝐼
𝐶'[ ] =  𝑀. 𝐼

𝐶[ ]

em que e são correntes fasoriais de entrada do terminal do relé diferencial;𝐼
𝐴

,  𝐼
𝐵

 𝐼
𝐶

𝑛

M matriz de compensação angular; e as correntes de entrada compensadas. Em𝐼
𝐴'

,  𝐼
𝐵'

 𝐼
𝐶'

(SEL, 2011), apresentam-se as matrizes de compensação angular para diversos grupos de

conexões de transformadores.

4.4.3 SATURAÇÃO DO TC

O material ferromagnético do núcleo de um transformador tem um comportamento

linear até o ponto de joelho, sendo o comportamento não linear devido à saturação do núcleo

do transformador, como ilustrado na Figura abaixo. Os transformadores de corrente são

projetados para atuarem na região linear, podendo suportar correntes de cerca de 20 vezes o

valor da corrente nominal do transformador por um período de poucos segundos

(ANDERSON, 1996). Os TCs têm a função de transformar as correntes dos terminais do

transformador para correntes a níveis aceitáveis dos equipamentos de medição, para que
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sejam lidas pelos relés de proteção. Além disso, fornece isolação galvânica entre a rede

elétrica e os relés (FERNANDES, JESSIKA). Na Figura 16 (ANDERSON, 1996), pode-se

observar a região linear de atuação do TC, e sua região de saturação.

Figura 16: Curva de Saturação do Transformador de Corrente

Distúrbios, como faltas externas, próximo ao transformador e correntes de

magnetização podem provocar a saturação dos TCs, mesmo esses sendo projetados para

suportar tais condições. Quando ocorre a saturação do TC, a corrente que circula no terminal

secundário pode conter componentes CC, que decaem com o tempo. Como também,

harmônicos ímpares e/ou pares, e distorções na forma de onda quando há fluxo remanescente,

podendo levar à atuação indevida da proteção.

Na Figura abaixo, ilustra-se as correntes nos secundários dos TC1 e TC2 e as

respectivas correntes de operação e restrição para um caso de uma falta externa próxima ao

transformador, com saturação no TC2. Neste caso, as correntes diferenciais são distorcidas,

podendo vir a sensibilizar o relé de forma inadequada dependendo do ajuste do mesmo

(FERNANDES, JESSIKA).
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Caso de falta externa com saturação do TC2:

a) Correntes que fluem pelos secundários TC1 ( ) e TC2 ( );𝑖
1𝑆

𝑖
2𝑆

b) Corrente diferencial de operação ( ) e restrição  ( ).𝑖
𝑂𝑃

𝑖
𝑅𝐸𝑆

Figura 17: Correntes no Secundário dos Transformadores de Corrente

4.4.4 SOBRE-EXCITAÇÃO DO TRANSFORMADOR

A condição de sobre-excitação ocorre quando o transformador está submetido a um

valor de tensão muito superior ao valor de tensão nominal. Nessa condição, o comportamento

das correntes ante a variação de fluxo e não linear. Distorções nas correntes surgem como

consequência dos harmônicos gerados, provocando um aumento nos valores de magnetização

e também resulta em aumento na corrente diferencial que percorre o relé (FLASH, ELTON).

4.4.5 CORRENTES DE MAGNETIZAÇÃO

Com a energização dos transformadores podem surgir transitórios, que são formados

devido a magnetização e a saturação do seu núcleo. Sua magnitude é definida pela inclinação

da característica de magnetização na região saturada.

O fenômeno de corrente de magnetização, durante a energização dos transformadores

tem sido ponto de estudo nos projetos e desenvolvimentos da proteção diferencial aplicadas a

sistemas de proteção, tanto na distribuição que será o estudo de caso deste trabalho, como na
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transmissão (LING. e BASAK, 1988, 1989; LIN et. al., 1993 ; STIGANT e LACEY, 1929). A

corrente de magnetização, na situação de regime permanente, comumente representa de 1 a

2% da corrente nominal, podendo no entanto, alcançar de 10 a 20 vezes quando da

energização do transformador.

Para equacionar a situação da energização de um transformador, segue-se dos

esclarecimentos apresentados por OLIVEIRA et. al. (1984, p. 8-10), onde aplicando-se uma

tensão senoidal ao enrolamento primários do transformador, estando o secundário em vazio,

tem-se que:

(14)𝑣
1

= 𝑟
1
𝑖

0
+  𝑙

1

𝑑𝑖
0

𝑑𝑡 + 𝑁
1

𝑑Φ
𝑑𝑡

Onde tem-se:

= queda de tensão na resistência do primário;𝑟
1
𝑖

0

= queda de tensão devido ao fluxo de dispersão do enrolamento primário;𝑙
1

𝑑𝑖
0

𝑑𝑡

= força eletromotriz induzida no primário.𝑁
1

𝑑Φ
𝑑𝑡

A Figura abaixo, ilustra-se o comportamento das correntes de magnetização, as quais

possuem como característica uma elevada componente CC e componentes harmônicos de 1ª e

2ª ordem. Na Figura 18 ilustra-se a Correntes dos TCs localizados no primário do

transformador para as fases A, B e C.

Figura 18: Correntes de Fase no Primário do Transformador
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Segundo Anderson (1996), alguns fatores são responsáveis pela variação da duração e

amplitude da corrente de inrush, tais como:

● Potência do transformador;

● Níveis de tensão do sistema elétrico de potência;

● Resistência vista desde a fonte equivalente até o transformador;

● Tipo do material de fabricação do núcleo do transformador;

● Fluxo residual no momento da energização.

Algumas técnicas para contornar a atuação indevida do relé diferencial em condições

de correntes de inrush, por meio de relés de tensão temporizados associados ao relé

diferencial (time delay), ajustes do relé diferencial para as curvas características menos

sensíveis durante a energização e proteção diferencial percentual com restrição por

harmônicos, sendo o último mais utilizado. Entretanto, essas metodologias tornam a atuação

do relé diferencial mais lenta em condições de falta interna, devido aos atrasos dos filtros

usados da restrição por harmônicos e pela temporização do relé de tensão associado ao relé

diferencial. Além disso, faltas internas ao transformador, em alguns casos, também podem

apresentar conteúdos harmônicos de 2ª ordem, levando a não atuação do relé diferencial com

a restrição por harmônicos.

As correntes de inrush têm sido a preocupação de inúmeros engenheiros e

pesquisadores de proteção, os quais estão desenvolvendo o aprimoramento para a proteção

diferencial percentual, seja capaz de distinguir correntes de inrush de faltas internas, tanto

para o sistema de distribuição como o de transmissão, de maneira confiável e rápida. Dentre

essas técnicas, tem-se o uso de ferramentas matemáticas empregadas no processo de sinais

como transformada de wavelet e redes neurais artificiais (ANDERSON, 1996).

