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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

 
Esta Norma tem por objetivo estabelecer as condições mínimas exigíveis para o fornecimento do material em 
referência a ser utilizado nas Subestações de Distribuição na área de concessão da Companhia Paranaense de 
Energia - COPEL. 
 
 
Para tanto foram consideradas as especificações e os padrões do material em referência, definidos nas 
Normas Brasileiras  Registradas - NBR da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou outras 
normas internacionais reconhecidas particularizando-os para as Normas Técnicas COPEL - NTC, acrescidos 
das modificações baseadas nos resultados de desempenho destes materiais da COPEL. 
 
 
Com a emissão deste documento, a COPEL- DIS procura atualizar as suas Normas Técnicas de acordo com a 
tecnologia mais avançada no Setor Elétrico. 
 
 
Em caso de divergência esta Norma prevalecerá sobre as outras de mesma finalidade editadas anteriormente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    Péricles Jose Neri 

               SEO 
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1.0 OBJETIVO 
 
Esta Especificação estabelece as condições para o f ornecimento de Transformadores 
de Potência e Reatores Trifásicos de Aterramento. 
 
Esses equipamentos deverão ser imersos em óleo isol ante, com resfriamento natural 
(ONAN), ventilação forçada (ONAF) ou circulação for çada de óleo (OFAF), para 
instalação externa, nas potências, tensões e demais  características relacionadas 
nesta Especificação. 
 
 
 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 
 

20004795 TRAFO,POT;3F;34,5-13,8;3,75/4,2 

20004791 TRAFO,POT;3F;34,5-13,8;5/6,2/7 

20013497 TRAFO,POT;34,5-13,8;5/6;2/7;BUCHA LATERAL  

 
 

REATORES TRIFÁSICOS DE ATERRAMENTO 
 

20004731 REATOR,ATERRAMENTO;EXT;3F;15KV; 1000 A /10S 

20004739 REATOR,ATERRAMENTO;EXT;3F;15KV; 2000 A /10S 

20004767 REATOR,ATERRAMENTO;EXT;3F;15KV; 3000 A/10S 

20013498 REATOR, ATERRAMENTO;EXT;3F;15 KV;1000A/10S;BUCHA LA TERAL  
 
 

2.0 DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1 Normas e/ou Documentos Complementares 
 
Para fins de projeto, seleção de matéria-prima, nor mas de fabricação, acabamento, 
critérios de qualidade e métodos de ensaios, para o s equipamentos fornecidos, esta 
especificação adota as normas abaixo relacionadas, bem como as normas nelas citadas 
onde deverão satisfazer as condições exigidas nesta  Especificação e, nos pontos 
omissos, as últimas revisões aprovadas das normas ABNT, ANSI, IEC, NEMA, ASTM, DIN 
e JIS. 
As siglas das normas indicadas acima referem-se a: 
 
ABNT  - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
NBR  - Norma Brasileira Registrada. 
ANP  - Agência Nacional do Petróleo 
NTC  - Norma Técnica Copel. 
ISO  - International Standardization Organization. 
ASTM  - American Society for Testing and Materials.  
ANSI/IEEE  - American National Standards Institute /  Institu te of Eletrical and 

Eletronics Enginers. 
 
ABNT-NBR-5034  - Buchas para equipamento elétrico de tensão super ior a 1kV - 

Especificação. 
ABNT-NBR-5416  - Aplicação de cargas em transformadores de potênc ia - 

Procedimento. 
ABNT-NBR-5356  - Transformadores de potência - Especificação. 
ABNT-NBR-7569  - Reatores para sistema de potência - Método de en saio. 
ABNT-NBR-5119  - Reatores para sistema de potência – Especificaçã o. 
ABNT-NBR-5456  - Eletricidade geral - Terminologia. 
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ABNT-NBR-5458  - Eletrotécnica e eletrônica - Transformadores - T erminologia. 
ABNT-NBR-5906 - Chapas finas a quente de aço-carbono para estampa gem - 

Especificação. 
ABNT-NBR-5915  - Chapas finas a frio de aço-carbono para estampag em - 

Especificação. 
ABNT-NBR-6649  - Chapas finas a frio de aço-carbono para uso estr utural - 

Especificação. 
ABNT-NBR-6650  - Chapas finas a quente de aço-carbono para uso es trutural - 

Especificação. 
ABNT-NBR-6663  - Chapas finas a quente de aço-carbono e de aço de  baixa liga e 

alta resistência - Requisitos gerais. 
ABNT-NBR-11888   - Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço-c arbono e aço 

de baixa liga e alta resistência - Requisitos gerai s 
ABNT-NBR-6648  - Chapas grossas de aço-carbono para uso estrutura l –  
 
ABNT-NBR-7034  - Materiais isolantes elétricos - Classificação té rmica - 

Classificação. 
ABNT-NBR-7277  - Medição do nível de ruído de transformadores e r eatores - Método 

de ensaio. 
ABNT-NBR-13882 -Líquidos isolantes elétricos - Determinação do teo r de bifenilas 

policloradas  (PCB) 
 
Em caso de dúvida ou omissão, prevalecerão primeiro  a NTC 810080 na sua última 
revisão, depois as normas citadas e finalmente, as normas apresentadas pelo 
Proponente. 

2.2 Definições e terminologia 
 
Serão adotadas as definições e terminologia estabel ecidas pelas normas mencionadas 
no item 2.1 . 

2.3 Condições de serviço 
 
Os equipamentos abrangidos por esta Especificação d everão ser adequados para 
operar a uma altitude de até 1.000 metros, em clima  tropical, com temperatura 
ambiente máxima de 40°C, com média diária não super ior a 30°C, umidade relativa 
até 100%, precipitação pluviométrica média anual de  1,5 a 3,0 metros, sendo que o 
equipamento ficará exposto ao sol, chuva, poeira e atmosfera salina ao nível do 
mar. 
 
O clima contribui para a formação de fungos e acele ra a corrosão. O Fornecedor 
deverá providenciar tropicalização e tudo mais que for necessário para a vida 
normal dos equipamentos, mesmo sob as condições aqu i indicadas. 
 
Além disso, as faces internas e externas serão pint adas para prevenir a corrosão e 
outros efeitos destas condições. 
 
O projeto, a matéria prima, a mão-de-obra, a fabric ação e o acabamento deverão 
incorporar, tanto quanto possível, os melhoramentos  que a técnica moderna sugerir, 
mesmo quando não referidos nesta Especificação. 
 
Cada projeto diferente deverá ser descrito em todos  os seus aspectos na proposta. 
 
Quando mais de uma unidade for solicitada sob um me smo item da encomenda, todas 
deverão possuir o mesmo projeto e ser essencialment e iguais, com todas as suas 
peças correspondentes iguais e intercambiáveis. O p rojeto deverá sempre permitir a 
fácil manutenção, conserto e substituição das peças . 
 

2.4  Material e Mão-de-obra 
 
Os equipamentos a serem fornecidos deverão ser fabr icados e montados com mão-de-
obra especializada, utilizando as melhores técnicas  disponíveis. 
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Os materiais utilizados deverão ser de bom conceito  e de uso tradicional, não 
sendo permitido o uso de materiais inéditos ou sem tradição estabelecida, sem a 
expressa autorização da COPEL. 
 
Somente serão aceitos materiais adequados, de quali dade boa e uniforme, novos e 
sem defeitos de fabricação. 

2.5  Unidades de Medida e Idiomas 
 
As unidades do Sistema Internacional de unidades se rão usadas para as referências 
da Proposta, inclusive descrições técnicas, especif icações, desenhos e quaisquer 
documentos ou dados adicionais. 
 
Após a adjudicação do pedido, todas as instruções e scritas, dizeres em desenhos 
definitivos e relatórios de ensaios apresentados pe lo Fornecedor, bem como manuais 
de instruções técnicas e de manutenção, deverão ser  redigidos no idioma português. 

2.6  Desenhos 

2.6.1 Aprovação dos Desenhos 
 
Antes da primeira apresentação dos desenhos para ap rovação, e o Fornecedor estiver 
fornecendo pela primeira vez o tipo de equipamento a ser fabricado, deverá ser 
realizada uma reunião técnica para total esclarecim ento de todos os itens desta 
Especificação. 
 
Independentemente dos desenhos fornecidos com a Pro posta, o Fornecedor deverá 
submeter à aprovação da COPEL, para cada item do fo rnecimento e antes do início da 
fabricação, 2 (duas) cópias impressas dos desenhos discriminados no item 2.6.3 . 
Feita a verificação, será devolvida ao Fornecedor u ma cópia de cada desenho. 
 
a. Aprovado 
b. Não Aprovado 
 
 
No caso "b"  o Fornecedor deverá submeter novamente à aprovação  da COPEL 2 (duas) 
cópias impressas dos desenhos. 
A inspeção e a aceitação dos equipamentos serão fei tas com base nos desenhos com 
carimbo "Aprovado" . 
 
A análise dos desenhos por parte da Copel, deve ter  um prazo máximo de 8 (oito) 
dias úteis e o Fornecedor deve reenviar os desenhos  com as correções solicitadas 
em um prazo máximo de 8 (oito) dias úteis. O tempo total de análise dos desenhos 
deve ser de no máximo 24(vinte) dias úteis 
 
A aprovação de qualquer desenho pela COPEL não exim e o Fornecedor da plena 
responsabilidade quanto ao funcionamento correto do  equipamento, nem da obrigação 
de fornecer o equipamento de acordo com os requisit os da Ordem de Compra, Normas e 
esta Especificação. 
 
Qualquer requisito exigido na presente Especificaçã o e não indicado nos desenhos, 
ou indicado nos desenhos e não mencionado na Especi ficação terá validade como se 
fosse exigido nos dois. 
 
No caso de discrepância entre os desenhos e Especif icação, vigorará a 
Especificação da COPEL. 

2.6.2 Apresentação dos Desenhos 
 
Todos os desenhos e tabelas deverão ser confecciona dos nos formatos padronizados 
pela NBR 10067 e 10068 , obedecendo sempre às seguintes espessuras mínimas  de 
traços e tamanhos mínimos de letras conforme a tabe la abaixo: 
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FORMATO  DIMENSÕES  ESPESSURA DE  TAMANHO DE 
 (mm) TRAÇOS(mm) LETRAS(mm) 

A0 841 X 1189 0,2 3 
A1 594 X 841 0,2 3 
A2 420 X 594 0,1 2 
A3 297 X 420 0,1 2 
A4 210 X 297 0,1 2 

 
Desenhos que não obedeçam à padronização serão recu sados pela COPEL, devendo o 
Fornecedor elaborar um novo desenho que atenda as c ondições aqui especificadas. 
 
Todos os desenhos deverão conter, obrigatoriamente,  a identificação do equipamento 
e o respectivo número da Ordem de Compra. 
 
Os desenhos definitivos deverão ser fornecidos em m eios magnéticos no formato 
padrão DGN do software MicroStation versão 3.4 ou s uperior da Intergraph ou 
formato padrão DXF, com formato, dimensões e traços  de acordo com as normas da 
ABNT pertinentes. 

2.6.3 Relação de Desenhos e Catálogos dos Equipamen tos e seus 
Acessórios 
 
Para aprovação e completa apreciação do projeto, o Fornecedor deverá enviar para 
cada tipo de equipamento, no mínimo, os seguintes e lementos, quando aplicáveis: 
 
1.  Desenho do equipamento, nas 5 vistas (4 laterais e 1 superior), com a indicação 

das dimensões externas e a localização de todos os acessórios e quaisquer 
elementos indispensáveis à elaboração dos projetos da subestação. O desenho 
deverá possuir legenda e indicar as massas, dimensõ es, altura necessária para 
remover as buchas e a parte ativa, localização da c abine dos auxiliares, 
detalhes dos olhais de tração, olhais de suspensão do equipamento e de sua tampa 
e dos dispositivos para suspensão do núcleo e das b obinas, bem como o ponto de 
aterramento do núcleo. Deverão ser indicadas claram ente neste desenho o centro 
de gravidade do equipamento (com e sem óleo). 

 
2.  Desenho do contorno das buchas, contendo as caracte rísticas dimensionais, 

características elétricas e dados gerais, bem como detalhes de terminais, da 
conexão do terminal inferior da bucha (quando aplic ável- ex.: braçadeiras, pino, 
porcas, etc.), conforme ANEXO TF01A09, itens 1, 2 e 3 . 

 
3.  Desenhos da localização dos transformadores de corr ente em seus alojamentos, 

indicando as posições correspondentes no equipament o (H1, X2, Y3, etc.), bem 
como as medidas A e B  indicadas no item 4  do ANEXO TF01A09. Também deverá ser 
mostrada a fiação de interligação entre os transfor madores e o bloco de 
terminais. 

 
4.  Desenhos das placas de identificação e característi cas das buchas. 
 
5.  Desenhos detalhados dos conectores externos, bem co mo dos lides internos dos 

equipamentos. 
 
6.  Desenho da placa de identificação, incluindo diagra ma de ligações e 

características (conforme ANEXO TF01A03). 
 
7.  Desenho de placa de sinalização e comando do resfri amento forçado (conforme 

ANEXO TF01A01). 
 
8.  Desenhos da cabina de controle (conforme ANEXO TF01A04). 
 
9.  Desenhos com detalhes de ligação e dimensões de tod a a aparelhagem que deverá 

ser instalada nos painéis de comando. 
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10.Desenhos e catálogos de manutenção e operação de  todos os componentes 
auxiliares e acessórios dos equipamentos, tais como : 

 
a.  Sistema microprocessado de controle de temperatura (incluindo o sensor de 

temperatura). 
 
b.  Indicadores de nível de óleo. 
 
c.  Relé Buchholz, e dispositivo de alívio rápido de pr essão. 
 
d.  Conservadores de óleo, radiadores, válvulas e regis tros, ventiladores. 

 
e.  Secador de ar do tipo livre de manutenção. 
 
f.  Bolsa de borracha (ou diafragma) e secadores de ar.  
 
g.  Gaxetas, flanges e outros dispositivos ou detalhes de vedação. 
 
h.  Bornes terminais a serem empregados e detalhes do s istema de identificação. 
 
i.  Dimensões do poço e sensor para controle de tempera tura. 
 
j.  Comutador de derivações sem tensão. 
 
k.  TC de bucha. 
 
l.  Desenho da fiação externa e conduites. 
 
m.  Desenho de montagem da cabine de controle. 
 
n.  Lista de plaquetas de identificação dos componentes  da cabina de controle 

ou caixa dos auxiliares. 
 
o.  Desenho indicando as dimensões máximas para embarqu e e massa do equipamento 

e de todos os seus volumes componentes, indicando a  posição dos 
registradores de impacto e dos cilindros de ar supe r-seco ou ar seco e a 
conexão mencionada no item "Embarque e Transporte" . 

 
p.  Desenhos das embalagens que serão utilizadas, na qu al deverá constar 

dimensões, conteúdo, quantidade e massa (romaneio).  

 
q.  Arranjo dimensional interno, indicando disposição d os componentes 

principais, tais como parte ativa, bem como as dist âncias entre componentes 
e entre estes e o tanque. 

 
r.  Dispositivos para indicação remota das grandezas (t ransdutores, relés, 

etc). 

