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RESUMO

As regras atuais do setor elétrico nacional, que prima pela prestação de serviços
com qualidade, tem levado as empresas desse tipo de atividade a buscarem
alternativas para se adequar a nova realidade. Caso contrário, às agências
reguladoras tem imposto severas multas, no caso de falhas em equipamentos.

A manutenção sempre teve como objetivo alcançar a melhoria no fornecimento de
energia, porém com a visão de preservar os equipamentos e sistemas, garantindo
assim a continuidade na prestação dos serviços.

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco � CHESF, responsável pela
geração e transmissão de energia elétrica no Nordeste do Brasil, possui uma
estrutura sedimentada de engenharia de manutenção para equipamentos, com
uma preocupação constante quanto a sua otimização, visando sempre a
confiabilidade e a extensão da vida útil destes.

No modelo atual praticado pelas equipes de manutenção, as atividades são
normalmente desenvolvidas de forma sistêmica, em função do tempo ou forma de
uso, e sempre há a necessidade de indispor os equipamentos para atender aos
programas que via de regras são extensos, indo de encontro, antagônico, com o
que se deseja em termos de aumentar a disponibilidade. Portanto, faz-se
necessário a otimização das políticas de manutenção, incorporando níveis de
atividades em função da condição do equipamento, baseado no seu estado de
operação, e reduzindo níveis de atividades por tempo de uso.

Para atender esta nova filosofia de manutenção, podemos fazer uso do
desenvolvimento da informática, e adaptando os equipamentos com a instalação
de sensores, de forma que através de algoritmos e a reprodução inicial da
assinatura operacional de cada sistema, possibilite formar diagnósticos, que
auxiliem ao homem no momento da tomada de decisões.

Para tal, foi realizado levantamento nos disjuntores da CHESF, por grupos
similares e níveis de tensão, identificando e estratificando os modos de falhas por
sistemas, dando condições de propor com segurança os parâmetros que devem
ser monitorados, visando a identificação das falhas incipientes, possibilitando
intervir apenas quando for necessário e nos componentes que realmente for
preciso, subsidiando a otimização das políticas de engenharia de manutenção da
empresa.

Assim sendo, estamos escrevendo esta dissertação de mestrado sobre o uso de
monitoramento e diagnóstico de estado de disjuntores de alta e extra alta tensão
como técnica de manutenção preditiva, que esperamos contribuir com o grupo de
manutenção da empresa na definição de novas políticas de manutenção.
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ABSTRACT

Concerning to the present rules applied to the energy sector in Brazil, quality of
services plays an important part  in determining conditions in which better results
will be achieved. The Brazilian Electricity Regulatory Agency � ANEEL -  has
imposed severe penalties to the electric companies involving  large amount of
money in case of equipment failures. To respond to these issues many utilities
have to find new actions  to adapt to this new reality.

From the time being,  maintenance has always been an ally in the goal to reach a
reliable supply of energy to the consumers and has also kept the role to preserve
and extend the life of the equipment.

The Companhia Hidro Elétrica do S. Francisco-CHESF responsible for the
generation and transmission of energy in High and Extra High Voltage in the
northeast of Brazil, has prioritizing actions in the maintenance engineering. The
maintaining engineer has the challenge of changing the concept of maintenance to
a new model, having to optimize the maintenance programs, reducing costs,
improving the availability, and extend the life of  equipment.

In the present model of maintenance adopted by the utilities in the Brazil, the
activities are planed in a time-based manner. In this way the equipment have to be
taken out of the system in certain periods of time and kept de-energized  as long
as the service last. On the contrary, new concept  points out to the  opposite way
that is to improve the availability of the equipment.

According   to this new maintenance concept, information system is also
fundamental tool  to develop new  methods and plan actions to improve techniques
in order to detect incipient defect. The actions include areas of specification, design
review and the necessity of sensors  installed in these piece of equipment to
monitor the internal condition. For this reason, new diagnostic methods and
monitoring techniques have now becoming available as tools to support decisions.

The major task of this research work is to improve the knowledge of  the power
circuit breaker in the CHESF Power System. In order to carry out this work it was
firstly made an statistical study of the company data base, classifying the
equipment into several categories like manufacturer, voltage, type and analyzing in
each class of equipment the operational history and unusual events. The goal was
to define failure modes, identifying parameters that could be monitoring to detect
incipient defect that leads to equipment failure, providing means for managing and
as a consequence  optimizing  life and usability of the equipment.

Finally, this report concerning to Monitoring and Diagnosing the High Voltage
Circuit Breaker Status is expected to contribute to the success of the maintenance
team of engineers in determining new ways to promote the longest service life and
usability  for  the substation equipment.
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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1 Introdução

As exigências atuais pela qualidade de serviços prestados no setor de energia
elétrica, visando atender a uma sociedade cada vez mais consciente de seus
direitos, tem levado às empresas deste ramo de atividades a buscarem
alternativas através de estudos que possibilitem atender tais exigências,
disponibilizando o máximo possível seus equipamentos e sistemas associados
tanto na geração como na transmissão e distribuição de energia elétrica.

As técnicas de manutenção representam um aliado forte na busca desses
objetivos, uma vez que com a sua aplicação, de forma bem planejada e
executada, teremos com segurança os equipamentos e sistemas associados
funcionando com taxas de falhas aceitáveis dentro de um contexto que levaria em
consideração o tempo de vida destes, mas também, os cumprimentos dos
programas de manutenção.

No entanto, há um obstáculo na hora de se executar os programas de
manutenção, já que nos deparamos com a necessidade de  indisponibilidade de
equipamentos e sistemas associados, fato esse que vai de encontro, antagônico,
com a nova realidade que este setor tem  de responder, ou seja maximizar com
qualidade a disponibilidade de energia elétrica a seus clientes.

Diante desta situação, há uma tendência natural para aplicação das  técnicas de
manutenção preditiva, de forma que só haja intervenções quando realmente for
necessário, e assim viabilize encontrar o momento ótimo, indisponibilizando os
equipamentos e sistemas associados o menor tempo possível, atendendo às
exigências atuais quanto a disponibilidade e consequentemente, a qualidade da
energia elétrica fornecida. Estas ações com certeza, também, deverão contribuir
para o aumento da receita da empresa, uma vez  que visam atingir a meta de
disponibilidade contínua no fornecimento de energia elétrica, caso contrário existe
hoje em vigor multas severas a serem aplicadas às empresas prestadoras deste
serviço, através do órgão regulador que é a Agência Nacional de Energia Elétrica
� ANEEL, quando se trata de indisponibilidade de equipamentos, que
comprometam a qualidade dos serviços prestados por estas empresas.

O grande desafio encontrado pelas empresas prestadoras de serviços no ramo de
energia elétrica é a redução da taxa de falhas dos seus equipamentos. No caso da
CHESF, e especificamente em disjuntores, vem sendo desenvolvidas políticas de
manutenção com as quais ao longo dos anos se obteve reduções consideráveis
desses valores, a ponto de no ano de 1993 ter-se taxa de falha de 7,46%, e em
1998 ter-se 2,14%. No entanto, este valor vem se mantendo estabilizado,
mostrando que há a necessidade de se investir em outras técnicas de
manutenções além das tradicionais utilizadas até o presente momento, para que
se possa alcançar taxa de falhas inferiores as atuais.
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Uma das formas vista para se reduzir a taxa de falhas em disjuntores é a
utilização de técnicas de manutenção baseada na condição do equipamento, que
se anteciparia aos problemas, com a possibilidade de se detectar as falhas
incipientes, fazendo uso de sensores, com armazenamento e tratamento de dados
que possibilitem formar diagnósticos, visando um acompanhamento contínuo do
seu estado, dando subsídios ao homem de manutenção na tomada de decisões.

O objetivo visa a otimização na política de manutenção, com a redução dos níveis
de manutenções preventivas sistêmicas, que se baseia em tempo e forma de uso,
atualmente em vigor, e a incorporação da manutenção preventiva de condição,
que se baseia no estado do equipamento, permitindo se intervir no momento
adequado, e apenas nos componentes que realmente demonstrar a necessidade.

Há várias formas de aplicação de técnicas   de  manutenções preventivas postas
em vigor hoje pelas empresas de energia elétrica, que vão desde às inspeções,
termovisão, ensaios e até o monitoramento de forma contínua em tempo real (on-
line) e diagnóstico de estado de equipamentos, possibilitando assim o aumento da
disponibilidade das instalações, com redução das interrupções no fornecimento de
energia, com diminuição de custos de manutenção, favorecendo tomar-se
decisões adequadas nas áreas de operação e engenharia de manutenção.

Com relação ao proposto, que é objeto de nosso tema de dissertação, temos
algumas considerações a fazer onde nos propomos a descrever sobre
Monitoramento e Diagnóstico de Estado de Disjuntores de Alta e Extra Alta
Tensão como Técnica de Manutenção Preditiva, baseado no Banco de Dados da
CHESF. Procuraremos identificar e estratificar os modos de falhas mostrando os
possíveis pontos dos sistemas nos equipamentos onde ocorrem tais falhas, para
que possamos propor o acompanhamento contínuo destes, podendo nos
antecipar aos problemas, buscando assim uma redução destas ocorrências.

A nossa dissertação, também, visa propiciar uma otimização na política de
engenharia de manutenção para disjuntores na empresa, onde poderemos ter um
acompanhamento de perto dos equipamentos, possibilitando a identificação de
problemas na sua fase inicial, e consequentemente, com grandes perspectivas  da
redução de taxa de falhas que hoje encontra-se estabilizada, implicando em um
aumento na disponibilidade dos equipamentos e sistemas associados, já que as
intervenções estarão condicionadas a sua real necessidade.

Ressaltamos que atualmente a CHESF possui projeto de Pesquisa e
Desenvolvimento � P&D  com o CEPEL, visando o monitoramento  de disjuntores,
e optou-se pela implantação de protótipos em três disjuntores, nas seguintes
instalações: SE Recife II � Reator 15E1 � 500 kV e banco de capacitor 14H1 � 230
kV, e SE Delmiro Gouveia � banco de capacitores 14H1 � 230 kV.
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1.2 Síntese do Mercado de Energia Elétrica do Brasil

O setor elétrico brasileiro tem a sua geração de energia basicamente hidráulica, e
possui um mercado propulsor que tem apresentando taxas de crescimento
superiores ao Produto Interno Bruto � PIB nos últimos dez anos, quando se pode
observar que no período de1989 a 1999, o PIB teve uma taxa de crescimento de
1,8 % ao ano, enquanto o mercado de energia teve uma taxa de 4,3 % ao ano
neste mesmo período (CCPE, 2000). Esta realidade requer das empresas que
operam neste ramo de atividades uma preocupação constante com a qualidade
dos seus produtos, desde a geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica, com ênfase maior para a disponibilidade, fato esse que tem imposto a tais
empresas a procurarem alternativas de atender às expectativas da sociedade
nesta prestação de serviços.

Durante o ano de 2001, o Brasil passou por um racionamento de energia elétrica
provocado por problemas climáticos, visto a geração básica ser hidráulica, e
portanto depender do armazenamento da água em reservatórios. Esta situação
impôs à sociedade mudanças nos seus hábitos de vida, tendo que arcar com
multas consideráveis, caso permanecesse com as mesmas taxas de consumo de
energia elétrica, chegando até a possibilidade de corte no seu fornecimento para
certos casos. Isto tudo fez o povo brasileiro passar por dificuldades e ter que
adequar seus padrões de vida a esta situação, com  maiores repercussões na
população com menores poderes aquisitivos, fazendo com que às empresas de
energia elétrica ficassem com a sua imagem bastante questionada perante a
sociedade. Esta realidade, também, fez tornar-se menos atrativo a instalação e
permanência de empresas em território brasileiro, acarretando menos
investimentos na nação, por não demonstrar solidez na sua política de
planejamento energético.

O gráfico da Figura 1.1 mostra a demanda correspondente ao mercado de energia
elétrica no Brasil no período de 1999 a 2003 (CHESF, 2003), quando se teve uma
redução significativa a partir do final do segundo trimestre de 2001, ocasião que se
iniciou o racionamento, só vindo a reagir no começo de 2002 com o fim deste, e a
voltar aos mesmos patamares de crescimento,  apenas, no final do terceiro
trimestre deste mesmo ano, deixando uma seqüela no rítimo de desenvolvimento
da nação. Houve conseqüências negativas, tanto do ponto de vista interno, com a
sua população retraída por ter que passar pelas dificuldades ocasionadas; como,
também, do ponto de vista externo, onde a imagem do país ficou sendo
questionada junto aqueles que pretendiam investir nesta nação, conforme citado
anteriormente.
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Figura 1.1- Mercado de energia elétrica do Brasil

Com relação ao Nordeste, durante o racionamento teve uma situação semelhante
ao resto do país, em termos de consumo de energia, como podemos observar no
gráfico da Figura 1.2. Para o ano de 2003, temos como destaques a condição de
maximização na importação de energia elétrica vinda do norte, sul e sudeste, em
torno de 1900 MW nas condições de carga pesada e 1800 MW nas condições de
carga leve, passando a termos essa possibilidade após a entrada em operação da
interligação SE-NE (Serra da Mesa � Bom Jesus da Lapa � Sapeaçu), tendo em
vista ao baixo armazenamento de água em nossos reservatórios.
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Figura 1.2 - Mercado de energia elétrica do Nordeste

A condição de armazenamento de água no Nordeste, em especial no seu maior
reservatório que é Sobradinho, não vem sendo das melhores, pois teve em
novembro de 2001, ano do racionamento, um acúmulo de menos de 10 % do seu
volume útil  com perspectivas não animadoras caso não se confirmasse às chuvas
previstas.  Para o ano de 2003, embora não se confirme uma situação crítica igual
ao ano de 2001, também não temos a situação esperada em termos de
armazenamento de água, fazendo com que o Operador Nacional do Sistema �
ONS, encaminhasse recentemente a Agência Nacional de Energia Elétrica �
ANEEL nota técnica justificando a maximização do recebimento de energia para
esta região, por parte das outras. Adiante, mostramos o gráfico da Figura 1.3 com
o resultado do armazenamento de Sobradinho e o equivalente do sistema CHESF,
no período de novembro de 2000 a julho de 2003 (CHESF, 2003).
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                 Figura 1.3 - Armazenamento de Sobradinho e Equivalente

Diante desta situação, com um mercado bastante promissor como é  o de energia
elétrica no Brasil, cabe a nós que trabalhamos nas empresas prestadoras deste
tipo de serviço, seja na área de geração, transmissão ou distribuição, a propor
alternativas que tornem os sistemas mais confiáveis, oferecendo ao mercado mais
garantia e melhor qualidade no produto, para que se possa ter uma porta aberta
para o desenvolvimento tão esperado por todos, podendo trazer divisas e,
consequentemente melhores condições de vida para a população.

