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Apresentação  

  

Esta Norma Técnica apresenta os requisitos mínimos necessários que deverão 

constar na proposta de fornecimento às empresas do Grupo ENERGISA, de 

disjuntores para subestações, interrupção por vácuo ou por gás SF6, hexafluoreto 

de enxofre, conforme definido na respectiva especificação complementar, uso 

externo, classe de tensão nominal de 15 a 145 kV.  

De modo a assegurar as condições técnicas, econômicas e de segurança necessárias 

ao adequado fornecimento de energia elétrica, observando as exigências técnicas e 

de segurança recomendadas pela ABNT, e em conformidade com as prescrições 

vigentes nos Procedimentos de Distribuição – PRODIST e nas Resoluções Normativas 

da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.  

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

controladas.  

A presente revisão desta norma técnica é a versão 5.0, datada de outubro de 

2019.  

 

 

Cataguases - MG, outubro de 2019.  

GTD – Gerência Técnica de 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 disjuntores para subestações, 

interrupção por vácuo ou por gás SF6, hexafluoreto de enxofre, conforme definido 

na respectiva especificação complementar, uso externo, classe de tensão nominal 

de 15 a 145 kV.  

1.1 Especificações Complementares  

Complementam esta ETU os seguintes documentos:  

 ETU-103.1 - Disjuntores de SE - Tensão Nominal 15 kV;  

 ETU-103.2 - Disjuntores de SE - Tensão Nominal 24,2 kV;  

 ETU-103.3 - Disjuntores de SE - Tensão Nominal 36,2 kV;  

 ETU-103.4 - Disjuntores de SE - Tensão Nominal 72,5 kV;  

 ETU-103.5 - Disjuntores de SE - Tensão Nominal 145 kV.  

2 REQUISITOS GERAIS  

2.1 Legislação e regulamentação federal 

 Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII: Da Ordem Social 

- Capítulo VI: Do Meio Ambiente 

 Lei n° 7.347, de 24/07/85 - Disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico 

 Lei n° 9.605, de 12/02/98 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências 
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 Decreto nº 6.514, de 22.07.08 - Dispõe sobre as infrações e sanções 

administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo 

federal para apuração destas infrações, e dá outras providências 

 Resolução do CONAMA n° 1, de 23/01/86 - Dispõe sobre o Estudo e o 

Relatório de Impacto Ambiental - EIA e RIMA 

 Resolução do CONAMA n° 237, de 19/12/97 - Dispõe sobre os procedimentos 

e critérios utilizados no licenciamento ambiental 

2.2 Normas Técnicas Aplicáveis  

O projeto, a fabricação, os ensaios dos equipamentos e materiais, incluindo o 

detalhamento de todos os componentes incluídos no fornecimento deverão 

obedecer às diretrizes desta Especificação Técnica.  

As características gerais de projeto e fabricação estão definidas nesta 

especificação, complementadas pelos demais documentos fornecidos pela 

ENERGISA.  

O equipamento, seus acessórios e materiais deverão ser projetados, fabricados e 

ensaiados de acordo com as principais Normas Técnicas brasileiras e, ou 

internacionais aplicáveis, em suas últimas revisões, dentre ABNT, IEC, ANSI, ISO, 

BS, DIN, VDE e outras, exceto quando estabelecido de outra forma nesta 

Especificação Técnica. Caso ocorram itens conflitantes nas Normas mencionadas, 

prevalecerá aquele que assegurar qualidade superior, ou outro, mediante decisão 

da ENERGISA.  

As Normas específicas a serem observadas deverão obedecer às suas últimas 

revisões aplicáveis.  

 NBR 5034  Buchas para tensões alternadas superiores a 1kV;  

 NBR 5286 Corpos cerâmicos de grandes dimensões, destinados a instalações 

elétricas. Requisitos;  
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 NBR 5456 Eletricidade geral. Terminologia; 

 NBR 6323 Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido. Especificação; 

 NBR 6856 Transformadores de corrente. Especificação; 

 NBR 7397 Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão a 

quente.  Determinação da massa do revestimento por unidade de área. 

Método de ensaio;  

 NBR 7398  Produto de aço ou ferro fundido galvanizado por imersão a 

quente. Verificação da aderência do revestimento. Método de ensaio;  

 NBR 7399 Produto de aço ou ferro fundido galvanizado por imersão a quente. 

Verificação da espessura do revestimento por processo não destrutivo. 

Método de ensaio;  

 NBR 7400 Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido por imersão a 

quente. Verificação da uniformidade do revestimento. Método de ensaio;  

 NBR 7414 Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido por imersão a 

quente. Terminologia; 

 NBR 9209  Preparação de superfícies para pintura. Processo de 

fosfatização.  Procedimento;  

 NBR 10443 Tintas e vernizes. Determinação da espessura da película seca 

sobre superfícies rugosas. Método de ensaio;  

 NBR 11003 Tintas. Determinação da aderência; 

 NBR 11388 Sistemas de pintura para equipamentos e instalações de 

subestações elétricas. Especificação;  

 NBR 15158 Limpeza de superfícies de aço por compostos químicos;  
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 NBR IEC 60694 Especificações comuns para normas de equipamentos de 

manobra de alta tensão e mecanismos de comando;  

 NBR IEC 60529 Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos. 

Código IP;  

 ANSI C37.12 High voltage circuit breaker;  

 ANSI C57.13  Standard requirements for instruments transformers;  

 IEC 56 High voltage circuit breaker;  

 IEC 185 Current transformers;  

 IEC 267 High voltage circuit breaker; 

 IEC 298 A.C. Metal Enclosed Switchgear; 

 IEC 62271-100 High-Voltage Switchgear And Controlgear - Part 100: 

Alternating-Current Circuit-Breakers. 

NOTAS:  

1. Todas as normas ABNT mencionadas acima devem estar à disposição do 

inspetor da Energisa no local da inspeção. 

2. Todos os materiais que não são especificamente mencionados nesta 

norma, mas que são usuais ou necessários para a operação eficiente do 

equipamento, considerar-se-ão como aqui incluídos e devem ser 

fornecidos pelo fabricante sem ônus adicional. 

3. A utilização de normas de quaisquer outras organizações credenciadas 

será permitida, desde que elas assegurem uma qualidade igual, ou 

melhor, que as anteriormente mencionadas e não contradigam a presente 

norma. 

4. As siglas acima referem-se a: 
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 ABNT - Associação Brasileira De Normas Técnicas; 

 NBR - Norma Brasileira Registrada; 

 ISO - International Standardization Organization; 

 ASTM - American Society For Testing And Materials; 

 ANSI – American National Standards Institute; 

 IEC - International Electrotechnical Commission. 

2.3 Materiais  

Todos os materiais a serem usados na fabricação dos equipamentos serão novos e 

de alta qualidade, livre de defeitos e imperfeições e devem estar de acordo com as 

recomendações das Normas ABNT, ASTM, ANSI e IEC aplicáveis.  

2.4 Unidades de Medida e Idiomas  

As unidades de medida 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, desenhos e relatórios de ensaios apresentados pelo  

FORNECEDOR serão redigidos em português Brasil. Serão aceitos em português, 

inglês ou espanhol, folhetos, artigos, publicações e catálogos, desde que 

autorizados expressamente pela ENERGISA.  

2.5 Intercambiabilidade  

Os disjuntores do mesmo tipo e mesmas características eletromecânicas nominais 

deverão ser intercambiáveis física e eletricamente.  
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Os disjuntores serão projetados e construídos de modo a permitir a 

intercambiabilidade de suas partes com unidades similares.  

2.6 Unidades de Medida e Idiomas  

As unidades de medida 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, desenhos e 

relatórios de ensaios apresentados pelo FORNECEDOR serão redigidos em português 

Brasil. Serão aceitos em português, inglês ou espanhol, folhetos, artigos, 

publicações e catálogos, desde que autorizados expressamente pela ENERGISA.  

2.7 Condições de Serviço  

Os equipamentos abrangidos por esta especificação deverão ser adequados para as 

seguintes condições de serviço:   

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

b) Clima: Tropical;   

c) Velocidade Máxima de Vento: 130 km/h;  

d) Temperatura Ambiente: 0 a 50°C;  

e) Máxima Temperatura Média 24 horas: 40°C;  

f) Umidade Relativa: até 100%;  

g) Nível de Poluição: não inferior ao nível II – médio.  

Quaisquer desvios e esclarecimentos deverão ser claramente explicitados pelo 

FORNECEDOR para análise e aprovação da ENERGISA.   
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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 SE ou ENERGISA 

PB, cuidados especiais deverão ser considerados pelo FORNECEDOR, pois o 

equipamento será instalado no litoral, região com grau de salinidade 

extremamente elevado.  

Os instrumentos, relés, medidores e demais equipamentos e dispositivos para 

instalação em painéis, caixas, e, ou, cubículos para uso externo, deverão ser 

projetados e construídos para suportarem em operação normal, as temperaturas 

máximas de 85 °C.  

Todo o material especificado para uso exterior deverá ser fabricado para exposição 

às intempéries, a incidência direta dos raios solares, chuvas fortes, ventos e a 

salinidade marítima, devendo ser previsto, para todos os respectivos equipamentos 

e seus acessórios, tratamento de tropicalização com a devida proteção atendendo 

às condições climáticas da área de concessão da ENERGISA.  

Todas as Informações adicionais sobre as condições de serviço e de instalação são 

fornecidas nas Especificações Técnicas e nas Normas Técnicas correspondentes, e, 

ou, explícito no processo de aquisição.  

2.8 Vibrações Ou Tremores De Terra 

São consideradas condições especiais relacionadas a vibrações as seguintes: 

a) vibrações devido a operações de manobra ou curto-circuito para subestações 

blindadas; 

b) sujeição a vibrações devido a tremores de terra, cujo nível de severidade deve 

ser especificado pelo usuário em conformidade com as normas pertinentes. 
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2.9 Outros Fatores A Serem Considerados Como Condições 

Especiais De Serviço 

Todas as condições não previstas nesta Norma devem ser consideradas como 

condições especiais de serviço e devem ser objeto de acordo entre fabricante e 

usuário, como: 

a) exposição a ar excessivamente salino, vapores, gases ou fumaças prejudiciais; 

b) exposição a poeira excessiva; 

c) exposição a materiais explosivos em forma de gases ou pó; 

d) sujeição a condições precárias de transporte e instalação; 

e) limitação de espaço na sua instalação; 

f) instalação em locais excessivamente úmidos e possibilidade de submersão em 

água; 

g) exigências especiais de isolamento; 

h) exigências especiais de segurança pessoal contra contatos acidentais em partes 

vivas do TC; 

2.10 Características Elétricas do Sistema  
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Tensão Máxima Eficaz - kV 15 24,2 36,2 52 72,5 92,4 145

Tensão Nominal Eficaz ± 5% - kV 
11,4-

13,8
22 34,5 40 69 88 138

Número de Fases 

Frequência Nominal 

Neutro 

Tensão Suportável à Frequência

Industrial 60Hz 1 minuto - kV 
34 50 70 95 140 185 275

Tensão Induzida - kV 34 50 70 95 140 185 275

Tensão Suportável Nominal de

Impulso Atmosférico Cortado -

kVCRISTA 

121 165 220 275 385 495 715

Tensão Suportável Nominal de 

Impulso Atmosférico Pleno - 

kVCRISTA 

3

60 Hz

Aterrado sem eficácia garantida

110 145 200 250 350 450 650

 

2.10.1   Tensões Auxiliares Disponíveis  

Tensões auxiliares de corrente alternada:  

 220 V ±10%, 60 Hz, bifásico a três fios ou trifásico a quatro fios (conforme 

solicitação da ENERGISA), neutro aterrado para todas as empresas, exceto 

para a ENERGISA Tocantins.  

