MANUAL DE INSTALAÇÃO

Instruções, precauções e sugestões para
a manutenção de transformadores do
tipo seco encapsulados, com vista a
satisfazer as normas de segurança
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1. GENERALIDADES
Este documento destina-se a sugerir a forma de instalar e usar, em condições seguras e em conformidade com o disposto na norma os transformadores a seco encapsulados em resina fabricados em conformidade com as normas obrigatórias e destinados a ser utilizados em instalações
industriais, comerciais e em diferentes tipos de serviços.
Os transformadores encapsulados em resina, usados corretamente, oferecem as vantagens listadas abaixo:
•
•
•
•

Resistência à combustão e capacidade de auto-extinguisse quando cessa a causa da combustão.
Tempo e custos de manutenção reduzidos.
Dimensões reduzidas.
Ótima resistência aos esforços dinâmicos de curto-circuitos.
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1.1 Normas de referência
IEC EN 60076-11 - IEC EN 60076-1 / ABNT SPE
Transformadores de Potência – Parte 11: transformadores a seco.

Norma ABNT-NBR10295
Qualquer outra norma que seja exigida pelas cliente especificações do cliente.
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2. TRANSPORTE, DESCARGA E ARMAZENAMENTO
2.1 Recepção e descarga
O transformador é entregue completamente montado e preparado para receber a conexão tanto para
MT (média tensão) quando quer por ao lado BT (baixa tensão). Quando chega ao destino se recomenda
a realização de um cuidadoso controle de maquina para verificar eventuais danos sofridos durante o
transporte, e deve ser notificado imediatamente na documentação do transporte. Para que o construtor e o motorista possam responder rapidamente, as eventuais anomalias devem se anotar na folha
de entrega. Verificar que as características indicadas na placa correspondam com a documentação de
prova anexa e com as características que aparece na ordem, ademais, verificar que o transformador
contém todos os acessórios solicitados. (EX. Rodas de movimento, aparelho do controle da temperatura, etc).

2.2 Movimento
Durante a movimentação não se deve, em hipótese nenhuma, fazer pressão nas bobinas e nas conexões ( risco de danificar o equipamento )(Fig.1). Para realizar o deslocamento de forma manual com a
finalidade de poder colocar as rodas, recomenda-se o uso de macaco hidráulico, interpondo de forma
eventual, uma peça de madeira entre este e as estruturas metálicas em a que se apoia (Fig.2). Evitar
colocar o macaco hidráulico na superfície das bobinas ou no núcleo (risco de danificar o equipamento).

Fig.1

Fig.2
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2.3 Içamento
O içamento do transformador deve ser realizado utilizando
os ganchos existentes na estrutura superior, utilizar cabos
adecuados para obter um ângulo máximo de 60º entre eles
(Fig. 3).
Fig.3

2.4 Armazenamento
O transformador de resina e utilizado para instalações internas, portanto, não se pode armazenar
no exterior. É aconselhável, no caso de não realizar a instalação de imediata, não desempacotar
para evitar a acumulação de pó.

2.5 Altitude
Os transformadores são fabricados para operar na altitude máxima de instalação, estabelecidos
pelas normas: 1000 metros acima do nível do mar.