Portanto, estamos propondo desenvolver estudos para viabilizar o
acompanhamento do desempenho dos disjuntores de alta e extra  alta tensão em
operação, através do monitoramento e diagnóstico de estado destes, esperando
de alguma forma que haja contribuição para melhorar a qualidade da energia
fornecida a sociedade, procurando favorecer para que a imagem da empresa
corresponda aos seus objetivos, contribuindo para o desenvolvimento da região.

Finalmente, a instalação de uma supervisão adequada nos equipamentos, em
especial nos disjuntores instalados em pontos importantes,  a exemplo dos
pertencentes às interligações, viabilizará o acompanhamento do desempenho on-
line destes equipamentos, podendo identificar falhas incipientes, nos antecipando
a situações não desejáveis para o sistema elétrico de transmissão.

1.3 Síntese do Sistema Elétrico da CHESF

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco � CHESF, é uma empresa de
economia mista, e foi criada oficialmente em 1948 com sua sede original instalada
na cidade do Rio de Janeiro � RJ, posteriormente, sendo transferida em 1975 para
a cidade do Recife � PE. A sua área de atuação é no Nordeste, exceto o estado
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do Maranhão, envolvendo uma extensão de cerca de 1,2 milhão de km2,
correspondendo  aproximadamente a 14% do Brasil, atendendo a uma população
de 40 milhões de habitantes, ou seja, cerca de 25% dos brasileiros, com uma
responsabilidade social considerável.

A empresa atua nas áreas de geração, transmissão e comercialização de energia
elétrica, possuindo 16 usinas, com uma capacidade instalada de 10.705 MW, e
cerca de 18 mil km de linhas de transmissão, envolvendo os níveis de tensão de
13,8 kV; 69 kV; 138 kV; 230 kV; e 500 kV. O sistema possui 91 subestações, com
uma capacidade de transformação da ordem de 34.483 MW.

Atualmente (setembro / 2003), o sistema CHESF possui em operação 1426
unidades de disjuntores, sendo 130 no nível de tensão de 500 kV, 505 em 230 kV,
45 em 138 kV, 545 em 69 kV e 201 com níveis de tensão inferiores a 69 kV, com
uma quantidade considerável desses equipamentos com mais de 20 anos de
instalação. Para manter este parque de disjuntores operando em condições
aceitáveis com taxas de falha reduzidas, a empresa possui uma política de
engenharia de manutenção bastante sólida, com atenção especial e constante na
qualificação dos trabalhos, envolvendo desde a área de treinamento de pessoal
com a padronização de procedimentos de manutenções até a definição e
disponibilidade de itens de estoque, sempre buscando a otimização dessas
atividades e viabilizando a disponibilizaçào máxima dos equipamentos com a
redução das taxas de falhas, que passou de cerca de 7,5% para 2% nos últimos
dez anos, estando compatíveis com o restante das empresas no Brasil.

A estrutura para atender a manutenção de equipamentos de manobras na CHESF
é composta por uma equipe centralizada de normativo situada na sede, e equipes
descentralizadas de trabalhos executivos situadas nas regionais. Atualmente
existem 11 serviços executivos de manutenção de equipamentos  distribuídos em
6 gerências regionais de operação.

1.4  Aspecto Motivador

No dia a dia das empresas de prestação de serviços de energia elétrica, há uma
interação constante entre as equipes de manutenção e operação para liberação
de equipamentos, visando a realização das atividades de manutenção. De um
lado está a manutenção que precisa realizar seus programas periódicos que via
de regras são extensos, requerendo a necessidade de intervenções que sempre
demandam em indisponibilidade de equipamentos; embora tais programas sempre
passem por adequações, com a intenção de otimização das atividades. Do outro
lado encontra-se a operação, principalmente a de sistema, que tem a missão da
produção, sempre procurando manter os equipamentos operando, e disponíveis
para o sistema, estando correto, já que é do fornecimento de energia que a
empresa sobrevive. Este fator foi menos questionado quando a interligação do
sistema elétrico brasileiro ainda era de porte menor, e esta atividade de liberação
de equipamentos era realizada pela própria empresa.
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Com as novas regras do setor elétrico, e a criação da Agencia Nacional de
Energia Elétrica � ANEEL, e do Operador Nacional do Sistema � ONS, sendo este
último o responsável pela liberação de equipamentos  do sistema elétrico da rede
primária, para a realização das manutenções, onde se prima bastante pela
disponibilidade e segurança, já que hoje há uma interligação maior a nível de
Brasil, bem diferente da situação de anos atrás, onde se requer uma estabilidade
consistente, tornou-se mais evidente a necessidade de só indisponibilizar um
equipamento em último caso; fazendo com que às equipes de manutenção
sensíveis com esta realidade, procurasse desenvolver revisões nos planos de
manutenções, para se adequar a esta realidade.

Portanto, é visto como procedente a idéia de desenvolver estudos que forneça
subsídios para se adequar os equipamentos com dispositivos que possibilite o
acompanhamento do seu desempenho, e desta forma possa ter com segurança o
estado de funcionamento destes. Assim sendo, pode-se otimizar os planos de
manutenção, só permitindo a realização de intervenções com impedimento de
equipamentos, quando for realmente necessário, passando a atender à questão
de disponibilidade, postas em prática pelos órgãos regulamentadores, coisa que
com a situação atualmente dos equipamentos, e com apenas o uso do
monitoramento off-line, é praticamente impossível. Qualquer mudança que se
pretenda implantar na política de manutenção, principalmente para aumentar a
disponibilidade de equipamentos, requer estudos que justifiquem as ações de
modo que forneça dados consistentes e definam as diretrizes a serem postas em
prática, com o mínimo de segurança, para se alcançar níveis melhores de
performance dos equipamentos, e consequentemente do sistema elétrico
Nacional.

No caso de transformadores de potência, os sistemas de monitoramento já estão
em funcionamento há cerca de oito anos, com consideráveis inovações e
desenvolvimentos realizados. O uso destes sistemas mostra que o contínuo
acompanhamento das condições do transformador, não é somente útil mas
também vital para aumentar a disponibilidade do equipamento e otimizar o
gerenciamento da manutenção (CIGRÉ X/PI-12.9, 2003).

Para disjuntores, ainda é bastante tímida a utilização destes dispositivos a nível de
Brasil, embora já exista empresas do setor elétrico fazendo uso, porém com
poucas grandezas monitoradas e resultados práticos limitados, talvez pelo fato de
envolver componentes que trabalham em movimentos bruscos, quando
solicitados. No entanto, sabemos que hoje estes dispositivos de monitoramento
on-line apenas servem para auxiliar na tomada de decisão, ficando a cargo do
homem o resultado final de como proceder em cada situação. Desta forma,
estamos desenvolvendo estudos que possibilite o monitoramento e diagnóstico de
estado de disjuntores de alta e extra tensão, favorecendo a otimização na política
de manutenção da empresa.

Finalmente, recomendamos a instalação destes sistemas, a princípio, em
equipamentos com importância significativa para o sistema elétrico, visto os custos



CAPÍTULO 1                                                                CONSIDERAÇÕES GERAIS

9

envolvidos; ou seja, em disjuntores associados a equipamentos em que a sua
indisponibilidade tenha reflexos diretos na parcela variável da transmissão,
contribuindo para o aumento da receita da empresa.
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2. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

2.1 Confiabilidade e Taxa de Falha

Quando se pretende estudar a vida útil de um equipamento relacionada a
manutenção, faz-se necessário a introdução de alguns conceitos de modo
antecipado, antes do uso; ou de modo operacional, durante e após o uso. As
funções que ora iremos estudar serão todas funções do tempo e são a princípio a
Confiabilidade � R(t) e a Taxa de Falha � λ(t).

Inicialmente, veremos o MTBF (Mean Time Between Failure), que corresponde ao
valor médio entre falhas consecutivas, por um dado período de vida de um
equipamento, ou seja:

                                                    
n

TBFi
MTBF

n

∑
= 0                                               (2.1)

A confiabilidade � R(t) � (reliability) é definida como a probabilidade de um item
cumprir uma função requerida em condições de utilização, por um período
determinado, ou seja:

                                                  R (t) = P (T1>t)                                                   (2.2)

onde T1 é o tempo de vida do item.

Em termos de taxa de falhas, teremos a seguinte expressão matemática para a
confiabilidade:

                                                                                                                             (2.3)

A taxa de falha - λ(t) é um estimador da confiabilidade. Com efeito, esta
representa uma proporção dos itens que sobreviveram até um tempo t. Assim,
temos:

                                                   λ(t) = número de falhas                                    (2.4)    
                                                              duração de uso

( ) ( )e 0∫= −
t

dtttR λ
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Não se leva em conta as falhas externas ao conjunto analisado, tais como: panes
devidas a falhas de manejo (acidente, instruções não respeitadas) ou devido a
influência acidental do meio externo (inundações, incêndios,...).

A confiabilidade R(t) = P(T1>t) = Probabilidade que no tempo t o item ainda esteja
em funcionamento (T1 = tempo de vida estimado, ou seja, duração de vida do
componente).

Sendo F(ti) a probabilidade de que o dispositivo esteja em pane no instante ti, ou
seja: F(ti) = P(T1<ti); e se R(ti) é a probabilidade de bom funcionamento no instante
ti (complemento), teremos:

                                                   F(t) + R(t) = 1                                                    (2.5)

Sendo f(t) a densidade de probabilidade, temos:

                                                                                                                             (2.6)

Para a taxa de falha em função do MTBF, temos:

                                                                                                                             (2.7)

2.2 Conceitos de Falha e Defeito

Falha é o término da capacidade de um equipamento para desempenhar a sua
função requerida, o que o leva, invariavelmente, a sua indisponibilidade,
permanente ou temporária.

Defeito é toda alteração ou imperfeição de estado de um equipamento, não
causando o término da capacidade de desempenhar a sua função requerida,
podendo levá-lo a operar com restrições.

2.3 Evolução  da Taxa de Falha

A taxa de falha pode se manifestar segundo um modelo de degradação ou através
de um modelo cateléctico, conforme mostra os gráficos da Figura 2.1 (Monchy, F.,
1989):
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Na Figura 2.1, observamos que o primeiro gráfico mostra um modelo de falha que
ocorre a partir de uma degradação contínua no nível de performance do
equipamento, porém no segundo a falha acontece sem redução considerável
deste nível, ou seja houve uma aceleração no momento que se iniciou a
diminuição da performance, caracterizando-se a falha.

Pode-se dizer que o processo de falha envolve três etapas, como sendo: uma
primeira que seria o processo de iniciação, onde se encontra geralmente defeito
de concepção, de fabricação, e/ou uma causa externa, como choque, sobrecarga
repentina; uma segunda que seria a propagação, que normalmente ocorre por
modos de falhas em funcionamento, como a fadiga, o desgaste; e uma terceira
que seria a perda do bom funcionamento, caracterizado pela ruptura, que
normalmente ocorre de forma acelerada, consecutiva à propagação no tempo, ou
repentinamente.

2.4 Mantenabilidade e Taxa de Reparo

Analogamente ao estudo matemático da Confiabilidade � R(t) e Taxa de Falha -
λ(t), desenvolve-se os conceitos de Manutenabilidade � M(t) e Taxa de Reparo �
µ(t). Vejamos o gráfico da Figura 2.2, que mostra a performance de um
componente em função do tempo, associados aos períodos de bom
funcionamento e de reparo (Monchy, F., 1989):
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Os TBF (Time Between Failure) caracterizam a confiabilidade, enquanto os TTR
(Time To Repair) caracterizam a manutenabilidade.

Inicialmente definimos o MTTR (Mean Time To Repair), ou tempo técnico médio
de reparo, como sendo:

                                                                                                                             (2.8)

A mantenabilidade - M(t) representa a capacidade de sofrer manutenção, e
analogamente à confiabilidade, é definida como a probabilidade de restabelecer a
um sistema suas condições de funcionamento específicas, em limites de tempo
desejados, quando a manutenção é conseguida nas condições e com meios
prescritos.

Logo , em termos probabilísticos, temos:

                                                 M(t) = P(TTR < t)                                                (2.9)

Que representa a probabilidade de um sistema que foi parado no tempo t = 0, e
retorne ao serviço no tempo t, em condições de funcionamento com o nível de
performance inicial e um patamar de admissibilidade preestabelecido.

