NTC 811130
TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO
AUTOPROTEGIDOS COM DESCONECTÁVEIS NA AT
FIGURA 1 - TRANSFORMADOR TRIFÁSICO AUTOPROTEGIDO COM DESCONECTÁVEIS NA AT,
PARA INSTALAÇÃO EM POSTE, TENSÕES DE 13200-220/127V

LEGENDA:
01 - Bucha de passagem para desconectável
Dead Break, tipo Integral;
02 - Bucha de baixa-tensão;
03 - Orelha de suspensão;
04 - Suporte para fixação ao poste;
05 - Placa de identificação;
06 - Estrutura de apoio;
07 - Marcação dos terminais de A.T.
OBS.:

08 - Marcação dos terminais de B.T.
09 - Radiadores;
10 - Acionamento do disjuntor;
11 - Dispositivo de aterramento;
12 - Válvula para alívio de pressão;
13 - Conexão elétrica da tampa e tanque

1)
2)
3)
4)

Dimensões em mm.
Os eixos das buchas de alta tensão devem localizar-se nas partes hachuradas.
A cota "E" é do eixo das buchas de baixa tensão à borda do tanque (aberto);
Bujão de enchimento (opcional, não representado) – Caso seja adotado, deve ser localizado na tampa ou lateral
do tanque, ¼ NPT ou ¾´´ BSP, garantindo perfeita vedação.
5) Este tipo de transformador não utiliza suporte para para-raios.
6) O desenho dos radiadores é orientativo, podendo ocupar outras posições.
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TABELA 1 – DIMENSÕES

NTC

CÓDIGO
COPEL

TENSÃO
MÁXIMA DO POTÊNCIA
(kVA)
EQUIPAMENTO
(kV eficaz)

811130

45

20014063

75

15

OBS.:

1300

112,5

20014065
1

MÁXIMAS

B

D

E

C

L

5 %

5 %

5 %

1300

750

200

120

100

400

150

100

400

150

100

400

150

100

8

9

10

A

20014061
20014064

DIMENSÕES
(mm)

1350

950

150

2

3

4

5

6

7

7) As dimensões “C” e “L” incluem os radiadores, se houver.

TABELA 2 - TENSÕES NOMINAIS DOS TRANSFORMADORES
PRIMÁRIO

TENSÃO
TIPO DO
MÁXIMA DO
DIAGRAMA
TRANSFORMADOR
EQUIPAMENTO
FASORIAL
(Nº DE FASES)
(kVeficaz )

SECUNDÁRIO

LIGAÇÃO

TENSÃO
NOMINAL
(V)

15

TRIFÁSICO

Dyn1

TRIÂNGULO

13200

1

2

3

4

5

TENSÃO
NOMINAL
(V)

LIGAÇÃO

ESTRELA COM
NEUTRO
220/127
ACESSÍVEL
6

7

TABELA 3 - NÍVEIS DE ISOLAMENTO DOS TRANSFORMADORES
TENSÃO
ESPAÇAMENTO
SUPORTÁVEL
TENSÃO
MÍNIMO NO AR
TENSÃO
NOMINAL À
TENSÃO SUPORTÁVEL
MÁXIMA DO
FREQÜÊNCIA
INDUZIDA NOMINAL DE
DE FASE
DE FASE
EQUIPAMENTO
INDUSTRIAL
IMPULSO
(kV eficaz)
PARA
TERRA
PARA
FASE
(kVeficaz)
DURANTE 1 MINUTO
(kVcrista)
(mm)
(mm)
(kVeficaz)

JULHO/2022

1,2

10

-

30

25

25

15

34

26,4

95

130

140

1

2

3

4

5

6
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TABELA 4 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

CÓDIGO
COPEL

PERDAS (W)
RADIOINTERFERÊNCIA
TENSÃO DE
TENSÃO
CORRENTE
RELAÇÃO
CURTO MÁXIMA DO
POTÊNCIA
DE
TENSÃO
TRI
DE
EM
TOTAIS CIRCUITO
EQUIPAMENTO
(kVA)
EXCITAÇÃO
DE ENSAIO
MÁXIMA
TENSÕES
(%)
VAZIO
(*)
(kVeficaz)
(%)
(V)
(µV)
(*)

