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Apresentação 

 

Esta especificação estabelece as características elétricas e mecânicas dos 

transformadores de potência em óleo mineral isolante, trifásicos, com dois 

enrolamentos, e de relação de tensões nominais padronizadas no Grupo Energisa. 

Aplicam-se também os transformadores de três enrolamentos com enrolamento 

terciário de estabilização. 

As cópias e/ou impressões parciais ou em sua íntegra deste documento não 

são controladas. 

A presente revisão desta especificação técnica é a versão 4.0, datada de 

Julho de 2018. 

 

João Pessoa - PB, Julho de 2018. 

GTD – Gerência Técnica da Distribuição 
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1 INTRODUÇÃO 

Definir os requisitos técnicos gerais que deverão constar na proposta de 

fornecimento às empresas do Grupo ENERGISA, de transformadores de potência e 

autotransformadores trifásicos, tipo de ligação Dyn1, YNd1, YNyn0d1 e YNa0d1, para 

instalação ao tempo, imersos em óleo isolante Tipo A.  

 1.1 Especificações Complementares 

Complementam esta ETU os seguintes documentos: 

ETU-001.1 - Transformador de Potência de SE - 3 MVA; 

ETU-001.2 - Transformador de Potência de SE - 5/6,25/7,5 MVA; 

ETU-001.3 - Transformador de Potência de SE - 10/12,5/15 MVA; 

ETU-001.4 - Transformador de Potência de SE - 15/20/25 MVA; 

ETU-001.5 - Transformador de Potência de SE - 20/25/30 MVA; 

ETU-001.6 - Transformador de Potência de SE - 30/37,5/45 MVA; 

2 NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste 

documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para 

referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento 

(incluindo emendas). 

ABNT NBR 5034, Buchas para tensões alternadas superiores a 1 kV – Especificação; 

ABNT NBR 5356-2, Transformadores de potência – Parte 2: Aquecimento; 

ABNT NBR 5356-3, Transformadores de potência – Parte 3: Níveis de isolamento, 

ensaios dielétricos e espaçamentos externos em ar; 

ABNT NBR 5356-4, Transformadores de potência – Parte 4: Guia para ensaios de 

impulso atmosférico e de manobra para transformadores e reatores – Procedimento; 
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ABNT NBR 5356-5, Transformadores de potência – Parte 5: Capacidade de resistir a 

curto-circuito; 

ABNT NBR 5416, Aplicação de cargas em transformadores de potência – Procedimento; 

ABNT NBR 5440, Transformadores para redes aéreas de distribuição – Características 

elétricas e mecânicas – Padronização; 

ABNT NBR 5458, Transformadores de potência – Terminologia; 

ABNT NBR 5590, Tubos de aço carbono com requisitos de qualidade para condução de 

fluidos – Especificação; 

ABNT NBR 5755, Líquidos isolantes – Determinação de água – Método de Karl Fischer – 

Método de ensaio; 

ABNT NBR 5915, Chapas finas a frio de aço carbono para estampagem – Especificação; 

ABNT NBR 6234, Óleo-água – Determinação da tensão interfacial – Método de ensaio; 

ABNT NBR 6648, Chapa grossas de aço carbono para uso industrial; 

ABNT NBR 6650, Chapas finas a quente de aço carbono para uso industrial; 

ABNT NBR 6869, Líquidos isolantes elétricos – Determinação da rigidez dielétrica 

(eletrodo de disco) – Método de ensaio; 

ABNT NBR 6936, Técnicas de ensaios elétricos de alta tensão – Procedimento; 

ABNT NBR 6937, Técnicas de ensaios elétricos de alta tensão – Dispositivos de medição 

– Procedimento; 

ABNT NBR 7036, Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de 

distribuição, imersos em líquido isolante – Procedimento; 

ABNT NBR 7037, Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de 

potência em óleo isolante mineral – Procedimento; 
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ABNT NBR 7070, Guia para amostragem de gases e óleo em transformadores e análise 

dos gases dissolvidos – Procedimento; 

ABNT NBR 7277, Medição do nível de ruído de transformadores e reatores – Método de 

ensaio; 

ABNT NBR 7876, Linha e equipamento elétricos – Medição da tensão de radio 

interferência; 

ABNT NBR 8148, Ensaio do grau de polimerização do papel – Método de ensaio; 

ABNT NBR 8153, Guia de aplicação de transformadores de potência – Procedimento; 

ABNT NBR 10295, Transformadores de potência secos – Especificação; 

ABNT NBR 10443, Tintas e vernizes – Determinação da espessura da película seca – 

Método de ensaio; 

ABNT NBR 11003, Tintas – Determinação da aderência – Método de ensaio; 

ABNT NBR 11388, Sistemas de pintura para equipamentos e instalações de subestações 

de equipamentos elétricos; 

ABNT NBR 11888, Bobinas finas e chapas finas de aço-carbono e de aço baixa liga e 

alta resistência – Requisitos gerais; 

ABNT NBR 11889, Bobinas grossas e chapas grossas de aço-carbono e de aço de baixa 

liga e alta resistência – Requisitos gerais; 

ABNT NBR IEC 60529, Graus de proteção para Invólucros de equipamentos elétricos 

(Código IP); 

ABNT NBR IEC 60156, Líquidos isolantes – Determinação da rigidez dielétrica à 

frequência industrial – Método de ensaio; 

IEC 60247, Insulating liquids – Measurement of relative permittivity, dielectric 

dissipation factor (tan ) and d.c. resistivity; 
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CISPR 16-SER, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus 

and methods – All Parts; 

ASTM D924, Standard test method for dissipation factor (or power factor) and relative 

permittivity (Dielectric constant) of electrical insulating liquids; 

ASTM D1014, Standard practice for conducting exterior exposure tests of paints and 

coatings on metal substrates; 

ASTM D1735, Standard practice for testing water resistance of coatings using water fog 

apparatus; 

ASTM D3515, Standard specification for hot-mixed, hot-laid bituminous paving 

mixtures; 

3 UNIDADES E IDIOMAS 

As unidades de medidas do Sistema Internacional de Unidades serão usadas para 

as referências da proposta, inclusive na descrição técnica, especificações, desenhos e 

quaisquer documentos ou dados adicionais. Qualquer valor indicado, por conveniência, 

em outro sistema de medidas, deverá ser indicado também em unidades do Sistema 

Internacional de Unidades. 

Todas as instruções escritas, dizeres em desenhos definitivos e relatórios dos 

ensaios apresentados pelo FORNECEDOR serão redigidos em português. Serão aceitos 

em português, inglês ou espanhol, folhetos, artigos, publicações e catálogos.  

4 ENVIO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E 

EQUIPAMENTO 

 4.1 Documentação 

Toda documentação técnica a ser enviada pelo FORNECEDOR para a ENERGISA, 

deverá ser através de meio magnético, em extensão que possa ser utilizada pelo 
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AUTOCAD da AUTODESK, WORD / EXCEL / MS PROJECT da MICROSOFT, ACROBAT e em 

outra extensão, desde que aceita pelas empresas do Grupo ENERGISA, sob consulta. 

 4.2 Equipamentos 

Os equipamentos devem ser adequadamente acondicionados para transporte 

salvaguardando a integridade física e funcional dos mesmos. 

Para equipamentos que contenham painéis elétricos com dispositivos de 

desumidificação, o FORNECEDOR deverá prover na embalagem um ponto elétrico para 

alimentação do respectivo dispositivo, devendo inclusive informar a tensão de 

alimentação. 

Após a embalagem do equipamento, caso haja necessidade de acondicionamento 

em vários volumes, deverá ser disponibilizado um romaneio contendo a descrição e 

quantidade de acessórios existentes em cada volume, sendo encaminhado em conjunto 

com a documentação de informações técnicas solicitadas. 

Todo equipamento e/ou acessórios deverão ser enviados pelo FORNECEDOR para o 

destino, contendo, em local externo e visível da embalagem as seguintes informações: 

 Número da OCM - Ordem de Compra de Materiais; 

 Número da Nota Fiscal; 

 Número de série dos equipamentos; 

 Obra de destino em destaque; 

 Número sequencial da caixa ou peça; 

 Peso bruto e líquido. 
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5 PROCEDIMENTOS GERAIS 

 5.1 Condições de Serviço 

Os equipamentos abrangidos por esta especificação deverão ser adequados para 

as seguintes condições de serviço: 

 Altitude: não superior a 1000 metros acima do nível do mar; 

 Clima: Tropical; 

 Velocidade Máxima de Vento: 130 km/h; 

 Temperatura Ambiente: 0 a 50°C; 

 Máxima Temperatura Média 24 horas: 40°C; 

 Umidade Relativa: até 100%; 

 Nível de Poluição: não inferior ao nível II – médio; 

Os equipamentos serão instalados em ambiente externo, expostos à ação direta 

dos raios solares e intempéries, o que favorece a formação de fungos e a aceleração da 

corrosão. 

Caso o fornecimento especifique que a aplicação será na ENERGISA SERGIPE ou 

ENERGISA PARAÍBA, cuidados especiais deverão ser considerados pelo FORNECEDOR, 

pois o equipamento será instalado no litoral, região com grau de salinidade 

extremamente elevado. 

 5.2 Características do Sistema 

DADOS TÉCNICOS VALORES DE REFERÊNCIA 

Tensão Máxima Eficaz 15 24,2 36,2 52 72,5 92,4 145 

Tensão Nominal Eficaz 
11,4 

- 
13,8 

22 34,5 40 69 88 138 

Número de Fases 3 3 

Frequência Nominal 60 60 

Neutro  Aterrado sem eficácia garantida 
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Tensão Suportável à Frequência Industrial 60Hz - 1 min 
- KV 

34 50 70 95 140 185 275 

Tensão Induzida - kV 34 50 70 95 140 185 275 

Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico 
Pleno - KV crista 

110 150 200 250 350 450 650 

Tensão Suportável Nominal de Impulso 
Atmosférico Cortado - kV crista 

121 165 220 275 385 495 715 

 

 5.2.1 Tensões Auxiliares Disponíveis 

Tensões auxiliares de corrente alternada: 

 220 V ±10%, 60 Hz, trifásico a quatro fios, neutro aterrado para as 

empresas Energisa Minas Gerais, Nova Friburgo, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Tocantins, Paraíba, Borborema, Sergipe e Sul Sudeste; 

 380 V ±10%, 60 Hz, trifásico a quatro fios, neutro aterrado para a Energisa 

Tocantins; 

Tensão auxiliar de corrente contínua: 

 125 V +10% - 20% para todas as empresas. 

 5.3 Intercambiabilidade 

Os equipamentos do mesmo tipo e mesmas características eletromecânicas 

nominais deverão ser intercambiáveis física e eletricamente. 

Os equipamentos serão projetados e construídos de modo a permitir a 

intercambiabilidade de suas partes com unidades similares. 

 5.4 Informações Técnicas 

 5.4.1 Desenhos e Documentos 

Após emissão e aceite da OCM - Ordem de Compra de Materiais, o FORNECEDOR 

deverá enviar os seguintes desenhos e documentos, para aprovação, de acordo com o 

item 4 desta ETU, a saber: 
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 Desenhos dimensionais do equipamento, indicando a localização de todos 

os acessórios, sendo que o mesmo deverá conter no mínimo as seguintes 

informações: massas em Kg (parte ativa, tanque e acessórios, óleo, total e 

peso com óleo rebaixado para transporte), dimensões do equipamento 

montado e dimensões para transporte, altura livre necessária para remover 

as buchas e o núcleo, detalhes dos olhais de suspensão do equipamento, 

sua tampa, e dos dispositivos para suspensão do núcleo e das bobinas e dos 

olhais para arraste do equipamento, assim como das rodas para 

movimentação; 

 Desenhos de contorno das buchas, incluindo a localização dos 

transformadores de corrente, tipo, tensões de ensaio dielétrico, distâncias 

de escoamento e corrente nominal e do tipo do pino externo; 

 Desenho detalhado dos conectores externos; 

 Desenho da caixa e circuitos de controle, comando e proteção; 

 Desenho do mecanismo de operação do comutador de derivações sob carga, 

no caso de transformadores especificados com o mesmo; 

 Desenhos com informações (dimensionais, massas, etc.) de todos os 

acessórios do equipamento, inclusive dos radiadores e dos ventiladores; 

 Desenho da Placa de identificação; 

 Esquemas e diagramas para o paralelismo, no caso de transformadores ou 

autotransformadores especificados com comutador sob carga; 

 Manual de instruções relativo à operação e a todas as fases de fabricação, 

instalação e manutenção dos equipamentos e seus componentes, inclusive 

aqueles não produzidos pelo fabricante do equipamento e contendo um 

item reservado para colocação de fotografias das várias fases de fabricação 

do equipamento; 

 Folha de características técnicas do transformador e do comutador sob 

carga, no caso de transformadores ou autotransformadores especificados 

com o mesmo, incluindo relação e características de todos os acessórios; 

 PIT - Plano de inspeção e testes; 

 Cronograma de fabricação do equipamento, com todas as etapas do 

fornecimento, inclusive os ensaios; 
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 Processo de pintura; 

 Lista de todos os desenhos; 

 Desenhos não relacionados acima, mas necessários à instalação, operação 

ou manutenção. 

