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Resumo - Tradicionalmente, a substituição de um transformador

II. SISTEMA AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA DE

por um transformador reserva em um banco de transformadores
monofásicos necessita que uma equipe seja deslocada para a
subestação e sejam transferidos manualmente os circuitos de
sinalizações, os circuitos de corrente e, eventualmente, a
reparametrização de sua proteção. Com isso o tempo decorrido
entre o reconhecimento do problema e a recolocação do banco de
transformadores no sistema chega a atingir 10 horas.
Este projeto desenvolveu um sistema microprocessado para a
manobra de transformadores usando uma unidade terminal
remota que reduz o tempo de manobra.

TRANSFORMADORES

Palavra-chave—Banco de transformadores, transferência de
transformadores, unidade terminal remota.

I. INTRODUCÃO

A

CTEEP utiliza banco de transformadores monofásicos
(470 / 138 kV, potência total de 300 MVA), conectados
em Y-Y em suas subestações de energia elétrica. Quando
ocorre algum problema em uma das fases do banco, esta é
substituída por um transformador reserva.
Atualmente, a manobra de substituição é feita de forma
manual, com os seguintes inconvenientes:
- necessidade de mobilizar grande quantidade de mão de obra;
- necessidade de equipamentos especiais;
- duração de aproximadamente 6 horas.
Com o sistema de proteção e transferência automáticos, ao
ocorrer a atuação da proteção, uma unidade terminal remota
(UTR) identifica automaticamente qual fase deve ser
substituída e executa as manobras de transferência necessárias.
Com isso obtem-se os seguintes benefícios:
- redução da duração da manobra;
- redução da mão de obra;
- eliminação do uso de equipamentos especiais.

O sistema automático de transferência de transformadores foi
projetado de forma a reconhecer a atuação de um relé digital
multifuncional ou o comando manual de um operador.
Ao ser disparada a transferência automática de
transformadores, o banco de transformadores é retirado de
funcionamento através do comando de disjuntores e chaves
seccionadoras.
No caso de uma transferência manual, inicialmente são
comandadas as aberturas dos disjuntores de baixa tensão, após
confirmação da abertura, são comandadas as aberturas dos
disjuntores de alta tensão.
No caso da atuação do relé de proteção, o sistema confirmará
o estado aberto dos disjuntores de alta tensão e comandará a
abertura.
Em seguida são
seccionadoras.

comandas as aberturas das chaves

Retirado o banco de transformadores, são transferidas as
sinalizações e os circuitos de corrente dos TCs da fase que
apresentou falha para o transformador reserva, através do
comando de relés biestáveis.
Após a confirmação da correta transferência, é verificada a
parametrização do relé de proteção e feito os ajustes de
parâmetros, caso necessário. Esses ajustes são realizados
através de um canal de comunicação serial.
Dá-se início a manobra de inserção do banco de
transformadores com o reserva no lugar do transformador que
apresentou falha.
A figura Figura 1 – Fluxograma – Visão Geral apresenta de
forma diagramática a lógica geral do sistema desenvolvido.
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B. Software
III. ARQUITETURA DO SISTEMA PROTÓTIPO
Foi desenvolvido o software de programação da UTR através
de ferramenta apropriada fornecida pelo fabricante da remota.

A. Hardware
O sistema protótipo desenvolvido é composto pelos seguintes
equipamentos:

O processo de transferência é iniciado através da atuação da
proteção em uma das fases do banco de transformadores, seja
através de relés digitais ou de relés eletromecânicos.

 Rack aberto 19”, com área útil 36U com kit rodízio, na cor
cinza claro Munsel 6.5;

A transferência das sinalizações e correntes se dá através de
relés auxiliares biestáveis que são comandados pela UTR.

 Relé de proteção digital com as funções 87T, 87N, 49T,
50/51, 50/51N, 27, 59, 50BF e 60;

No caso de ocorrência de erro ou mensagens significativas
durante o processo de transferência, mensagens de erro
aparecem no display. Por exemplo, quando um transformador
reserva está em um tap diferente daquele da fase a ser
substituída uma mensagem de elevar ou abaixar tap do
transformador reserva é mostrada no display.

 Relés auxiliares de interface para montagem em trilho DIN,
4 contatos reversíveis 7A, tensão da bobina: 125Vcc;
 Relés auxiliares de interface para montagem em trinho DIN,
2 contatos reversíveis 10A, tensão da bobina:125Vcc;
 Fonte chaveada de 110 Vca / 125 Vcc, 625W;

Caso o transformador reserva já esteja sendo usado e a
proteção de uma nova fase atue, o banco de transformador é
desligado e uma mensagem é apresentada no display.

 Fonte de alimentação 125 Vcc / 24 Vcc;
 Fonte de alimentação 125 Vcc / 5 Vcc;

IV. TESTES EM LABORATÓRIO

 Transdutores de tap com saída 0 a 4 mA, alimentação em
125 Vcc;
 Unidade Terminal Remota modular composta de cartões e
softwares, com os seguintes cartões de aquisição:
o Módulo de entrada digitais com
pontos
optoacopladas.
o Módulo de saída digitais com pontos a relé,
microprocessada.
o Módulo de entradas analógicas com pontos
isolados galvanicamente e com resolução de 16
bits.
 Quadro sinótico
potenciômetros;

composto

por

leds,

chaves

e

 Protetor de surto 125 Vcc;
 Conversor fibra ótica / serial;
 Display gráfico com Touch Screen.
Para simulação do sistema foi montada uma giga de testes
onde chaves, leds e potenciômetros simulam os contatos de
estado dos disjuntores e seccionadoras, os comandos de
abertura e fechamento, bem como, o tap dos transformadores,
incluindo o transformador reserva.

Para simulação partiu-se da situação normal de operação da
subestação e, inicialmente, simulou-se a atuação do relé de
proteção da fase A.
A unidade terminal remota (UTR) reconhece a atuação do relé
de proteção e inicia o processo de retirada do banco de
transformadores, para posteriormente comandar a substituição
do transformador da fase A pelo transformador reserva.
O próprio relé de proteção encarrega-se de dar trip nos
disjutores de AT, dessa forma, são comandadas as aberturas
dos disjuntores de baixa tensão e após a confirmação da
abertura, verificadas as aberturas dos disjuntores comandados
de forma seletiva a abertura e fechamento das chaves
seccionadoras.
A proteção digital é configurada de acordo com a fase a ser
substituída através do canal de comunicação DNP 3.0.
Com o banco fora de serviço, são transferidos as sinalizações e
correntes dos TC’s, de forma a que para o SSC (Sistema de
Supervisão e Controle) a transferência seja transparente.
Com a confirmação da transferência, inicia-se o processo de
religamento do banco de forma inversa, ou seja, inicialmente a
alta tensão em seguinda a baixa, conforme preconiza a
referência [10].
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