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À ELEKTRO é reservado o direito de modificar total ou parcialmente o conteúdo desta norma, a qualquer
tempo e sem prévio aviso considerando a constante evolução da técnica, dos materiais e equipamentos
bem como das legislações vigentes.
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OBJETIVO

Esta Norma estabelece as características e requisitos mínimos exigidos para o fornecimento
de transformadores monofásicos e trifásicos das classes de tensão de 15 kV e 36,2 kV,
imersos em óleos isolantes com resfriamento natural.
2

CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se aos transformadores monofásicos e trifásicos das classes de tensão de 15 kV e
36,2 kV, a serem utilizados nas redes aéreas urbanas e rurais de distribuição de energia
elétrica da ELEKTRO Eletricidade e Serviços S.A.
3

DEFINIÇÕES

Para os fins desta Norma, adotam-se as definições constantes na ABNT NBR 5356-1 e
ABNT NBR 5458.
4

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

4.1 Legislação
Portaria Interministerial nº 104 de 22/03/2013 do Ministério de Minas e Energia
Portaria nº 378 de 28/09/2010 do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial)
4.2 Normas técnicas brasileiras
ABNT NBR 5034, Buchas para tensões alternadas superiores a 1 kV – Especificação
ABNT NBR 5356-1, Transformadores de potência - Parte 1: Generalidades
ABNT NBR 5356-2, Transformadores de potência - Parte 2: Aquecimento
ABNT NBR 5356-3, Transformadores de potência - Parte 3: Níveis de isolamento, ensaios
dielétricos e espaçamentos externos em ar
ABNT NBR 5356-4, Transformadores de potência - Parte 4: Guia para ensaio de impulso
atmosférico e de manobra para transformadores e reatores
ABNT NBR 5356-5, Transformadores de potência - Parte 5: Capacidade de resistir a curtoscircuitos
ABNT NBR 5426, Planos de amostragem e procedimentos na inspeção de atributos
ABNT NBR 5435, Buchas para transformadores imersos em líquido isolante - Tensão nominal
15 kV, 24,2 kV e 36,2 kV - Especificações
ABNT NBR 5437, Bucha para transformadores sem conservador de óleo - Tensão nominal
1,3 kV – 160 A, 400 A e 800 A – Padronização
ABNT NBR 5438, Bucha para transformadores - Tensão nominal 1,3 kV, 2 000 A, 3 150 A e
5 000 A – Padronização
ABNT NBR 5440, Transformadores para redes aéreas de distribuição – Padronização
ABNT NBR 5458, Transformadores de potência – Terminologia
ABNT NBR 5590, Tubos de aço-carbono com ou sem solda longitudinal, pretos ou
galvanizados - Especificação
ABNT NBR 5915-1, Chapas e bobinas de aço laminadas a frio Parte 1: Requisitos
ABNT NBR 6234, Óleo mineral isolante - Determinação da tensão interfacial de óleo-água
pelo método do anel - Método de ensaio
ABNT NBR 6323, Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido – Especificação
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ABNT NBR 6649, Bobinas e chapas finas a frio de aço-carbono para uso estrutural —
Especificação
ABNT NBR 6650, Bobinas e chapas finas a quente de aço-carbono para uso estrutural —
Especificação
ABNT NBR 6869, Líquidos isolantes elétricos – determinação da rigidez dielétrica (eletrodo de
disco)
ABNT NBR 7277, Transformadores e reatores - Determinação do nível de ruído
ABNT NBR 7400, Produto de aço ou ferro fundido – Verificação do revestimento de zinco –
Verificação da uniformidade do revestimento – Método de Ensaio
ABNT NBR 8094, Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à
névoa salina – Método de Ensaio
ABNT NBR 8096, Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição ao
dióxido de enxofre – Método de Ensaio
ABNT NBR 8158, Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de energia
elétrica — Especificação
ABNT NBR 8159, Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de energia
elétrica — Padronização
ABNT NBR 9209, Preparação de superfícies para pintura – processo de fosfatização –
Procedimento
ABNT NBR 10443, Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre
superfícies rugosas - Método de ensaio
ABNT NBR 10996, Tinta de fundo epóxi-poliamida, rica em zinco - Especificação
ABNT NBR 11003, Tintas – Determinação da aderência
ABNT NBR 11341, Derivados de petróleo - Determinação dos pontos de fulgor e de
combustão em vaso aberto Cleveland
ABNT NBR 11407, Elastômero vulcanizado - Determinação das alterações das propriedades
físicas, por efeito de imersão em líquidos - Método de ensaio
ABNT NBR 11888, Bobinas finas e chapas finas de aço carbono e de aço de baixa liga e alta
resistência – Requisitos gerais – Especificação
ABNT NBR 12133, Líquidos isolantes elétricos - Determinação do fator de perdas dielétricas e
da permissividade relativa (constante dielétrica) - Método de ensaio
ABNT NBR 13882, Líquidos isolantes elétricos - Determinação do teor de bifenilas
policloradas (PCB)
ABNT NBR 14248, Produtos de petróleo - Determinação do número de acidez e de
basicidade - Método do indicador
ABNT NBR IEC 60085:2012, Isolação elétrica — Avaliação térmica e designação
ABNT NBR IEC 60156, Líquidos isolantes - Determinação da rigidez dielétrica à freqüência
industrial - Método de ensaio
4.3 Normas técnicas internacionais
ASTM D92, Test Method for Flash and Fire Points by Cleveland Open Cup Tester
ASTM D297, Test Methods for Rubber Products—Chemical Analysis
ASTM D412, Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers—Tension
ASTM D471, Test Method for Rubber Property—Effect of Liquids
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ASTM D521, Standard Test Methods for Chemical Analysis of Zinc Dust (Metallic Zinc
Powder)
ASTM D523, Test method for specular gloss
ASTM D870, Standard Practice for Testing Water Resistance of Coatings Using Water
Immersion
ASTM D924, Test method for dissipation factor (or power factor) and relative permittivity
(dielectric constant) of electrical insulating liquids
ASTM D971, Test Method for Interfacial Tension of Oil against Water by the Ring Method
ASTM D974, Test Method for Acid and Base Number by Color-Indicator Titration
ASTM D1014, Standard Practice for Conducting Exterior Exposure Tests of Paints and
Coatings on Metal Substrates
ASTM D1533, Test Method for Water in Insulating Liquids by Coulometric Karl Fischer
Titration
ASTM D1619, Test Methods for Carbon Black—Sulfur Content
ATM D1735, Standard Practice for Testing Water Resistance of Coatings Using Water Fog
Apparatus
ASTM 2240, Test Method for Rubber Property—Durometer Hardness
ASTM D2247, Standard Practice for Testing Water Resistance of Coatings in 100 % Relative
Humidity
DIN 50018, Testing in a saturated atmosphere in the presence of sulfur dioxide
IEC 60404-8-7, Magnetic materials - Part 8-7: Specifications for individual materials - Coldrolled grain-oriented electrical steel strip and sheet delivered in the fully-processed state
ISO 8501-1, Preparation of steel substrates before application of paints and related products Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation grades of
uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings
CISPR/TR 182, Radio interference characteristics overhead power lines and high voltage
equipment – Part 2: Methods of measurement and procedure for determining limits
4.4 Norma técnica da ELEKTRO
ND.01, Materiais e equipamentos para redes aéreas de distribuição de energia elétrica –
padronização.
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CONDIÇÕES GERAIS

5.1 Fabricação
O projeto, a matéria-prima, a mão de obra, a fabricação e o acabamento devem incorporar,
tanto quanto possível, os melhoramentos que a técnica moderna sugerir, mesmo quando não
mencionados nesta Norma.
A(s) alteração(ões) de projeto em relação ao fornecimento anterior ou processo de
homologação deve(m) ser descrita(s) em todos os seus aspectos e enviada(s) para
apreciação da ELEKTRO.
Quando mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item do pedido de compra, todas
devem possuir o mesmo projeto e ser essencialmente igual, com todas as peças
correspondentes, intercambiáveis.
O projeto deve sempre permitir fácil manutenção, conserto e substituição de peças. Não são
permitidos projetos em que seja impraticável a substituição do núcleo ou enrolamentos na
manutenção, ou seja, do tipo “descartável”.
5.2 Material e mão de obra
Os transformadores a serem fornecidos devem ser fabricados e montados com mão de obra
qualificada, de acordo com as melhores técnicas disponíveis.
Os materiais utilizados devem ser de boa qualidade e ser de uso tradicional, não sendo
permitido o uso de materiais inéditos ou sem tradição estabelecida, a não ser com a
aprovação prévia da ELEKTRO.
Somente são aceitos transformadores fabricados com materiais e componentes novos, de
boa qualidade e uniformes, e sem defeito de fabricação.
5.3 Condições normais de funcionamento
Os transformadores devem ser projetados e fabricados para funcionar sem alterações na
potência, temperatura e desempenho nas seguintes condições:
a)
b)
c)
d)
e)

altitude até 1 000 m;
temperatura ambiente de -5 ºC até 40 ºC e média diária não superior a 30 ºC;
umidade relativa do ar até 100%;
precipitação pluviométrica média anual: de 1 500 mm a 3 000 mm;
exposição ao sol, chuva e poeira.