 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.  

3 TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES 

3.1 Fator De Falta À Terra 
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Relação entre o maior valor eficaz da tensão fase-terra à frequência industrial da 

fase não afetada durante uma falta para terra (monofásica, bifásica ou trifásica em 

algum ponto de um sistema trifásico), num determinado local (geralmente no ponto 

de instalação do equipamento), e o maior valor eficaz da tensão fase-terra à 

frequência industrial que seria obtida, no mesmo local sem a falta 

NOTAS:  

5. Este fator é uma relação adimensional (geralmente maior que 1) e 

caracteriza condições gerais de aterramento de um sistema visto do local 

determinado, independentemente dos valores reais de tensão de 

operação naquele local. O “fator de falta a terra” é igual a 3 vezes “fator 

de aterramento”, que foi usado no passado. 

6. Os fatores de falta à terra são calculados das componentes simétricas de 

impedância do sistema, vistas do local determinado, usando-se para 

máquinas rotativas à reatância subtransitória. 

7. Se, para todas as configurações do sistema, a reatância de sequência zero 

for menor que 3 vezes a reatância de sequência positiva e se a resistência 

de sequência zero não exceder a reatância de sequência positiva, o fator 

de falta à terra não excederá 1,4. 

3.2 Elevação De Temperatura (De Uma Parte De Um Disjuntor) 

Diferença entre a temperatura da parte de um disjuntor e a temperatura do ar 

ambiente. 

3.3 Banco Único De Capacitores 

Banco de capacitores em derivação no qual a corrente de energização transitória é 

limitada pela indutância do sistema e pela capacitância do banco de capacitores 

que está sendo energizado, não existindo outros capacitores conectados em 

paralelo ao sistema, suficientemente próximos para aumentar significativamente a 

corrente de energização transitória. 
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3.4 Bancos De Capacitores Em Contraposição 

Bancos de capacitores em derivação ou conjunto de capacitores, cada qual 

manobrado independentemente, cuja corrente de energização transitória é 

aumentada significativamente pela contribuição de outros bancos de capacitores 

suficientemente próximos já ligados ao sistema. 

3.5 Sobretensão (Em Um Sistema) 

Qualquer tensão entre uma fase e terra ou entre fases com valor de crista ou 

valores excedendo o valor de crista correspondente ao maior valor da tensão do 

equipamento. 

3.6 Condições De Discordância De Fases 

Condições anormais do circuito, de perda ou falta de sincronismo entre as duas 

partes de um sistema elétrico de potência, situadas em cada um dos lados de um 

disjuntor, no qual, no instante de sua operação, o ângulo entre os fasores 

representando as tensões geradas em um e outro lado, excede o valor normal, 

podendo atingir 180°(oposição de fases). 

3.7 Discordância De Fases (Como Qualificativo De Uma Grandeza 

Característica) 

Termo qualificativo que indica que a grandeza característica aplica-se à operação 

do disjuntor nas condições de discordância de fases 

3.8 Ensaio De Unidade 

Ensaio feito em uma unidade de estabelecimento ou interrupção, ou grupo de 

unidades no estabelecimento ou interrupção de corrente, especificado para o 

ensaio no polo completo de um disjuntor e na apropriada fração da tensão aplicada 

ou tensão de restabelecimento, especificada para o ensaio no polo completo de um 

disjuntor. 
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3.9 Alternância 

Parte de uma onda de corrente compreendida entre dois sucessivos zeros de 

corrente. 

3.10 Falta Quilométrica 

Curto-circuito numa linha aérea a curta, porém significante distância dos terminais 

do disjuntor. 

3.11 Fator De Potência (De Um Circuito) 

A relação entre a resistência e a impedância à frequência industrial de um circuito 

equivalente formado por uma resistência e uma indutância em série 

3.12 Isolação Externa 

Distâncias no ar e nas superfícies em contato com o ar ambiente da isolação sólida 

de um equipamento, que são sujeitos a estresses dielétricos e a efeitos da 

atmosfera e outras condições externas tais como poluição, umidade, fungos etc. 

3.13 Isolação Interna 

Partes internas da isolação do equipamento, sólidas, líquidas ou gasosas, que são 

protegidas dos efeitos da atmosfera e de outras condições externas 

3.14 Isolação Auto-Recuperante 

Isolação que restabelece completamente suas propriedades de isolamento após 

uma descarga disruptiva. 

3.15 Isolação Não Auto-Recuperante 

Isolação que perde suas propriedades de isolamento ou não as restabelece 

completamente, após uma descarga disruptiva 

3.16 Descarga Disruptiva 
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Fenômeno associado à falha de isolamento sob estresse elétrico, no qual a descarga 

contorna completamente a isolação sob ensaio, reduzindo a tensão entre os 

eletrodos a zero ou próximo de zero. 

NOTAS: 

8. Este termo aplica-se às descargas em dielétricos sólidos, líquidos e 

gasosos e às combinações desses. 

9. Uma descarga disruptiva num dielétrico sólido produz uma perda 

permanente da rigidez dielétrica (isolação não auto- recuperante); num 

dielétrico líquido ou gasoso, a perda pode ser somente temporária 

(isolação auto-recuperante). 

10. Termo “sparkover” é usado quando a descarga disruptiva ocorre num 

dielétrico gasoso ou líquido. O termo “flashover“ é usado quando a 

descarga disruptiva ocorre sobre a superfície de um dielétrico sólido, 

num meio gasoso ou líquido. O termo “puncture“ é usado quando a 

descarga disruptiva ocorre através de um dielétrico sólido. 

3.17 Descarga Disruptiva Não-Sustentável (NSDD) 

Descarga disruptiva entre os contatos de um disjuntor a vácuo durante o período da 

tensão de restabelecimento à frequência industrial, resultando num fluxo de 

corrente de alta frequência, relacionado a capacitâncias parasitas próximas ao 

interruptor 

NOTA: 

11. Descargas disruptivas não sustentadas são interrompidas depois de uma 

ou algumas alternâncias da corrente de alta frequência. 

3.18 Desempenho A Reacendimento 

Probabilidade esperada de reacendimento durante a interrupção de corrente 

capacitiva, como demonstrado por ensaios de tipo especificados 



 

_________________________________________________________________________________  

ETU-103                                                   VERSÃO 5.0                                                 OUTUBRO/2019  

22  

          

3.19 Disjuntor Classe E1 

Disjuntor com durabilidade elétrica básica que não se enquadra na categoria de 

classe E2, como definido em 3.20. 

3.20 Disjuntor Classe E2 

Disjuntor projetado de tal forma que os componentes do sistema de interrupção do 

circuito principal não requeiram manutenção durante sua vida útil especificada, 

mas apenas a manutenção mínima de outras partes (disjuntor com durabilidade 

elétrica estendida). 

 

NOTAS: 

12. Manutenção mínima pode incluir lubrificação, complementação de gás e 

limpeza de superfícies externas, onde aplicável. 

13. Esta definição é restrita a disjuntores de distribuição com tensão nominal 

de 1 kV a 52 kV, inclusive.  

3.21 Disjuntor Classe C1 

Disjuntor com baixa probabilidade de reacendimento durante interrupção de 

corrente capacitiva como demonstrado pelos ensaios de tipo específicos. 

3.22 Disjuntor Classe C2 

Disjuntor com muito baixa probabilidade de reacendimento durante interrupção de 

corrente capacitiva, como demonstrado pelos ensaios de tipo específicos. 

3.23 Disjuntor Classe M1 

Disjuntor com durabilidade mecânica normal (ensaio de tipo mecânico para 2.000 

operações), não se enquadrando na categoria da classe M2, como definida em 3.24. 
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3.24 Disjuntor Classe M2 

Disjuntor frequentemente operado para requisitos especiais de serviço e projetado 

para requerer somente manutenção reduzida, como demonstrado pelos ensaios de 

tipo específicos (disjuntor com durabilidade mecânica estendida, ensaio de tipo 

mecânico para 10.000 operações). 

3.25 Disjuntor Autodisparado (Na Abertura) 

Disjuntor que é disparado por uma corrente no circuito principal sem a ajuda de 

qualquer forma de energia auxiliar. 

3.26 Corrente Crítica (De Interrupção) 

Valor da corrente de interrupção, menor que a corrente de interrupção de curto-

circuito nominal, no qual o tempo de arco é máximo e significativamente mais 

longo do que na corrente de interrupção de curto-circuito nominal. Assume-se ser 

este o caso, se os menores tempos de arco de qualquer umas séries de ensaio T10, 

T30 ou T60 é meio ciclo ou mais longo do que os menores tempos de arco das séries 

de ensaios adjacentes. 

3.27 Capacidade De Interrupção De Linhas Em Vazio (Linha Sem 

Carga) 

Capacidade de interrupção para a qual as condições especificadas de uso e 

comportamento incluem a abertura de uma linha aérea em vazio. 

3.28 Capacidade De Interrupção De Cabos Em Vazio (Cabos Sem 

Carga) 

Capacidade de interrupção para a qual as condições especificadas de uso e 

comportamento incluem a abertura de cabos isolados operando em vazio. 

3.29 Capacidade De Interrupção De Banco De Capacitores 
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Capacidade de interrupção para a qual as condições especificadas de uso e 

comportamento incluem a abertura de um banco de capacitores. 

3.30 Capacidade De Estabelecimento De Corrente Transitória De 

Energização De Banco De Capacitores 

Capacidade de estabelecimento para a qual as condições especificadas de uso e 

comportamento incluem o fechamento sobre um banco de capacitores. 

3.31 Capacidade De Interrupção Ou Estabelecimento Em 

Discordância De Fases 

Capacidade de interrupção ou estabelecimento nas condições especificadas de uso 

e comportamento, incluindo a perda ou falta de sincronismo entre as partes de um 

sistema elétrico em ambos os lados do disjuntor. 

3.32 Tempo De Abertura 

O tempo de abertura de um disjuntor é definido de acordo com o método de 

abertura apresentado a seguir e com qualquer dispositivo de tempo de retardo 

formando uma parte integrante do disjuntor ajustado à sua posição mínima: 

a) Para um disjuntor disparado por qualquer tipo de energia auxiliar, o tempo 

de abertura é medido a partir do instante de aplicação desta energia ao 

disparador, estando o disjuntor na posição fechada, até o instante da 

separação dos contatos de arco em todos os polos; 

b) Para um disjuntor disparado com acionamento próprio, estando o disjuntor 

na posição fechada, o tempo de abertura é medido a partir do instante em 

que a corrente do circuito principal atinge o valor de funcionamento do 

disparador de sobrecorrente, até o instante da separação dos contatos de 

arco em todos os polos. 

NOTAS: 
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14. O tempo de abertura pode variar com a corrente de interrupção. 