2.7 Manual de Instruções Técnicas e de Manutenção 
 
Por ocasião da solicitação da inspeção, deverão ser  enviadas 2 (duas) vias do 
Manual de Instruções Técnicas e de Manutenção para aprovação pela COPEL. Feita a 
verificação, será devolvida ao Fornecedor 1 (uma) v ia: 
 
a.  Aprovado 
b.  Não aprovado 
 
No caso "b" , deverá submeter novamente à aprovação da COPEL 2 (duas) vias dos 
Manuais, com as correções indicadas. 
 
Por ocasião da entrega dos equipamentos deverão ser  encaminhados exemplares, 
totalmente aprovados, do Manual de Instruções Técni cas e de Manutenção nas 
quantidades de 2 (duas) vias para cada equipamento,  completos, contendo todos os 
desenhos, relatórios de ensaios de inspeção, boleti ns técnicos relativos à 
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instalação e manutenção dos equipamentos e catálogo s dos componentes do 
equipamento em vias originais. Não serão aceitas có pias tipo "xerox"  de catálogos. 
 
Deverá ser fornecido ainda 02 (dois) CD-Rom  contendo o Manual de Instruções 
Técnicas e de Manutenção completos, contendo todos os desenhos, relatórios de 
ensaios de inspeção, boletins técnicos relativos à instalação e manutenção dos 
equipamentos e catálogos dos componentes do equipam ento em arquivos extensão .pdf 
(Adobe Portable Document Format). 
 
 
 
Os Manuais de Instruções Técnicas e de Manutenção d everão conter, no mínimo, os 
seguintes requisitos: 
 

2.7.1 Informações sobre a Ordem de Compra 
 
1.  N° e Data da Ordem de Compra 
 
2.  N° da Especificação da COPEL 
 
3.  N° de referência do Fabricante 
 
4.  N° de série do equipamento 

 
5.  N° e data da revisão 

2.7.2 Informações Técnicas 
 
1.  Tipo do equipamento 
 
2.  Normas de fabricação 
 
3.  N°de fases 
 
4.  Frequência 
 
5.  Potências 
 
6.  Relação de tensões e derivações 
 
7.  Tipos de ligação dos enrolamentos 
 
8.  Diagrama fasorial 
 
9.  Sistema de resfriamento 
 
10.Níveis de isolamento 
 
11.Elevação de temperatura 
 
12.Transformadores de corrente incorporados 

 
13.Níveis de curto circuito suportáveis conforme NB R 5356 

2.7.3 Recomendações para Transporte 
 
1.  Memorando contendo instruções detalhadas para o tra nsporte 
 
2.  Massa dos elementos desmontados, inclusive óleo 
 
3.  Relação de gaxetas para montagem no campo 
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2.7.4 Instruções para Montagem, Desmontagem e Manut enção 
 
Instruções detalhadas para montagem, desmontagem, r emontagem e manutenção dos 
acessórios, equipamentos de resfriamento e mais: 
 
1.  Identificação dos componentes do equipamento confor me ANEXO TF01A17. 
 
2.  Enchimento com óleo isolante (teste de campo para ó leo, emprego de filtro 

prensa, bomba de vácuo, etc.). 
 
3.  Enchimento com ar super-seco (quantidade necessária , pressões, etc, incluindo 

informação sobre o tempo sob o qual o equipamento p ode permanecer armazenado com 
ar super-seco). 

 
4.  Secador de ar livre de manutenção. 
 
5.  Tabelas de gaxetas com indicação de local de aplica ção, material utilizado, 

dimensões e quantidade. 
 
6.  Tabelas das embalagens utilizadas. 
 
7.  Testes gerais para energização e manutenção do equi pamento. 
 
8.  Instruções para nivelamento do equipamento e dos ac essórios. 
 
9.  Instrução sobre a complementação do nível de óleo. 
 

2.7.5 Instruções para Energização dos Equipamentos 
 
Instruções detalhadas para energização, operação e segurança. 

2.8 Cronograma de Fabricação e Entrega 
 
Após o recebimento da Ordem de Compra e esclarecido s todos os detalhes técnicos e 
comerciais, o Fornecedor deverá, para cada item, el aborar um cronograma que 
indique todas as fases de fabricação, testes, inspe ção e entrega dos equipamentos 
e de toda documentação técnica pertinente, destacan do a época de envio do Manual 
de Instruções para aprovação, incluindo também a pr ogramação do período de 
treinamento. Deverá estar previsto neste cronograma  um período de até 24 (vinte e 
quatro) dias úteis para aprovação dos desenhos pela  COPEL. Períodos utilizados 
para reapresentação de desenhos decorrente de corre ções solicitadas não justificam 
prorrogação no prazo de entrega. Três cópias desses  cronogramas deverão ser 
enviados à COPEL, até 30 dias corridos após o receb imento da Ordem de Compra para 
Fornecedores nacionais ou Guia de Importação para F ornecedores estrangeiros, o 
qual deverá ser confirmado ou atualizado a cada 60 (sessenta) dias corridos. 
 

2.9 Direito de Operar Equipamento Insatisfatório 
 
Se, após a entrega e entrada em operação, for const atado defeito ou erro de 
projeto que comprometa todo um lote do fornecimento , ou se a operação do 
equipamento ou de parte dele mostrar-se insatisfató ria diante destas 
Especificações e garantia, a COPEL poderá decidir s obre o prosseguimento da 
operação até que o equipamento possa ser retirado d e serviço sem prejuízo para a 
operação do sistema, a fim de ser devidamente corri gido ou reparado pelo 
Fornecedor. 
 

2.10 Garantia 
 
Todos os equipamentos e seus acessórios, mesmos que  não sejam de sua fabricação, 
serão garantidos pelo Fornecedor contra falhas ou d efeitos de projeto, materiais e 
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mão-de-obra durante de 36 (trinta e seis) meses  a partir da data de entrega do 
último equipamento no Almoxarifado Central da COPEL no Atuba em Curitiba.  
 
O fornecedor deverá, a qualquer tempo, quando notif icado pela COPEL e antes de 
expirado os citados períodos de garantia, efetuar p rontamente reparos, correções, 
reformas, reconstruções e até mesmo substituições d e componentes ou do equipamento 
todo, no sentido de sanar todos os defeitos, imperf eições ou falhas de materiais 
ou de fabricação, que venham a se manifestar, sendo  que todas as despesas do 
Fornecedor e da COPEL com material, transporte, mão -de-obra, ensaios, etc., 
necessários ao desempenho operacional satisfatório do equipamento, correrão por 
conta do Fornecedor. 
 
Se, após notificação, dentro do período de garantia , o Fornecedor se recusar, 
negligenciar ou falhar na correção de defeitos conf orme mencionados, a COPEL terá 
o direito de efetuar os trabalhos de correção com s eu próprio pessoal ou 
terceiros, a seu critério, visando reparar quaisque r defeitos de fornecimento, sem 
prejuízo de quaisquer direitos, assumindo o Fornece dor a responsabilidade por 
eventuais consequências indesejáveis ao(s) equipame nto(s), advindas das ditas 
correções. 
 
A COPEL, além disso, exigirá do Fornecedor o ressar cimento de todas as despesas 
reais de tais correções e quaisquer danos que delas  resultem e ainda, a seu 
critério deduzirá das importâncias devidas ao Forne cedor, ou de outra forma, 
quantias correspondentes a despesas e prejuízos com  o equipamento avariado, 
incluindo prejuízos em outros equipamentos próximos , que em consequência venham 
também a sofrer avarias. 
 
Relativamente a um equipamento reparado pelo Fornec edor, um novo período de 36 
meses de garantia será iniciado para o item reparad o, o mesmo ocorrendo em caso de 
reincidência do reparo. 
 
Relativamente a um equipamento substituído pelo For necedor, um novo período de 36 
meses de garantia será iniciado para o equipamento como um todo. 
 
Antes do término da garantia, a COPEL procederá a u ma inspeção no(s) 
equipamento(s) do lote e emitirá parecer favorável sobre a aceitação definitiva, 
se nenhuma anormalidade for encontrada e se o Forne cedor tiver sanado todas as 
pendências encontradas durante os ensaios de comiss ionamento no campo durante o 
período em que vigorou a garantia. 
 

2.11 Óleo Isolante 
 
O óleo isolante deverá ser de origem mineral naftên ico e se enquadrar na RESOLUÇÃO 
ANP Nº 36, DE 5.12.2008 - DOU 8.12.2008 com seu reg ulamento técnico N°4/2008 ou 
regulamentação posterior vigente publicada pela Agê ncia Nacional do Petróleo. 
 
 
O óleo isolante não deve apresentar resultado posit ivo para o enxofre corrosivo no 
teste ASTM D1275 Extendido  e também não poderá ser passivado . 
 
O óleo isolante deverá ser isento de Cloretos e Sul fatos Inorgânicos e se 
enquadrar às Normas ASTM D-878 e  ABNT NBR-5779 . 
 
Os Proponentes deverão indicar em sua proposta qual  o tipo de óleo que irão 
utilizar nos equipamentos, garantir as característi cas desse óleo dentro das 
normas citadas acima. 
 
As divergências entre as características do óleo pr oposto e o solicitado deverão 
ser claramente indicadas na proposta. 
 
Quando da entrega dos equipamentos o fornecedor dev erá apresentar laudo emitido 
por laboratório acreditado, para cada equipamento, com indicação de que o óleo é 
livre de PCB. 
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A COPEL se reserva o direito de desconsiderar as pr opostas que não apresentarem as 
informações acima especificadas. 
 
O Fornecedor deverá garantir uma operação normal do  equipamento com óleo que tenha 
as características anteriormente citadas. 
 
 

2.11.1 Análise Cromatográfica dos Gases Dissolvidos  no Óleo 
 
Para cada equipamento deverão ser retiradas duas am ostras de óleo, a fim de serem 
feitas análises dos gases dissolvidos nessas amostr as e detectar eventuais 
problemas internos, sendo uma antes e outra após a realização de todos os ensaios 
de fábrica. A segunda amostra deverá ser retirada, no máximo, 48 (quarenta e oito) 
horas após o término dos ensaios, e sua análise em laboratório deverá ser efetuada 
no máximo 10 (dez) dias após a coleta.  
 
Relatórios dos resultados dessas análises deverão s er encaminhados à COPEL, 
juntamente com o relatório de ensaios do equipament o. 
 

2.11.2 Ensaio de teor de PCB (Askarel) 
 
Cada equipamento deverá possuir um laudo técnico co m indicação do laboratório, CRQ 
do profissional que realizou o ensaio, data da real ização do ensaio, lote do óleo 
isolante. O lote do óleo deve estar vinculado ao có digo de produto do fornecedor, 
código do produto da Copel e número de série do equ ipamento. O laudo deverá estar 
anexado ao manual de instruções técnicas e de manut enção, tanto em meio físico 
como em meio digital .  
 

2.12 Peças Sobressalentes 
 
 
O Proponente deverá propor, em itens separados, as peças sobressalentes 
relacionadas nos Formulários de Proposta. 
 
Para as peças sujeitas a desgaste (sobressalentes r ecomendadas pelo Proponente), a 
quantidade proposta deverá ser relacionada ao perío do de operação de 10 anos. Para 
essas peças, não serão  considerados seus custos para efeito de comparação  de 
preços das propostas. 
 
Deverá ser fornecida a numeração codificada das peç as sobressalentes, para 
facilidade de aquisição. 
 
Os preços serão unitários para cada tipo de peça so bressalente proposta. 
 
Serão desconsideradas as Propostas que não incluíre m a relação de peças 
sobressalentes. 
 

2.13 Acondicionamento dos componentes e das peças s obressalentes 
 
Toda a embalagem e preparação para embarque também estarão sujeitas à aprovação 
pelo inspetor, de acordo com desenho aprovado. Uma cláusula importante desta 
Especificação é que o acondicionamento do equipamen to deverá ser efetuado de modo 
a garantir um transporte seguro em quaisquer condiç ões e limitações que possam ser 
encontradas. 
 
Os equipamentos e seus componentes deverão ser adeq uadamente embalados para 
transporte até o local da instalação, de modo a pro tegê-los contra intempéries, 
maresia, umidade, choques, manuseio inadequado, etc . 
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As peças sobressalentes (quando aplicável) deverão ser embaladas separadamente em 
caixas e com a marcação "PEÇAS SOBRESSALENTES". 
 
A embalagem será considerada satisfatória se o equi pamento for encontrado em 
perfeito estado na chegada ao destino. A embalagem final, assim como o 
acondicionamento parcial deverão ser feitos de modo  que o peso e as dimensões 
sejam mantidos dentro de limites razoáveis a fim de  facilitar o manuseio, o 
armazenamento e o transporte. 
 
As válvulas suscetíveis de danos durante o transpor te deverão ser protegidas por 
anteparos aparafusados. 
 

2.14 Marcação 
 
Cada volume deverá conter os seguintes dados de ide ntificação de modo a facilitar 
a conferência do material: 
 
1.  Nome do Fornecedor 
2.  Nome da COPEL 
3.  Número da Ordem de Compra 
4.  Número do volume 
5.  Número e tipo de peças contidas no volume (ver OBS. ) 
6.  Peso bruto total 
7.  Número de série do equipamento 
 
Marcações adicionais, necessárias para facilidade d e transporte de equipamentos 
importados, poderão ser usadas e serão indicadas na  Ordem de Compra ou nas 
Instruções para Embarque. 
 
As peças componentes de cada volume deverão também ser devidamente identificadas, 
para facilidade de conferência. 
 
(OBS.)  O Fornecedor deverá preparar uma lista de todas as  peças e suas quantidades 
contidas em cada volume, colocando-a presa a cada u m, devidamente protegida contra 
intempéries, para facilidade de conferência. Além d a lista presa ao volume, deverá 
ser fornecida mais uma cópia idêntica ao Inspetor d a COPEL. 
 

2.15 Embarque e Transporte 
 
Os equipamentos deverão ser embarcados completament e montados e preenchidos com 
óleo isolante e acompanhados obrigatoriamente de um a das vias dos respectivos 
Manuais de Instrução Técnica e de Manutenção já tot almente aprovados pela COPEL. 
 
 
Os equipamentos devem ser transportados e entregues  completamente montados. 
 

3.0 ENSAIOS 
 
Os métodos de ensaios de recebimento dos equipament os deverão estar de acordo com 
as Normas ABNT, ANSI ou IEC  em suas últimas revisões aprovadas. As característ icas 
dos equipamentos, aparelhos e instrumentos, durante  os ensaios, não deverão ser 
afetadas com as variações de frequência, corrente o u tensão dos circuitos que os 
alimentam. Todas as correções necessárias deverão s er feitas para satisfazer às 
condições padronizadas. 
 
Os ensaios de recebimento deverão ser feitos em tod o o lote (100%)de equipamentos 
completamente montados, cheios de óleo, com todos o s acessórios ligados e prontos 
para entrar em serviço. 
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Os ensaios deverão ser executados em 60 Hz. 
 