4.5 PROTEÇÃO DIFERENCIAL COM RESTRIÇÃO POR HARMÔNICOS

De acordo com Tavares (2013), a corrente de inrush e a corrente decorrente da

sobre-excitação podem conter harmônicas de 2ª e 5ª ordem, respectivamente, os quais são

utilizados na lógica de restrição por harmônicos. Portanto, soma-se à parcela da corrente de

restrição às parcelas referentes aos conteúdos harmônicos de 2ª e 5ª ordem, como

demonstrado na Figura abaixo.
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Figura 19: Lógica de Proteção Diferencial com Restrição de Harmônicos

A corrente de operação da proteção diferencial com restrição por harmônicos é

definida como:

(15)𝐼
𝑂𝑃

=  𝐾𝐼
𝑅𝑒𝑠

+  1
𝐾

2
𝐼

ℎ2
+ 1

𝐾
5

𝐼
5

em que e são as constantes de proporcionalidade que relaciona a corrente fundamental às𝐾
2

𝐾
5

de ordem harmônicas, e são as componentes harmônicas de 2ª e 5ª ordem da corrente.𝐼
ℎ2

𝐼
ℎ5

A componente fundamental e as harmônicas são extraídas por meio de algoritmos baseados na

transformada de Fourier.

4.6 PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE SEQUÊNCIA NEGATIVA.

Em alguns casos de falhas entre espiras e faltas fase-terra próximas ao neutro do

transformador são bastante difíceis de sensibilizar a função diferencial de fase, pois para esses

casos, a corrente de falta pode ser confundida com a corrente de carga do transformador

(GUZMAN; FISCHER; LABUSCHAGNE, 2009). Porém, faltas são distúrbios assimétricos,

com exceção de faltas trifásicas. Desta forma, há circulação de correntes de sequência

negativa no sistema para faltas monofásicas e bifásicas. Com base nesse princípio, faltas em

transformadores podem ser detectadas por meio da utilização de correntes de sequência

negativa.

A função diferencial de sequência negativa (87Q) é similar à função diferencial

convencional de fase. As correntes diferenciais de operação e de restrição de sequência

negativa ( e ) são calculadas a partir das correntes de sequência negativa que fluem𝐼
𝑜𝑝𝑄

𝐼
𝑟𝑒𝑠𝑄

pelos dois TCs, como segue Guzman, Fischer e Labuschagne (2009):
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(16)𝐼
𝑜𝑝𝑄

=   𝐼
1𝑄

+  𝐼
2𝑄| |

(17)𝐼
𝑟𝑒𝑠𝑄

=   𝐼
1𝑄

  +  | | 𝐼
2𝑄

 | |

A função 87Q é bastante sensível na detecção de faltas, atuando até para faltas entre

espiras e espira-terra. Entretanto, deve-se ter a preocupação para que essa não opere em

condições de energização de transformador, sobre-excitação do transformador e saturação dos

TCs. Para tanto, segundo Guzman, Fischer e Labuschagne (2009), recomenda-se a utilização

do bloqueio por harmônicos e a implementação de um atraso de alguns ciclos na atuação do

elemento de sequência-negativa.

5 METODOLOGIA PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO DE TRAFOS

O objetivo deste capítulo será a elaboração da proposta de metodologia do sistema de

proteção para transformadores de potência, em arranjos de subestações de distribuição.

Para os transformadores de potência utiliza-se um sistema de proteção especificado,

também conhecida como proteção intrínseca do transformador, podendo ser mais complexa

dependendo da potência e porte do transformador, sendo estas as principais funções:

● Válvula de alívio de pressão (20);

● Temperatura do óleo (26);

● Temperatura do enrolamento;

● Pressão de Gás-Buchholz (63);

● Detecção de nível de óleo (71).

Como o objetivo deste trabalho será referente ao comissionamento em campo, com o

objetivo de diminuir as falhas na operação, foca-se nas proteções elétricas que são

implantadas externas ao transformador, como meio de supervisão, controle e proteção.

São essas funções:

● Fusível;

● Sobre-excitação V/HZ (24);

● Sobrecorrente (50/51);
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● Direcional de neutro (67N);

● Frequência (81);

● Diferencial (87).

Abaixo, na Tabela 9, são apresentadas as funções referenciadas pela Tabela ANSI.

Tabela 9 - Tabela ANSI

24 Relé de Sobre-excitação

26 Proteção Térmica

27 Relé de Subtensão

32 Relé Direcional de Potência

46 Relé de Imagem

50 Relé de Sobrecorrente Instantâneo

50N Relé de Sobrecorrente Instantâneo de Neutro

51 Relé de Sobrecorrente temporizado

51N Relé de Sobrecorrente Temporizado de Neutro

59 Relé de Sobretensão

63 Relé Buchholz

81 Relé de Subfrequência

86 Relé de Bloqueio

87 Relé Diferencial

Neste trabalho, serão analisadas as funções essenciais para a melhor eficiência do

transformador, aplicações de entradas e saídas digitais como padrão de diagramas funcionais e

lógicos.

5.1 TRANSFORMADOR MODELO PARA A METODOLOGIA

O transformador de potência estudado atua nas potências de 24 a 40 MVA, com

potência de 33,3 MVA ligado em Delta-Estrela aterrado, tendo sua tensão no primário de

138kV e em seu secundário de 13,8 kV, com isolamento a base de óleo e possuindo seu

volume total de 17.810 litros, sendo o equipamento fabricado pela empresa WEG.
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Sua previsão de instalação é para atender o aumento de cargas surgidas na região,

além de possuir o objetivo de melhorar a qualidade da energia elétrica local. Na Figura 20,

observa-se o transformador que serviu de base para a metodologia.

Figura 20: Transformador usado para a Metodologia

5.2 DIAGRAMA UNIFILAR

Neste trabalho será elaborado um projeto completo para o arranjo para o

transformador de potência, atuando em desejáveis condições de operação, denominado aqui

T3, pois será o terceiro transformador de potência instalado na subestação. A Figura 21

apresenta o diagrama unifilar.

