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1

FINALIDADE

Estabelecer os critérios e as exigências técnicas mecânicas e elétricas mínimas
aplicáveis ao fornecimento de Reguladores Monofásicos de Tensão para uso nas
redes de distribuição aérea de 15 kV a 36,2 kV do Grupo ENERGISA.
1.1

Códigos e Equipamentos

Esta especificação técnica tem também a finalidade de definir o código material
apropriado para cada equipamento conforme segue:
Descrição

Código

Regulador Monofásico de Tensão para Redes de Distribuição,
11,4 kV, 66 kVA, 100A

690231

Regulador Monofásico de Tensão para Redes de Distribuição,
11,4 kV, 132 kVA, 200A

690232

Regulador Monofásico de Tensão para Redes de Distribuição,
11,4 kV, 198 kVA, 300A

690233

Regulador Monofásico de Tensão para Redes de Distribuição,
13,8 kV, 79 kVA, 100A

690234

Regulador Monofásico de Tensão para Redes de Distribuição,
13,8 kV, 159 kVA, 200A

690235

Regulador Monofásico de Tensão para Redes de Distribuição,
13,8 kV, 239 kVA, 300A

690236

Regulador Monofásico de Tensão para Redes de Distribuição,
22 kV, 144 kVA, 100A

690237

Regulador Monofásico de Tensão para Redes de Distribuição,
22 kV, 288 kVA, 200A

690238

Regulador Monofásico de Tensão para Redes de Distribuição,
22 kV, 432 kVA, 300A

690239

Regulador Monofásico de Tensão para Redes de Distribuição,
34,5 kV, 199 kVA, 100A

690240

Regulador Monofásico de Tensão para Redes de Distribuição,
34,5 kV, 398 kVA, 200A

690241

2

REQUISITOS GERAIS

Os desenhos, documentos e toda correspondência relativa ao fornecimento deverão
ser encaminhados para análise e aprovação da Energisa.
Todos os entendimentos entre a Energisa e o Proponente, somente serão válidos
quando efetuados por escrito, através de correio eletrônico, carta, fax ou ata e, ou
relatos de reunião.
NTU 022

VERSÃO 1.0
1

JUNHO/2015

2.1

Idiomas

Os desenhos, relatórios, memoriais, manuais de instrução, projetos e outros
documentos entregues pelo Fornecedor deverão ser redigidos em português Brasil.
A critério exclusivo da Energia, poderão ser aceitos documentos em Inglês ou
espanhol. Nestes casos, poderá ser exigida a tradução de qualquer texto que a
Energisa julgar necessário para melhor caracterização da proposta, sem qualquer
custo adicional ao contrato.
2.2

Unidades de Medida

Nos projetos, desenhos, descrições técnicas, ou em qualquer documento que faça
parte da proposta, todas as grandezas deverão ser indicadas em unidades de
medida do Sistema Internacional de Unidades.
Caso necessário, para melhor compreensão do documento, outras unidades
poderão ser utilizadas, porém, sempre precedidas da unidade e valor
correspondentes do Sistema Internacional de Unidades.
2.3

Condições de Serviço

Os fornecimentos escopo desta especificação técnica serão aplicados nas áreas de
concessão do Grupo ENERGISA, onde deverão ser consideradas as seguintes
condições meteorológicas:
- Altitude: não superior a 1000 metros acima do nível do mar
- Clima: Tropical
- Velocidade máxima de vento: 130 km/h
- Temperatura ambiente: 0 a 50°C
- Máxima temperatura média 24 horas: 40°C
- Umidade relativa: até 100%
- Nível de poluição: não inferior ao nível II - médio
- Máxima radiação solar: 1000 W/m2
2.4

Características do Sistema

Os fornecimentos escopo desta especificação técnica serão aplicados no sistema do
Grupo ENERGISA, com as seguintes características:
Características
Tensão Máxima Eficaz - kV
Tensão Nominal Eficaz ± 5% - kV

Valores Nominais
15
11,4-13,8

Número de Fases

22

52

34,5

40

72,5 92,4 145
69

88

138

3

Frequência Nominal
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Características

Valores Nominais

Neutro

Aterrado sem eficácia garantida

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 Pleno - kVCRISTA

110

150

200

250

350

450

650

Tensão Suportável Nominal de Impulso
Atmosférico Cortado - kVCRISTA

121

165

220

275

385

495

715

2.5

Normas e Documentos Complementares

Além dos requisitos exigidos nesta especificação, os fornecimentos deverão estar
em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT, no que for aplicável e, na falta
destas, com as Normas Técnicas da IEC, ANSI e ASTM, nesta ordem de
preferência, salvo onde expressamente indicado.
Na aplicação desta especificação, devem ser consultadas as seguintes normas:
NBR 5034

Buchas para tensões alternadas superiores a 1 kV

NBR 5405 Materiais isolantes sólidos. Determinação da rigidez dielétrica sob
tensão em frequência industrial
NBR 5456

Eletricidade geral. Terminologia

NBR 6855

Transformadores de potencial indutivos

NBR 6856

Transformador de corrente. Especificação e ensaios

NBR 6937

Técnicas de ensaios elétricos de alta tensão. Dispositivos de medição

NBR 8667

Comutadores de derivação

NBR 11003 Tintas. Determinação da aderência
NBR 11809 Reguladores de tensão - Especificação
NBR IEC 60060-1 Técnicas de ensaios elétricos de alta tensão. Parte 1: Definições
gerais e requisitos de ensaio
NBR IEC 60085

Isolação elétrica. Avaliação térmica e designação

NBR IEC 60529
Código IP

Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos.

