
XVIII Encontro Regional 

Ibero-americano do CIGRE 
Foz do Iguaçu - Paraná – Brasil, 19 a 23 de maio de 2019 

B3-09 – Automatização de ensaios em equipamentos de subestações através 

de uma ferramenta multifuncional capaz de realizar testes em níveis primário 

e secundário 

Paulo Sergio Pereira Jr  - Gustavo Silva Salge - Moisés Júnior B. Borges Davi –              

Cristiano M. Martins – Paulo Sergio Pereira – Gustavo E. Lourenço 

CONPROVE  

 

Brasil 

 



2 

Resumo 

•Mercado cada vez mais competitivo 

• ↑ Disponibilidade energia elétrica = ↑ Faturamento 

•Acompanhamento periódico de ativos é necessário, 
garantindo perfeito funcionamento destes 

•Este trabalho apresenta uma ferramenta portátil capaz 
de realizar testes em níveis primário e secundário 

•Serão realizados testes práticos, visando demonstrar o 
potencial da mesma em automatizar processos de 
manutenção e comissionamento  
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Por que realizar comissionamentos? 

•  Principais componentes do sistema: geradores, 

linhas, transformadores, barramentos, disjuntores, etc. 

•Uma vez que entram em operação são submetidos a: 

estresses mecânicos, ação do meio ambiente, 

estresses elétricos, envelhecimento, etc 

•Alto custo da indisponibilidade do sistema 

• Importante avaliar as condições destes equipamentos ao 

longo de sua vida útil 
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Características da ferramenta desenvolvida 

•Testes atendidos pela nova ferramenta: 
 

−Suportabilidade dielétrica 

−Medição de relação de transformação (TTR mono ou 

trifásico) 

−Medição de baixas resistências elétricas 

(Microhmímetro) 

−Medição de resistência ôhmica (Miliohmímetro) 

−Levantamento da curva de excitação de TCs (tensão de 

joelho; curva de excitação) 
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Características da ferramenta desenvolvida 

•Testes atendidos pela nova ferramenta: 
 

−Medição de tempo de abertura/fechamento de 

disjuntores (Oscilógrafo de disjuntores) 

−Verificação de fiação  

−Medição de burden no secundário de TCs e TPs 

−Medição de valores de pick-up e tempos de operação 

das funções de proteção (mala de testes para relés) 

−Entre outros 
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Tela Principal da plataforma de testes CTC 

• Gerencia os 26 aplicativos do 

equipamento 

• Todos os softwares disponíveis 

nos idiomas: Português, 

Inglês e Espanhol 

• Softwares para testes a nível 

primário e secundário 
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Teste – Suportabilidade dielétrica  

•Objetivo:  
−verificar isolação de equipamentos. Dessa forma, ações corretivas 

podem ser tomadas antes da perda total de isolação 

•Metodologia: 
−Definição de corrente máxima de fuga 

− Injeção de tensão é gradual e interrompida caso corrente de fuga 

supere valor permitido, protegendo equipamento sob teste 

−Ajuste automático de escala 

−Valor de corrente é apresentado na tela do software e comparado a 

uma faixa de valores permitidos, aprovando ou não o teste 
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Teste – Medição Relação Transformação (TTR) 

•Objetivo:  
−Medição direta da relação de transformadores de força e de 

instrumentos (TC e TP) de medição e proteção 

•Metodologia: 
− Injeção de valores de tensão ou corrente no primário e medição 

de valores no secundário 

−Possibilita realização do teste de forma mono ou trifásica e a 

comutação automática do TAP através de binárias 

−Possibilita também: determinação de polaridade dos enrolamentos, 

identificação dos terminais e derivações, detecção de curto 

circuito interno e circuitos internos abertos 
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Teste – Medição de baixas resistências elétricas 

•Objetivo:  
−Medição da resistência ôhmica entre contatos (disjuntores, 

chaves seccionadoras e comutadores), permitindo determinação 

do estado da camada de metalização (prata) dos contatos fixos e 

móveis 

•Metodologia: 
− Injeção de valores de corrente e medição dos valores de tensão 

− Intervalo de medição de 125 nΩ a 100 MΩ 

−Medição a 4 fios (método de Kelvin) para impedir que a própria 

fiação ou resistência de contato dos cabos de teste interfiram no 

resultado 
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Teste – Medição de resistência ôhmica 