Logo na Tabela 10 apresenta-se a legenda segundo as nomenclaturas usadas.
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Tabela 10 - Lista de nomenclaturas

Nomenclatura Descrição

6CGT3 Chave seccionadora tripolar de linha de 138kV

6DGT3 Disjuntor geral de alta de 138kV

6TCGT3 TC do lado de 138 kV

U1 Relé do geral de alta

T3 Transformador de potência

SEL-2414 Relé com proteções intrínsecas

U2 Relé do transformador

3TCGT3 TC do lado de 13,8 kV

U3 Relé do geral de baixa

3DGT3Y Chave de seccionadora monopolar de bay-pass
de 13,8 kV

3CGT3B Chave seccionadora monopolar baixa do trafo
de 13,8 kV

3CGT3A Chave seccionadora monopolar do lado da barra
de baixa de 13,8 kV
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Figura 21: Diagrama Unifilar Padrão o qual o Transformador estará Submetido

Serão apresentados também linhas de comando, sendo as de atuação da proteção e

atuação de controle, conforme identificadas na Figura 22. onde essas serão importantes para

melhor entendimento dos projetos apresentados na proposta.

Figura 22: Diferença das Linhas de Comando
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5.3 PROPOSTA DE PROJETO PARA METODOLOGIA

Considera-se que os equipamentos já estejam dimensionados para realização do

comissionamento em campo. No entanto, neste trabalho, será dimensionado os equipamentos

que compõem o sistema de proteção.

5.3.1 DIMENSIONAMENTOS DOS EQUIPAMENTOS DE CAMPO

Os TCs, TPs e disjuntores compõem o sistema de proteção para o transformador de

potência, o qual é tido como o equipamento mais valioso de uma subestação. Sendo assim

será realizado o dimensionamento desses equipamentos, para compor a proposta de projeto

para a metodologia.

Os transformadores de corrente e potencial são equipamentos auxiliares a para

medição para servir de referência aos relés de proteção, sendo que suas funções são:

● Reproduzir no secundário as grandezas primárias em valores reduzidos em módulo e

substancialmente em fase, adequados à alimentação dos instrumentos;

● Isolar os instrumentos da tensão primária, permitindo a construção econômica dos

mesmos.

5.3.1.1 Dimensionamento dos TCs

O objetivo neste trabalho será a utilização dos TCs, para medir as correntes com o

objetivo de proteger o sistema elétrico em estudo. As especificações dos TCs devem conter:

● Frequência nominal;

● Corrente primária nominal;

● Corrente secundária nominal (1 a 5A);

● Classe de exatidão e cargas nominais;

● Corrente de curta duração - efeito mecânico;

● Corrente de curta duração - efeito térmico.

Para os TCs isolados para tensão primária:

● Tensão nominal;
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● Máxima tensão de operação;

● Nível básico de isolação para impulso (BIL).

Para realizar o dimensionamento dos TCs, serão utilizados dois critérios, sendo eles

o critério de carga e o critérios de curto-circuitos, onde esses:

● Critério de carga : Calculado a partir da potência nominal o qual o sistema estará

submetido;

● Critério de curto-circuito : Calculado a partir da máxima corrente de curto-circuito do

sistema.

O dimensionamento do TC terá como referência a maior corrente encontrada dentre

os dois critérios.

5.3.1.1.1 Critério I - Critério de carga

Para o critério da carga, usa-se a expressão abaixo, a qual demonstra o

dimensionamento da corrente a partir da potência e tensão nominal da carga. Sendo assim, a

corrente nominal do sistema.

(18)𝐼
𝑁 = 

𝑆
𝑁

3𝑉
𝑁

- Corrente nominal do sistema calculada𝐼
𝑁  

- Potência nominal do sistema𝑆
𝑁  

- Tensão nominal do sistema𝑉
𝑁  

5.3.1.1.2 Critério II - Critério da corrente de curto-circuito

Para realização do cálculo de corrente pelo critério de máxima corrente

curto-circuito, será utilizado o fator de sobrecarga, também conhecido como fator de

segurança. Este fator relacionado aos transformadores de corrente, tem a finalidade de

proteger os instrumentos de medição contra sobrecargas ou sobrecorrentes de valores muito

elevados.

Referências do fator de sobrecorrente pela ANSI e ABNT:
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● ANSI :

○ Fator de sobrecarga é igual a  20.

● ABNT:

○ Fator de sobrecarga varia de 5, 10, 15 e 20.

Para a metodologia proposta, adotou-se o fator de sobrecorrente em regime

permanente igual a 20, para realizarmos o mais seguro dimensionamento de TCs, logo o

mesmo pode ser expresso pela equação abaixo.

(19)𝐹𝑆 =  
𝐼

𝐶𝐶

𝐼
𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿

Isolando a corrente nominal, tem-se:

(20)𝐼
𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿

=
𝐼

𝐶𝐶

𝐹𝑆

- Corrente nominal do sistema calculada𝐼
𝑁  

- Máxima corrente de curto-circuito𝐼
𝐶𝐶  

- Fator de sobrecarga𝐹𝑆
  

5.3.1.1.3 Valores dimensionados para os TCs

Após realizar os cálculos dos dois critérios, e encontrar o TC que mais se adequa ao

sistema, será calculada a relação de transformação, sendo esta:

(21)𝑅𝑇𝐶 =
𝐼

𝑃

𝐼
𝑆

- Corrente no primário do TC tabelada𝐼
𝑝  

- Corrente secundário do TC tabelada𝐼
𝑠  

- Relação de transformação𝑅𝑇𝐶
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Todos os instrumentos de medida devem ser dimensionados de acordo com os

encontrados em mercado, sendo assim, para indicar os respectivos valores utilizou-se a Tabela

11.

Tabela 11 - Correntes primárias e relações nominais ( )𝐼
𝑆

= 5𝐴

Corrente
nominal

Relação
nominal

Corrente
nominal

Relação
nominal

Corrente
nominal

Relação
nominal

Corrente
nominal

Relação
nominal

5 1:1 60 12:1 400 80:1 2500 500:1

10 2:1 75 15:1 500 100:1 3000 600:1

15 3:1 100 20:1 600 120:1 4000 800:1

20 4:1 125 25:1 800 160:1 5000 1000:1

25 5:1 150 30:1 1000 200:1 6000 1200:1

30 6:1 200 40:1 1200 240:1 8000 1600:1

40 8:1 250 50:1 1500 300:1 - -

50 10:1 300 60:1 2000 400:1 - -

Na Tabela 12, apresentam-se os resultados do dimensionamento de todos os TCs do

arranjo apresentado, utilizando os critérios de carga e máxima corrente de curto e sua relação

de transformação, para isto será apresentado os valores de tensão nominal, potência nominal e

corrente de curto-circuito.