5.4 Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE
Os transformadores devem possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE
do Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE, conforme Portaria Interministerial nº 104/2013
e Portaria Inmetro nº 378/2010.
6

CONDIÇÕES E ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

6.1 Características elétricas
6.1.1

Tensões nominais, potências, ligações e derivações

a) Os transformadores especificados nesta norma devem atender as características
elétricas (potências, tensões nominais, NBI) definidas nas padronizações constantes da
Norma ND.01 da ELEKTRO.
b) Os transformadores devem ter três derivações no primário, mantendo, em todos, a
potência nominal.
c)
A relação de tensões deve ser verificada em todas as derivações, sendo que os valores
obtidos devem estar compreendidos entre ± 0,5 % em relação aos valores nominais.
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Frequência nominal

A frequência nominal é de 60 Hz.
6.1.3
a)

Polaridade, deslocamento angular e diagrama de ligações
Os transformadores monofásicos devem ter polaridade subtrativa.

b) Os transformadores trifásicos da classe de 15 kV devem ter deslocamento angular de
30° (fases de baixa tensão atrasadas em relação às correspondentes fases de alta tensão) Dyn1.
c)
Os transformadores trifásicos da classe de 36,2 kV devem ter as fases de baixa e alta
tensão sem deslocamento angular (0°) - YNyn0.
d) Os diagramas de ligações devem ser conforme padronização constante da Norma
ND.01.
6.1.4

Perdas, corrente de excitação e impedância de curto-circuito

6.1.4.1
Os valores de perdas em vazio e totais, correntes de excitação e impedâncias de
curto-circuito (temperaturas estabelecidas na Tabela 9) dos transformadores do lote devem
ser garantidos pelo fabricante em sua proposta, para cálculo de capitalização de perdas
conforme 6.8.1.
6.1.4.2
Os valores de perdas em vazio e total, corrente de excitação e impedância de
curto-circuito (temperaturas estabelecidas na Tabela 9) de cada unidade do lote considerada
individualmente não podem ultrapassar os valores máximos estabelecidos na ND.01. Para os
casos não contemplados na referida norma, devem ser atendidos os valores definidos na
ABNT NBR 5440.
6.1.4.3
Os valores de perdas, correntes de excitação e impedância de curto-circuito para
as temperaturas estabelecidas na Tabela 9 devem ser referidos à derivação principal.
6.2 Características construtivas
6.2.1

Parte ativa do transformador

6.2.1.1
Núcleo
O núcleo deve ser construído de chapas de aço silício de grão orientado, conforme a
IEC 60404-8-7.
As lâminas devem ser presas por uma estrutura apropriada que sirva como meio de centrar e
firmar o conjunto núcleo-bobina ao tanque, de tal modo que esse conjunto não tenha
movimento em quaisquer direções. Esta estrutura deve propiciar a retirada do conjunto do
tanque.
O núcleo deve ser aterrado por um único ponto à massa do transformador, utilizando-se como
meio de ligação uma fita de cobre.
Todas as porcas dos parafusos utilizados na construção do núcleo devem estar providas de
travamento mecânico ou químico.
Os transformadores trifásicos da classe de 36,2 kV devem ter núcleo formado por cinco
colunas, sendo as três centrais com o enrolamento e as externas vazias.
O fabricante deve indicar no projeto do transformador a forma do núcleo, ou seja, do tipo
envolvente ou envolvido.
6.2.1.2

Enrolamento

Devem ser construídos com condutores de cobre ou alumínio isolados entre si, fixados e
interligados de modo a resistir aos esforços causados por deslocamentos ou curtos-circuitos.
Fornecimento de transformadores com outro tipo de enrolamento deve ser objeto de
aprovação prévia da ELEKTRO.
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Montagem interna da parte ativa
Fixação

A fixação da parte ativa nas paredes internas do tanque deve ser feita por meio de
dispositivos laterais, de maneira a facilitar a retirada e recolocação no tanque.
Em caso de colocação de parafusos ou porcas soldados ao tanque, deve ser previsto durante
o jateamento do tanque que as roscas não sejam espanadas e após a fixação, deve-se evitar
o travamento das roscas por puncionamento.
A fixação deve ainda permitir a retirada da tampa do transformador sem que para tanto seja
necessário remover a parte ativa.
6.2.2.2

Suspensão

Devem ser previstos dois olhais para suspensão da parte ativa, localizados em plano acima
do núcleo, de modo a manter o conjunto na vertical quando do içamento, e permitir uma saída
livre do tanque.
6.2.2.3

Montagem

A montagem da parte ativa deve ser feita utilizando-se de estruturas adequadas (não
deformadas pelo esforço) de prensagem no núcleo e de travamentos de rosca reaproveitáveis
que possibilitem facilidade de manutenção.
Quando for constatado deslocamento ou vibrações da parte ativa decorrentes da instalação
ou transporte, a sua correção deve ser feita por conta do fornecedor.
Para transformadores de núcleo do tipo envolvido, não serão aceitas montagens que não
possibilitem o calçamento das cabeceiras das bobinas contra as vigas culatras, bem como
montagens que utilizem cintas metálicas para a fixação e travamento das chapas do núcleo,
sem prévia aceitação da ELEKTRO.
6.2.2.4

Ligações

As ligações dos enrolamentos às buchas primárias e das derivações aos comutadores de
tensão devem ser feitas com condutores isolados com material que não contamine o óleo
isolante, nem seja por este afetado, e preferencialmente em material à base de papel ou
algodão.
As derivações de saídas da bobina (tap’s) devem ser obrigatoriamente com o mesmo
condutor da bobina.
As ligações dos tap’s da bobina até o comutador devem ser feitas com condutores rígidos.
As soldas empregadas nas ligações devem ser do tipo que não recozam o condutor,
tornando-o quebradiço.
A fixação dos condutores deve ser feita de modo que suporte eventuais esforços mecânicos
sem que haja ruptura ou deslocamentos.
6.2.2.5

Conexão do neutro em transformadores monofásicos (fase-neutro)

O terminal “H0” deve ser ligado internamente por meio de dispositivos desconectáveis no
tanque do transformador, de modo seguro e confiável.
6.2.3

Materiais isolantes

Os materiais isolantes dos transformadores devem ser da classe térmica 105 (A), de acordo
com a ABNT NBR IEC 60085:2012, Tabela 1.
O óleo isolante, antes do contato com o equipamento, deve ser conforme uma das
alternativas a seguir:
a) óleo mineral do tipo A (base naftênico) ou B (base parafínico), de acordo com as
resoluções vigentes da ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis;
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b) óleo vegetal de acordo com a ABNT NBR 15422.
O óleo isolante, após contato com o equipamento, deve possuir características conforme
Tabela 2.
6.2.4

Tanque e tampa

A chapa do tanque deve estar de acordo com as ABNT NBR 6649, ABNT NBR 6650 e
ABNT NBR 11888.
As chapas de aço devem ter espessura mínima conforme especificado na Tabela 5.
As soldas executadas na confecção do tanque devem ser feitas de modo contínuo e do lado
externo.
Deve ser garantida a continuidade elétrica entre a tampa e o tanque, de forma que não
impeça a retirada da tampa.
A borda do tanque do transformador deve ser adequada para permitir o correto alojamento
das juntas, de modo a evitar seu deslizamento.
Os transformadores devem suportar a pressão manométrica de 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2)
durante 1 h.
A tampa deve ser fixada ao tanque por meio de dispositivos adequados e imperdíveis,
proporcionando a vedação requerida. Todas as aberturas existentes devem ser providas de
ressaltos para evitar o acúmulo e a penetração de água.
6.2.5

Ferragens (fixações externas)

Os parafusos, porcas, arruelas e grampos de fixação, utilizados para fixação e apertos no
tanque e tampa do transformador, devem ser de aço inoxidável ou de aço carbono revestido
de zinco pelo processo de imersão a quente, conforme ABNT NBR 6323. No caso de
revestimento de zinco, este deve ter espessura mínima de 54 µm e massa mínima de
380 g/m², tanto individualmente quanto na média.
6.2.6

Radiadores

Os radiadores, quando necessários, devem ser uniformemente distribuídos no tanque de
modo que não impeçam e nem dificultem a instalação.
Nos radiadores aletados e painéis corrugados devem ser utilizadas chapas conforme a
ABNT NBR 5915-1, com no mínimo 1,2 mm de espessura, ou tubos conforme a
ABNT NBR 5590, com no mínimo 1,5 mm de espessura.
6.2.7

Juntas de vedação

Os materiais de vedação dos transformadores devem ser de borracha nitrílica com alto teor
de acrilonitrila (37 % a 41 %), conforme ASTM D297, e atender às características da Tabela 7.
As juntas de seção circular devem ser alojadas em leito apropriado para evitar deslizamento
das mesmas, e não podem sofrer esforços de cisalhamento.
6.2.8