Sendo g(t) a densidade de probabilidade, temos:

                                                                                                                           (2.10)

A taxa de reparo terá a seguinte expressão:

                                                                                                                           (2.11)
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Para a taxa de reparo em função do MTTR, temos:

                                                                                                                           (2.12)

Para a mantenabilidade, temos a seguinte expressão, em função da taxa de
reparo:

                                                                                                                           (2.13)

Sendo a taxa de reparo constante, temos:

                                                                      -µt
                                                   M(t) = 1 - e                                                      (2.14)

2.5 Mantenabilidade e Manutenção

A mantenabilidade é uma característica de projeto, relativo à capacidade de um
dispositivo ser recolocado em condições originais  de funcionamento cada vez que
haja a necessidade de manutenção, ou seja, é a probabilidade que o dispositivo
tem de ser recolocado em estado de funcionamento após uma falha, dentro de um
dado intervalo de tempo. Enquanto a manutenção é  a ação física executada pelos
técnicos para que a recolocação dos níveis originais de performance seja
conseguida. Portanto, às características da mantenabilidade são quem
condicionam a manutenção, passando a ser um dos aspectos do dossiê do
equipamento. Logo o gerente da manutenção deverá ter conhecimento dessa
situação, para se desenvolver um trabalho a contento.

2.6 Disponibilidade

A disponibilidade (availability) � D(t) é a probabilidade de um dispositivo estar em
estado de  funcionamento, isto é, que este não esteja nem em pane, nem em
revisão. Logo, a disponibilidade depende da confiabilidade e da mantenabilidade.
Assim sendo, aumentar a disponibilidade de um dispositivo consiste em reduzir o
seu número de paradas, bem como o tempo gasto para resolver os problemas.
Geralmente a sua notação é A(t), porém neste caso usaremos a notação D(t) para
função no tempo com parâmetros de taxa de falha λ(t) e taxa de reparo µ(t)

MTTR
1=µ

( ) e 0
)(1 ∫−= −

t
dtttM µ
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constantes, definidos anteriormente através das equações 2.7 e 2.12,
respectivamente.

Logo, temos a seguinte expressão para a disponibilidade:

                                                                                                                           (2.15)

Em termos de taxa de falha (λ) e taxa de reparo (µ), temos:

                                                                                                                           (2.16)

ou:

                                                                                                                           (2.17)

ou então:

                                                                                                                           (2.18)
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Sendo o rendimento da manutenção representado por:  

                                                                                                                           (2.19)

2.7 Duração de Vida de um Equipamento

A duração de vida de um equipamento pode ser visualizada através da chamada
curva em banheira, onde todos os estágios principais de funcionamento do
equipamento são abordados, conforme verificamos no gráfico da figura 2.3:

Na fase 1, temos o período de juventude, em que são eliminados os itens
susceptíveis a falhas precoces (mortalidade infantil). Neste período a taxa de falha
é decrescente.

Na fase 2, temos o período de vida útil do componente, caracterizado como o
período de rendimento ótimo, estando sujeito apenas as falhas aleatórias, com
taxa de falha constante, independente do tempo de funcionamento.

Na fase 3, temos o período de obsolescência, em que se observam os efeitos de
desgastes, fadiga de materiais, etc. Neste período a taxa de falhas é crescente,
até um valor que leva a rejeição do componente, que irá depender de critérios
técnicos e econômicos.

MTBF
MTTRRM =
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2.8 Leis de Acompanhamento da Confiabilidade

Há três leis estatísticas que são utilizadas para a previsão de confiabilidade,
ajustando os fenômenos de aparição de falhas, ou seja:

Lei de Gauss � segundo a qual a distribuição de falhas é centrada em torno de um
valor médio, na fase 3 da vida do componente. Esta lei é pouco utilização.

Lei Exponencial � corresponde a uma taxa de falha constante, ocorrendo na fase
2 da vida do componente. Neste período as falhas surgem segundo um processo
dito de Poisson, ou seja, com suas causas independentes entre si e
independentes do tempo.

Lei de Weibull � lei dos três parâmetros que permite ajustar taxas de falhas
crescentes ou decrescentes. Em função do parâmetro de forma encontramos as
leis anteriores.

Ou seja: para 3,0 < β < 4,0 temos a lei normal, devido ao desgaste;
e para                     β = 1 temos a lei exponencial;
isto a partir da seguinte fórmula:

                                                                                                                           (2.20)

2.9 Parâmetros da Lei de Weibull

Como vimos anteriormente a lei de Weibull é baseada em três parâmetros, que
são: o parâmetro de forma - β; o parâmetro de escala - η; e o parâmetro de
posição - γ, os quais veremos os seus significados, a seguir:

O parâmetro de forma - β (sem dimensão) Caracteriza a distribuição de durações
que permite adaptar a forma das curvas das taxas de falhas às diferentes fases da
vida de um sistema ou componente, na curva em banheira, onde temos:

R( )t e

t

η

β
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Para β = 1, a taxa de falhas λ(t) se reduz a  λ(t) = 1 / η = constante, resultando no
caso exponencial, e a confiabilidade R(t) = exp.(- λt), representando a parte central
da curva em banheira, comprovado através da equação que segue:

                                                                                                                           (2.21)

e da equação 2.20, mostrada anteriormente.

Para β < 1, temos uma taxa de falhas decrescente, que representa a fase inicial da
vida do equipamento.

Para β > 1, temos uma taxa de falhas crescente, representando a fase de
envelhecimento, com o início de falhas por desgaste, pelo o uso. Neste caso, os
valores de β também servem de indicador para um diagnóstico da natureza da
falha, sendo, portanto, característico de um determinado tipo de falha.

Por exemplo, estudos de confiabilidade de rolamentos indicam valores de β = 1,1
para falhas devido a fadiga de material. Portando, de um modo geral pode se
definir as seguintes faixas de valores e seus significados:

1,5 < β < 2,5 fenômeno de fadiga de material;
3,0 < β < 4,0 fenômeno de desgaste.

Como sabemos, quando a vida do material encontra-se na fase de
envelhecimento, a ocorrência de falhas começa a se ajustar à Curva Normal de
Gauss, sendo neste caso β ≈ 3,5, e  f(t) é simétrico em torno da media.

Adiante, mostraremos os gráficos das funções confiabilidade � R(t), densidade de
probabilidade � f(t) e taxa de falha - λ(t), para valores diferentes de β (Monchy, F.,
1989):

λ( )t .β
η

t

η

β 1
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Função Confiabilidade � R(t):

                                  Figura 2.4 � Função confiabilidade

Sendo a expressão matemática de R(t), definida através

Função Densidade de Probabilidade � f(t):

                             Figura 2.5 � Função densidade de pro

R(t)

t

5

β = 3

β = 0,5

β = 1

β = 2 β = 3

β = 4

f(t)
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 da equação 2.20.
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Expressão matemática:

                                                                                                                           (2.22)

Função Taxa de Falha - λ(t):

                                    Figura 2.6 � Função

Sendo a expressão matemática de λ(t), de

O parâmetro de escala - η ( em unida
representa o tempo de vida em que 63,2%

Para t = η, temos na expressão de R(t):

                                                                    

f( )t ..β
η

t

η

β 1
e

t

η

β

λ(t)

R( )t e
β = 4
 taxa de falh

finida atravé

de de tem
 da populaçã

                   

t

1

β = 3
β = 2
β = 1
β = 0,5
20

a

s da equação 2.21.

po) ou vida característica,
o terá falhado.

                                    (2.23)
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Ou seja; R(t) = 0,368 � indicando que 36,8% dos itens sobrevivem independente
do valor de β.

O parâmetro de posição - γ ou parâmetro de mudança de localização (em unidade
de tempo), quando considerado indica a data do início das falhas; portanto, temos:

- se γ > 0, existe a sobrevivência total entre t = 0 e t = γ;
- se γ = 0, as falhas iniciam na origem do eixo dos tempos;
- se γ < 0, as falhas iniciam antes da origem do eixo dos tempos, conforme pode

ser verificado através do gráfico adiante:

                 Figura 2.7 � Densidade de probabilidade x parâmetro de posição

Na expressão matemática da confiabilidade R(T) adiante, o termo (t - γ)
corresponde a uma mudança de origem através de uma translação de abscissa
t = γ:

                                                                                                                           (2.24)

γ=0 γ>0γ<0

f(t)

R( )t e

t γ
η

β
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3. FUNDAMENTOS DA POLÍTICA DE MANUTENÇÃO

3.1 Política de Manutenção

Para se definir uma política de manutenção convincente em uma empresa tem
que se ter em mente não apenas o bom estado dos equipamentos a que esta se
destina, mas sobretudo, também, ao custo para a sua aplicação e
desenvolvimento, sempre justificando com o benefício a que eles se destinam.

Pela própria origem do termo manutenção que vem do vocábulo militar, com o
sentido de manter nas unidades de combate em um nível constante e satisfatório,
o efetivo e o material, este apareceu por volta do ano de 1950 na indústria dos
Estados Unidos da América. Na Europa, e mais precisamente na França esse
termo se sobrepõe progressivamente à palavra conservação (Monchy, F., 1989).

São vários os fatores que influenciam na determinação de uma boa política de
manutenção, como sendo, os dados de projeto com as recomendações do
fabricante, o quantitativo de famílias de equipamentos, o tempo de operação
desde a sua primeira instalação, as condições de uso, o local de instalação, a
disponibilidade de sobressalentes adequados, etc., enfim todos esses fatores
contribuem de alguma forma para o sucesso da política de manutenção a ser
adotada, buscando a padronização, não perdendo de vista, também, o
acompanhamento e evolução dos equipamentos, bem como de novas técnicas
que surgirão para atender as exigência do mercado. Desta forma descarta-se a
possibilidade do improviso, passando-se a desenvolver as atividades com mais
segurança,  e pondo em mente a idéia de competitividade aliada a disponibilidade,
que justificarão os investimentos que se fizerem necessários para  implantar uma
política de manutenção adequada a realidade do mercado.

Portanto, temos que ter em mente alguns aspectos que devem ser considerados
para o desenvolvimento desta atividade, tais como:

- A atividade de manutenção deve ter a responsabilidade de manter o estado de
conservação do parque de modo preventivo, antes da falha e de maneira
corretiva, depois da falha;

- A conservação não deve ser encarada como um fim, mas como uma
necessidade, que o agente produtor deve ser submetido, e que o financeiro
sempre acha custoso;

- A produção deve ver a atividade de manutenção como um aliada, que lhe dará
melhores condições para obter-se melhores resultados, e eliminar a visão a
curto prazo sobre a conservação;

- O serviço de manutenção tendo a responsabilidade pelo estado e conservação
dos equipamentos deve perseguir uma visão curativa, a curto prazo;
preventiva, a médio prazo, e da vida útil e substituição dos equipamentos, a
longo prazo;
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- A aplicação de métodos que permitam prever a necessidade de manutenção
de um equipamento dentro de uma produção, com certeza será menos custosa
do que a perda da produção devido uma parada intempestiva, principalmente
quando se trata da atividade do fornecimento de energia elétrica, que além de
trazer ônus para a empresa, pode trazer prejuízos irreparáveis para a
sociedade.

Na CHESF,  a atividade de planejamento da manutenção de equipamentos fica a
cargo do Departamento de Manutenção de Subestação � DMS, onde vem
aprimorando a política de manutenção sempre que se faz necessário, sendo a
última revisão de porte ocorrida em 1998, constatando-se que a anterior a essa
havia sido a cerca de dez anos. Durante esse período houve mudanças
tecnológica a nível dos equipamentos, bem como na estrutura de apoio às
manutenções, sobretudo na área de informática, que aliado a experiência do seu
corpo técnico, e contando com a contribuição de fabricantes de equipamentos e
empresas congêneres, culminou em mudanças significativas nos planos de
manutenção dos equipamentos que hoje encontram-se em vigor. Esse trabalho de
revisão foi desenvolvido de forma corporativa com a participação de todos os
órgão do sistema organizacional envolvidos com a atividade de manutenção de
equipamentos.

Convém ressaltar que o objetivo do projeto de revisão visa atingir os seguintes
pontos:

- Aumentar a disponibilidade dos equipamentos, sem comprometer a
confiabilidade;

- Buscar níveis de taxas de falhas compatíveis às das melhores empresas do
setor elétrico nacional e internacional;

- Otimizar a utilização de recursos humanos, materiais e financeiros.

Além dos critérios estabelecidos, foi desenvolvido estudos estatísticos que
auxiliaram na identificação das famílias de equipamentos que mais consumiam
recursos de homem-hora, e também identificando se os procedimentos e gastos
nas diversas regionais para realizar manutenções similares estavam dentro de
resultados preestabelecidos, buscando-se uma padronização. O resultado obtido
quanto ao consumo de recursos humanos para as principais famílias do sistema
de manutenção de equipamentos de subestação está resumido no gráfico da
Figura 3.1, que apresenta o comparativo do homem-hora necessário para atender
às atividades de manutenção preventiva, antes e durante o ano de 1998:
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                            Figura 3.1 � Comparativo de homem-hora

Podemos observar que as famílias de equipamentos que mais consumiram
recursos humanos foram as dos disjuntores de 500 e 230 kV, devido a uma
quantidade considerável destes equipamentos estarem com as suas manutenções
em atraso no último trimestre do ano anterior, em conseqüência da escassez de
mão de obra e,  principalmente, da falta de sobressalentes, fato esse que fez a
empresa, posteriormente, buscar a adotar a política de terceirização, em uso até
hoje, trazendo benefícios para o sistema de manutenção de equipamentos.

A política de terceirização de manutenção em disjuntores normalmente é
executada pelos próprios fabricantes, favorecendo alguns aspectos e
ensinamentos significativamente importantes, tais como: oportunidade de
treinamento; oportunidade para aperfeiçoamento das instruções de manutenção;
viabilização do uso de recursos humanos disponíveis em outras atividades;
fazendo parte do processo de melhoria contínua, contribuindo para a redução da
taxa de falha dos equipamentos.