20014061

45

3,2

140

760

20014063

75

2,7

215

1125

2,5

285

1525

2,3

350

1880

5

6

7

15

20014064
20014065

112,5

60:1

150

1

2

3

4

NÍVEL
MÉDIO
DE
RUÍDO
(MÁX)
(dB)

FREQUÊNCIA
NOMINAL
(Hz)

48
3,5

8.383

250

8

9

10

51
55

60

55
11

12

NOTA: - (*) Temperatura de referência das perdas totais e da tensão de curto-circuito a 75, 85 ou 95ºC; vide NTC 810027
item 5.5.3.
- Eficiência: classe C, conforme NBR 5440 e PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 3, DE 31 DE JULHO DE 2018.

FIGURA 2 - DETALHE DO TERMINAL DE ALTA TENSÃO

Bucha de passagem para desconectável Dead Break, tipo Integral

TABELA 5 – DESCONECTÁVEIS DE ALTA TENSÃO

JULHO/2022

TENSÃO MÁXIMA DO
EQUIPAMENTO
(kVeficaz)

TIPO IEEE
386

TERMINAL DE LIGAÇÃO

15

15 e 25kV
200A

Bucha de passagem para
desconectável Dead
Break, tipo Integral
(ver figura 2)

1

2

3
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FIGURA 3 - DETALHE DOS TERMINAIS DE LIGAÇÃO DAS BUCHAS DE BAIXA TENSÃO

FIGURA 4 - POSICIONAMENTO DOS TERMINAIS DE LIGAÇÃO DAS BUCHAS DE BAIXA TENSÃO

TABELA 6 - BUCHAS DE BAIXA TENSÃO
POTÊNCIA
(kVA)
45
75
112,5

TIPO
(VER NBR 5437)
1,3/160 - T2
1,3/400 - T2

150

1,3/800 -T3

1

2

TERMINAL DE
LIGAÇÃO
FIGURAS
3E4
3

TABELA 7 - TORQUE SUPORTÁVEL NOS PARAFUSOS DOS TERMINAIS
PARAFUSO/PORCA
M 10
M 12
1

JULHO/2022

SGD / DPLS / VNTD

TORQUE SUPORTÁVEL NA
INSTALAÇÃO (daNxm)
3,0
4,7
2

VOLUME 2

TORQUE DE ENSAIO
(daNxm)
3,6
5,6
3
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FIGURA 5 - SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR NO POSTE

OBS.: 8) A parte interna do furo para fixação do dispositivo de aterramento não deve ser pintada.
9) A cota T deve ser tal que atenda a cota G da Figura 1 e Tabela 1.
10) Medidas em milímetros.

FIGURA 6 - DISPOSITIVO DE ATERRAMENTO EM TRANSFORMADOR PARA INSTALAÇÃO EXTERNA

LEGENDA:
1) Conector: liga de cobre, estanhado com espessura mínima da camada de estanho não inferior a 8,0m individualmente
e 12m na média das amostras.
2) Parafuso de cabeça sextavada: aço-carbono zincado à quente.
3) Arruelas de pressão: aço-carbono zincado a quente.
4) Porca sextavada: aço-carbono zincado a quente.
5) Arruela lisa: aço-carbono zincado a quente.
OBS.:

11) O conector deve permitir a colocação ou retirada do condutor de maior seção sem necessidade de desmonte.
12) As características mecânicas devem estar de acordo com a NBR 5370.
13) Medidas em milímetros.
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FIGURA 7 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (COM QR CODE) PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO AUTOPROTEGIDO
EXEMPLO PARA TRANSFORMADOR 13200-220/127V