ANSI IEC 57.15
Guide for loading oil immersed step voltage and induction.
Voltage regulators
Caso o Proponente utilize outras normas, além das aqui citadas, deverá indicá-las
claramente na proposta e apresentar cópias para aprovação da Energisa.
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Em caso de dúvidas ou contradição, terá primazia a esta especificação, seguida das
normas citadas.
2.6

Intercambiabilidade

Os equipamentos do mesmo tipo e mesmas características eletromecânicas
nominais deverão ser intercambiáveis, física e eletricamente.
Os equipamentos serão projetados e construídos de modo a permitir a
intercambiabilidade de suas partes com unidades similares.
3

EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

Cada equipamento escopo desta especificação técnica, deverá ser fornecido com
todos os componentes e ligações internas, necessárias para a pronta operação, de
acordo com os requisitos desta especificação, incluindo, mas não se limitando, aos
itens a seguir:
- Indicador de nível de óleo;
- Válvulas para enchimento, drenagem e coleta de amostras de óleo isolante;
- Ganchos e olhais para suspensão e movimentação;
- Pontos de aterramento do tanque;
- Continuidade elétrica de aterramento entre o tanque e a tampa;
- Válvula de alívio de pressão;
- Circuito de fluxo de alívio de pressão direcionado para a face contrária à face de
instalação das caixas de painéis de controle e também de outros acessórios;
- Suporte para fixação em base ou postes;
- Para raios by-pass poliméricos de ZnO;
- Conectores de linha e de aterramento;
- Caixa para instalação dos dispositivos de comando e controle;
- Placas de identificação;
- Comutador de derivação em carga com indicador de posição;
- Peças sobressalentes;
- Ensaios.
4
4.1

CARACTERÍSTICAS DO REGULADOR DE TENSÃO
Geral

O regulador de tensão deve ser monofásico, automático, imerso em óleo isolante,
tipo regulação por degraus sob carga, tipo “B” conforme NBR 11809, para uso em
redes aéreas de distribuição de tensão máxima de 15 kV a 36,2 kV, tensão nominal
de operação de 11,4 kV, 13,8 kV, 22 kV e 34,5 kV.
NTU 022

VERSÃO 1.0
4

JUNHO/2015

A potência de regulação deverá ser de 10% da potência de carga.
4.2

Tipos de Regulador

Para detalhe das características técnicas, os reguladores serão identificados pela
tensão nominal de operação da rede e corrente nominal, conforme segue:
Corrente Nominal
A

Potência Nominal
kVA

100

66

200

132

1C

300

198

1D

100

79

200

159

1F

300

239

2A

100

144

200

288

300

432

100

199

200

398

Tipo

Tensão Nominal
kV

1A
1B

1E

2B

11,4

13,8

22

2C
3A
34,5
3B
Definição dos tipos quanto à tensão nominal de rede:

1 - para redes de distribuição aérea de 11,4 kV e 13,8 kV
3 - para redes de distribuição aérea de 22 kV
3 - para redes de distribuição aérea de 34,5 kV
Definição dos tipos quanto à corrente nominal:
A e D - para corrente nominal de 100 A
B e E - para corrente nominal de 200 A
C e F - para corrente nominal de 300 A

4.3

Características Nominais

Tensão máxima eficaz de operação normal:
Tipo 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F .................................................................. 15 kV
Tipo 2A, 2B e 2C .................................................................................. 24,2 kV
Tipo 3A, 3B e 3C .................................................................................. 36,2 kV
Tensão nominal eficaz do sistema:
Tipo 1A, 1B, 1C .................................................................................... 11,4 kV
NTU 022
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Tipo 1D, 1E e 1F ................................................................................... 13,8 kV
Tipo 2A, 2B e 2C ..................................................................................... 22 kV
Tipo 3A, 3B e 3C .................................................................................. 34,5 kV
Tensão nominal do regulador:
Tipo 1A, 1B, 1C ..................................................................................... 6600 V
Tipo 1D, 1E e 1F .................................................................................... 7967 V
Tipo 2A, 2B e 2C ................................................................................. 14400 V
Tipo 3A, 3B e 3C ................................................................................. 19920 V
Tensão suportável nominal de impulso atmosférico onda plena, crista:
Tipo 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F .................................................................. 95 kV
Tipo 2A, 2B e 2C ................................................................................... 125 kV
Tipo 3A, 3B e 3C ................................................................................... 150 kV
Tensão suportável à frequência industrial 60Hz, 1 minuto:
Tipo 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F .................................................................. 34 kV
Tipo 2A, 2B e 2C ..................................................................................... 50 kV
Tipo 3A, 3B e 3C ..................................................................................... 70 kV
Tensão suportável à frequência industrial 60Hz, durante 1 minuto, no circuito de
controle ................................................................................................................ 3 kV
Frequência nominal ............................................................................................ 60 Hz
Espaçamentos mínimos no ar, fase-terra e fase-fase:
Tipo 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F ..................................................... 130 - 140 mm
Tipo 2A, 2B e 2C ........................................................................ 170 - 190 mm
Tipo 3A, 3B e 3C ........................................................................ 200 - 230 mm
Distância mínima de escoamento ............................................................... 25 mm/kV
Tensão de rádio interferência referida a 300 Ω ............................................... 250 µV
4.4