Dispositivo de alívio de pressão

6.2.8.1 Os transformadores de distribuição monofásicos ou trifásicos com potência nominal
igual ou superior a 45 kVA devem ser equipados com uma dispositivo de alívio de pressão,
com os seguintes requisitos mínimos:
a) pressão de alívio de 69 kPa (0,70 kgf/cm2) ± 20%;
b) pressão de selamento mínima de 41,4 kPa (0,42 kgf/cm2);
c)
taxa de vazão de 9,91 x 105 cm3/min (35 pés cúbicos por minuto), a 103,5 kPa,
(1,06 kgf/cm2) a 21 °C;
d) taxa de admissão de ar na faixa de 41,4 kPa (0,42 kgf/cm2) a 55,2 kPa (0,56 kgf/cm2),
igual a zero;
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e) temperatura de operação de -29 °C a +105 °C;
f)
orifício de admissão de 1/4 pol (6,4 mm) - 18 NPT;
g) corpo hexagonal de latão de 16 mm, dimensionado para suportar uma força longitudinal
de 45 kgf;
h) disco externo de vedação para impedir, de forma permanente, a entrada de poeira,
umidade e insetos. Este deve ser de material não oxidável com resistência mecânica
suficiente para não sofrer deformação por manuseio;
i)
anel externo de material não oxidável, com diâmetro interno mínimo de 21 mm, para
acionamento manual, dimensionado para suportar uma força mínima de puxamento de 11 kgf,
sem deformação;
j)
anéis de vedação e gaxetas internas compatíveis com a classe de temperatura do
material isolante do transformador;
k)
partes externas resistentes à umidade e à corrosão.
O dispositivo de alívio deve estar na tampa do transformador, posicionado na horizontal com
adaptador em “L”, observada a condição de carga máxima de emergência do transformador
de 200% e não pode, em hipótese alguma, dar vazão ao óleo expandido.
O dispositivo deve ser posicionado também de forma a atender às seguintes condições:
a) não interferir com o manuseio dos suportes de fixação em poste;
b) não ficar exposta a danos quando dos processos de içamento, carga e descarga do
transformador;
c)
ser direcionada para o lado das buchas de baixa tensão.
6.3 Buchas e terminais
6.3.1

Características gerais

As buchas e terminais devem ser de acordo com as normas ABNT NBR 5034,
ABNT NBR 5435, ABNT NBR 5437 e ABNT NBR 5438. As buchas devem ser de porcelana,
livre de impurezas com acabamento em vidrado marrom, notação Munsell 5,0 YR 3,0/3,0 ou
de outro material isolante aprovado pela ELEKTRO.
Não é permitida a utilização em um mesmo transformador de buchas de fabricantes ou
mesmo tonalidades de cores, diferentes.
6.3.2

Localização

As buchas de alta tensão devem ser montadas sobre a tampa provida de ressaltos.
As buchas de baixa tensão devem ser montadas na parede lateral do tanque, do mesmo lado
que os suportes para fixação em poste.
6.3.3

Dimensionamento

6.3.3.1 As características elétricas das buchas de alta tensão constam da Tabela 8. Demais
requisitos das buchas devem estar de acordo com a ABNT NBR 5435 e padronizações
constantes da Norma ND.01.
6.3.3.2 As buchas e terminais de baixa tensão devem ser da classe de 1,3 kV, correntes
nominais até 800 A, com dimensões e características de acordo com a ABNT NBR 5437 e de
2 000 A de acordo com a ABNT NBR 5438 e padronizações constantes da norma ND.01.
6.3.3.3

Os terminais de ligação dos transformadores monofásicos e trifásicos devem ser:



tipo T2: para transformadores com potências menores ou igual a 112,5 kVA;



tipo T3: para transformadores com potências superiores a 112,5 kVA.
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6.3.3.4 Os terminais das buchas de baixa tensão devem ser fornecidos com parafusos
M12 x 45 mm com porcas e arruelas de pressão, de liga de cobre e estanhados e as arruelas
de pressão devem ser de aço inoxidável em quantidade adequada ao tipo de terminal.
6.3.4

Identificações

Os terminais externos devem ser identificados por meio de marcações indeléveis com tinta
preta, notação Munsell N1, com altura dos caracteres não inferior a 30 mm. Os caracteres de
identificação devem estar de acordo com a ABNT NBR 5440.
6.4 Sistema de comutação de tensões
Os transformadores com derivações na alta tensão (tap’s) devem ter um sistema de
comutação de tensões, com as seguintes características:
 deve ser do tipo comando rotativo, não linear, com mudança simultânea nas fases, para
operação sem tensão, com comando único de acionamento externo e com as derivações
constantes da especificação;
 deve suportar no mínimo 300 operações contínuas sob temperatura mínima de 75 ºC,
sob uma pressão de 2 kgf/cm2;
 a parte externa do comutador deve ser adequada para operar em ambiente agressivo,
(radiação solar, chuva, salinidade, alta temperatura ambiente etc.);
 o comutador deve ser fornecido com a tampa de proteção com dispositivo antiqueda;
 deve ser instalado de forma a garantir os valores de estanqueidade estabelecidos na
ABNT NBR 5356-1, durante toda a vida útil do transformador. O comutador deve ser
resistente ao óleo isolante, a elevação da temperatura do óleo a 105°C, a umidade, a ação
dos raios solares e as variações climáticas próprias da região sudeste e sul;
 o comutador deve ser instalado lateralmente ao transformador, ao lado das buchas de
baixa tensão e acima da placa de identificação. Deve possuir um sistema de travamento em
qualquer posição;
 próximo ao acionamento do comutador deve estar gravado de forma indelével um aviso
de que o comutador deve ser operado somente sem tensão (OPERAR SEM TENSÃO);
 as posições do sistema de comutação devem ser marcadas em baixo relevo e pintadas
com tinta de forma indelével, em cor contrastante com a base do material onde está sendo
aplicada.
6.5 Placa de identificação
6.5.1 A placa deve ser de alumínio anodizado com espessura de 0,8 mm ou aço inoxidável
com espessura de 0,5 mm.
6.5.2 Deve ter o formato A6 (105 mm x 148 mm) para colocação em transformadores
trifásicos e monofásicos acima de 10 kVA, e o formato A7 (105 mm x 74 mm) para
transformadores monofásicos até a potência de 10 kVA.
6.5.3 Os dados constantes devem ser gravados de forma legível e indelével e suas
disposições devem estar de acordo com os desenhos das padronizações constantes da
Norma ND.01, para os transformadores trifásicos, monofásicos acima de 10 kVA e
monofásicos até 10 kVA inclusive, respectivamente.
6.5.4 A placa deve estar localizada no lado das buchas secundárias, à direita entre os
suportes de fixação, de modo a permitir a leitura dos dados nos transformadores instalados
em poste.
6.5.5 A fixação da placa deve ser por meio de rebites de material resistente a corrosão, em
um suporte com base que impeça a deformação da mesma, soldado ao tanque, com um
afastamento de no mínimo 20 mm entre o corpo do transformador e qualquer parte da placa.
Para a placa de formato A7, a fixação pode ser feita diretamente no suporte de fixação ao
poste, desde que permita a leitura na forma acima citada.
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6.6 Acessórios
6.6.1

Dispositivo de aterramento

O dispositivo deve ter um conector próprio para ligação de condutores de cobre ou alumínio
de diâmetro 3,2 mm a 10,5 mm, preso por meio de um parafuso de rosca M12 x 1,75 mm,
com arruela autotravante de aço inoxidável, no furo com rosca do suporte para fixação no
poste.
O conector deve suportar o momento mínimo de torção indicado na Tabela 6 para rosca M12,
sem que ocorram avarias na rosca ou ruptura de qualquer parte dos componentes.
A localização do dispositivo de aterramento no transformador deve ser conforme
padronizações constantes da Norma ND.01.
6.6.2

Estrutura de apoio

A parte inferior do transformador deve ter uma estrutura que assegure uma distância mínima
de 10 mm entre a chapa do fundo e o plano de apoio do transformador.
A estrutura deve consistir de barras de ferro chatas soldadas à chapa do fundo e devem ser
dispostas de forma a permitir a movimentação do equipamento por meio de empilhadeiras
mecânicas.
6.6.3

Alças de suspensão

Os transformadores devem possuir duas alças de suspensão, soldadas na parede externa do
tanque com dimensões e resistência adequadas para permitir o içamento e a locomoção
segura do transformador sem causar danos à tampa, pintura ou buchas.
As alças de suspensão devem estar isentas de rebarbas ou cantos vivos para não danificar os
cabos ou as correntes de içamento.
A sua localização e formato devem ser de tal forma que o cabo de aço utilizado na suspensão
não atinja as bordas da tampa.
6.6.4

Suportes para fixação em poste

Os suportes para fixação ao poste devem ser soldados no tanque no lado dos terminais de
baixa tensão, com formato e dimensões distanciadas entre si conforme padronizações
constantes da Norma ND.01, e ter espessura tal que suporte o peso do transformador e
permita a instalação adequada no poste. O ponto de fixação do suporte no tanque deve ser
fora do alinhamento dos terminais secundários, de modo a facilitar a descida dos cabos
conectados aos citados terminais.
6.6.5

Indicação de nível de líquido isolante

Os transformadores devem ter uma linha demarcatória indelével de no mínimo 100 mm,
indicativa do nível de óleo isolante a 25 °C, pintada em cor contrastante com a pintura.
6.6.6

Suportes para instalação de para-raios no tanque

Os suportes para instalação de para-raios no tanque do transformador devem atender a
Norma ND.01 e serem fornecidos com parafusos de cabeça abaulada M12x40 mm, arruelas
lisas e de pressão e porcas.
6.7 Massa e dimensões
6.7.1 A massa total do transformador não pode ultrapassar 1 500 kg.
6.7.2 Devem ser observadas as dimensões externas máximas ou mínimas de acordo com as
padronizações constantes da Norma ND.01.
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6.8 Perdas
6.8.1

Capitalização de perdas

Para análise da concorrência, cada fornecedor ou proponente deve informar em suas
propostas os valores garantidos de perdas por lote. Esses valores serão utilizados na
capitalização de perdas para todos os transformadores (monofásicos e trifásicos):
 perda em vazio, na tensão nominal e posição nominal do comutador, em watts;
 perda em carga na temperatura de referência definida na Tabela 9 conforme o tipo de
material isolante, a plena carga para a posição nominal do comutador, em watts.
Para avaliação das propostas deve ser acrescido o valor das perdas garantidas pelos
proponentes ou fornecedores, para obtenção dos custos das perdas que deve ser somado à
proposta final.
A capitalização de perdas é calculada de acordo com a equação 1.