Os prazos gastos na submissão e aprovação dos documentos entendem-se como 

incluídos no prazo de fornecimento declarado na OCM. A ENERGISA terá 10 dias úteis 

para devolver os documentos com “APROVADO”, “APROVADO COM COMENTÁRIO”, 

“NÃO APROVADO”, sendo que no caso de não aprovação por problemas de 

responsabilidade do FORNECEDOR, o prazo adicional decorrido para aprovação ou 

aprovação com comentário previsto originalmente para fornecimento não será 

adicionado. 

Todos os documentos e desenhos deverão trazer o nome do equipamento, o 

número e o item da OCM, na qual foi requisitado, contendo inclusive uma lista de 

desenhos e documentos emitidos e serem sempre enviados através de um Guia de Envio 

de Documentos, GED. 

 5.4.2 Relatórios de Ensaio 

Após realização dos ensaios de tipo e/ou especiais, se acertada a respectiva 

execução pelas partes, de rotina e de aceitação, o FORNECEDOR deverá providenciar o 

envio de todos os relatórios juntamente com o manual de instruções referenciado no 

item 5.4.1 e romaneio, caso exista, referenciado no item 4.2, antes do embarque do 

equipamento. 

Também deverá ser enviada junto ao equipamento uma cópia impressa e em meio 

magnético do manual e relatórios dos ensaios realizados. 

 5.4.3 Extensões do fornecimento  

Cada equipamento deverá ser fornecido com todos os componentes e ligações 

internas, necessárias à pronta operação, de acordo com os requisitos desta 

especificação, incluindo, mas não se limitando, os itens a seguir: 

 Parte ativa: enrolamentos e núcleo; 

 Tanque e tampa; 



 
 

_________________________________________________________________________________ 
ETU-001                                                           VERSÃO 4.0                                                JULHO/2018 

 
15 
 

 

 Comutador de derivações em vazio ou comutador de derivações sob carga, 

instalados no enrolamento de alta tensão; 

 Radiadores destacáveis; 

 Sistema de ventilação forçada; 

 Óleo isolante; 

 Buchas de porcelana condensiva para alta tensão; 

 Buchas de porcelana para baixa tensão e neutro; 

 Transformadores de corrente do tipo bucha para os terminais de alta 

tensão; 

 Transformadores de corrente do tipo bucha para os terminais de baixa 

tensão; 

 Transformadores de corrente do tipo bucha para o terminal de neutro; 

 Transformadores de corrente do tipo bucha para imagem térmica e para 

compensação de queda na linha pelo comutador; 

 Sistema de monitoramento e diagnóstico on line. (Este sistema poderá ser 

cotado à parte para aceite da ENERGISA). 

 Ensaios; 

 Sobressalentes; 

 Documentação Técnica e Manuais de Instruções; 

 Embalagem e transporte; 

 Supervisão de montagem; 

 Acessórios: Terminais de alta tensão, de baixa tensão e neutro; Indicador 

externo de nível de óleo; Dispositivo para alívio de pressão; Relé detector 

de gás tipo Buchholz; Caixa de ligação dos componentes auxiliares; 

Conservador de óleo do transformador, com bolsa de borracha e detector 

de ruptura; Conservador de óleo do comutador sob carga; Relé detector de 

pressão ou de fluxo de óleo do comutador; Meios para suspensão da parte 

ativa do transformador completamente montado, das tampas, do 

conservador de óleo e dos radiadores Rodas; Apoios para macacos; Abertura 

de visita; Janelas para inspeção na tampa principal e nos conservadores de 

óleo; Respirador com secador de ar livre de manutenção; Caixa externa de 
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inspeção de aterramento do tanque, núcleo e ferragens de atracação do 

núcleo; Monitor digital de temperatura do óleo e do enrolamento; 

Supervisor digital de paralelismo; Relé regulador de tensão; Módulo de 

Comunicação Serial; Módulo de Aquisição de Dados e Controle Digitais; 

Válvulas diversas; Conexões para o enchimento de nitrogênio; Placas de 

identificação do transformador, do comutador e das buchas; Placa 

diagramática da ventilação e fiação dos equipamentos auxiliares; Provisão 

para instalação de termômetro para óleo; Terminais e conectores de 

aterramento do tanque; Suporte para para raios; Escada fixa no corpo do 

transformador; Caixas de terminais e controle. 

 5.4.4 Características Técnicas 

O equipamento deverá ser trifásico, com enrolamentos imersos em óleo isolante, 

com resfriamento natural e forçado em dois estágios (ONAN, ONAF I, ONAF II), provido 

de painel religável para mudanças de tensão sem carga na alta tensão ou provido de 

comutador de derivação sob carga na alta-tensão, previsto para montagem ao tempo, 

com as características específicas descritas nas especificações complementares, 

conforme item 1.1. 

 5.5 Relações de Tensões e Derivações 

 5.5.1 Comutador de Derivações em Vazio 

O enrolamento de alta tensão do transformador deverá possuir derivações, sendo 

provido de 7 posições de regulação, com degraus de derivação de 2,5%, faixa de 

regulação de +5%, -10%, +2x2,5% e -4x2,5%. 

A categoria de regulação de tensão de derivação deverá ser de Variação de 

Tensão a Fluxo Constante - VTFC. 

Todas as derivações deverão ser previstas para operar continuamente à potência 

nominal máxima do transformador e a mudança de derivações deverá ser feita através 

de um painel religável. 

O desvio máximo das relações de tensão, verificado nos ensaios de rotina com 

relação aos valores garantidos em qualquer derivação, deverá ser inferior a 0,5%. 



 
 

_________________________________________________________________________________ 
ETU-001                                                           VERSÃO 4.0                                                JULHO/2018 

 
17 
 

 

 5.5.2 Comutador de Derivações sob Carga 

O enrolamento de alta tensão do transformador deverá possuir derivações, sendo 

provido de 17 posições de regulação, com degraus de derivação de 1,25%, faixa de 

regulação de +5%, -15%, +4x1,25% e -12x1,25%. 

A categoria de regulação de tensão de derivação deverá ser de Variação de 

Tensão a Fluxo Constante - VTFC. 

Todas as derivações deverão ser previstas para operar continuamente à potência 

nominal máxima do transformador. 

As religações para mudança de relações serão feitas por meio de um comutador 

de derivação sob carga instalada no tanque do transformador, que deverá atender às 

NBR 8667 e NBR 9368. 

Para o transformador em que o comutador sob carga for instalado no enrolamento 

em triângulo, sua posição dentro desse enrolamento deverá ser o mais próximo possível 

do meio da bobina. 

O desvio máximo das relações de tensão, verificado nos ensaios de rotina com 

relação aos valores garantidos em qualquer derivação, deverá ser inferior a 0,5%. 

 5.6 Elevação de Temperatura 

O equipamento deverá ser capaz de fornecer continuamente as potências 

nominais respeitando os seguintes limites de temperatura: 

 Elevação de temperatura média dos enrolamentos medidos pelo método de 

variação de resistência: 55°C; 

 Elevação de temperatura do ponto mais quente dos enrolamentos: 65°C; 

 Elevação de temperatura do óleo isolante medida próxima à parte superior 

do tanque: 55°C; 

 Elevação de temperatura das partes metálicas em contato com a isolação 

sólida ou adjacente a ela: 65°C; 

Observação: Na proposta, deverá ser ofertada em alternativa as condições 

de elevação de temperatura abaixo: 

 Elevação de temperatura média dos enrolamentos medidos pelo método de 

variação de resistência: 65°C; 
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 Elevação de temperatura do ponto mais quente dos enrolamentos: 80°C; 

 Elevação de temperatura do óleo isolante medida próxima à parte superior 

do tanque: 65°C; 

 Elevação de temperatura das partes metálicas em contato com a isolação 

sólida ou adjacente a ela: 80°C; 

Caso a elevação de temperatura medida no transformador seja maior que a 

elevação de temperatura especificada, com redução da potência nominal, a ENERGISA 

reserva-se ao direito de rejeitar o transformador. Poderá, contudo, considerar a 

aceitação, caso a unidade tenha uma capacidade de no mínimo 95% do valor nominal 

especificado. Nesse caso, o FORNECEDOR será responsável por uma compensação 

financeira pela redução de potência equivalente a 2% do valor contratual reajustado da 

unidade, para cada 1%, ou fração disto, de perda de potência nominal. 

A perda de potência poderá ser obtida através de cálculos, porém sujeitos à 

aprovação da ENERGISA. Caso este cálculo não seja aprovado, um novo ensaio de 

elevação de temperatura deverá ser realizado a expensas do FORNECEDOR, sem 

extensão do prazo de entrega. 

 5.7 Impedâncias e Níveis de Ruído  

Impedância de curto circuito entre primário e secundário, Z1, na base de 

potência ONAN e tensão nominal, a 75°C: 

 Transformador < 10 MVA: 7%; 

 Transformador ≥ 10 MVA < 30 MVA: 10%; 

 Transformador ≥ 30 MVA: 12%. 

Impedância de sequência zero: 

 Transformador Dy ou Yd, entre primário e secundário: ≥ 0,8 x Z1; 

 Transformador Yyd, entre primário e secundário: ≥ 0,85 x Z1; 

 Transformador Yyd, entre primário e terciário: ≤1,5 x Z1; 

 Transformador Yyd, entre secundário e terciário: ≥ 0,5 x Z1; 

 Autotransformador, entre primário e secundário: ≥ 0,85 x Z1; 

 Autotransformador, entre primário e terciário com carga: ≤1,5 x Z1; 

 Autotransformador, entre secundário e terciário com carga: ≥ 0,5 x Z1. 
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Desvio máximo da impedância medida em relação à impedância garantida: 

 Transformador Dy ou Yd: 7,5%; 

 Transformador Yyd ou autotransformador: 10%; 

Desvio máximo da diferença das impedâncias de quaisquer dois 

transformadores do mesmo projeto em relação ao valor garantido: 

 Transformador Dy ou Yd: 7,5%; 

 Transformador Yyd ou autotransformador: 10%; 

Suportabilidade a sobreexcitação: 

 Sobretensão de 1,1pu: continuamente; 

 Sobretensão de 1,5pu: 8 segundos; 

 Sobretensão de 1,83pu: 1 segundo; 

Joelho da curva de saturação em relação à tensão nominal: ≥ 120%; 

Níveis de ruído audível na base ONAN: 

 Transformador < 10 MVA: ≤ 68dB; 

 Transformador ≥ 10 MVA < 30 MVA: ≤ 70dB; 

 Transformador ≥ 30 MVA: ≤ 73dB. 

Níveis de ruído audível na base ONAF I e ONAF II: 

 Transformador < 10 MVA: ≤ 71dB; 

 Transformador ≥ 10 MVA < 30 MVA: ≤ 73dB; 

 Transformador ≥ 30 MVA: ≤ 76dB. 

