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Prolongar a vida útil dos contatos fixos e móveis do comutador. 
 

Projeto teórico de um mecanismo para aplicação de resistores nos contatos 
móveis de um comutador no regulador de tensão para uma futura aplicação, 

realização de testes e análises técnicas e financeiras. 
 

O regulador de tensão do projeto dispõe de contatos para 8 tapes além do 
contato posição zero. 

Objetivos 
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COMUTADOR 

REGULADOR 
DE TENSÃO 

MONOFÁSICO. 



Esquema de fornecimento de energia elétrica: 
 

Introdução 
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São vários os métodos para solucionar a queda de tensão no sistema de distribuição, 
sendo a instalação de reguladores de tensão com comutadores mecânicos amplamente 
utilizado. 

Podem ser 
instalados: na 
saída do 
alimentador da 
SE, em 
determinados 
pontos da rede, 
como também 
para regular o 
barramento da 
SE. 



Definição Teórica: 
 

Introdução 
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O Regulador de Tensão é um 
equipamento elétrico com o 
princípio de funcionamento 
análogo ao de um 
autotransformador, o qual a 
tensão é adicionada ou subtraída 
do sistema elétrico através do 
incremento de  espiras com 
polaridade + ou - em relação ao 
enrolamento principal e que são 
projetadas para oferecer um nível 
de tensão adequado dentro dos 
padrões da norma brasileira.  



Definição Teórica: 
 

Introdução 
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Processo de comutação: 
 
 
 

Introdução 
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Desgastes na comutação: 
 
 
 

Introdução 
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Cada operação do comutador é 
registrada através do contador de 
operação para monitorar a vida útil 
do comutador. 



Com o dia a dia da manutenção, observou-se que os contatos principais 

do mecanismo de comutação poderiam ser “reforçados” com a inserção 

de resistores nos contatos móveis do regulador de tensão para reduzir os 

efeitos dos arcos elétricos nos mesmos.  

 
Existem normalmente dois métodos já aplicados no mercado, onde um utiliza a 
inserção de resistores no processo de comutação (comutador de 
transformador) e o outro é a utilização de reatores (regulador de tensão). O 
projeto consiste na união dos dois métodos para aumentar a vida útil dos 
contatos.  
 
O presente artigo propõe um novo mecanismo, ainda em caráter teórico para 
aplicação dos resistores nos contatos móveis  do regulador de tensão.  
 
Foram feitas simulações na comutação em três situações descritas a seguir. 
 

 

 

 

Metodologia 

21/11/2017 8 



Modificação no contato fixo e móvel. 

Metodologia 
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Situação 1 

Resultados 
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Situação 2 

Resultados 
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Situação 3 

Resultados 
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Na situação 3, teremos outro comando de +86V e dessa forma, o terminal B irá 
“viajar” para o contato fixo 2, sendo que o “A” permanecerá contato fixo 2. Os 
fenômenos descritos para terminal A na situação 1, aplica-se agora ao terminal 
B. O sinal só cessará quando o terminal A e B estiverem no contato fixo 2. 
 
 
 
 Para o dimensionamento do resistor é necessário conhecer o valor dos 
componentes passivos do circuito, principalmente o valor da indutância e 
calcular a energia armazena pelo indutor em Watts. A energia armazenada 
no indutor deverá ser dissipada no resistor no momento de mudança de tap. 



É necessário inserir mais componentes: dois resistores e 

duas escovas. Como também aumentar a área do contato 

fixo nas extremidades de forma que na transição de tap, o 

contato elétrico fique somente pelo resistor inserido.  

 

A próxima etapa do trabalho será realizar a montagem do 

mecanismo proposto no artigo e testar a quantidade de 

comutações  que o novo sistema fará, verificando as 

condições do contato elétrico e o desgaste até o seu limite. 

Tudo isso em bancada de teste. 

Discussão 
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Trata-se de uma melhoria e uma alternativa na compensação dos efeitos 

do arco elétrico nos contatos principais. Porém, além do projeto é 

necessário montar um protótipo e acompanhar várias operações e atestar 

se o novo mecanismo atende aos objetivos iniciais. 

 

 

Além da análise técnica, é necessário verificar o custo-benefício, 

pois só será viável a partir do momento que é possível prolongar a 

vida útil dos contatos principais e dessa forma reduzir os custos e 

horas com a manutenção. 

 

Conclusões 
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