- Identificação do fabricante: nome, demais dados e local de fabricação;
- Indicar “TRANSFORMADOR TRIFÁSICO AUTOPROTEGIDO”;
- Número de série atribuído pelo fabricante;
- Data de fabricação: mês (três primeiras letras) e ano de fabricação;
- Potência em kVA;
- Perdas em vazio. Vide 5.5.3 da NTC 810027;
- Impedância e Perdas Totais a 75, 85 ou 95ºC. Vide 5.5.3 da NTC 810027;
- Tipo óleo isolante: A, B;
- Elevação de temperatura do óleo isolante: 50ºC;
- Elevação de temperatura dos enrolamentos: 55ºC;
- Classe do papel isolante: classe térmica 105 (A) ou termoestabilizado classe térmica 120 (E) ou superior;
- Núcleo: GO (grão orientado) ou amorfo;
- Condutor AT/BT: cobre ou alumínio;
- Indicar marca e modelo do Fusível de AT e do Disjuntor de BT;
- Nº Copel: com espaço para 12 posições ou conforme indicado pela Copel;
- Volume de óleo em litros;
- Número do Contrato: com espaço para 17 posições ou conforme indicado pela Copel;
- Massa total sem embalagem em kg;
- Número da placa de identificação;
- Medidas em milímetros.
- QR code conforme item 4.1 desta NTC.
- Medidas em milímetros.
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FIGURA 8 - LOCALIZAÇÃO DO NÚMERO DE CONTROLE DOS TRANSFORMADORES
DE DISTRIBUIÇÃO (OPÇÕES)
a) Na região central da parte frontal

OBS.:

14) Numeração na cor vermelha diretamente sobre a cor cinza do tanque ou amarela sobre retângulos pretos de
fundo;
15) No caso de numeração na cor amarela as dimensões dos retângulos pretos de fundo ficam a critério do fabricante.
b) Na parte frontal, abaixo das aletas de refrigeração

c) Na parte lateral

OBS.:

16) (*) No caso de transformadores de 112,5kVA desprezar a parte decimal.
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FIGURA 9 - FORMATOS E DIMENSÕES DOS ALGARISMOS PARA NÚMERO DE
CONTROLE DOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO

TABELAS 8 - TORQUE SUPORTÁVEL NOS PARAFUSOS DOS TERMINAIS
a) Tamanho preferencial
DIMENSÕES
A
50
B
37
C
30
D
40
E
08
F
28
OBS.:

b) Tamanho alternativo (ver item 4.6.1)

TOLERÂNCIAS

DIMENSÕES
A
35
B
27
C
25
D
27
E
08
F
25

2
1
2

TOLERÂNCIAS
2
1
2

17) As dimensões, bem como as tolerâncias, são expressas em milímetros.
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1

OBJETIVO

Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas dos transformadores de distribuição trifásicos
autoprotegidos, com terminais de AT tipo buchas para desconectáveis Dead Break, destinados à montagem em postes de redes
aéreas de distribuição urbana da COPEL.
2

NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Conforme Especificação Técnica COPEL - NTC 810027 e ABNT NBR 5440/14 (ou mais recente), onde aplicável.
3

DEFINIÇÕES

Transformador autoprotegido: é um transformador que incorpora componentes para proteção do sistema de distribuição contra
sobrecargas e curto-circuito na rede secundária, falhas internas no transformador e sobretensões no circuito primário. Esse tipo
de transformador incorpora fusível de A.T. e disjuntor de B.T. montados internamente ao tanque.
Demais definições conforme Especificação Técnica COPEL - NTC 810027, onde aplicável.
4
4.1

CONDIÇÕES GERAIS
Condições de instalação

Os transformadores objeto desta NTC são próprios para montagem em postes, situados em ambientes não agressivos (sem
excesso de poluição).
4.2

Identificação

4.2.1 Placa de identificação
Os dados de identificação devem ser gravados de forma legível, visível e indelével em placa de aço inoxidável (0,5mm) ou
alumínio (0,8mm) anodizado, conforme exemplo da figura 7, e localizada conforme Figura 1. Deve ter formato A6 (105 x 148mm),
com caracteres de altura mínima de 2mm. Deve ser fixada, através de rebites de material resistente à corrosão, a um suporte
com base que impeça a deformação da placa, soldado ao tanque.
Deve também ser observado um afastamento de no mínimo 20mm entre o corpo do transformador e qualquer parte da placa.
O número de controle COPEL (Nº Copel) a ser gravado no campo da placa de identificação é fornecido pela COPEL junto com o
Contrato.
O QR code deve conter as informações da tabela 10.
TABELA 10 – INFORMAÇÕES CONSTANTES NO QR-CODE