Dentro do Departamento de Manutenção de Subestação � DMS, temos a Divisão
de Engenharia de Manutenção de Equipamentos de Manobra � DOMM, que é
responsável pela elaboração dos planos de manutenção desses equipamentos,
destacando-se:

- Otimização dos itens de manutenção, buscando efetuar melhorias na descrição
das atividades e incrementação de novas tarefas que possibilitaram alterações
na periodicidade;

- Os níveis de confiabilidade dos equipamentos determinam os itens de
manutenção a serem realizados;
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- Alteração nos critérios de manutenção por número de operação, onde foram
previstos itens de manutenção que serão realizados observando-se os
aspectos dielétricos, e outros os aspectos mecânicos;

- Otimização nas Ordem de Serviço, onde buscou-se estabelecer um único
documento no processo de registro das intervenções;

- Utilização dos índices atuais gerenciais no processo de definição dos itens de
manutenção;

- Implantação de itens de manutenções especiais, visando aumentar a
confiabilidade dos equipamentos;

- Ativação dos planos de manutenções por inspeções em chaves seccionadoras
e pára-raios, associados às intervenções de disjuntores;

- Implantação de um nível de manutenção baseada em inspeção visual para
todos os equipamentos de manobra da subestação, com o objetivo de dar
maior ênfase às técnicas de manutenções preditivas, passando a capacidade
de observação do especialista no equipamento a ser de fundamental
importância para a identificação dos pontos que possam ocasionar defeitos
e/ou falhas. Com isto pretendeu-se melhor definir a necessidade e prioridade
das manutenções aperiódicas de acordo com os potenciais de risco e
importância do equipamento para o sistema, além de definir as antecipações
de manutenções preventivas e, sobretudo aferir a qualidade da manutenção.

A título de exemplo, sobre às mudanças nos planos de manutenções de
equipamentos de manobra, mostramos na Tabela 3.1 as alterações ocorridas na
família de disjuntores de 500 kV de fabricação BBC, tipo DLVF:

                       Tabela 3.1 Comparativo de homem-hora disjuntor BBC

PLANO ANTERIOR PLANO NOVO

Nível Tempo
(anos)

N° de
operações

Homem
- hora

Tempo
(anos)

N° de
operações

Homem
- hora

0 12 500 1400 15 3000 1200

1 Disjuntores com resistor de pré-inserção

2 6 480 200
operações em
curto-circuito

480

3 3 240 5 1000 200
4 1 50 1 30

Como exemplo de manutenção por tempo, suponha que um disjuntor de 500 kV
de fabricação BBC, tipo DLVF, teve sua última manutenção geral em 1986, com o
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novo plano passaremos a ter seu ciclo conforme o gráfico da Figura 3.2 adiante,
não considerando, neste caso, as manutenções por número de operações:

Ciclo de Manutenção
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      Figura 3.2 Ciclo de manutenção disjuntor BBC

Temos os seguintes prazos:

Fazendo-se uma comparação entre os planos, teremos claramente uma redução
de recursos acumulados, favorecendo ao plano novo, além de uma postergação
da manutenção geral por três anos, conforme verifica-se no gráfico da Figura 3.3:
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           Figura 3.3 � Recursos humanos acumulados

15 anos � Man. Prev. geral - Nível 0
  5 anos � Man. Prev. Parcial � Nível 3
  1 ano   � Man. Prev. Parcial � Nível 4
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Em seguida faremos um resumo das características principais dos novos planos:

•   Manutenção Geral (nível 0) - programa os equipamentos pelos critérios de
tempo e número de operação. Houve de forma genérica um alongamento dos
prazos entre as manutenções gerais por tempo; quanto ao critério de número
de operação, mantém-se  a mesma regra do plano anterior, isto é a soma das
operações do equipamento por curto-circuito mais as  aberturas  manuais em
carga e em vazio. Por exemplo, no ano de 1998, para a família dos disjuntores
de fabricação BBC, supra citado, o tempo entre as manutenções de nível 0
passou de 12 para 15 anos e o critério de programação por número de
operação  passou de 500 para 3000 operações. Recentemente, com base nos
resultados das manutenções gerais foi adotado a periodicidade de 20 anos.

O cálculo do número de operações considera :

N(0) = AMV (DB N 0) + AMC (DB N 0) + ACC (DB N2);                            (3.1)

AMV � Atuação manual em vazio
AMC � Atuação manual em carga
ACC � Atuação por curto-circuito
DB � Data base
N � Nível

 
•  Manutenção Parcial  (nível 1)  - programa os equipamentos somente pelo

critério de número de operação. Aplica-se somente  às famílias dos disjuntores
com resistor de pré-inserção; como por exemplo os de 500 kV de fabricação
Siemens, tipo 3AT5 e de 230 kV, tipo 3AS3 e de 500 kV de fabricação Delle
Alsthom . Este nível  que contempla as aberturas manuais do disjuntor (em
vazio e em carga) acrescidas das aberturas por curto-circuito. A introdução
deste nível evita a abertura da câmara principal, passando-se a abrir, apenas, a
câmara auxiliar, reduzindo bastante o Homem-hora necessário, se comparado
com o plano antigo.

O cálculo do número de operações considera :

N(1) = AMV (DB N 1) + AMC (DB N 1) + ACC (DB N2)                             (3.2)

•  Manutenção Parcial  (nível 2) - programa os equipamentos por número de
operação. Contabiliza somente as aberturas do disjuntor para interrupção do
curto-circuito e se aplica a todas as famílias dos disjuntores.  O número limite
de operações para programação do equipamento por este critério passa a ser
função do nível de curto-circuito da instalação.

O cálculo do número de operações considera :

N(2) =  ACC (DB N2)                                                                                       (3.3)
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•  Manutenção Parcial  (nível 3) - programa os equipamentos por tempo e
número de operação, caracterizando-se como uma manutenção intermediária,
entre a manutenção baseada na inspeção (nível 4) e a geral (nível 0).

O cálculo do número de operações considera :

N(3) =  AMC (DB N 3)                                                                                   (3.4)
 
•  Manutenção Parcial  (nível 4) -  programa os equipamentos por tempo. Trata-

se da manutenção anual baseada na inspeção. Acrescentamos que com a
implantação dos novos planos, foi anexado à ordem de serviço do disjuntor , um
check-list para inspeção, também, das chaves seccionadoras associadas.

Pelo balanço dos recursos humanos apresentado, observa-se uma mudança
significativa em relação às previsões anteriores, onde a grande maioria das
regionais apresentava déficit de homem-hora para execução das atividades de
manutenção. Esta mudança ocorreu devido a uma série de medidas estratégicas
que foram  sendo tomadas ao longo dos últimos  anos, dentro de um plano de
ação no âmbito do Sistema Organizacional de Manutenção, das quais
destacamos:

•  Terceirização das manutenções gerais dos disjuntores de 230 kV de fabricação
Siemens, tipos H912 e 3AS2 e disjuntor de 500 kV de fabricação BBC.

•  Terceirização de outras atividades de manutenção, tais como,  combate a
corrosão.

•  Ênfase nas técnicas preditivas.
•  Revisão dos Planos de Manutenção

Concluímos que a implantação dos novos planos  de manutenção de
equipamentos na CHESF, implicou em uma redução de imediato de cerca de 35%
nos recursos humanos próprio necessário para o desenvolvimento de tais
atividades, comparado com os planos anteriores, sem o comprometimento da
confiabilidade, sendo conseguido uma redução gradativa da taxa de falha ano a
ano, conforme veremos nos próximos tópicos.

3.2 Relacionamento da Manutenção com a Operação

O relacionamento da manutenção com a operação (produção), foi por muito tempo
considerado como uma subordinação da primeira atividade em relação à segunda,
quando o responsável pela produção impõe seus critérios a curto prazo, tolerando
a ações mais simples que são às inspeção, suportando as paradas inesperadas,
mas, sobretudo recusando qualquer atividade de programação que implique em
indisponibilidade dos equipamentos.
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Para o desempenho da empresa ser a contento, a promoção da atividade de
manutenção passa pela horizontalidade com a de produção, tendo neste caso a
manutenção de assegurar o domínio da propriedade dos equipamento, com ações
de:

- Participação na seleção, em conjunto com o pessoal da produção;
- Participação das negociações de aquisição e da instalação;
- Domínio da manutenção na visão de uma durabilidade predeterminada;
- Busca constante de melhoramentos e otimizações.

Faz-se necessário uma coordenação permanente entre essas duas atividades,
assim como é imprescindível um bom conhecimento recíproco dos contratempos,
missões e problemas, vindo esse relacionamento a tender a melhorar a medida
em que haja um bom relacionamento entre as pessoas envolvidas, inclusive,
também, na vida social fora da empresa.

Neste cenário teremos como aliados as manutenções preditivas,  que permitirão
um acompanhamento contínuo dos equipamentos, só indispondo estes quando
realmente for necessário; otimizando às manutenções, reduzindo recursos
humanos e financeiro, e contribuindo para que a produção seja contínua e
permanente. Desta forma deveremos ter mais harmonia entre às equipes de
manutenção e produção, já que seus objetivos se unem pela ação de continuidade
com menos parada.

Com as exigências atuais, quando se prima pela disponibilidade dos
equipamentos, há uma tendência natural pela distribuição das atividades,
buscando-se um gerenciamento que vise a boa produtividade com a qualidade
requerida.

A T.P.M. (Total productive maintenance � Manutenção produtiva total) no Japão
mostra o interesse que existe em confiar aos operadores de máquinas as ações
de manutenção de primeiro e segundo  níveis, que favorece para o retorno da
produtividade mais rapidamente, podendo desta maneira ter-se um indicador de
gerência que veja de uma só vez as performance da produção e manutenção.

Na CHESF, desde 2001 vem sendo implantado com sucesso os postos de
atendimentos, que constam de algumas instalações, estratégicas, onde os
operadores são credenciados para desenvolver atividades de manutenção em
certos equipamentos e/ou sistemas de proteção. Estas atividades podem ser de
nível 1, quando são assistidas permanentemente pela equipe de manutenção; ou
de nível 2, quando não necessita deste acompanhamento contínuo,
caracterizando-se como atividades mais simples.

A definição dos equipamentos que foram contemplados para serem submetidos as
atividades de manutenção por parte dos operadores mantenedores, seguiu
critérios sedimentados na importância dos equipamentos para o sistema, mas,
sobretudo preservando a máxima segurança para as pessoas que estejam
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habilitadas a desenvolver tais atividades. No caso de equipamentos de manobras,
optamos por família de disjuntores instalados em subestações com níveis de
tensão de 500 e 230 kV, observando as famílias de equipamentos que abrangesse
o maior número de instalações, associadas a tipos de ocorrências que,
anteriormente, consideravam estes equipamentos impedido do ponto de vista de
operação.

O processo de credenciamento dos operadores passa pela realização de
treinamentos ministrados pelos departamentos de manutenção, com a
participação da operação, sendo desenvolvido aulas teóricas, primeiramente,
sobre as normas de manutenção, com ênfase na questão de segurança, já que
trata-se de novas atividades para o grupo. Depois sobre  os procedimentos de
manutenção para os equipamentos contemplados, e posteriormente teremos  a
parte práticas nos sub-sistemas correspondentes, com os equipamentos liberados
para que se possa simular todas as possibilidades de defeitos, bem como a sua
identificação, favorecendo o retorno dos equipamentos o mais rápido possível ao
sistema elétrico. Este processo conclui-se com a certificação dos operadores  que
atingirem uma média preestabelecida, tendo o credenciamento a duração de um
período predeterminado para torna-se mantenedores, assegurando-se um certo
nível de confiabilidade e segurança no desenvolvimento das atividades.

Para a equipe de manutenção, só vemos como produtivo este novo cenário, já que
se pode contar com mais recursos humanos para atender as suas funções, e pelo
fato destes servidores estarem habitando nas cidades onde normalmente contém
as instalações, reduzindo consideravelmente o tempo de resposta, com menor
custo.

Na implantação dos postos de atendimentos, inicialmente está sendo contemplado
uma família de disjuntores de 500 kV e duas de 230 kV, onde há uma
receptividade considerável por parte dos operadores, principalmente por se tratar
de atividades novas, somando-se ao fator iniciativa e capacidade deste grupo,
pontos que sem dúvidas trarão benefícios para os dois segmentos, e
consequentemente para a empresa.

Com certeza o processo deverá trazer bons resultados, principalmente para as
instalações situadas a distâncias considerável dos escritórios regionais, que é o
caso da maioria dos locais onde estão sendo instalados esses postos de
atendimento; consagrando-se como mais uma iniciativa posta em prática, visando
a qualidade no seu produto, com mais disponibilidade e confiabilidade dos
equipamento, beneficiando a sociedade com melhores serviço, que é seu objetivo
maior.

3.3 Formas de Manutenções

A manutenção compreende um conjunto de ações que permitirão manter ou
restabelecer a um componente um estado específico ou na medida para
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assegurar um serviço determinado, garantindo-se uma certa confiabilidade,
podendo esta ser desenvolvida de forma preventiva ou corretiva.

A escolha quanto ao tipo de manutenção preventiva a ser adotada irá depender da
política de manutenção, sendo esta entendida e aceita pelos responsáveis da
operação do sistema, já que normalmente envolve intervenções com
indisponibilidade de equipamentos.

3.3.1 Manutenção Preventiva

Este tipo de manutenção está normalmente associado a métodos que devem ser
padronizados com os diferentes setores de execução, preservando a experiência
e o consenso verdadeiro em torno da sua aplicação, tornando-a eficaz e durável
quanto ao seu resultado. A aplicação de métodos poderá implicar em aumento
direto de custos de manutenção a curto prazo, mas que trará algumas vantagens,
tais como:

- Permite o gerenciamento da documentação técnica e históricos;
- Viabiliza a análise técnica do comportamento dos materiais;
- Permite a preparação das intervenções preventivas;
- Favorece o nivelamento com a operação de sistema, quanto à liberação.