CP = 6,43 ⋅ Pfe + 0,84 ⋅ Pc arg a

(1)

Sendo:


CP

o custo das perdas, em reais;

 Pfe
a perda em vazio, na tensão nominal, garantida para a posição nominal do
comutador, em watts;
 Pcarga a perda em carga na temperatura de referência definida na Tabela 9 conforme o
tipo de material isolante, a plena carga, garantida para a posição nominal do comutador, em
watts. (perdas em carga = perdas no cobre + perdas adicionais/suplementares).
Limites para tolerância de perdas em vazio (Pfe) por unidade: 5% acima do valor garantido.
Limites para tolerância de perdas totais (PT = Pfe + Pcarga) por unidade: 5% acima do valor
garantido.
O não atendimento dos limites supracitados implicará na rejeição dos equipamentos.
Para o lote de compra a perda média em vazio e a perda média total dos transformadores
com mesmas características (potência e número de fases) não pode exceder os respectivos
valores garantidos: 0% de tolerância.
O não atendimento dos limites supracitados implicará na rejeição do lote.
6.8.2

Perdas excedidas

As perdas excedidas devem ser calculadas conforme equação 2.

CPexc. = 6,43 ⋅ (Pfet − Pfe ) + 0,84 ⋅ (Pc arg at − Pc arg a )

(2)

Sendo:


CPexc. o custo das perdas excedentes, em reais;

 Pfe
a perda em vazio, na tensão nominal, garantida para a posição nominal do
comutador, em watts;
 Pcarga a perda em carga na temperatura de referência definida na Tabela 9 conforme o
tipo de material isolante, a plena carga, garantida para a posição nominal do comutador, em
watts. (perdas em carga = perdas no cobre + perdas adicionais/suplementares);
a perda em vazio, a tensão nominal, na posição nominal do comutador, obtida
 Pfet
nos ensaios, em watts;
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 Pcargat a perda em carga na temperatura de referência definida na Tabela 9 conforme o
tipo de material isolante, a plena carga, na posição nominal do comutador, obtida nos ensaios,
em watts. (perdas em carga = perdas no cobre + perdas adicionais/suplementares).
O custo financeiro relativo aos transformadores que tiverem o valor CPexc. maior que zero e
positivo, será integralmente repassado ao fornecedor que garantiu valores de perdas abaixo
das reais. O montante global deve ser abatido do valor global proposto no contrato de compra
dos transformadores de tensão.
6.9 Sistema de pintura
O esquema de pintura dos transformadores de distribuição deve ser compatível com o óleo
isolante a ser utilizado e com a classe térmica 105 (A), conforme ABNT NBR IEC 60085:2012,
Tabela 1.
Deve ser adotado o método de aplicação de pintura por flooding. Nas áreas suscetíveis à
corrosão e nos cordões de solda interno e externo, cantos arredondados por meio de
esmerilhamento e nas áreas de contorno acentuadas deve ser aplicado reforço de pintura.
Todas as recomendações do fabricante das tintas utilizadas relacionadas ao método de
aplicação, intervalo mínimo entre demãos, condições climáticas, umidade relativa do ar
ambiente no momento da aplicação, etc. e tempo máximo para a utilização das tintas
bicomponentes devem ser observadas.
6.9.1

Acabamento do tanque

A parte interna do tanque não pode apresentar rebarbas e irregularidades.
A parte externa do tanque não pode apresentar rebarbas, irregularidades, arestas cortantes e
cantos vivos.
6.9.2

Preparação da superfície

A limpeza da superfície do tanque do transformador para aplicação das pinturas deve ser feita
da seguinte maneira:
a) limpar graxas provenientes do processo de caldeiraria e ou estampagem, utilizando-se
solventes orgânicos, não sendo mais permitido contatos manuais ou de materiais gordurosos
com as partes limpas.
b) remover respingos de solda, carepas e impurezas, por meio de processo adequado, a
fim de garantir a aderência da camada protetora de tinta na superfície do tanque;
c)
submeter ao jateamento abrasivo ao metal branco, grau Sa 3, conforme norma
ISO 8501-1.
6.9.3
6.9.3.1

Esquema de pintura das partes internas
Tinta de fundo

A superfície interna do tanque deve ser pintada com tinta epóxi curada com poliamina,
resistente ao óleo isolante aquecido, na cor branca notação Munsell N9,5, com espessura
mínima da película seca de 60 µm.
6.9.4
6.9.4.1

Esquema de pintura das partes externas
Tinta de fundo

Deve ser aplicada tinta epóxi rica em zinco, curada com poliamida, com teor mínimo de zinco
metálico de 85 % com espessura mínima da película seca de 80 µm. Demais requisitos e
condições conforme ABNT NBR 10996.
6.9.4.2

Tinta intermediária
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Deve ser aplicada tinta de epóxi rica em óxido de ferro micáceo com altos sólidos por volume,
curada com poliamida e com espessura mínima da película seca de 70 µm.
6.9.4.3

Tinta de acabamento

Deve ser aplicada tinta de poliuretano acrílico alifático de alta espessura e altos sólidos por
volume com espessura mínima da película seca de 60 µm e faixa de brilho entre 55 e 65. A
cor final de acabamento deve ser cor cinza claro, notação Munsell N6,5 para transformadores
com óleo mineral isolante e na cor verde Pantone 370 C, para transformadores com óleo
vegetal isolante.
O esquema de pintura deve garantir uma espessura mínima total externa de 210 µm.
6.10 Acondicionamento
Os transformadores devem ser acondicionados individualmente em embalagens de madeira
de qualidade no mínimo igual a do pinho de segunda, com espessura mínima de 25 mm,
adequadas ao transporte ferroviário, rodoviário, fluvial e/ou marítimo com dimensões e
formato de acordo com as padronizações constantes da Norma ND.01.
6.11 Número de tombamento
Deve ser pintado em tinta de cor preta (notação Munsell N1), indelével e resistente às
condições climáticas adversas, em cada transformador, com números com dimensões de no
mínimo 50 mm, em local que permita melhor visibilidade dos mesmos, quando instalados em
postes e visto do solo.
O número de tombamento é composto do número sequencial fornecido pela ELEKTRO por
ocasião da emissão do pedido de compra, quantidade de fases a serem ligadas na rede
primária e potência em kVA do transformador, separado por traços.
Exemplo:

XXXXX–Y– Z, em que:

XXXXX - número sequencial fornecido pela ELEKTRO;
Y - quantidade de fases a serem ligadas na rede primária (1, 2 ou 3);
Z - potência do transformador em kVA.
O número sequencial também deve ser gravado na placa de identificação no campo
apropriado conforme padronizações constantes da Norma ND.01.
6.12 Garantia
O prazo de garantia dos transformadores é de 36 meses, a contar da data de entrega do
equipamento à ELEKTRO. A data limite do prazo de garantia deve ser pintada no tanque do
transformador, abaixo da placa de identificação, na cor preta (notação Munsell 11 N1), com
dimensões dos caracteres de 30 mm (menor que os caracteres do número de tombamento)
no formato “G:mm/aa”.
6.13 Expedição
Os transformadores somente podem ser expedidos após autorização da ELEKTRO, devendo
estar com ligação na derivação de tensão primária mais alta, com óleo até o nível indicado,
com todos os acessórios solicitados, prontos para operação e nas condições de transporte
previamente estipuladas pela ELEKTRO.
Devem ser enviadas à ELEKTRO as “Fichas de Tombamento” de cada unidade contendo o
número de série do equipamento, número de tombamento e as demais características do
transformador conforme modelo do formulário ND.33-F-001, bem como uma via dos
Relatórios dos ensaios de rotina assinados pelo responsável técnico pelos ensaios.
6.14 Inspeções
6.14.1 A ELEKTRO deve ser comunicada com antecedência mínima de sete dias úteis da
data em que os equipamentos estarão prontos para as inspeções e ensaios.
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6.14.2 A ELEKTRO se reserva o direito de inspecionar e ensaiar os transformadores e os
materiais e componentes utilizados durante a sua fabricação, antes do embarque ou a
qualquer tempo em que julgar necessário.
6.14.3 O fabricante deve proporcionar livre acesso do inspetor aos laboratórios e às
instalações onde o equipamento em questão estiver sendo fabricado, fornecendo as
informações desejadas e realizando os ensaios necessários. O inspetor poderá exigir
certificados de procedência das matérias-primas e componentes, além das fichas e relatórios
internos de controle, referentes ao lote sob inspeção.
6.14.4 O fabricante deve disponibilizar toda aparelhagem e pessoal, próprios ou
contratados, necessários à execução dos ensaios (em caso de contratação deve haver
aprovação prévia da ELEKTRO).
6.14.5 Todos os instrumentos e aparelhos de medição, máquinas de ensaios etc., devem
possuir certificado de aferição emitido por instituições homologadas pelo INMETRO e estar
dentro do período de validade por ocasião da inspeção.
6.14.6 O fabricante deve assegurar ao inspetor da ELEKTRO o direito de se familiarizar,
em detalhes, com as instalações e os equipamentos a serem utilizados, estudar todas as
instruções e desenhos, verificar calibrações, presenciar ensaios, conferir resultados e, em
caso de dúvida, efetuar novas inspeções e exigir a repetição de qualquer ensaio.
6.14.7 A aceitação do lote e/ou a dispensa de execução de qualquer ensaio não exime o
fabricante da responsabilidade de fornecer os transformadores de acordo com os requisitos
desta norma, bem como não invalida qualquer reclamação posterior da ELEKTRO a respeito
da qualidade do equipamento e/ou da fabricação.
6.14.8 Em tais casos, mesmo após sair da fábrica, o lote pode ser inspecionado e
submetido a ensaios, com prévia notificação ao fabricante e, eventualmente, em sua
presença. Em caso de qualquer discrepância em relação às exigências desta norma, o lote
pode ser rejeitado e sua reposição será por conta do fabricante.
6.14.9 Após a inspeção dos transformadores, o fabricante deve encaminhar à ELEKTRO,
por lote ensaiado, um relatório completo dos ensaios efetuados, em uma via, devidamente
assinado por ele e pelo inspetor credenciado pela ELEKTRO.
6.14.10 Todas as unidades de produto rejeitadas, pertencentes a um lote aceito, devem ser
substituídas por unidades novas e em perfeitas condições, sem ônus para a ELEKTRO.
6.14.11 Nenhuma modificação no transformador inspecionado deve ser feita pelo fabricante
sem a aprovação da ELEKTRO. No caso de alguma alteração, o fabricante deve realizar
todos os ensaios de tipo, na presença do inspetor da ELEKTRO, sem qualquer custo
adicional.
6.14.12 A aprovação do lote, no ato da inspeção, não implica na aceitação final do mesmo.
Os transformadores estarão sujeitos à inspeção durante o recebimento pela ELEKTRO.
6.14.13 Os custos do inspetor da ELEKTRO (locomoção, hospedagem, alimentação,
homem-hora e administrativos) correrão por conta do fabricante nos seguintes casos:
 Se na data indicada na solicitação de inspeção o lote de transformadores não estiver
pronto.
 Se o laboratório de ensaio não atender às exigências de 6.14.4 e 6.14.5.
 Se for necessário o acompanhamento de fabricação ou inspeção final em localidade
diferente da sua sede ou do local previamente comunicado na solicitação da inspeção.
 Se for necessária a reinspeção por motivo de substituição de equipamentos rejeitados
do lote.
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6.15 Ensaios
6.15.1 Generalidades
a) Todos os ensaios devem ser realizados em transformadores prontos, montados e com o
óleo isolante. As despesas relativas ao material de laboratório e pessoal para execução dos
ensaios ocorrem por conta do fabricante.
b) Os resultados dos ensaios serão anotados em impressos e tabelas próprias ou
tabulados em arquivos magnéticos. Os relatórios de ensaio devem ser elaborados pelo
fabricante e ficando à disposição da ELEKTRO que poderá solicitá-los quando achar
necessário.
c)
Caso a ELEKTRO julgue de seu interesse, poderá mandar proceder a novos ensaios em
Laboratório Oficial ou outro de sua preferência, a fim de confirmar os resultados obtidos no
laboratório do fabricante.
d) Os relatórios dos ensaios devem conter todos os dados necessários à sua perfeita
compreensão e interpretação, além dos seguintes requisitos mínimos:
 nome do ensaio;
 data e local do ensaio;
 identificação e quantidades dos equipamentos submetidos a ensaio;
 descrição sumária dos ensaios informando o método empregado, aparelhos e
instrumentos utilizados, dados gerais etc.;
 valores obtidos;
 sumário com tabela resumo das características ensaiadas (valores medidos x valores
garantidos e/ou especificados);
 conclusão com o atestado dos resultados, informando de forma clara e explícita se o
equipamento passou ou não no referido ensaio;
 identificação do responsável técnico pelos ensaios.
6.15.2 Ensaios de tipo
6.15.2.1 Os fabricantes de primeiro fornecimento, bem como os já homologados que
queiram efetuar alterações ou introduzir novos tipos de fabricações, devem efetuar os ensaios
de tipo em protótipos, com a presença de inspetor designado pela ELEKTRO.
6.15.2.2 Os ensaios de tipo serão realizados nas instalações do fabricante ou em laboratório
oficial, definido de comum acordo entre as partes, com a presença de inspetor designado pela
ELEKTRO, com os custos de responsabilidade do fabricante.
6.15.2.3 A ELEKTRO especificará por ocasião da solicitação para homologação ou da
introdução de novos tipos de fabricação, a quantidade e os tipos de transformadores sobre os
quais serão executados os ensaios de tipo.
6.15.2.4 A amostragem mínima para a realização de ensaios de tipo, com acompanhamento
de inspetor designado pela ELEKTRO, deve ser composta de:
 um transformador trifásico da classe de 15 kV, de potência definida pela ELEKTRO;
 um transformador monofásico da classe de 15 kV, de potência definida pela ELEKTRO;
 um transformador trifásico da classe de 36,2 kV, de potência definida pela ELEKTRO;
 um transformador monofásico da classe de 36,2 kV, de potência definida pela
ELEKTRO.
6.15.2.5 Para os ensaios de tipo, o inspetor deve escolher, aleatoriamente, as unidades que
serão ensaiadas.
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6.15.2.6 No caso de existirem resultados de ensaios anteriormente executados sobre
transformadores do mesmo projeto, a ELEKTRO pode, a seu critério, dispensar a realização
de algum desses ensaios.
6.15.2.7



























Para os ensaios de tipo são exigidos as seguintes verificações e ensaios:

inspeção geral;
verificação dimensional;
resistência elétrica dos enrolamentos;
relação de tensões;
resistência de isolamento;
polaridade;
deslocamento angular e sequência de fases (para os transformadores trifásicos);
perdas em vazio e em carga;
corrente de excitação;
impedância percentual de curto-circuito;
ensaios dielétricos:
• tensão suportável nominal à frequência industrial (tensão aplicada);
• tensão induzida de curta duração (tensão induzida).
estanqueidade e resistência à pressão interna;
ensaios de verificação do esquema de pintura do tanque:
• resistência à névoa salina;
• resistência à umidade relativa de 100%;
• impermeabilidade;
• aderência;
• brilho;
• resistência ao óleo isolante;
• resistência à atmosfera úmida saturada na presença de SO2;
• resistência marítima;
• determinação de espessura da película seca.
elevação de temperatura;
tensão suportável nominal de impulso atmosférico – AT e BT (ABNT NBR 5356-4);
nível de ruído;
ensaio de óleo isolante;
capacidade de resistir a curto-circuito;
tensão de radiointerferência (TRI);
vedação;
ensaios de verificação do revestimento de zinco;
torque nos terminais;
estanhagem dos terminais;
resistência mecânica do suporte para a fixação do transformador.

6.15.3 Ensaios de rotina
6.15.3.1 Os ensaios de rotina são executados pelo fabricante em suas instalações e devem
ser feitos em todas as unidades do lote. O relatório de ensaio de rotina de cada unidade deve
ser apresentado à ELEKTRO juntamente com a ficha de tombamento.
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Os ensaios de rotina são os seguintes:

resistência elétrica dos enrolamentos;
relação de tensões;
resistência de isolamento;
polaridade (para os transformadores monofásicos);
deslocamento angular e sequência de fases (para os transformadores trifásicos);
perdas em vazio e em carga;
corrente de excitação;
impedância percentual de curto-circuito;
ensaios dielétricos:
• tensão suportável nominal à frequência industrial (tensão aplicada);
• tensão induzida de curta duração (tensão induzida).
estanqueidade e resistência à pressão interna;
determinação de espessura da película seca.