LINHA SIGNIFICADO DA INFORMAÇÃO
1 código do transformador
2 CRC do fabricante
referência do material (do
3
fabricante)
4 mês/ano de fabricação
5 número de série
6 fases/potência(kVA)/tensão(kV)
7 número de controle da COPEL
8

número do contrato de compra

9
1

número do item do contrato
2

GRAVAÇÃO NO QR-CODE
ex.: 20004412
ex.: 1234567
O mesmo cadastrado na Ficha
Técnica
mm/aaaa
conforme padrão do fornecedor
ex.: 1/10/33 ou 3/112/15
ex.: 5603002010

NÚMERO DE CARACTERES
8 numéricos
7 numéricos
máximo 30 (alfanuméricos,
hifens, barras, espaço)

10 numéricos
24 (alfanuméricos, espaço e
ex.: SGD/DAGD 4400004444/2016
barras)
2 numéricos
3
4

NOTA: - os itens 8 e 9 devem constar quando se tratar de aquisição da COPEL; caso seja aquisição de terceiros,
deve ser indicado “n.a.” – não aplicável.
OBS.: 19) Cada uma das informações 1 a 9 deve ser disposta em uma linha, ou seja, o separador deve ser através de
quebra de linha.
JULHO/2022
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4.2.2 Disjuntor de BT
Deve ter a identificação:
a)
b)

da alavanca de Aberto e Fechado: indicar “A” e “F”, cor vermelha, tinta ou adesivo indelével refletivo, com
caracteres de altura = 35mm, largura = 27mm e largura de traço = 8mm, aproximadamente. As letras devem estar
alinhadas com a posição real da alavanca de operação;
da alavanca da Curva de Operação – operação Normal e Sobrecarga de +20%: indicar apenas a posição normal
“N”, cor preta, tinta ou adesivo indelével, com caracteres de altura = 35mm, largura = 27mm e largura de
traço = 8mm, aproximadamente. A letra deve estar alinhada com a posição real da alavanca de operação.

OBS.: 20) A posição da Curva de Operação + 20 % não tem indicação.
4.3

Massa total

Até 1500 kg.
4.4

Pintura

As pinturas interna e externa devem ser conforme o item 5.2 da NTC 810027. A pintura externa deve ter acabamento na cor cinza
claro, notação MUNSEL N 6.5, que é o padrão para transformadores com óleo isolante mineral.
4.5

Numeração COPEL

Os transformadores devem também ser identificados externamente com o número de controle COPEL (dez dígitos conforme
informado no Pedido de Compra) e com a respectiva potência em kVA, conforme Figuras 8 e 9.
5

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

5.1

Partes componentes

5.1.1 Terminais Primários
Devem ser utilizadas Buchas de passagem para desconectável Dead Break, tipo Integral para 15kV e 25kV, 200A, conforme
IEEE 386, aplicável a cabos 12/20kV. Ver figura 2.
5.1.2 Terminais Secundários
Assim como os parafusos de ligação e porcas (quando aplicável), devem ser em liga de cobre totalmente estanhados, conforme
a ABNT NBR 16856 e figuras 3 e 4, com camada de estanho com espessura mínima de 8m para qualquer amostra e 12m na
média das amostras.
5.1.3

Isoladores

Os isoladores utilizados nas buchas secundárias devem ser de porcelana vidrada nas cores cinza claro (Notação MUNSELL 5.0
BG 7.0/0.4 ou N6.5) ou marrom escuro (Notação MUNSELL 5 YR 3/3). Mais detalhes sobre as buchas podem ser obtidos nas
Figuras 3 e 4 e Tabelas 6 e 7. As demais características devem estar de acordo com a ABNT NBR 16856 e NTC 810027.
5.1.4 Enrolamentos
Devem ser em cobre ou alumínio, de forma a atender as características elétricas especificadas.
5.1.5 Limites de elevação de temperatura
A elevação máxima de temperatura dos enrolamentos (medida pelo método da variação da resistência), do ponto mais quente
dos enrolamentos e do óleo sobre a temperatura ambiente, nas condições nominais de operação de transformador, deve atender
ao especificado na tabela abaixo e ao item 5.1.5 da NTC 810027.
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TABELA 9 – LIMITES DE ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA PARA OS TRANSFORMADORES AUTOPROTEGIDOS
Temperatura