Os objetivos da manutenção preventiva visam principalmente atender os seguintes
aspectos:

- Aumentar a confiabilidade dos equipamentos, reduzindo suas falhas e
melhorando a disponibilidade;

- Aumentar a vida útil dos equipamentos;
- Melhorar o planejamento das atividades, facilitando o relacionamento com a

operação  de sistema;
- Otimizar a carga de trabalho;
- Facilitar o gerenciamento de itens de estoque;
- Aumentar a segurança, promovendo menos improviso;
- Reduzir a parte de surpresa, melhorando o clima das relações humanas, já que

uma pane imprevista sempre gera tensões.

A manutenção preventiva é sempre efetuada com a intenção de reduzir a
probabilidade de falhas de um bem ou de um serviço executado, podendo ser
caracterizada na forma de condição ou sistemática. A manutenção preventiva de
condição, ocorre quando está subordinada a um tipo de acontecimento
predeterminado, como por exemplo, autodiagnóstico, informação de um sensor,
medidas etc.; já a sistemática, ocorre quando é efetuada segundo um esquema de
cobranças estabelecida tendo como base o tempo e/ou o número de unidades de
uso.
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Portanto, a diferença básica entre as duas formas, é que na manutenção
sistemática a data da intervenção é predeterminada, e a de condição é
determinada assim que soa o alarme. A periodicidade utilizada nas manutenções
sistemáticas geralmente usa em uma primeira fase recomendações dos
fabricantes de equipamentos e  resultados operacionais contidos em bancos de
dados; em uma segunda fase usa a experiência adquirida durante um estado
corretivo, exploração confiabilista realizada a partir de um histórico de ensaios ou
fruto de visitas técnicas, onde se permite encontrar a MTBF fazendo-se uso das
leis de Weibull e exponenciais; análise antecipada de confiabilidade; níveis de
preventiva determinado a partir de critérios técnicos e econômicos pela política de
manutenção escolhida (escolha de k para T=k.MTBF), enfim leva em conta a parte
da corretiva residual inerente, permitindo uma otimização econômica.

A manutenção preventiva sistemática tem característica de ser facilmente
gerenciada, seguindo um conceito do MTBF constante, e consequentemente taxa
de falha, também, constante. No entanto, sabemos que os materiais envelhecem
tendendo a uma redução no MTBF, fato que a manutenção sistemática não
considera (Monchy, F., 1989).

Adiante mostramos os gráficos com o nível de performance  em função do tempo,
com foco no patamar de admissibilidade e características da lei de degradação
(Monchy, F., 1989):

Manutenção Preventiva

O gráfico da Figura 3.4 mostra a contribuição das visitas técnicas na formação da
curva de performance procurada do equipamento.
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Manutenção Preventiva Sistêmica

O gráfico da Figura 3.5 mostra que a degradação prevista, acompanhada pelas
inspeções, guarda uma certa segurança em relação a degradação teórica
provável, com a intervenção acontecendo antes de atingir o limite de performance.
Porém este mesmo gráfico mostra que é possível que ocorra uma degradação
anterior a prevista, representando a necessidade de intervenção corretiva residual
provável.

Este mesmo gráfico mostra a influência econômica na escolha do coeficiente de
redução (K), que normalmente temos 0,5 < K < 1, onde quanto menor for o K
escolhido, menor será o número de corretivas residuais, e assim de custos de
falha (paradas de emergências). Por outro lado, intervimos mais seguidamente
aumentando os custos diretos (mão de obra, consumo de peças,...), bem como a
indisponibilidade (Monchy, F., 1989).

Manutenção Preventiva de Condição

             Figura 3.6 � Man. Prev. de condição � lei degradação inútil

O gráfico da Figura 3.6 mostra a medida do parâmetro (mi) realizada no tempo ds,
com a verificação de performance dy, bem como a atuação do alarme antes do
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limite de performance, na manutenção preventiva de condição, ficando a ação de
manutenção a depender da análise sobre o estado do equipamento.

Na manutenção de condição torna mais fáceis as análises técnico-econômicas
(escolha do período T = K.MTBF), mais implica na necessidade de instalação de
canais de telemedidas (instrumentação, sensores, rede telemática, central de
supervisão, tratamento das informações), que normalmente requer certa
complexidade.

3.3.2 Manutenção Corretiva

A manutenção corretiva se caracteriza pelo tipo de manutenção que atua  quando
já ocorreu a falha, podendo ser vista de forma paliativa ou curativa. A manutenção
corretiva paliativa, compreende intervenções do tipo de retirada do estado de pane
e normalmente tem caráter provisório que pode não devolver o nível de
performance desejado; já a curativa, compreende intervenções do tipo reparo,
retornando o equipamento a sua performance ótima. Esta manutenção se justifica
pelo fato das ações preventivas usarem periodicidade  baseadas em bancos de
dados estatísticos, não sendo possível cobrir todas as possibilidades de defeitos.

A seguir mostramos o gráfico da Figura 3.7 com o nível de performance em função
do tempo, com o foco na perda  de funcionalidade caracterizada por uma pane,
caracterizada pela lei de degradação desconhecida (Monchy, F., 1989):

Manutenção Corretiva
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Ainda no gráfico da Figura 3.7, observamos as ações num tempo menor para a
eliminação da pane, vista como manutenção corretiva paliativa, sem retornar a
performance ótima; ou ações num tempo maior, vista como curativa, retornando o
equipamento a performance ótima. Neste mesmo gráfico é visto uma falha de
forma cataléctica, ocorrida sem degradação considerável de nível de performance.

A diferenciação entre a manutenção preventiva e a corretiva, é que a primeira visa
desenvolver ações que possam detectar, antecipadamente, as condições que
poderão comprometer o bom desempenho do equipamento, com a redução da
possibilidade de ocorrer um defeito.

As dificuldades de se determinar uma periodicidade ótima para se estabelecer os
programas de manutenção preventiva, faz co- que muitas vezes os equipamentos
sejam submetidos a um número de intervenções maior do que realmente
necessitam, provocando assim uma elevação tanto nos custos das manutenção,
como na indisponibilidade dos equipamentos e instalações associadas. Observa-
se, também, que entre sucessivas intervenções há um grau de incertezas que
deverá ser considerado, com relação a possibilidade de ocorrências.

3.3.3 Manutenção Preditiva

Quando se usa dados provenientes de monitoramento para definir à manutenção,
estamos diante de uma manutenção preditiva, sendo esta caracterizada como
uma manutenção de condição, conforme vimos anteriormente. Devido às
exigências do setor elétrico, com as novas regras postas em prática, em que se
prima pela disponibilidade dos equipamentos e instalações, este tipo de
manutenção tem se tornado de grande valia, pois através do acompanhamento
contínuo do desempenho dos componentes aumenta-se a possibilidade de se
detectar as falhas com antecedência, já que normalmente estas são precedidas de
alguma mudança no comportamento, sendo possível constatar de forma individual
ou correlacionada as falhas incipientes, contribuindo assim para acompanhar o
desempenho do equipamento, bem como otimizar o gerenciamento da
manutenção.

Há uma tendência natural de crescimento deste tipo de manutenção,
principalmente, no novo ambiente do setor elétrico, onde esta se diferencia das
demais pelo fato de ser baseada no acompanhamento contínuo de componentes
e/ou de grandezas fundamentais para o bom desempenho dos equipamentos,
fazendo-se uso de monitoramento, que através de coletas de dados e sua
interpretação, pode-se diagnosticar o estado de desgaste destes, baseado em
experiência previa da sua forma de degradação em função do tempo, e também
da sua forma de uso (CIGRÉ � X/PI � 13.1, 2003).

Desta maneira, com a aplicação dos programas de manutenção preditiva, seja
através de monitoramento off-line, onde os equipamentos passam periodicamente
por uma série de ensaios que dependem de suas características e importância no
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sistema, e com algumas características vista continuamente, quando esses dados
são analisados pelo órgão responsável, que irão adotar as providências cabíveis;
e mais precisamente quando se trata de monitoramento on-line, ou seja de forma
contínua e em tempo real, às intervenções apenas se dará quando e onde
realmente forem necessário, tendo repercussões direta no fator econômico.

O gerenciamento da manutenção com ênfase nas falhas é uma atividade que não
é simples, devido, principalmente, ao fato destas ocorrerem aleatoriamente,
podendo ter repercussões graves que põe em risco a vida das pessoas que
trabalham nas manutenção e operação dos equipamentos. A aleatoridade que é
associada normalmente aos programas de manutenção (preventiva e corretiva)
tende a reduzir com o uso de manutenções baseada em condições operativas,
pois esta favorece uma ação mais determinística na identificação das falhas, por
fazer uso de banco de dados consistente e universal, considerando o histórico do
equipamento, com melhores resultados a medida que este banco de dados for
mais abrangente.

Sabemos que já se usa sistemas de monitoramento a algum tempo no setor
elétrico. Para os transformadores de potência existe  a mais de oito anos,
registrando-se consideráveis inovações e desenvolvimento neste período,
contribuindo para um acompanhamento contínuo das suas condições e
favorecendo para melhorar o seu desempenho, com a possibilidade de aumento
na sua disponibilidade e permitindo otimizar o gerenciamento da manutenção.
Existe um número considerável desses dispositivos em operação, sendo de fácil
uso pois utiliza normalmente interface conectada a Internet que facilita a adquirir,
analisar e distribuir os dados, comprovando-se sua eficiência, bem como os
benefícios esperados para o sistema de potência (CIGRÉ � X/PI � 12.9, 2003).

A partir dos dados monitorados e através de modelos matemáticos, é possível
converte-los em informações úteis que iram dar subsídios para a formação de
diagnóstico e prognóstico, com a capacidade de detectar falhas incipientes nas
diversas partes críticas, antes que ocorra danos maiores no equipamento.
Também pode ser desenvolvido algoritmos que pode verificar a influência de
sobrecarga e dar subsídios para a determinação da periodicidade das
manutenções. Por fim, os sistemas de monitoramento pode incluir vários
equipamentos de uma mesma instalação, como sendo, transformadores,
disjuntores, chaves seccionadoras e reatores.

Como todo sistema posto em operação, os sistemas de monitoramento também
requer manutenção, embora em grau bem reduzido e através de pessoal com
bastante qualificação e conhecimentos deste como um todo, e mais
especificamente na análise dos dados, para fazer diagnóstico e prognóstico
fornecido pelo mesmo.

Nesta fase inicial de aplicação de sistemas de monitoramento, este deve ser visto
como um sistema de apoio à tomadas de decisão por parte da equipe de
manutenção, preservando os especialistas já que são eles quem detém os
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conhecimentos necessários para por em prática essa inovação, que vai beneficiar
os programas de manutenção, reparo e melhoramento dos equipamentos, e
também seria praticamente impossível hoje esses sistemas contemplar todas as
variáveis necessárias para as tomadas de decisão. No entanto, sempre será bem
vindo deixar de lado um pouco o lado conservador, para que as inovações possam
surgir e trazer benefícios; primeiramente, para as pessoas especialista, já que elas
são peça do processo; para a empresa que normalmente custeia tais evoluções e,
finalmente para a sociedade que deverá se beneficiar dos resultados, quando
estes são satisfatórios.

3.3.4 Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC)

Este tipo de manutenção teve sua origem nos Estados Unidos por volta dos anos
sessenta, na industria aeronáutica, buscando uma nova filosofia de tratamento
para as manutenções, visando reduzir o número de acidentes aéreo, que naquela
ocasião era considerável, com custos bastante significativos para o setor, bem
como preservar a continuidade de serviços, evitando-se interrupções provocada
por intervenções consideradas desnecessária. A sua aplicação no setor elétrico é
recente, e veio a ocorrer na atual concepção em que se prima cada vez mais pela
melhoria da qualidade nas atividades.

O objetivo fundamental da MCC é o estado de operação de cada item dentro de
um contexto considerado, implicando na condição em que os equipamentos tem
que responder da forma pela qual eles foram projetados; nesta situação, no
âmbito operacional deve-se contemplar um universo de riscos que pode se
manifestar a cada instante, cessando a capacidade de resposta do equipamento,
resultando em situações indesejáveis, pondo em risco o sistema e até mesmo o
próprio homem. Esta metodologia tem sido usada atualmente em varias
organizações do mundo devido aos seus resultados serem considerados
satisfatórios.

A abrangência do processo de manutenção centrada em confiabilidade tem se
tornado atrativo no âmbito do setor industrial, devido a necessidade de respostas
que devem ser dadas pelo setor produtivo, e que atendam aos anseios da
sociedade, tais como: tornar a disponibilidade máxima dos ativos; apresentar
padrões de qualidade; ser competitivo; reduzir número de acidentes; ter uma
convivência harmoniosa com o meio ambiente, sempre pensando nas futuras
gerações. Na aplicação da metodologia da manutenção centrada na confiabilidade
são usados conceitos de confiabilidade, que envolvem desde a análise dos modos
de falhas, com a avaliação das conseqüências, diagramas de decisão, criticidade
e até a  avaliação de riscos; desta maneira implicando na necessidade de revisão
nos atuais programas de manutenção que já encontram-se com seu escopo bem
definido, buscando reduzir as ocorrências repetitivas derivadas das falhas nos
equipamentos (SIQUEIRA, I. P., 2002).