 5.8 Operação em Paralelo 

Todos os equipamentos num mesmo item da OCM deverão ser projetados para 

operarem em paralelo um com o outro. Quando o equipamento for projetado para 

operar em paralelo com outro equipamento já existente, a ENERGISA fornecerá as 

características deste último. 

O Equipamento será considerado apto para operação em paralelo, desde que suas 

relações de espiras, tensões, reatâncias, resistências e ligações à terra sejam 

apropriadas para esta operação. 
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A impedância do equipamento deverá concordar com a dos equipamentos com os 

quais ele operará em paralelo, com uma diferença máxima de 7,5-10%. Essa tolerância 

se aplicará também, às derivações de tensão da mesma relação de espiras. 

Quando equipamentos com comutador sob carga forem fornecidos, deverá ser 

previsto equipamento e condições necessárias à operação em paralelo pelo método 

"MESTRE/SEGUIDOR". 

6 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

 6.1 GERAL 

Esta seção apresenta os requisitos mínimos de construção exigidos para os 

transformadores de força aqui especificados. Todos os materiais a serem aplicados ao 

equipamento deverão ser de alta qualidade e satisfazer todas as exigências de 

acabamento impostas por estas especificações. 

Todos os cantos vivos do núcleo, da parte ativa, das peças e acessórios etc. 

deverão ser tais que produzam campos elétricos que favoreçam a não existência de 

descargas parciais, corona interno etc., e diminuam a possibilidade de ocorrência de 

acidentes durante os trabalhos de montagem e manutenção. 

 6.2  TANQUE 

O tanque deverá ser fabricado em chapa de aço e deverá estar apto a suportar, 

sem deformações permanentes, uma pressão de até 25% acima da pressão normal de 

operação. Deverá resistir ao enchimento com óleo sob vácuo a uma pressão absoluta de 

6773 Pa, sem deformação permanente. As chapas de aço devem estar de acordo com as 

normas ABNT: NBR 6648, NBR 6650, NBR 11888 e NBR 11889, quando aplicáveis, ou 

equivalentes aprovadas pela ENERGISA. Os proponentes devem indicar na proposta o 

tipo de aço que vai ser utilizado na fabricação do tanque. 

A tampa do tanque do transformador deverá ser equipada com uma janela de 

inspeção para permitir fácil acesso às partes internas das buchas terminais, às partes 

superiores dos enrolamentos e ao mecanismo do comutador de derivações. Esta vigia 

deve ter dimensões suficientes para permitir a passagem normal de uma pessoa adulta. 
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Deverão ser previstas aberturas laterais com a finalidade de inspecionar o comutador 

de derivações, quando houver. Deverá ser fornecido com uma escada externa com 

proteção anti-escalada e dispositivo para fixação da linha de vida pela equipe de 

campo. A escada deverá ser instalada em uma lateral que não possua quaisquer 

obstruções para acesso à parte superior do transformador, tais como caixas, capilares, 

tubulações, radiadores etc.  

 6.3  PARTE ATIVA 

O núcleo deverá ser em chapa de aço silício de alta qualidade, de baixa perda por 

histerese e de alta permeabilidade magnética. Cada lâmina deverá ter um 

revestimento isolante à ação de óleo quente. 

 6.3.1 BUCHAS 

As buchas deverão ser em uma única peça de porcelana marrom sem qualquer 

espécie de junta, vidrada, não absorventes de umidade, mesmo quando sua superfície 

for danificada ou lascada. Deverão atender as exigências das normas ABNT-NBR-5034, 

NBR-5435, NBR-5437, NBR-5438 e NBR-5440. 

As buchas condensivas serão providas com 02 (dois) terminais de taps, sendo 01 

(um) terminal de teste para possibilitar ensaios de fator de potência pelo método do 

ensaio de espécime não-alterado, e outro terminal para o sistema de monitoramento 

on line  da capacitância e tangente delta das buchas, a fim de verificar falha na 

isolação através de corrente de fuga. Deve ser previsto adaptador de taps para conexão 

elétrica aos taps das buchas, garantindo também sua vedação contra intempéries. 

As buchas condensivas podem ser dotadas de um visor com o nível normal do óleo 

claramente indicado ao invés de indicador de nível de óleo. 

As buchas dos enrolamentos de alta tensão e de baixa tensão deverão ser 

instaladas no topo do tanque do transformador, caso não seja solicitado o contrário. 

Cada uma destas buchas deverá ser dimensionada e instalada, de tal forma, que 

possibilite a conexão física direta de barramento em tubos em seu terminal. Esta 

conexão será externa às buchas, porém, as mesmas (buchas) deverão garantir as 

distâncias elétricas de isolamento no ar, e, garantir a total suportabilidade aos esforços 

físicos, térmicos e dinâmicos gerados pelo barramento em seu terminal aéreo. 
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As buchas deverão ser do tipo aparafusado, engaxetadas com material resistente 

ao ataque do líquido isolante ou seus vapores. 

As buchas devem ter distância de escoamento mínima de 25 mm/kV, conforme 

descrito na ABNT IEC/TR 60815. 

Quando as buchas do equipamento forem usadas em ambientes agressivos a 

distância escoamento mínima será 31 mm/kV, sendo esse valor explicitado no Processo 

de Aquisição. 

Para determinação da distância de escoamento usa-se a tensão nominal (máxima 

tensão de operação) fase-fase do sistema onde o equipamento deve ser instalado. 

 6.4  TRANSFORMADORES DE CORRENTE TIPO BUCHA 

Os transformadores de corrente tipo bucha, a serem alojados nos transformadores 

de potência, deverão seguir os requisitos das Normas NBR-6856 e ANSI C57.13. 

A instalação dos transformadores de corrente nas buchas deverá ser feita de 

maneira a permitir sua remoção, sem que se torne necessário a retirada da tampa do 

tanque. 

A polaridade e códigos relativos aos terminais dos TCs de bucha deverão ser 

claramente indicados por marcação permanente. 

Devem ser previstos transformadores de corrente destinados à indicação de 

temperatura dos enrolamentos e ao controle automático do comutador sob carga. A 

corrente nominal primária deve ser dimensionada pela maior corrente circulante no 

enrolamento (com potência máxima, último estágio de ventilação forçada, e o 

comutador no “tap” nominal). 

Os núcleos dos TCs não deverão saturar durante o intervalo de tempo de 33 

milissegundos compreendido entre o início do curto-circuito e a atuação da proteção, 

mesmo levando em consideração a superposição das componentes de corrente contínua 

(“offset” pleno) e alternada da corrente de falta. 

Os secundários e as derivações de cada um dos transformadores de corrente tipo 

bucha deverão ser levados através de cabos alojados em eletrodutos, a caixas de 

conexões próprias, à prova de tempo e pó, localizada próxima às respectivas buchas. 

Nestas caixas, as conexões deverão ser do tipo que permita fácil desconexão, sem 
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prejuízo das características de contato. Conexões soldadas e do tipo pressão por mola 

não serão aceitas. 

Nas caixas de conexões, os secundários e as derivações dos transformadores de 

corrente deverão ser ligados, ainda por meio de cabos alojados em eletrodos, a blocos 

terminais do tipo olhal, localizados na cabine de terminais. 

 6.5  COMUTADOR DE DERIVAÇÕES 

 6.5.1 COMUTADOR DE DERIVAÇÕES EM CARGA 

O comutador de derivações em cargas deve atender a norma ABNT NBR 8667 e 

incluir os seguintes elementos: 

 Chave seletora imersa em óleo; 

 Chave comutadora imersa em óleo, com comutação a vácuo; 

 Mecanismo com operação a motor; 

 Dispositivo de controle automático; 

 Filtro de óleo automático. Este filtro deve ser utilizado caso a chave 

comutadora tenha interrupção a óleo. 

A chave comutadora deve ser montada no meio do enrolamento, não se admite a 

sua montagem na extremidade. 

A chave seletora e chave comutadora devem ser providas de reator ou resistor 

para redução da tensão do arco devido ao fechamento e a abertura dos contatos a 

sobrecargas e curto-circuito. 

Assim, a chave seletora de derivações e a chave comutadora, ou a chave seletora 

comutadora, devem ser localizadas em um compartimento imerso em óleo com 

enchimento a vácuo, devendo possuir meios para impedir que o óleo do compartimento 

que encerra os contatos se comunique com o óleo do tanque principal do 

transformador. O compartimento do comutador deve ser provido de relé de fluxo e 

deve ser ligado a um setor separado do conservador de óleo. 

No caso da chave comutadora ser montada externamente, deve existir uma 

válvula localizada no fundo ou na lateral do tanque para possibilitar a drenagem e 

coleta de óleo isolante. Quando se tratar de chave comutadora montada internamente, 

a drenagem e coleta de óleo isolante devem ser feitas com a tomada do óleo no fundo 



 
 

_________________________________________________________________________________ 
ETU-001                                                           VERSÃO 4.0                                                JULHO/2018 

 
24 
 

 

do tanque da chave, através de tubulação adequada, localizada em uma das laterais do 

transformador, de preferência ao lado do recipiente de sílica-gel. Estas tubulações 

devem ser providas de válvulas nas extremidades. 

Todas as tubulações externas ao transformador devem ser projetadas de modo a 

não dificultarem a retirada da chave comutadora. O mecanismo de operação a motor 

deve ser alojado em caixa metálica, a prova de tempo e de poluição salina e de 

poluição industrial da área de concessão da ENERGISA, provida de porta com 

guarnições de borracha, com trinco e fechadura tipo “Yale”. O grau de proteção do 

invólucro é no mínimo IP-55 (ABNT NBR IEC 60529). 

A caixa de mecanismo deve ser equipada com resistência de aquecimento 

controlada por termostato, lâmpada controlada pela abertura e fechamento da porta e 

tomada de serviço. 

O mecanismo deve possuir, no mínimo, os seguintes requisitos: 

 O intervalo de manutenção deve ser de, no mínimo, 7 anos ou 100.000 

operações; 

 Acionamento por motor de indução, alimentado por fonte externa, 

trifásica, religável para 220 V entre fases, 60 Hz; 

 Manivela para operação manual do mecanismo, com bloqueio elétrico 

(contatos) que impeça a operação motorizada quando a manivela estiver 

engatada; 

 Chaves limites elétricas (Contatos fim de curso) e travas mecânicas, que 

impeçam o percurso do mecanismo além das posições externas de elevar e 

abaixar; 

 Indicador de posição do comutador e contador do número de operações; 

 Indicação da posição do comutador por matriz de diodos para permitir a 

indicação remota da posição do comutador; 

 Transdutor de medição, com saída de 4 à 20 mA, instalado no painel de 

comando local, para permitir a indicação remota da posição do comutador; 

 Contatos que possibilitem a obtenção dos sinais elétricos que correspondam 

as posições máxima e mínima do comutador sob carga, com fiação acessível 

pelo bloco de terminais; 
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O indicador de posição do comutador deve ser legível para um observador situado 

na base do transformador e localizado de tal forma a permitir sua fácil leitura durante 

a operação manual do comutador. Deve possuir dois ponteiros ajustáveis para indicação 

das posições extremas do comutador desde o último ajuste e ter as indicações de 

“Elevar Tensão” e “Baixar Tensão”. 

 6.5.2 COMUTADOR DE DERIVAÇÕES EM VAZIO 

Deverá ser fornecido com dispositivo para indicação de posição e meios 

adequados para trava-lo em qualquer posição. 

O seu mecanismo deverá ser do tipo que torne impossível deixar um enrolamento 

aberto ou curto-circuitado. 

O mecanismo de controle do comutador deve ser montado em parede lateral do 

tanque, a uma altura que permita a sua operação por um operador de pé no piso em 

que o transformador está instalado. 

 6.6  SISTEMA DE CONTROLE DO COMUTADOR E MONITORAMENTO DE 

TEMPERATURA. 

Os dispositivos de controle automático e demais dispositivos de controle, proteção 

e sinalização são instalados em compartimento próprio do painel de controle e 

proteção do transformador, sendo o painel de construção rígida, em chapas de 

alumínio, à prova de tempo, de poluição salina e de poluição industrial da área de 

concessão da ENERGISA, com grau de proteção de no mínimo IP-55 (ANBT NBR IEC 

60529). 