Características Elétricas

4.4.1 Potência
A potência nominal especificada, conforme NBR 11809 e ANSI IEC 57.15, detalhada
na tabela do item 4.2, deverá ser a potência nominal contínua, na saída do regulador
de tensão, sob frequência nominal, em qualquer derivação. Os valores de potência
nominal de reguladores por degraus devem ser baseados na operação à frequência
nominal e na faixa de regulação ± 10%.
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O regulador de tensão deverá ser com resfriamento natural ONAN, para todas as
faixas de regulação, sem ultrapassar os limites de elevação de temperatura.
4.4.2 Faixa de Regulação
O regulador de tensão deverá ser projetado para fornecer uma potência acima da
nominal, pela redução da faixa de regulação. Este aumento deverá ser proporcional
à redução da faixa de regulação, permitindo aumento da potência em até 60% com a
faixa reduzida de ± 10% para até ± 5%.
4.4.3 Elevação de Temperatura
A temperatura média do enrolamento não deverá ser superior a 55°C e a
temperatura do ponto mais quente não superior a 65°C para a condição de potência
nominal contínua e temperatura ambiente de até 40°C, correspondendo a materiais
isolantes da classe A, 105°C.
O Proponente poderá oferecer equipamentos cuja elevação média de temperatura
seja de 65°C, desde que a potência nominal referida a esta temperatura seja 12%
superior à especificada. A aceitação ou não do equipamento alternativo será de
critério exclusivo da Energisa, mediante análise de documentação comprobatória
apresentada junto com a proposta.
4.4.4 Impedância e Perdas
O Proponente deverá indicar na ficha de valores especificados vs. valores
garantidos desta especificação, as impedâncias esperadas para as tensões obtidas
nos extremos e centro da faixa regulada, +10%, 0% e -10%.
As perdas em vazio e em carga deverão ser as menores possíveis e condizentes
com um projeto econômico e de boa engenharia. O Proponente deverá indicar na
ficha de valores especificados vs. valores garantidos desta especificação, as perdas
máximas garantidas em vazio e em carga.
4.4.5 Líquido isolante
O líquido isolante deverá ser o óleo mineral naftênico, tipo "A", novo e não
regenerado, em quantidade suficiente para o enchimento completo do equipamento
montado.
As características do óleo mineral isolante devem estar de acordo com a resolução
ANP 36/2008 e seus regulamentos técnicos e a NBR 11809.
Não será permitido o uso de óleo de elevado teor de enxofre corrosivo, mesmo que
aditivado com produto passivador, ou de óleo com contaminação por produto
químico da família das bifenilas policloradas, PCB, denominado genericamente por
Ascarel.
O Proponente poderá indicar a utilização de óleo isolante vegetal, desde que
mencionado claramente na documentação técnica, sujeito à aprovação expressa da
Energisa.
NTU 022
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5

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Todas as características construtivas deverão estar em conformidade com esta
especificação técnica e, para itens não citados expressamente nesta, com a norma
ABNT NBR 11809.
5.1

Conectores

5.1.1 Conectores de Linha
Os conectores de linha deverão ser projetados e dimensionados de forma a
minimizar danos devidos à fadiga e esforços prejudiciais às buchas. Deverão ser
ainda protegidos contra a corrosão eletrogalvânica, permitindo o seu uso com cabos
de cobre e, ou alumínio, bitola de 50 a 185 mm2.
5.1.2 Conectores de Aterramento
O conector para aterramento deve ser do tipo parafuso de pressão, instalado na
parte externa do tanque, próximo à base, para uso em cabos de cobre, bitola entre
3,2 e 10,5 mm de diâmetro.
5.2

Para Raios

O regulador deverá ser fornecido com um para raios ZnO protetor contra surto de
tensão por fase, ligado em paralelo com o enrolamento série na linha.
5.3

Buchas

As buchas deverão ser estanques ao óleo isolante, impermeáveis à umidade e
inalteráveis com a temperatura de operação e ambiente.
O regulador monofásico deverá ter no mínimo 3 buchas: uma para o lado da linha de
enrolamento série; outra comum ao lado da carga de enrolamento série e a um dos
lados do enrolamento potencial; e uma para o lado do enrolamento potencial.
Nenhum terminal desses enrolamentos deverá ser ligado diretamente ao tanque.
5.4

Núcleo

As lâminas do núcleo deverão ser fixadas a uma estrutura rígida para fixação do
conjunto completo ao tanque e para seu içamento através de olhais ou ganchos. O
núcleo deverá eletricamente ligado ao tanque.
5.5

Ligações

Todos os cabos terminais que não forem levados diretamente aos terminais das
buchas ou do comutador de derivações, deverão ser levados a blocos terminais
isolantes fixados no interior do tanque e com as partes vivas submersas no óleo.
Todas as ligações internas permanentes deverão ser feitas com solda forte ou
forjadas em moldes. Não serão admitidas ligações com solda de estanho.
O capacitor do motor de acionamento do comutador deverá ser colocado na caixa
de acondicionamento dos dispositivos de comando e controle.
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5.6