15. Para o disjuntor com mais de uma unidade de interrupção por polo, o 

instante de separação dos contatos de arco em todos os polos é 

determinado como o instante de separação dos contatos da primeira 

unidade do último polo. 

16. O tempo de abertura inclui o tempo de operação de qualquer 

equipamento auxiliar necessário para abertura do disjuntor, formando 

uma parte integrante do disjuntor. 

3.33 Tempo De Arco (De Um Dispositivo De Manobra Multipolar) 

Intervalo de tempo entre o instante do início de um arco e o instante de extinção 

final do arco em todos os polos. 

3.34 Tempo De Interrupção 

Intervalo de tempo entre o início do tempo de abertura de um dispositivo de 

manobra mecânica e o final do tempo de arco 

3.35 Tempo De Fechamento 

Intervalo de tempo entre a energização do circuito de fechamento, estando o 

disjuntor na posição aberta, e o instante em que os contatos se tocam em todos os 

polos. 

NOTA:  

17. O tempo de fechamento inclui o tempo de operação de qualquer 

equipamento auxiliar necessário para fechar o disjuntor e que faz parte 

integrante deste último. 

3.36 Tempo De Estabelecimento 
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Intervalo de tempo entre a energização do circuito de fechamento, estando o 

disjuntor na posição aberta, e o instante em que a corrente começa a fluir no 

primeiro polo. 

NOTAS: 

18. O tempo de estabelecimento inclui o tempo de operação de qualquer 

equipamento necessário para fechar o disjuntor e que faz parte 

integrante deste último. 

19. O tempo de estabelecimento pode variar por exemplo devido à variação 

do tempo de pré-arco. 

3.37 Tempo De Pré-Arco 

Intervalo de tempo entre o início da circulação de corrente no primeiro polo 

durante operação de fechamento e o instante do toque dos contatos em todos os 

polos, para condições trifásicas e o instante quando os contatos se tocam no polo 

de arco, para condições monofásicas. 

NOTAS: 

20. O tempo de pré-arco depende do valor instantâneo da tensão aplicada 

durante uma operação específica de fechamento e, portanto, pode variar 

consideravelmente. 

21. Essa definição para tempo de pré-arco para o disjuntor não pode ser 

confundida com a definição de tempo de pré-arco para um fusível. 

3.38 Tempo De Abertura-Fechamento (Durante Auto-Religamento) 

Intervalo de tempo entre o instante em que os contatos de arco se separaram em 

todos os polos o e instante em que os contatos se tocam no primeiro polo durante 

um ciclo de religamento. 

3.39 Tempo Morto (Durante Auto-Religamento) 
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Intervalo de tempo entre a extinção final do arco em todos os polos numa operação 

de abertura e o primeiro restabelecimento da corrente em qualquer polo na 

operação de fechamento subsequente. 

NOTA: 

22. O tempo morto pode variar, por exemplo, devido à variação do tempo de 

pré-arco. 

3.40 Tempo De Religamento 

Intervalo de tempo entre o início do tempo de abertura e o instante em que os 

contatos se tocam em todos os polos durante um ciclo de religamento. 

3.41 Tempo De Restabelecimento (Durante Religamento) 

Intervalo de tempo entre o início do tempo de abertura e o primeiro 

restabelecimento da corrente em qualquer polo na operação de fechamento 

subsequente. 

NOTA: 

23. O tempo de restabelecimento pode variar devido à variação do tempo de 

pré-arco. 

3.42 Tempo De Fechamento-Abertura 

Intervalo de tempo entre o instante em que os contatos se tocam no primeiro polo 

durante uma operação de fechamento e o instante em que os contatos de arco se 

separaram em todos os polos durante a operação de abertura subsequente. 

NOTA: 

24. A menos que seja estabelecido de outra maneira, é assumido que o 

disparador de abertura incorporado ao disjuntor é energizado no instante 
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quando os contatos se tocam no primeiro polo durante fechamento. Isso 

representa o tempo mínimo de fechamento-abertura. 

3.43 Tempo De Estabelecimento-Interrupção 

Intervalo de tempo entre o início da circulação de corrente no primeiro polo 

durante uma operação de fechamento e o término do tempo de arco durante uma 

operação de abertura subsequente. 

NOTAS: 

25. A menos que seja estabelecido de outra maneira, é assumido que o 

disparador de abertura do disjuntor é energizado meio ciclo após a 

corrente começar a circular no circuito principal durante o 

estabelecimento.  

26. O tempo de estabelecimento-interrupção pode variar devido à variação 

de tempo de pré-arco. 

3.44 Tempo De Pré-Inserção 

Intervalo de tempo durante uma operação de fechamento em qualquer polo entre o 

instante do toque do contato no elemento resistor de fechamento e o instante do 

toque do contato na unidade principal de interrupção principal do mesmo polo. 

4 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA  

4.1 Proposta Técnica  

A Proposta Técnica deverá conter, no mínimo, as informações a seguir:  

a) Desenho do aspecto externo do equipamento, indicando as dimensões 

principais, pesos, componentes e acessórios;  

b) Uma cópia dos desenhos e, ou catálogos dos componentes e acessórios a 

serem utilizados;  
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c) Lista de material completa do fornecimento, incluindo sobressalentes 

recomendados, ferramentas especiais e instrumentação para montagem e 

manutenção;  

d) Esquema detalhado dos processos de tratamento, acabamento e pintura das 

partes pintadas;  

e) Uma cópia dos relatórios de ensaios de tipo e especiais realizados, em 

laboratórios independentes e habilitados, no tipo ou modelo do equipamento 

ofertado;  

f) Disjuntores com polos ou câmaras de extinção instalados em invólucro 

metálico, deverão ter sido submetidos a ensaio de avaliação do efeito do 

arco devido às faltas internas, conforme IEC 298;  

g) Lista contendo as quantidades adquiridas por outros clientes, seus nomes e 

datas de compra de equipamento do tipo e, ou modelo ofertado.  

A ENERGISA poderá solicitar quaisquer outras informações que julgar necessárias 

para o perfeito entendimento das características técnicas do tipo ou modelo de 

equipamento ofertado.  

4.2 Aprovação de Documentos Técnicos  

Deverão ser submetidas à apreciação da ENERGISA, 03 vias de cada documento 

referente à proposta e 1 via em meio digital.  

A ENERGISA, em um prazo de 15 dias, contados a partir da data de recebimento, 

fará a análise de toda a documentação apresentada que será devolvida ao 

FORNECEDOR com as seguintes anotações: LIBERADO TOTALMENTE; LIBERADO 

PARCIALMENTE; e NÃO LIBERADO.  

Os documentos assinalados como "LIBERADO TOTALMENTE" e "LIBERADO 

PARCIALMENTE", com a indicação das correções necessárias, autorizam o 

FORNECEDOR a iniciar a fabricação do equipamento referente às partes aprovadas, 

com as correções indicadas.  
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Para os documentos devolvidos assinalados como "LIBERADO PARCIALMENTE", ou 

"NÃO LIBERADO", o FORNECEDOR deverá fazer todas as alterações necessárias e 

reiniciar o processo de apreciação e aprovação, nos mesmos moldes e prazo 

descritos nos parágrafos anteriores, sem prejuízo do prazo total do fornecimento.  

O FORNECEDOR deverá fazer, às suas expensas, as modificações necessárias para 

obter a liberação total da ENERGISA. Qualquer atraso na entrega e multas 

correspondentes, decorrentes da demora na liberação total dos documentos, desde 

que não decorrentes de atraso nas análises por parte da ENERGISA, serão de inteira 

e total responsabilidade do FORNECEDOR.   

Todos os desenhos e documentos deverão ter as revisões indicadas por número, 

data e assunto, com a última revisão assinalada como "LIBERADO TOTALMENTE", 

claramente indicada. Todas as exigências relacionadas aos desenhos e documentos, 

deverão ser igualmente aplicadas a recortes de catálogos, ilustrações, 

especificações impressas e quaisquer outros dados técnicos submetidos à 

apreciação e aprovação da ENERGISA.  

Quaisquer correções, atrasos, multas, custos adicionais ou outras consequências 

decorrentes de serviços de fabricação efetuados antes da liberação total dos 

documentos técnicos, serão de total responsabilidade do FORNECEDOR.  

A liberação total dos documentos técnicos não isenta o FORNECEDOR da obrigação 

de satisfazer todas as exigências desta especificação técnica e normas 

complementares, nem da responsabilidade pela correção dos documentos após a 

aprovação.  

A inspeção e o recebimento dos equipamentos somente serão feitos com base nos 

desenhos assinalados como "LIBERADO TOTALMENTE".  

Os desenhos de montagem serão fornecidos por ocasião da Aprovação dos Desenhos 

para Fabricação.  

A critério exclusivo da ENERGISA, toda a tratativa referente ao processo de 

aprovação da documentação técnica poderá ser feita exclusivamente por meio 
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eletrônico, através de documentos encaminhados em mídia digital e troca de 

informações por correio eletrônico, e-mail.  

4.3 Apresentação dos Documentos Técnicos  

Todos os desenhos e tabelas, identificados com o número do contrato de 

fornecimento, deverão ser confeccionados nos formatos padronizados pela ABNT, 

A3, A1 ou A0, conforme necessidade, com exceção ao desenho dimensional do 

equipamento que deverá ser no apresentado obrigatoriamente no formato A1, 

sempre com traços e textos legíveis e com espaço próprio para a numeração e 

carimbo de análise da ENERGISA.  

Desenhos que não obedeçam à padronização ou que, por qualquer motivo, não 

sejam legíveis, serão recusados pela ENERGISA, devendo o FORNECEDOR elaborar 

um novo desenho que atenda as condições aqui especificadas.  

Documentos técnicos compostos apenas de textos, tabelas e desenhos indicativos, 

poderão ser apresentados no formato A4, desde que autorizados pela ENERGISA.  

Todos os documentos apresentados em mídia digital deverão ser elaborados em 

AutoCAD, versão 2004 e Microsoft Office, versão 2007. Outras versões dos softwares 

poderão ser aceitas desde que expressamente autorizadas pela ENERGISA.  

4.4 Relação dos Documentos Técnicos  

Para aprovação e completa apreciação do projeto, o FORNECEDOR deverá enviar 

para cada tipo de equipamento, no mínimo, uma relação de desenhos. Para efeito 

de envio de desenhos para aprovação, copiativos, catálogos, manuais ou quaisquer 

informações a respeito dos equipamentos, o FORNECEDOR deverá considerar 03 

jogos completos para cada tipo ou modelo do fornecimento.  