Os equipamentos deverão ser submetidos aos seguinte s ensaios de recebimento, na 
presença do Inspetor da COPEL: 
 

3.1  Ensaios de Recebimento 
 
Estes ensaios listados abaixo são considerados para  fins de recebimento pela 
COPEL DIS e devem ser realizados conforme itens “3.3.1” e “4.3.2”  desta 
Especificação, devendo seus custos, estarem incluíd os no preço dos 
transformadores/reatores. 
 
1.  Resistência elétrica dos enrolamentos (para todas a s derivações) 
 
2.  Relação de tensões (para todas as derivações) 
 
3.  Resistência de isolamento, conforme ANEXO TF01A08 
 
4.  Resistência de isolamento do núcleo, com 0,5 kV / 1  minuto. 
 
5.  Polaridade, deslocamento angular e sequência de fas es 
 
6.  Perdas (em vazio, em carga e totais) 
 
7.  Corrente de excitação 
 
8.  Tensões de curto-circuito (impedâncias) 
 
9.Ensaios dielétricos: 
 

a.  Tensão suportável nominal à frequência industrial ( Tensão aplicada) 
b.  Tensão aplicada nos equipamentos auxiliares 
c.  Tensão induzida de longa duração com medição de des cargas parciais 
d.  Tensão suportável nominal de impulso atmosférico 
 

10.Estanqueidade, resistência à pressão e ao vácuo no equipamento completamente 
montado. 
 
11.Verificação do funcionamento dos acessórios. Os equipamentos do sistema de 
resfriamento forçado (ventiladores, deverão ser aci onados por no mínimo 02 horas). 
 
12.Ensaios em todos os acessórios, conforme item “3.2” . 
 
13.Ensaios em todas as peças sobressalentes, confor me item “3.2” . 
 
14.Fator de potência do isolamento conforme ANEXO TF01A08.  
 
15.Elevação de temperatura 

 
16.Ensaios de teor de PCB conforme NBR13882 
 
17.Ensaio do óleo isolante , conforme item 2.11 
 

3.2  Ensaios nos Acessórios e nas Peças Sobressalentes 
 
Estes ensaios abaixo são considerados como ensaios integrantes ao recebimento 
pela COPEL DIS e devendo seus custos, estarem també m incluídos no preço dos 
transformadores/reatores. 
 
1.  Buchas 
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a.  Apresentação do protocolo dos ensaios de recebiment o. 
 
2. Sistema de controle de temperatura e Sensores de  temperatura. 
 

a.  Aferição e calibração. 
 
3.  Indicador magnético do nível do óleo. 
 

a.  Indicação de nível; 
b.  Atuação dos contatos. 

 
4. Relé Buchholz 
 

a.  Estanqueidade; 
b.  Atuação dos contatos. 

 
5. Válvula de alívio de pressão. 
 

a.  Pressão de atuação 
b.  Pressão de refechamento; 
c.  Atuação dos contatos. 

 
6. TC de bucha 
 

a.  Relação de transformação em todas as derivações do secundário; 
b.  Resistência ôhmica dos enrolamentos em todas as der ivações do secundário; 
c.  Curva de excitação; 
d.  Exatidão; 
e.  Polaridade. 

 
Os ensaios dos demais sobressalentes eventualmente recomendados pelo fabricante 
serão definidos em comum acordo com a COPEL. 
 

3.3 Características dos Ensaios 

3.3.1 Execução dos Ensaios de Recebimento 
 
Os ensaios de recebimento serão feitos obrigatoriam ente em 100% das unidades 
encomendadas, cabendo à COPEL o direito de designar  um inspetor para assisti-los. 
Exceto para o ensaio de teor de PCB, que deverá ser  realizado apenas em um dos 
equipamentos do lote, para validação dos laudos apr esentados, atestando a isenção 
de PCB no óleo isolante. 
 
Os métodos e equipamentos usados na execução dos en saios de recebimento deverão 
estar de acordo com as normas ABNT, ANSI ou IEC  em suas últimas revisões 
aprovadas. 
 
Caso qualquer dos equipamentos falhe ou não satisfa ça aos ensaios de recebimento, 
o mesmo será rejeitado, devendo o Fornecedor corrig ir os defeitos ou falhas 
encontradas e submeter novamente esta unidade a tod os os ensaios especificados. No 
caso do ensaio de teor de PCB, caso o equipamento a presente teor de PCB acima do 
limite de detecção do método, todo o lote será recu sado, ou deverá ser feita 
análise individual de cada equipamento. 
 
Só serão aceitos equipamentos que tiverem todos os seus ensaios de recebimento 
devidamente aprovados pela inspeção da COPEL. 
 
Os custos de todos os ensaios de recebimento ou de sua repetição, deverão estar 
incluídos no preço do transformador/reator. 
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3.3.1.2 Ensaio de Tensão Suportável Nominal de Impu lso Atmosférico 
 
O ensaio de impulso deverá ser feito de acordo com as Normas ABNT , ANSI ou IEC  em 
suas últimas revisões. 
 
Os ensaios de impulso deverão ser feitos à temperat ura ambiente e na seguinte 
ordem, aplicados nos terminais de linha: 
 
1.  1 (uma) onda reduzida 
2.  1 (uma) onda plena 
3.  1 (uma) onda cortada, com valor reduzido 
4.  2 (duas) ondas cortadas 
5.  2 (duas) ondas plenas 
 
Nos terminais de neutro serão aplicadas: 
 
1.  1 (uma) onda reduzida 
2.  2 (duas) ondas plenas 
3.  1 (uma) onda reduzida 

3.3.1.3 Ensaio de Descargas Parciais 
 
O ensaio de descargas parciais deverá ser executado  de acordo com as Normas IEC-
Pub. 270 (Partial Discharges Measurement) , ou IEEE-STD 454 (IEEE Recommended 
Practice for the Detection and Measurement of Parti al Discharges During Dielectric 
Tests) . Os níveis deverão estar de acordo com os valores especificados pela IEC-
76-3. 

3.3.1.4 Ensaio de Elevação de Temperatura 
 
O ensaio de elevação de temperatura deverá ser feit o de acordo com as Normas ANSI , 
ABNT ou IEC  em suas últimas revisões, usando-se o método do cu rto-circuito. 
 

4.0  INSPEÇÃO E ENSAIOS 

4.1  Generalidades 
 

Para fins de previsão de execução das atividades de  inspeção, segue os valores de 
dias uteis previstos para a realização dos ensaios.  
Cálculo do período necessário para inspeção dos tra nsformadores ou reatores 
trifásicos de aterramento: 

-  1 dia útil para reunião técnica inicial; 
-  1 dia útil de inspeção para cada 02 (dois) reatores ; 
-  3 dias úteis de inspeção para cada 01 (um) transformador ; 
-  1 dia útil para reunião técnica final e preenchimen to do Boletim de 
Inspeção (BIM). 

 
Exemplificando:  
 

Lote de 4 transformadores 
total de dias úteis : 1 +(3x4) + 1 =  1 + 12 + 1 = 14 dias úteis 
 
Lote de 4 reatores 
total de dias úteis : 1 + (4/2) + 1 =  1 + 2 + 1 = 4 dias úteis 

  
O equipamento deverá ser submetido aos ensaios pelo  Fornecedor, na presença de 
inspetor da COPEL, de acordo com as normas recomend adas e com esta Especificação. 
 
As despesas relativas a material de laboratório e p essoal para execução dos 
ensaios correrão por conta do Fornecedor. Caso o eq uipamento falhe durante os 
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ensaios, as despesas com os ensaios adicionais soli citados, devido a essa falha, 
correrão por conta do Fornecedor. 
 
O Fornecedor deverá submeter à apreciação da COPEL,  as condições e características 
do laboratório (descrição dos aparelhos de teste ut ilizados) no qual serão 
realizados os ensaios. 
 
O Fornecedor deverá enviar à COPEL dentro de 15 (qu inze) dias após o recebimento 
da Ordem de Compra, três vias dos modelos dos formu lários a serem preenchidos 
durante os ensaios, que após examinados serão devol vidos, aprovados ou com as 
modificações julgadas necessárias. Logo após os ens aios de recebimento, será 
entregue ao Inspetor cópia do formulário preenchido  durante os mesmos, devidamente 
rubricada pelo encarregado e pelo Inspetor. 
 
O Fornecedor deverá avisar a COPEL, com antecedênci a de 05 (cinco) dias , sobre as 
datas em que o equipamento estará pronto para inspe ção e ensaios, sendo esta a 
data limite para envio do Manual de Instrução Técni ca e de Manutenção para 
aprovação da COPEL. A COPEL terá um prazo de 10 (de z) dias úteis para iniciar a 
inspeção, após a disponibilização do material. 
 
Caso os equipamentos não sejam aprovados nos ensaio s de recebimento especificados, 
o Fornecedor apresentará, antes que os ensaios seja m repetidos, um relatório 
detalhado dos defeitos encontrados e como estes for am corrigidos. 
 
A COPEL reserva-se o direito de inspecionar e ensai ar o equipamento abrangido por 
esta Especificação, quer no período de fabricação, na época do embarque ou a 
qualquer momento que julgar necessário. 
 
Para tal o Fabricante tomará, às suas expensas , todas as providências para que a 
inspeção dos materiais/equipamentos, no local de fa bricação, se realize em 
condições adequadas, de acordo com as normas recome ndadas e com esta 
Especificação. Assim, deverá proporcionar todas as facilidades para o livre acesso 
aos laboratórios, às dependências onde estão sendo fabricados os 
materiais/equipamentos em questão, ao local de emba lagem, etc..., bem como 
fornecer pessoal habilitado a prestar informações e  executar os ensaios , além de 
todos os dispositivos, instrumentos, etc..., para r ealizá-los. 
 

4.2  Relatórios dos Ensaios 
 
O Fornecedor deverá apresentar 2  (duas) cópias  dos relatórios dos ensaios 
realizados, com as indicações (métodos, instrumento s e constantes empregados) 
necessárias à sua perfeita compreensão e interpreta ção. Os relatórios deverão 
indicar os nomes da COPEL e do Fornecedor, os númer os da Ordem de Compra da COPEL 
e da Ordem de Fabricação do Fornecedor, local e dat a dos ensaios, números de série 
do equipamento, características e quantidades subme tidas aos ensaios e os 
resultados destes. 
 
Todas as vias dos relatórios deverão ser assinadas pelo encarregado dos ensaios, 
por um funcionário autorizado do Fornecedor e pelo Inspetor, o qual deverá remetê-
las à COPEL.  
 
No caso da COPEL dispensar a presença de seu Inspet or na inspeção e ensaios, o 
Fornecedor apresentará, além dos referidos relatóri os com os requisitos exigidos 
normalmente, a garantia da autenticidade dos result ados. Esta garantia poderá ser 
dada num item do mencionado relatório ou através de  um certificado devidamente 
assinado por funcionário autorizado. 

4.2.1 Conteúdo dos Relatórios de Ensaios 
 
Os relatórios de recebimento deverão incluir, pelo menos, o seguinte: 
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1.  Informações Gerais 
 

a.  Data e local dos ensaios; 
b.  Número e item da Ordem de Compra da COPEL; 
c.  Nome da COPEL; 
d.  Nome do Fabricante, seu número de referência e o nú mero de série do 

equipamento; 
e.  Desenho da placa de identificação; 
f.  Sumário das características (garantidas versus medi das). 

 
2.  Relatório dos ensaios de RECEBIMENTO: 
 

a.  Resistência elétrica de todos os enrolamentos e a t emperatura média do óleo 
(resistência por fase nos enrolamentos em estrela e  de terminal a terminal 
nos enrolamentos em triângulo). No enrolamento com comutação de derivações a 
vazio os valores de resistência deverão ser forneci dos para todas as 
derivações. 

 
b.  Relação de tensões para todas as derivações, inclui ndo as relações nominais, 

para comparação. 
 

c.  Resistência do isolamento, medida por Megger - 2500  V (preencher ANEXO 
TF01A08) após o ensaio de elevação de temperatura. 

 
d.  Resistência de isolamento do núcleo, com 0,5 kV / 1  minuto, nas seguintes 

conexões: 
 

1.  núcleo esquerdo / massa 
2.  núcleo direito / massa 
3.  culatra esquerda / massa 
4.  culatra direita / massa 
5.  núcleos / culatras 

 
e.  Polaridade, deslocamento angular e sequência de fas es, verificados por meio 

do levantamento do diagrama fasorial. 
 
f.  Perdas em vazio (valores medidos e valores corrigid os) e correntes de 

excitação (para cada fase e valor médio) a 90, 100 e 110% da tensão nominal, 
antes e depois dos ensaios de impulso, anexando cur vas "perdas em vazio x 
tensão aplicada"  e "correntes de excitação"  de 90 a 110% da tensão nominal. 

 
g.  Tensão de curto-circuito (impedância), a temperatur a média do óleo, valores 

medidos e valores corrigidos a 75° C, anexando folh a de cálculo das perdas em 
carga, contendo: 

 
1.  Potência base (kVA - ONAN) 
2.  Tensões 
3.  Resistências dos enrolamentos a 75 °C 
4.  Perdas no cobre a 75°C para cada enrolamento, menci onando as correntes 

aplicadas 
5.  Perdas no cobre totais, a 75°C 
6.  Perdas em carga (medidas), perdas no cobre (calcula das) e perdas por 

dispersão na temperatura média do óleo observada du rante o teste. 
7.  Perdas em carga, perdas no cobre e perdas por dispe rsão corrigidas a 75°C 
8.  Perdas em carga a 75°C para as potências referentes  ao 1° e 2° estágios de 

resfriamento forçado ONAF1 e ONAF2. 
 

h.  Resultados dos ensaios de estanqueidade, resistênci a à pressão e ao vácuo, 
realizados de acordo com os itens "Resistência ao Vácuo"  e "Resistência à 
Pressão" . 
 

i.  Resultado da análise de teor de PCB no óleo isolant e 
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j.  Verificação do funcionamento dos acessórios incluin do isolamento e testes 
dielétricos, de operação e de exatidão. 

 
k.  Testes dos transformadores de corrente tipo bucha, e buchas, de acordo com as 

respectivas Normas, consistindo de: 
 

1.  Para TC de bucha: 
 

a.  Tensão aplicada 
b.  Exatidão (relação nominal e corrente de excitação) 
c.  Curva de excitação e resistência do enrolamento par a todas as derivações 
d.  Polaridade 
e.  Máxima corrente secundária contínua permissível. 

 
l.  Fator de potência do isolamento,(preencher ANEXO TF01A08), antes e após os 

ensaios dielétricos. 
 
m.  Tensão suportável nominal de impulso atmosférico, i ncluindo: 

 
1.  Descrição dos dispositivos de medida. 
2.  Folhas de cálculo para determinação das tensões apl icadas. 
3.  Calibração da deflexão utilizada para o oscilógrafo . 
4.  Diagrama de ligações para o ensaio. 
5.  Tabela das tensões especificadas e aplicadas, das f ormas de ondas 

especificadas e aplicadas (tempo de frente x tempo até o meio valor). 
6.  Fotografias das tensões e correntes (oscilogramas),  contendo os 

valores de deflexão e tempos de varreduras. 
7.  Sobretensões transferidas do enrolamento de AT para  os enrolamentos de 

MT e BT. 
 

n. Elevação de temperatura, consistindo de: 
 

1.  Método de ensaio e breve descrição da determinação da elevação de 
temperatura. 

2.  Folha de cálculo das correntes de teste aplicadas. 
3.  Condições de ensaio para cada estágio de resfriamen to (tensões, perdas 

em vazio, perdas em carga, perdas totais, correntes  nominais e 
correntes de ensaio). 