Tabela 12 - Tabela de medidas analógicas

Medidas analógicas Valores

Potência de referência 33,3 MVA

Tensão de referência para alta do trafo 138 kV

Curto-circuito trifásica para barra de alta do trafo 6474 A

Curto-circuito monofásica para a barra de alta do trafo 4719 A

Potência de referência para carga atendida 18 MVA

Tensão de referência para a carga atendida 13,8 kV

Corrente de curto-circuito trifásica para barra de baixa do trafo 8088 A

Corrente de curto-circuito monofásica para barra de baixa do trafo 8431 A
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Tabela 13 - Tabela de dimensionamento de TCs

Nomenclatura Corrente pelo
Critério I

Corrente pelo
Critério II

Corrente
nominal do TC

Relação de
Transformação

TCs 1, 2 e 3 138,06 A 323,70 A 400 A 80:1

TCs 4, 5 e 6 753,06 A 404,40 A 800 A 160:1

TC 7 - 421.55 A 500 A 100:1

TC 8 (Imagem
Térmica)

753,06 A 404,40 A 2500 A 500:1

TC 9 - 421.55 A 500 A 100:1

3TCGT3 753,06 A 404,40 A 800 A 160:1

6TCGT3 138,06 A 323,7 A 400 A 80:1

5.3.1.2 Dimensionamento dos TPs

Os transformadores de potencial são similares em sua construção aos

transformadores de força, pois o transformador de força é projetado para alimentar uma carga

secundária sem exceder um limite de elevação de temperatura.

Os transformador de potencial é projetado para alimentar uma carga secundária sem

exceder um limite de erro na transformação, reproduzindo no seu secundário uma tensão com

menor erro possível, operando dentro de um determinado limite de erro de relação e de

ângulo, para qualquer carga de zero até a carga nominal especificada, e entre qualquer tensão

entre 90 e 110% da tensão nominal.

Para o dimensionamento do TP, utiliza-se como tensão base para o secundário sendo

115 V. Sendo assim, sua relação de transformação baseada na tensão primária, de acordo com

a equação abaixo.

= (22)𝑅𝑇𝑃
𝑉

𝑃

𝑉
𝑆

- Tensão nominal no primário do TP𝑉
𝑃  

- Tensão nominal no secundário do TP𝑉
𝑆  

- Relação de transformação do TP𝑅𝑇𝑃
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Após encontrado o resultado do RTP, deve-se consultar a Tabela 14 de equipamentos

fornecidos, para a escolha do TP mais adequado.

Tabela  14 - Tabela  de TPs do grupo 1 ( )𝑉
𝑆

=  115𝑉

Tensão Primária
Nominal(V)

Relação de Transformação
(RPT)

115 1:1

230 2:1

402.5 3,5:1

460 4:1

575 5:1

2.300 20:1

3.475 30:1

4.025 35:1

4.600 40:1

6.900 60:1

8.050 70:1

11.500 100:1

13.800 120:1

23.000 200:1

34.500 300:1

44.000 400:1

69.000 600:1

138.000 1.200:1

Serão apresentadas as medidas analógicas e os resultados do dimensionamento dos

TPs na Tabela 15, utilizando a equação apresentada para dimensionamento de TPs.
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Tabela 15- Dimensionamento dos TPs

Barras Tensão no Primário do
TP

Tensão no
Secundário do

TP

Relação de
transformação

(RTP)

TP
Dimensionado

(Tabelado)

138 kV 138 kV 115 V 1.200:1 1.200:1

13,8 kV 13,8 kV 115 V 120:1 120:1

5.3.1.3 Dimensionamento dos disjuntores

Os Disjuntores de alta tensão, frequentemente denominados disjuntores de potência

(Power Circuit Breakers) são os principais equipamentos de segurança, bem como os mais

eficientes aparelhos de manobra em uso nas redes elétricas. Possuem uma capacidade de

fechamento e ruptura que deve atender a todos os pré-requisitos estabelecidos de manobra,

sob todas as condições normais e anormais de operação.

Para o caso do dimensionamento dos disjuntores, utilizou-se a referência adotada

pela concessionária, pois devido seu baixo nível de curto-circuito, para garantia de níveis de

segurança, o dimensionamento dos disjuntores são:

● 3DGT3:

○ Tensão nominal máxima : 72,5 kV ef.;

○ Tensão nominal: 69 kV;

○ Frequência: 60 Hz;

○ Tipo: SF6;

○ Tipo de acionamento: Mola carregada por motor elétrico;

○ Instalação: Ao tempo.

● 6DGT3:

○ Tensão nominal máxima : 145 kV ef.;

○ Tensão nominal: 138 kV;

○ Frequência: 60 Hz;

○ Tipo: SF6;

○ Tipo de acionamento: Mola carregada por motor elétrico;

○ Instalação: Ao tempo.
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5.3.2 SISTEMA DE PROTEÇÃO DO GERAL DE ALTA DO T3

Segundo o arranjo do sistema elétrico em estudo, tem-se como primeiro elemento de

proteção controlado por relés, o disjuntor 6DGT3 a gás SF6, estando esse na saída da linha de

transmissão que se localiza dentro da subestação de Muriqui. Apresenta-se na Figura 23 o

demonstrativo de seu sistema de controle e automação.

Figura 23: Esquema de Proteção para o Geral de Alta do T3

Em que seu sistema de proteção estará englobado pelas funções de proteção nos

relés:

● Sobrecorrente instantânea (50);

● Sobrecorrente instantânea de neutro (50N);

● Sobrecorrente temporizada (51);

● Sobrecorrente temporizada de neutro (51N);

● Falha disjuntor.

A referência de corrente vira do TC 6TCGT3, enquanto sua referência de tensão virá

do TP que estará instalado no barramento de 138 kV.
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5.3.2.1 Diagrama Funcional

5.3.2.1.1 Diagrama Trifilar e Entradas Analógicas do U1

Neste tópico será demonstrado o diagrama trifilar do setor de 138 kV, relacionado ao

disjuntor geral de alta do transformador 6DGT3, onde a referência de corrente para todas as

fases e neutro será pelo TC 6TCGT3, proporcionando a atuação e supervisão do relé U1,

conforme a Figura 24.

Figura 24: Diagrama Trifilar para o sistema de Medição e Proteção do Geral de Alta

Em seguida demonstra-se a saída do secundário do TC e do TP que está ligado à

barra de 138 kV, nas entradas dos relé U1. No entanto, optou-se por inserir blocos de teste de

corrente e potencial, que denominou-se na Figura por BT, os quais serão intermediário a

conexão. Os blocos são utilizados para isolar as tensões e correntes provindas do campo,

pelos TCs e TPs, das entradas analógicas dos relés de proteção, quando existe a necessidade

de manutenção destes elementos.

Para as entradas com medidas analógicas de corrente tem-se a Figura 25, ilustrando o

diagrama funcional para medição das correntes de fase e neutro, passando anteriormente pelo

bloco de teste BT2, seguindo para as entradas analógicas do relé.
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Figura 25: Esquema de Medição de Corrente pelo Relé U1

Para as entradas com medidas analógicas de tensão, tem-se a Figura 26 ilustrando o

diagrama funcional de medição de tensão de fase e neutro, passando anteriormente pelo bloco

de teste BT1, seguindo para as entradas analógicas do relé.

