
1 

THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 

 

Abstract - Power transformers are considered as vital 

equipment for the transmission and distribution of electric 

energy, thus connecting the generating centers to the consumer 

centers. In this context, this work aims to investigate and analyze 

the electric operation coupled to the thermal behavior of the 

power transformers through the Finite Element Method (MEF), 

in order to evidence factors that may decrease the useful life of 

the equipment, thus corroborating in the planning of Predictive 

maintenance on it. In the development of the work a 50 MVA 

transformer was used that is connected to the transmission system 

of the northern region of Brazil, the analyzes were made using 

three-dimensional computational simulations through two 

software. . At the end of the analysis it was verified that the 

excessive heating caused by inrush currents cause thermal 

expansion in the turns of the winding which can cause rupture of 

the insulation proving an internal short circuit and taking the 

operating machine. 

 

Key words - . Transformer, Inrush current, Thermal analysis, 

Finite elements, Maintenance. 

I.  INTRODUÇÃO 

O 

 Método de Elementos Finitos (MEF) pode ser definido 

como uma importante ferramenta de análise numérica que 

pode auxiliar na resolução de uma grande parte dos problemas 

de engenharia. Seu desenvolvimento iniciou-se por volta da 

década de 30 em análises estruturais a partir dai suas 

aplicações se difundiram nas diversas áreas de pesquisa. 

Utilizando o (MEF) como ferramenta, foi desenvolvida neste 

trabalho uma análise termomagnética a fim de simular a 

condução de calor em um transformador de potencia, este tipo 
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de equipamento tem as funções de elevar, rebaixar ou 

estabilizar a tensão de uma rede de distribuição. 

Devido essas funções os transformadores tem função vital 

na eficiência de um sistema de distribuição energética, tendo 

em vista que seu mau funcionamento pode comprometer o 

abastecimento entre os centros geradores e os centros 

consumidores. 

II.  METODOLOGIA 

O presente trabalho foi desenvolvido seguindo os 

parâmetros de um projeto de pesquisa, sua estrutura 

metodológica foi dividida em dois aspectos: construção 

numérica e simulação computacional. Na construção numérica 

foi efetuado um levantamento bibliográfico para uma 

demonstração sucinta do MEF e na simulação computacional 

foi utilizado um transformador operando em duas condições 

distintas, nominal e sob correntes de inrush, cada etapa das 

simulações, além de conter as especificações do problema, 

seguiu os passos de pré-processamento, processamento e pós-

processamento. Para possibilitar a obtenção dos resultados 

foram interligados dois software em duas etapas distintas, na 

primeira foi realizada a simulação eletromagnética utilizando o 

Maxwell, os resultados desta etapa foram utilizados como 

dados de entrada para a simulação térmica utilizando o Ansys, 

como ilustra a Fig. (1) 

 

 
Fig. 1: Interligação das etapas da simulação. 

III.  DESENVOLVIMENTO 

Segundo [9], a ideia básica do MEF consiste em subdividir, 

inicialmente, o domínio do problema, em subdomínios de 
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dimensões finitas tais que, o conjunto de todos os subdomínios 

seja igual ao domínio original. Assim este método possibilita 

discretizar uma figura relativamente complexa em várias 

outras geometrias mais simples como ilustra a Fig. (2). Porém, 

haverá um aumento na quantidade de equações para a solução 

do método proporcional a quantidade de elementos finitos do 

problema. 

 

 
Fig. 2: Forma complexa discretizada em formas simples. 

 

O comportamento em cada elemento seja linear, triangular 

ou tetraedro é descrito matematicamente, aproximado 

localmente, e o comportamento global obtido a partir da 

compatibilização dos diversos elementos. A partir do estudo 

do que ocorre no nível local, consegue-se descrever 

aproximadamente o comportamento global [3]. Neste trabalho 

será utilizado o elemento tetraedro, este elemento é o mais 

utilizado em problemas tridimensionais, como é o caso deste 

artigo, a Fig. (3) ilustra um tetraedro. 

 

 
Fig. 3: Elemento tetraedro (a) em posição global, (b) em posição local 

(Hollauer, 2007, p110. Adaptada). 

 

Para análises utilizando o tetraedro é necessário determinar 

o volume (V ), que pode ser definido a partir da Equação (1), 

onde 4,3,2,1x , 4,3,2,1y  e 4,3,2,1z  são os coeficientes das 

coordenadas cartesianas dos nós do elemento tetraedro. 