Os catálogos e manuais de montagem, operação e manutenção deverão ser 

encaminhados juntamente com os desenhos acima mencionados para apreciação da 

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

deverá enviar os seguintes desenhos e documentos para aprovação:  

a) Desenho de contorno do disjuntor, constituído de planta, perfil, vistas 

laterais, cortes e legendas, indicando a localização de todos os acessórios, 

dimensões, pesos e esforços;  

b) Desenho da base e da estrutura suporte e chumbadores, com detalhes 

suficientes para preparação das fundações. Deverão indicar ainda as cargas 

dinâmicas e estáticas a serem consideradas no dimensionamento das 

fundações;  

c) Desenhos detalhados dos terminais de linha, seus conectores e conectores de 

aterramento;  

d) Desenho do disjuntor completo discriminando os processos de tratamento, 

acabamento e pintura de cada parte;  

e) Desenhos detalhados da cabine do mecanismo de acionamento: dimensional, 

vista frontal, planta, perfil e vistas laterais; vista interna com a localização 

de todos os acessórios e componentes e respectiva identificação; detalhes do 

mecanismo de acionamento propriamente dito; e painel de proteção, 

controle e sinalização mostrando a localização dos acessórios componentes e 

respectiva identificação;  

f) Desenho com detalhes do compartimento de baixa tensão e do armário ou 

painel de controle;  

g) Desenho do diagrama de ligações dos componentes, topográfico de fiação, e 

esquemas funcionais de comando, controle, sinalização e proteção, inclusive 

com programação das chaves;  

h) Desenho dos blocos de terminais indicando as respectivas numerações e a 

identificação da fiação que chega a estes blocos;  
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i) Desenhos das placas de identificação do Disjuntor, mecanismo de 

acionamento e transformadores de corrente;  

j) Lista de todos os acessórios e componentes utilizados, lista de material, 

contendo descrição, tipo, características e quantidades e a sua localização 

nos esquemas funcionais;  

k) Desenhos ou catálogos e folhetos de todos os acessórios e componentes 

utilizados;  

l) Detalhamento do esquema de pintura e proteção, ou galvanização das 

superfícies metálicas;  

m) Tabela ou diagrama dos valores de atuação dos densímetros de gás SF6 se for 

o caso; Lista de etiquetas de identificação dos acessórios e componentes;  

n) Lista de ferramentas especiais e componentes de reserva;  

o) Instruções detalhadas para testes de campo, quando necessários;  

p) Manual de Instruções;  

q) Plano de Controle da Qualidade; - Plano de inspeção e testes, PIT.  

Todos os documentos técnicos deverão indicar claramente números, tipos, esforços 

mecânicos admissíveis, se aplicável, e códigos referenciais do FORNECEDOR. 

Deverão ainda conter o nome do equipamento, o número e o item da OCM 

correspondente e ser acompanhados de uma lista com os desenhos e documentos 

apresentados, encaminhados através de uma Guia de Envio de Documentos, GED.  

4.4.1  Manual de Instruções  

O Manual de Instruções deverá ser elaborado de forma a satisfazer os seguintes 

requisitos mínimos:  

a) Um capítulo com informações das particularidades do equipamento 

fornecido;  
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b) Um índice com as seções, itens, tópicos e anexos, numerados de forma a 

facilitar seu referenciamento;  

c) Detalhes de todas as instruções relativas e necessárias ao manuseio, 

transporte, armazenagem, montagem, colocação em serviço, operação e 

manutenção do equipamento, seus acessórios e materiais;  

d) Abordar os aspectos relacionados aos testes e ensaios de checagem, ajustes 

e calibrações, limpeza e lubrificação, frequência das verificações, içamento 

e movimentação, ensaios no campo, instrumentação e aparelhagem 

utilizada;  

e) Caso sejam necessárias ferramentas especiais para montagem e manutenção, 

deverão ser detalhadas no Manual de Instruções;  

f) Deverá possuir uma capa com as seguintes informações: Nome do 

Fornecedor; Nome e tipo do equipamento; Número e data do Contrato de 

Fornecimento; Título, número e, ou código para referência.  

4.4.2  Plano de Controle de Qualidade  

O PROPONENTE deverá desenvolver e manter um sistema de controle de garantia 

de qualidade, de cumprimento de prazos do fornecimento e de atendimento aos 

requisitos da especificação.  

Não será permitida nenhuma alteração dos termos da especificação, bem como do 

projeto aprovado. Eventuais modificações que, por razões técnicas, se tornarem 

necessárias durante a fabricação e montagem, somente poderão ser realizadas com 

aprovação expressa da ENERGISA.  

O Plano de Controle da Qualidade deverá conter todos os ensaios e verificações no 

recebimento de matérias prima, na fabricação e nos ensaios finais. Devem também 

ser relacionados, no mínimo, os métodos de ensaio, normas técnicas utilizadas e 

locais de realização dos eventos.  



 

_________________________________________________________________________________  

ETU-103                                                   VERSÃO 5.0                                                 OUTUBRO/2019  

35  

          

4.4.3  Cronograma de Fabricação  

O FORNECEDOR deverá enviar à ENERGISA, até 15 dias após a emissão do contrato 

ou pedido de compra, um cronograma detalhado das etapas de projeto, 

recebimento de matérias primas e componentes, fabricação, montagem, inspeções, 

ensaios e embalagens.  

Qualquer revisão nos cronogramas deverá ser submetida à ENERGISA, no máximo 15 

dias corridos após o conhecimento das modificações.  

5 EXTENSÃO DO FORNECIMENTO  

Cada disjuntor 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:  

a) Disjuntor completo com todos acessórios necessários à sua perfeita 

instalação e operação;  

b) Kit de enchimento de gás SF6 para primeiro enchimento;  

c) Ensaios de rotina;  

d) Provisões para embalagem, transporte e armazenagem;  

e) Transporte até o local de instalação ou armazenagem;  

f) Ensaios de tipo;  

g) Testes de aceitação em fábrica, TAF, e testes de aceitação em campo, TAC;  

h) Sobressalentes;  

i) Supervisão de montagem;  

j) Sistema completo de isolação;  

k) Documentação técnica completa;  
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l) Terminais de linha e conectores de aterramento;  

m) Mecanismo de operação e controle;  

n) Estrutura suporte e chumbadores;  

o) Relé de sincronismo, quando aplicável;  

p) Termo de garantia;  

q) Treinamento de instalação, operação e manutenção.  

6 CARACTERÍSTICAS DO DISJUNTOR  

6.1 Características Construtivas  

O disjuntor deverá ter interrupção por vácuo ou por gás SF6, livre de 

reacendimento e reignição, ser tripolar, para uso externo, com comando a mola, 

do tipo tanque vivo, selado e com isoladores em porcelana. Poderá consistir de 3 

unidades de polo simples ou 1 conjunto tripolar, desde que as limitações de 

transporte e instalação não sejam excedidas. Deverá ser fornecido completo, com 

Mecanismo de Operação único para os três polos, com contatos auxiliares, sistema 

de intertravamento e capaz de executar religamento rápido.  

Cada polo do disjuntor poderá ser equipado com uma ou mais câmaras de 

interrupção. Deverá possuir métodos especiais que assegurem que todas as câmaras 

de um polo abram e fechem simultaneamente sob todas as condições de operação, 

e que o processo de interrupção seja distribuído o mais equilibrado entre as 

câmaras.  

O disjuntor será fornecido com estrutura suporte, chumbadores, Mecanismo de 

Operação e armazenamento de energia, sistema completo de isolação, cabines de 

operação e controle, blocos terminais e demais equipamentos e acessórios 

necessários ao perfeito funcionamento e manutenção do equipamento.  
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Disjuntor com interrupção por gás SF6 deverá ser equipado com dispositivo que 

sinalize quando a pressão do gás atingir o 1º e o 2º estágios e não permita qualquer 

operação de fechamento ou abertura caso a pressão do gás atinja o 2º estágio.  

6.1.1  Dispositivos e Acessórios  

O disjuntor e todas as partes componentes, tais como, câmara de extinção, 

mecanismo de operação, motores etc., serão providos de placas de identificação 

fabricadas em aço inoxidável, com gravações em baixo relevo, no idioma 

português.  

O disjuntor será fornecido com pelo menos 12 jogos de contatos auxiliares, do tipo 

eletricamente independentes e reversíveis, 6 do tipo normalmente aberto e 6 do 

tipo normalmente fechado. Cada jogo de contatos terá a capacidade de 10 A em 

125 VCC. Todos estes contatos auxiliares terão sua fiação levada a bornes terminais 

para ligação a circuitos externos.  

Todos os elementos metálicos ferrosos ou de aço não inoxidável, serão zincados por 

imersão a quente, aplicado às peças acabadas, cortadas, furadas e marcadas.  

As bases e estruturas dos disjuntores deverão ser fabricadas em vigas de aço 

galvanizadas por imersão a quente, ou, em casos especiais, conforme indicação 

específica no Processo de Aquisição. Para as bases e estruturas galvanizadas de 

mesmo tipo, modelo e lote, deverá ser fornecido um corpo de prova para a 

realização do ensaio de Preece.  

A zincagem deve ser perfeitamente contínua, sem imperfeições e rebarbas. 

Excessos de zinco devem ser cuidadosamente removidos sem atingir o metal de 

base. As escórias, em peças soldadas devem ser removidas antes do processo de 

zincagem. A camada de zinco deverá ser lisa e uniformemente distribuída. Em 

nenhum ponto a espessura da camada de zinco poderá ser inferior a 85 µm e a 

média das medições não poderá ser inferior a 125 µm.  

A estrutura deverá ser projetada e construída de forma a permitir a montagem da 

caixa de comando local do disjuntor, com o carregamento manual da mola, 
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executado pelo operador, localizado no piso da SE, e em altura compatível com a 

operação a ser realizada de forma ergonômica.  

Para os disjuntores com classe de tensão de 15 a 36,2 KV, suas bases devem ser 

fornecidas com suporte para TCs externos incorporados na mesma. Segue exemplo 

abaixo: 

 

Figura 1: Imagem meramente ilustrativa 

6.2 Mecanismo de Operação e Controle  

O mecanismo de operação e controle deverá ser do tipo motor mola e deverá atuar 

simultaneamente, na abertura ou no fechamento, os três polos do disjuntor.  

Um tempo de atuação do dispositivo de controle mais curto do que o necessário à 

sua completa operação não poderá ocasionar seu mau funcionamento.  
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O disjuntor será provido de duas bobinas de abertura independentes, com cada 

circuito de abertura isolado por chave e conectado a uma linha de atuação 

independente. Os circuitos de abertura serão providos de supervisão de tensão e de 

continuidade das bobinas de desligamento.  

O circuito de controle de fechamento será isolado por um disjuntor bipolar em 

caixa moldada, provido de contato de alarme e equipado com uma bobina e com 

um relé antibombeamento.  

Todos os circuitos de controle, incluindo as bobinas de abertura e fechamento, 

deverão ser adequados para operação em sistema com tensão nominal de 125 VCC 

e possuir supressores para proteção contra surtos e operar nas seguintes faixas de 

tensão:  

a) Bobinas de fechamento de 90 a 140 VCC;  

b) Bobinas de abertura de 70 a 140 VCC. 

O Mecanismo de Operação por mola deverá ser carregado por motor universal, para 

operação em 125 (+12%/-20%) VCC.  

O mecanismo de acionamento por molas deverá ser capaz de efetuar, no mínimo, 

uma sequência de fechamento e abertura, sem a recarga das molas. Deverá ser 

ainda, capaz de recarregar as molas em um tempo inferior a 15 segundos, para 

completar as sequências nominais de operação.  

O disjuntor deverá permitir comando elétrico local e remoto, através de chave 

seletora “LOCAL - REMOTO”, localizada na cabine de controle. O comando local 

deverá ser feito através de chaves ou botoeiras de comando, devendo ser previsto 

o bloqueio elétrico de comando remoto, exceto para abertura de proteção.  