Figura 26: Esquema de Medição de Tensão pelo Relé U1
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5.3.2.1.2 Entradas Digitais U1

As entradas digitais recebem todas as informações que deseja supervisionar. Sendo o

caso de estudo neste tópico, a supervisão e proteção do disjuntor geral de alta do

transformador T3. Usualmente nas entradas digitais, é inserido o positivo do item que deseja

supervisionar e aguardando a atracação de seu negativo regado pela régua de alimentação

disponível ao relé, para quando houver sua devida atuação. Onde na metodologia proposta,

será supervisionado os seguintes componentes:

● Disjuntor fechado: Recebe-se a digital 1 na entrada disjuntor fechado e o contato no

6DGT3 ficará normalmente aberto;

● Disjuntor aberto: Recebe-se a digital 1 na entrada disjuntor aberto e o contato no

6DGT3 ficará normalmente fechado;

● Disjuntor local: O qual recebe-se a digital 1 na entrada do disjuntor em modo local,

em que é caracterizado como a impossibilidade de comando de níveis superiores e o

contato no 6DGT3 ficará normalmente fechado;

● Supervisão de bobina: esta entrada é diferente das demais, seus contatos são na bobina

do disjuntor;

● Mola descarregada: Supervisão em caso a mola não esteja carregada e o contato no

6DGT3 ficará normalmente fechado;

● Supervisão do gás SF6 1º estágio (Alarme): O contato no 6DGT3 ficará normalmente

fechado;

● Supervisão do gás SF6 2º estágio (Bloqueio): O contato no 6DGT3 ficará

normalmente aberto;

● Chaves seccionadoras fechadas: O contato no 6CGT3 ficará normalmente aberto;

● Chaves seccionadoras abertas: O contato no 6CGT3 ficará normalmente fechado;

● Watchdog: Supervisão de outro relé adjacente, pela sequência selecionado o relé U2;

● Falta Vcc do bay: supervisão do disjuntor que alimenta o Vcc para o bay.;

● Bloqueio 83T3 atuado, terá referência do relé U2.

De acordo com os componentes julgados como essenciais para compor a

metodologia proposta apresenta-se na Figura 27 e 29 o esquema de entradas digitais do

disjuntor 6DGT3, na Figura 29 o esquema das entradas digitais referentes a chave

seccionadora 6CGT3 e na Figura 30 apresentados o watchdog, falta vcc do bay e bloqueio do

86T3. Demonstrando de maneira explícita, sua alimentação e composição.
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Neste diagrama de entradas digitais ilustrado abaixo, será apresentado todos os

componentes com as devidas nomenclaturas citadas no início deste trabalho, em concordância

com os equipamentos mostrados nos diagramas unifilares.

Figura 27: Entradas Digitais do Relé U1
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Figura 28:  Entradas Digitais do Relé U1
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Figura 29:  Entradas Digitais do Relé U1
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Figura 30:  Entradas Digitais do Relé U1

Nas Figuras pode-se perceber  prefixos, como:

● IN: Entradas digitais dos relés;

● H : Bornes adjacentes às entradas digitais dos relés.

5.3.2.1.3 Saídas Digitais do U1

As saídas digitais, são vistos como os comandos que o relé dá ao equipamento, no

caso em estudo será o disjuntor geral de baixa em que tem-se como saídas:

● TRIP no disjuntor 6DGT3: Tem-se uma saída para o relé U1 e uma saída para o relé

U2, caso não ocorra a  atuação pelo anterior;

● Abrir o disjuntor 6DGT3;
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● Fechar o disjuntor 6DGT3;

● Saída de Watchdog para que o U3 realize sua supervisão.

5.3.2.2 Diagrama Lógico

Para que seja entendido melhor algumas das funções demonstradas no

decorrer da apresentação da proposta de lógica para o sistema de proteção, deve-se

considerar as seguintes funções e suas respectivas referências digitais, conforme a

Figura a seguir.

Figura 31: Funções Lógicas



67

Figura 32: Funções Lógicas

5.3.2.2.1 Entradas Digitais U1

Toda a comunicação do sistema de proteção, se descreve por comunicação por meio de

protocolos, sendo assim a interação entre os relés é por meio do protocolo Goose, que

necessita de identidades das variáveis para que possam enviar e receber informações exatas,

portanto além de realizar a metodologia para a lógica de proteção, exemplifica-se suas

respectivas identidades.
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Figura 33: Entradas Digitais Lógicas do Relé U1

Ao final deste trabalho de Conclusão de Curso, tem-se a lista de anexos que

indicarão os respectivos diagramas lógicos que foram elaborados para apresentação da

proposta de metodologia para o sistema de proteção do relé U1, como:

● APÊNDICE A : Chave L/R e normal/emergência;

● APÊNDICE B : Estado do equipamento;

● APÊNDICE C : Comando fechado/aberto do  disjuntor 6DGT3;

● APÊNDICE D : Atuação proteção 50/51, 50/51N;

● APÊNDICE E : Falha disjuntor 6DGT3;

● APÊNDICE F : Proteção neutro;

● APÊNDICE G : Disparo Proteção.

5.3.2.2.2 Saídas Digitais do U2

As saídas digitais serão representadas na Figura abaixo, pois serão as saídas do relé

que realização as ações no Disjuntor 6DGT3 e Watchdog, da mesma maneira que fiz-se nas
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entradas digitais, apresenta-se os endereços de identificação para exemplificar situações reais

de projeto, ilustrados na Figura abaixo.

Figura 34: Saídas Digitais Lógicas do Relé U1

5.3.3 SISTEMA DE PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR T3

Segundo o arranjo do sistema elétrico em estudo, tem-se como segundo elemento de

proteção controlado e supervisionado por relés, o transformador em estudo T3, o qual

apresenta-se na Figura 35 o demonstrativo de seu sistema de controle e automação.

Figura 35: Esquema de Proteção para o Transformador T3

Em que seu sistema de proteção do relé U2, estará englobado pelas funções de

proteção:

● Sobrecorrente instantânea (50);

● Sobrecorrente instantânea de neutro (50N);

● Sobrecorrente temporizada (51);
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● Sobrecorrente temporizada de neutro (51N);

● Diferencial (87);

● Diferencial de neutro (87N);

● Bloqueio (86).