O comando automático do comutador inclui relé regulador de tensão (ver nota 1), 

eletrônico, possuindo os seguintes requisitos básicos: 

 Protocolo de comunicação DNP3 e DNP3 LAN/WAN; 

 Conjunto de protocolos de comunicação da norma IEC 61850, MMS e GOOSE; 

 Porta de comunicação EIA 232 frontal, porta de comunicação EIA 232 traseira, 

porta de comunicação Ethernet DUAL traseira100Base-FX.; 

 Entradas trifásicas de tensão (115Vca e 66.4Vca) e corrente (In = 5A); 

 Oscilografia e sequência de eventos gravados em memória não volátil; 
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 Entradas para RTD (PT100), no mínimo 6 entradas; 

 8 entradas analógicas 4-20mA; 

 Entradas digitais em número suficiente para o monitoramento da indicação do 

tap através da matriz de diodos e controle do sistema de ventilação forçada. 

 Algoritmo para monitoramento térmico conforme item 8.15 Sistema de 

monitoramento, deste documento; 

 Capacidade de operar com até 4 transformadores em paralelo, sem necessidade 

de dispositivos adicionais; 

 Elemento de sobrecorrente para bloqueio de operação do comutador; 

 Compensador de queda de tensão na linha, com elementos ajustáveis de 

resistência e de reatância, que permita a compensação da queda de tensão na 

linha causada pela variação da corrente de carga; 

 Elementos ajustáveis da queda de tensão sobre a resistência e sobre a reatância 

de 0 a 24 V que permita a compensação da queda de tensão na linha causada 

pela variação da corrente de carga; 

 Polaridade (+ ou –) dos elementos da queda de tensão sobre a resistência e sobre 

a reatância; elemento de ajuste da tensão de referência (“voltage level” ou 

“voltage setting”), para controle automático da operação do comutador, com 

graduação para qualquer tensão entre 100 e 130 V; elemento de ajuste da faixa 

de insensibilidade com graduações entre + 0,6% e + 3,0% da tensão de referência 

ou largura da faixa de tensão em Volts; 

 Elemento de temporização (retardo de tempo) com ajuste entre 30 e 120 s, nas 

direções “elevar” e “baixar” a tensão, aplicável somente ao primeiro movimento 

numa mudança de derivação; 

 Elemento de ajuste do modo de temporização de realização com as opções: 

integrador inverso (curva de característica inversa) e linear; 

 Elemento de bloqueio por subtensão ajustável continuamente entre 70% e 90% 

da tensão de referência; 

 Elemento para sinalizar se a tensão está na direção “elevar” ou “abaixar”; 

 Terminais para medir a tensão regulada ou indicador desta grandeza; 

 Terminais para alimentação externa; 

 Capaz de operar em ambientes com temperatura de 0°C a 70°C; 
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 Tensão de alimentação 125Vcc e 127/220/380Vca 

 Proteção contra surtos, induções eletromagnéticas, ruídos elétricos de alta 

intensidade e poeira. 

Nota 1: O FORNECEDOR do transformador de força deverá fornecer o IED para a 

regulação de tensão, e que seja previamente consultada a ENERGISA sobre a definição 

do relé a ser usado conforme padrão de uso nas subestações. O IED deverá ser instalado 

no armário de controle local do transformador e deverá ser provido de todos os 

recursos (chapéus, chapas duplas internas, anteparos, etc.) para conservar a 

temperatura interna do painel em, no máximo, 45ºC, para uma melhor temperatura do 

relé de proteção. Assim, o painel deverá ser tropicalizado e os equipamentos internos 

ao painel deverão suportar no mínimo a temperatura de 45ºC. 

 6.7  RADIADORES 

Os radiadores deverão ser fabricados com chapas conforme as normas ABNT: NBR 

5396, NBR 5906 e NBR 5915-2, e os respectivos ensaios conforme ABNT NBR 5356, 

galvanizados a FOGO, do tipo removível, adaptados ao tanque por meio de flanges e 

juntas, apropriadas à vedação do óleo. A tubulação, entre o tanque e os flanges de 

montagem dos radiadores, tanto na parte superior quanto na parte inferior, deverá ser 

provida de válvulas de vedação de óleo, que permitam a remoção dos radiadores sem 

necessidade de remoção do óleo do tanque. Cada uma das válvulas deverá ter um 

indicador de posição (aberta ou fechada), bem visível.  Todas as válvulas deverão 

suportar sem vazamento, a pressão do óleo com o tanque cheio. 

Cada radiador será provido de bujões no fundo e no topo, para drenagem de óleo 

e purgação de água, respectivamente. Também deverão ter a identificação numérica 

(número de série) do transformador ao qual será instalado. 

Os radiadores deverão suportar, sem deformação permanente, os esforços 

decorrentes do enchimento do óleo a pleno vácuo, bem como uma pressão interna 25% 

superior à normal.  

Os espaçamentos entre os radiadores deverão ser suficientemente amplos, para 

permitir a pintura e a limpeza deles e do tanque.  Os radiadores deverão ser projetados 

de modo a evitar acúmulo de água nas superfícies externas, permitir livre circulação de 

óleo e evitar a formação de bolsas de gás durante o enchimento do tanque. 
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A fim de permitir o içamento dos radiadores, um olhal de suspensão deverá ser 

previsto nas suas partes superiores. 

 6.8  CONSERVADOR DE ÓLEO 

O transformador deverá ser fornecido com um conservador de óleo montado no 

tanque, de modo a impedir o contato direto do óleo do tanque com o ar.  O 

conservador terá uma forma cilíndrica contendo uma tampa lateral removível para 

limpeza da parte interna.  Deverá possuir uma membrana de borracha nitrílica para 

separação óleo-ar resistente a ação do óleo isolante de modo que o ar da ventilação 

não entre em contato com o óleo nos movimentos de expansão e retração, e na sua 

parte mais baixa deverá ser prevista uma cova com válvula de drenagem. O tubo de 

ligação entre o tanque e o conservador deverá incluir um registro*. 

O conservador deverá ser de construção robusta, com volume suficiente para 

permitir a operação do transformador sob temperatura ambiente. 

O conservador deverá ser equipado com pelo menos os seguintes acessórios: 

 Duas válvulas de ligação para filtro-prensa, localizadas em lados opostos do 

conservador, sendo uma na parte superior e outra na parte inferior; 

 Dois poços coletores, localizados nas extremidades inferiores do conservador 

equipados com válvulas de drenagem e filtros-prensa. 

 Respirador a prova de tempo, com proteção por tela de metal não corrosível; o 

respirador receberá enchimento de "sílica-gel"; 

 Válvula para enchimento de óleo do conservador, na parte superior deste; 

 Tampa de inspeção; 

 Indicador magnético de nível de óleo; 

 Olhais de suspensão; 

 Indicador de ruptura da membrana de borracha nitrílica para separação do óleo-

ar do conservador, dotado de interface para rede conforme a Norma IEC 61850, 

e, ou, com contatos auxiliares para sinalização remota. Para comunicação com o 

sistema digital disponibilizar preferencialmente a interface de acordo com a 

Norma IEC 61850. 

A ligação entre o conservador e o tanque principal será feita através de um relé 

Buchholz.  Para isto, cada uma das extremidades do referido relé será fixada à 
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tubulação proveniente do conservador, ou do tanque principal, por meio de um 

conjunto formado por registro, válvula e flange. Desta maneira, o relé Buchholz poderá 

ser retirado, ou testado, sem necessidade de remover o óleo do conservador. 

A ligação tubular deverá ser disposta de forma a impedir a penetração de água e 

outros resíduos provenientes do conservador, no tanque principal.  O arranjo deverá 

permitir a retirada do conservador. 

Nota 2: Quando for solicitado o equipamento deverá ser selado a nitrogênio. 

 6.9  VENTILAÇÃO FORÇADA 

Os transformadores serão refrigerados por circulação natural de óleo e ar e 

circulação forçada de ar. Os ventiladores destes equipamentos serão comandados 

manual e automaticamente.  O comando automático será vinculado à temperatura dos 

enrolamentos, fornecido por meio de dispositivos de imagem térmica; o comando 

manual será exercido por uma chave em paralelo com os contatos do comando 

automático. Deverá ainda, haver previsão para controle "local-remoto". 

O sistema de refrigeração deverá ser projetado com reserva de capacidade 

suficiente para permitir que um de seus ventiladores, em qualquer dos bancos, seja 

retirado de serviço, sem prejudicar a capacidade de o transformador operar na 

potência especificada para circulação forçada de ar, sem exceder os aumentos  

permissíveis  de temperatura. 

O sistema de refrigeração por circulação forçada de ar deverá incluir, pelo menos, 

os seguintes componentes e requisitos: 

 Chave de 4 posições: “Automático”, “Local”, “Desligado” e “Remoto”. 

 Chave de 2 posições, para comando local dos ventiladores: “Ligar”, “Desligar”. 

 Banco de ventiladores com dispositivos de proteção individual contra sobrecarga 

e curto-circuito, para cada motor de refrigeração. 

 Ventiladores, equipados com motores à prova de tempo para tensão de comando 

220 Vca e tensão de acionamento dos motores de 220 Vca, trifásico 60 Hz.   

 Dispositivo de proteção contra falta de fase e fase invertida, se os motores 

forem trifásicos, dotados de interface para rede de comunicação via protocolo 

IEC 61850, e, ou, com contatos auxiliares para sinalização remota; 
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 Proteção temporizada contra sub e sobre tensão de interface para rede de 

comunicação via protocolo IEC 61850, e, ou, com contatos auxiliares para 

sinalização remota. Para comunicação com o sistema digital disponibilizar 

preferencialmente a interface de acordo com a Norma IEC 61850; 

 Tomadas tipo “plug-in” à prova de tempo, para alimentação de cada motor e 

instalados junto a estes. 

 Lâmpadas para indicar quando cada ventilador estiver operando. 

 Outros dispositivos julgados necessários pelo FORNECEDOR e sujeitos à 

aprovação pelo COMPRADOR. 

As pás dos ventiladores serão de alumínio, ou de aço inoxidável, ou de outro 

material resistente à corrosão, terão uma superfície projetada de modo a reduzir o 

ruído ao mínimo serão removíveis e independentes, protegidos por uma tela, ou 

armação metálica. O conjunto motor-ventilador deverá ser balanceado de modo que a 

operação seja essencialmente livre de vibrações. Os ventiladores deverão ser dispostos 

de forma que a circulação de ar seja projetada horizontalmente sobre os radiadores. 

Os dispositivos de comando controle e proteção do sistema de refrigeração por 

circulação forçada de ar deverão ser alojados em uma cabine de construção rígida, em 

chapas de alumínio, à prova de tempo, de poluição salina e de poluição industrial da 

área de concessão da ENERGISA, com grau de proteção de, no mínimo, IP 55 (ANBT 

NBR IEC 60529), e suficientemente ampla para facilitar os serviços de inspeção, 

reparos, ou, substituição dos componentes, provida de respirador e tela e adequada 

para instalação em ambiente. 

A cabine será fixada ao tanque do transformador, em posição de fácil acesso, para 

o pessoal de operação e manutenção, e do lado oposto a qualquer abertura destinada 

ao escapamento de gás ou óleo. 

O acesso ao painel, instalado no interior de cada cabine, deverá ser feito por uma 

porta frontal, provida de vedação, fechadura de segurança, com chave, e auto 

travamento na posição de abertura máxima. Na parte inferior da cabine deverá ser 

previsto espaço suficiente para a entrada de eletrodutos requeridos para a fiação de 

seus componentes. 

Além dos dispositivos de comando, controle e proteção, a cabine de refrigeração 

será equipada de lâmpada para ser acesa com a abertura da porta, resistores de 



 
 

_________________________________________________________________________________ 
ETU-001                                                           VERSÃO 4.0                                                JULHO/2018 

 
31 
 

 

aquecimento para 220Vca com comando manual e por termostato regulável de 20ºC a 

40ºC providos de proteção contra toques acidentais, tomada e disjuntores 

termomagnéticos em caixa moldada para proteção dos circuitos. 