6.2.1  Componentes  

O mecanismo de operação e controle deverá ser fornecido com os componentes e 

mínimos descritos a seguir:   
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a) Conjunto de molas de abertura e de fechamento;  

b) Motor para carregamento das molas com proteções e dispositivos para 

controle;  

c) Dispositivo manual para carregamento da mola;  

d) Indicador mecânico da situação da mola, com as inscrições:  

a. “Mola Carregada”,  

b. “Mola Descarregada”;  

e) Sinalização luminosa para indicação de mola carregada, com cor diferente 

das cores verde ou vermelha;  

f) Dispositivo para proteger o operador durante o carregamento manual da 

mola pela interrupção do circuito do motor, elétrica e mecanicamente;  

g) Dispositivo para impedir o fechamento do disjuntor antes do completo 

carregamento da mola de fechamento ou o disjuntor completamente aberto;  

h) Dispositivo de alarme para indicar defeito no carregamento da mola;  

i) Dispositivos para alarme de "pressão mínima de bloqueio" e de "pressão de 

gás inferior à pressão normal de fechamento", independentes e com contatos 

auxiliares disponíveis;  

j) Dispositivos de bloqueio de operação de abertura ou fechamento quando a 

pressão do gás não for adequada para a operação segura do equipamento, 

com contatos auxiliares disponíveis;   

k) Duas bobinas de abertura, alimentadas por circuitos e fontes independentes;  

l) Uma bobina de fechamento;  

m) Lâmpadas para sinalização do disjuntor:  
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a. “Aberto”, com visor verde, e  

b. “Fechado”, com visor vermelho;  

n) Chave auxiliar com no mínimo 10 contatos reversíveis, sendo cinco do tipo 

"NA/a" e cinco do tipo "NF/b";  

o) Contatos auxiliares, além dos utilizados pelo fabricante, 6 do tipo “a” mais 6 

do tipo “b”, com capacidade de 10A em 125 VCC;  

p) Dispositivo de supervisão contínua de bobinas do disjuntor;  

q) Réguas terminais para ligações externas devidamente identificadas;  

r) Chave de comando, com três posições, gravações “Abrir” “0” “Fechar” com 

retorno por mola para posição “0” e programação de contatos adequados 

para as funções de abertura, fechamento e proteção;  

s) Relés auxiliares para comando remoto de abertura e de fechamento;  

t) Relé de mínima tensão em 125 VCC no circuito de abertura;  

u) Chave seletora com duas posições: “Local” e “Remoto”, com dispositivo de 

bloqueio nas duas posições;  

v) Sinalização remota de disjuntor aberto - fechado e falta de corrente 

contínua;  

w) Dispositivo antibombeamento;  

x) Indicador de posição;  

y) Contador de operações;  

z) Lâmpadas de iluminação interna, tipo compacta, comandadas por micro 

interruptor na porta;  

aa) Resistências de aquecimento controladas por termostato;  
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bb) Tomadas 2P+T;  

cc) Conectores para aterramento apropriados para conexão de cabo de cobre nu 

50 a 120 mm2;   

dd) Placa de identificação do mecanismo de operação;  

ee) Porta documentos, instalado na parte interna da porta da cabine de 

comando do disjuntor para guarda de uma cópia do esquema de fiação e 

controle do disjuntor.  

6.2.2  Características Técnicas  

A cabine do mecanismo de operação e controle deverá ser para instalação ao 

tempo e à prova de intempéries, fabricadas em chapas de aço com pelo menos 2,65 

mm de espessura e grau de proteção IP54 ou superior.  

Os componentes internos e blocos terminais, instalados na cabine do mecanismo, 

deverão fixados em uma chapa de montagem no interior da cabine e ser facilmente 

acessíveis do piso da subestação por meio de uma porta frontal provida de vedação 

e fecho com lingueta, com maçaneta em “L”, bucha de fixação para cadeado e 

dobradiças de metal resistentes à oxidação.  

A porta deverá possuir dispositivo de auto travamento na posição de abertura 

máxima e limitador de abertura.  

Para conexão dos eletrodutos nas ligações externas, deverá ser prevista uma chapa 

removível em duralumínio com "tostões" pontilhados, que poderão ser removidos no 

campo para instalação dos respectivos eletrodutos.  

O indicador de posição deverá ser visível do solo, com a porta da cabine de 

controle fechada.  

A corrente necessária para acionar cada uma das bobinas de disparo não deverá ser 

superior a 5 A e não poderão desligar o disjuntor com uma corrente inferior a 50 

mA em 125 VCC.  
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As bobinas de fechamento dos disjuntores deverão suportar continuamente uma 

energização na tensão máxima, sem exceder os limites de elevação da 

temperatura.  

Deverá ser fornecido dispositivo para o carregamento manual da mola, no caso de 

interrupção da tensão auxiliar no circuito do motor, com bloqueio da operação 

elétrica do motor quando inserido.  

O mecanismo de operação tripolar de abertura, fechamento e religamento, deverá 

conter todas as facilidades de interligação entre os polos com comando acessível 

para operação e manutenção a partir do solo.  

Deverão ser disponibilizados em régua de bornes os contatos individualizados para 

sinalização de alarme do dispositivo de supervisão das bobinas de abertura e 

fechamento.  

Todas as chaves de comando deverão ter contatos de sinalização referentes ao seu 

estado e serem capazes de conduzir e suportar pelo menos 10 A continuamente e 

interromper 6 A resistivo e 3 A indutivo em 125 VCC.  

Deverão ser previstos intertravamentos para bloqueio do fechamento remoto, 

quando o disjuntor for programado para operação local e bloqueio da abertura 

remota por comando manual, quando o disjuntor for programado para operação 

local.  

Um contador de operações deverá ser instalado na cabine do mecanismo a uma 

altura cuja linha de centro do elemento de leitura não fique superior a 2,0 m a 

partir do solo e sua superfície de leitura fique localizada a uma distância máxima 

de 10 mm do vidro da janela de leitura.  

A cabine do mecanismo deverá ter um ponto adequado para fixação do conector de 

aterramento e as portas deverão ser aterradas, através de cordoalhas flexíveis, 

diretamente ao corpo da cabine do mecanismo.  

6.2.3  Pontos Mínimos Para Supervisão E Monitoramento  
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a) Aberto; 

b) Fechado; 

c) Local/Remoto; 

d) Mola Descarregada; 

e) Bob Abertura 1; 

f) Bob Abertura 2; 

g) Bob Fechamento; 

h) SF6 1º Estágio;  

i) SF6 2º Estágio;  

j) Falta VCC Motor; 

k) Falta VCC Comando (CMD). 

6.3 Coordenação de Isolamento  

Os disjuntores deverão ser projetados de forma que em 60 Hz, descargas 

resultantes de tensões de impulso atmosférico, se deem por caminhos externos e 

não por caminhos internos para a terra, ou por caminhos internos e externos 

através dos polos abertos.  

Os requisitos de coordenação de isolamento deverão ser atendidos sem o uso de 

centelhadores externos ou dispositivos similares.  

6.4 Invólucros e Suportes de Porcelana  

A porcelana usada deverá ser homogênea, livre de laminações, cavidades e 

escorrimentos vitrificado e impenetrável à umidade. A vitrificação deverá ser 

isenta de imperfeições tais como bolhas ou queimaduras. Porcelanas de uso interno 
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deverão ser projetadas de forma a não sofrer estresse quando submetidas a 

variações de temperatura.  

Cada isolador deverá ser projetado de maneira que não exista nenhum esforço 

indevido de qualquer parte causado por variações de temperatura e com os meios 

adequados para absorver as expansões ou deflexões dos condutores ou partes do 

circuito principal, resultantes de sobrecargas ou condições transitórias.  

Todas as porções de um invólucro ou suporte de porcelana, que possam de algum 

modo ser expostas à atmosfera, com exceção das juntas ou gaxetas, serão 

compostas de material não higroscópico, tal como metal ou porcelana vitrificada.  

6.5 Terminais de Linha e Conectores  

Os terminais de linha deverão ser em barra chata com 4 ou 6 furos, padrão NEMA, 

com saída reta horizontal, fabricados em cobre, em liga de cobre de alta 

condutividade ou em alumínio, e deverão ser próprios para conectores de alumínio. 

Caso sejam fornecidos terminais com seis furos, os conectores de AT também 

deverão ser fornecidos com o mesmo número de furos. 

Todas as partes metálicas não energizadas do disjuntor, tais como base dos polos, 

armário de controle e estruturas suportes, deverão ser providas de conectores de 

aterramento em liga de cobre, aparafusados, para cabos de cobre nu, bitola entre 

50 e 120 mm2, incluídos no fornecimento.  

6.6 Placa de Identificação  

As placas de identificação deverão ter suas inscrições submetidas à aprovação da 

ENERGISA.  

As placas de identificação serão gravadas em aço inoxidável e instaladas numa 

posição tal que sejam claramente legíveis do solo.  

Não serão aceitas placas de identificação com rasuras ou correções.  
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Caso o disjuntor fornecido possua grandezas reais diferentes das especificadas, 

esses valores deverão constar nas placas ao invés das grandezas especificadas.  

Deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:  

a) A palavra DISJUNTOR;  

b) Fabricante;  

c) Tipo, modelo e número de série;  

d) Tensão nominal, kV;  

e) Máxima tensão de operação, kV;  

f) Tensão suportável nominal de impulso atmosférico, kV;  

g) Frequência nominal, Hz;  

h) Corrente nominal de regime contínuo, A;  

i) Duração nominal da corrente de curto circuito, s;  

j) Capacidade de interrupção nominal em curto circuito, kA;  

k) Componente continua da capacidade de interrupção nominal em curto 

circuito, %;  

l) Fator de primeiro polo;  

m) Capacidade de interrupção nominal em discordância de fases, kA;  

n) Capacidade de interrupção nominal de cabo em vazio, A;  

o) Capacidade de interrupção nominal de banco único de capacitores A;   

p) Capacidade de interrupção nominal de bancos de capacitores em 

contraposição, A;  
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q) Capacidade de estabelecimento nominal de banco único de capacitores, kA;  

r) Capacidade de estabelecimento nominal de bancos de capacitores em 

contraposição, kA;  

s) Tensão nominal de alimentação dos dispositivos de abertura e fechamento, 

V;  

t) Frequência nominal de alimentação dos dispositivos de abertura e 

fechamento, Hz;   

u) Tensão nominal de alimentação dos circuitos auxiliares, V;  

v) Massa, kg;  

w) Volume de óleo, l, ou massa de gás, kg;  

x) Sequência nominal de operações;  

y) Ano de fabricação;  

z) Classe de temperatura;  

aa) Norma de referência;  

bb) Número e referência do manual de instruções;  

cc) Número do contrato ou da ordem de compra;  

dd) Número de controle do ativo a ser informado pela ENERGISA  

ee) Deverão constar da placa ainda, as seguintes informações:  

ff) Meio de extinção;  

gg) Capacidade de estabelecimento nominal em curto circuito, kAEF;   

hh) Tempo de interrupção nominal, ms;   
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ii) Massa do polo, kg;  

jj) Massa do chassi, kg;  

kk) Número de série das buchas ou outros meios para identificação individual.  