5.3.3.1 Diagrama Funcional

5.3.3.1.1 Diagrama Trifilar e Entradas Analógicas do U2

Demonstra-se na Figura 36 o diagrama trifilar, contendo as conexões dos TCs 1, 2 e

3 do setor de 138 kV, e os TCs 4, 5 e 6 do setor de 13,8 kV que estarão realizando a medição

de correntes para supervisão das funções de proteção do relé U2.

O transformador está em delta-estrela aterrado, o qual sua corrente de aterramento

será supervisionado pelo relé U3 que será apresentado junto ao disjuntor geral de baixa

3DGT3.
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Figura 36: Esquema Trifilar para referência de Proteção do Trafo T3

Em seguida demonstra-se a saída do secundário do TCs , nas entradas dos relé U2.

Para as entradas com medidas analógicas de corrente tem-se a Figura 37 para o TC

da baixa e a Figura 38 para o TC da alta. Ilustrando o diagrama funcional para aferição das

correntes de fase e neutro, passando anteriormente pelos blocos de teste BT3 e BT4,

seguindo para as entradas analógicas do relé.
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Figura 37: Esquema de /medição de Correntes pelo Relé U2

Figura 38: Esquema de Medição de corrente pelo Relé U2

.
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5.3.3.1.2 Entradas digitais U2

As entradas digitais recebem todas as informações que deseja supervisionar. Sendo o

caso em estudo neste tópico, a supervisão e proteção do transformador T3. Usualmente nas

entradas digitais, é inserido o positivo do item que deseja supervisionar e aguardando a

atracação de seu negativo regado pela régua de alimentação disponível ao relé, para quando

houver sua devida atuação. Onde para a metodologia proposta, supervisiona-se os seguintes

componentes do transformador, watchdog e falta vcc:

● Temperatura do óleo (26) : Alarme atuado;

● Temperatura do óleo (26) : Disparo atuado;

● Temperaturas do enrolamento (49) : Alarme atuado;

● Temperatura do enrolamento (49) : Disparo atuado;

● Relé Bucholz (63) : Alarme atuado;

● Relé Bucholz (63) : Disparo atuado;

● Válvula de alívio e pressão (20) : Alarme atuado;

● Válvula de alívio e pressão (20) : Disparo atuado;

● Nível do óleo (71) : Alarme atuado;

● Chave selecionada : Grupo;

● Supervisão do Watchdog do relé U3 : ok;

● Falta do disjuntor de vcc do bay do T3;

● Ventilação do transformador em local;

● Ventilação do transformador em falha;

● Ventilação do transformador desligada;

● Ventilação do transformador em automático;

● Ventilação do transformador : Grupo 1;

● Ventilação do transformador : Grupo 2.

De acordo com os componentes julgados como essenciais para compor a

metodologia proposta, apresenta-se nas Figuras 41 e 42 o esquema de entradas digitais do

transformador T3, na Figura 41 o esquema das entradas digitais referentes ao watchdog, falta

vcc do bay T3 e na Figura 42 as entradas digitais referentes a ventilação do transformador.

Demonstrando de maneira explícita, sua alimentação e composição.
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Neste diagrama de entradas digitais ilustrado abaixo, será apresentado todos os

componentes com as devidas nomenclaturas citadas no início deste trabalho, em concordância

com os equipamentos mostrados nos diagramas unifilares.
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Figura 39: Entradas Digitais do Relé U2
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Figura 40: Entradas Digitais do Relé U2
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Figura 41: Entradas Digitais do Relé U2
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Figura 42: Entradas Digitais do Relé U2

Nas Figuras pode-se perceber  prefixos, como:

● I1: Entradas digitais dos relés;

● H : Bornes adjacentes às entradas digitais dos relés.

5.3.3.1.3 Saídas digitais do U2

As saídas digitais, são vistos como os comandos que o relé dá aos equipamentos, no

caso em estudos serão os disjuntores gerais de baixa e alta, ventilação e watchdog, em que

tem-se como saídas:

● TRIP no disjuntor 6DGT3: O relé U2 dará TRIP no geral de alta;

● TRIP no disjuntor 3DGT3: O relé U2 dará TRIP no geral de baixa;

● 86 para geral de alta: Bloqueio de religamento do disjuntor 6DGT3;
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● 86 para geral de baixa: Bloqueio de religamento do disjuntor 3DGT3;

● Ventilação automática;

● Ventilação desligar:

● Ventilação ligar Grupo 1 : Acionar ventilação do grupo 1;

● Ventilação ligar Grupo 2: Acionar ventilação do grupo 2:

● Ventilação ligar Grupo 1 e 2: Acionar os dois grupos de ventilação;

● Saída de Watchdog para que o relé  U1 realize sua supervisão.

logo abaixo tem-se a representação das saídas digitais, ilustradas nas Figuras 45, 46 e

47.

Figura 43: Saídas Digitais do Relé U2
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Figura 44: Saídas Digitais do Relé U2

Figura 45: Saídas Digitais do Relé U2

● O1: Saídas digitais do relé;

● O2: Saídas digitais do relé para Ventilação;

● H e A: Bornes adjacentes às saídas digitais dos relés.
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5.3.3.2 Diagrama Lógico

5.3.3.2.1 Entradas digitais U2

Toda a comunicação do sistema de proteção, se descreve por comunicação por meio de

protocolos, sendo assim a interação entre os relés é por meio do protocolo Goose, que

necessita de identidades das variáveis para que possam enviar e receber informações exatas,

portanto além de realizar a metodologia para a lógica de proteção, exemplifica-se nas Figuras

48 e 49, suas respectivas identidades.

Figura 46: Entradas Digitais Lógicas do Relé U2
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Figura 47: Entradas Digitais Lógicas do Relé U2

Ao final deste trabalho de Conclusão de Curso, tem-se a lista de anexos que

indicarão os respectivos diagramas lógicos que foram elaborados para apresentação da

proposta de metodologia para o sistema de proteção do relé U2, como:

● APÊNDICE H : Chave L/R e normal/emergência;

● APÊNDICE I : Proteção Diferencial 87T;

● APÊNDICE J : Bloqueio / desbloqueio 86;

● APÊNDICE L : Comando ventilação automática;

● APÊNDICE M : Comando desligar ventilação;

● APÊNDICE N: Comando ligar ventilação grupo 1;

● APÊNDICE O : Comando ligar ventilação grupo 2;

● APÊNDICE P : Comando ligar ventilação grupo 1 / 2;

.