4.  Tabela completa com os valores anotados no ensaio, mostrando também as 
temperaturas lidas nos indicadores de temperatura d os enrolamentos 
(ITE), com a derivação do TC selecionada por tentat iva. 

5.  Resultado do ensaio, consistindo de: 
 

a.  Elevação de temperatura do óleo (topo e média). 
b.  Diferença de temperaturas no instante do desligamen to entre a 

temperatura média do óleo e a temperatura do enrola mento. 
c.  Elevação de temperatura do enrolamento sobre a temp eratura média do 

oleo. 
d.  Elevação de temperatura do ponto mais quente do enr olamento 

(elevação de temperatura do enrolamento mais 10°C p ara o último 
estágio de resfriamento (ONAF2 ou OFAF), e para os outros estágios 
podem ser aplicadas as seguinte correções: 

 

ONAN = 10°C x [potência ONAN/potência ONAF2 ou OFAF ] 1,6 

ONAF1= 10°C x [potência ONAF1/potência ONAF2 ou OFA F] 1,6 

 
e.  Temperatura do enrolamento lida nos indicadores de temperatura dos 

enrolamentos com a derivação do TC selecionada por tentativa. 
f.   Os dados acima devem ser referidos a todos os está gios de 

resfriamento. 
g.  Determinação do gradiente de temperatura do ponto m ais quente do 

enrolamento, isto é, temperatura do ponto mais quen te do enrolamento 
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menos a temperatura do topo do óleo, para cada está gio de 
resfriamento. 

h.  Determinação das derivações finais dos TC para as b obinas de 
aquecimentos dos ITE's, usando a curva "elevação de temperatura x 
corrente na bobina de aquecimento" , a qual deverá estar contida 
nesse relatório, e mostrando os respectivos cálculo s. Esta 
determinação deve ser tal que a indicação nos ITE's  não seja menor 
que as temperaturas dos pontos mais quentes dos enr olamentos. 

 

4.3  Aceitação e Rejeição 

4.3.1 Aceitação 
 
A aceitação do material/equipamento e acessórios pe la COPEL, seja pela comprovação 
dos valores, seja por eventual dispensa de inspeção , não eximirá o Fabricante de 
sua responsabilidade em fornecer o material/equipam ento em plena concordância com 
a Ordem de Compra e com esta Especificação, nem inv alidará ou comprometerá 
qualquer reclamação que a COPEL venha a fazer basea da na existência de: 

 
1.  material inadequado ou defeituoso 
2.  montagem inadequada 
3.  falta de componentes e acessórios 
4.  operação insatisfatória 

 

4.3.2 Rejeição 
 
Caso o material/equipamento seja rejeitado pelos in spetores durante os ensaios de 
recebimento do lote, todas as despesas de re-inspeç ão tais como transporte aéreo e 
terrestre, hospedagem e seguro conforme Normas Admi nistrativas COPEL NAC 010222  
para inspeção no exterior e NAC 010209  para inspeção no Brasil, correrão por conta 
do Fabricante, para todos  os inspetores que participaram da inspeção, confor me a 
seguir: 
 
O Fabricante deverá custear e providenciar antes do  embarque para cada inspetor : 
 

• Passagem aérea de ida e volta em classe econômica. Os inspetores efetuarão a 
reserva das passagens e o PTA será enviado ao Fabri cante para pagamento; 

• Seguro saúde com validade para o período de inspeçã o. A emissão do seguro 
saúde será realizada pela COPEL e o pagamento será efetuado pelo Fabricante; 

  
O período para re-inspeção dos transformadores ou r eatores deverá ser calculado 
conforme a seguir: 
 

• 1 dia útil de re-inspeção para cada 1( um) reator; 
• 2 dias úteis de re-inspeção para cada 1( um) transf ormador; 
• 1 dia útil para reunião técnica final e preenchimen to do Boletim de 

Inspeção. 
 
Por outro lado, a rejeição do material/equipamento em virtude de falhas 
constatadas através da Inspeção, durante os ensaios  ou em virtude da discordância 
com a Ordem de Compra ou com esta Especificação, nã o eximirá o Fabricante de sua 
responsabilidade em fornecer o material/equipamento  na data de entrega prometida. 
Se, na avaliação da COPEL, a rejeição tornar imprat icável a entrega na data 
prometida ou se tudo indicar que o Fabricante será incapaz de satisfazer os 
requisitos exigidos, a COPEL reserva-se o direito d e rescindir todas as suas 
obrigações e adquirir o material/equipamento em out ra fonte, sendo o Fabricante 
considerado como infrator da Ordem de Compra, estan do sujeito às penalidades 
aplicáveis ao caso. 
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5.0 INFORMAÇÕES A SEREM FORNECIDAS COM A PROPOSTA 
 
Deverão ser fornecidas em 2 (duas) vias as informaç ões pedidas nesta Especificação 
e outras julgadas de interesse pelo Proponente, par a cada item do fornecimento. 
 
As folhas de características, à critério do propone nte, poderão ser impressas a 
partir desta especificação e preenchidas a mão com as informações solicitadas ou 
editar documento próprio desde que as informações a  serem prestadas estejam de 
acordo com apresentado no item 10 desta especificaç ão. 
 
As informações poderão ser apresentadas na forma ju lgada mais conveniente pelo 
Proponente, porém cada modelo ou página deverá ser autenticada pela assinatura de 
um funcionário autorizado. 
 
Deverão ser diferenciados os valores garantidos dos  valores apenas indicados. 
 
Deverão ser fornecidas, no mínimo, as seguintes inf ormações, para cada tipo de 
equipamento, quando aplicáveis: 
 
Cópias das "Folhas de Características Técnicas"  com a coluna "Especificações 
Propostas"  devidamente preenchida. 
 
 
ATENÇÃO: Qualquer ressalva a estas especificações deverão ser claramente 
mencionadas e justificadas na “LISTA DE EXCEÇÕES/OBSERVAÇÕES”, parte integrante 
das “FOLHAS DE CARACTERÍSTICAS” . Toda característica não mencionada desta forma 
deverá ter seu fornecimento de acordo com esta espe cificação técnica. 
 
A COPEL reserva-se o direito de desconsiderar as Pr opostas incompletas sem as 
informações acima especificadas, ou que não possibi litem a perfeita identificação 
dos equipamentos, acessórios e sobressalentes propo stos. 
 

6.0  PREENCHIMENTO DAS FOLHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

6.1  Características Propostas 
 
O Proponente deverá, para cada item proposto, preen cher as Folhas de 
Características Técnicas correspondentes e anexar à  Proposta. 
 
A coluna de Características Propostas das folhas de verá conter as características 
reais do equipamento proposto, mesmo que difiram da s características 
especificadas. 
 
A falta de preenchimento de algumas linhas será int erpretada pela COPEL como 
concordância do Proponente com as características e specificadas. Caso determinadas 
características especificadas não se apliquem ao eq uipamento proposto, o 
Proponente deverá anotar no local correspondente co m a sigla "NA"  ( Não Aplicável ). 
 

6.2  Aceitação das Características Propostas 
 
Não serão aceitos pela COPEL itens da Proposta que não forem acompanhados das 
correspondentes cópias das Folhas de Característica s Técnicas constantes nesta 
Especificação. 
 
A aceitação de características técnicas inferiores às especificadas ficará a 
critério exclusivo da COPEL. 
 

6.3  Garantia das Características Propostas 
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As características indicadas pelo Proponente nas Fo lhas de Características 
Técnicas, serão consideradas como Garantia Técnicas  da Proposta e prevalecerão 
sobre qualquer desenho, manual, catálogo ou publica ção que sejam anexados à 
Proposta. 
 
As ressalvas às características especificadas dever ão ser devidamente indicadas e 
esclarecidas, caso contrário prevalecerão as Especi ficações. 
 

7.0  REQUISITOS TÉCNICOS 

7.1  Elevação de Temperatura 
 
Os transformadores, deverão ser capazes de fornecer  satisfatoriamente as potências 
nominais contínuas, mencionadas nesta Especificação , sem que para uma temperatura 
ambiente do ar de 40°C haja uma elevação de tempera tura média do enrolamento maior 
que 55°C, e uma elevação de temperatura no ponto ma is quente do enrolamento maior 
que 65°C, considerando-se ainda um acréscimo sobre o valor nominal de tensão 
secundária de 5% e um fator de potência maior ou ig ual a 0,8. 
 
Caso o Proponente opte pelo fornecimento de transfo rmadores com elevação média de 
temperatura dos enrolamentos de 65°C, e do ponto ma is quente de 80°C, deverá 
utilizar papel termicamente reforçado ( Thermokraft-classe E ). 
 

7.2  Sobrecarga 
 
Os equipamentos deverão ser projetados para suporta r sobrecargas diárias e 
sobrecargas de pouca duração, de conformidade com a s Normas ANSI-C57.92  ou ABNT-
NBR 5416 . Os equipamentos auxiliares, tais como buchas, com utadores de derivações 
a vazio e outros devem suportar carregamento mínimo  de 50% acima da corrente 
nominal de cada enrolamento. No caso do enrolamento  ser dotado de derivações, essa 
corrente nominal deve ser a corrente nominal corres pondente à derivação de menor 
tensão. 
 

7.3 Regulação 
 
A regulação deverá ser garantida para uma temperatu ra de 75°C e fatores de 
potência da carga 1,0 e 0,8 indutivos, devendo esta  regulação ter uma tolerância 
máxima em relação aos valores declarados de 7,5%. 
 

7.4 Requisitos do Dielétrico 
 
Todos os equipamentos deverão ser isolados de forma  a resistir, sem nenhum sinal 
de deterioração, aos ensaios de tensão induzida e d e tensão de frequência nominal 
aplicadas ao dielétrico, de acordo com as Normas ABNT-NBR 5356 e NBR 5380 ou ANSI-
C57.12.00, C57.12.90 e C57.15. 
 
Para os transformadores o enrolamento primário será  projetado com isolamento 
total , em ligação estrela com neutro acessível.  
 
Os níveis de isolamento dos enrolamentos acham-se e specificados na tabela abaixo. 
 
Os ensaios dielétricos deverão ser efetuados com os  valores indicados. 
 
O nível de isolamento dos terminais de neutro dever á ser igual ao do enrolamento 
com tensão nominal de 34,5 kV, conforme seguinte ta bela: 
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NÍVEIS DE ISOLAMENTO E VALORES DE ENSAIOS DIELÉTRIC OS 
 

   TENSÃO SUPORTÁVEL NOMINAL 
   DE IMPULSO ATMOSFÉRICO 

(1) (2) (3) CORTADO PLENO IMPULSO DE 
kV KV kV kV kV MANOBRA 

(eficaz) (eficaz) (eficaz) (crista) (crista) kV 
  1 minuto   (crista) 

13,8 15 34 121 110 - 
34,5 38 70 220 200 - 

 
 
LEGENDA: 

(1) = Tensão nominal do enrolamento 
(2) = Tensão máxima do equipamento 
(3) = Tensão suportável nominal à frequência indust rial 
 

7.5 Deslocamento Angular e Polaridade 
 
As conexões dos enrolamentos dos transformadores de verão ser tais que o fasor de 
alta tensão esteja conforme indicado na tabela de c aracterísticas e avançado de 30 ° 
em relação ao de baixa tensão. 
 
A polaridade de todos os equipamentos desta especif icação deverá ser subtrativa . 
 

7.6 Requisitos de Curto-Circuito 
 
Os equipamentos, bem como os respectivos comutadore s a vazio, deverão ser capazes 
de resistir, sem danos, aos esforços mecânicos e el étricos causados por curto-
circuitos nos terminais externos, considerando-se a  seguinte situação: 
Deverá ser considerado curto-circuito nos terminais  de média e baixa-tensão, 
admitindo-se barra infinita no enrolamento de alta- tensão, para qualquer posição 
do comutador a vazio. 
 
Deverão ser garantidos os valores para a corrente e ficaz de curto-circuito 
simétrico citados na tabela abaixo: 
 

Valor eficaz simétrico Duração ( segundos) 
25 x a corrente nominal 2 

Menor que 25 vezes a corrente nominal 3 
 

7.7  Enrolamentos e conexões: 
 
Todos os condutores dos enrolamentos, cabos de cone xões com o comutador, buchas e 
interligações entre bobinas, poderão ser de cobre e letrolítico ou alumínio, com 
teor e dureza acima de 99,9%. 
 
As conexões não deverão impor limitação ao carregam ento dos enrolamentos, deverão 
ser capazes de conduzir pelo menos 50% acima da cor rente nominal de cada 
enrolamento, correspondente à derivação de menor te nsão. 
 
Por questões técnicas, caso seja utilizado alumínio , os textos e dados de placa 
referente a perdas no cobre não devem ser alterados .  
 

7.8 Perdas Garantidas 
 
Os custos das perdas dos equipamentos serão conside rados na comparação das 
propostas. Desta forma, deverão ser apresentados na s propostas os valores 
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garantidos para as seguintes perdas, conforme solic itado nas respectivas Folhas de 
Características Técnicas destas Especificações: 
 
1. Perdas no ferro, em kW, à tensão nominal. 
2. Perdas no cobre, a 75º.C, em kW, para a potência  ONAN, na derivação 

principal. 
 
Na comparação das Propostas dos equipamentos serão considerados os valores das 
perdas garantidas pelo Proponente, para obtenção do  custo das perdas, pela 
seguinte fórmula: 
 

CP = (6.976 x Pf) + (3.825 x Pc) 
 
onde: 
 
 

CP = Custo das perdas do equipamento em R$(Reais). 
Pf = Perdas no ferro (vazio), em kW, a tensão nomin al, garantidas na 
Proposta. 
Pc = Perdas no cobre, em kW, a 75 °.C para a potência ONAN do 
equipamento, na derivação principal, a 100% da carg a, garantidas na Proposta. 

 
Para os reatores trifásicos de aterramento, o custo  das perdas será considerado na 
comparação das propostas pela seguinte fórmula: 
 

CP = 6.976 x Pt 
 
onde: 

CP = Custo das perdas do equipamento em R$(Reais). 
Pt = Perdas totais, a tensão nominal, em kW, garant idas na proposta. 

 

 

7.9 Perdas Excedentes 
 
O Fornecedor deverá pagar à COPEL a quantia “V” com o acerto do prejuízo, e não 
como penalidade, devido às perdas medidas no equipa mento não estarem de acordo com 
a Proposta, estando estas perdas acima daquelas gar antidas. O cálculo de “V” será 
feito pela seguinte equação: 
 

V = 6.976 x (Pfe-Pf) + 3.825 x (Pce-Pc) 
 
 
onde: 

V = Valor a ser pago pelo Fornecedor à COPEL como a certo de prejuízos, em 
R$(Reais) para cada equipamento na data do efetivo pagamento. 