As cabines de refrigeração deverão estar completas, prontas para funcionar, com 

todos os componentes montados e interligados. 

Assim, o fornecedor deverá informar a ENERGISA, a perda de potência originada 

pela retirada ou perda de cada ventilador. 

 6.10 MEIO ISOLANTE 

Será fornecido um volume de óleo suficiente para o primeiro enchimento do 

transformador. O óleo estará de acordo com os requisitos da norma NBR 5356, anexo B, 

tabela 1, e será livre de ácidos inorgânicos, álcalis, composto corrosivo de enxofre, 

inibidor e aditivos de qualquer espécie, ou seja, um óleo mineral naftênico (tipo “A”). 

Para cada transformador, deverá ser fornecida uma quantidade de óleo suficiente 

para o enchimento completo do mesmo, mais um adicional de 10%.  A percentagem de 

reserva deverá ser fornecida acondicionada em recipiente hermeticamente fechado e 

próprio para armazenamento. 

O tipo de óleo proposto estará sujeito à aprovação do COMPRADOR. 

 6.11 ACESSÓRIOS DIVERSOS 

 6.11.1  INDICADOR MAGNÉTICO DO NÍVEL DE ÓLEO 

Os indicadores externos de nível de óleo deverão ser do tipo magnético, com 

contatos de alarme para níveis mínimo e máximo de óleo, sendo marcado na face dos 

indicadores o nível relativo a 25 °C. Esses indicadores deverão ser próprios para 

operação com bolsa de borracha; 

Os indicadores deverão possuir dispositivo para teste de nível mínimo e máximo 

sem necessidade de remoção da tampa frontal. 

São fornecidos 02 (dois) indicadores, sendo um para o óleo do conservador do 

transformador e outro para o óleo do comutador de derivações. Os indicadores têm 

mostradores com indicação dos níveis máximo, mínimo e o relativo a 25°C. Tem 02 

(dois) contatos não aterrados para nível máximo e nível mínimo. A capacidade dos 
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contatos é conforme a norma NBR 9368. Deve ser fornecida com proteção contra 

intempéries (entrada de umidade). 

 6.11.2  RELÉ TIPO BUCHHOLZ 

Deve ser instalado entre o tanque principal e o conservador, e possuir válvulas 

para reter o óleo antes e após o relé. 

Deve ser equipado com três jogos de contatos independentes, sendo o primeiro 

operado pela acumulação de gás, o segundo para desligamento e o terceiro para 

alarme do desligamento. Cada um destes jogos será constituído por dois contatos 

normalmente abertos, um destes contatos destinado à ocorrência de formação de gases 

e o outro à variação súbita de pressão. 

 A capacidade dos contatos é conforme norma NBR 9368. A caixa dos terminais do 

relé Buchholz deve ser fornecida com proteção contra intempéries (entrada de 

umidade). 

 6.11.3  VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO 

É do tipo mola, instalada no tanque principal, em posição tal que impeça a queda 

do óleo sobre o transformador ou sobre acessórios que possam exigir a ação do 

operador. Deve incluir dispositivo de canalização do óleo até o nível da base do 

transformador. Deve possuir dois grupos de contatos reversíveis. Deve ser fornecida 

com proteção contra intempéries (entrada de umidade). 

 6.11.4  DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBREPRESSÃO E FLUXO 

DO COMUTADOR 

O comutador de derivações deve possuir um relé de fluxo e/ou um de 

sobrepressão. Ambos devem ter dois contatos, um para alarme e outro para 

desligamento, conforme norma NBR 9368. 

Deve ser permitida a retirada destes relés sem provocar o vazamento de óleo. 

 6.11.5  SECADOR DE AR A SILICA-GEL 
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São fornecidos 02 (dois) secadores, sendo um para o tanque principal e outro para 

o tanque do comutador de derivações, além do fornecido com o tanque-pulmão. 

Devem existir duas válvulas na tubulação de saída do respirador do conservador 

de óleo do transformador, uma para ligação do sistema de selagem e outra para 

instalação do secador de ar do transformador, que também deve ser fornecido. 

São de preferência de material metálico, com capacidade adequada, e instalada 

em posição que permita fácil substituição de carga. 

 6.11.6  MONITOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO E ENROLAMENTOS 

É escopo de fornecimento o painel de monitoração on line, ou, conjuntamente 

com o painel de equipamentos auxiliares, completo, com todos os acessórios, e, em 

perfeito funcionamento. 

Deve ser microprocessado e possuir, no mínimo os seguintes requisitos: 

 Indicação local das temperaturas do óleo e enrolamentos por imagem térmica; 

 Alarmes pelas temperaturas do óleo e enrolamentos; 

 Desligamento pelas temperaturas do óleo e enrolamentos; 

 Comando do sistema de resfriamento em dois estágios e reversão automática 

entre os estágios; 

 Sensor de platina com 100 ohms a 0°C. 

 Temporização das funções de desligamento; 

 Saída de 4 a 20 mA CC para indicação remota das temperaturas do óleo e 

enrolamentos 

 Proteção contra surtos, indução eletromagnéticas, ruídos elétricos de alta 

intensidade e poeira; 

 Dotado de 2 (dois) contatos independentes para a temperatura do óleo, sendo 

um para alarme e o outro para desligamento e quatro contatos independentes 

para a temperatura do enrolamento, sendo um para entrada do primeiro estágio 

da ventilação forçada, um para entrada do segundo estágio da ventilação 

forçada ou reserva, um para alarme e um para desligamento, com registro 

temperatura máxima do óleo e do enrolamento. 

Deve ser instalado no painel de equipamentos auxiliares do transformador. 
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A entrada de corrente é através de um TC, próprio para esse fim, que deve ser 

instalado na bucha X2. 

 6.11.7  VÁLVULAS PARA ENCHIMENTO E RETIRADA DE ÓLEO 

Devem ser previstas válvulas conforme abaixo: 

 Uma de 1½” (uma e meia polegadas) de diâmetro, sendo na lateral do tanque 

principal, próximo ao topo, provida de um defletor para evitar fluxo de óleo 

sobre os enrolamentos. 

 Uma de 1½” (uma e meia polegadas) de diâmetro, na face oposta, posicionada a 

15 cm do fundo do tanque, provida de bujão para retirada de amostra de óleo, 

com redução para ½” (meia polegada) de diâmetro. 

 O conservador deve ser provido de válvula de 1½” (uma e meia polegada) de 

diâmetro. 

Todas as válvulas devem ser do tipo esférica, corpo em bronze e esfera em aço 

inox, com exceção das válvulas dos radiadores que devem ser do tipo borboleta. 

 6.12 MEIOS DE LOCOMOÇÃO 

A base do transformador deve ser provida de 04 (quatro) rodas de flanges largos 

para movimento em duas direções ortogonais, em via de trilhos com bitola de 1.435 

mm para transformadores. 

A base deve ainda ser provida de 04 (quatro) sapatas para possibilitar o 

levantamento do transformador por meio de macacos hidráulicos, com altura mínima 

de 300 mm da base de apoio. 

Devem ser previstos ganchos para a suspensão do transformador completo, e olhal 

para tração nas quatro faces. 

 6.13 MEIOS DE ATERRAMENTO 

Para fins de aterramento, devem ser soldados à base do transformador, duas 

placas de aço inoxidável, de faces planas e lisas. 

As duas placas devem ser acompanhadas de conectores de aterramento tipo 

prensa chapa-cabo para cabos de cobre de 50 mm² até 120 mm². 
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 6.14 PAINEL LOCAL DE CONTROLE E PROTEÇÃO 

O transformador deve ser provido de painel de controle, à prova de tempo e de 

poluição salina e de poluição industrial da área de concessão da ENERGISA, devendo 

ser de alumínio, com tratamento anti-corrosão para as demais partes e peças dos 

painéis. A chapa do painel deve ter a espessura mínima de 2 mm. 

O grau de proteção do invólucro deve ser no mínimo IP-55 (ABNT NBR IEC 60529). 

O lado inferior do painel deve ser removível para fins de furação no campo. O painel 

deve possuir uma subdivisão interna, de forma a criar dois compartimentos, sendo um 

destinado aos dispositivos de controle e proteção da ventilação forçada e o outro aos 

dispositivos de controle do comutador de derivações. 

Todos os cabos de controle, proteção, alimentação de força e sinalização devem 

ser levados ao painel de controle através de eletrodutos rígidos de aço zincado por 

imersão à quente, conforme norma NBR 6323. Eletrodutos flexíveis são admitidos 

apenas em pontos de transição da tubulação. 

Toda fiação utilizada deve ser composta de condutores de cobre flexível, 

isolamento para 750 V, do tipo chama não propagante (NBR 7289), identificados por 

anilhas plásticas. As cores e as bitolas mínimas dos condutores são conforme abaixo: 

As interligações são sempre feitas entre os bornes de cada equipamento ou entre 

os bornes do equipamento e a régua de bornes terminais, não sendo admitidas 

derivações ou emendas. Devem ser utilizados nos condutores terminais de pressão pré-

isolados, do tipo olhal. 

A fiação dos secundários dos TCs, dos contatos auxiliares dos dispositivos de 

proteção do transformador e todos os pontos para interconexão externa, são levados 

para réguas de bornes terminais, instaladas na face lateral interna do painel. Deve ser 

prevista uma régua de terminais com um ponto para aterramento dos terminais 

secundários dos TCs. 

Os bornes terminais da fiação dos secundários dos TCs devem permitir curto-

circuitá-los, estando os mesmos em operação. 

Os bornes terminais devem ser adequados para permitir desfazer e refazer 

conexões sem que sejam perdidas as características de pressão e contato. São do tipo 

“parafuso passante”, próprios, para ligação de condutores com terminais tipo “olhal”, 
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com capacidade para 30 A ou 4,0 mm² (fiação dos secundários dos TCs), e 20 A ou 2,5 

mm² (demais circuitos). Os parafusos e arruelas dos bornes devem ser de materiais não 

ferrosos, e estanhados. 

Devem ser previstos bornes terminais de modo a permitir um futuro 

funcionamento em paralelo. 

A régua de bornes deve possuir um mínimo de 20% de bornes reserva. 

O painel de controle deve ser equipado com resistências de aquecimento 

controladas por termostato, lâmpada interna controlada pela abertura e fechamento 

da porta, alimentada por circuitos auxiliares de 220 V (FF). Deve ser prevista uma 

tomada de serviço de 15 A. 

Compartimento dos dispositivos de comutação sob carga: 

 Chave seletora do comutador, com posições LOCAL / DESLIGA / REMOTO; 

 Chave de comando do comutador com funções “ELEVAR” “DESLIGAR” 

“ABAIXAR”; 

 Chave seletora do comutador, com posições MANUAL / AUTOMÁTICO; 

 IED regulador de tensão com botões incorporados para controle, que são, 

LOCAL/REMOTO, MANUAL/AUTOMÁTICO, ELEVAR, ABAIXAR; 

 Disjuntores termomagnéticos para proteção dos circuitos de motores e comando; 

 Relés de proteção e auxiliares; 

 Contatores, etc. 

Compartimento dos dispositivos da ventilação forçada, TCs, etc: 

 Chave seletora “MANUAL” “DESLIGADO” “AUTOMÁTICO”; 

 Botões de comando pulsadores “LIGA VF” e “DESLIGA VF”; 

 Termostatos toroidais e transdutor de medição, componentes dos dispositivos 

indicadores da imagem térmica dos enrolamentos; 

 Disjuntores termomagnéticos, contatores com relés térmicos de falta de fase e 

relés auxiliares para proteção e comando da ventilação forçada. 

Todos os dispositivos instalados no painel devem ser identificados por etiquetas 

de material resistente, com os mesmos códigos com que são designados nos esquemas 

funcionais. 

As chaves de comando, chaves comutadoras e sinaleiros devem possuir ainda 

plaquetas de acrílico com identificação de função. 
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O painel deve ser aterrado ao tanque do transformador através de cordoalha 

flexível de cobre estanhado. A porta deve ser aterrada ao corpo do painel através de 

cordoalha flexível de cobre estanhado. As portas de acesso deverão possuir porta 

documentos, limitador de abertura e dispositivo trava na posição de abertura máxima.  