Tanque

O tanque e a tampa deverão ser fabricados em liga de aço antiferruginosa.
Todas as emendas, juntas e costuras deverão ser cuidadosamente soldadas de
modo a tornar o tanque totalmente estanque ao óleo.
A tampa do regulador deverá ser fixada firmemente no tanque e montada com
guarnições de vedação resistentes ao óleo isolante. A tampa e o tanque deverão ser
projetados de forma a evitar o acúmulo de água e depósito de materiais.
Todas as aberturas do regulador deverão ter ressaltos para evitar o acúmulo de
água nas guarnições de vedação.
A base do regulador deverá ser firmemente fixada ao tanque, de modo a protegê-lo
contra a corrosão.
O tanque deverá ser provido de ganchos para içamento e deslocamento do
regulador completo, inclusive com a carga de óleo isolante.
O tanque deverá ser provido de válvulas de enchimento, drenagem e coleta de
amostras de óleo e de indicador de nível de óleo.
Os reguladores deverão ter suportes de fixação para montagem em postes de
concreto duplo T e deverão possibilitar sua instalação em plataformas, suspensas ou
no solo.
5.6.1 Guarnições de Vedação
O Proponente deverá apresentar a composição do material que será empregado nas
guarnições de vedação, comprovando sua resistência ao contato permanente com o
óleo isolante.
Guarnições de cortiça ou compostos de cortiça, não serão aceitas.
As juntas com guarnições do tanque, da tampa de inspeção, das buchas e outras
ligações aparafusadas, deverão ser projetadas de modo a preservá-las da ação da
água e dos raios solares. Estas juntas deverão ser providas de limitadores para
evitar o esmagamento das guarnições de vedação.
5.6.2 Acabamento e Pintura
Todas as partes ferrosas, tanque e tampa, não zincadas e que estejam expostas à
ação do meio isolante ou do tempo, deverão ser limpas e pintadas como descrito a
seguir, ou por processo equivalente:
- Pintura Interna:
Após a fabricação do tanque, as impurezas deverão ser removidas através de
processo adequado;
Aplicação subsequente de, no mínimo, duas demãos de tinta de base
anticorrosiva, com espessura seca mínima de 30 µm.
NTU 022
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- Pintura Externa:
Preparar a superfície com jato úmido ao padrão Sa 2½;
Aplicar a tinta de fundo anticorrosiva epóxi alta espessura, cor vermelho óxido,
através de pistola, com espessura mínima de 40 µm de película seca;
Após a aplicação do fundo anticorrosivo, aplicar a tinta de acabamento à base de
poliuretano alifático de alta espessura, cor cinza Munsell N6,5, através de pistola,
com espessura mínima de 80 µm de película seca.
A caixa de proteção, internamente e externamente, deverá ser pintada na cor cinza
Munsell N6,5 com espessura de película seca mínima de 80 µm e média de 120 µm.
Os componentes das tintas utilizadas nas superfícies internas do tanque deverão ser
resistentes à ação do meio isolante e não deverão contaminá-lo.
O Proponente poderá submeter à aprovação da Energisa, um esquema de pintura
distinto do especificado, desde que seja de mesma eficiência ou superior.
5.6.3 Placa de Identificação
A placa de identificação deverá ser fabricada em aço inoxidável, fixada em local de
fácil visualização, mesmo com o equipamento em operação, com as seguintes
informações marcadas de forma indelével:
- A expressão "REGULADOR DE TENSÃO MONOFÁSICO";
- Fabricante e local de fabricação;
- Tipo e número de série de fabricação;
- Mês e ano de fabricação;
- Norma brasileira de referência;
- Potência nominal e método de resfriamento;
- Corrente nominal;
- Tensão nominal;
- Limites de elevação de temperatura dos enrolamentos;
- Percentagem mínima e máxima de regulação e passos, em %;
- Frequência Nominal;
- Nível de isolamento;
- Tensão de operação e alimentação do motor e do circuito de controle;
- Massa do regulador completo, inclusive óleo;
- Volume total e tipo do óleo isolante;
- Número do manual de instruções;
- Diagrama de ligações completo.
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5.7

Comutador de Derivações sob Carga

O comutador de derivações sob carga deverá possibilitar uma amplitude de ajuste
de tensão de ± 10% em 32 passos de 0,625%, 16 passos acima e 16 passos abaixo
da posição neutra.
O acionamento da comutação deverá ser motorizado, com sistemas de engrenagem
ou correntes de rolo, alojados internamente ao tanque e acionados pelo dispositivo
de controle. A parte ativa do comutador deverá ser protegida da deposição de
partículas de carbonização do óleo decorrentes das operações de comutação.
O equipamento de comutação e os contatos deverão ficar imersos em óleo, e
permitir fácil acesso aos contatos pela tampa do equipamento.
5.7.1 Indicador de Posição do Comutador
O comutador deverá ser provido de um indicador da posição de comutação, passo,
instalado externamente no tanque, de forma a permitir sua leitura do chão e durante
a operação manual do regulador.
O indicador de posição deve ser do tipo eletrônico ou eletromecânico e reter a
indicação das posições máxima e mínima alcançadas durante um período de
operação. Esta indicação deverá ser passível de reinicialização local, pelo operador.
6

SISTEMA DE CONTROLE

O Proponente deverá apresentar, em item destacado na proposta, os custos
relativos ao fornecimento do sistema de controle do regulador e seus componentes.
A critério exclusivo da Energisa, o sistema de controle (relé regulador de tensão)
poderá ser adquirido junto a outro fornecedor e entregue para montagem no
equipamento pelo Proponente.
A decisão sobre a inclusão ou não do sistema de controle no escopo do
fornecimento deverá ser tomada pela Energisa, e comunicada ao Proponente, antes
da emissão da Autorização de Fornecimento de Materiais.
6.1