Pfe = Perdas no ferro, em kW, medidas durante os en saios. 
Pf = Perdas no ferro, em kW, garantidas na Proposta . 
Pce = Perdas no cobre, em kW, a 75 °.C, para a potência ONAN do equipamento, 

medidas durante o ensaio, na derivação principal. 
Pc = Perdas no cobre, em kW, a 75 °.C, para a potência ONAN do equipamento, 

garantidas na Proposta, na derivação principal. 
 

Para os reatores trifásicos de aterramento, a fórmu la a ser aplicada será: 
 

V = 6.976 x (Pte-Pt) 
 
 onde: 

 V = Valor a ser pago em R$(Reais) pelo Fornecedor à COPEL como acerto de 
prejuízos, para cada equipamento na data do efetivo  pagamento. 

 Pt = Perdas totais, em kW, garantidas na proposta.  
 Pte= Perdas totais, em kW, medidas durante os ensa ios. 
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OBSERVAÇÕES: 
 
1.  Caso as perdas medidas sejam iguais ou menores às g arantidas, resultando num 

valor absoluto nulo ou negativo de “V”, a COPEL pag ará o equipamento conforme as 
condições e valor estabelecidos na Ordem de Compra.  

 
2.  Caso as perdas medidas sejam superiores às garantid as, resultando num valor 

positivo de “V”, a COPEL deduzirá este valor do est abelecido na Ordem de Compra. 

3.  Se os valores de perdas a vazio medidas forem super iores às perdas em vazio 
garantidas acrescidas de 10% e/ou as perdas em carg as medidas forem superiores 
às perdas em carga garantidas acrescidas de 6% a CO PEL reserva-se o direito de 
rejeitar o equipamento conforme NBR 5356.  

 

7.10 Potência Medida 
 
Caso a potência medida seja inferior à garantida na  proposta, a COPEL deduzirá do 
valor da Ordem de Compra a diferença entre as potên cias proporcionalmente ao custo 
total do equipamento ofertado. 
 

7.11 Reatores Trifásicos de Aterramento 
 
Os reatores de aterramento deverão ser construídos para aterrar um sistema 
trifásico em delta, tensão nominal 13,8 kV, 60 Hz. Deverão ser para instalação 
externa, imersos em óleo isolante tipo naftênico, c om resfriamento por circulação 
natural de óleo, com neutro acessível e isolado do tanque e ligação interna tipo 
ziguezague. 
 
Os reatores de aterramento deverão ser fornecidos c om os seguintes acessórios: 
 
1. Conservador de óleo, com válvula de esfera tripa rtida, sede em PTFE, de 1”, 

passagem plena, corpo em inox para drenagem , tampa  de inspeção, indicador de 
nível e olhais de suspensão. 

 
2. Relé Buchholz com contatos de alarme e desligame nto (para reatores com 

corrente instantânea de neutro ≥ 2.000 A), dotados de válvulas de interceptação 
tipo esfera de passagem livre, corpo em inox, vedaç ão PTFE, com dimensões 
adequadas ao Relé Buchholz. Se for definida a utili zação de relés do tipo 
sísmico o alarme será dado pelo fluxo de óleo e o d esligamento pelo acumulo de 
gases. 

 
3. Indicador magnético de nível de óleo, com contat os para alarme. 
 
4. Termômetro tipo mostrador com contatos de alarme  para controle de 

temperatura do óleo (para reatores com corrente ins tantânea de neutro ≥ 3.000 
A).  

 
5. Dispositivo de alívio rápido de pressão interna (para reatores com corrente 

instantânea de neutro ≥ 2.000 A). 
 
6. Secador de ar a sílica-gel livre de manutenção. 
 
7. Ganchos para suspensão do transformador completo . 
 
8. Olhais de suspensão na tampa. 
 
9. Tampa de inspeção. 
 
10. Ganchos ou olhais de tração. 
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11. Óleo isolante necessário. 
 
12.  Válvulas de 1” tipo esfera em inox, tripartida s, corpo em inox, sede com 
PTFE, passagem plena, flangeadas, para os seguintes  fins: 
 

a.  filtro-prensa superior 
b.  drenagem de óleo e retirada de amostra de óleo 

 
13. Conectores em chapa de cobre, estanhados, com 4 furos  diâmetro 9/16"  

espaçados entre si 1.3/4" , para as buchas de alta tensão e do neutro (furaçã o 
NEMA). 

 
14. Terminal de aterramento do tanque, para cabo de  cobre 50  a 150 mm2. 
 
15. Placas de identificação e dos auxiliares, conte ndo, entre outros elementos, 

o diagrama de ligações dos enrolamentos e o diagram a de ligações de todos os 
acessórios, inclusive TC. 

 
16. Caixa de terminais à prova de tempo, para os ci rcuitos de controle e 

sinalização, provida de resistor de aquecimento ade quado e com orelha para 
fixação de cadeado com furação diâmetro 10 mm. 

 
17.  Transformador de corrente tipo bucha, instalado na bucha de neutro ( H0). 
 
18.  Bucha de porcelana/óleo. 
 
Para efeito de projeto, fabricação, inspeção, ensai os e transporte, são válidos os 
demais itens desta especificação, onde aplicáveis. 
 

8.0  CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

8.1  Comutador de Derivações sem Tensão 
 
Os comutadores de derivações sem tensão deverão ser  mecânica e eletricamente de 
construção sólida, montados horizontalmente e acima  da parte ativa, em painel ou 
tambor dentro do tanque do transformador e sob óleo  providos de mecanismo externo 
para operação manual. 
 
Os comutadores deverão ser projetados e construídos , inclusive o arranjo das 
conexões e cabos terminais, de modo a evitar dificu ldades sob condições de tensões 
transitórias. O mecanismo externo deverá ser proteg ido com cadeado contra operação 
não autorizada e deverá possuir indicação de posiçã o junto ao acionamento. 
 
O acionamento deverá ser até a 1,5 m  do solo e estar bem localizado para permitir 
operação e inspeção sem que o operador tenha que se  aproximar perigosamente dos 
terminais do transformador. O mecanismo externo dev erá atravessar a parede do 
tanque no lado superior ou na tampa e daí descer at é o acionamento. 
 
Todas as derivações dos enrolamentos deverão ser pr ojetadas para conduzir corrente 
de, no mínimo, 50% acima da corrente nominal do res pectivo enrolamento do 
transformador àquela derivação. 
 
O comutador, bem como as conexões com o mesmo, deve rão ser dimensionadas para 
atender aos requisitos de curto-circuito estabeleci do no Item “7.6” . 
 
Os transformadores com tensão do enrolamento de alt a tensão igual a 34,5 kV 
deverão ser providos de comutador com as seguintes derivações de plena capacidade, 
para serem operadas com o transformador desenergiza do: 
 

34.500/33.750/33.000/32.250/31.500 V. 
 
No manual de instruções deve constar modelo e fabri cante do comutador de 
derivações sem tensão e foto do mesmo. 
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8.2 Sistema de Resfriamento 
 
Os equipamentos deverão ser projetados com estágios  de resfriamento forçado, 
quando especificados nas respectivas Folhas de Cara cterísticas Técnicas. 
 
1. Os radiadores serão projetados para suportar as condições de pressão e vácuo 

especificadas nos itens “ 8.16” e “8.17” . 
 
2. Os radiadores serão projetados de modo a permiti r fácil acesso para limpeza 

e pintura, evitar o acúmulo de água nas superfícies  exteriores, e evitar a 
formação de bolsas de gás, quando o tanque estiver sendo enchido. 

 
3. Os radiadores deverão ser removíveis (exceto par a os reatores de 

aterramento) e ligados ao tanque por flanges de aço  usinados, soldados ao 
radiador e ao tanque e dotados de gaxetas. Em todas  as ligações do radiador, 
deverá ser instalada no tanque uma válvula de passa gem flangeada destacável com 
indicador de posição, suscetível de travamento na p osição aberta ou fechada. 

 
4. Deverá ser providenciado, em cada conexão, um fl ange cego estanque ao óleo, 

para uso sempre que o radiador esteja destacado. Ca da radiador deverá ter um 
olhal de içamento, um dreno de óleo no fundo e tamp ão de retirada de ar no 
topo. 

 
5. O sistema de resfriamento deverá ser completo, i ncluindo o sistema de 

controle de temperatura microprocessado, o sensor d e temperatura a termo-
resistência (RTD), os contatores de partida dos mot ores, os dispositivos de 
proteção de sobrecarga e curto-circuito, etc. Os fu síveis de proteção deverão 
ser do tipo DIAZED 5SB2 da SIEMENS ou similar, 500 V, retardados. 

 
6.  Os motores dos ventiladores serão alimentados por s istema trifásico de 220 V 

- 60 Hz , e deverá ter grau de proteção IPW 55 (NB-201 ABNT) . 
 
7.  Os radiadores deverão ser zincados a quente e depoi s pintados. 
 

8.3 Base 
 
Os equipamentos deverão ser fornecidos sem rodas. 
 
A base de qualquer equipamento deverá ser dimension ada para permitir que a unidade 
completa, com óleo, seja assentada e/ou arrastada d iretamente sobre base de 
concreto. 
Para Reatores Trifásicos de Aterramento a base de a rrasto deverá ser 
necessariamente em perfil tipo “U”  com dimensões de 100x100x100 mm  e furação 5/8” 
na sua extremidade. 
 

8.4 Dispositivo de Alívio Rápido de Pressão Interna  
 
Todos os equipamentos deverão estar equipados com d ispositivo para alívio rápido 
de pressões internas. Esse dispositivo deverá ter r efechamento estanque automático 
e deverá ser voltado para fora do equipamento, mont ado lateralmente, a fim de 
evitar a queda o óleo expulso sobre o equipamento, com anteparo para direcionar o 
jato de óleo para baixo. 
 

8.5 Conservadores de Óleo 
 
Os conservadores de óleo deverão ser fornecidos com  olhais para suspensão, 
indicador magnético de nível de óleo e válvulas do tipo esfera, tripartida, corpo 
em inox, sede em PTFE, passagem plena conforme ANEXO TF01A05. 
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Os conservadores deverão ter sistema de preservação  de óleo através de bolsa 
flexível de material polimérico referência PRONAL ou MUSTHANE , de abertura única 
ou diafragma, tendo uma tampa lateral desmontável e  com olhal para içamento, para 
permitir a limpeza interna do conservador. Nesta ta mpa deverá haver uma janela de 
inspeção que permita inspecionar a bolsa e a boia d e nível de óleo.  
 
Tanto para os transformadores, como para os reatore s de aterramento a entrada de 
ar na bolsa deverá ser através de secador de ar do tipo livre de manutenção 
referência MTraB® da MESSKO ou similar, alimentação  a dois fios: 127 VCA. 
 
Todos os conservadores de óleo anteriormente especi ficados deverão ser 
dimensionados para permitir uma variação de tempera tura de óleo do equipamento e 
do comutador de 100ºC, bem como suportar as condiçõ es de pressão e vácuo nos Itens 
“8.16”  e  “8.17” . 
 

8.6 Dispositivos para Movimentação 
 
Os equipamentos deverão ser providos de olhais de s uspensão dimensionados para 
suportar o peso sem óleo, suportes para colocação d e macaco, patins e olhais para 
suspensão da tampa, ganchos ou olhais de tração, to dos amplamente dimensionados e 
colocados nas posições mais convenientes a instalaç ão prevista. 
 

8.7 Buchas 
 
Todas as buchas utilizadas nos transformadores e re atores de aterramento deverão 
ser do tipo construtivo porcelana/óleo e possuir ní vel de isolamento de valor 
igual ou superior ao nível de isolamento dos enrola mentos a que estiverem 
conectadas e deverão ser capazes de conduzir, no mí nimo, 50% acima da corrente 
nominal de cada enrolamento, correspondente à deriv ação de menor tensão. 
 
O óleo isolante das buchas deverá ser comprovadamen te isento de PCB, por meio de 
laudo emitido por laboratório acreditado, conforme item 3.0 
 
As buchas deverão ser feitas de porcelana de primei ra qualidade, sem porosidade, 
quimicamente inerte, não higroscópica, de alto pont o de fusão e alta resistência 
mecânica. 
 
Todas as superfícies expostas deverão ser vitrifica das e de preferência na cor 
cinza clara referência MUNSELL N 6.5 . Não será aceita porcelana defeituosa ou 
retocada. 
 
OBS: Para os transformadores e reatores de aterramento com buchas montagem lateral 
deverão ser dotadas de flange e saída inferior para  cabos.  
 
Todas as partes metálicas das buchas deverão ser zi ncadas à quente. Na placa de 
identificação das buchas deverão constar os valores  da dimensão do prolongamento 
para instalação de TC, além da tensão e corrente no minais, fabricante da bucha, 
número de série e ano de fabricação. 
 
Buchas do mesmo tipo e capacidade devem ser interca mbiáveis e iguais mecânica e 
eletricamente. 
 
Junto com a Proposta deverão ser fornecidas todas a s características elétricas e 
mecânicas de todas as buchas a serem usadas nos equ ipamentos (ver ANEXO TF01A09). 
Por ocasião do recebimento das Propostas, a COPEL a nalisará a intercambiabilidade 
com buchas já existentes em seus transformadores, p odendo ocorrer de requisitar ao 
proponente que altere a especificação das buchas pr opostas, sem custo adicional à 
COPEL. 
 
A distância mínima entre as partes vivas das buchas  de BT ( 13,8 kV)  do(s) 
transformador(es) deverá ser de 500 mm. 
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Nos reator(es) trifásico(s) de aterramento, para di stância mínima entre as partes 
vivas das buchas de 15 kV observar NBR-5034 na sua última versão publicada.  
 

8.8 Transformadores de Corrente (TC) 
 

8.8.1 Para Transformadores de Potência 
 
Todos os equipamentos deverão ser fornecidos com tr ansformadores de corrente tipo 
bucha, com as relações especificadas. 
 
Todos os TC’S deverão ser construídos e ensaiados c onforme ABNT-NBR 6856  e NBR 
6821  ou ANSI-C57.13 na sua última versão publicada. 
 
A corrente nominal do primário dos TC deverá ser co mpatível com a do enrolamento a 
que está ligado, devendo ser capazes de conduzir pe lo menos 50% acima da corrente 
nominal, de cada enrolamento, correspondente à deri vação de menor tensão. 
 
O enrolamento secundário dos TC de relação múltipla  deverá, normalmente, possuir  
derivações conforme norma, todas para a corrente no minal de 5 A, com as seguintes 
relações padronizadas: 
 

EX : TC 600-5A - relação múltipla (RM)  
relações: conforme norma 

 
Os TC’s, deverão ter a seguinte classe de precisão:  
 

ABNT - Classe 10B200 ou 10B400 (ver folhas de Carac terísticas Técnicas). 
ANSI - Classe C200 ou C400 (ver folhas de Caracterí sticas Técnicas). 