2.6 Temperatura Ambiente
As condições de temperatura ambiente prevista são as estabelecidas na norma IEC:
• • Temperatura do ar de refrigeração: 40ºC
• • Temperatura média máxima de valores diários: 30ºC
• • Temperatura média máxima de valores anuais: 20ºC
• • Temperatura de armazenamento e transporte: até os -25ºC.
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3. INSTALAÇÃO
Os transformadores em resina são aptos para instalação em baixo de cobertura; no caso de que
tenha sido desenhado com o gráu de proteção IP00, deve se colocar em ambiente isolado, seco
e onde não há risco de gotejamento de água.
Durante à instalação deve-se ter sempre em conta as sugestões indicadas a seguir:
• Ligar a massa todas as partes métalicas sem tensão, mediante o ponto de terra indicado
sempre.
• Assegurar uma correta conexão dos cabos, adequadamente fixados e distantes da superfície
dos enovelados, como o indica a TABELA A.
• Assegurar uma boa fixação do transformador ao piso, e evitar que tenha partes metálicas em
proximidade que possam entrar em vibração quando o equipamento estiver em operação.
• No caso de transformadores com dupla tensão primária ou secundaria, comprovar que o equipamento esteja conectada com o valor correspondente à tensão de alimentação e de saída.
• Verificar que a borboleta de regulagem esteja posicionada no valor correspondente ao valor
da rede; caso contrario deve-se modificar este valor seguindo as indicações que se encontrão na placa e na seção POSTA EM SERVIÇO Regulação da tensão de entrada, na pagina 12.
• Conectar o sistema de proteção térmica, seguindo o indicado no plano de operação.
• Verificar que não tenha objetos estranhos (peças metálicas, barras de ferro e etc.) em torno
do transformador.
• Verificar que ambas as bobinas MT e BT estão perfeitamente concêntricas e que os calços
prensa bobinas estão corretamente centrados e ajustados.
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3.1 Colocação do transformador na subestação

Tabela A

O transformador em resina deve ser considerado como se tivesse todas as partes em baixa tensão , portanto e proibido absolutamente tocá-lo quando encontra se alimentado eletricamente.
Por este motivo, o equipamento deverá sempre encontra se isolado e o acesso ao local vai ser
possível somente a través de uma porta com fechadura conectada com o interruptor de meia
tensão, que pode garantir a ausência de tensão quando se tenha a possibilidade de acesso ao
local. O transformador deve ser instalado observando as distancias de segurança indicadas na
TABELA A-B, desde as bobinas às paredes a massa e os cabos.
Tanto na Meia Tensão e Baixa Tensão. Deve se tomar cuidado para que qualquer parte metálica
(canal para cabos auxiliais, barras metálicas de suporte ) respeite a distância prescrita, em função da classe de isolamento, das bobinas e dos cabos do triângulo e de toda a outra
parte que se encontre em baixa tensão. Como já antes indicado, a distância é relativa à tensão máxima de isolamento
do equipamento e ao tipo das paredes. Toda a superfície
das bobinas devem ser consideradas como “parte de baixo
tensão”: MANTER A DISTÂNCIA DE SEGURANÇA.
Um
(kV)

12

17,5

24

36

H
(mm)

120

220

220

320

Tabela B
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Um (kV)

A (mm)
Parede lisa

A (mm)
Gradeado

12

120

300

17,5

220

300

24

220

300

36

320

320

4. PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR
4.1 Proteção contra as sobretensões
Durante o projeto é adequado prever sempre a proteções contra as sobretensões, que vai se
montar em cada fase. Este sistema de proteção podera ser realizado utilizando para-raios que
vai descarregar a terra os evetuais picos de tensão que se apresentem na rede de alimentação.
A definição do tipo de descarregador se efetua em função das caraterísticas da instalação e dos
dados que se encontram na placa.

4.2 Proteção contra as sobrecorrentes
Outra proteção necessária é a que protege o transformador contra os efeitos térmicos e dinámicos determinados por fenómenos de sobrecorrente causados por um curto-circuito. Para isso se
utiliza interruptor automático e/ou fusíveis limitadores de corrente, mesmo que se tenham em
consideração os possíveis limitadores, podem intervir em caso de fenômenos de curto-circuito.

4.3 Conexões elétricas e fixações / Valores dos pares de ajuste
O bloqueio e o ajuste, tanto das conexões elétricas quanto das fixações mecânicas, deve se realizar seguindo o indicado nas seguintes tabelas.
⁓

*Note: 1 Nm = 0,1 kgm
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ACOPLAMENTOS ELÉTRICOS
TIPO DE PARAFUSO