Controle

O controle deverá ser, obrigatoriamente, de tecnologia digital e permitir acesso a
todas as variáveis medidas, ajustes, e à memória de massa das medidas de tensão
de saída, corrente de carga, potência ativa e reativa, demanda máxima e posição do
comutador, em intervalos de 1 minuto a 1 hora, programado pelo usuário.
O dispositivo de controle deverá ser provido de porta frontal RS232 para interface
com estação computacional portátil. Deverá ser provido ainda de recursos para
comunicação remota, automação, por protocolo DNP 3.0.
O software para parametrização e análise dos dados deverá fazer parte do
fornecimento.
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O controle deverá ser provido ainda de uma interface local, homem-máquina, que
permita que todos os ajustes, parametrizações e operações sejam feitas no local,
sem o uso de estação computacional portátil.
O controle deverá ser instalado em caixa metálica com grau de proteção mínima IP
54 conforme NBR IEC 60529, fixada no tanque, por meio de parafusos, em
localização que permita fácil e seguro acesso ao operador.
6.1.1 Alimentação do Circuito de Controle
A alimentação dos circuitos de controle deverá ser independente da rede de baixa
tensão do sistema e garantida por fontes internas de energia, TP e TC.
As fontes internas de energia, TP e TC, e o motor do acionamento deverão ser
facilmente desconectados do circuito, permitindo inclusive curto circuitar os terminais
secundários do transformador de corrente, durante a realização de testes nestes
componentes.
A conexão do painel de controle ao sistema de alimentação interna ao regulador,
deve ser feita por conectores que permitam curto-circuitar automaticamente o
secundário do transformador de corrente, quando da retirada do controle.
6.1.2 Inversão do Fluxo de Potência
O controle deverá ter detecção automática de inversão de fluxo de potência, com
opção, através de parametrização do relé, de mudança da alimentação do sensor de
tensão do lado carga para o lado fonte do regulador, de forma a permitir a operação
do regulador no modo “cogeração”.
6.1.3 Faixas de Ajuste
O dispositivo de controle deverá possuir, basicamente, as seguintes faixas de
ajustes: nível de tensão ajustável externamente pelo menos de 105 a 130 V em
degraus de 0,1 V, ou continuamente; largura de faixa ajustável no mínimo entre 1,5
e 6 V ou entre ± 0,6% e ± 3% da tensão de referência; temporização linear, aplicável
somente à primeira comutação, e integrada ajustável no mínimo entre 15 a 90
segundos; compensador de queda de tensão na linha, incluindo reatância e
resistência ajustáveis, independentemente, entre ± 20 V; controle de limite de tensão
de saída, em qualquer operação anormal do controle ou de fluxo de corrente
imprevisto.
6.1.4 Partes Integrantes
- Terminais de teste para verificação da tensão regulada;
- Contador de operações do comutador de derivações em carga;
- Chave de controle "MANUAL - AUTOMÁTICO";
- Chaves Manuais para comando "ELEVAR - ABAIXAR";
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- Indicador de posição neutra independente do indicador de posições do
comutador externo;
- Proteção do dispositivo de controle e do acionamento motorizado do comutador.
Os circuitos eletrônicos digitais deverão ser protegidos por dispositivos de
proteção contra surtos, com indicador de operação e, ou falha nas entradas de
VCA;
- Chave manual para alimentação interna ou externa;
- Sinalização correspondente à situação da tensão real;
- Terminais para alimentação externa do dispositivo de controle; e
- Meios para retornar da indicação de máxima e mínima, para a posição neutra.
7

ENSAIOS

A Energisa poderá, a seu exclusivo critério, por inspetor próprio ou por ela
credenciado, assistir a qualquer fase da fabricação, inclusive junto a
subfornecedores.
Os reguladores devem ser ensaiados no laboratório do fabricante ou em outros
locais indicados pelo fabricante e de comum acordo com a Energisa.
A inspeção e aceitação do equipamento pela Energisa, não eximirão o Proponente
de qualquer de suas responsabilidades de fornecimento e desta especificação,
tampouco comprometerão qualquer reclamação que a Energisa venha a fazer sobre
a existência de material ou equipamento inadequado ou defeituoso.
No caso de não fornecimento do sistema de controle (relés reguladores de tensão),
na realização dos ensaios de recebimento, o Fabricante deverá disponibilizar meios
temporários para acionamento elétrico do regulador, tais como relés reguladores,
blocos de chaves, indicadores de luz neutra/fim de curso, ou outros dispositivos
equivalentes, para viabilizar a realização dos ensaios aqui indicados.
Em caso de falha nos ensaios, o Proponente deverá apresentar, antes da repetição
dos ensaios, um relatório detalhado dos defeitos encontrados e como foram
corrigidos, até 07 dias antes da realização de novos ensaios. A repetição dos
ensaios, bem como todas as despesas com a nova inspeção correrão por conta
exclusiva do Proponente.
Ao término dos ensaios e antes do acondicionamento e embarque, deverá ser
apresentado, em mídia digital, um relatório completo de todos os ensaios efetuados
com o detalhamento dos métodos, instrumentos e constantes empregadas,
necessárias à sua compreensão.
7.1

Ensaios de Rotina e Recebimento

Os ensaios de recebimento devem ser executados em todas as unidades de
fornecimento, conforme NBR 11809 ou outras normas relacionadas.
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- Inspeção Visual;
- Resistência elétrica dos enrolamentos;
- Relação de tensões;
- Polaridade;
- Perdas em vazio;
- Corrente de excitação;
- Impedância de curto circuito e perdas em carga;
- Tensão suportável nominal à frequência industrial;
- Tensão induzida;
- Resistência do isolamento;
- Estanqueidade e resistência à pressão. Se necessário, pelo tipo construtivo do
regulador, pode ser executado durante o processo de fabricação;
- Verificação do funcionamento de acessórios e componentes;
- Tensão suportável à frequência industrial no dispositivo de controle, acessórios e
componentes;
- Aderência e espessura da pintura;
- Ensaios do óleo isolante: rigidez dielétrica; teor de água; fator de perdas
dielétricas ou fator de dissipação; tensão interfacial; índice de neutralização;
densidade a 20/40°C; ponto de fulgor; e ponto de anilina.
7.2

Ensaios de Tipo

O proponente deverá apresentar relatório de ensaios de tipo realizados por
instituição ou laboratório independente de reconhecida competência, em
equipamento de mesma característica do objeto de fornecimento, para análise e
avaliação da Energisa.
Caso o Proponente não apresente os relatórios de ensaio de tipo, ou ainda, os
relatórios não sejam aceitos pela Energisa, os ensaios de tipo deverão ser
realizados em um equipamento de cada tipo escopo do fornecimento, sem ônus
adicional para a Energisa e sem prejuízo das demais obrigações de contrato.
Os ensaios de tipo são:
- Todos os ensaios de recebimento;
- Tensão suportável de impulso atmosférico;
- Fator de potência de isolamento;
- Elevação de temperatura;
- Exatidão do dispositivo de controle;
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- Curto circuito;
- Nível de ruído;
- Tensão de radiointerferência;
- Ensaios do comutador de derivações em carga conforme NBR 8667;
- Estanqueidade da caixa de controle conforme NBR IEC 60529;
- Análise cromatográfica dos gases dissolvidos no óleo isolante;
- Ensaios aplicáveis ao relé regulador de tensão;
- Ensaios no painel de Controle: isolamento; susceptibilidade; climáticos; e
vibração.
8
8.1