Limites de elevação de
temperatura em °C

Média dos Enrolamentos
Ponto mais quente dos enrolamentos
Óleo isolante (topo do óleo)
Temperatura de referência das perdas totais e da impedância

55
65
50
75

5.1.6 Óleo isolante
O óleo isolante deve ser de origem mineral, isento de ascaréis (bifenilas policloradas), não inibido, podendo ser do tipo A (base
naftênica) ou do tipo B (base parafínica). Deve ter aparência clara e límpida e ser isento de matérias em suspensão ou
sedimentadas. Os valores limites das características físico-químicas dos referidos tipos de óleo, após contato com o
equipamento, devem obedecer às especificações contidas na tabela B da NTC 810027.
OBS.:

21) Para os transformadores autoprotegidos não deverá ser utilizado óleo vegetal.

Deve ser isento de ascaréis (PCB - bifenilas policloradas). Conforme NTC 810027, na Inspeção deve ser realizado o Ensaio para
determinação da presença de PCB (askarel) no óleo isolante.
O óleo isolante, após contato com o equipamento, deve possuir características conforme a Tabela 10.
TABELA 10 – CARACTERÍSTICAS DO ÓLEO ISOLANTE APÓS CONTATO COM O EQUIPAMENTO

ASTM
D 971

Mineral
ABNT NBR
6234

Valor
≥ 40

D 1533

10710

≤ 25

kV

D 877

6869

≥ 30

kV

-

IEC 60156

≥ 45

%

D 924

12133

≤ 0,05

%

D 924

12133

≤ 0,9

Índice de neutralização
Ponto de combustão

mgKOH/g
O
C

D 974
-

14248
-

≤ 0,03
-

Teor de bifenilas policloradas
(PCB)

mg/kg

-

13882

Não
detectado

Características do óleo após
contato com equipamento
Tensão interfacial
Teor de água
Rigidez dielétrica
(eletrodo de disco)
Rigidez dielétrica

Unidade
mN/m
mg/kg

(b)

(b)

(eletrodo de calota)
Fator de perdas dielétricas
ou fator de dissipação a 25 º C

(C)

Fator de perdas dielétricas
ou fator de dissipação a 100 º C

(C)

(a)

(a)

a) A unidade mg/kg equivale a ppm;
b) Qualquer um dos métodos de medição da rigidez dielétrica pode ser utilizado;
c) Qualquer dos métodos de medição do fator de perdas dielétricas pode ser
utilizado.
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5.1.7 Disjuntor de B.T.
O transformador autoprotegido deve ser provido de disjuntor tripolar instalado internamente entre a bobina e o terminal de
baixa tensão, na parte superior do tanque, sendo que o bimetal (sensor de disparo) deverá sentir a corrente no secundário e
a temperatura no topo do óleo.
O disjuntor deve admitir operação manual externamente ao tanque do transformador, conforme item 5.1.8 desta NTC. A
tensão e a corrente nominais do disjuntor devem ser estabelecidas pelo fabricante, em função da potência e da tensão
secundária do transformador. A capacidade de interrupção simétrica mínima do disjuntor deve estar de acordo com a
Tabela 11. O disjuntor deve também ser capaz de estabelecer corrente presumida de valor eficaz idêntico ao de sua
capacidade de interrupção simétrica mínima.
TABELA 11 - CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO E ESTABELECIMENTO DO DISJUNTOR DE B.T.
CÓDIGO
COPEL

POTÊNCIA
(kVA)

CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO
E ESTABELECIMENTO DE MÍNIMA
CORRENTE PRESUMIDA SIMÉTRICA
(kA - eficaz)