Caso o transformador seja especificado para funcionar em paralelo, dever ser 

incluído no painel de controle uma chave mestre / comandado / individual. 

Para possibilitar o comando remoto, via sistema digital, a chave mestre / 

comandado / individual deve ser uma chave de três posições acionando contatores de 

multiplicação de contatos. 

 6.15 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 

Os transformadores deverão ser providos de uma placa de identificação em aço 

inoxidável, com espessura mínima de 1,0mm, à prova de tempo, em posição visível. 

A placa de identificação deverá conter, indelevelmente marcadas no mínimo as 

seguintes informações: 

 A palavra "Transformador de Potência"; 

 Nome do Fabricante e local de fabricação; 

 Número de série de fabricação; 

 Ano de fabricação; 

 Designação e data da Norma seguida pelo Fabricante; 

 Tipo (segundo a classificação do Fabricante); 

 Número de fases; 

 Designação do método de resfriamento; 

 Potências com circulação natural de óleo e ar e circulação natural de óleo e 

forçada de ar, em kVA; 

 Diagrama de ligações contendo todas as tensões nominais e de derivação e 

respectivas correntes, transformadores de corrente em cada bucha, com 

indicação das respectivas polaridades. 

 Frequência nominal; 

 Limite de elevação de temperatura dos enrolamentos; 

 Diagrama fasorial; 
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 Impedância de curto-circuito, em percentagem; 

 Indicação em forma de tabela, da classe de exatidão e da corrente nominal dos 

transformadores de corrente, bem como as respectivas ligações dos seus 

terminais secundários. 

 Impedância de sequência zero; 

 Tipo de óleo e volume necessário, em litros; 

 Níveis de isolamento; 

 Correntes de curto-circuito máximas admissíveis, simétrica e assimétrica, e 

duração máxima admissível da corrente, em segundo; 

 Massa total aproximada, em quilogramas; 

 Número do Manual de Instruções; 

 Espaço em branco de 1,5 x 4cm para uso do COMPRADOR; 

 Número da ORDEM DE COMPRA; 

 Altura para içamento em centímetros. 

A impedância de curto-circuito deverá ser indicada para a derivação principal e 

nas outras derivações referidas à temperatura de 75ºC. Deverão ser indicadas, para 

cada impedância de curto-circuito, as respectivas tensões nominais  ou  de derivação, a 

potência de referência e a frequência de referência. 

A placa de identificação deverá conter, além da indicação da massa total, o 

seguinte: 

 Massa da parte ativa, em quilogramas; 

 Massa do tanque e acessórios, em quilogramas; 

 Massa de óleo, em quilogramas. 

O diagrama de ligações deverá ser constituído de um esquema dos enrolamentos, 

mostrando as ligações permanentes, bem como todas as derivações e terminais, com os  

números e letras indicativas. 

Deverá conter também, uma tabela, mostrando, separadamente, as ligações dos 

diversos enrolamentos, com a disposição e identificação de todas as buchas, bem como 

as ligações no painel ou a posição do comutador para a tensão nominal e as tensões de 

derivação.  

Os níveis de isolamento dos enrolamentos e do terminal de neutro deverão ser 

indicados conforme segue: 
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 Níveis de Isolamento.  

 Tensões Suportáveis AT alta tensão e BT baixa tensão 

 Frequência industrial (kV eficaz)   

 Impulso atmosférico (kV crista)   

 Impulso de Manobra (kV crista)  

 6.16 SUPORTES PARA INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS 

 Deverão ser fornecidos suportes instalação de para raios no lado da baixa tensão e 

da alta tensão. Os suportes deverão ser construídos de chapa metálica, com espessura 

mínima de 5mm e fixados ao tanque ou tampa superior, de forma que possam ser 

retirados facilmente e sem necessidade de abertura do tanque do transformador. 

Deverão possuir 3 furos de 19 mm de diâmetro dispostos sobre circunferência de 

180 mm de diâmetro, defasados de 120 graus e 3 furo s de 19 mm dispostos sobre 

circunferência de 220 mm de diâmetro, defasados de 120 graus. As distâncias mínimas 

fase-terra do equipamento não devem ser prejudicadas pelos suportes dos para raios. 

 6.17 PROTEÇÃO INTRÍNSECA 

As proteções intrínsecas dos transformadores são as seguintes: 

 Função para detecção de faltas internas que ocasionem formação de gás (63) ou 

aumento da pressão interna (20); 

 Função de sobre temperatura do óleo (26) com dois níveis de atuação (alarme e 

desligamento); 

 Função sobre temperatura do enrolamento (49) com dois níveis de atuação 

(alarme e desligamento); 

 Função diferencial de corrente (87) nos transformadores com potência maior ou 

igual a 10MVA e tensão nominal maior ou igual a 69KV.  

 6.18 SISTEMA DE MONITORAMENTO TIPO ON LINE 

Conforme tabela abaixo, os transformadores deverão ser providos de Dispositivos 

Eletrônicos Inteligentes (IEDs) e Sensores para monitoramento mínimo dos gases 

abaixo: 
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GASES 

Hidrogênio (H2) 

Monóxido de Carbono (CO) 

Acetileno (C2H2) 

Etileno (C2H4) 

 

POTÊNCIA (MVA) 
MONITORAMENTO 

DE GASES 

3 - 

5 / 6,25 / 7,5 - 

10 / 12,5 / 15 SIM 

15 / 20 / 25 SIM 

20 / 25 / 30 SIM 

30 / 37,5 / 45 SIM 

 

a) Dispositivo de monitoramento contínuo em tempo real para umidade e gases 

dissolvidos no óleo que alerta o desenvolvimento de condições de falha no 

transformador. Ele fornece as principais informações de monitoramento e minimiza 

o risco de interrupções não planejadas. Monitora também a presença de umidade no 

óleo isolante do tanque principal do transformador, com recurso para envio de 

informações do sensor, via UTR, para o Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados 

da ENERGISA ou software específico; 

b) Sensor de estado/ruptura de bolsas ou membrana do conservador principal de óleo, 

com recurso para envio de informações do sensor, via UTR, para o Sistema de 

Supervisão e Aquisição de Dados da ENERGISA; 

 6.18.1 SOFTWARE 

 Deve ter interface baseada em tecnologia Web e não requerer a instalação de 

softwares especiais nos computadores clientes – apenas um browser padrão 

Internet Explorer 6.0 ou superior. 

 Deve ter facilidades de visualização de dados tanto em tabelas como em gráficos 

de diversas grandezas simultaneamente para comparação e relacionamento. 

 Deve fazer leituras periódicas automáticas dos sensores; 
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 Deve fornecer diagnósticos em função das grandezas coletadas; 

 Deve ter capacidade de rodar adequadamente em servidor compartilhado com 

outros softwares de monitoramento; 

 6.18.2 PAINÉIS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO 

 Cada painel contendo o equipamento de monitoramento deverá ser projetado e 

construído para se constituir em uma unidade independente elétrica e 

mecanicamente; 

 Devem ser apropriados para acondicionar equipamentos eletrônicos sensíveis ao 

calor e umidade, sendo dotados de ventilação apropriada e aquecedores; 

 Próprio para instalação não abrigada, à prova de tempo, de poluição salina e de 

poluição industrial da área de concessão da ENERGISA, devendo ser de alumínio, 

com tratamento anti-corrosão para as demais partes e peças dos painéis, com 

grau de proteção, de no mínimo, IP56 (ANBT NBR IEC 60529); 

 Estará disponível tensão AC 220 V F + F + T para alimentação dos dispositivos, 

aquecimento e iluminação. 

 6.18.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Alimentação em 220 Vca (FF), 60 Hz e em 125 Vcc (preferencialmente); 

 Display de cristal líquido; 

 Luz indicador de status com 3 lâmpadas (Verde / Amarela / Vermelha); 

 Temperatura de operação: 0°  à + 70°C; 

 Grau de proteção IP54; 

 Ciclo de temperatura testado: 0° à 70°C, 90% de umidade de acordo com as 

Normas IEC; 

 Compatibilidade com as normas IEC; 

 Vibração testada de acordo com as normas IEC; 

 Ciclo de temperatura de acordo com as normas da IEC; 

 Área máxima de cabo para os terminais: 2,5 mm²; 

 Área máxima de cabo para entrada de temperatura PT100: 1,5 mm². 



 
 

_________________________________________________________________________________ 
ETU-001                                                           VERSÃO 4.0                                                JULHO/2018 

 
42 
 

 

 6.18.4  OUTRAS FUNCIONALIDADES 

 Carga do transformador; 

 Cálculo do ponto mais quente (IEC); 

 Previsão de manutenção do equipamento de refrigeração; 

 Envelhecimento (IEC / IEEE); 

 Equilíbrio da temperatura do transformador; 

 Previsões de carga; 

 Previsão do ponto mais quente; 

 Capacidade de sobrecarga; 

 Idioma das telas e relatórios: no mínimo, em Português. 

O sistema de monitoramento on line deverá ser cotado à parte para aceite da 

utilização por parte da ENERGISA. 

7 INSPEÇÃO E ENSAIOS 

 7.1 ENSAIOS DE FÁBRICA 

Os ensaios realizados na fábrica deverão ser acompanhados por um inspetor do 

CONTRATANTE. 

O FORNECEDOR deverá apresentar ao CONTRATANTE até 30 (trinta) dias após a 

realização dos ensaios, duas vias de relatórios de ensaios de fábrica, incluindo no 

mínimo, as seguintes informações: 

 Identificação completa do equipamento e seus componentes, incluindo tipo, 

número de série, valores nominais e referência do número do Contrato. 

 Descrição dos ensaios. 

 Valores encontrados nos ensaios, curvas, memórias de cálculo e fórmulas 

empregadas para determinação dos resultados. 

 Interpretação dos resultados, onde necessário. 

Os ensaios de tipo especificados na norma ABNT-NBR-5356-1 deverão ser 

realizados em um transformador. 

Os ensaios de rotina especificados na norma ABNT-NBR-5356-1 deverão ser 

realizados em todos os transformadores. 
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Alguns componentes do transformador deverão ser submetidos a ensaios 

individualmente, tais como: 

a) Isoladores tipo bucha: 

 Ensaios de tipo: para cada tipo de bucha deverão ser encaminhados ao 

Comprador, em 5 (cinco) vias, os certificados de ensaios de tipo descritos 

na norma ABNT. 

 Ensaios de rotina: deverão ser realizados em todas as buchas. 

b) Transformadores de corrente: 

 Ensaios de tipo: deverão ser encaminhados ao Comprador, em 5 (cinco) 

vias, os certificados de ensaios de tipo descritos na norma ABNT. 

 Ensaios de rotina: deverão ser realizados em todos os transformadores de 

corrente. 

 7.2 ENSAIOS DE TIPO 

Não serão executados testes de tipo nos equipamentos, para os quais o Fabricante 

apresente Certificados de Testes executados em equipamentos similares. 

Desta forma serão apresentados os relatórios e certificados dos testes 

relacionados em seguida: 

 Elevação de temperatura; 

 Nível de ruído. Nível de tensão de radiointerferência; 

 Impedância de sequência zero; 

 Ensaios dielétricos de tipo (impulso atmosférico onda plena e onda cortada); 

 Levantamento da curva de saturação. 

Para as buchas serão apresentados os seguintes relatórios certificados de ensaio 

de tipo: 

 Tensão suportável nominal à frequência industrial, sob chuva; 

 Tensão nominal de impulso atmosférico, a seco; 

 Estabilidade térmica do dielétrico; 

 Elevação de temperatura; 

 Corrente térmica de curto-circuito; 

 Corrente dinâmica de curto-circuito; 
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 Resistência à flexão; 

 Vedação no flange ou outro dispositivo de fixação; 

 Tensão suportável de Impulso Atmosférico. 

 7.2.1 ENSAIOS DE ROTINA 

O fabricante deverá apresentar o programa de controle de qualidade usualmente 

utilizado na fabricação do equipamento. 