5.3.3.2.2 Saídas digitais do U2

As saídas digitais serão representadas na Figura abaixo, pois serão as saídas do relé

que realização as ações nos Disjuntores 6DGT3, 3DGT3 e Watchdog, da mesma maneira que

nas entradas digitais, apresenta-se endereços de identificação para exemplificar situações reais

de projeto, ilustrados na Figura abaixo.
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Figura 48: Saídas Digitais Lógicas do Relé U2

5.3.4 SISTEMA DE PROTEÇÃO DO GERAL DE BAIXA DO T3

Segundo o arranjo do sistema em estudo, tem-se como terceiro elemento de proteção

controlado por relés, o disjuntor 3DGT3, estando esse na saída do nosso transformador e

chegando até o barramento de 13,8 kV. o qual apresenta-se na Figura 49 o demonstrativo de

seu sistema de controle e automação.
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Figura 49: Esquema de Proteção para o Geral de Baixa do T3

Em que seu sistema de proteção estará englobado pelas funções de proteção nos

relés:

● Sobrecorrente instantânea (50);

● Sobrecorrente instantânea de neutro (50N);

● Sobrecorrente temporizada (51);

● Sobrecorrente temporizada de neutro (51N);

● Falha disjuntor.

A referência de corrente vira do TC 3TCGT3, enquanto sua referência de tensão virá

do TP que estará instalado no barramento de 13,8 kV.

5.3.4.1 Diagrama Funcional

5.3.4.1.1 Diagrama Trifilar e Entradas Analógicas U3

Neste tópico demonstra-se o diagrama trifilar do setor de 13,8 kV, relacionado ao

disjuntor geral de baixa 3DGT3 do transformador, ilustrado na Figura 50.
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Figura 50: Diagrama Trifilar para o Sistema de Proteção e Medição do Geral de Baixa

E para referência de corrente para todas as fases e neutro será pelo TC 3TCGT3,

proporcionando a atuação e supervisão do relé U3, conforme a Figura 51.

Figura 51: Esquema Trifilar para medição da Corrente no Geral de Baixa do T3

Em seguida demonstra-se a saída do secundário do TC e do TP que está ligado à

barra de 13,8 kV, nas entradas dos relé U3. No entanto, optou-se por inserir blocos de teste de

corrente e potencial.

Para as entradas com medidas analógicas de corrente mostra-se na Figura 52,

ilustrando o diagrama funcional para aferição das correntes de fase e neutro, passando

anteriormente pelo bloco de teste BT6, seguindo para as entradas analógicas do relé.
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Figura 52: Esquema de Medição de Corrente pelo Relé U3

Para as entradas com medidas analógicas de tensão, tem-se a Figura 53 ilustrando o

diagrama funcional de aferição de tensão de fase e neutro, passando anteriormente pelo bloco

de teste B5, seguindo para as entradas analógicas do relé.
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Figura 53: Esquema de Medição de Tensão pelo Relé U3

5.3.4.1.2 Entradas digitais  U3

As entradas digitais recebem todas as informações que deseja supervisionar. Sendo o

caso em estudo neste tópico, a supervisão e proteção do disjuntor geral de baixa do

transformador T3. Usualmente nas entradas digitais, é inserido o positivo do item que deseja

supervisionar e aguardando a atracação de seu negativo regado pela régua de alimentação

disponível ao relé, para quando houver sua devida atuação. Onde para a metodologia

proposta, supervisiona-se os seguintes componentes:

● Disjuntor fechado: Recebe-se a digital 1 na entrada disjuntor fechado e o contato no

3DGT3 ficará normalmente aberto;

● Disjuntor aberto: Recebe-se a digital 1 na entrada disjuntor aberto e o contato no

3DGT3 ficará normalmente fechado;

● Disjuntor local: O qual recebe-se a digital 1 na entrada do disjuntor em modo local,

em que é caracterizado como a impossibilidade de comando de níveis superiores e o

contato no 3DGT3 ficará normalmente fechado;

● Supervisão de bobina: esta entrada é diferente das demais, seus contatos são na bobina

do disjuntor;

● Mola descarregada: Supervisão em caso a mola não esteja carregada e o contato no

3DGT3 ficará normalmente fechado;
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● Supervisão do gás SF6 1º estágio (Alarme): O contato no 3DGT3 ficará normalmente

fechado;

● Supervisão do gás SF6 2º estágio (Bloqueio): O contato no 3DGT3 ficará

normalmente aberto;

● Chaves seccionadoras fechadas: O contato no 3CGT3 ficará normalmente aberto;

● Chaves seccionadoras abertas: O contato no 3CGT3 ficará normalmente fechado;

● Watchdog: Supervisão de outro relé adjacente, pela sequência selecionado o relé U1;

● Falta Vcc do bay: supervisão do disjuntor que alimenta o Vcc para o bay.;

● Bloqueio 83T3 atuado: Terá referência do relé U2;

● Mini-disjuntor TP barra de 13,8 kV: Atuado.

De acordo com os componentes julgados como essenciais para compor a

metodologia proposta, apresenta-se na Figura 54 o esquema de entradas digitais do disjuntor

3DGT3, na Figura 55, apresentados o watchdog, falta vcc do bay e bloqueio do 86T3.

Demonstrando de maneira explícita, sua alimentação e composição.

Neste diagrama de entradas digitais ilustrado abaixo, será apresentado todos os

componentes com as devidas nomenclaturas citadas no início deste trabalho, em concordância

com os equipamentos mostrados nos diagramas unifilares.
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Figura 54: Entradas Digitais do Relé U3
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Figura 55: Entradas Digitais do Relé U3

● I: Entradas digitais dos relés;

● H, A e X : Bornes adjacentes às entradas digitais dos relés.

5.3.4.1.3 Saídas Digitais do U3

As saídas digitais, são vistos como os comandos que o relé dá ao equipamento, no

caso em estudo será o disjuntor geral de baixa, em que tem-se como saídas:

● TRIP no disjuntor 3DGT3: Tem-se uma saída para o relé U3 e uma saída para o relé

U2, caso não ocorra a  atuação pelo anterior;

● Abrir o disjuntor 3DGT3;

● Fechar o disjuntor 3DGT3;

● Saída de Watchdog para que o U2 realize sua supervisão.

logo abaixo tem-se a representação das saídas digitais, ilustradas na Figura 56.
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Figura 56: Saídas Digitais do Relé U3

● O : Saídas digitais dos relés;

● H e A : Bornes adjacentes às saídas digitais dos relés;

● 94P3 : Relé de potência auxiliar;

● 3DGT3/F Relé de potência auxiliar:

● 3DGT3/A : Relé de potência auxiliar.