PAR DE AJUSTE EM [Nm]*

M6

5

M8

11

M 10

25

M 12

40

M 14

60

M 16

85

ACOPLAMENTOS MECÁNICOS
PARAFUSO

VALOR DO PAR [Nm]*

M 12

95

M 14

150

M 16

235

M 18

320

M 20

455

M 22

615

M 24

790
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5. REFRIGERAÇÃO DO TRANSFORMADOR
Para evitar que uma incorreta refrigeração possa danificar de maneira irreparável o transformador, é necessário que a energia térmica produzida por efeito das perdas em vazio no núcleo
magnético e das perdas em carga, geradas pelos enovelados quando o transformador esta funcionando, se dissipe completamente. Este problema apresenta se especialmente, sempre que o
transformador e instalado num ambiente de dimensões limitadas e/ou que tenha uma entrada
do fluxo de ar reduzida com respeito às necessidades reais, ou que esteja localizado em posição
incorreta.
Nestes casos, deve se recorrer a um sistema de renovação de ar forçado com ventiladores ou
aspirações situadas na parte posterior da cabina e com uma abertura no fundo da mesma para
permitir a entrada de fluxo de ar. Para favorecer a circulação natural é importante que a abertura
de entrada seja posicionada sempre na parte baixa e com altura máxima até o começo do enovelado de meia tensão,com objetivo de favorecer o efeito chaminé e sua passagem pelo canal que
se encontra entre a bobina de meia tensão e a bobina de baixa tensão. No caso de que se tenha
tirado as rodas de apoio, é conveniente que o transformador se encontre numa posição levantada
do piso, de maneira que se respeite a altura de terra e seja possível a correta passagem de ar.
No que refere às aberturas que se devem realizar para a entrada e a saída do ar, é importante
que a abertura inferior se realize debaixo da
máquina ou ao redor de todo o perímetro
da mesma; entretanto a abertura superior
deve ter normalmente uma seção maior de
10% a 15%, s uperior a inferior, em virtude
SAÍDA DE AR QUENTE
do maior volume do ar quente para evitar a
sua acumulação.

ENTRADA DE AR FRIO
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Volume de ar e seção de entrada
Considerando:
Pt Total das perdas que se devem dissipar em KW.
∆O Gradiente (diferença) de temperatura em ºC entre o ar de entrada e o de saída.
Q Quantidade de ar em m³/s, que atravessa as aberturas.
H Distância em metros entre linha de centro do transformador e a linha de centro da abertura
superior da cela.
S
Superfície útil expressada em m2 (excluindo a grade) da abertura inferior.
O volume necessário para uma refrigeração correta pode ser calculado com a equação abaixo:
Q = Pt / ( 1,15 * ∆O ) [m3 / s ]
Área útil da abertura inferior pode ser calculada com a equação abaixo:
S = 10,752 * ( Pt / (√(H*∆O3))[m2]
Situações que se devem evitar:
•
•
•
•

•

Valores da temperatura do ar de refrigeração superiores aos previstos na normativa ou, em
qualquer caso, no projeto.
Instalação do transformador em locais de dimensões reduzidas e com paredes expostas aos
raios solares.
Instalação do transformador em ambientes onde existam aparelhos que introduzam calor
nos mesmos.
Instalação em ambientes com escasso arejamento, onde a quantidade de ar poderia ser
insuficiente (as vezes pode se minimizar o efeito instalando equipamentos de ventilação
forçada).
Instalação em posição periférica com respeito ao fluxo normal do ar desde a entrada para a
saída, que sempre deve permitir atravessar o transformador desde baixo para cima, tomando como referência a linha de centro do transformador.
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6. INICIO
6.1 Aterramento do transformador
Comprovar que a aterramento do núcleo se realize através das estruturas, com uma oportuna conexão de terra que atende o quanto se estabelece nas normas.

6.2 Conexão
Controlar que as bobinas não tenham sofrido nenhum dano durante o transporte e não tenha acontecido nenhum deslocamento relativo durante á carga, transporte, descarga e ubicação em posição do
transformador, e que os blocos de fixação se encontrem corretamente ubicados e fixados. Ademais
,controlar as conexões e o ajuste das partes de conexão, tanto dos cabos de meia tensão quanto os de
baixa tensão ; para estes últimos verificar que as ancoragens tenham sido realizadas .
Verificar que nenhuma parte dos cabos ou das conexões de terra passem próximo das partes de baixa
tensão ou das superfícies das bobinas (para controlar a distância mínima prevista, veja a TABELA A, na
página 7), e também que tenha interligação entre as conexões de todos os elementos que devem estar
conectados a terra. No caso de que se tenha previsto sistemas de controle da temperatura (termômetro, central eletrônica), verificar que o ajuste tenha sido realizado de forma correta à temperatura de
funcionamento do alarma e de disparo, e que tudo esteja funcionando corretamente. Verificar que os
condutores de refrigeração não estão obstruídos.

