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Manutenção de Transformadores no local (≤ 72 kV) (1)


Âmbito do trabalho:


Fornecimento de óleo dieléctrico



Fornecimento do kit de juntas



Fornecimento de silica gel



Limpeza interior do transformador e conservador



Substituição das juntas do transformador



Substituição do óleo do transformador



Circulação, secagem, filtragem e tratamento do óleo



Ensaios no local





Despistagem de PCBs



Resistência de isolamento



Ensaio da tensão de disrupção do óleo

Ensaio laboratorial do óleo

Manutenção de Transformadores no local (≤ 72 kV) (2)


Sequência de trabalho (1):


Pré-tratamento do óleo em IBCs



Consignação a cargo do cliente



Despistagem de PCBs no óleo do transformador



Desligar os barramentos



Medição da Resistência de Isolamento das diferentes fases do transformador



Descarregar o óleo do transformador para IBCs (com posterior transporte para empresa
certificada)



Esvaziar o transformador



Movimentação do transformador da cela para o local do trabalho



Desmontagem do conservador



Limpeza do conservador



Descubagem do transformador

Manutenção de Transformadores no local (≤ 72 kV) (3)


Sequência de trabalho (2):


Limpeza da parte activa e da cuba



Preparação das juntas e sua aplicação



Fecho do transformador



Movimentação do transformador para a cela



Mudar a silicagel



Enchimento do transformador com óleo novo



Circulação, secagem, filtragem e tratamento do óleo



Medição da Resistência de Isolamento das diferentes fases do transformador



Medição da tensão de disrupção do óleo



Conclusão do trabalho com uma limpeza superficial do exterior do transformador



Ligação do transformador, pronto para colocação em serviço



Desconsignação a cargo do cliente

Manutenção de Transformadores no local (≤ 72 kV) (4)

Manutenção de Postos de Transformação (1)


Sequência de trabalho (1):


Inspeção termográfica



Consignação a cargo do cliente



Limpeza geral do Posto de Transformação



Desmontagem, inspeção e limpeza das celas de proteção e seccionamento



Verificação, reapertos e limpeza dos transformadores



Verificação, reapertos e limpeza do QGBT



Verificação do funcionamento do accionamento mecânico dos disjuntores



Medição da resistência de isolamento dos transformadores



Medição da resistência de isolamento do quadro MT



Medição da resistência de isolamento do quadro BT



Medição de terras



Medição da capacidade da bateria do condensadores por escalão (se aplicável)

Manutenção de Postos de Transformação (2)


Sequência de trabalho (2):


Verificação de fusíveis da bateria de condensadores (se aplicável)



Verificação de contactores da bateria de condensadores (se aplicável)



Verificação de fusíveis dos sinalisadores e contadores eléctricos



Verificação do bom funcionamento do bloco de iluminação de emergência



Verificação de termómetros



Verificação do relé Buchoolz



Recolha de amostra de óleo dos transformadores e envio para análise



Substituição da silica-gel (se aplicável)



Reposição do nível de óleo dos transformadores (se necessário)



Desconsignação a cargo do cliente



Inspeção termográfica

Manutenção da subestação: Actividades (1)




Execução das acções de manutenção (cada 12 meses)


Inspecção visual dos equipamentos



Verficação da protecção anti-corrosiva



Aperto dos parafusos das juntas



Verificação do nível de óleo e pressão dos gases



Verificação do desgaste dos aparelhos de corte e protecção



Execução dos trabalhos de manutenção (lubrificação, aperto de parafusos, etc.)



Análise do óleo do transformador

Pequena Revisão (após 5 anos)


Para além das acções de rotina: Ensaio de funcionamento (aparelhagem, disjuntores,
seccionadores, accionamentos e equipamentos de protecção e controlo)

Manutenção da subestação: Actividades (2)



Revisão Principal (função do número de acções de abertura e fecho e/ou da
condição do óleo do transformador): para além da manutenção de rotina, verficar:




Ensaio de funcionamento (aparelhagem, disjuntores, seccionadores, accionamentos e
equipamentos de protecção e controlo)



Substituição dos contactos dos disjuntores e seccionadores (quando aconselhável)



Tratamento do óleo do transformador (se a análise recomendar)

Durante um período de operação de 20 anos ocorre normalmente uma grande
revisão. Esta poderá ainda depender do número de curto-circuitos que se tenham,
entretanto, verificado.
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