5.3.4.2 Diagrama Lógico

5.3.4.2.1 Entradas digitais  U3

Toda a comunicação do sistema de proteção, se descreve por comunicação por meio de

protocolos, sendo assim a interação entre os relés é por meio do protocolo Goose, que

necessita de identidades das variáveis para que possam enviar e receber informações exatas,

portanto além de realizar a metodologia para a lógica de proteção, exemplifica-se suas

respectivas identidades.
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Figura 57: Entradas Digitais Lógicas do Relé U3

Ao final deste trabalho de Conclusão de Curso, tem-se a lista de anexos que

indicarão os respectivos diagramas lógicos que foram elaborados para apresentação da

proposta de metodologia para o sistema de proteção do relé U3, como:

● APÊNDICE Q : Chave L/R e normal/emergência;

● APÊNDICE R : Estado do equipamento;

● APÊNDICE S : Comando fechado/aberto do  disjuntor 3DGT3;

● APÊNDICE T : Atuação proteção 50/51, 50/51N;

● APÊNDICE U : Atuação proteção 50/51G;

● APÊNDICE V : Falha disjuntor 3DGT3;

● APÊNDICE W : Proteção neutro;

● APÊNDICE X : Disparo Proteção.

5.3.4.2.2 Saídas Digitais do U3

As saídas digitais serão representadas na Figura abaixo, pois serão as saídas do relé

que realização as ações no Disjuntor 3DGT3 e Watchdog, da mesma maneira que fiz-se nas

entradas digitais, apresenta-se endereços de identificação para exemplificar situações reais de

projeto, ilustrados na Figura abaixo.
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Figura 58: Saídas Digitais Lógicas do Relé U3

5.3.5 COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO

O comissionamento visa testar as funcionalidades específicas em projetos com os

equipamentos já instalados na subestação, e em seus painéis. A cada novo projeto são

avaliados os comportamentos esperados e as funcionalidades de todas as interfaces(entradas e

saídas físicas e virtuais, lógicas de operação/intertravamentos e de comunicação) com o

sistema (OLIVEIRA, LUIZ).

Para tanto, os relés são inspecionados em termos de ajustes, instalações mecânicas e

elétricas, conforme o projeto quanto às interligações com os equipamentos de pátio, como os

transformadores de instrumentos e os dispositivos de manobra.

Entre os principais itens dos testes de comissionamento, citam-se:

● Ligações dos TCs com polaridades adequadas;

● Injeção de tensão e corrente;

● Testes no painel;

● Confirmação dos seccionamentos dos circuitos de corrente e de tensão pelas chaves

flextest;

● Mistura de potenciais VCC entre as barras de controle e proteção;

● Conferência da parametrização dos dispositivos (relés de funções principais, unidades

de controle, temporizadores externos, RDPs, etc);

● Conferência da operação dos diagramas lógicos do usuário, conforme projeto;

● Verificação das sinalizações em todos os níveis de supervisão (0, 1, 2 e 3);

● Atuação das funções de proteção conforme os parâmetros ajustados;



94

● Comandos de todos os equipamentos de pátio envolvidos (disjuntores, seccionadoras,

entre outros).

Deve ser elaborado um plano de inspeção para cada painel, considerando os

necessários e suficientes procedimentos para a garantia de conformidade dos painéis em

função das especificações técnicas, e requisitos de funcionamento. Deve-se verificar os

seguintes itens:

● Inspeção visual antes e após a eletrificação do sistema até às réguas de cada um, além

da conformidade do armário com o esquema mecânico do mesmo;

● Ensaios de rigidez e compatibilidade eletromagnética;

● Verificação de ausências de mistura de polaridade;

● Ensaios de eletrificação, onde este ensaios deve garantir a conformidade positiva,

verificando a presença de polaridade em todos os ´pontos de ligação;

● Verificação da conformidade da cor dos condutores;

● Verificação das entradas e saídas dos equipamentos;

● Ensaios dos circuitos de corrente alternada por continuidade e injeção de grandezas

diretas, inversas e homopolares;

● Ensaios funcionais de cada um dos sistemas, os quais incluem todas as funções de

proteção, controlo e monitorização;

● Ensaios de funcionalidade global do painel;

● Ensaios de geração de sinalizações e alarmes;

● Identificação dos equipamentos de proteção (nº série, firmware), cabos de

comunicação, fibras óticas, bornes, condutores, relés auxiliares e fichas de corrente e

tensão;

● Identificação dos meios de ensaio e datas de próxima calibração.

Dentre o comissionamento, há pontos que envolvem a filosofia de proteção que

devem ser testados com igual rigor ao demais citados anteriormente:

● Teste dos algoritmos internos;

● Parametrização e teste do mesmo.



95

5.3.6 CONCLUSÃO

Neste capítulo apresenta-se a metodologia para o sistema de proteção que será

aplicada ao um bay padrão de uma subestações de distribuição, realizando a proposta de

diagramas funcionais e lógicos, com o objetivo de elaborar um modelo para todo o sistema de

proteções elétricas externas ao transformador. além de demonstrar ensaios de que devem ser

feitos no comissionamento do sistema de proteção e controle.

6 PROPOSTA PARA TRABALHOS FUTUROS

Para trabalhos futuros, pretende-se elaborar o sistema de proteção para

transformadores de potência baseados em máquinas de vetor de suporte e transformada

Wavelet. Como visto neste trabalho, a proteção mais adequada para transformadores é a

proteção diferencial. No entanto, essa função pode atuar indevidamente em casos de

energização do transformador, assim como diante de faltas externas na presença de distorções

na forma de ondas de corrente devido à saturação dos transformadores de corrente (

FERNANDES, JESSIKA).

Onde há casos de atuação da proteção diferencial, para casos de faltas internas nos

enrolamentos dos transformadores, onde a combinação de algoritmos de máquinas de vetor e

transformada de Wavelet, poderiam mitigar atuações indevidas, onde será proposto a criação

da filosofia de proteção usando tais métodos com detectores de distúrbios, por meio das

energias dos coeficientes de Wavelet de fase e sequência negativa, que são baseados em

máquinas de vetor de suporte.

7 CONCLUSÕES FINAIS

Neste trabalho apresentou-se a elaboração de uma metodologia para

comissionamento em campo de transformadores, e padrão para o sistema de proteção do bay o

qual ele estará inserido. Toda a proposta foi regida pelas normas que as cercam, efetuando um

modelo com plena concordância normativa, com o intuito de mitigar falhas em sua etapa de

operação.
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Um dos conflitos aferidos na elaboração deste trabalho, foi a formulação da filosofia

de proteção. Pois embora haja inúmeras sequências lógicas para a realização de uma mesma

função, há determinadas que necessitam de um maior nível de processamento. Portanto, neste

trabalho, foi elaborada uma filosofia de proteção que realiza um menor nível de

processamento, tendo como consequência a mitigação de conflitos de digitais.

Espera-se com a proposta deste trabalho, uma operação mais eficiente de

transformadores de potência nas subestações de distribuição do estado do Rio de Janeiro.
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