•Objetivo:  
−Medição de resistências 

•Metodologia: 
− Injeção de valores de corrente e medição dos valores de tensão 

−Ajuste automático de escalas 

−Compensação automática do valor de resistência para a 

temperatura adotada como referência 

−Não há configurações proibitivas que possam danificar o 

equipamento 
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Teste – Levantamento Curva Excitação de TCs 

•Objetivo:  
−Levantar a curva de excitação de um TC (tensão de joelho) 

•Metodologia: 
− Injeção de tensão e medição de corrente no secundário até que 

pequeno aumento de tensão gere grande aumento de corrente 

−Todo o processo de injeção gradual de tensão, medição de 

corrente e finalização do teste é automatizado pela ferramenta 

−Ferramenta cria gráfico (I x V) automaticamente, destacando 

tensão de joelho (norma utilizada a escolha do usuário) e sua 

respectiva corrente 

−Desmagnetização automática do TC ao fim do teste 
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Teste – Medição tempo abert./fech. disjuntores 

•Objetivo:  
−Verificar tempo de fechamento e abertura de disjuntores, além de 

determinar discrepância entre polos. 

•Metodologia: 
−Comando manual ou por binária para fechamento/abertura do 

disjuntor e determinação de estado aberto/fechado através de 

binárias de entrada do equipamento de testes 

−Permite realização de todos os ciclos de teste, sejam abertura-

fechamento (OC), fechamento-abertura (CO), abertura-fechamento-

abertura (OCO) e ciclos de religamento, salvando o teste em um 

único arquivo 
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Teste – Verificação da fiação 

•Objetivo:  
−Verificação dos cabos que monitoram sinais do SEP levando 

informação aos sistemas de proteção, medição e 

controle,identificando ocorrências de ligações equivocadas 

•Metodologia: 
− Injeção de corrente e tensão com elevada potência 

−Possibilidade de testes em modo trifásico, detectando problemas 

mais rapidamente do que um equipamento monofásico 

−Possibilidade de trabalhar em condições diferentes da rede, 

evitando problemas relacionados à frequência e variações de 

amplitude 
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Teste – Medição burden de TCs e TPs 

•Objetivo:  
−Verificação da carga no secundário de transformadores de 

instrumento, uma vez que elevados valores de burden podem 

ocasionar a saturação de TCs ou sobrecarga térmica de TPs 

•Metodologia: 
− Injeção de correntes/tensões com potência suficiente para injetar 

o valor de secundário de TC/TP e medição de tensão/corrente 

associada, além do defasamento 

−Todo o processo de injeção, medição e cálculo da impedância é 

realizado automaticamente, de forma direta e rápida pela 

ferramenta 
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Teste – Medição pick-up e tempos de operação 

•Objetivo:  
−Verificação correto funcionamento de funções de proteção através 

da determinação dos valores de pick-up e tempos de operação 

das mesmas 

•Metodologia: 
−Permite o teste automático de diversas funções de proteção: 

50/51, 67,27, 59, 81, 87, Rest. Harm., 21, 25, entre outras 

−Total compatibilidade com a norma IEC 61850 permitindo testes que 

envolvam mensagens GOOSE e SV 

−Sincronismo temporal via GPS, IEEE1588 e IRIG-B 
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Família CE-70XX e Equipamentos Tradicionais 

Equipamento Peso (Kg) Volume (litros) Equipamento Peso (Kg) Volume (litros) 

CE-7012 19,50 30,24 

Caixa de Injeção 

de Corrente 
33,0 63,00 

Hipot 3,50 5,852 

TTR 8,70 8,769 

Microhmímetro 11,0 25,712 

Curva de 

Excitação do TC 
50,0 252,0 

Oscilógrafo de 

disjuntor 
6,50 16,500 

Mala de teste de 

relés 
17,0 25,448 

Qualímetro 5,70 7,500 

Polarímetro 0,55 0,717 

Fasímetro 0,20 0,120 

Peso / Volume 

Total 
19,5 30,24 

Peso / Volume 

Total 
136,15 405,618 
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Conclusões 

• Apresentada ferramenta multifuncional que eleva padrões 

de comissionamento em subestações (primário e 

secundário) 

• Automação das principais rotinas de testes / relatórios 

• Ferramenta equivalente a pelo menos 10 equipamentos de 

testes disponíveis no mercado (14% do peso total e 7% do 

volume) 

• Devido recursos de pré-teste e pós teste, usuário pode 

efetuar testes em média de 3 a 5 vezes mais rápido do que 

utilizando equipamentos tradicionais 
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MUITO OBRIGADO!!! 
Paulo Sergio Pereira Junior 
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