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Resumo — Neste trabalho apresenta-se o desenvolvimento de
uma nova arquitetura de sensoriamento de fechamento de chaves
seccionadoras utilizadas em subestações de transmissão de
energia, utilizando dois elementos ópticos como elementos
sensores de temperatura e posição. Utilizou-se como estratégia de
aquisição dos dados sensoriados a colocação dos dois elementos
sensores dentro do contato fixo da chave seccionadora.
Termos de Indexação — sensores ópticos, temperatura, posição,
chave seccionadora, transmissão de energia elétrica.

I.

INTRODUÇÃO

Até o momento, desconhece-se uma maneira de se concluir,
com a segurança necessária, que o acionamento de uma chave
seccionadora tenha ocorrido com sucesso. Essa informação é
de suma importância para a segurança e operação das
subestações e para a manutenção do equipamento. A
insegurança gerada pelo desempenho dos contatos auxiliares
das seccionadoras, que deveriam informar a conclusão das
manobras, faz com que os operadores se desloquem até o pátio
para executarem um exame visual após cada manobra.
Diversos dispositivos foram propostos, porém utilizando
métodos indiretos. Pode-se citar, como exemplos, a
observação da corrente do motor que aciona a seccionadora,
transdutores digitais de posição conectados ao mecanismo de
acionamento e a verificação do alinhamento mecânico dos
braços. Entretanto, o parâmetro mais importante, aquele que
define que a seccionadora está corretamente fechada
(condição mais crítica) é a resistência elétrica que os contatos
apresentam. Este trabalho propõe uma nova arquitetura de
sensoriamento, utilizando um método mais direto possível,
para a determinação da qualidade do contato resultante de uma
manobra de fechamento, através do monitoramento da
temperatura e da qualidade de fechamento do contato fixo da
chave seccionadora, possibilitando, após uma manobra,
avaliar a qualidade do contato resultante com grande
segurança.

II. DESCRIÇÃO DO SISTEMA
As grandezas físicas a serem medidas e monitoradas, tais
como a temperatura no contato fixo devido ao fechamento
incorreto e pressão das pinças do braço móvel no contato fixo,
resultantes da operação da chave seccionadora, foram
avaliadas através de observações práticas de fechamentos
periódicos ocorridos em manobras de operação e manutenção
na subestação da CTEEP-Bauru. Constatou-se que é de
fundamental importância ter-se a monitoração desses
parâmetros para possíveis correções de fechamento da chave
seccionadora. A figura 1 apresenta uma típica configuração de
chaves seccionadoras.

Figura 1- Configuração típica de barramentos com chaves seccionadoras
da subestação da CTEEP-Bauru.

Projetou-se então um sistema de sensoriamento com uma
arquitetura de sensoriamento, através da monitoração da
temperatura pelo uso de material termocromático (lophine) na
ponta de uma fibra óptica e de fechamento da chave
seccionadora, através de bobinas ópticas atenuadoras. Uma
inovação foi introduzida nesta arquitetura que foi a de colocar
os elementos de sensoriamento dentro do contato fixo da
chave seccionadora. A figura 2 apresenta a instalação dos
elementos sensores dentro do contacto fixo da chave
seccionadora.

IV. RESULTADOS

Diâmetro do Contato (mm)

42,5

Figura 2- Instalação dos elementos sensores dentro do contato fixo da
chave seccionadora.
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Figura 4- Variação do fechamento x tensão de saída do receptor.

III. DESCRIÇÃO DA ARQUITETURA PROPOSTA
Passou-se então ao desenvolvimento e caracterização do
circuito driver para gerar o sinal óptico a ser enviado para os
dois elementos de sensoriamento e um receptor óptico para
detectar e processar a informação recebida pelos dois
elementos de sensoriamento. Esta fase consumiu um tempo de
4 meses (32,3% da duração do projeto), de acordo com o
cronograma proposto. Finalmente o sistema foi integrado e
testado em laboratório a sua operação. Dado que o sistema
apresentou desempenho dentro do proposto e projetado, foi
então instalado dentro do contato fixo da chave seccionadora e
dimensionada a estratégia de colocação do protótipo numa
subestação teste a fim de analisar sua operação em condições
de operação real.

Potência de Saída do laser x corrente

A figura 4 apresenta o desempenho, em termos da variação
do fechamento versus tensão de saída do receptor para o
elemento óptico de sensoriamento de posição (bobinas
atenuadoras ópticas). Os dados experimentais foram ajustados
pela curva dada abaixo.

V (d ) = V0 + a1e (− d / δ 1 ) + a 2 e (− d / δ 2 )
onde V0 = 39,91 V, a1 = 10,37 V, a1 = 10,37 V,δ1 = 0,96 mm e
δ2 = 0,96 mm.
A figura 5 apresenta o desempenho, em termos da variação
temperatura versus tensão de saída do receptor para o
elemento óptico de sensoriamento de temperatura (material
termocromático). Os dados experimentais foram ajustados pela
curva dada abaixo.
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Figura 3- Potência de saída do laser x corrente.
Figura 5- temperatura x tensão de saída do receptor.
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V. CONCLUSÃO
Observou-se a viabilidade da aplicação dos sensores no
contato fixo da seccionadora, contribuindo para a segurança
de sua operação.
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