 

)( 2334342321 zyzyxV   

)( 3412123432 zyzyx   

)( 1223231243 zyzyx   

(1) 

 

Para utilizar o método de resíduos ponderados as funções de 

forma devem ser contínuas sobre a transição de um elemento 

para o seu elemento vizinho. Desta forma as funções de forma 

são escritas à partir das coordenadas cartesianas de cada nó, 

como mostra a Equação (2). 

 

 

zdycxbazyxN iiiii ),,(  
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Para a resolução das variáveis ia , ib , ic  e id  será 

aplicado à regra de Cramer onde o sinal do resultado varia de 

acordo com o cofator selecionado, em seguida o sistema será 

reescrito em uma unica equação para cada nó, ou de forma 

simplificada pode ser axpreça por. 
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Segundo [6], a análise de dispositivos eletromagnéticos, 

como é o caso dos transformadores, requer o conhecimento 

dos fenômenos eletromagnéticos no interior e na região ao 

redor do dispositivo. Para isso utilizam-se as equações de 

Maxwell que descrevem as relações entre as grandezas 

eletromagnéticas, possibilitando a análise temporal e espacial 

destes equipamentos. 

 

JHJHrot


  (4) 

 

A Equação (4) descreve a lei de Ampére em sua forma 

estacionária, é e uma das equações que representam o conjunto 

das equações de Maxwell, deve-se levar em consideração 

também a equação de passagem que relaciona a 

permeabilidade do material com o fluxo magnético. 

 

HB


  (5) 

 

Segundo [14], as fontes de calor que causam aumento de 

temperatura nos transformadores são geradas pelas perdas que 

ocorrem no mesmo durante seu funcionamento. A perda total 

que ocorre em um transformador pode ser definida a partir da 

soma de três perdas distintas conforme a Equação (6). 

 

SK PPPP  0
 (6) 

 

Onde, 0P  são as perdas sem carga ou perdas de ferro, são 

produzidos pela histerese e pela corrente de Foucault do 

material, 
KP  são as perda de curto circuito, também conhecida 

como perda de cobre ou perda de carga de transformadores, 

são causados pela resistência dos enrolamentos do 

transformador e 
SP  são as perdas perdidas que refere-se as 

perdas de arame, casca e outras partes estruturais do metal. 

Como o calor é gerado dentro do transformador é necessário 

calcular a transferência de calor no interior do mesmo levando 

em consideração os diferentes meios de propagação. Desta 

forma se utiliza as seguintes equações para resolver tal 

problema: 
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A Equação (7) é denominada de equação de equilíbrio 

térmico na estrutura espacial. O campo de temperatura nos 

enrolamentos e núcleos de ferro é obtido pela resolução da 

equação de transferência de calor em material sólido, descrita 

a baixo, onde o termo (:) representa um somatório: 
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Já o campo de temperatura no óleo é obtido resolvendo a 

equação de transferência de calor em material fluido, descrita 

a baixo: 
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Onde   é a densidade do material,
pC  é a capacidade 

calorífica específica em tensão constante,T  é a temperatura 

absoluta, u  representa o vetor de velocidade do movimento 

de translação, q é o fluxo de calor por condução, rq refere-se 

ao fluxo de calor por radiação, é o coeficiente de expansão 

térmica, S é o segundo tensor de tensão Piola-Kirchhoff, Q  

representa as fontes de calor adicionais,  é o tensor de tensão 

de Cauchy e D representa o tensor da taxa de deformação. 

É necessário também demostrar o que são correntes de 

inrush. A corrente de energização ou corrente de inrush 

apresenta como característica um alto valor de pico inicial 

como ilustrado pela Fig. (4), podendo até ultrapassar em vinte 

vezes o valor de pico da corrente nominal. Este fenômeno 

ocorre somente na bobina externa do transformador como será 

demonstrado a seguir, apesar da corrente de energização 

apresentar caráter de amortecimento, neste trabalho será 

considerado somente a corrente do pico máximo para as 

análises. 