CLASSE DE ISOLAMENTO

CAMPO DE APLICAÇÃO

B

DA -25°C BIS 120°C

F

DA -25°C BIS 140°C

CLASSE DE
ISOLAMENTO

ALARME

DISPARO

B

110°C

120°C

F

130°C

140°C
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6.3 Limpeza
Se o transformador foi armazenado em ambiente empoeirado durante um periodo longo, realizar
uma limpeza geral. Para tirar o pó das bobinas e eventuais marcas de sujeira ou condensação
utilizarem ar a baixa pressão e panos secos.

6.4 Regulação da tensão de entrada
Manobra que vai se efetuar com o transformador desligado.
A variedade da tensão de alimentação no capo +-5% garantindo pelo conjunto se pode compensar para obter a relação justa de entrada mediante de regulação normalmente costumam ser cinco e portanto +-2 x 2,5%. No caso em que o valor da meia tensão
entra diferente ao valor da tensão nominal, se aconselha que se
sigam as instruções de conexão indicadas na placa, para obter o
valor mais perto ao proporcionado pela empresa distribuidora.
Recomenda se colocar todas as regulagens na mesma posição.

6.5 Energizado
Depois de haver efetuado o controle geral de todos os aparelhos e de haver verificado que nenhuma parte externa caiu de maneira acidental dentro do transformador (entre a bobina MT e
BT ou entre a bobina BT e o nucleo, entre as diferentes partes de conexão), ligar o interruptor
pelo lado MT com a máquina desligada na BT. Depois, introduzir a carga no lado BT à metade do
relativo interruptor.
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6.6 Funcionamento em paralelo
Para um funcionamento correto em paralelo tem que respeitar as condições descritas abaixo:
• Relação de espiras (material que gira em torno ao transformador) em todas as posições do campode
tensão, tem que ser igual para todas as máquinas para as que se requere o paralelismo.
• O mesmo grupo vetorial.
• O mesmo valor da tensão de curto-circuito no ámbito da tolerância admitida pelas normar IEC.
Considerando o feito de que a queda de tensão está em relação com o valor da tensão de curto-circuito
e com o das perdas, e que também depende da potência nominal, o funcionamento em paralelo vai ser
tanto melhor quanto mais similares sejam as potências. As normas aconselham que os transformadores
que funcionam em parelelo tenham a mesma relação de potência e que não supere 1/2, portanto, vai ser
oportuno ter em conta este feito no momento de escolher do equipamento. Uma vez que se tenha realizado
a conexão em paralelo, antes de fechar a conexão, controlar que os cabos de MT e BT estejam conectados
a todos os equipamentos e nas mesmas fases e que as barras de comutação estejam colocadas na mesma
posição, de tal maneira que se obtenha a mesma tensão nas mesmas fases e nos mesmos transformadores,
para que desta maneira saia a mesma relação de tensão (que corresponde à relação de tensão prevista).
Para obter isto é necessário criar, entre os secundários dos transformadores, uma ponte metálica de
conexão que facilite a confrontação entre as tensões
de fase. Quando existe o neutro considere se adequado realizar a conexão. Com o uso de um voltímetro
também se deverá verificar o valor da diferença de
potencial existente entre wL3, vL2, uL1.
Se o valor achado é constantemente igual a zero,
significa que todas as condições de paralelismo são
apropriadas e que se podem fechar os interruptores
de baixa tensão.
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7. MANUTENÇÃO
O transformador de tipo seco com enrolamentos encapsulado em resina necessita de manutenção reduzida. De qualquer modo há que executar uma série de controles, a freqüência desta
esta relacionada em função das condições ambientais e de funcionamento. Em ambientes que
tenham um nível suficiente de limpeza e baixo teor de umidade, e em condições normais de funcionamento, os controles poderão ser feitos em intervalos mais longos. De qualquer modo, recomenda se um controle anual. Em caso de instalação em ambientes muito sujos e/ou empoeirados
ou em condição de cargas que tenham uma intensidade variável e com picos, e recomendado
reduzir o intervalo de tempo. As bobinas se devem estar isentas de pó e para limpar utiliza se ar
comprimido e panos secos;além disso devemos verificar que a sujeira não venham obstruir os
canais de refrigeração que se encontram entre as bobinas de Meia Tensão e Baixa Tensão, e entre
a bobina de Baixa Tensão e o núcleo. Verificar também o correto ajuste dos cabos nas conexões
e o das platinas do troco de tensão, e também a correta fixação das buchas que fixa as bobinas. Todas estas partes podem sofrer desapertos, tanto por efeito de sobrecargas instantâneas,
quanto das vibrações do núcleo, em condição do transformador em serviço. No caso de que, por
diferentes causas, o transformador tenha absorvido umidade, antes de pôr em operação deverá
submeter a um processo de secagem seguido por um controle da resistência de isolamento. Os
valores meios, detectados por meio de um megómetro. Os controles se executam entre cada fase
de Baixa Tensão e a terra, entre a Meia Tensão e a Baixa Tensão, e entre a Media Tensão e a massa.
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8. FICHA DE INTERVENÇÃO
CONTROLE A SE
EFETUARE