20014061

45

4

20014063

75

10

20014064

112,5

10

20014065

150

23

5.1.8 Dispositivo de operação do disjuntor
O disjuntor deve possuir um dispositivo de operação externo, posicionado do mesmo lado da bucha Xo, de forma que não
haja interferência na sua operação e que esta possa ser efetuada por meio de vara de manobra.
O dispositivo deve ser provido de duas alavancas, uma para permitir a abertura e o fechamento do disjuntor, do tipo abertura
livre, e outra para permitir que o disjuntor opere em condições de emergência conforme especificado no item 5.4.1 desta
NTC.
As alavancas devem indicar claramente a situação dos contatos do disjuntor (abertos, fechados), bem como a condição de
operação normal. Vide item 4.2.2.
5.1.9 Fusível de A.T.
O transformador autoprotegido deve ser provido de fusíveis instalados internamente entre a bobina e o terminal de alta
tensão, havendo assim um fusível em série com o circuito de alta tensão de cada fase.
A instalação dos fusíveis deve ser realizada de tal maneira que estes fiquem permanentemente imersos em óleo isolante. Os
fusíveis devem ser protegidos de modo a evitar que, no caso de ruptura, o rabicho desprendido do cartucho toque partes
aterradas do transformador.
A tensão e a corrente nominais dos fusíveis devem ser compatíveis com a potência e a tensão nominal do transformador e
com o tempo máximo de operação do fusível especificado no item 5.4.2 desta NTC.
O fabricante deve fornecer em sua proposta a curva mínima de fusão e média de interrupção do fusível, com sua variação
máxima. A capacidade de interrupção simétrica mínima do fusível deve ser de 1,4kA.
5.1.10

Dispositivo de alívio de pressão

O dispositivo de alívio de pressão deve estar conforme NTC 810027, item 5.3.12.
5.2

Características dimensionais

Conforme Figura 1 e Tabela 1.
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5.3

Características elétricas

Conforme Figuras 1 a 4 e Tabelas 2 a 6.
5.4 Características operativas
5.4.1 Temperatura de operação do disjuntor
5.4.1.1 Para cálculo da temperatura de operação do disjuntor devem ser considerados os seguintes parâmetros:
a) a temperatura de operação (disparo) do disjuntor deve situar-se no intervalor de  10C da temperatura de ajuste do
bimetálico (sensor de disparo);
b) para faixa de operação (disparo) de -10C da temperatura de ajuste do bimetálico, o disjuntor não deve operar nas
seguintes condições:
TABELA 12
Itens
Temperatura Ambiente C
Carga Inicial (%)
Tempo de ponta da carga (h)
Temp.máx.do topo do óleo(C)
Ponta de carga (%)

Condição 1
25
50
2
110
150

condição 2
30
50
4
110
130

condição 3
40
50
2
110
120

c) não deve ocorrer perda de vida adicional, calculada conforme NBR 5416, quando o disjuntor operar (disparar) na
temperatura de ajuste do bimetálico (sensor de disparo). O cálculo da perda de vida deve ser realizado considerandose que o disjuntor não tenha operado durante a sobrecarga e o transformador tenha retornado à carga inicial;
d) todos os componentes, acessórios e conexões do transformador devem atender as condições de carga permitidas
pelo disjuntor;
e) a temperatura de ajuste do bimetálico (sensor de disparo) do disjuntor deve ser múltiplo de 5 (cinco);
f) com a alavanca de operação de emergência acionada, o disjuntor deve operar para uma temperatura superior à
temperatura de operação normal do disjuntor em cerca de 20C;
g) a temperatura máxima do óleo isolante, na condição de emergência, não deve exceder 140C.
5.4.1.2 O fabricante deve fornecer os seguintes dados de operação do disjuntor:
a) curvas de operação (I x T), em carga, para temperatura de ajuste do bimetálico, e para a faixa de 10C, considerando
as temperaturas ambientes da Tabela 12 e pré-carga de 50%. A curva deve ser apresentada no intervalo de 100 a
200% da potência nominal do transformador;
b) informar a perda de vida adicional no transformador em 3 pontos (inicial, intermediário e final), da curva de operação
(disparo) para a temperatura de ajuste do bimetálico (sensor de disparo) e para -10C e +10C desta (9 pontos);
c) curva de operação em curto-circuito.
5.4.2 Tempo de operação do fusível de A.T.
O tempo máximo de operação do fusível de A.T., sob uma corrente igual a 25 vezes a corrente nominal do transformador,
deve ser de 3,0 segundos.
5.4.3 Perdas por efeito joule no disjuntor de B.T.
As perdas totais do transformador não devem incluir as perdas que ocorrem no disjuntor de B.T. em condições de carga.
No entanto, as temperaturas máximas do enrolamento e do tipo de óleo não devem exceder os valores estabelecidos no
item 5.5.3 da NTC 810027.
5.4.4 Embalagem e acondicionamento
Consultar a Internet no seguinte endereço:
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www.copel.com
Fornecedores
Informações
Guia para confecção de embalagens unitizadas
6