Os materiais empregados na fabricação tais como: aço estrutural, aço silício, 

cobre, materiais isolantes (papel, papelão, etc.) serão submetidos aos ensaios de 

recebimento de matéria prima antes de serem usados na fabricação, de preferência 

conforme as Normas Aplicáveis da ASTM. Os ensaios poderão vir a ser testemunhados 

por Inspetor credenciado da ENERGISA. 

Os materiais estocados na fábrica do Fornecedor poderão ser usados na fabricação 

e será apresentado certificado de comprovação que os mesmos atendem aos requisitos 

exigidos nas Normas de aceitação de matéria-prima, conforme ASTM. 

Os ensaios de rotina a serem feitos na fábrica incluirão pelo menos o seguinte: 

a) Inspeção Geral: 

 Marcação dos terminais; 

 Dimensões e acabamento; 

 Características dos componentes e acessórios. 

b) Resistência elétrica dos enrolamentos; 

c) Relação de Tensões; 

d) Polaridade, deslocamento angular e sequência de fases; 

e) Perdas em vazio e corrente de excitação; 

f) Perdas em cargas e impedância de curto-circuito: 

 Ensaio de comprovação do requisito de sobre-excitação a 110% Vn; 

g) Ensaios de acessórios; 

h) Ensaios nos transformadores de corrente de bucha: 

 Relação; 

 Polaridade; 

 Isolamento; 
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 Resistência Elétrica; 

i) Ensaios mecânicos: 

Os ensaios devem ser realizados em todos os transformadores para verificação do 

atendimento da suportabilidade do transformador à pressão e vácuo; 

a) Ensaios dielétricos: 

 Tensão suportável nominal à frequência industrial (60 Hz) (Tensão 

Aplicada); 

 Tensão induzida de curta duração; 

b) Ensaio das buchas. As buchas serão submetidas aos seguintes ensaios de rotina 

conforme a NBR 5034: 

 Tensão suportável à frequência industrial, a seco; 

 Tensão suportável nominal à frequência industrial das derivações de 

ensaio e de tensão; 

 Vedação; 

 Vedação do flange ou outro dispositivo de fixação; 

 Medição do fator de perdas dielétricas das buchas condensivas. 

c) Óleo isolante: 

Os ensaios de verificação da compatibilidade de óleo isolante com os materiais 

em contato com o mesmo serão executados em conformidade com a ASTM D 3455. 

 7.2.2 ENSAIOS ESPECIAIS 

Os ensaios abaixo deverão ser em todos os transformadores: 

 Medição do fator de potência do isolamento; 

 Medição da impedância de sequência zero; 

 Ensaios para a verificação do esquema de pintura das partes interna e 

externa do transformador conforme a NBR 11388; 

 Medição do valor da umidade relativa da superfície da isolação (URSI) 

após a montagem e ensaios no transformador, a qual não deverá exceder 

0,5%. 

 7.2.3 RELATÓRIOS DE ENSAIOS 
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Os Relatórios de ensaio conterão pelo menos as seguintes informações: 

 Descrição do transformador ensaiado com os dados técnicos necessários para sua 

perfeita identificação; 

 Data de ensaio; 

 Condições ambientais no momento e local de ensaio; 

 Descrição dos ensaios realizados com indicação das normas técnicas adotadas; 

 Lista dos equipamentos de ensaio utilizados, dados técnicos e classe de precisão 

dos mesmos; 

 Registro de todos os resultados e observações feitas durante o ensaio. 

8 TESTES DE CAMPO 

Após a instalação dos transformadores na posição definitiva e execução da fiação 

externa, os mesmos serão ensaiados em conjunto com os equipamentos a eles 

associados. 

Os testes serão devidamente relacionados e submetidos à aprovação. 

9 FALHAS NO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 

Se através dos ensaios de rotina na fábrica ou de testes de campo, vierem a ser 

detectadas falhas no equipamento e/ou constatado que o equipamento não atende a 

todas as exigências constantes nessa especificação, os equipamentos serão 

modificados, reprojetados, refeitos e retestados às custas do Fabricante até que as 

falhas sejam perfeitamente sanadas e/ou todos requisitos desta Especificação sejam 

integralmente atendidos, sem custo adicional e/ou extensão do prazo de entrega. 

10  ACABAMENTO E PINTURA 

Os painéis de controle, supervisão e monitoramento on line dos transformadores 

devem ser à prova de tempo, devendo ser de alumínio, com tratamento anti-corrosão 

para as demais partes e peças dos painéis. 

Deve ser feito arredondamento em todas as bordas do tanque e de todos os 

componentes a serem pintados ou galvanizados como: 
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 Tampa principal e tampas de inspeção; 

 Conservador de óleo; 

 Radiadores (galvanizado a fogo); 

 Suportes; 

 Armários. 

Com exceção dos armários que devem ser de alumínio, a pintura dos demais 

componente deve ser aplicada após preparação da superfície. 

A medida de espessura da película seca não deve contemplar a rugosidade da 

chapa, isto é, a espessura deve ser medida acima dos picos. 

O processo de pintura do equipamento, bem como dos seus componentes e 

acessórios, inclusive conservadores de óleo, deve ser conforme os seguintes itens: 

 10.1  TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA 

 Desengraxe com uso de solventes, segundo norma SSPC-SP1-63. 

 Jateamento com granalha de aço ao metal branco padrão SA-2 ½ segundo SIS-

05.5900 ou norma SSPL-PS-63. Opcionalmente, para as superfícies internas nos 

pontos onde não é possível o jateamento, é permitido o sistema de decapagem 

química segundo norma SSPL-SP8-63. 

Procedimentos de pré-tratamento da superfície para pintura: 

 Limpar a superfície com ar comprimido isento de água e de óleo; 

 Inspeção da superfície a ser pintada, antes da aplicação da tinta de fundo, 

quanto à presença de corrosão, graxa, umidade e outros materiais estranhos. Se 

for constatada a presença de óleo ou graxa, limpar a superfície com xilol; 

 Pintura de toda a superfície preparada, com a tinta de fundo, na mesma 

jornada; 

 Aplicação de uma camada de tinta, antes de cada demão normal, em regiões de 

solda, frestas e outras de difícil acesso; 

 Espera do tempo de repintura recomendado pelo fabricante da tinta ou, na 

ausência desta informação, espera de um tempo mínimo de 12 horas e máximo 

de 24 horas. No caso do tempo máximo de repintura ser ultrapassado, lixar a 

camada de tinta existente antes da aplicação da demão seguinte; 
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 Vedação das eventuais frestas existentes com massa flexível a base de 

poliuretano; 

 Não aplicação de tinta se a temperatura ambiente for inferior a 50°C ou  

superior a 500°C; 

 Não aplicação de tinta em tempo de chuva, nevoeiro ou quando a umidade do ar 

for superior a 85%. 

 10.2 PINTURA INTERNA 

 Aplicar uma demão de Shop Primer Epóxi, espessura de 20 micrometros (médio); 

 Aplicar uma demão de epóxi poliamina na cor branca, isenta de ácidos graxos 

espessura de 80 micrometros (médio); 

 A espessura final da película seca deve estar na faixa de 90 a 110 micrometos. 

 10.3 PINTURA EXTERNA 

 Aplicar uma demão de tinta epóxi pigmentada com zinco e com alumínio 

(mínimo de 65+/-2% na película seca) com espessura de película seca de 80 

micrometros (médio); 

 Aguardar o tempo de repintura recomendado pelo fabricante da tinta. Na 

ausência desta informação, aguardar no mínimo 12 horas e no máximo 24 horas; 

 Se o tempo de repintura for ultrapassado, lixar levemente a camada de tinta 

antes da aplicação da demão seguinte; 

 Vedar as eventuais frestas existentes com massa flexível a base de poliuretano; 

 Aplicar duas demãos de tinta epóxi curada com poliamida com espessura de 

película seca de 100 micrometros por demão; 

 Aguardar o tempo de repintura recomendado pelo fabricante da tinta. Na 

ausência desta informação, aguardar no mínimo 12 horas e no máximo 24 horas; 

 A espessura final da película seca deve ser de 340 µm. 

Deve ser fornecida uma quantidade suficiente de tinta para retocar superfícies 

danificadas durante o transporte. 

 10.4 VENTILADORES 
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Os ventiladores devem ser galvanizados por imersão a quente, conforme as 

normas NBR 6323 e NBR 8158, devendo ter espessura mínima de 100 µm. A grade do 

motor do ventilador também deve ser galvanizada, utilizando o mesmo processo. 

Todos os componentes e acessórios, inclusive os motores dos ventiladores, devem 

receber tratamento e pintura conforme o tratamento dado à superfície externa do 

transformador. 

11  PEÇAS SOBRESSALENTES 

Em sua proposta, o FORNECEDOR deverá apresentar itens definidos para as peças 

sobressalentes consideradas necessárias ou convenientes, com as respectivas listas de 

preços. A quantidade proposta deverá ser relacionada a um período de operação de 5 

(cinco) anos, ficando a cargo de a ENERGISA definir a relação final e quantidade de 

peças a serem adquiridas ou não. 

As peças sobressalentes deverão ser idênticas, em todos os aspectos, às 

correspondentes do equipamento original. Serão submetidas à inspeção e ensaios e 

deverão ser incluídas na mesma remessa que o equipamento original, acondicionadas 

em volumes separados e marcados claramente “PECAS SOBRESSALENTES”. 

Deverá ser fornecida a numeração codificada das peças sobressalentes para as 

facilidades de aquisição das mesmas, quando necessário. 

O FORNECEDOR deverá informar em sua proposta o período de manutenção de 

fornecimento dos sobressalentes (da OCM associada), bem como o prazo máximo para 

entrega do mesmo. 

Peças mínimas para sobressalentes: 

 02 Buchas de BT; 

 01 Bucha de AT; 

 01 Conjunto de Gaxetas; 

 01 Carga de Sílica Gel; 

 01 Relé Buchholz; 

 01 Indicador Magnético Nível de Óleo. 

12  REQUISITOS PARA TRANSPORTE 
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O transformador deverá ser transportado com registrador de impacto nos eixos X, 

Y e Z acoplado ao tanque, para avaliação e análise dos níveis de impacto sofridos 

durante o transporte. 

As buchas deverão ser retiradas e o tanque cheio de gás inerte sob pressão e com 

um medidor de gás conectado e funcionando. 

Este medidor de pressão de gás deverá ter dois ponteiros: um para indicar e 

manter-se fixo no menor valor de pressão atingido, independente de qualquer aumento 

subsequente de pressão, e outro ponteiro para indicar a pressão de gás no tanque. 

O medidor deverá ser protegido contra  danos  físicos durante o transporte.  Para 

esse fim, deverá ser colocada em uma caixa de metal rigidamente fixada, provida de 

uma janela de vidro, de modo a permitir leituras da pressão do gás sem necessidade de 

se tirar a embalagem de proteção. 

Antes da instalação da unidade na subestação, a pressão de gás existente e a 

menor pressão do gás ocorrida durante o transporte serão anotadas para verificar se os 

valores obtidos permitem avaliar a possibilidade de entrada de umidade dentro do 

tanque. 

Todas as partes salientes, tais como válvula, bocais, caixas terminais e tubos no 

tanque principal deverão ser fortemente fixados ao tanque e protegidas por pranchas 

de madeira onde necessárias. 

Deverão ser submetidos ao COMPRADOR desenhos detalhando as proteções 

requeridas para transportes. 

Deverão ser submetidos os desenhos de dimensões mostrando todos os detalhes 

das proteções de transporte requeridas acima. 

Todos os transformadores de corrente deverão ter os seus terminais curto 

circuitados e aterrados nos cubículos terminais. 