PERIODICIDADE

RESULTADO QUE
SE DEVE OBTER

Controle das termo-resistências

Controle anual e depois de
intervencões excepcionais

Continuidade elétrica medida
utilizando um provador

Controle do funcionamento dos
dispositivos de proteção contra
as sobrecargas

Periódica programada

Conforme às instruções

Limpeza devido a sujeira, pó e
corpos estranhos nos
enovelados

Controle e por ocasião de
eventuais paradas

Limpeza utilizando ar
comprimido e panos

Partes das conexões de
estrela-triángulo e terminais
Meia Tensão/Baixa Tensão

Controle anual e depois de
intervencões excepcionais

Par de ajuste (veja a tabela 4.3).
Utilizar chave dinamométrica

Partes de ancoragem no do
transformador

Controle anual e depois de
intervencões excepcionais

Par de ajuste (veja a tabela 4.3).
Utilizar chave dinamométrica

Controle de isolamento dos
enovelados entre eles e para à
massa
Controle do valor de compressão das buchas de fixação das
bobinas

Depois de uma longa parada do
transformador

MT/Massa 250 MΩ
BT/Massa 50 MΩ
MT/BT 250 MΩ
Megaohometro
aislamiento de BT
1000 V e inferior a la clase de
con una tensión superior a
(tipo megger)

Depois de um armazenagem
prolongado. Antes de pôr início
Controle anual e depois de
intervenções excepcionais

Os valores do par de ajuste
podem variar entre 10 y 15 Nm.
Utilizar uma chave
dinamométrica
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9. ANOMALIA DO FUNCIONAMENTO E
PRIMEIRAS INTERVENÇÕES
ANOMALIA

PARTES DEFEITUOSAS/
CAUSAS PROVÁVEIS

SOLUÇÕES

Presença de sujeira.
Absorção de umidade no dielétrico

Limpar com ar seco;
secar ventilando

Defeito do dielétrico;
envelhecimento, sujeira

Entrar em contato com o
fabricante

Bobina de Meia Tensão:
problema de isolamento

Entrar em contato com o
fabricante

Muda Tensão/O valor da tensão
primária não coincide com o da
bornera

Verificar que a posição indicada
para a posição da muda de
tensão coincida com a da linha

Relé de proteção regulado
incorretamente pelo que se
refere ao tempo e à intensidade de
corrente

Voltar a regular a temporização
e regular o valor de intensidade

Tensão primária diferente da nominal. Ausência de tensão primária

Entrar em contato com a
empresa fornecedora de energia
elétrica.

Borboleta muda de tensão não
localizados corretamente

Modificar o posicionamento

Baixa resistência de isolamento

Disparo do
interruptor automático

Valor anômalo da t
ensão secundaria
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