 
Todas as derivações dos TC’s especificados deverão ser ligadas a bornes terminais 
do tipo curto-circuitáveis, devidamente identificad os. 
 
Antes da entrega dos equipamentos, o Fornecedor dev erá fornecer uma descrição 
detalhada com todas as características de todos os TC’s, bem como as curvas de 
excitação, os valores de resistência dos enrolament os para todas as derivações e 
os respectivos fatores térmicos nominais. 
 

8.8.2 Para Reatores de Aterramento 
 
Todos os equipamentos deverão ser fornecidos com do is transformadores de corrente 
tipo bucha, com as relações especificadas. 
 
Todos os TC’s deverão ser construídos e ensaiados c onforme ABNT-NBR 6856  e NBR 
6821  ou ANSI-C57.13 . 
 
A corrente nominal do primário dos TC’s deverá ser compatível com a do enrolamento 
a que está ligado. 
 
No primeiro TC o enrolamento secundário de relação múltipla deverá, normalmente, 
possuir derivações conforme norma, todas para a cor rente nominal de 5 A: 
 

EX: TC 500-5A - relação múltipla (RM)  
relações: conforme norma 

 
No segundo TC o enrolamento secundário de relação m últipla deverá, normalmente, 
possuir derivações conforme norma, todas para a cor rente nominal de 1 A: 
 

EX: TC 500-1A - relação múltipla (RM)  
relações: conforme norma 
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Os TC’s, deverão ter a seguinte classe de precisão:  
 

ABNT - Classe 10B200 ou 10B400 (ver folhas de Carac terísticas Técnicas). 
ANSI - Classe C200 ou C400 (ver folhas de Caracterí sticas Técnicas). 

 
Todas as derivações dos TC’s especificados deverão ser ligadas a bornes terminais 
do tipo curto-circuitáveis, devidamente identificad os. 
 
Quando do envio dos desenhos para aprovação o forne cedor deverá encaminhar 
descrição detalhada com as características de todos  os TC: 
 
- As curvas de suportabilidade térmica dos reatores  de aterramento (tempo x 
corrente); 
- As curvas de excitação para cada relação de trans formação dos transformadores de 
corrente com as respectivas resistências secundária s (rs). 
 

8.9 Placas de Identificação e Sinalização 
 
Cada equipamento deverá possuir as seguintes placas , com todos os dizeres em 
português e unidades do sistema internacional: 
 
1. Placa de identificação do equipamento, executada  estritamente de acordo com 
o Modelo representado no ANEXO TF01A03, acrescentando dados de rastreabilidade 
contendo o número do laudo indicando ausência de bi fenilas policloradas (PCB) e os 
dizeres “óleo isento de PCB”. 
 
2. Placa de sinalização do equipamento, executada e stritamente de acordo com o 
Modelo representado ANEXO TF01A07. 
 
3. Placas de características dos ventiladores. 
 
4. Placas dos TC’s de bucha. 
 
5. Placas em acrílico de todos os componentes auxil iares. 
 
6. Placas de características de todas as buchas, co nforme item “8.7” , quinto 
parágrafo. 
 
Todas as placas deverão ser de aço inoxidável, exce to as dos itens 4 e 5, tendo os 
dizeres e esquemas gravados em baixo relevo e pinta dos em cor preta, sendo o corpo 
da placa na cor natural de aço. Após a gravação, a placa deve receber um 
tratamento à base de verniz vítreo, se necessário. 
 

8.10 Guarnições 
 
O material das guarnições estará sujeito à aprovaçã o da COPEL. O proponente deverá 
propor a composição do material a ser empregado, co mprovando que o mesmo seja 
resistente ao óleo. Em vista do rápido deterioramen to das guarnições de cortiça, 
tendo laca como aglutinante, quando em contato com óleo, não será aceita cortiça 
como material de guarnição nesse caso. 

As guarnições do tanque, da tampa de inspeção, das buchas e de outras ligações 
aparafusadas deverão ser projetadas de modo a prese rvá-las e protegê-las contra a 
ação de água e dos raios de sol, garantindo às junt as estanqueidade ao óleo e 
água, e deverão ser providas de limitadores, a fim de evitar o seu esmagamento. 

Deverão ser informados no manual de instruções as d imensões das guarnições e 
composição do material para eventuais substituições . 
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Para todas as peças e acessórios removíveis para tr ansporte, o fabricante deverá 
enviar jogos novos de todas as respectivas guarniçõ es, para substituição durante a 
montagem inicial dos equipamentos. 
 

8.11 Pintura 
 
O processo de pintura dos equipamentos, bem como do s radiadores e dos 
conservadores de óleo, deverá seguir no rigorosamen te o processo descrito nos 
sub-ítens “8.11.1”  e “8.11.2”  a seguir. 

 

8.11.1 Pintura Externa 
 
1. Tratamento de superfície 
a. Desengraxe das superfícies com uso de solventes segundo a norma SSPC - SPI - 
63. 
b. Jateamento com granalha de aço ao metal branco, padrão Sa3, segundo a norma SIS 
05-5900  (Swedish Industrial of Standard), ou norma SSPC-SP5-63 . 
 
2. Esquema de pintura demão epoxi poliamida óxido d e ferro - 70/80 µm demão 
intermediária epoxi poliamida HB-90/110 µm demão de acabamento poliuretano 
acrílico alifático - 40 µm 
 
A espessura final da película seca deve estar na fa ixa de 200/230 µm  e a tinta 
de acabamento deverá ser na cor cinza, referência MUNSELL N 6.5 . 
 
Caso o Fornecedor não disponha do padrão de tinta a cima especificado, deverá 
solicitar à COPEL, com a devida antecedência, uma a mostra da cor. 
 
A tinta a ser usada deverá ser resistente à ação do  óleo isolante, e deverá ser 
fornecida uma quantidade suficiente de tinta sobres salente para retocar quaisquer 
superfícies com pintura danificada durante a montag em ou o transporte. 
 

8.11.2 Pintura Interna 
 
Tratamento de superfície 
 
1ª Opção: 
 
a.  Desengraxe das superfícies com uso de solventes, se gundo a norma SSPC-SP1-63 
b.  Jateamento com granalha de aço ao metal branco, pad rão Sa3, segundo a norma SIS 

05.5900  ou norma SSPC-SP5-63 . 
 
2ª Opção: 
 
Decapagem química, segundo a norma SSPC-SP8-63 , onde não for possível jatear. 
 
Esquema de pintura 
 
a.  1 demão de Shop Primer Epoxi - 20 µm 
b.  1 demão epoxi amina - 80 µm 
 
OBS.: A espessura final da película seca deve estar na  faixa de 90-110 µm . 

8.11.3 Inspeção da pintura 
 
Serão feitos os seguintes testes da pintura final, na presença do Inspetor da 
COPEL: 
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a.  Aderência, segundo ABNT-P-MB-985 , ou outra norma equivalente. 
 
b.  Espessura de camada, medida com aparelho eletrônico  ou pela caneta magnética 

(calibre de espessura). 
 
A pintura deverá ser refeita caso não seja aprovada  nos ensaios ou apresente algum 
dos defeitos abaixo: 
 
a.  Pouca elasticidade 
b.  Trincas 
c.  Má aderência 
d.  Cor da tinta de acabamento em desacordo com a espec ificada 
e.  Enrugamento  
f.  Porosidade  
g.  Falta de uniformidade 

8.12 Cabina dos Auxiliares do Resfriamento Forçado  
 
Deverá ser fornecida, montada no equipamento, uma c abina com dimensões adequadas 
para alojar todos os componentes auxiliares do resf riamento forçado, conforme 
ANEXO TF01A04. 
 
A cabina deverá ser para instalação externa à prova  de tempo, com grau de proteção 
IP54 , possuindo furos na tampa inferior e venezianas na s laterais recobertas com 
telas de latão e fechaduras com maçaneta, as portas  deverão possuir orelhas para 
cadeado com furação diâmetro 10mm, além da fechadura. Todos os furos da tampa 
inferior deverão possuir um sistema de fechamento p rovisório quando da entrega dos 
transformadores.  
 
A cabina deverá ser da mesma cor do equipamento. O processo de pintura da cabina, 
interna e externamente, deverá ser conforme item "Pintura" . 
 
A cabina deverá ser presa a uma das paredes laterai s do equipamento, porém, 
suficientemente distanciada do tanque do mesmo, de tal forma que a temperatura 
interna da cabina não exceda a 50ºC, e o centro da cabina não deverá estar a uma 
altura superior a 1,50 m. 
 
Na cabina dos auxiliares serão montados uma tomada bipolar similar aos tipos 5030 , 
5050  ou 5100  da PIAL , uma lâmpada incandescente ou fluorescente com bas e E27, 
acionada por chave microruptora na porta e um ou ma is aquecedores controlados por 
termostato e providos de fusíveis de proteção DIAZED tipo 5SB2 da SIEMENS ou 
similar, 500 V , retardados. 
 
A tensão de alimentação da tomada, da lâmpada e dos  aquecedores será de 127 VCA . 
 
A fixação dos componentes no interior da cabina ser á em painel móvel. A parte 
frontal do painel não deverá apresentar pontos ener gizados, sendo que na mesma 
aparecerão somente os punhos das chaves de controle , tampas de fusíveis, placas de 
identificação e instrução de operação. O restante d os componentes e toda a fiação 
estará na parte traseira do painel. Na parte inferi or da cabina deverá existir um 
flange de alumínio removível, com dimensões mínimas  de 300 x 200 mm . Para os 
transformadores, deverão ser executados, no flange,  2 (dois)  furos de diâmetro 
48,1 mm (1.1/2")  para saída dos cabos de controle, protegidos com b ujão selador. 
 
Deverá ser previsto um espaço, no painel móvel, de 300 x 300 mm , para posterior 
fixação, pela COPEL, de relés com profundidade até 250 mm e, estando a porta da 
caixa aberta, a distância da extremidade da porta a té o centro do transformador 
não deverá ultrapassar 1750 mm (ver ANEXO TF01A06). 
 
A porta externa e o painel móvel da cabina deverão possuir dispositivo para 
fixação na posição totalmente abertos. 
 
Para os reatores trifásicos de aterramento, prever apenas uma caixa suficiente 
para acomodação dos terminais, provida de resistor de aquecimento adequado. 
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8.13 Fiação e Acabamento 
 
Toda a fiação do equipamento deverá ter bitola míni ma de 2,5mm² , formação mínima 
de 20 fios de cobre, isolado para 750V ou acima qua ndo requerido pelo projeto, cor 
cinza ou preto, e suportar temperatura de até 70º C , exceto para o sensor de 
temperatura (RTD) , que poderá ter bitola de 1,5 mm² . 
 
A fiação entre os equipamentos externos (TC de buch a, ventiladores, etc.), e a 
cabina dos auxiliares deverá entrar na cabina dos a uxiliares pela parte inferior, 
não sendo admitidos cabos ou fios expostos ou inter nos ao equipamento. Os 
terminais dos circuitos de corrente deverão ser do tipo olhal. 
 
Na cabina dos auxiliares, os condutores deverão ser  instalados dentro de calhas 
plásticas. Amarrações do tipo chicote só serão acei tas quando executadas com 
espirais plásticos (referência Spiral - Tube Heller mann). Amarrações com cordão 
não serão aceitas. 
 
Todas as pontas dos fios deverão ser identificadas com anilhas plásticas e a 
terminação deverá ser com terminais isolados de com pressão. Não serão aceitas 
emendas nos fios nem bornes terminais intermediário s. A identificação das anilhas 
deverá ser a mesma do ponto ao qual o respectivo fi o está conectado. 
 
Todos os bornes terminais deverão ser do tipo termo plástico, unipolares, para 
montagem em trilho DIN. O tipo de borne ficará condicionado a uma aprovaç ão prévia 
pela COPEL. Os bornes terminais para os TC’s deverã o ser tipo curto-circuitáveis. 
 
A fiação das resistências de aquecimento deverá ser  de fio com cobertura especial. 
 
Todas as réguas terminais, todos os componentes e t odas as posições das chaves 
deverão ser identificadas com placas de acrílico de , no mínimo, 2 mm de espessura. 
Qualquer outro tipo de identificação não será aceit o. 
 
O acabamento da fiação deverá receber a aprovação d o Inspetor da COPEL, devendo a 
mesma ser refeita quando este o exigir. 

8.14 Acessórios 
 
Deverão ser fornecidos, montados nos equipamentos, os seguintes acessórios: 
 
1.  Placas de identificação conforme relacionadas no it em "Placas de Identificação e 

Sinalização". 
 
2.   1(um) relé de gás (tipo Buchholz) com dois contato s (para alarme e 

desligamento, respectivamente), válvula de sangria e dispositivo para operação 
manual dos contatos (não será aceito boias ocas e a mpolas de mercúrio, deverá 
ser utilizado o relé tipo ANTISISMICO).  
Este relé deverá ser montado entre o tanque e o con servador do equipamento e 
provido de válvulas para seu bloqueio do tipo esfer a, corpo em inox, sede em 
PTFE, passagem plena, flangeadas. Caso se opte por relé com sensor de abalos 
sísmicos a fiação de alarme deve ser +A e +B e a de  desligamento deve ser +C e –
D. 

 
3.   1(um) indicador de nível de óleo (tipo magnético),  com dois contatos (nível 

mínimo e nível máximo), a ser instalado no conserva dor de óleo do equipamento. 
 
4.   1(um) conjunto sensor de temperatura a termo-resis tência (RTD)  simples de 

platina 100 Ohms a 0ºC e dispositivo de controle de  temperatura microprocessado 
dotado de porta de comunicação serial DB9 RS232  e  protocolo de comunicação DNP 
3.0 ao nível 1 ou outro indicado pela Copel DIS, com as seguintes 
características: 

 
a.  Termo-resistência 
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• Ligação a três fios. 

 
• Classe A. 

 
• Faixa de medição: de 0ºC a 150ºC , correspondendo de 100,00 a 157,31 

Ohm, respectivamente. 
 

• Calibração pela norma IEC-60751/85. 
 

• Classe de isolação de 1 kV, conforme norma IEC-60255-5/1977.  
 

• Não-resistiva, específica para uso em transformado res de transmissão, 
podendo haver ruídos como surtos, campos eletromagn éticos e vibrações 
mecânicas. 

 
• Imunidade a compatibilidade eletromagnética (EMC):  2,5 kV a 1 MHz. 

 
b.  dispositivo de controle de temperatura microprocess ado 

 
• Entrada: Termo-resistência (RTD)  de platina 100 Ohm a 0ºC, ligação a 

três fios, 0 a 150ºC (100,00 a 157,31 Ohm);  
 

• Alimentação a dois fios: 125Vcc/ 127 Vca;  
 

• Classe de exatidão:+/-0,25% do span 
 

• Linearidade: +/-0,25% do span; 
 

• Histerese: +/-0,25% do span; 
 

• Erro devido a variação de temperatura: +/-0,01%/ºC ; 
 

• Temperatura de operação: -5 a +80 ° C; 
 

• Corrente de excitação da termo-resistência: 1 mA ( máxima); 
 

• Burn-out:(down scale). Ao romper o RTD, o sinal de verá ir a 0 mA; 
 

• Proteção contra falta de tensão. O sinal deverá ir  a 0 mA; 
 

• Imunidade a radiofrequência (RF); 
 

• Imunidade a compatibilidade eletromagnética (EMC):  2,5 kV a 1 MHz; 
 
• Atender a norma IEC60068-2-14 – Ensaios Climáticos.  