REQUISITOS DE FORNECIMENTO
Cronograma de Fabricação

O Proponente deverá enviar à Energisa, antes do início da fabricação e no máximo
15 dias após a assinatura do contrato ou recebimento da Autorização de
Fornecimento de Materiais, um cronograma de fabricação detalhado das etapas de
projeto, recebimento de matérias primas e componentes, fabricação, montagem,
ensaios e embalagens.
Componentes de maior importância provenientes de subfornecedores, deverão ter,
também, seus cronogramas de fabricação apresentados.
Qualquer revisão nos cronogramas deverá ser submetida à Energisa, no máximo 15
dias corridos após o conhecimento das modificações.
8.2

Cronograma de Atividades de Inspeção

O Proponente deverá submeter à Energisa, antes do início da fabricação e no
máximo 15 dias após a assinatura do contrato ou recebimento da Autorização de
Fornecimento de Materiais, um cronograma das atividades de inspeção.
Neste cronograma deverão constar todas as atividades ligadas ao controle de
qualidade do Proponente, os ensaios de rotina e outros ensaios requeridos na
especificação técnica.
As atividades de inspeção deverão ser apresentadas de forma detalhada,
referenciadas às diversas etapas de fabricação e com o seu tempo de duração
estimado.
Qualquer revisão do cronograma das atividades de inspeção deverá ser submetida à
Energisa, no máximo 15 dias corridos após o conhecimento das modificações.
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8.3

Envio de Desenhos para Aprovação

O Proponente deverá submeter à aprovação da Energisa, em mídia digital, formato
compatível com o AUTOCAD, até 15 dias após a data do recebimento da
Autorização de Fornecimento de Materiais, no mínimo, os seguintes desenhos e
documentos:
- Desenhos de contorno do equipamento com a localização de todos os
acessórios, incluindo pesos, dimensões, altura necessária para remover as
buchas, detalhes dos ganchos de suspensão do regulador, da tampa e dos
ganchos para suspensão do núcleo e bobinas;
- Desenhos detalhados das buchas e conectores de linha incluindo nome do
fabricante, tipo, designação, corrente nominal, tensão mantida a 60 Hz e tensão
de impulso;
- Desenho do mecanismo, interno e externo;
- Especificação e desenho detalhado do conector de aterramento;
- Desenho da caixa do painel de controle e programação, com vista frontal dos
controles do painel;
- Dimensões e peso máximo para transporte;
- Diagrama de ligações internas do regulador e dos blocos terminais;
- Desenho da placa de identificação;
- Desenhos construtivos e esquemas funcionais do mecanismo de operação,
mancais, articulações, engrenagens etc.;
- Diagramas de ligações de todos os dispositivos de proteção;
- Desenhos da sustentação do regulador, em poste ou plataforma, com dimensões
e cota;
- Quaisquer outros desenhos ou documentos necessários para a montagem,
operação e manutenção do equipamento.
Serão aceitos desenhos específicos ou de catálogos, desde que esclarecedores e
legíveis.
8.4

Aprovação dos Desenhos

A Energisa, num prazo de 15 dias após o recebimento dos desenhos, enviará ao
Proponente os desenhos aprovados ou reprovados para correções.
A critério da Energisa, todo o trâmite de envio, recebimento e aprovação dos
desenhos, e a liberação para fabricação poderão ser feitos por correio eletrônico.
Nos casos em que os desenhos tenham sido devolvidos para correções, o
Proponente terá o prazo máximo de 15 dias para proceder às modificações
indicadas.
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Cada desenho alterado deverá ser submetido, novamente, à aprovação da Energisa.
A aprovação dos desenhos pela Energisa não desobrigará o Proponente de sua
plena responsabilidade com relação ao projeto integral do equipamento.
Cada etapa de fabricação, somente, poderá ser iniciada quando o Proponente
estiver de posse do desenho que lhe é respectivo, aprovado pela Energisa.
8.5

Desenhos e Documentos Finais

Serão considerados desenhos e documentos finais todos aqueles que receberam
aprovação integral da Energisa e contenham todas as alterações, correções e
revisões feitas durante o processo de aprovação até o recebimento do equipamento,
bem como aquelas apresentadas pelo Proponente e que não necessitem de
aprovação.
Os desenhos finais deverão conter a marcação “Desenho Certificado”.
Os arquivos eletrônicos dos desenhos e documentos finais deverão ser fornecidos
com extensões compatíveis com o AUTOCAD e MSOFFICE, respectivamente,
gravados em mídia digital, e entregues à Energisa em até 15 dias após a liberação
do equipamento, juntamente com 03 cópias do Manual de Instruções.
Todos os desenhos e documentos finais deverão conter, claramente indicadas, as
seguintes informações:
- Identificação do conteúdo do desenho;
- Identificação do conjunto ao qual pertence;
- Número e item do contrato ou da autorização de fornecimento;
- Número da especificação;
- Nome das obras onde o equipamento será instalado;
- Número de série do equipamento.
Todos os desenhos, manuais de instruções, relatórios de ensaios, listas e outros
documentos fornecidos de acordo com os requisitos desta especificação, serão de
propriedade do Grupo ENERGISA e seu custo será considerado como incluído no
preço do contrato. O Grupo ENERGISA terá o direito de copiar qualquer documento,
desenho ou informação fornecida pelo Proponente, para uso nos trabalhos de
projeto, construção e manutenção pelo próprio, seus representantes ou por
terceiros.
8.6