CAPÍTULO 3                          FUNDAMENTOS DA POLÍTICA DE MANUTENÇÃO

38

A  MCC usa dados que incluem desde a identificação dos modos de falhas
funcionais, tornando claro a sua hierarquização nas conseqüências causadas,  até
a seleção das manutenções preventivas necessárias com a justificativa econômica
para a sua aplicação, procurando atacar as causas que tem maiores
conseqüências. Um grande aliado neste processo é o registro de ocorrências de
falhas, que auxilia na análise dos diferentes modos de falhas e as conseqüências
para o sistema envolvido. No entanto, a aplicação do processo de manutenção
centrada na confiabilidade no setor elétrico ainda é bastante reduzido, e devido a
sua abrangência, vem se implementado cautelosamente, averiguando-se as
experiências dos setores envolvidos tanto na manutenção como na operação,
vencendo aos poucos o conservadorismo natural que existe nas pessoas que
costumam zelar pelas suas ações.

3.4  Futuro das Políticas de Manutenção

Pelas exigências atuais que existe no setor elétrico, em ter que prestar um serviço
cada vez mais com qualidades para atender a sociedade, é prudente que se diga
que haverá uma tendência natural pelas manutenções que incomode menos esse
serviço, bem como que haja uma racionalização nos processos de intervenção
com dividendos econômicos, realizando manutenção nos itens que realmente são
necessário, em um tempo menor e com uma periodicidade ajustada, assim sendo,
fechando o círculo para facilitar a identificação dos problemas antes destes
acontecerem, minimizando as atividades que implique em retirada de
equipamentos de operação desnecessariamente e, consequentemente,
maximizando a disponibilidade dos serviços com mais confiabilidade, que tem
melhores reflexos financeiros para a empresa. Desta forma vários países tem
direcionado estudos que mostram a tendência a consolidar as práticas em
manutenção onde o foco principal seja as conseqüências das falhas para o
sistema.

Neste contexto, vislumbra-se com grande expectativa de sucesso a instalação de
sistema de monitoramento em tempo real nos equipamentos, que hoje já vem
sendo usado, embora ainda bastante reduzido, e que já está acarretando uma
mudança significativa nos modelos tradicionais de manutenção preventiva,
passando a ser usado as manutenções preditivas que fornece melhores condições
para um planejamento mais eficiente das intervenções. Acreditamos, também que
haverá uma evolução considerável no processo de manutenção centrada em
confiabilidade a partir de uso dos sistemas de monitoramento.
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4. DISJUNTORES DE ALTA TENSÃO

4.1 Considerações Gerais

Um dos principais componentes do sistema de potência é sem sombra de dúvida
o disjuntor. Este constitui um elemento de segurança preservando as pessoas que
desenvolvem atividades, bem como assegurando a continuidade dos circuitos e
protegendo-os de situações indesejáveis, garantindo a transmissão e distribuição
de energia elétrica dentro de parâmetros aceitáveis.

Para que o disjuntor possa realizar a sua função principal, evitando danos ao
sistema elétrico, necessita de componentes auxiliares que são os relês  de
proteção. Assim sendo, é prudente já na elaboração do projeto básico de uma
instalação, que seja contemplado a constituição de esquemas de interconexão
apropriados, observando os valores de correntes normais e de curto-circuito
compatíveis com a salvaguarda do material constitutivo da rede, evitando-se em
caso de incidentes, transferência de cargas inadmissíveis nas linhas ou outras
instalações que permanecerem em serviço.

Essas precauções visam evitar: situações de sobreaquecimento; funcionamento
desordenado das proteções; e perda de sincronismo entre as regiões ou sistemas
interligados. Deve ser contemplado, também, a utilização de um conjunto coerente
de proteções, que possa atenuar os efeitos das perturbações, assegurando a
continuidade do suprimento aos usuários, e preservando as instalações e redes
elétricas.

No cumprimento dessas missões a proteção deve alertar aos operadores em caso
de perigo não imediato, e retirar de serviço a instalação se há, por exemplo, um
curto-circuito que pode deteriorar um equipamento ou afetar parte da rede. Faz-se
necessário a previsão de dispositivos de proteção distintos para cada caso, ou
seja, situações anormais de funcionamento do conjunto interconectado, ou de
elementos isolados da rede (por exemplo, perda de sincronismo); bem como, de
curto-circuito e defeitos de isolamento.

Portanto, as características gerais de um sistema de proteção podem ser
resumidas em dois princípios que devem ser obedecidos, em seqüência, que são:
primeiro, em nenhum caso a proteção deve dar ordens, se não existe defeito na
sua zona de controle, pois desligamentos intempestivos podem ser piores do que
a falha de atuação; e segundo, se há defeito nessa zona, as ordens devem
corresponder exatamente ao que se espera, considerando a forma, a intensidade
e a localização do defeito (Caminha, A. C., 1977).

Finalmente, não adianta apenas se investir na aquisição de cadeias de proteção
modernas, se não pensarmos no sistema de proteção como um todo, que
envolvem desde os transformadores para instrumentos, os relês de proteção e,
finalmente os disjuntores; estes com a missão final de quando solicitado,
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interromper correntes elevadas, salvaguardando os equipamentos, a instalação e
o sistema como um todo.

4.2 Dados Históricos

A seguir relacionamos alguns dados que constituem parte da história dos
disjuntores (Dupont, C. J., Burd, H., Martins, H., 1999):

- 1886 � primeiro disjuntor a óleo;
- 1909 � disjuntor a pequeno volume de óleo;
- 1920 � início de investigação sobre meios de interrupção a vácuo, ar

comprimido, água etc.;
- 1935 � início de estudos sobre a TRT;
- 1939 � introdução da teoria do arco elétrico;
- 1950 � laboratório de alta potência;
- 1960 � testes sintéticos em disjuntores a SF6;
- 1970 � disjuntores a vácuo;
- 1985 � disjuntores self-blast SF6.

4.3 Funções Básicas

A concepção de um projeto de um disjuntor leva em consideração a sua utilização,
contemplando três funções básicas que são: conduzir ou isolar, estabelecer e
interromper correntes em um sistema  de potência. Portanto, o que se espera de
um disjuntor é que:

- Quando fechado deve ser semelhante a um condutor ideal, para correntes
nominais de serviço;

- Quando aberto deve possuir um bom isolamento entre seus contatos;
- Estando fechado deve ser capaz de interromper as correntes com a rapidez

exigida, sem provocar sobre-tensões danosas;
- Estando aberto deve ser capaz de fechar rapidamente o circuito, inclusive em

condições de curto-circuito, preservando a possibilidade de abertura após o
fechamento.

Portanto, podemos afirmar que o disjuntor é um equipamento de manobra e de
proteção capaz de assegurar as seguintes funções:

- Estabelecer, conduzir e interromper a corrente nominal do circuito;
- Estabelecer, conduzir (por um tempo especificado) e interromper a corrente de

curto-circuito.

4.4 Componentes Básicos
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O disjuntor de alta tensão é composto de alguns componentes, que são:

- Meio Isolante e Extintor � Meio isolante extintor do arco elétrico, que
normalmente poderá ser óleo; ar; gás SF6;

- Câmara de Extinção � é composta de contatos móveis e fixos, que formam a
parte condutora de corrente, bocais e barramentos isolantes, que formam as
partes isoladoras;

- Mecanismo de Acionamento ou de Operação � compõe os acumuladores de
energia, que podem ser a mola; pneumático (ar comprimido); hidráulico (óleo)
ou mistos;

- Componentes Auxiliares � é composto de capacitores de equalização;
resistores de pré-inserção; dispositivo de controle síncrono; circuito de
comando e controle.

4.5 Constituição por Nível de Tensão

Em função do sistema em que se pretende aplicar o equipamento, ou seja em
baixa, média ou alta tensão, há, normalmente, medidas seguidas pelos fabricantes
que visam atender cada caso, preservando o seu objetivo com a segurança
prevista para cada nível de tensão, como segue:

- Sistema de baixa tensão (até 1000 V), usa disjuntores com mecanismo de
acionamento a mola, sendo o ar o meio extintor, e o sensor de acionamento
termomagnético;

- Sistemas de média tensão (até 36 kV), usa disjuntores com mecanismo de
acionamento a mola, sendo o meio extintor o ar, ou óleo, ou vácuo, ou gás
SF6, e o sensor de acionamento relês de proteção associados transformadores
para instrumentos;

- Sistema de  alta tensão (até 800 kV), usa disjuntores com mecanismo de
acionamento que pode ser a mola, hidráulico, pneumático, ou gás dinâmico,
sendo o meio extintor a óleo, ou ar comprimido ou gás SF6, e o sensor de
acionamento relês de proteção associados a transformadores para
instrumentos.

4.6 Solicitações Atuantes

Sabemos que há algumas solicitações que agem sobre os disjuntores, no
momento de sua atuação, as quais relacionamos as seguir:

- Solicitações Térmicas � São causadas pelas correntes normal ou de curto-
circuito conduzidas pelo disjuntor associadas ao calor gerado em perdas I 2.R
nas resistências de contatos;

- Solicitações Mecânicas � Constituem as forças de reação do arco sobre o
mecanismo de acionamento; forças eletromagnéticas devido a amplitude da
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corrente; forças resultantes da massa dos componentes que devem ser
acelerados e parados rapidamente vencendo a inércia;

- Solicitações Elétricas / Dielétricas � proveniente da tensão de restabelecimento
transitória (TRT).

4.7 Normas Aplicáveis

Adiante relacionamos as normas aplicáveis a disjuntores, ou seja:

- IEC 62.271-100 (substituiu a IEC 56, 1987) � High-Voltage Alternating-Current
Circuit-Breakers, 2001;

- NBR 7118 � Disjuntores de Alta Tensão � Especificação, 1994;

Tendo a norma IEC 56 servido de base para o desenvolvimento da NBR 7118, e
havendo às seguintes normas e/ou documentos que complementam esta última
(FURNAS, 1995):

- NBR 5034 � Buchas para Tensões Alternadas Superiores a 1 kV;
- NBR 5389 � Técnicas de Ensaios Elétricos de Alta Tensão � Método de

Ensaio;
- NBR 5456 � Eletricidade Geral � Terminologia;
- NBR 5459 � Manobra e Proteção de Circuitos;
- NBR 5460 � Sistemas Elétricos de Potência � Terminologia;
- NBR 5469 � Eletrotécnica e Eletrônica � Terminologia;
- NBR 6936 � Técnicas de Ensaios Elétricos de Alta Tensão � Procedimentos;
- NBR 7102 � Ensaios Sintéticos em Disjuntores de Alta Tensão;
- NBR 6939 � Coordenação de Isolamento � Procedimentos;
- NBR 7034 � Materiais Isolantes Elétricos � Classificação Térmica;
- NBR 10487 � Cláusulas comuns a Equipamentos Elétricos de Manobra de

Tensão Nominal acima de 1 kV;
- CNP � 18/85 � Óleo Mineral Isolante para Transformadores e Equipamentos

de Manobra.

4.8 Aspectos Relevantes das Normas

Com o passar do tempo, os disjuntores em operação podem ter  suas
características superadas, inclusive  no que se refere à interrupção de faltas,
obrigando às concessionárias realizarem estudos detalhados de superação, que
normalmente ocorre quando a corrente de curto-circuito alcança ou ultrapassa o
patamar de 90% da capacidade de interrupção simétrica do disjuntor. As
características a que nos referimos são:

- Corrente nominal;
- Capacidade de interrupção de faltas na linha (quilométrica);
- Capacidade de interrupção em discordância de fases;
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- Capacidade de interrupção nominal em curto-circuito;
- Capacidade de interrupção de correntes capacitavas (linhas em vazio, banco

de capacitores, etc.).

Para quaisquer dessas características, o diagnóstico de superação ocorre quando
os cálculos efetuados para novas condições de operação, principalmente às
provenientes da expansão do sistema, revelarem solicitações de nível superior ao
dessas características. Ressaltamos que a superação de disjuntores deve ser
analisada com referência a norma que serviu de base à sua especificação.

Portanto, como no sistema elétrico brasileiro os disjuntores superados ou próximo
de superação são, normalmente, os mais antigos, há uma grande probabilidade
destes terem sido especificados conforme a norma ANSI. Esta norma define, por
exemplo, duas capacidades de interrupção: simétrica e assimétrica,
correspondente, respectivamente, ao valor da componente c.a.  e ao valor da
corrente total (c.a. + c.c.) da maior corrente de falta que o disjuntor pode
interromper. Essas duas capacidades de interrupção podem distinguir-se, ainda,
segundo a falta seja monofásica ou trifásica.

As normas IEC e ABNT definem uma única capacidade nominal de interrupção,
caracterizada pelos valores da componente c.a. (periódica) e da componente c.c.
(aperiódica) da maior corrente de falta que o disjuntor é capaz  de interromper nas
condições de ensaios normalizados. O amortecimento da componente c.a. é
desconsiderado e apenas o valor da componente c.c. é referido ao instante da
separação dos contatos do pólo do disjuntor. Estes últimos padrões não
estabelecem diferentes capacidades de interrupção para faltas trifásicas ou
monofásicas. No entanto, a partir dos anos 70 às normas ANSI passaram a ser
cada vez menos utilizadas (CIGRÉ � X/PI � 13.5, 2003).

Com a conquista do mercado de disjuntores pelos fabricantes europeus, a norma
IEC 56 - 1987 aplicáveis a disjuntores e a norma IEC 694 referente a cláusulas
comuns aplicáveis a equipamentos de manobra em geral, em pouco tempo
tornaram-se predominantes na especificação desses equipamentos, vindo a ser
adotadas como base para a norma brasileira NBR 7118 de 1981, atualizada em
1994.

4.9 Características Nominais segundo a Norma NBR 7118

4.9.1 Tensão Nominal

Os valores da tensão nominal, em quilovolts, do disjuntor tripolar devem ser
escolhidos na lista de valores fase-fase indicados a seguir:

- 7,2 � 15 � 24,2 � 36,2 � 72,5 � 145 � 242 � 362 � 460 � 550 � 800.
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Quando os sistemas de 23 kV e de 34,5 kV exigirem tensão nominal do disjuntor
superior a 24,2 kV e a 36,2 kV, deverão ser utilizados, respectivamente, as
tensões de 25,8 kV e 38 kV.