6.15.4 Ensaios de recebimento
6.15.4.1 Os ensaios de recebimento serão realizados por ocasião da entrega de cada lote,
nas instalações do fabricante ou em laboratório oficial, com presença do inspetor da
ELEKTRO e com os custos de responsabilidade do fabricante.
6.15.4.2 Para a realização dos ensaios de recebimento, deve ser obedecido o critério de
amostragem estabelecido em 6.15.5 e envolvem os seguintes ensaios:










ensaios de rotina, conforme 6.15.3;
inspeção geral;
verificação dimensional;
elevação de temperatura;
ensaio de óleo isolante;
tensão suportável nominal de impulso atmosférico na AT e BT (ABNT NBR 5356-4);
aderência;
determinação de espessura da película seca;
ensaios de recebimento complementares:
• tensão de radiointerferência (TRI);
• estanqueidade e resistência à pressão interna;
• equilíbrio de tensões (para transformadores monofásicos);
• capacidade de resistir a curto-circuito.
6.15.4.3 A dispensa da realização de um ou mais ensaios de recebimento complementares
fica a critério da ELEKTRO, em função dos resultados dos ensaios realizados para
fornecimentos anteriores.
6.15.5 Formação da amostra para ensaios de recebimento
6.15.5.1 Considera-se como um lote o conjunto de transformadores de mesmo tipo
construtivo (mesma classe de tensão e potência nominal), fabricados sob as mesmas
condições e no mesmo período. Os transformadores devem estar completos, compreendendo
todas as suas partes e acessórios.
6.15.5.2 Para execução dos ensaios de recebimento deve ser obedecido o critério de
amostragem da Tabela 10, exceto para:
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 tensão induzida e tensão aplicada, que devem ser realizados sobre todas as unidades
de lote;
 ensaios do óleo isolante, que devem ser realizados em três amostras de 2 L cada,
independentemente do número de unidades do lote, retiradas aleatoriamente de
transformadores diferentes do lote sob inspeção;
 ensaio de elevação de temperatura, que deve ser realizado em uma unidade do lote sob
inspeção, sendo escolhido preferencialmente para o ensaio, o transformador que apresentar
os maiores valores de perdas;
 ensaio de curto-circuito que deve ser realizado em uma unidade retirada aleatoriamente
do lote sob inspeção;
 ensaio de tensão suportável nominal de impulso atmosférico, que deve ser realizado
conforme critério de amostragem da Tabela 11.
6.15.6 Ensaios de conformidade de tipo
6.15.6.1
Os ensaios de conformidade de tipo poderão ser solicitados pela ELEKTRO, a
seu critério e a qualquer tempo, em função de suspeita de falha no projeto observada por
significativas divergências entre os valores obtidos nos ensaios de recebimento em relação
aos valores especificados, ou mesmo por desempenho insatisfatório em campo.
6.15.6.2
Os ensaios devem ser realizados nas instalações do fabricante e/ou em
laboratório Oficial, a ser definido de comum acordo entre as partes.
6.15.6.3
Os ensaios a serem realizados correspondem aos ensaios de tipo relacionados
em 6.15.2. A critério da ELEKTRO poderão ser dispensados alguns ensaios em função do
tipo de falha verificada.
6.15.6.4
As amostras dos transformadores a serem submetidos aos ensaios podem ser
retiradas do lote de transformadores prontos na fábrica ou, a critério da ELEKTRO, do lote de
transformadores novos já entregues a ELEKTRO.
6.15.6.5
Os custos dos ensaios são de responsabilidade da ELEKTRO se as unidades
ensaiadas forem aprovadas, caso contrário, correrão por conta do fabricante.
6.15.7 Métodos de ensaio
Os ensaios relacionados nesta Norma, salvo indicação específica, devem ser realizados
conforme previstos nas ABNT NBR 5356-1 e ABNT NBR 5440.
6.15.7.1 Inspeção geral
a) Verificação de conformidade das características construtivas, materiais empregados,
acabamento, identificação e acessórios, com esta Norma e padronizações de
transformadores da Norma ND.01, devendo ser considerada para tal a necessidade da
abertura de algumas unidades para exame do interior do transformador.
b) Constitui falha a não conformidade de qualquer uma das características verificadas com
relação a esta Norma.
6.15.7.2 Verificação dimensional
a)

Verificação de conformidade das dimensões do transformador.

b) Constitui falha a não conformidade de qualquer uma das dimensões em relação às
indicadas nas padronizações de transformadores da Norma ND.01.
6.15.7.3 Resistência elétrica dos enrolamentos
a)

O ensaio deve ser executado conforme ABNT NBR 5356-1.

b) Este ensaio não constitui critério para aprovação ou rejeição do transformador. Os
valores medidos devem ser registrados no relatório de ensaio da unidade.
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6.15.7.4 Relação de transformação
a)

O ensaio deve ser executado conforme ABNT NBR 5356-1.

b) Constitui falha a ocorrência de erros de tensão, em relação às tensões nominais
especificadas nas padronizações de transformadores da ND.01, considerando as tolerâncias
admitidas na ABNT NBR 5356-1.
6.15.7.5 Resistência de isolamento
a)

O ensaio deve ser executado conforme ABNT NBR 5356-1.

b)

Este ensaio não constitui critério para aprovação ou rejeição do transformador.

6.15.7.6 Polaridade
a) Este ensaio é aplicável apenas aos transformadores monofásicos. O ensaio deve ser
executado conforme ABNT NBR 5356-1.
b)

Constitui falha a ocorrência de polaridade diferente da subtrativa.

6.15.7.7 Deslocamento angular e sequência de fases
a) Este ensaio é aplicável apenas aos transformadores trifásicos. O ensaio deve ser
executado conforme ABNT NBR 5356-1.
b) Constitui falha a não conformidade entre os diagramas fasoriais (primário e secundário)
obtidos nos ensaios com as sequências de fases e deslocamentos angulares indicados em
6.1.3.
6.15.7.8 Perdas em vazio e em carga
a)

O ensaio deve ser executado conforme ABNT NBR 5356-1.

b) Constitui falha a ocorrência de valor de perda (em vazio ou total) superior à tolerância
máxima indicada em 6.1.4.
6.15.7.9 Corrente de excitação
a) A corrente de excitação deve ser garantida na proposta técnica de fornecimento para
aprovação da ELEKTRO nos valores de tensão de 100%, 110% e 90% da nominal.
b)

O ensaio deve ser executado conforme ABNT NBR 5356-1.

c)
Devem ser observadas as tolerâncias indicadas na ABNT NBR 5356-1 para a corrente
de excitação.
6.15.7.10 Impedância percentual de curto-circuito
a)
A impedância percentual deve ser garantida na proposta técnica de fornecimento para
aprovação da ELEKTRO em todas as derivações do transformador.
b)

O ensaio deve ser executado conforme descrito na ABNT NBR 5356-1.

c)

Os valores ensaiados devem obedecer às tolerâncias indicadas na ABNT NBR 5356-1.

6.15.7.11 Tensão suportável nominal à frequência industrial (tensão aplicada)
a)

O ensaio deve ser executado conforme ABNT NBR 5356-3.

b) Constitui falha a ocorrência de descarga disruptiva ou qualquer dano a algum
componente do transformador quando aplicada a tensão de ensaio especificada na Tabela 1.
6.15.7.12 Tensão induzida de curta duração (tensão induzida)
a)

O ensaio deve ser executado conforme ABNT NBR 5356-3.

b) Constitui falha a ocorrência de descarga disruptiva ou qualquer dano a algum
componente do transformado quando aplicada a tensão de ensaio especificada na Tabela 1.
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6.15.7.13 Estanqueidade e resistência à pressão interna
a)

O ensaio deve ser executado conforme ABNT NBR 5356-1.

b) Constitui falha se o transformador completo, cheio de óleo e com todos os acessórios,
não suportar uma pressão manométrica de 0,070 MPa durante 1 h.
6.15.7.14 Verificação do esquema de pintura do tanque
6.15.7.14.1

Resistência à névoa salina

a) Com uma lâmina cortante, romper o filme até a base, conforme ABNT NBR 8094 (com
entalhe na vertical). O tanque deve resistir a 1 000 h de exposição contínua ao ensaio de
névoa salina (solução a 5 % de NaCl em água) e os painéis devem ser mantidos em ângulo
de 15º a 30º, conforme a ABNT NBR 8094.
b) Constitui falha a existência de empolamento e penetração máxima sob os cortes
traçados maior que 4 mm
6.15.7.14.2

Resistência à umidade relativa de 100%

a) Os painéis devem ser colocados em ângulo de 15º a 30º em uma câmara com umidade
relativa de 100%, temperatura ambiente de (40 ± 1) ºC e duração de 250 h de exposição,
conforme ASTM D2247.
b)

Constitui falha a ocorrência de empolamentos ou defeitos similares.

6.15.7.14.3

Impermeabilidade

a) Imergir 1/3 do painel em água destilada mantida a (37,8 ±1) ºC por 480 h, conforme
ASTM D870.
b)

Constitui falha a ocorrência de empolamentos ou defeitos similares.

6.15.7.14.4

Aderência

Este ensaio deve ser executado conforme a ABNT NBR 11003, sendo adotado o grau
máximo permissível X1, Y1.
6.15.7.14.5
a)

Brilho

O ensaio deve ser executado conforme ASTM D523.

b) Constitui falha se o acabamento não tiver brilho de 55 a 65, medido no Gardner
Glossmeter.
6.15.7.14.6

Resistência ao óleo isolante

a) Preparar os painéis somente com o esquema de pintura interna e deixá-los imersos em
óleo por 106 h a (110 ± 2) ºC.
b)

Constitui falha a ocorrência de qualquer alteração.