Manual de Instruções

Os manuais de instruções conterão, no mínimo, os seguintes itens na ordem
indicada:
- Descrição e características técnicas principais do equipamento;
- Conjunto de desenhos finais e de montagem, inclusive lista de desenhos;
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- Lista de componentes, acessórios e respectivos números de referências e
catálogos específicos;
- Instruções para recebimento, manuseio e armazenagem;
- Instruções para montagem e desmontagem, bem como instruções para ajustes
quando da operação inicial;
- Instruções para operação permanente;
- Instruções para manutenção preventiva e corretiva, incluindo os respectivos
ensaios periódicos e valores de referência;
- Instruções para armazenamento por períodos prolongados;
- Relatórios de ensaios de rotina e de tipo;
Os Manuais de Instrução deverão ser identificados pelo número e item do contrato
ou da autorização de fornecimento, e da especificação técnica.
8.7

Controle da Qualidade

O Proponente deverá desenvolver e manter um sistema de controle de garantia de
qualidade, de cumprimento dos 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 de ordem técnica,
tornarem-se necessárias durante a fabricação e montagem, somente poderão ser
realizadas com aprovação expressa da Energisa.
8.8

Inspeção

O fornecimento estará sujeito à inspeção a qualquer tempo ou etapa, realizada por
inspetor nomeado pela Energisa.
Ao inspetor será dado livre acesso a todos os locais de fabricação, estando este
autorizado a desempenhar suas funções onde quer que o fornecimento esteja sendo
processado, inclusive nas instalações de subfornecedores, devendo o presente
requisito constar sempre dos seus respectivos contratos.
A Energisa poderá repassar ao Proponente os custos devidos à não realização das
inspeções e, ou ensaios nas datas previstas, se ocasionadas por responsabilidade
do Proponente ou de qualquer de seus subfornecedores.
Caso a inspeção venha a ser realizada em local diferente daquele originalmente
indicado, os custos adicionais serão debitados ao Proponente.
A Energisa poderá, a seu critério, dispensar as inspeções, sem prejuízo da
obrigação do Proponente de apresentar os resultados dos ensaios para liberação
para entrega.
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A liberação dos desenhos ou de outros documentos, bem como os resultados dos
ensaios, a dispensa de inspeção e a liberação para embarque, não isentarão o
Proponente da obrigação do fornecimento dos bens, rigorosamente, de acordo com
o contrato, nem anularão quaisquer reclamações posteriores da Energisa, relativas a
materiais ou componentes defeituosos ou inadequados, fornecidos pelo Proponente.
O inspetor atuará, especificamente, nos seguintes pontos:
- Aprovação dos resultados da inspeção, dos procedimentos de ensaios e
avaliação inicial do sistema de controle proposto pelo Proponente;
- Verificações periódicas dos processos de fabricação;
- Inspeção de fabricação e verificação dos relatórios de ensaios de acordo com os
critérios seguintes: Adequação das matérias-primas conforme requisitos da
especificação; Adequação dos equipamentos a especificação, aos desenhos, aos
documentos contratuais e técnicos e a boa prática da engenharia; Inspeções
periódicas do andamento de produção do Proponente e elaboração de relatórios
de progresso; Testemunho dos ensaios; Acompanhamento da programação de
entrega; Adequação dos métodos de embalagem quanto à proteção necessária
ao manuseio e transporte; Conferência das listas de embarque para cada
equipamento, inclusive identificação e destino.
O Proponente notificará à Energisa, com antecedência mínima de 10 dias, as datas
em que o equipamento estará pronto para inspeção e ensaios.
Caso a Energisa dispense a presença de seu inspetor durante as inspeções e
ensaios, o Proponente deverá incluir no Relatório de Ensaios um Certificado de
Garantia de autenticidade dos resultados.
Nenhum material deverá ser embalado para embarque antes da conclusão de todos
os ensaios, análises de ensaios e inspeções, da aprovação do inspetor ou da
autorização por escrito da Energisa.
8.9