 

 
Fig. 4: Forma de onda característica da corrente de inrush (Marcelino, 

2011. p. 21, Adaptada) 

 

Estudos sobre efeitos de forças em transformadores, quando 

submetidos a elevadas correntes em estados nominais de 

operação, revelam que o fator agravante para os esforços 

mecânicos máximos ocorrem durante o primeiro pico de 

corrente. Assim, tem-se que para as correntes de inrush o valor 

do primeiro pico da corrente pode ser calculado 

matematicamente pela Equação (9) [10]. 

 

 
n

hH
I w



max0
 (9) 

 

Sendo, 
max0I  o valor da corrente do pico máximo da 

corrente de inrush, wh  a altura do enrolamento energizado e 

H


 o fluxo magnético. É válido ressaltar que, diferentemente 

da corrente de curto-circuito, em que o tempo de exposição 

pode ser eliminado em dezenas de milissegundos, as correntes 

de energização podem ter duração de dezenas de segundos 

[10]. 

As aplicações deste método são várias, porem neste trabalho 

será ressaltada uma análise térmica de um transformador de 

potência de 50 MVA em duas condições, primeiro em 

operação nominal e em seguida em condição de Inrush, as 

características de fábrica do transformador em estudo constam 

na Tabela (1). 
 

TABELA I: 

CARATERÍSTICAS DO TRANSFORMADOR DE 50 MVA 

Características 

Bobinas 

Extern

a 
Interna 

Diâmetro Interno (mm) 1406 1096 

Diâmetro Externo (mm) 1599 1262 

Altura Axial (mm) 2080 2080 

Altura Radial (mm) 96 83 

Numero de Espiras 572 191 

Frequência (Hz) 60 60 

Potência (MVA) 50 50 

Tensão de Fase (Kv) 132,80 39,84 

Corrente de Fase (A) 376,55 1255,12 

Ligação Estrela Estrela 
 

Seguindo essas especificações foi construída a seguinte 

geometria no software onde foi efetuada a análise. 

Após a determinação da geometria é necessário especificar 

os materiais e as condições de contorno que compõem as 

partes do transformador, onde neste caso, as bobinas são 

compostas de uma liga de cobre e o núcleo é composto por um 

material ferromagnético. As simulações foram executadas com 

uma malha de 48.985 elementos tetraedros, a decomposição 

do modelo em uma malha composta por tetraedros está 

explicita na Fig. (5). 
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Fig. 5: Malha tridimensional no modelo. 

 

Para a excitação foram introduzidas correntes que 

caracterizam dois aspectos de funcionamento distintos, tais 

como, correntes nominais e correntes de Inrush. Vale ressaltar 

que as correntes aplicadas na modelagem no MAXWELL têm 

sentidos contrários para configurar uma aproximação do 

funcionamento real da máquina em estudo neste trabalho. 

Com o intuito de validar as simulações efetuadas foram 

coletados dados do funcionamento do transformador em 

condição nominal de operação, entre esses dados estão as 

temperaturas das bobinas, as correntes de carregamento e a 

temperatura ambiente, destacando que este equipamento 

encontra-se na região norte do pais.  

Para a análise em condições nominais de operação foram 

utilizadas como amplitude das correntes coletadas no 

equipamento, o equivalente a 131,8 A no enrolamento externo 

e 421,1 A no enrolamento interno. A partir disso, obtiveram-se 

resultados do comportamento da densidade de fluxo magnético 

de dispersão para a condição nominal. 

 

 
Fig. 6: Densidade de fluxo magnético de dispersão nominal no núcleo. 

 

A Fig. (6) demonstra a intensidade do fluxo magnético de 

dispersão no núcleo do transformador durante o 

funcionamento nominal chegando a um valor máximo de 1,79 

Tesla, um valor válido para este trabalho embasado no 

referencial bibliográfico. 

Para a análise térmica na condição nominal foram 

considerados os resultados do fluxo magnético obtido na 

condição nominal da análise magnética, a temperatura 

ambiente equivalente a 33° C e a emissividade do cobre com 

valor de 0,018. Portanto, a Fig. (7) ilustra a distribuição de 

temperatura nos enrolamentos e no núcleo do transformador. 

 

 
Fig. 7: Análise térmica para condição nominal. 

 

A partir de análise da Fig. (8) torna-se perceptível um 

aumento de temperatura direcionado para a parte mediana dos 

enrolamentos. Para melhor observar esse efeito, têm-se a Fig. 