ENSAIOS

Os ensaios, métodos de ensaios, amostragem e critérios de aceitação ou rejeição devem estar de acordo com a Especificação
Técnica COPEL - NTC 810027.
Em adição aos ensaios habituais em transformadores, conforme NTC 810027, para os transformadores autoprotegidos são
necessários os seguintes ensaios de Tipo (T) e de Recebimento (R):
a)
b)
c)
d)
e)

Inspeção visual dos componentes de autoproteção (T e R).
Operação do disjuntor de B.T. (T e R).
Coordenação entre disjuntor de B.T. e fusível de A.T. (T).
Simulação de defeito interno no transformador (T).
Verificação da calibração do disjuntor de BT (T).

OBS.: 22) Os ensaios complementares de recebimento exclusivos dos transformadores autoprotegidos, em adição aos
previstos na NTC 810027, são os constantes nas alíneas c), d) e e), acima indicados.
6.1 Execução dos ensaios
Os ensaios exclusivos dos transformadores autoprotegidos, acima citados, devem ser executados conforme descrito a seguir.
As características dos equipamentos, aparelhos e instrumentos utilizados durante os ensaios devem ser estáveis e estar
aferidas.
6.1.1 Inspeção Visual
Durante a inspeção visual descrita no item 6.3.1 da NTC 810027, devem ser verificados também os componentes citados nos
itens 5.1.5 a 5.1.8 desta NTC.
Constitui falha o não atendimento aos requisitos mencionados nos itens 5.1.1 a 5.1.8 desta NTC.
6.1.2 Operação do disjuntor de B.T.
6.1.2.1 Devem ser realizadas 10 operações mecânicas de abertura e fechamento do disjuntor, sem tensão nem corrente,
por meio do seu dispositivo de operação externo.
6.1.2.2 Deve ser realizada 1 (uma) operação automática de abertura do disjuntor em cada polo individualmente, aplicandose no secundário do transformador uma corrente de forma que o disjuntor abra em aproximadamente 20 segundos.
Constitui falha a ocorrência de algum defeito (trinca, deformação, emperramento, etc.) no disjuntor ou no dispositivo de
operação; alguma operação incorreta ou incompleta de abertura ou de fechamento; abertura automática fora dos limites de
±10% das curvas fornecidas pelo fabricante.
6.1.3 Coordenação entre fusível de A.T. e disjuntor de B.T.
6.1.3.1 Inicialmente o transformador deve ser aquecido, aplicando-se corrente equivalente a 20% de sua corrente nominal,
até que a temperatura do óleo isolante se estabilize.
6.1.3.2 Com o transformador aquecido, deve-se aplicar tensão nominal nas buchas de A.T. e realizar aplicações de corrente
de 25 vezes e de 12,5 vezes a corrente nominal do transformador. Estas aplicações devem ser realizadas em cada polo
individualmente e posteriormente nos 3 polos simultaneamente.
6.1.3.3 Deve ser verificada a coordenação entre fusível de A.T. e disjuntor de B.T..
Constitui falha a ocorrência de rompimento de qualquer fusível de A.T.
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6.1.3.4 Deve ser verificado o tempo de operação do disjuntor de B.T.. Constitui falha a operação com tempo fora dos limites
de ±10% das curvas fornecidas pelo fabricante.
6.1.3.5 Deve ser verificada a capacidade de o disjuntor interromper as correntes de curto-circuito. Para tanto, constitui falha
a ocorrência de qualquer das seguintes condições:
a) primeiramente, a incapacidade de o disjuntor suportar durante 5 minutos, sem qualquer manutenção, uma tensão
igual a duas vezes sua tensão nominal;
b) na sequência, a incapacidade de o disjuntor estabelecer e interromper a corrente nominal com tensão nominal;
c) finalmente, as partes mecânicas e as isoladas do disjuntor devem estar substancialmente nas mesmas condições
anteriores ao ensaio.
6.1.4 Simulação de defeito interno no transformador
6.1.4.1 Deve ser aplicada tensão nominal nas buchas de A.T., com a baixa tensão em curto-circuito, de forma que circule
uma corrente de 25 vezes a nominal no primário do transformador. A corrente deve ser aplicada até que ocorra a ruptura de
um dos elementos fusíveis de A.T.
6.1.4.2 Na realização deste ensaio, o disjuntor de B.T. deve ser retirado do circuito, verificando-se o tempo de operação dos
fusíveis.
Constituem falha:
a) a não operação de pelo menos 1(um) elemento fusível em no máximo 3 (três) segundos após o início da circulação da
corrente de curto-circuito;
b) a ocorrência de deformações no tanque, vazamentos de óleo ou outros danos físicos ao transformador após a
aplicação de corrente.
6.1.5 Verificação da calibração do disjuntor de B.T.
6.1.5.1 O ensaio deve ser iniciado utilizando-se o método prescrito pela NBR 5380 para determinação da elevação de
temperatura.
6.1.5.2 Deve ser aplicada corrente equivalente às perdas totais do transformador, monitorando-se os valores de temperatura
do óleo e de corrente. Após a estabilização da temperatura, a corrente deve ser elevada para 160% da nominal, verificandose então a temperatura de disparo do disjuntor.
6.1.5.3. Constitui falha se os valores obtidos no ensaio diferirem dos valores apresentados pelo fabricante, admitindo-se uma
tolerância máxima de +/- 10°C.
7