6.6.1  Placa de Identificação do Mecanismo de Operação  

a) A palavra MECANISMO DE OPERAÇÃO;  

b) Tipo do mecanismo de motorizado;  

c) Número de série;  

d) Ano de fabricação;  

e) Massa, kg;  

f) Tensão nominal, mínima e máxima, das bobinas de abertura e fechamento, 

V;  

g) Tensão nominal, mínima e máxima, dos componentes auxiliares, V;  

h) Frequência de alimentação, Hz;  

i) Tensão nominal, mínima e máxima, do motor, V;  

j) Corrente de partida do motor, A;  

k) Corrente nominal do motor, A;  

l) Potência do motor, W;  

m) Tempo de carregamento das molas, s;  

n) Potência nominal das bobinas de abertura e fechamento, W;  

o) Tempos de abertura e de fechamento, ms;  

p) Número do manual de instruções; - Norma de referência.  
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6.6.2  Placa Diagramática do Circuito de Controle  

Deverá ser instalada uma placa metálica com o diagrama de fiação do disjuntor, no 

interior da cabine de controle do mecanismo de operação.  

6.7 Iluminação, Aquecimento e Tomadas  

O Painel de Controle do Disjuntor deverá possuir uma lâmpada de iluminação para 

o painel de comando. Deverá também possuir uma lâmpada de iluminação para o 

compartimento de alta tensão. A lâmpada de iluminação do painel deverá ser 

instalada internamente entre a porta painel e a porta de fechamento, devendo ser 

comandada pela abertura da porta painel e permitir a iluminação da parte frontal 

da porta painel e do interior do compartimento de baixa tensão. A lâmpada do 

compartimento de alta tensão deverá ser instalada em luminária à prova de 

explosão. Quando instalada externamente ao compartimento de alta pressão, a 

iluminação deste deverá ser através de placa de blindagem. O comando da 

lâmpada deverá ser através de interruptor.  

O painel deverá possuir duas tomadas de 20A, sendo uma monofásica para 127Vca e 

outra trifásica para 220Vca, instaladas no armário de controle.  

6.8 Condutores e Barramento  

Toda a fiação dos circuitos auxiliares de comando, controle, sinalização e proteção, 

inclusive de acessórios, dispositivos e componentes do equipamento, deverá ser 

feita entre terminais ou em blocos de terminais. Todas as ligações externas para o 

armário ou painel de controle deverão ser feitas por meio de blocos de terminais.  

Toda a fiação deverá ser executada com cabos de cobre flexíveis, unipolares, 

formação mínima de 20 fios, não inferior a 6 mm2 para circuito de corrente e 

potencial, 4 mm2 para circuito de comando e 2,5 mm2 para alarme e sinalização, 

isolados em composto termoplástico antichama, tipo BWF, para 750 V, flexibilidade 

classe 4 e adequados a uma temperatura máxima de 70 ˚C em carga nominal.  

Deverá ser observado o seguinte padrão de cores:  
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a) Circuito de corrente: preta;  

b) Circuito de potencial: vermelha;  

c) Circuito de controle: azul clara;  

d) Circuito auxiliar CA: amarela;  

e) Circuito de aterramento: branca.  

Todos os condutores deverão ser marcados em suas extremidades por meio de 

anilhas ou outro meio que garanta a permanência da marcação da seguinte forma: 

XX/YY-ZZ, sendo:  

 XX o número do borne do equipamento destino ao qual a perna será ligada;  

 YY a identificação do componente de onde provém a perna;  

 ZZ o número do borne do componente de onde provém a perna.  

Não serão permitidas emendas ou avarias na fiação ou em quaisquer materiais 

isolantes. Todos os painéis deverão ter barras de cobre nu de 25x3mm, para 

aterramento, secionáveis nos pontos de junção.  

Todas as extremidades dos condutores deverão ser providas de terminais do tipo 

olhal para conexão ao bloco de terminais por meio de parafusos.  

A fiação das resistências de aquecimento deverá ser de fio com cobertura 

resistente a alta temperatura.  

A fiação dos TCs deverá ser conectada aos acessórios, dispositivos e relés através 

de blocos de terminais localizados na parte fixa do armário de controle. O 

aterramento dos secundários dos TCs deverá ser feito pela de terra.  

A fiação dos TCs deverá chegar pela parte inferior do bloco de terminais, e a fiação 

dos componentes e acessórios deverá chegar pela parte superior do bloco de 

terminais.  
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A fiação, os blocos de terminais e os terminais dos acessórios e componentes, 

deverão ser visíveis e de fácil acesso e não interferirem ou serem danificados com a 

movimentação de partes ou peças, tanto do equipamento como de acessórios e 

componentes, quando em operação, inspeção, transporte ou manutenção.  

Na cabine de controle, os condutores deverão ser instalados dentro de calhas 

plásticas, agrupados e fixados por meio de braçadeiras de plástico. Amarração com 

cordão não será aceita.  

Os circuitos dos componentes e acessórios de controle, sinalização e proteção 

deverão ser protegidos por fusíveis, para corrente alternada, e disjuntores 

termomagnéticos do tipo NOFUSE, para corrente contínua, capacidade de 

interrupção mínima de 5kA.  

6.8.1  Blocos de Terminais  

Todos os blocos de terminais, os acessórios e os componentes associados à fiação 

dos circuitos auxiliares deverão ser identificados com etiquetas de acrílico com 

fundo preto e caracteres em branco, fixadas por parafusos ou rebites na carcaça da 

cabine de comando. Não serão aceitas plaquetas de identificação coladas. 

Qualquer outro tipo de identificação deverá ser previamente submetido à 

aprovação da ENERGISA.  

A identificação dos blocos terminais e dos componentes internos deverá ser 

facilmente visível a partir da entrada frontal da cabine de comando e de acordo 

com os diagramas esquemáticos e de fiação aprovados.  

Os blocos terminais deverão ser apropriados para receber terminais do tipo olhal e 

localizados de forma a possibilitar fácil acesso e ser do tipo apropriado para 

permitir desfazer conexões, sem que sejam perdidas as características de pressão e 

do bom contato.   

Não serão aceitos blocos terminais tipo mola ou terminais em que o parafuso atue 

diretamente no fio.   
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Os bornes dos alimentadores de entrada e dos circuitos de disparo deverão ser 

capazes de receber terminais do tipo olhal.  

Os blocos terminais deverão ser isolados para o mínimo de 750 V, para cabos de 

controle até 6 mm2, com corrente nominal mínima de 41 A. As conexões deverão 

ser providas de dispositivos de travamento adequados, de modo a evitar o seu 

afrouxamento.  

Deverão ser previstos terminais suficientes assim como dispositivos adequados para 

curto circuitar terminais, de modo a se evitar a necessidade de ligação de dois 

condutores no mesmo lado de um terminal. Deverá ser prevista ainda uma reserva 

de 20% de terminais em cada régua de blocos.  

Além da identificação dos blocos de terminais, deverão ser identificados os 

circuitos de corrente contínua e alternada, através de anilhas, nas seguintes cores: 

a) Circuitos de corrente contínua associados ao comando, sinalização e alarme: 

polaridade positiva com luva cinza, com anilha amarela (+); polaridade 

negativa com luva cinza, com anilha amarela (-); circuito de desligamento 

com luva vermelha; e demais circuitos com luva cinza;   

b) Circuitos de corrente alternada associados à alimentação de energia auxiliar: 

fase A com luva azul; fase B com luva branca; fase V com luva vermelha; e 

neutro com luva verde.  

6.9 Pintura e Galvanização  

6.9.1  Pintura  

O sistema de pintura e acabamento deverá ser, no mínimo, conforme exposto a 

seguir:  

a) Preparo da superfície no padrão SA 2.½;  

b) Uma demão de tinta anticorrosiva epóxi de alta espessura, espessura mínima 

de 150 µm de película seca;   
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c) Após o intervalo recomendado, uma demão de tinta de acabamento à base 

de poliuretano alifático alta espessura, cor cinza claro Munsell N6,5, 

espessura mínima de 80 µm de película seca;  

d) A pintura deverá ser feita por completo na fabricação, de modo que somente 

eventuais retoques sejam necessários no campo. O FORNECEDOR deverá 

incluir quantidades adequadas de tintas de acabamento e de base para 

pequenos retoques em campo;  

e) A descrição detalhada do sistema de pintura proposto deverá ser submetida 

à aprovação da ENERGISA;  

A espessura total da película seca e a aderência das camadas de tinta serão 

verificadas de acordo com as prescrições das NBR 10443 e 11003, sendo GR1 o grau 

de aderência requerido.  

O FORNECEDOR poderá submeter à aprovação um esquema de pintura distinto do 

especificado, desde que de eficiência equivalente ou superior.  

6.9.2  Galvanização  

As chapas, partes rosqueadas, cantos vivos, parafusos, porcas, arruelas, contra 

porcas e ferragens não pintadas, deverão possuir acabamento externo galvanizado 

a fogo, com espessura mínima de 80μm.  

6.10 Meios de Extinção  

6.10.1 Câmara de Vácuo  

Nos equipamentos onde a extinção do arco voltaico seja por meio de ampolas de 

vácuo, o FORNECEDOR deverá prestar todas as informações relativas à ampola para 

que a ENERGISA possa utilizá-las durante os serviços de manutenção do disjuntor. 

Para tanto, deverá informar a origem da ampola, características técnicas e o 

número mínimo de interrupções sem substituição, para a corrente nominal e para 
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as capacidades de interrupção: 25%, 50%, 75% e 100% da capacidade de interrupção 

nominal.  

6.10.2 Gás SF6  

Nos equipamentos onde o elemento de extinção do arco voltaico seja o gás 

hexafluoreto de enxofre, SF6, a pressão nominal do gás deverá ser baixa e o 

disjuntor deverá ser capaz de resistir às solicitações de sobre pressão, devidas à 

compressão do gás na câmara de extinção e ao seu aquecimento durante o tempo 

de interrupção. Deverá manter o nível de isolamento mesmo quando em condições 

de pressão relativamente neutra, isto é, em pressão equivalente à pressão 

atmosférica.  

O PROPONENTE deverá fornecer o primeiro enchimento de gás SF6, bem como 

todos os acessórios e ferramentas necessários para a conexão da garrafa de SF6 ao 

disjuntor.  

O vazamento máximo permitido de SF6 para a atmosfera, com o disjuntor na 

pressão nominal de gás, não deverá exceder 1% do peso total de gás do disjuntor 

por ano.  

6.10.2.1 Filtros Moleculares  

Deverão ser previstos dispositivos absorventes em silicato de alumínio desidratado, 

que assegurem as características naturais do gás inerte ao eliminar os produtos da 

decomposição gasosa, produzidos pelo arco voltaico no processo de interrupção.  

6.10.2.2 Válvula de Enchimento do Gás  

Deverá ser prevista uma válvula de enchimento de gás de tal modo que a pressão 

do gás possa ser restabelecida com o disjuntor em serviço.  

6.10.2.3 Pressostato e Controle da Densidade do Gás  
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Para supervisão contínua da pressão do gás SF6, o disjuntor deverá possuir 

pressostatos compensados para variações de temperatura e dispositivos adequados 

para controle de densidade do gás.  