(7), que mostra os enrolamentos em um corte vertical. 

 

 
       Bobina Externa                                        Bobina Interna 

Fig. 8: . Análise térmica nas bobinas em operação nominal. 

 

Desta forma percebe-se que as temperaturas mais intensas 

concentra-se na região mediana dos enrolamentos. Para validar 

a metodologia da simulação computacional foram comparados 

os resultados obtidos com os resultados coletados, a Tabela (2) 

ilustra essa comparação  

 
TABELA II: 

COMPARAÇÃO DE TEMPERATURAS 

Elementos 
Mediçã

o 
Simulação 

Bobina Externa 52,0 46,39 

Bobina Interna 53,1 51,7 

Margem de Erro 2% 10% 

Média de Erro 6% 

 

Ao compara ambos os grupos de dados pode-se concluir 

que a metodologia utilizada é válida uma vez que a mesma 

obteve apenas uma média de erro de 6% o que é totalmente 

aceitável para essas análises. Esta comparação fica mais 

evidente ao observar o gráfico da Fig (9). 
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Fig. 9: Comparação entre as temperaturas medidas e simuladas. 

 

Após a validação da metodologia das simulações foi 

desenvolvida a análise para as condições de energização. As 

condições de funcionamento da máquina sob correntes de 

Inrush podem ser consideradas como extremos de 

funcionamento uma vez que as amplitudes destas correntes 

possuem valores elevados. Nestas condições, foi calculada 

como correntes do primeiro pico o valor de 1774 A, utilizando 

a Equação (9), para excitação do enrolamento externo, onde se 

obteve os resultados ilustrados na Fig. (9). 

 

 
Fig. 10: Densidade de fluxo magnético de dispersão no núcleo em curto-

circuito. 

 

A Fig. (10) ilustra a densidade de fluxo magnético no 

transformador quando submetido ao valor do pico máximo da 

corrente de inrush, ultrapassando a valor de 2,62 Tesla, nota-

se um grande aumento quando comparada a condição nominal, 

onde o fluxo magnético atingiu um valor máximo de 1,79 

Tesla. 

Seguindo a metodologia da condição nominal, foi 

desenvolvida a análise térmica para as correntes de 

energização onde se obteve os seguintes resultados. 

 
       Bobina Externa                                        Bobina Interna 

Fig. 11: Resultado térmico para condição de Inrush. 

 

Ao analisar o fluxo de calor nesta condição percebe-se um 

expressivo aumento, onde a temperatura na bobina energizada 

ultrapassa os 1720° C, desta forma pode-se concluir o quão 

prejudicial é esta condição de operação para o funcionamento 

do transformador, podendo comprometer a isolação das 

bobinas e ocasionar curto-circuito interno prejudicando 

drasticamente o funcionamento da máquina. Segundo [13], as 

correntes de energização podem danificar até mesmo a 

estrutura dos enrolamentos danificando ainda mais o 

funcionamento do transformador. 

No entanto este extremo de temperatura ocorre em um 

intervalo muito pequeno de tempo logo um único evento não é 

capaz de danificar uma máquina, porém, o fenômeno de 

energização é algo que ocorre centenas de vezes durante a vida 

útil de um transformador e o somatório de todos os danos 

causados por esses eventos podem comprometer 

permanentemente o equipamento. 

Por isso é necessário desenvolver trabalhos como o de [2] 

que analisou termicamente o comportamento de um 

transformador de 20 MVA durante 72 para chegar a um 

diagnóstico mais preciso. 

IV.  CONCLUSÃO 

Diante do que foi exposto neste trabalho percebe-se que o 

aquecimento nos transformadores está diretamente ligado as 

perdas que ocorrem no funcionamento do mesmo, sendo 

diretamente proporcional a quantidade de corrente que circula 

por seus enrolamentos, no entanto existem outros fatores que 

também podem agravar este problemas, como é o caso das 

condições climáticas. O monitoramento térmico é algo de 

fundamental importância para auxiliar em manutenções 

preditivas uma vez que o desgaste consecutivo provocado por 

corretes de inrush pode comprometer permanente mente o 

funcionamento dos transformadores. Por isso á a necessidade 

de se desenvolver novas metodologias e ferramentas para 

analisar e diagnosticar previamente possíveis problemas de 

origem térmica em transformadores. 
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