INSPEÇÃO, ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

7.1 Geral
Aos transformadores trifásicos autoprotegidos aplicam-se os mesmos critérios de inspeção, aceitação e rejeição previstos na
NTC 810027 para transformadores trifásicos para instalação em poste.
Com relação aos ensaios específicos dos componentes de autoproteção, aplicam-se as prescrições do item 7.2 desta NTC.
À ficha técnica prevista no item 7.4 da NTC 810027 devem ser acrescidas as informações solicitadas nos itens 5.1.8 e 5.4.1.2
desta NTC, bem como os relatórios dos ensaios previstos no item 7.2 desta NTC.
Nota: Todos os instrumentos utilizados no laboratório para a inspeção devem ter sua calibração comprovada pela
apresentação dos respectivos relatórios de calibração dentro da validade de 12 meses, emitidos por laboratório acreditado
junto à Rede Brasileira de Calibração – RBC ou pela própria RBC.
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7.2 Formação da amostra e critérios de aceitação ou rejeição
Para os ensaios de recebimento e complementares de recebimento previstos nesta NTC.
7.2.1 Inspeção visual dos componentes de autoproteção: idênticos ao ensaio de inspeção visual previsto na NTC 810027.
7.2.2 Operação do disjuntor de B.T.: idênticos aos dos demais ensaios de recebimento previstos na NTC 810027.
7.2.3 Simulação de defeito interno no transformador: idênticos ao ensaio de curto-circuito previsto na NTC 810027.
7.2.4 Coordenação entre fusível de A.T. e disjuntor de B.T. e verificação da calibração do disjuntor de B.T.: idênticos aos
dos demais ensaios complementares de recebimento previstos na NTC 810027.
7.2.5. Ensaios no óleo isolante: devem ser realizados conforme NTC 810027. Deverá ser realizado inclusive o Ensaio para
determinação da presença de PCB (askarel) no óleo isolante, devendo o Relatório ser anexado ao Boletim de Inspeção.
8

APROVAÇÃO

O fornecimento à Copel deste material fica condicionado à homologação da Ficha Técnica do mesmo pela área de normalização
da Copel, bem como atender ao Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE comprovado pela Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia – ENCE, conforme a Portaria Interministerial nº 104, de 22 de março de 2013, e à PORTARIA INTERMINISTERIAL
Nº 3, DE 31 DE JULHO DE 2018 que estabelece o Programa de Metas para Transformadores de Distribuição em Líquido
Isolante.
www.copel.com
- Fornecedores e Parceiros
- Normas Técnicas
- Pesquisa de Normas Técnicas
- Obtenção de Ficha Técnica
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