6.15.7.14.7

Resistência à atmosfera úmida saturada na presença de SO2

a) Com uma lâmina cortante, romper o filme até a base, conforme ABNT NBR 8096 (com
entalhe na vertical).
b) Deve-se verificar a resistência a 100 % de umidade relativa com duração conforme
ASTM D2247 e a resistência ao SO2 (2,0 L), em ciclos conforme DIN 50018.
c)
O tanque deve resistir a um ciclo de 24 h que consiste em um período igual a 8 h a
(40 ± 2) ºC na presença de SO2, após o qual se desliga o aquecimento e abre-se a tampa do
aparelho, deixando-se as peças expostas ao ar, dentro do aparelho, durante 16 h à
temperatura ambiente.
d) Constitui falha a ocorrência de bolhas, enchimentos, absorção de água, carregamento,
manchas e corrosão.
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Resistência marítima

a) Com uma lâmina cortante, romper o filme até a base, conforme a ABNT NBR 8094 (com
entalhe na vertical).
b) Colocar os painéis em ângulo de 45°, com a face traçada voltada para o mar, a uma
distância deste de até 30 m do limite da maré alta.
c)
Após seis meses de exposição, não pode haver empolamento e similares, permitindo-se
penetração na zona do corte de até 4 mm, quando ensaiado conforme ASTM D1014.
6.15.7.14.9

Determinação de espessura da película seca

a)

Este ensaio deve ser executado conforme a ABNT NBR 10443.

b)

Constitui falha o não atendimento dos valores especificados em 6.9.3 e 6.9.4.

6.15.7.15
a)

Elevação de temperatura

O ensaio deve ser executado conforme ABNT NBR 5356-1.

Quando previsto o ensaio de curto-circuito no transformador, o ensaio de elevação de
temperatura deve ser feito antes e após este ensaio.
Deve ser executado na unidade que apresentar o maior valor de resistência ôhmica dos
enrolamentos.
b)

Transformadores trifásicos da classe de 36,2 kV com núcleo de cinco colunas

Para este tipo de transformador, além do ensaio nas condições normais de funcionamento,
deve-se executar o ensaio de elevação de temperatura sob falta de fase no primário conforme
procedimento a seguir:
 curto-circuitar os terminais X3 com X0 e simular falta de fase em H3, energizando
apenas H1 e H2 com tensão nominal do transformador;
 por um período mínimo de 24 h, devem ser atendidas as condições dos limites
estipulados em 6.15.7.15.c).

A
B
C

H1
H2
H3

X1
Transformador
trifásico
classe 36,2 kV
Potência "P"

X2
X3
X0

H0

Carga = P/3
fp = 0,92

A fase C deve estar aberta em "X"

c)
Constitui falha a ocorrência de elevação de temperatura, acima da ambiente, superior
aos limites especificados na Tabela 9.
6.15.7.16

Tensão suportável nominal de impulso atmosférico

a) O ensaio deve ser executado conforme ABNT NBR 5356-1. Deve ser aplicado a todos
os terminais dos enrolamentos de alta e de baixa tensão.
b)

Este ensaio deve ser realizado antes dos ensaios de tensão aplicada e tensão induzida.

c)
Constitui falha a ocorrência de descarga disruptiva ou qualquer dano a algum
componente do transformador quando aplicada a tensão de ensaio especificado na Tabela 1.
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Nível de ruído

a)

O ensaio deve ser executado conforme a ABNT NBR 7277.

b)

Constitui falha a ocorrência de nível de ruído superior ao especificado na Tabela 3.

6.15.7.18

Tensão de radiointerferência

a) O transformador deve ser submetido ao ensaio de tensão de radiointerferência segundo
a CISPR/TR 18-2 com a tensão máxima de 1,1 vez o valor da tensão da maior derivação
entre terminais AT acessíveis. Nestas condições, o valor máximo da tensão de
radiointerferência deve ser conforme Tabela 4.
b)

Constitui falha o não atendimento dos valores estabelecidos na Tabela 4.

6.15.7.19

Verificação do equilíbrio de tensão

a) Este ensaio aplica-se apenas a transformadores monofásicos. O ensaio consiste na
medição das tensões secundárias U1 e U3 com o transformador alimentado com sua tensão
nominal. A figura a seguir apresenta o esquema com as condições para o ensaio.

Transformador
monofásico de
Potência "P"
X2T

X1

X3

Carga = P/2
fp = 0,92

U1

U3
U1-U3 = 3 V

b)

Constitui falha a ocorrência de diferença de tensão U1-U3 superior a 3 V.

6.15.7.20

Capacidade de resistir a curtos-circuitos

O transformador deve resistir aos esforços de curtos-circuitos, quando ensaiado de acordo
com a ABNT NBR 5356-5, limitada a corrente simétrica ao máximo de 25 vezes a corrente
nominal do transformador.
NOTA
Quando a combinação das impedâncias do transformador e do sistema resultar em níveis de
correntes de curto-circuito superiores a 25 vezes a corrente nominal do transformador, recomenda-se que sejam
tomadas medidas para reduzir este valor no ponto de aplicação do equipamento.

6.15.7.21

Verificação do revestimento de zinco

a) Os ensaios para verificação do revestimento de zinco aplicam-se às ferragens de fixação
da tampa, aos componentes em aço zincado dos terminais e dispositivos de aterramento e
devem ser executados conforme ABNT NBR 6323.
b)

Constitui falha o não atendimento das condições estabelecidas na ABNT NBR 8158.

6.15.7.22

Ensaio de óleo isolante

a)
Devem ser verificadas as características do óleo isolante novo, antes do contato com o
transformador, conforme métodos de ensaios discriminados na ABNT NBR 5356-1. Essas
características podem ser certificadas por laudos fornecidos pelo fabricante ou distribuidor do
óleo isolante.
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b)
Devem ser verificadas, também, as características do óleo isolante novo, após o
contato com o transformador, conforme métodos de ensaios discriminados na
ABNT NBR 5356-1.
c)
Além dos ensaios acima, deve ser apresentado o laudo certificando que no óleo
isolante não foram detectados resíduos de bifenilas policloradas (PCB’s) - “ascaréis”.
d)
Constitui falha o não atendimento aos valores limites de qualquer característica das
indicadas na ABNT NBR 5356-1.
6.15.7.23

Resistência mecânica do suporte para a fixação do transformador

a)

Este ensaio deve ser executado conforme previsto na ABNT NBR 5440.

b)

Constitui falha o não atendimento dos limites prescritos na ABNT NBR 5440.

6.15.7.24
a)

Juntas de vedação

Os ensaios devem ser executados conforme previsto na ABNT NBR 5440.

b) Constitui falha o não atendimento dos limites prescritos na ABNT NBR 5440, exceto
dureza Shore que deve ser conforme 6.2.7.
6.15.7.25

Buchas e terminais

As buchas e terminais devem estar de acordo com o definido em 6.3. O inspetor da
ELEKTRO, caso julgue necessário, pode requisitar do fornecedor os relatórios de ensaios do
fabricante de tais componentes. O torque suportável dos terminais deve ser verificado por
torquímetro adequado.
6.16

Verificação de funcionamento

6.16.1 Comutador de derivações
O funcionamento do comutador é verificado durante a realização dos ensaios de relação de
tensões e resistência elétrica do enrolamento, ocasião em que se verifica a correspondência
entre a indicação de cada posição do comutador e a relação de tensões medida, bem como o
travamento em cada posição.
6.16.2 Dispositivo de alívio de pressão
Deve ser verificada a atuação em relação à pressão interna aplicada ao transformador e a sua
atuação, bem como a sinalização de operação.
6.16.2.1 Ensaio do dispositivo de alívio de pressão interna
Deve ser executado na amostra apresentada na Tabela 10, constituída por unidades
escolhidas aleatoriamente do lote sob inspeção pelo inspetor da ELEKTRO.
Devem ser verificadas as seguintes características nominais, podendo o dispositivo a ser
ensaiado separadamente do transformador:



6.17

pressão de alívio;
pressão de vedação;
taxas de vazão.
Aceitação e rejeição

6.17.1 Ensaios de tipo
Os ensaios de tipo serão aceitos se os valores obtidos nos ensaios descritos em 6.15.2.7,
realizadas nas amostras definidas em 6.15.2.4, estiverem de acordo com as condições
especificadas em 6.15.7 desta Norma.