 
• Porta de comunicação serial DB9 RS232 para comunica ção com o sistema 

supervisório via protocolo DNP 3.0. Não será aceito  uso de conversor 
para realizar tal função.  

 
A termo-resistência deverá ser compactada com óxido  de magnésio, visando um tempo 
de resposta térmica inferior a 15s, dentro de um tu bo metálico em aço inox AISI 
304 , com comprimento de 185 mm e diâmetro de 6 mm, com conexão em aço inox AISI 
304 , rosca 1/2" BSP . 
 
A ligação entre o sensor e a unidade de controle de  temperatura deverá ser imune a 
interferências. 

 
O dispositivo de controle de temperatura microproce ssado deverá ser instalado na 
cabine de auxiliares. Deverá possuir seletor para l eitura da temperatura (óleo ou 
enrolamento). 
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Deverá permitir ajuste da curva da imagem térmica p or seletores na parte frontal 
do dispositivo de controle de temperatura. 
 
Deverá possuir transformador intermediário entre o TC de imagem térmica e o 
sistema microprocessado. 
 
5.  1(um) Amperímetro térmico de demanda em 15 minutos com ponteiro de máxima com 

retorno normal e indicador de corrente instantânea,  com escala mínima de 150% da 
corrente secundária nominal. 

 
6.  Conservadores de óleo, conforme especificado no íte m "Conservadores de Óleo" . 
 
7.  Dispositivo de alívio rápido de pressão, conforme e specificado no ítem 

"Dispositivo de Alívio Rápido de Pressão Interna"  
 
8.  Transformadores de corrente tipo bucha, conforme es pecificado no item 

"Transformadores de Corrente (TC)"  e solicitados nas Folhas de Características 
Técnicas. 

 
9.  Equipamento completo para resfriamento forçado. 
 
10.Cabina para acomodar os componentes auxiliares d o resfriamento forçado  

conforme especificado no item "8.12" . 
 
11.Buchas dos enrolamentos e dos neutros, conforme especificadas no item “8.7” . 
 
12.Conectores terminais para todas as buchas, inclu sive as de neutros, conforme 

abaixo: 
 

a.  Conector estanhado para chegada horizontal ou verti cal de cabos de cobre ou 
alumínio de 16 a 300 mm² . 

 
b.  Dois conectores para ligação do tanque à terra, par a cabos de cobre de 50 a 

150 mm² . 
 
13.Válvulas conforme ANEXO TF01A05, de 1” tipo esfera em inox, tripartidas, corpo 

em inox, passagem plena, flangeadas, sede de PTFE, para os seguintes fins: 
 

a.  filtro-prensa superior 
b.  drenagem de óleo e retirada de amostra de óleo. 

 
14.Carga nominal de óleo isolante, conforme especif icado no item "2.12" . 
 
15.Acessórios para levantamento, apoio e tração. 
 

a.  Suportes para macacos nos quatro cantos do equipame nto; 
 
b.  ganchos ou olhais para içamento do equipamento comp leto; 
 
c.  ganchos ou olhais para içamento do núcleo e bobinas ; 
 
d.  ganchos ou olhais para içamento da tampa principal.  

 
16.Dispositivos de movimentação e tração 
 

a.  Ganchos ou olhais para tração do equipamento ao lon go de ambos os eixos 
principais. 

 
17. Sensor de ruptura de bolsa de borracha do tanqu e de expansão, com acionamento 
de alarme da automação na presença indevida de óleo  na parte interna da bolsa de 
borracha.  

8.15 Núcleo, Tanque e Tampa 
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O núcleo deve ser formado por lâminas de aço silíci o de grãos orientados, 
possuindo, como características principais, alta pe rmeabilidade e baixas perdas 
por histerese. O ponto de aterramento do núcleo dev erá ser localizado na tampa 
principal do equipamento, conforme ANEXO TF01A19. 
 
O tanque e a tampa deverão ser construídos com chap as de aço de qualidade adequada 
à soldagem, sem porosidade e com resistência à oxid ação. 
 
O núcleo e outras partes metálicas que façam parte do circuito magnético do 
transformador ou devem ser dimensionados de forma a  não limitarem o carregamento 
do equipamento em valor inferior a 50% acima da pot ência nominal de placa por 
excesso de fluxo disperso. O equipamento deve ser p rojetado de maneira a evitar o 
aquecimento do tanque e tampa devido a correntes in duzidas por fluxo disperso ou 
mesmo circulação contínua de fluxo magnético. 
 
A tampa principal não poderá ser soldada e deverá s er projetada de forma a evitar 
depósitos de água sobre sua superfície externa, e q ue as bolhas de gás e ar 
formadas no interior do tanque dirijam-se até o rel é de gás (Buchholz). Da mesma 
forma, todos os pontos existentes acima da tampa de verão ser conectados ao relé de 
gás. 
 
Os canecos das buchas deverão ser identificados de acordo com as respectivas 
posições (H1, X2, etc.) em baixo relevo. 
 
O interior do tanque deverá ser provido de guias pa ra dirigir a remoção ou a 
entrada da parte ativa (núcleo e bobinas). 
 
O Fornecedor deverá fornecer instruções detalhadas para a desmontagem, 
levantamento e remoção tanto da tampa principal qua nto da parte ativa. No projeto 
de construção do transformador deve ser prevista qu e o içamento da tampa deve  ser 
realizada sem necessariamente realizar o içamento d a parte ativa .  Estes detalhes, 
uma vez aprovados pela COPEL, deverão fazer parte d os respectivos Manuais de 
Instruções dos equipamentos. 
 
Na parte externa do tanque, acima da cabina de cont role, em local de fácil 
visibilidade, deverá ser gravado o número de série do equipamento. 

8.16 Resistência ao Vácuo 
 
O equipamento completamente montado, incluindo cons ervador, radiadores, todas as 
conexões dos tubos de óleo, válvulas e outros acess órios, deverá ser capaz de 
suportar vácuo pleno. O respectivo ensaio deverá se r executado até ser atingido o 
valor de 0,5 mmHg  e mantido por 4 (quatro) horas , após o que será feita inspeção 
visual no equipamento afim de se verificar eventuai s danos ou deformações. 
 

8.17 Resistência à Pressão 
 
O equipamento completamente montado, cheio de óleo incluindo conservador, 
radiadores, todas as conexões dos tubos de óleo, vá lvulas e outros acessórios, com 
dispositivo de alívio substituído por uma chapa de aço, deverá ser capaz de 
resistir sem vazamento ou dano permanente a uma pre ssão manométrica interna de 
0,03 MPa  durante 24 horas . 

9.0 Treinamento 
 
O fabricante deverá considerar a realização de um t reinamento incluso no custo 
do(s) equipamento(s), para até 13 (treze) funcionários  da COPEL, com duração 
mínima de 3 (três)  dias, sendo considerado 8 (oito) horas por dia de curso, 
perfazendo um total de no mínimo 24 horas de curso.  O curso deve ser realizado, 
preferencialmente, antes do período de inspeção, se ndo que as despesas de 
deslocamento, alimentação, pernoite, etc, deste gru po serão custeados pela COPEL. 
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O fabricante deverá tomar às suas expensas todas as  providências para que o 
treinamento no local de fabricação se realize em co ndições adequadas, sendo que o 
treinamento para os funcionários deverá no mínimo a branger os seguintes tópicos: 
 

1.  Projeto; 
 

2.  laboratório de Materiais e Óleo Isolante; 
 

3.  controle de Qualidade do Fabricante para Materiais e Serviços (etapas de 
fabricação); 

 
4.  fabricação do Núcleo; 

 
5.  fabricação de Enrolamentos; 

 
6.  secagem e Tratamento da Parte Ativa; 

 
7.  acessórios; 

 
8.  montagem da Parte Ativa; 

 
9.  montagem do Tanque; 

 
10.montagem dos Acessórios; 

 
11.laboratório de Ensaios; 

 
12.desempenho de Equipamentos; 

 
13.operação, Manutenção, Transporte e Estocagem; 

 
14.monitor de temperatura, ajustes e operação (RTD) (Sem exceção) . 

 
A equipe de participantes da COPEL terá autonomia p ara pedir a repetição, 
alteração ou complementação de qualquer explanação ou mesmo da totalidade de 
qualquer curso ou atividade correlata, quantas veze s forem necessárias, até que 
sejam atingidos os seus objetivos. 
 
O fabricante deverá fornecer material impresso que possibilite aos treinandos o 
acompanhamento de suas explicações, bem como dispon ibilizar as apresentações e o 
material didático em meio magnético para todos os t reinandos. 
 
Este treinamento deverá ser ministrado em língua po rtuguesa ou com acompanhamento 
de um intérprete (tradutor), quando for o caso, a s er custeado pelo fabricante. 
 
O fabricante deverá avisar à COPEL, com antecedênci a mínima de 15(quinze) dias 
úteis sobre a data do treinamento, bem como o detal hamento do programa de 
treinamento a ser ministrado. 
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10.0  ANEXOS – Folhas de características técnicas 
 
11.0  ANEXOS –  Desenhos páginas  
 
TF01A01VENT  -  Modelo de placa de sinalização e co mando da ventilação 
 
TF01A03  -  Placa de identificação 
 
TF01A04  -  Cabine dos auxiliares 
 
TF01A05  -  Esquema dos registros e válvulas – Tran sformadores 
 
TF01A05A  -  Esquema dos registros e válvulas - Rea tores 
 
TF01A06  -  Dimensões externas - Transformadores 
 
TF01A07  -  Localização de placa  de sinalização 
 
TF01A08  -  Isolamento (FORMULÁRIO ORIENTATIVO) 
 
TF01A09  -  Características das  buchas 
 
TF01A10  -  Características do  óleo isolante padrã o 
 
TF01A17  -  Identificação dos componentes 
 
TF01A19  -  Aterramento do núcleo  
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10.0  FOLHAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

10.1 TRANSFORMADOR 34,5-13,8 kV - 4,20 MVA  
 
Transformador de potência trifásico, com comutador de derivações sem tensão, 33 
+/- 2 x 0,75-13,8kV, 3,75/4,20MVA, ONAN/ONAF  (com limite de elevação de 
temperatura de 55°C) ou ONAN/ONAF (com limite de 65°C). 
 

ITEM DESCRIÇÃO COPEL PROPOSTA 

01 tipo  informar  

02 número de fases 3  

03 número de enrolamentos 2  

04 óleo isolante  conforme 
item 2.11  

 

05 núcleo envolvido  

06 estágios de resfriamento ONAN ONAF 
ou 

ONAN 

ONAN  

07 potência do enrolamento de alta tensão 
(MVA)  

3,75 4,20    

08 potência do enrolamento de baixa tensão 
(MVA) 

3,75 4,20    

09 limite de elevação de temperatura ( °.C)  55 55 
ou 
65 

   

10 tensão nominal do enrolamento de alta 
tensão kV  

34,5  

11 tensão nominal do enrolamento de baixa 
tensão kV 

13,8  

12 níveis de isolamento conforme 
item 7.4  

 

13 frequência (Hz) 60  

14 ligação do enrolamento de alta tensão Yn  

15 ligação do enrolamento de baixa tensão d1  

16 neutro acessível  

17 impedância a 75 °.C, base 3,75 MVA (%)  34,5-13,8 kV 
= 4,4 

 

18 perdas em vazio a tensão nominal informar  

  (sem carga kW) a 110% da tensão 
nominal 

informar  

19 perdas no cobre % da carga informar 50 75  100 

  a 75 °.C (kW) 34,5 - 13,8 kV  informar    

  base 3,75 MVA      

20 consumo do equipamento de resfriamento a 
4,20 MVA (kW) 

informar    

21 corrente de 
excitação 

a tensão nominal informar    

  base 3,75 MVA (%) a 110% da tensão 
nominal 

informar    

  MVA % da carga informar COS∅
=1,00 

COS∅
=0,80 

22 eficiência  25 informar   

  percentual 3,75 50 informar   

  (34,5-13,8kV)  75 informar   
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     100 informar   

  MVA % da carga informar COS∅
=1,00 

COS∅
=0,80  

  regulaçao  25 informar   

23 percentual 3,75 50 informar   

 (34,5-13,8kV)  75 informar   

    100 informar   

24 ensaios de recebimento incluídos no preço confor me 
item 3.1  

  

 
BUCHAS 

 
    enrolamento de alta tensão  informar  

25 tipos das buchas enrolamento de baixa 
tensão 

informar  

  e fabricantes  neutro  informar  

    enrolamento de alta tensão  116 A (min)  

26 corrente nominal enrolamento de baixa 
tensão 

264 A (min)  

  das buchas  neutro  informar  

 
COMUTADOR DE DERIVAÇÕES SEM TENSÃO 

 
27 localização  enrolamento de 

alta tensão 
 

28 tipo (painel ou tambor), tripolar  informar  

29 derivações a plena carga  33 +/-2 x 0,75 kV  

  dimensões do  Comprimento max. -2,9  

30 equipamento  largura  max. -2,5  

  completo (m)  altura  max. -3,3  

  dimensões da  Comprimento informar  

31 maior peça para largura  informar  

  transporte (m)  altura  informar  

  massas do  parte ativa com tampa/sem 
tampa 

 

32 equipamento (kg) tanque principal informar  

    acessórios  informar  

    óleo isolante  tanque 
principal/conserva

dor e radiadores 

 

    unidade completa  informar  

33 massa da maior peça para transporte (kg) com óle o/sem óleo  

34 embalagens para transporte marítimo ou 
rodoviário 

informar  

 
TRANSFORMADORES DE CORRENTE TIPO BUCHA 

 
  BUCHAS RELAÇÃO CLASSE DE 

EXATIDÃO 
FATOR 

TÉRMICO 
CLASS
E DE 

EXATI
DÃO  

FATOR 
TÉRMI

CO 

35 TC para  H1,H2,H3 150-5A 10B200 informar   

  proteção H0 150-5A 10B200 informar   
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TC para  

H2 ou X2  300-5A informar informar   

36 
 

imagem 
térmica 

       

37 TC para 
amperímetro  

      

  térmico X1 300-5A 1,2C25 1,2   

38 acessórios  conforme item 8.14   

39 localização dos acessórios conforme ANEXO TF01A06   

40 
 

peças sobressalentes recomendadas (relacionar): 

41 
 

lista de exceções / observações: 

42 
 

data/local/fabricante/assinatura: 

10.2 TRANSFORMADOR 34,5-13,8 kV - 7,0 MVA 
 
Transformador de potência trifásico, com comutador de derivações sem tensão, 33 
+/- 2 x 0,75-13,8 kV, 5,00/6,2/7,00 MVA, ONAN/ONAF1 /ONAF2 (com limite de elevação 
de temperatura de 55°.C ) ou ONAN/ONAF1/ONAF1 (com limite de 65°.C ). 
 