Embalagem e Transporte

A embalagem necessária ao transporte e armazenamento do conteúdo do
fornecimento, bem como seu transporte até o local definido no contrato ou
autorização de fornecimento, serão de inteira responsabilidade do Proponente.
A embalagem deverá ser adequada ao transporte rodoviário ou ao aplicável no caso,
e deve obedecer, fundamentalmente, aos seguintes critérios:
- Deverá ter indicações de posicionamento dos pesos de modo a garantir a
estabilidade do equipamento a ser transportado;
- Deverá ser projetada de modo a suportar e facilitar as operações de embarque e
desembarque, sem prejuízo da segurança dos operadores e da integridade do
equipamento;
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- Deverá estar identificado na embalagem, onde aplicável, a indicação de face
superior, símbolo de içamento, centro de gravidade, símbolo de proteção contra
umidade, símbolo de frágil, número de remontagens permitidas e quando for o
caso com a tensão e potência da resistência;
- Qualquer dano ao equipamento, devido à embalagem inadequada, será de
responsabilidade do Proponente;
- As embalagens deverão ser feitas de maneira que peças dos equipamentos que
possuam números de série de fabricação diferentes, mesmo que idênticas, sejam
embaladas em volumes distintos.
Entretanto, os volumes poderão ser
agrupados, a critério do Proponente, para facilitar o transporte;
- Todos os instrumentos, relés e outras partes delicadas, que podem ser
danificados se transportados montados no equipamento deverão ser embalados
separadamente;
- Todas as pequenas peças, bem como chaves e ferramentas, deverão ser
acondicionadas em caixas de madeira, protegidas com papel impermeabilizado
ou equivalente e, devidamente, reforçadas com tiras de aço de dimensões
apropriadas. Instrumentos, relés etc., ainda deverão ser protegidos com uma
película plástica transparente e acondicionados de forma a protegê-los de
quebras por choque ou vibração;
- As peças sobressalentes, quando aplicável, deverão ser embaladas em
separado do fornecimento, em embalagens que suportem armazenagem, por
longos períodos, marcadas "Sobressalentes" e com a indicação do conteúdo de
cada embalagem. As peças sobressalentes serão embaladas individualmente ou
em conjuntos inseparáveis, de forma a não interferirem com a embalagem das
demais sobressalentes quando forem retiradas para uso. Por conveniência de
transporte poderão ser encaixotadas, juntas, várias embalagens de
sobressalentes;
- Cada embalagem deverá conter um exemplar do romaneio no interior da mesma
e outro preso na parte exterior, em invólucro de plástico lacrado, resistente a
intempéries, relacionando, exclusivamente, os materiais contidos na embalagem,
descrevendo todos detalhes e seus respectivos códigos;
- Cada embalagem deverá ser identificada, indelevelmente, com as seguintes
inscrições: Nome do equipamento; Nome do Proponente; Local de destino;
Número do contrato ou autorização de fornecimento; Número da nota fiscal;
Número de série do equipamento; Dimensões e peso.
O transporte dos equipamentos e seus acessórios deverão ser realizados pelo
Proponente, ficando a seu encargo, todas as providências necessárias para carga,
transporte e descarga dos equipamentos na obra ou almoxarifado do Grupo
Energisa e o seguro correspondente.
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8.10 Armazenamento
Se o Proponente antecipar a entrega de qualquer equipamento, a Energisa se
reserva o direito de não o receber. Neste caso, o Proponente providenciará, às suas
custas e responsabilidade, o armazenamento até a data prevista de embarque.
8.11 Desvios Técnicos e Comerciais
Para cada desvio proposto à especificação técnica ou às condições comerciais, o
Proponente deverá indicá-lo claramente em sua proposta.
Cada desvio técnico proposto deverá ser acompanhado de documentos e textos
justificativos que permitam à Energisa, julgar se o equipamento afetado não
apresenta contradição com a especificação técnica e assegura qualidade e
performance iguais ou superiores ao especificado.
8.12 Aceitação
A Energisa dará por aceito e definitivamente recebido todo o fornecimento, quando
forem satisfeitos, integralmente, todos os itens desta especificação, bem como as
demais condições do contrato e da autorização de fornecimento.
8.13 Garantia Técnica
O Proponente 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 24 meses a partir da entrega relacionada com o
fornecimento, exceto quando o fornecimento não entrar em operação nas datas
estipuladas por culpa do Proponente.
Caso o fornecimento apresente defeitos ou deixe de atender aos requisitos das
especificações, a Energisa poderá rejeitá-lo e exigir que o Proponente proceda a sua
imediata substituição ou correção, devidamente montado, sem ônus para a
Energisa. Neste caso, um novo período de garantia de 24 meses de operação
satisfatória deverá entrar em vigor.
Caso, depois de notificado pela Energisa, o Proponente se recusar ou deixar de
corrigir ou substituir o fornecimento, a Energisa terá o 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 Proponente ou de iniciar uma ação judicial para reavê-los.
8.14 Assistência Técnica
O proponente deverá detalhar os critérios adotados para prestação de manutenção
e assistência técnica para os produtos ofertados, tanto para cobertura de falhas de
fabricação ocorridas no período de garantia, como para consertos de iniciativa da
Energisa. Também, deverá disponibilizar lista de peças sobressalentes para
conserto, dispondo-se ao fornecimento delas quando solicitado.
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O proponente deverá fornecer durante um período de 10 anos, a contar da data de
entrega, qualquer peça cuja substituição venha a ser necessária.
9

VALORES GARANTIDOS

O proponente deverá apresentar junto à proposta a ficha de valores especificados
vs. valores garantidos, a lista de desvios e exceções e a lista de sobressalentes.
A não apresentação dos documentos aqui citados implicará na desclassificação da
proposta.
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9.1

Folha de Dados Técnicos
Valores

Item

Descrição
Especificados

1

Fabricante e modelo

2

Tensão nominal

4.2 e 4.3

3

Corrente nominal

4.2 e 4.3

4

Corrente e excitação

-

5

Frequência nominal

60 Hz

6

Elevação de temperatura

4.4.3

7

Polaridade

8

Detalhes das buchas (1)

9

Massas aproximadas (2)

10

Volume de óleo

11

Dimensões principais (3)

12

Potência em regime permanente

13

Faixa de regulação e número de passos

14

Perdas em vazio (4)

-

15

Perdas a plena carga (5)

-

16

Impedância a 75°C (6)

17

Classe de precisão garantida

18

Detecção de inversão do fluxo de potência

19

Variação da corrente nominal (7)

Garantidos

NBR 11809
-

4.2 e 4.3
5.7

ANSI 57.15
Sim
-

(1)

Tipo e classe de isolamento

(2)

Com óleo e sem óleo

(3)

Altura do tanque, altura largura e profundidade montado e área ocupada

(4)

Na tensão nominal e a 110% da tensão nominal (média nas posições extremas)

(5)

Média nas posições extremas

(6)

Na posição central e nas posições extremas

(7)

Para alteração da faixa regulada para ± 7,5% e ± 5%
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9.2

Lista de Desvios e Exceções

Item da
especificação

Descrição do desvio ou exceção

1

...

2

...

3

...

9.3

Sobressalentes

Item

Descrição

1

...

2

...

3

...
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