4.9.2 Nível de Isolamento Nominal

É visto como o conjunto de tensões suportáveis nominais que deve ser
especificado para o disjuntor, sendo escolhido entre os valores normalizados. A
tensão nominal suportável à freqüência industrial visa cobrir as solicitações
decorrentes de sobre-tensões fase-terra nas fases, quando ocorre um curto-
circuito monofásico no sistema, bem como de sobre-tensões através dos contatos
do disjuntor, quando os dois sistemas conectados ao mesmo estão operando fora
de sincronismo.

A tensão suportável nominal de impulso atmosférico a ser especificada deve cobrir
as solicitações dielétricas devidas as sobre-tensões de origem atmosférica. Estas
podem ser originadas pela queda de raios tanto na subestação como nas linhas
de transmissão. Nos estudos para determinação dos impulsos atmosféricos,
geralmente só é considerado a queda de raios nas linhas de transmissão, já que a
blindagem da subestação é normalmente efetiva. O terceiro elemento que
determina o nível de isolamento nominal é a tensão suportável nominal de
manobra, visando cobrir as sobre-tensões que são causadas, geralmente, por
manobras do próprio disjuntor. Essas sobre-tensões são causadas quando
ocorrem faltas no sistema, no momento em que os disjuntores eliminam essas
faltas.

Existem sobre-tensões causadas por abertura de linha e rejeição de carga;
também há sobre-tensões quando o disjuntor abre fora de sincronismo. Todas
essas situações podem comprometer o isolamento das linhas, bem como dos
equipamentos associados, principalmente quando se trata de sobre-tensões
causadas por energização e religamento de linhas de transmissão (FURNAS,
1995).

O nível de isolamento nominal de um disjuntor deve ser escolhido entre os valores
indicados nas tabelas 1 e 2 do anexo B (NBR 7118). Os valores de tensão
suportáveis nominal das tabelas 1 e 2 correspondem às condições atmosféricas
normais de referência (temperatura, pressão e umidade) especificadas na norma
NBR 6936. (ver tabelas 8.1 e 8.2 do Apêndices).

4.9.3 Corrente Nominal

Os valores das correntes nominais, em ampères, devem ser os seguintes:

- 400 � 630 � 800 � 1250 � 1600 � 2000 � 2500 � 3150 � 4000 � 5000 � 6300.
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4.9.4 Capacidade de Interrupção Nominal em Curto-Circuito

A capacidade de interrupção nominal em curto-circuito caracteriza-se por dois
valores, ou seja:

- O valor eficaz de sua componente alternada
- A porcentagem da componente contínua.

O valor eficaz da componente alternada da capacidade de interrupção nominal em
curto-circuito, em quiloampères, deve ser escolhido entre os seguintes:

- 8 �10 �12,5 �16 � 20 � 25 � 31,5 � 40 � 50 � 63 � 80 � 100.

O valor da porcentagem da componente contínua depende do tempo de abertura
do disjuntor, e decresce de forma exponencial, estando associada a uma
constante de tempo de 45 ms, definida pela equação 4.2.

As componentes da corrente de estabelecimento, alternada e contínuas são
determinadas no gráfico da Figura 4.1:

Onde temos:

AA�        �  Envelope da onda de corrente
BB�        �  Envelope da onda de corrente
BX         �  Eixo do zero
CC�        �  Deslocamento  do eixo do zero da onda de corrente a cada instante
DD�     � Valor  eficaz da componente alternada da corrente, a cada instante,

medido a partir de CC�
EE�        �  Instante  de separação dos contatos
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Iest       � Corrente de estabelecimento
Iac        � Valor de crista da componente alternada da corrente
Iac        � Valor eficaz da componente alternada da corrente no instante EE�
√2
Idc        � Componente contínua da corrente no instante EE�
Idc.100 � Porcentagem de componente contínua
   Iac
Sendo Isc a componente simétrica da corrente de curto-circuito, temos:

                                                                                                                             (4.1)

A corrente de estabelecimento (crista) � Iest � é o valor da crista da primeira
grande alternância   de corrente num pólo de um disjuntor, durante o período
transitório que se segue ao instante do estabelecimento da corrente, durante uma
operação de fechamento.

A norma NBR 7118 contempla um método simplificado de representação da
corrente de curto-circuito, especificando-a pelo valor eficaz simétrico (constante ao
longo do tempo) e padroniza a constante de tempo da componente unidirecional
em 45 ms, conforme mencionado anteriormente.

O valor da porcentagem da componente contínua deve ser determinado como
segue:

- Para disjuntores que é aberto pela corrente de curto-circuito sem ajuda de uma
forma qualquer de energia auxiliar, a porcentagem da componente contínua
deve corresponder a um intervalo de tempo igual ao tempo de abertura do
disjuntor.

- Para o disjuntor que é aberto por uma forma qualquer de energia auxiliar, a
porcentagem da componente contínua deve corresponder a um intervalo de
tempo igual ao tempo de abertura do disjuntor adicionado a meio período da
freqüência nominal.

O tempo de abertura mencionado, é o menor tempo de abertura do disjuntor que
pode ser obtido em quaisquer condição de funcionamento, tanto em condições de
abertura, como em uma série de fechamento com abertura. O valor da
componente contínua , calculado em porcentagem depende do intervalo de tempo,
com os valores obtidos conforme o gráfico da Figura 4.2:

2IscIac =
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              Figura 4.2 � Porcentagem da componente contínua em função do tempo

onde:

τ - Tempo a partir do inicio da corrente de curto-circuito (ms)
O amortecimento da componente contínua da corrente de curto-circuito ocorre de
forma exponencial inversa, sendo a constante de tempo considerada de 45 ms
para esta norma (NBR � 7118, 1994).

Expressão matemática:

                                                                                                                             (4.2)

onde:

Idc (aperiódica) é expressa em porcentagem do valor inicial;
tab -  Tempo mínimo para separação dos contatos dos pólos do disjuntor a partir do

início da falta, ou seja envolve o tempo da proteção + tempo de abertura do
disjuntor;

τ - Constante de tempo do circuito visto dos terminais do disjuntor.

Ressaltamos que nas últimas revisões ocorridas na norma IEC 56 introduziu-se
outros valores de constante de tempo, a serem considerados alternativamente
para casos especiais, conforme a tensão nominal do disjuntor (CIGRÉ � X/PI �
13.5, 2003), vista na Figura 4.2, ou seja:

τ = 120 ms para tensões nominais até 52 kV, inclusive;
τ = 60 ms para tensões nominais de 72,5 kV até 420 kV, inclusive;

( ) 100.% e
t

Idc
ab

τ
−

=
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τ = 75 ms para tensões nominais iguais ou superiores a 550 kV.

Esta mesma norma reconhece que para disjuntores instalados nas proximidades
de geradores, nenhum dos valores acima pode ser adequado. Neste caso a
constante de tempo deve ser especificada pelo comprador (CIGRÉ � X/PI � 13.5,
2003).

A constante de tempo depende da relação X/R, através da seguinte expressão
matemática (CIGRÉ � X/PI � 13.5, 2003).

  τ (ms) = 1/ϖ . X/R .1000                                                                                    (4.3)

onde:

τ      � Constante de tempo (ms);
ϖ     � Freqüência  (rad./s);
X/R � Relação de reatância.

Na prática, quando a constante de tempo do sistema é maior do que a
normalizada (45 ms), freqüentemente tem-se utilizado de especificar o disjuntor
com capacidade de interrupção mais elevada de forma que, no instante da
separação dos contatos do disjuntor, a componente unudirecional da corrente de
curto-circuito do sistema seja menor que o valor em ampères que o disjuntor é
capaz de interromper, sendo este último calculado na base de 45 ms (FURNAS,
1995).

4.9.5 Tensão de Restabelecimento Transitória (TRT) Nominal para Falta nos
Terminais

A tensão de restabelecimento transitória (TRT), que doravante chamaremos
apenas de TRT, é a diferença de tensão entre os terminais do disjuntor, em
seguida à interrupção de uma corrente, no período transitório anterior ao
amortecimento das oscilações, e é composta pela parcela a 60 Hz (tensão de
restabelecimento) e uma parcela de sobretensão de freqüência bem mais elevada
(FURNAS, 1995).

A TRT nominal para falta nos terminais é a tensão de referência associada a
capacidade de interrupção nominal em curto-circuito, que constitui o limite da TRT
presumida do circuito que o disjuntor deve interromper, no caso de um curto-
circuito nos seus terminais.

A forma de onda da TRT é variável segundo a configuração dos circuitos reais,
sendo particularmente nos sistemas de tensão nominal superior a 72,5 kV, e para
correntes de curto-circuito relativamente elevadas em relação a corrente máxima
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de curto-circuito no ponto considerado, a TRT compreende um período inicial
durante o qual a taxa de crescimento é elevada e um período posterior no qual a
taxa é mais reduzida. Esta forma de onda é descrita por uma envolvente
constituída de três segmentos de reta, definidos por quatro parâmetros.

Em outros casos, particularmente nos sistemas de tensão nominal igual ou inferior
a 72,5 kV, a TRT aproxima-se de uma oscilação amortecida de uma só freqüência.
Esta forma de onda é suficientemente bem descrita por uma envolvente
constituída por dois segmentos de reta definidos por dois parâmetros.

Enquadram-se neste último caso os sistemas de tensão nominal superiores a 72,5
kV, em que as correntes de curto-circuito são relativamente baixas em relação à
corrente máxima de curto-circuito, e são alimentadas por transformadores. Esta
representação por meio de dois parâmetros é um caso particular da representação
por meio de quatro parâmetros.

A representação da TRT pode ser observada nos gráficos da figura 4.3, para
quatro parâmetros e da Figura 4.4 para dois parâmetros:

 Representação da TRT por quatro parâmetros
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Representação da TRT por dois parâmetros

4.9.6 Capacidade de Estabelecimento Nominal em Curto-circuito

A capacidade de estabelecimento nominal em curto-circuito de um disjuntor é
aquela que corresponde a tensão nominal, e é igual a 2,5 vezes o valor eficaz da
componente alternada de sua capacidade de interrupção nominal de curto-circuito.
A capacidade de estabelecimento de um disjuntor tem um valor constante para as
tensões inferiores a sua tensão nominal.

Embora a norma NBR 7118, padronize a capacidade de estabelecimento nominal
do disjuntor em 2,50 vezes o valor eficaz da componente alternada da corrente de
falta, que é aproximadamente o valor de crista da primeira onda da corrente
nominal de curto-circuito do disjuntor; este valor na realidade corresponde a 2,55
vezes o valor eficaz da componente alternada, representando a soma do valor de
pico da componente alternada a 1/2 ciclo do inicio da falta (8,33 ms, referidos a 60
Hz) com o valor da componente unidirecional nesse instante, tendo esta última
uma constante de tempo de 45 ms (FURNAS, 1995); ou seja, temos:

                                                                                                                             (4.4)

Sendo Iest o valor de pico da corrente de estabelecimento nominal e Iac o valor
eficaz da componente alternada da capacidade de interrupção nominal em curto-

IeII scscest 55,2)1.(2 45/33,8 =+= −
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circuito. A diferença entre os dois valores (2,55 e 2,50) não deve ser objeto de
preocupação por parte de quem especifica, pois, como já foi visto a norma NBR
7118, bem como a IEC especifica a componente alternada de corrente de curto-
circuito como valor constante ao longo do tempo, porém, como já vimos esta
componente decai ao longo do tempo, o que nos permite dizer que o valor 2,50 é
satisfatório (FURNAS, 1995).

4.9.7 Capacidade  de Suportar Correntes de Curto-circuito

A corrente nominal de curta duração é igual ao valor eficaz da componente
alternada da capacidade de interrupção nominal de curto-circuito do disjuntor.

A duração nominal da corrente de curto-circuito é o tempo durante o qual o
disjuntor, quando fechado, pode conduzir sua corrente suportável nominal de curta
duração. O valor normalizado da duração nominal da corrente de curto-circuito é 1
s. Se um valor superior a 1 s for necessário, o valor de 3 s é recomendado.

4.9.8 Seqüência Nominal de Operação

Para disjuntores previstos para religamento rápido, temos:

O � t � CO � t� � CO

Onde:

t = 0,3 s
t�= 3 min, para tensões nominais iguais ou superiores a 72,5 kV, ou
t�= 15 s, para tensões nominais inferiores a 72,5 kV

Observamos que devido às condições operativas de alguns sistemas, pode ser
especificado t'= 1 min

Para disjuntores não previstos para religamento rápido, temos:

CO � t�� � CO ou
O � t���- CO � t��� � CO

Onde:

t�� = 15 s
t���= 3 min

Sendo que:

O � representa uma operação de abertura
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CO � representa uma operação de fechamento seguida imediatamente (sem
retardo intencional) de uma operação de abertura.
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5. DESEMPENHO E HISTÓRICO DOS DISJUNTORES DA CHESF

5.1 Considerações

Neste capítulo mostramos um resumo do desempenho dos disjuntores  da CHESF
nos últimos anos, enfocando as famílias por níveis de tensão, bem como
estratificando os modos de falhas por sistemas, visando identificar os pontos que
necessitam um melhor acompanhamento, e portanto requerer a instalação de
sensores para a viabilização de monitoramento, de modo que possamos
desenvolver a estrutura que permita nos antecipar a esses tipos de falhas.

Também, mostramos o histórico das ações voltadas para o desenvolvimento das
políticas de manutenção, ressaltando os procedimentos adotados, desafios
encontrados, recomendações especiais, bem como a necessidade de
implementação de novas ações.