ITEM DESCRIÇÃO COPEL PROPOSTA 

01 tipo  informar  

02 número de fases 3  

03 número de enrolamentos 2  

04 óleo isolante  conforme item 2.11   

05 Núcleo envolvido  

06 estágios de resfriamento ON
AN 

ONAF1 ONAF2 
ou 

ONAF1 

ON
AN 

ONAF
1 

 

07 potência do enrolamento de alta 
tensão (MVA)  

5,
0 

6,25 7,00    

08 potência do enrolamento de baixa 
tensão (MVA) 

5,
0 

6,25 7,00    

09 limite de elevação de temperatura ( °
.C)  

55 55 55 ou 
65 

   

10 tensão nominal do enrolamento de 
alta tensão kV  

34,5  

11 tensão nominal do enrolamento de 
baixa tensão kV 

13,8  

12 níveis de isolamento conforme item 7.4   

13 frequência (Hz) 60  

14 ligação do enrolamento de alta 
tensão 

Yn  

15 ligação do enrolamento de baixa 
tensão 

d1  

16 Neutro acessível  

17 impedância a 75 °.C, base 5 MVA (%) 34,5-13,8 kV = 4,4   

18 perdas em vazio a tensão nominal informar  

  (sem carga kW) a 110% da tensão 
nominal 

informar  

19 perdas no cobre % da carga informar 50 75  100 

  a 75ºgrau.C (kW) 34,5 - 13,8 kV  informar    

  base 5 MVA      
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20 consumo do Equip. de resfriamento a 
6,25 MVA (kW) 

informar  

21 Corrente excitação 
base 5MVA(%) 

a tensão nominal informar  

   a 110% da tensão 
nominal 

informar  

  MVA % da 
carga 

informar COS
∅

=1,0
0 

COS∅
=0,80 

22 eficiência  25 informar   

  percentual 5 50 informar   

  (34,5-13,8kV)  75 informar   

     100 informar   

 
 
 

 MVA % da 
carga 

informar COS
∅

=1,0
0 

COS∅
=0,80 

  regulaçao  25 informar   

23 percentual 5 50 informar   

 (34,5-13,8kV)  75 informar   

    100 informar   

24 ensaios de recebimento incluídos no 
preço 

conforme item 3.1   

 
BUCHAS 

 
    enrolamento de alta tensão  informar  

25 tipos das buchas enrolamento de baixa 
tensão 

informar  

  e fabricantes  neutro  informar  

    enrolamento de alta tensão  193 A (min)  

26 corrente nominal enrolamento de baixa 
tensão 

440 A (min)  

  das buchas  neutro  informar  

 
COMUTADOR DE DERIVAÇÕES SEM TENSÃO 

 
27 localização  enrolamento de alta 

tensão 
 

28 tipo (painel ou tambor), tripolar  informar  

29 derivações a plena carga  33 +/-2 x 0,75 kV  

  dimensões do  Comprimento max. -2,9  

30 equipamento  largura  max. -2,5  

  completo (m)  altura  max. -3,3   

  dimensões da  Comprimento informar   

31 maior peça para largura  informar   

  transporte (m)  altura  informar   

  massas do  parte ativa  com tampa/sem tampa  

32 equipamento(kg)  tanque principal informar   

    acessórios  informar  

    óleo isolante tanque principal  
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      conservador e 
radiadores 

 

    unidade completa informar  

33 massa da maior peça para transporte com óleo/sem  óleo  

34 embalagens para transporte marítimo ou 
rodoviário 

informar  

 
TRANSFORMADORES DE CORRENTE TIPO BUCHA 

 
  BUCHAS RELAÇÃO CLASSE DE 

EXATIDÃO 
FATOR 

TÉRMICO 
CLASSE 

DE 
EXATIDÃO 

FATOR 
TÉRMICO 

35 TC para  H1,H2,H3 200-5A 10B200 informar   

  proteção H0 200-5A 10B200 informar   

36 TC p/ H2 ou X2  450-50A informar informar   

  Imag. térm.        

37 TC para 
amperímetro 

      

  térmico X1 450-5A 1,2C25 informar   

38 acessórios  conforme item 8.14   

39 localização dos acessórios conforme ANEXO 
TF01A06  

 

40 
 

peças sobressalentes recomendadas (relacionar): 

41 
 

lista de exceções / observações: 

42 
 
 

data/local/fabricante/assinatura: 

 
 

10.3 REATOR TRIFÁSICO DE ATERRAMENTO, 15kV - 1000 A /10s 
 
Reator trifásico de aterramento, 15kV, imerso em ól eo isolante, resfriamento por 
circulação natural de óleo(ONAN), instalação extern a. 

ITEM DESCRIÇÃO COPEL PROPOSTA 

01 tipo  informar  

02 número de fases  3  

03 óleo isolante  conforme item 
2.11  

 

04 corrente nominal de curta duração no neutro 
(10s) 

1.000 A  

05 impedância de sequência zero (ohms/fase)  19,92  

06 corrente nominal no neutro em regime continuo  30 A  

07 limite de elevação de temperatura ( °.C)  55  

08 tensão nominal  15kV  

09 níveis de isolamento  conforme item 
7.4  

 

10 frequência (Hz)  60  

11 ligação  ziguezague  

12 perdas totais 
(kW) 

a tensão nominal informar  

   a 110% da tensão nominal informar  
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13 ensaios de recebimento incluídos no preço conforme item 
3.1  

 

14 corrente de 
excitação 

a tensão nominal  informar  

   a 110% da tensão nominal informar  

BUCHAS 
 

15 tipos das buchas primário  informar  

  e fabricante neutro  informar  

16 corrente nomi-  primário  informar  

  nal das buchas  neutro  informar  

DIMENSÕES - MASSAS 
 

  dimensões do  comprimento max. -1,8  

17 equipamento  largura  max. -1,1  

  completo (m)  altura  max. -1,9  

  dimensões da  comprimento informar  

18 maior peça 
para 

largura  informar  

  transporte 
(m)  

altura  informar  

  massa do 
equipa- 

parte ativa  informar  

19 mento (kg) tanque principal informar  

   acessórios  informar  

    óleo isolante tanque principal  

      conservador e radiadores  

    unidade completa informar  

20 massa da maior peça para 
transporte 

com óleo/sem óleo  

21 embalagens para transporte 
marítimo ou rodoviário 

informar  

 
TRANSFORMADORES DE CORRENTE TIPO BUCHA 

 
  BUCHAS RELAÇÃO CLASSE DE 

EXATIDÃO 
FATOR 

TÉRMICO 
CLASSE 

DE 
EXATIDÃO 

FATOR 
TÉRMICO 

22 TCS para  H0 500-5A  10B200 informar   

  proteção  500-1A     

23 acessórios  conforme item 7.10   

24 localização dos acessórios conforme 
ANEXO TF01A06 

 

25 
 
 

peças sobressalentes recomendadas (relacionar): 

 
26 

 
 

lista de exceções / observações: 

 
27 

 
 

data/local/fabricante/assinatura: 
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10.4 REATOR TRIFÁSICO DE ATERRAMENTO, 15kV - 2000 A /10s 
 
Reator trifásico de aterramento, 15kV, imerso em ól eo isolante, resfriamento por 
circulação natural de óleo(ONAN), instalação extern a. 
 

ITEM DESCRIÇÃO COPEL PROPOSTA 

01 tipo  informar  

02 número de fases  3  

03 óleo isolante  conforme item 
2.11  

 

04 corrente nominal de curta duração no 
neutro (10s) 

2.000 A  

05 impedância de sequência zero (ohms/fase)  9,96  

06 corrente nominal no neutro em regime 
continuo  

60 A  

07 limite de elevação de temperatura ( °.C)  55  

08 tensão nominal  15kV  

09 níveis de isolamento  conforme item 
7.4  

 

10 frequência (Hz)  60  

11 ligação  ziguezague  

12 perdas totais 
(kW) 

a tensão nominal informar  

   a 110% da tensão 
nominal 

informar  

13 ensaios de recebimento incluídos no preço conforme item 
3.1  

 

14 corrente de 
excitação 

a tensão nominal  informar  

   a 110% da tensão 
nominal 

informar  

 
BUCHAS 

 
15 tipo das buchas primário  informar  

  e fabricante  neutro  informar  

16 corrente nomi-  primário  informar  

  nal das buchas  neutro  informar  

 
DIMENSÕES - MASSAS 

 
  dimensões do  Comprimento Max. -1,8  

17 equipamento  largura  Max. -1,1  

  completo (m)  altura  Max. -1,9  

  dimensões da  Comprimento informar  

18 maior peça 
para 

largura  informar  

  transporte 
(m)  

altura  informar  

 
 
 

massa do 
equipamento 

parte ativa  informar  

19  (kg) tanque principal informar  

   acessórios  informar  
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    óleo isolante tanque principal  

      conservador e radiadores  

    unidade completa informar  

20 massa da maior peça para 
transporte 

com óleo/sem óleo  

21 embalagens para transporte 
marítimo 

informar  

  ou rodoviário   

 
TRANSFORMADORES DE CORRENTE TIPO BUCHA 

 
  BUCHAS RELAÇÃO CLASSE DE 

EXATIDÃO 
FATOR 

TÉRMICO 
CLASSE 

DE 
EXATIDÃO 

FATOR 
TÉRMICO 

22 TC para  H0 1000-5A 10B200 informar   

  proteção  1000-1A     

23 acessórios  conforme item 7.10   

24 localização dos acessórios conforme ANEXO 
TF01A06  

 

25 
 
 

peças sobressalentes recomendadas (relacionar): 

26 
 
 

lista de exceções / observações: 

27 
 
 

data/local/fabricante/assinatura: 

 
 

10.5 REATOR TRIFÁSICO DE ATERRAMENTO, 15kV - 3000 A /10s 
 
Reator trifásico de aterramento, 15kV, imerso em ól eo isolante, resfriamento por 
circulação natural de óleo(ONAN), instalação extern a. 
 

ITEM DESCRIÇÃO COPEL PROPOSTA 

01 tipo  informar  

02 número de fases  3  

03 óleo isolante  conforme item 
2.11  

 

04 corrente nominal de curta duração no 
neutro (10s) 

3.000 A  

05 impedância de sequência zero (ohms/fase)  6,64  

06 corrente nominal no neutro em regime 
continuo  

90 A  

07 limite de elevação de temperatura ( °.C)  55  

08 tensão nominal  15kV  

09 níveis de isolamento  conforme item 
7.4  

 

10 frequência (Hz)  60  

11 ligação  ziguezague  

12 perdas totais 
(kW) 

a tensão nominal informar  

   a 110% da tensão 
nominal 

informar  



 

   
  

 

Agosto/2017                        SEO/DPMA/VMSE                               Especif icação NTC 810080                  Página   48  de 63   
 

 

13 ensaios de recebimento incluídos no preço conforme item 
3.1  

 

14 corrente de 
excitação 

a tensão nominal  informar  

   a 110% da tensão 
nominal 

informar  

 
BUCHAS 

 
15 tipo das buchas primário  informar  

  e fabricante  neutro  informar  

16 corrente nomi-  primário  informar  

  nal das buchas  neutro  informar  

 
DIMENSÕES - MASSAS 

 
  dimensões do  Comprimento Max. -1,8  

17 equipamento  largura  Max. -1,1  

  completo (m)  altura  Max. -1,9  

  dimensões da  Comprimento informar  

18 maior peça 
para 

largura  informar  

  transporte 
(m)  

altura  informar  

 
 
 

massa do 
equipamento 

parte ativa  informar  

19  (kg) tanque principal informar  

   acessórios  informar  

    óleo isolante tanque principal  

      conservador e radiadores  

    unidade completa informar  

20 massa da maior peça para 
transporte 

com óleo/sem óleo  

21 embalagens para transporte 
marítimo ou rodoviário 

informar  

 
TRANSFORMADORES DE CORRENTE TIPO BUCHA 

 
  BUCHAS RELAÇÃO CLASSE DE 

EXATIDÃO 
FATOR 

TÉRMICO 
CLASSE 

DE 
EXATIDÃO 

FATOR 
TÉRMICO 

22 TC para  H0 1500-5A 10B200 informar   

  proteção  1500-1A     

23 acessórios  conforme item 7.10   

24 localização dos acessórios conforme ANEXO 
TF01A06  

 

25 
 

peças sobressalentes recomendadas (relacionar): 

26 
 

lista de exceções / observações: 

27 
 

data/local/fabricante/assinatura: 
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10.6 FORMULÁRIO PROPOSTA PARA PEÇAS SOBRESSALENTES 
 
 

TRANSFORMADOR 34,5 - 13,8kV  -  7 MVA e 4,2 MVA 
 

ÍTEM DESCRIÇÃO CUSTO UNITÁRIO 

01 bucha de alta tensão 36,2kV  

02 bucha de média tensão 15kV  

03 termômetro de óleo  

04 indicador magnético de nível de óleo  

05 relé Buchholz  

06 válvula de alívio de pressão  

 TOTAL  

 
REATOR DE ATERRAMENTO - 15kV  -  1000, 2000 e 3000 A. 

 
ÍTEM DESCRIÇÃO CUSTO 

UNITÁRIO 
01 bucha de alta tensão 15kV  

02 termômetro de óleo  

03 relé Buchholz  

 TOTAL  
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200  

CONTRATO 

Contém óleo mineral isolante isento de 
PCB na época da fabricação . Laudo Nº  
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Agosto/2017                        SEO/DPMA/VMSE                               Especif icação NTC 810080                  Página   54  de 63   
 

 

 

1”  



 

   
  

 

Agosto/2017                        SEO/DPMA/VMSE                               Especif icação NTC 810080                  Página   55  de 63   
 

 

 
 
 
 
 
 



 

   
  

 

Agosto/2017                        SEO/DPMA/VMSE                               Especif icação NTC 810080                  Página   56  de 63   
 

 



 

   
  

 

Agosto/2017                        SEO/DPMA/VMSE                               Especif icação NTC 810080                  Página   57  de 63   
 

 



 

   
  

 

Agosto/2017                        SEO/DPMA/VMSE                               Especif icação NTC 810080                  Página   58  de 63   
 

 

 



 

   
  

 

Agosto/2017                        SEO/DPMA/VMSE                               Especif icação NTC 810080                  Página   59  de 63   
 

 

 



 

   
  

 

Agosto/2017                        SEO/DPMA/VMSE                               Especif icação NTC 810080                  Página   60  de 63   
 

 

 

D1 D4 D5 

D
4 

D
5 



 

   
  

 

Agosto/2017                        SEO/DPMA/VMSE                               Especif icação NTC 810080                  Página   61  de 63   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   
  

 

Agosto/2017                        SEO/DPMA/VMSE                               Especif icação NTC 810080                  Página   62  de 63   
 

 



 

   
  

 

Agosto/2017                        SEO/DPMA/VMSE                               Especif icação NTC 810080                  Página   63  de 63   
 

 

 