13  MANUAL DE INSTRUÇÕES 

Quando do embarque do transformador, o FABRICANTE deve fornecer cinco cópias 

do manual de instruções em papel e em CD, para instalação, operação e manutenção 

do transformador e seus acessórios. Este manual deve ser específico do material e dos 

acessórios instalados no transformador, e constar de: 
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 Instruções para o transformador; 

 Instruções para as buchas; 

 Instruções para os indicadores de temperatura e nível de óleo; 

 Instruções para o secador de ar “Sílica-gel”; 

 Instruções completas do comutador de derivações e relé regulador de tensão; 

 Instruções para o relé “Buchholz”; 

 Instruções para utilização e montagem da bolsa de borracha do conservador; 

 Instruções para o equipamento de ventilação forçada; 

 Demais instruções necessárias, para todos os acessórios colocados no 

transformador; 

 Cópia dos desenhos finais aprovados, com valores de ensaios já anotados nos 

desenhos de placa; 

 Cópia do relatório de ensaios; 

 Cópia das “Medições para Embarque” e “Informações Técnicas Garantidas pelo 

Proponente”. 

 Cópia dos desenhos de fixação dos para-raios. 

Uma cópia adicional em papel completa do manual de instruções deve 

acompanhar o transformador, dentro do painel de comando, até o seu destino. 

O Manual de Instruções deverá ser redigido no idioma português, 

obrigatoriamente, incluindo todos os seus anexos e demais partes integrantes, devendo 

ser entregue totalmente encadernado. 

Todos os desenhos incluídos no Manual de Instruções deverão estar numerados, 

dobrados corretamente e fixados ao volume de forma semelhante à das páginas do 

texto do Manual. 

Caso o Manual de Instruções, e quaisquer de seus anexos, sejam fornecidos no 

idioma diferente do português, a ENERGISA analisará se pode aceitá-los, e ao seu 

critério, contratar a tradução do mesmo para a língua portuguesa, debitando todos os 

custos correspondentes ao Fornecedor. 

14  GARANTIAS DE DESEMPENHO PARA O FORNECIMENTO 

E PENALIZAÇÕES 
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O FORNECEDOR deverá garantir o FORNECIMENTO durante a execução do contrato 

e durante o período de garantia contra quaisquer defeitos que não possam ser 

atribuídos a seu uso inadequado. 

O período de garantia deverá ser de 18 (dezoito) meses de operação satisfatória, 

para cada lote do FORNECIMENTO, a contar da data de entrada em operação, ou 24 

(vinte e quatro) meses a partir da última entrega relacionada com o lote, prevalecendo 

à data que primeiro ocorrer, exceto quando o FORNECIMENTO não entrar em operação 

nas datas estipuladas pelo COMPRADOR por culpa do FORNECEDOR. Em tal caso, o 

prazo de 18 (dezoito) meses de operação satisfatória prevalecerá para o lote afetado. 

Caso o FORNECIMENTO apresente defeitos ou deixe de atender aos requisitos 

exigidos, o COMPRADOR poderá rejeitá-lo e exigir que o FORNECEDOR proceda a sua 

imediata substituição ou correção, devidamente montado, sem ônus para o 

COMPRADOR. Nesse caso, um novo período de garantia de 18 (dezoito) meses de 

operação satisfatória deverá entrar em vigor, para o lote em questão. 

Caso, depois de notificado pelo COMPRADOR, o FORNECEDOR se recusar ou deixar 

de corrigir ou substituir o FORNECIMENTO, o COMPRADOR terá direito de efetuar o 

trabalho de correção por seu próprio pessoal ou por terceiros, conforme julgar 

necessário, a fim de reparar quaisquer defeitos, e de deduzir os respectivos custos de 

qualquer crédito devido ao FORNECEDOR ou de iniciar uma ação judicial para reavê-los. 

Caso o FORNECEDOR se recuse a efetuar as modificações necessárias, ou se após 

as modificações ficar evidente a impossibilidade de serem obtidos valores iguais ou 

superiores a 99% (noventa e nove por cento) da potência nominal, o fornecimento 

poderá ser recusado com todas as implicações contratuais. 

15  INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA PROPOSTA - VALORES 

GARANTIDOS 

Independentemente de todas as informações que o FORNECEDOR julgar 

necessárias, os itens relacionados a seguir serão obrigatórios, sob pena de 

desclassificação da proposta: 

 Desenhos dimensionais abrangendo contorno, dimensões principais, posição das 

buchas etc.; 
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 Relação de acessórios com suas características básicas; 

 Planilhas de características técnicas com todos os valores propostos preenchidos; 

 Tipo e características do tratamento e acabamento das superfícies metálicas 

externas e internas; 

 Fabricante, tipo e características do óleo mineral isolante; 

 Indicação de desvios técnicos com relação à especificação, acompanhados das 

devidas justificativas para avaliação da ENERGISA. 

 15.1  Identificação da Coleta de Preços 

Coleta de Preços - COP número: 

Itens da COP / FORNECEDOR: 

Fabricante: 

Nome ou Razão Social: 

Endereço: 

Nome para Contato: 

Telefone/Fax: E-mail: 

Representante: 

Nome ou Razão Social: 

Endereço: 

Nome para Contato: 

Telefone/Fax: E-mail: 

 15.2 Características Básicas 

Tipo do equipamento: descrição resumida; número de série; catálogo; desenhos 

etc. 

Comutador de derivações sob carga, caso aplicável: descrição resumida; número 

de série; desenhos; catálogo etc. 

 15.3 Características Nominais 
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As informações abaixo deverão ser obrigatoriamente preenchidas 

individualmente, para cada tipo de equipamento ofertado, sob pena de 

desclassificação da proposta. 

 15.4 Características Nominais Gerais 

REQUISITO ETU PROPOSTO 

Tensão Máxima - kV     

Tensão suportável à frequência 60Hz, 1 minuto - kV     

Tensão suportável de impulso atmosférico pleno – kV crista     

Tensão suportável de impulso atmosférico cortado – kV crista     

 

 15.5 Características Nominais 

REQUISITO ETU PROPOSTO 

Transformador [ ] Autotransformador [ ]     

Número de fases     

Frequência - Hz     

Tensão nominal do enrolamento primário H - kV     

Tensão nominal do enrolamento secundário X - kV     

Tensão nominal do enrolamento terciário Y - kV     

Potência nominal dos enrolamentos primário e secundário - MVA     

Potência nominal do enrolamento terciário Y - MVA     

Número de taps do comutador sob carga     

Tipo do comutador sob carga e fornecedor     

Número de taps do comutador em vazio     

Tipo de ligação do enrolamento primário H     
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Tipo de ligação do enrolamento secundário X     

Tipo de ligação do enrolamento terciário Y     

Impedância a 75°C na tensão máxima do enrolamento primário 
H na base ONAN, do primário H para o secundário X - % 

    

Impedância a 75°C na tensão mínima do enrolamento primário 
H na base ONAN, do primário H para o secundário X - % 

    

Impedância a 75°C na tensão máxima do enrolamento primário 
H na base ONAN, do primário H para o terciário Y - % 

    

Impedância a 75°C na tensão mínima do enrolamento primário 
H na base ONAN, do primário H para o terciário Y - % 

    

Corrente de curto simétrica, duração 2s, no primário H - A     

Corrente de curto simétrica, duração 2s, no secundário X - A     

Corrente de curto simétrica, duração 2s, no terciário Y - A     

Corrente de curto assimétrica, duração 2s, no primário H - A     

Corrente de curto assimétrica, duração 2s, no secundário X - A     

Corrente de curto assimétrica, duração 2s, no terciário Y - A     

Resfriamento     

Tipo de Ligação     

Elevação de temperatura em regime contínuo     

Média dos enrolamentos - °C     

Topo do óleo - °C     

Do ponto mais quente - °C     

 

 15.6 Dados de Garantia 

REQUISITO ETU PROPOSTO 

Dados na tensão nominal, base ONAN e 75°C     
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Perdas em vazio - W     

Perdas totais - W     

Impedância na base ONAN do primário H para o secundário X - %     

Impedância na base ONAN do primário H para o terciário Y - %     

Impedância na base ONAN do secundário X para o terciário Y - %     

Corrente de excitação - %     

Rendimento nas condições nominais de tensão, frequência, 
fator de potência e potência nominal plena - % 

    

Regulação nas condições nominais de operação a 75°C e fator 
de potência 1,0 - % 

    

Níveis de ruído ONAN/ONAF – dB     

 

 15.7 Dados dos TC’s Tipo Bucha 

DESCRIÇÃO 

PRIMÁRIO SECUNDÁRIO TERCIÁRIO NEUTRO 

PROTEÇÃO PROTEÇÃO MEDIÇÃO 
IMAGEM 
TÉRMICA 

LCD PROTEÇÃO PROTEÇÃO 

Número de TCs por fase               

Classe de Exatidão               

Relação de correntes               

Derivações               

Fator Térmico               

 

 15.8 Dados das Buchas 

DESCRIÇÃO PRIMÁRIO SECUNDÁRIO TERCIÁRIO NEUTRO 
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Fabricante         

Tipo         

Tensão nominal em kV         

Corrente nominal em A         

Tensão de impulso atmosférico pleno em KV crista         

Tensão de manobra seco em kV crista         

Tensão aplicada 60Hz, 1 minuto em kV         

 

 15.9 Dimensões e Massas 

DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 

Altura total montado mm mm   

Altura para transporte mm mm   

Largura total montado mm mm   

Largura para transporte mm mm   

Comprimento total montado mm mm   

Comprimento para transporte mm mm   

Altura mínima livre para içamento das buchas de AT mm mm   

Altura mínima livre necessária para içamento da parte ativa mm mm   

Bitola de instalação das rodas flangeadas bidirecionais mm mm   

Massa da parte ativa kg Kg   

Massa do tanque e acessórios kg Kg   

Massa do óleo isolante kg Kg   

Volume do óleo isolante litros Litros   

Massa para transporte - óleo rebaixado kg Kg   

Massa total montado kg Kg   

 

 15.10 Perdas de Potência 

DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 
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Potência ONAF com 1 ventilador MVA MVA   

Potência ONAF com N-1 ventiladores MVA MVA   

Potência ONAF com N-3 ventiladores MVA MVA   

Potência ONAF com N-2 ventiladores MVA MVA   

Potência ONAN sem radiadores MVA MVA   

Potência ONAN com 1 radiador MVA MVA   

Potência ONAN com N-3 radiadores MVA MVA   

Potência ONAN com N-2 radiadores MVA MVA   

Potência ONAN com N-1 radiadores MVA MVA   

 

 15.11 Proposta Comercial 

A proposta contempla as condições comerciais com valores desmembrados para 

fornecimento de: 

 

FORNECIMENTO SIM NÃO 

Ensaios de rotina, de tipo, especiais, no óleo e no 
papel 

    

Supervisão final de montagem     

TC instalado no secundário, ofertado em separado se 
definido na COP - Cotação de Preços 

    

 

A proposta contempla as condições abaixo para peças sobressalentes: 

 

FORNECIMENTO SIM NÃO 

Período de manutenção de fornecimento dos 
sobressalentes 

    

Prazo máximo para entrega dos sobressalentes     

 

 15.11.1 Exceções à Especificação 

O FORNECEDOR deverá relacionar, em um item em separado, sob o título 

"Exceções à Especificação", todas as características do equipamento a ser fornecido 
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que estejam em divergência com os requisitos da Especificação e da COP – Coleta de 

Preços. 

Fica entendido que todas as características do equipamento a ser fornecido, não 

relacionado nos itens mencionados, deverão estar de acordo com os requisitos desta 

Especificação e da COP - Coleta de Preços. A ENERGISA se reserva o direito de não 

aceitar as Propostas que não cumprirem as exigências acima. 

 

FORNECEDOR 

Nome e Assinatura 

Local e Data 

16  HISTÓRICO DE VERSÕES DESTE DOCUMENTO 

            Data Versão Descrição das Alterações Realizadas 

24/07/2017 5.0 

Atualização dos itens: 1, 4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.3, 9.2, 10.3, 10.8, 

11.1.1, 11.1.2.1, 11.1.2.2, 11.1.2.2.2, 11.2.1, 11.3, 12, 12.1, 

12.3, 12.4, 14, 16.1, 17.9, tabelas e desenhos. 

15/07/2018 5.1 Revisão do texto e formatação do documento. 

17  VIGÊNCIA 

Esta especificação entra em vigor na data de 31/07/2018 e revoga as versões 

anteriores.  
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