A supervisão da pressão do gás deve executar as seguintes operações de controle:  

a) Na ocorrência de uma queda de pressão do gás até um valor predeterminado 

um alarme deverá ser acionado;  

b) Se a pressão continuar a cair o disjuntor deverá ser aberto e bloqueado;  

c) Se a pressão cair a um valor abaixo da pressão normal de fechamento, um 

contato de alarme deverá ser acionado;  

d) Se a pressão cair a um valor imediatamente acima da mínima pressão de 

disparo, um contato deverá ser acionado;  

e) Se a pressão subir até um valor imediatamente abaixo do ajuste da válvula 

de segurança, um contato deverá ser acionado;  

Em caso de falta de pressão para completar qualquer operação de fechamento, e 

uma subsequente operação de abertura, o comando do disjuntor deve ser 

automaticamente bloqueado, impedindo o início de nova operação.  

O FORNECEDOR deverá indicar os níveis de pressão recomendados para atuação dos 

contatos descritos anteriormente.  

No circuito de comando do disjuntor deverá haver uma ligação removível, jumper, 

para evitar a abertura do disjuntor por baixa pressão de SF6. O FORNECEDOR 

poderá apresentar um esquema diferente do especificado desde que justifique 

plenamente o seu uso e se responsabilize pela sua segurança e confiabilidade.  

A escolha final do esquema será feita pela ENERGISA durante a análise das 

propostas.  

6.11 Estrutura Suporte e Chumbadores  
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A estrutura de suporte deverá ser fornecida juntamente com os chumbadores.  

As estruturas deverão ser metálicas tubulares ou treliçadas, galvanizadas a fogo e 

dimensionadas para suportar os esforços estáticos e dinâmicos requeridos pela 

instalação e ao funcionamento do disjuntor.  

O FORNECEDOR deve apresentar todas as informações necessárias para o 

dimensionamento da fundação de concreto, detalhes de fixação e disposição dos 

chumbadores.  

7 ENSAIOS  

7.1 Generalidades  

O equipamento será submetido a inspeções e ensaios na fábrica, de acordo com 

esta Especificação Técnica e normas recomendadas, na presença do Inspetor da 

ENERGISA.  

Caso o laboratório de ensaios do FABRICANTE não seja suficientemente equipado 

para execução dos ensaios solicitados, o FABRICANTE deverá providenciar para que 

os ensaios sejam executados em instalações de terceiros.  

7.2 Orientação Prévia por parte do FORNECEDOR  

O FORNECEDOR deverá enviar para aprovação da ENERGISA, antes do início dos 

ensaios, os seguintes documentos:  

a) Cronograma orientativo dos ensaios;  

b) Esquema típico de cada ensaio;  

c) Detalhamento da execução de cada ensaio;  

d) Plano interno de controle de qualidade, PICQ.  
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Posteriormente, deverá confirmar a data exata da realização de cada ensaio com, 

no mínimo, 10 dias de antecedência, caso os ensaios sejam feitos no Brasil e com, 

no mínimo, 30 dias de antecedência, caso os ensaios sejam feitos no exterior.  

7.3 Aprovação dos Ensaios  

A não aprovação do equipamento nos ensaios implicará na execução, pelo 

FORNECEDOR, às suas expensas, de todas as alterações que julgar necessárias e na 

repetição de todos os ensaios necessários.  

Caso uma unidade seja reprovada em determinado ensaio, o FORNECEDOR somente 

poderá proceder à sua abertura e, ou desmontagem, na presença de representante 

da ENERGISA.  

Ficará a critério da ENERGISA manter selada e, ou lacrada, a unidade em teste, ou 

reprovada no ensaio, até o momento da conclusão dos ensaios, ou de sua abertura 

ou desmontagem.  

Todos os instrumentos e aparelhos de medição, máquinas de ensaios, etc, devem 

ter certificado de aferição emitido por instituições acreditadas pelo INMETRO, 

válidos por um período máximo de um ano. Por ocasião da inspeção, devem estar 

ainda dentro deste período, podendo acarretar desqualificação do laboratório o 

não cumprimento dessa exigência. 

No prazo de 10 dias após a falha em uma unidade, o FORNECEDOR deverá enviar à 

ENERGISA um relatório técnico indicando a natureza da falha, suas possíveis causas, 

as medidas adotadas para saná-las e as consequências quanto ao fornecimento.  

No caso de repetição da falha, a ENERGISA deverá ter acesso às instalações da 

fábrica, desenhos, cálculos, resultados de ensaios em protótipos e qualquer outra 

informação que possa utilizar para sua orientação. As informações serão tratadas 

como confidenciais e utilizadas exclusivamente nas instalações fabris.  



 

_________________________________________________________________________________  

ETU-103                                                   VERSÃO 5.0                                                 OUTUBRO/2019  

58  

          

Todos os procedimentos e materiais necessários ao reparo do equipamento, em 

decorrência de falhas nos ensaios, não acarretarão qualquer ônus, inclusive com 

relação aos prazos de entrega, para a ENERGISA.  

7.4 Ensaios de Tipo  

Os ensaios devem ser executados conforme NBR IEC 60694 - Especificações comuns 

para normas de equipamentos de manobra de alta tensão e mecanismos de 

comando.  

Não será exigida a execução de ensaios de tipo nos equipamentos, para os quais 

sejam apresentados certificados de ensaios válidos e executados em laboratórios 

oficiais e reconhecidos.  

Desta forma devem ser apresentados relatórios certificados dos testes realizados 

em equipamentos similares relacionados em seguida:  

a) Operação mecânica na temperatura ambiente;  

b) Medição da resistência ôhmica do circuito principal;  

c) Elevação de temperatura;  

d) Ensaios dielétricos:  

a. Tensão suportável nominal de impulso atmosférico;  

b. Tensão suportável nominal à frequência industrial, a seco;  

c. Tensão suportável nominal à frequência industrial, nos circuitos 

auxiliares e de comando;  

d. Poluição artificial;  

e) Tensão de radiointerferência;  

f) Descargas parciais;  
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g) Estabelecimento e interrupção de correntes de curto-circuito;  

h) Estanqueidade;  

i) CEM - compatibilidade eletromagnética;  

j) Corrente crítica;  

k) Falta à terra monofásica e bifásica;  

l) Interrupção sob falta quilométrica;  

m) Corrente suportável nominal de curta duração e respectivo valor de crista;  

n) Verificação do grau de proteção;  

o) Manobra de corrente capacitiva:  

a. Interrupção de linha em vazio (ur ≥ 72,5 kv);  

b. Interrupção de cabos em vazio (ur ≤ 36,2 kv);  

c. Manobra de banco único de capacitores;  

d. Manobra de bancos de capacitores em contraposição.  

7.5 Ensaios de Rotina  

Os ensaios devem ser executados conforme NBR IEC 60694 - Especificações comuns 

para normas de equipamentos de manobra de alta tensão e mecanismos de 

comando. 

Os ensaios de rotina aqui descritos serão executados em todas as unidades de todos 

os equipamentos.  

O FORNECEDOR deverá apresentar o programa de controle de qualidade 

usualmente utilizado na fabricação dos equipamentos.  
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Os materiais empregados na fabricação tais como aço estrutural, aço silício, cobre 

e materiais isolantes serão submetidos aos ensaios de recebimento de matéria 

prima antes de serem usados na fabricação, conforme as normas da ASTM, ANSI ou 

IEC.   

O programa de ensaios da matéria prima será objeto de acordo entre a ENERGISA e 

os fornecedores.  

Os ensaios de rotina a serem feitos na fábrica incluirão, no mínimo, o seguinte:  

a) Inspeção geral, marcação dos terminais, dimensões e acabamento, 

características dos componentes e acessórios;   

b) Verificação do circuito de controle, continuidade, funcionalidade, bloqueio, 

resistência de isolamento, tensão aplicada etc.;   

c) Registro dos tempos para uma manobra de abertura, fechamento, abertura, 

sem tensão, nas condições mais desfavoráveis do mecanismo de operação;  

d) Verificação de simultaneidade de operação no fechamento e na abertura;  

e) Resistência de isolamento;  

f) Tensão aplicada;  

g) Resistência elétrica dos contatos;  

h) Verificação dos valores mínimos da tensão auxiliar e, ou pressão mínima de 

operação mantendo os demais valores garantidos;  

i) Medida das resistências do circuito principal.  

7.6 Ensaios de Recebimento  

Os ensaios devem ser executados conforme NBR IEC 60694 - Especificações comuns 

para normas de equipamentos de manobra de alta tensão e mecanismos de 

comando. 
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Os ensaios de recebimento serão precedidos por um exame visual realizado pelo 

INSPETOR, para verificação das dimensões e acabamentos dos terminais das 

buchas, da identificação e presença de todos os componentes requeridos.  

Os ensaios de recebimento são os ensaios de rotina mais os ensaios de galvanização 

e pintura.  

Os ensaios de recebimento deverão ser realizados em todas as unidades da ordem 

de compra, exceto o ensaio de galvanização e pintura que serão realizados em um 

dos equipamentos sob inspeção. 

Os ensaios de recebimento a serem feitos na fábrica incluirão, no mínimo, o 

seguinte:   

a) Tensão suportável nominal à frequência industrial, a seco, no circuito 

principal;  

b) Tensão suportável nominal à frequência industrial, nos circuitos de comando 

e auxiliares;  

c) Medição das resistências ôhmicas do circuito principal;  

d) Funcionamento mecânico e medição dos tempos de operação;  

e) Estanqueidade;  

f) Verificação das placas de identificação, equipamentos auxiliares, espessura 

e aderência da camada de zinco, valores dos resistores e capacitores ligados 

ao circuito principal;  

g) Verificação de projeto, inspeção visual e dimensional;  

h) Verificação e testes de aferição e ajuste dos relés, manostatos, pressostatos, 

válvulas de alívio de pressão, etc., onde deverá ser comprovada a 

conformidade de todos com relação a esta norma e ao CFM;  
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i) Resistência ôhmica dos principais componentes do circuito de proteção 

(bobinas de abertura, fechamento, chaves auxiliares, etc.). 

7.7 Relatórios de Ensaios  

Os relatórios de ensaio deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:  

a) Descrição do equipamento com os dados técnicos necessários para sua 

perfeita identificação;  

b) Data do ensaio;  

c) Condições ambientais no momento e local de ensaio;  

d) Descrição dos ensaios realizados com indicação das normas técnicas 

adotadas;  

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

precisão;  

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

7.8 Testes de Campo  

Após a instalação dos equipamentos e execução da fiação externa, serão 

executados os testes de campo em conjunto com os equipamentos a eles 

associados.  

8 GARANTIA TÉCNICA  

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 meses de operação satisfatória, para cada 

lote do fornecimento, a contar da data de entrada em operação, ou 24 meses a 

partir da última entrega relacionada com o lote, prevalecendo a data que primeiro 
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ocorrer, exceto quando o fornecimento não entrar em operação nas datas 

estipuladas pela ENERGISA por responsabilidade do FORNECEDOR. Neste caso, o 

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

Caso o fornecimento apresente defeitos ou deixe de atender aos requisitos da 

contratação ou de outros documentos técnicos, a ENERGISA poderá rejeitá-lo e 

exigir que o FORNECEDOR proceda a sua imediata substituição ou correção, 

devidamente montada, sem ônus para a ENERGISA. Nesse caso, um novo período de 

garantia de 18 meses de operação satisfatória deverá entrar em vigor, para o lote 

em questão.  