Página 35

Revisão 08 – 04/2017

ND.33

Transformadores de Distribuição
Especificação

Caso os resultados dos ensaios não satisfaçam tais condições, o tipo será rejeitado, podendo
o fabricante efetuar novo ensaio de tipo, com condições e datas a serem acordadas com a
ELEKTRO.
6.17.2 Ensaios de recebimento
O lote será aceito se os valores obtidos nos ensaios descritos em 6.15.4, realizados nas
amostras colhidas conforme 6.15.5 estiverem de acordo com as condições especificadas em
6.15.7 desta Norma.
Para os ensaios complementares
rejeitado. No entanto, mediante
apontando as causas da falha e
novo ensaio, desta vez em duas
contraprova.

de recebimento, na falha da unidade ensaiada, o lote será
a apresentação, por parte do fornecedor, de relatório
as medidas tomadas para corrigi-la, poderá ser realizado
unidades do lote, não sendo permitida nenhuma falha ou

6.17.3 Ensaios de conformidade de tipo
Estes ensaios, realizados por solicitação da ELEKTRO, quando de divergências nos ensaios
de recebimento ou desempenho insatisfatório em campo, acarretarão em três alternativas de
aceitação ou rejeição:
a) Caso a amostra retirada não satisfaça aos quesitos exigidos nos ensaios de tipo,
descritos em 6.15.7, o tipo anteriormente aprovado será desconsiderado, e os ensaios de
recebimento serão suspensos, ocasionando a rejeição do lote.
b) Caso a amostra retirada satisfaça todos os quesitos dos ensaios de tipo, os ensaios de
recebimento terão sequência normal, dependendo a aceitação ou rejeição do lote dos ensaios
de recebimento previsto em 6.15.2.
c)
Caso a amostra, submetida a ensaio por apresentar desempenho insatisfatório no
campo, não seja aprovada nos ensaios de tipo, o fabricante ficará suspenso de fornecer o
equipamento para a ELEKTRO, até que apresente novo tipo que satisfaça os requisitos dos
ensaios previstos em 6.15.2.
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TABELAS
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Tabela 1
Tensões suportáveis dos transformadores
Classe de
tensão
kV

Tensão suportável
nominal à frequência
industrial

kV (eficaz)

Tensão suportável
nominal de impulso
atmosférico

Tensão induzida
de curta duração

kV (eficaz)

kV (crista)

1,2

10

-

30

15

34

27,6

110

36,2

50

50

170

Tabela 2
Características do óleo isolante após contato com equipamento
Vegetal
Características do óleo

Mineral

Unidade
ASTM

ABNT NBR

Valor

ASTM

ABNT NBR

Valor

-

-

Não
aplicável

D971

6234

≥ 40

Tensão interfacial

mN/m

Teor de água

mg/kg

D1533

10710

≤ 300

D1533

10710

≤ 25

Rigidez dielétrica
b
(eletrodo de disco)

kV

D877

6869

≥ 30

D877

6869

≥ 30

Rigidez dielétrica
b
(eletrodo de calota)

kV

-

IEC 60156

≥ 45

-

IEC 60156

≥ 45

%

D924

12133

≤ 0,5

D924

12133

≤ 0,05

%

D924

12133

≤8

D924

12133

≤ 0,9

mgKOH/g

D974

14248

≤ 0,06

D974

14248

≤ 0,03

ºC

D92

11341

≥ 300

-

-

-

-

13882

Não
detectado

-

13882

Não
detectado

Fator de perdas
dielétricas ou fator de
dissipação a 25 ºC
Fator de perdas
dielétricas ou fator de
c
dissipação a 100 ºC
Índice de
neutralização
Ponto de combustão
Teor de bifenilas
policloradas (PCB)
a
b
c

a

a

mg/kg

A unidade mg/kg equivale a ppm.
Qualquer um dos métodos de medição da rigidez dielétrica pode ser utilizado.
Qualquer um dos métodos de medição do fator de perdas dielétricas pode ser utilizado.
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Tabela 3
Níveis de ruídos
Potência do
transformador P
kVA

Nível máximo de ruído
dB

P ≤ 50

48

50 < P ≤ 100

51

100 < P ≤ 300

55

Tabela 4
Níveis de radiointerferência
Classe de tensão do
transformador
kV

TRI máxima
µV

15

250

36,2

650

Tabela 5
Espessuras das chapas de aço do tanque
Potência do transformador
P
kVA

NOTA

Espessura mínima
mm
Tampa

Corpo

Fundo

P ≤ 10

1,90

1,90

1,90

10 < P ≤ 150

2,65

2,65

3,00

150 < P ≤ 300

3,00

3,00

4,75

As espessuras estão sujeitas às tolerâncias da ABNT NBR 6650

Tabela 6
Torques nos parafusos dos terminais e dispositivo de aterramento
Torque mínimo
Tipo da rosca
Nxm

kgf x m

M10

16,70

1,70

M12

28,20

2,88

M16

76,00

7,75
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Tabela 7
Características dos materiais de vedação
Característica

Método de ensaio

Valores nominais

Densidade

ASTM D297

1,15 g/cm3 a 1,30 g/cm3

Dureza Shore A

ASTM D2240

(65 ± 5) pontos

Cinza

ASTM D297

1%a3%

Enxofre livre

ASTM D1619

Negativo

Resistência à tração

ASTM D412

(100 ± 10) kg/cm2

Deformação permanente

70 h a 100 ºC, máx. 15 % compressão
70 h em óleo isolante, a 100 ºC, com:
− variação de volume = 0 % a 5 %
− variação de dureza = -10 a +5 pontos

ABNT NBR 11407 ou
ASTM D471

Envelhecimento

NOTA
Recomenda-se que os líquidos utilizados no ensaio de envelhecimento atendam aos requisitos da ANP para óleo
mineral isolante e a ABNT NBR 15422 para óleo vegetal isolante.

Tabela 8
Características elétricas das buchas de alta tensão
Tensão máxima do
a
equipamento
kV (eficaz)

Tensão suportável
nominal à
frequência
industrial
kV (eficaz)

Tensão suportável
nominal de
impulso
atmosférico
kV (crista)

Distância de arco
externo mínima
mm

Distância de
escoamento de
acordo com o grau
b
de poluição
(mínima)
mm

15

34

110

155

280

36,2

70

170

280

580

a
b

Para os efeitos desta Norma, entende-se por “tensão máxima do equipamento” a sua classe de tensão.
Os valores correspondem ao Nível I da ABNT NBR 5435:2015, Tabela 1

Tabela 9
Limites de elevação de temperatura
Limite de elevação de temperatura
ºC

Temperatura

Óleo mineral isolante

Óleo vegetal isolantea

Média dos enrolamentos

55

75

Ponto mais quente dos enrolamentos

65

90

Óleo isolante (topo do óleo)

50

70

Temperatura de referência das perdas
totais e impedância

75

95

a

Para transformadores imersos em óleo vegetal isolante, a isolação dos enrolamentos pode ser em papel Kraft regular,
papel termoestabilizado ou papel aramida compatível com o óleo isolante.
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Tabela 10
Plano de amostragem para ensaios de recebimento de transformadores
Plano de amostragem dupla normal
(Nível de inspeção II - NQA 2,5%)
Quantidade de unidades que
formam o lote
2a8
9 a 15
16 a 25
26 a 50
51 a 90
91 a 150
151 a 280
281 a 500
501 a 1 200
1 201 a 3 200

Primeira amostra
Unidades a
ensaiar
5
5
5
5
13
13
20
32
50
80

Segunda amostra

Ac1

Re1

0
0
0
0
0
0
0
1
2
3

1
1
1
1
2
2
3
4
5
7

Unidades a
ensaiar
13
13
20
32
50
80

Ac2

Re2

1
1
3
4
6
8

2
2
4
5
7
9

1
A aceitação ou rejeição do lote deve ser conforme critério a seguir, considerando a quantidade de unidades
que não atendem os requisitos especificados nos ensaios:
a) Menor ou igual a Ac1: o lote deve ser aceito;
b) Igual ou maior que Re1: o lote pode ser rejeitado;
2
Se a quantidade de unidades defeituosas for maior que Ac1 e menor que Re1, deve ser ensaiada a
segunda amostra:
a) Menor ou igual a Ac2: o lote deve ser aceito;
b) Igual ou maior que Re2: o lote pode ser rejeitado.
Ac2 e Re2 referem-se aos totais de unidades com defeito considerando os ensaios da primeira e segunda
amostras.
3

Amostragem dupla – procedimento conforme ABNT NBR 5426.
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Tabela 11
Plano de amostragem para ensaio de tensão suportável nominal de impulso
atmosférico
Quantidade de
unidades que
formam o lote
1 a 15
16 a 50
51 a 150
151 a 500
501 a 3 200

Primeira amostra
Unidades a
ensaiar
1
2
3
5
8

Segunda amostra

Ac1

Re1

0
0
0
0
0

1
1
1
1
2

Unidades a
ensaiar
8

Ac2

Re2

1

2

1
A aceitação ou rejeição do lote deve ser conforme critério a seguir, considerando a quantidade de
unidades que não atendem os requisitos especificados nos ensaios:
a) Menor ou igual a Ac1: o lote deve ser aceito;
b) Igual ou maior que Re1: o lote pode ser rejeitado;
2
Se a quantidade de unidades defeituosas for maior que Ac1 e menor que Re1, deve ser ensaiada
a segunda amostra:
a) Menor ou igual a Ac2: o lote deve ser aceito;
b) Igual ou maior que Re2: o lote pode ser rejeitado.
Ac2 e Re2 referem-se aos totais de unidades com defeito considerando os ensaios da primeira e
segunda amostras.
3

Amostragem dupla – procedimento conforme ABNT NBR 5426.
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