Caso, depois de notificado pela ENERGISA, o FORNECEDOR se recuse a, ou deixe de 

corrigir ou substituir o fornecimento, a ENERGISA 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.  

9 MANUAIS DE INSTRUÇÃO  

Os manuais de instrução conterão no mínimo os seguintes itens:  

a) Descrição e características técnicas principais do equipamento;  

b) Conjunto de desenhos finais e de montagem, inclusive lista dos desenhos;  

c) Lista de componentes, acessórios e respectivos números de referências e 

catálogos específicos;  

d) Instruções para montagem e desmontagem, bem como instruções para 

ajustes quando da operação inicial;  

e) Instruções para operação permanente;  

f) Instruções para manutenção preditiva, preventiva e corretiva, incluindo 

ensaios periódicos e valores de referência;  
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g) Instruções para armazenamento por períodos prolongados.  

Os manuais de instrução deverão ser identificados pelo número e item do contrato 

e da Especificação Técnica.  

Duas cópias do manual de instrução deverão ser fornecidas, à ENERGISA, para 

verificação e aprovação.  

Após aprovação da ENERGISA, o FORNECEDOR encaminhará 5 cópias do Manual de 

Instrução, já apresentado sob sua forma final. Os manuais deverão conter todas as 

informações e alterações exigidas pela ENERGISA durante o período de aprovação.  

Todos os desenhos incluídos no manual de instruções deverão estar numerados, 

dobrados corretamente e fixados adequadamente ao volume.  

Caso o manual de instruções, e quaisquer de seus anexos, sejam fornecidos no 

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

seu critério, contratar sua tradução, debitando todos os custos correspondentes ao 

FORNECEDOR.  

10  MONTAGEM E SUPERVISÃO DE MONTAGEM  

A montagem do equipamento será efetuada pela ENERGISA. O FORNECEDOR deverá 

apresentar em sua proposta, em separado, condições comerciais para supervisão de 

montagem e comissionamento.  

Obrigatoriamente o FORNECEDOR do equipamento também deverá suprir os 

serviços de supervisão de montagem através de pessoal especializado, portanto 

deverá apresentar as taxas horárias ou diárias para cada supervisor, o tempo 

necessário e as condições para a execução dos serviços de supervisão de montagem 

e energização.  

O período de montagem de cada equipamento será determinado em função do 

cronograma de cada obra, devendo o FORNECEDOR ser informado com 15 dias de 

antecedência para preparar os recursos de supervisão.  
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Quaisquer despesas com transporte, estadias, seguro de acidentes pessoais, 

serviços médicos e hospitalares ou outros relacionados aos recursos de supervisão, 

serão de inteira responsabilidade do FORNECEDOR.  

A ENERGISA fornecerá pessoal de nível técnico para a realização de testes de 

comissionamento do equipamento.  

O FORNECEDOR será autorizado a dar início aos serviços de supervisão, através de 

uma Carta de Autorização de Serviço emitida pela ENERGISA.  

A equipe de supervisão deverá receber um treinamento de segurança pelo Técnico 

de Segurança da ENERGISA, antes do início dos serviços em subestação energizada.  

O Supervisor deverá emitir um relatório técnico dos serviços executados, no qual 

constarão todos os ajustes recomendados, eventuais problemas encontrados 

durante a montagem, com as soluções adotadas. Esse relatório deverá ser entregue 

à ENERGISA ao final dos serviços.  

Se, após a energização e dentro do período de garantia, o equipamento apresentar 

defeito que, a critério da ENERGISA, necessite da presença do Supervisor para 

reparo, o FORNECEDOR deverá providenciar o seu retorno, no menor tempo 

possível e sem qualquer ônus adicional para a ENERGISA.  

As propostas que não atenderem no todo ou em parte, às condições para execução 

de serviços de supervisão de montagem especificadas neste item, serão rejeitadas.  

Se a ENERGISA optar por não contratar os serviços de supervisão de montagem e 

energização, o FORNECEDOR manterá a garantia conforme o item próprio desta 

Especificação.  

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 
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de 10 anos, ficando a cargo da ENERGISA definir a relação e a quantidade de peças 

a serem adquiridas.  

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 como “PEÇAS 

SOBRESSALENTES”.  

Deverá ser fornecida a numeração codificada das peças sobressalentes para 

facilidade de aquisições futuras.  

O FORNECEDOR deverá informar na proposta o período de manutenção de 

fornecimento dos sobressalentes da OCM associada e o prazo máximo para entrega.  

12  INSTRUÇÕES TÉCNICAS – VALORES GARANTIDOS  

a) Coleta de Preços, COP, número:  

b) Itens da COP:  

c) FORNECEDOR:  

NOTA:   

27. Características não aplicáveis ao equipamento em questão deverão ser 

preenchidas com o acrônimo "NA".  

12.1 Características Nominais  

Tipo do Disjuntor: descrição resumida, catálogo, desenho contendo dimensões do 

equipamento ofertado e meio de extinção, etc.;  

Mecanismo de operação: descrição e catálogo.  

12.2  Características Nominais  
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Tensão nominal, kV     

Corrente nominal, A     

Frequência nominal, Hz     

Capacidade de interrupção nominal em curto circuito, valor eficaz 
da componente alternada, na sequência de operações em 
religamento rápido:  

  

Especificada, kA     

Em religamento normal, kA     

Corrente suportável nominal de curta duração:    

Valor eficaz, kA     

Valor de crista, kA     

Duração nominal curto circuito, ms     

Nível de isolamento nominal:    

Tensão suportável nominal de impulso atmosférico, fase à terra, 
valor de crista, kV  

   

Idem, entre contatos abertos, kV     

Tensão suportável nominal, 60 Hz, fase à terra, valor eficaz, kV     

Idem, entre contatos abertos, kV     

Tensão suportável, 60 Hz, 1 minuto, nos circuitos auxiliares e de 
controle, valor eficaz, kV  

   

12.3   Condições para Curto Circuito nos Terminais  
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É garantido o atendimento das tensões de restabelecimento 
transitórias nominais especificadas, NBR-IEC 62271 ou Modelo 
da proposta?  

 SIM [ ]       
 
 
 

NÃO      [         ]  

12.4  Características Nominais para Faltas na Linha 

É garantido o atendimento dos valores normalizados pela NBR 
IEC 62271, no que se refere às características nominais para 
faltas na linha?  

 SIM [ ]     
 
 
 

NÃO       [        ]  

12.5  Interrupção de Linhas em Vazio 

Capacidade de interrupção de linhas em vazio, A     

Corrente nominal, pu     

12.6  Interrupção de Cabos em Vazio  

Capacidade de interrupção de cabos em vazio, A     

Fator de sobre tensão, pu     

12.7 Interrupção de Pequenas Correntes Indutivas  
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Capacidade de interrupção de transformadores e reatores em 

vazio, A  
   

Fator de sobre tensão no desligamento, pu     

12.8  Capacidade de Interrupção em Discordâncias de Fases   

Corrente nominal de interrupção, kA     

Fator de sobre tensão no desligamento, pu     

Máxima tensão de restabelecimento através do 1º polo a abrir, 

kV  
   

Taxa de crescimento da tensão de restabelecimento, kV/ms     

Fator de amplitude à tensão de restabelecimento     

12.9  Tempos de Operação  

Tempo de interrupção nominal, garantido para correntes de 10% 

a 100% da capacidade de interrupção nominal em curto circuito 

e para todas as aberturas da sequência nominal de operações, 

ms  

   

Tempo de abertura, ms     

Tempo de fechamento, até o instante em que os contatos se 

tocam em todos os polos. Tempo morto mínimo no religamento 
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rápido, ms  

Máxima diferença de tempo garantida entre polos para 

fechamento tripolar, ms  
   

Tempo máximo entre a separação dos contatos do primeiro e 

último polos, ms  
   

Tempo de religamento, ms     

12.10  Rádio Interferência  

 Tensão de rádio interferência, µV     

Tensão de ensaio, kV     

Frequência de medição, MHz     

12.11  Efeito Corona  

Tensão mínima fase à terra eficaz de início e término de corona 

visual, kV  
   

12.12  Distâncias  

Distância de escoamento externo:       

A seco, mm     
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Sob chuva, mm     

Espaço mínimo recomendado entre fases, mm     

Distância mínima dos terminais de linha para terra, mm     

Distância mínima entre contato móvel e contato fixo com o 
disjuntor aberto, mm  

   

12.13  Mecanismo de Operação  

Sequência de operações possível sem a recarga das molas     

Tempo máximo necessário para carregamento das molas    

Na tensão nominal do motor, s     

Na tensão mínima admissível, s     

12.14  Características do Motor  

Tipo do Motor     

Fabricante     

Faixa admissível de variação de tensão de alimentação, ±%     

Consumo, W     
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Corrente de partida, A     

Corrente de plena carga, A     

12.15  Bobinas  

Bobina de Abertura:    

Faixa admissível de variação de tensão de alimentação, ±%     

Consumo, W     

Duração mínima do impulso, s     

Bobina de Fechamento:    

Faixa admissível de variação de tensão de alimentação, ±%     

Consumo, W     

Duração mínima do impulso, s     

12.16  Contatos Auxiliares  

Número de contatos auxiliares normalmente abertos livres 

disponíveis  
   

Número de contatos auxiliares normalmente fechados livres 

disponíveis  
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12.17  Massas  

Massa do equipamento completo, totalmente montado, kg     

Massa do mecanismo de operação, kg     

Maior impacto sobre a base durante a operação do disjuntor, kg     

12.18  Proposta Comercial  

A proposta contempla as condições comerciais com valores 

separados para o fornecimento de:  
Sim Não 

Kit extra de enchimento de gás SF6        

Ensaios de tipo        

Peças sobressalentes        

Supervisão final de montagem        

Período de manutenção de fornecimento de sobressalentes        

Prazo máximo de entrega de sobressalentes        

12.19  Exceções à Especificação  
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O FORNECEDOR deverá relacionar na proposta, em item separado, sob o título 

"Exceções à Especificação", todas as características do equipamento que estejam 

em divergência com os requisitos da Especificação Técnica e da Cotação de Preços.  

Fica entendido que todas as características não relacionadas no item de exceções, 

estão de acordo com os requisitos da Especificação Técnica e da Cotação de 

Preços.  

A ENERGISA se reserva o direito de não aceitar as propostas que não cumprirem 

essa exigência.  

a) FORNECEDOR:  

b) Nome e Assinatura:  

c) Local e Data:  

13   HISTÓRICO DE VERSÕES DESTE DOCUMENTO  

Data Versão Descrição das Alterações Realizadas 

15/06/2015 4.0 

Revisão Geral decorrente do Projeto Malha Logística  

– Frente D 

25/10/2019 5.0 

Revisão geral do documento. Inclusão da relação dos 

ensaios de recebimento e o suporte de fixação do TC 

externo na estrutura metálica para disjuntores de 15 

a 36,2 KV. 

14   VIGÊNCIA  

Esta Norma entra em vigor na data de 01/02/2020 e revoga a versão anterior.   
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