5.2 Taxa de Falha Anual do Sistema CHESF

No gráfico da Figura 5.1, temos as taxas de falhas dos disjuntores da CHESF nos
últimos anos, onde podemos observar que houve uma redução significativa na
taxa de falha em 1998, porém com estabilização a partir deste ano, demostrando
haver a necessidade de aperfeiçoamento na política de manutenção da empresa,
para se conseguir patamares inferiores.

                          Figura 5.1 � Taxa de falha anual do sistema CHESF
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5.3 Taxa de Falhas por Nível de Tensão

No gráfico da Figura 5.2, mostramos as taxas de falhas dos disjuntores por níveis
de tensão, onde podemos observar que os equipamentos que possuem os
maiores  valores de taxa de falhas do sistema são aqueles pertencente ao eixo de
138 kV, por serem mais velhos, e portanto já estar com a vida útil avançada,
sendo recomendado ações de substituição nestes casos.

                        Figura 5.2  Taxa de Falhas por Nível de Tensão

5.4 Taxa de Falha por Família de Equipamentos

Abrindo as famílias por níveis de tensão, podemos verificar que os equipamentos
com maiores valores de taxa de falha são os que possuem maior tempo de
operação, ou seja os mais velhos, como observamos nos gráficos das Figuras 5.3,
5.4 e 5.5, respectivamente, para os disjuntores de 500 kV, 230 kV e 138 kV. Para
os disjuntores de 69 kV observamos que houve equipamentos novos com valores
significativos de taxas de falhas, porém com uma redução considerável com o
passar do tempo, mostrando ter havido problemas de projeto inicialmente; vindo a
ser implementadas correções necessária a posterior, conforme mostra o gráfico da
Figura 5.6.

De uma maneira geral, verificamos que há uma tendência de redução nos valores
de taxa de falha, fruto das políticas de manutenção implementadas pela empresa.
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                         Figura 5.3 � Taxa de Falha Disjuntores 500kV

                      Figura 5.4 � Taxa de Falha Disjuntores de 230 kV
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                     Figura 5.5 � Taxa de Falha de Disjuntores de 138/115 kV

                           Figura 5.6 � Taxa de Falha de Disjuntores de 69 kV
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5.5 Estratificação das Médias das Falhas por Componentes nos Últimos Anos

Uma vez já sendo conhecido o comportamento das famílias de equipamentos no
que se refere as falhas, iremos procurar estratificar os modos de falhas por
sistemas, visando  implementar um acompanhamento contínuo do seu
desempenho, através da instalação de sensores, de forma que possibilite a nos
antecipar aos eventuais problemas.

No gráfico da Figura 5.7, temos a média das falhas estratificadas nos últimos dez
anos, mostrando os sistemas que deveremos supervisionar com maior atenção
dentro dos equipamentos, para que possamos ter os resultados esperados
fazendo uso de monitoramento como técnica de manutenção preditiva.

Observando os gráficos das Figuras 5.8 e 5.9, sobre os sistemas dos
equipamentos que falharam nos anos de 2002 e 2003 (até setembro),
respectivamente, pode-se verificar que há uma tendência de ocorrência nos
mesmos sistemas vistos no gráfico da Figura 5.7, referente a média dos últimos
anos. Desta forma, conhecendo esse resultado, é viável a definição de parâmetros
a serem monitorados nos vários componentes dos equipamentos, como veremos
no capítulo seguinte.

          Figura 5.7 � Falhas Médias por Componentes (1992 � 2002)
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5.6 Estratificação das Falhas por componentes em 2002 e 2003

                    Figura 5.8 � Falhas por Componentes em 2002

                  Figura 5.9 � Falhas por Componentes em 2003
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5.7 Ações Tomadas para Redução das Falhas

Após o conhecimento e o domínio técnico dos equipamentos foi possível
desenvolver algumas ações ao longo do tempo que culminaram em bons
resultados e, consequentemente,  reduções de falhas para os disjuntores. Essas
ações, na maioria das vezes, visavam corrigir potencial de defeitos provenientes
de projeto, tornando os equipamentos capazes de desempenhar suas funções
com certa confiabilidade e taxas de falhas compatível com o seu período de vida
útil, aceitável pela engenharia de manutenção, dentro da estimativa de vida
destes.

Sendo assim, cada falha registrada serve de entrada para o desenvolvimento de
novos procedimentos, tomados como recomendações especiais que destina-se a
abranger  toda a família envolvida, cercando todas as possibilidades de futuras
ocorrências similares. Este tipo de ação é uma constante no dia a dia das equipes
de manutenção.

Outro aspecto que contribuiu significativamente para a redução das falhas, foi a
terceirização das manutenções gerais através dos fabricantes, que propiciou uma
aproximação maior das equipes com estes, adquirindo experiência durante as
atividades e viabilizando treinamentos e troca de conhecimentos permanentes.
Outro fator importante foi a utilização de material sobressalentes de qualidade,
com a garantia dos fabricante de equipamentos.

Enfim, registramos, também,  as revisões em que passaram os planos de
manutenções que possibilitou uma atuação mais otimizada por parte das equipes,
buscando intervir de forma mais adequada quanto a sua periodicidade e tipos de
atividades a serem desenvolvidas, em função da necessidade estimada para cada
família de disjuntores; fruto de experiência adquirida em cada equipamento
específico, dirigindo as ações para os componentes com maior potencial de
defeito, associado a operação dos equipamentos.

5.8 Histórico de Revisão dos Planos de Manutenção

Conforme já comentado, os planos de manutenção dos disjuntores vem sendo
revisados, a medida em que haja justificativa técnica suficiente com experiência
comprovada, de forma que cada atualização leve em consideração às condições
técnicas e econômicas da empresa; sempre preservando a boa performance do
equipamento, assegurando o seu desempenho dentro de patamares aceitáveis  de
admissibilidade de funcionamento contínuo, buscando definir uma periodicidade
adequada para as manutenções que atenda a cada família de disjuntores, em
função de seu projeto específico.

Citamos alguns exemplos por família de equipamentos, a seguir:
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- Disjuntores BBC � 500 kV foram incorporados ao sistema com a implantação
deste nível de tensão na empresa em 1980; sendo nesta ocasião admitido uma
periodicidade para as manutenções preventivas gerais a cada 9 anos, isto
devido ao desconhecimento técnico desses equipamentos nesta ocasião.
Posteriormente, em 1985, com base na experiência vivida por outras empresas
congêneres, foi alterado a periodicidade dessas manutenções para 12 anos.
Em 1996, foi admitido a periodicidade de 15 anos; sendo nesta ocasião
realizadas algumas manutenções com recursos próprios, onde foi encontrado
algumas dificuldades, principalmente, no que se refere a aquisição de material
sobressalente com as qualidades requeridas. Em 1998, devido as dificuldades
para aquisição desses sobressalentes e a escassez de mão de obra própria
para o desenvolvimento das atividades, foi optado pela terceirização das
manutenções preventivas gerais, onde os resultados foram satisfatórios,
equacionando os problemas até então vividos. Recentemente, com base na
experiência bem sucedida foi admitido a periodicidade de 20 anos.

- Disjuntores DELLE ALSTHOM, tipo PK6 � 500 kV, foram incorporados ao
sistema em 1984, sendo nesta ocasião admitida a periodicidade para as
manutenções preventivas gerais de 9 anos; posteriormente passando para 12
anos, e depois para 15 anos. Recentemente, com base nos resultados das
manutenções gerais foi admitido a periodicidade de 20 anos.

- Disjuntores SIEMENS, tipo 3AT4/5 � 500 kV, foram incorporados ao sistema
em 1988, já com uma periodicidade para as manutenções preventivas gerais
de 20 anos.

- Disjuntores DELLE ALSTHOM, tipo FX � 500 kV, foram incorporados ao
sistema em 1989, sendo inicialmente sua periodicidade para as manutenções
preventivas gerais admitida para 12 anos, passando em 1998 para 20 anos.

- Disjuntores MERLIN GERIM, tipo FA2; SIEMENS, tipo 3AS2; e DELLE
ALSTHOM, tipo FL 245, para 230 kV, sendo a primeira família incorporada ao
sistema em 1975 e as outras duas em 1979; onde todas tiveram inicialmente a
periodicidade para as manutenções preventivas gerais definidas para 12 anos,
passando em 1998 para 20 anos.

- Disjuntores MAGRINE GALILEU, tipo OCERD220 e SIEMENS, tipo H912, para
230 kV, com acionamentos pneumáticos, foram incorporados ao sistema,
respectivamente, em 1964 e 1968; sendo a periodicidade de manutenções
preventivas gerais inicialmente de 12 anos, passando em 1998 para 15 anos.

- Disjuntores SPRECHER&SHUH, tipo HPF � 69 kV, com extinção de arco a
pequeno volume de óleo, foram incorporados ao sistema em 1968; sendo a
periodicidade das manutenções preventivas gerais inicialmente de 4 anos,
passando em 1998 para 9 anos.
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- Disjuntores com extinção de arco a grande volume de óleo possuem
periodicidade de manutenções preventivas gerais de 4 anos, devido a
necessidade de manter as qualidades do óleo em boas condições.

5.9 Alguns Procedimentos Mal Sucedidos

Um dos grandes problemas encontrados para o desenvolvimento das atividades
de manutenções é, seguramente, a aquisição de material sobressalentes com as
qualidades requeridas; agravando quando temos que realizar tais atividades com
recursos próprio, já que a aquisição fica sob a responsabilidade da empresa; fato
que ocorreu quando foi realizado as manutenções em alguns disjuntores BBC 500
kV, em 1996; havendo falhas posteriormente devido as qualidades inadequadas
desses componentes. Esta situação contribuiu para a CHESF optar pela
terceirização das manutenções, conforme citado no tópico anterior.

Registramos, também, algumas alterações de projetos implementadas pelos
fabricantes de equipamentos, visando atender a especificação requerida; onde
não se teve o resultado esperado, como por exemplo, citamos o caso dos
disjuntores SIEMENS, tipo 3AP1 de 69 kV, que teve alteração de projeto no
mecanismo de acionamento, com troca de freio e motor de carregamento de mola,
devido a tensão auxiliar deste ser em DC no projeto original. Outro exemplo foi o
caso dos disjuntores ABB, tipo HPL para 230 kV, onde teve adequação no projeto
de acionamento, com a troca de rolamentos, implicando em ter-se que realizar
novos ensaios de aceitação.

5.10 Grandes Desafios Encontrados

Um dos desafios encontrados é conviver com uma diversidade de famílias de
equipamentos relativamente grande, onde requer alto grau de especialização para
atender ao parque, aliado ao fato de algumas famílias possuírem um número
considerável desses equipamentos, dificultando às ações que são implementadas
a níveis de recomendações especiais, que são fruto, na maioria das vezes, de
deficiência de projeto, ou melhoria extraída da vivência de alguma ocorrência,
tendo que ser contemplado a todo conjunto.

Outro grande problema encontrado é a definição de uma política de estoque
estratégico de sobressalentes que atenda ao parque como todo, visando atender
não apenas as ocorrências possíveis a níveis de corretivas; mas, principalmente,
às manutenções preventivas gerais, por envolver um elevado número de
componentes por equipamentos.

Finalmente, citamos como outra dificuldade, talvez uma das maiores, a perda da
memória técnica de pessoal especializado, provocada pelos planos de
aposentadorias dos servidores nas estatais, nos últimos anos; aliado às
dificuldades que a empresa teve por muito tempo em não poder fazer novas
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contratações, deixando algumas atividades menos favorecidas, e assim
contribuindo para se optar por políticas de terceirização.

5.11 Recomendações Especiais a Níveis de Normativo e Executivo

A cada ocorrência vivida ou deficiência observada em algum projeto de
disjuntores, requer ações com certa urgência a nível de normativo, desenvolvendo
estudos que busquem soluções; emitindo recomendações especiais que atendam
a toda família desses equipamentos, tendo que na maioria das vezes envolver os
fabricantes, principalmente, quando se trata de equipamentos em garantia,
sempre buscando encontrar a melhor solução que atenda a operação desses
equipamentos dentro de padrões preestabelecidos, com confiabilidade
assegurada, observando como meta final a maximização da continuidade dos
serviços e a preservação no sistema elétrico, procurando alternativas de forma
que o equipamento desenvolva suas funções a contento.

Uma vez sendo vencido a etapa de estudos das soluções a serem implementadas,
e a emissão das recomendações especiais, vem a etapa de implantação, que fica
sob a responsabilidade direta dos órgãos executivos, quando envolve
equipamentos fora de garantia. Para equipamentos novos, geralmente, esse tipo
de trabalho, também, envolve a participação dos fabricantes, mas sempre sendo
assistido pelas equipes do normativo em quaisquer situação.

Como exemplo de recomendações especiais implementadas, podemos citar, entre
outros, as adequações de projeto no sistema de comando e controle dos
disjuntores BBC 500 kV, que envolveu a duplicação de contatos em paralelo nos
circuito de fechamento e abertura, a duplicação de contatos em série no relê
auxiliar de fechamento, visando assegurar a ordem correta neste circuito;
adequações mecânicas nos contatos da câmara auxiliar, que envolveu estudos de
pessoal da CHESF juntamente com a Universidade Federal de Pernambuco,
buscando identificar uma liga que atendesse aos esforços, tudo isso visando
atenuar a incidência de novos defeitos, com a finalidade de redução das falhas.

Teve, também, a recomendação especial para substituição de relês de controle,
por outros com tensões compatíveis às disponíveis nas instalações, nos
disjuntores SIEMENS, tipo 3AS2; enfim sempre há situações semelhantes, que
demandam em ter que se desenvolver recomendações especiais, tornando este
tipo de atividade uma constante entre os trabalhos das equipes de manutenção.

5.12 Necessidade de Novas Ações

Como já foi citado anteriormente, e confirmado no gráfico da Figura 5.1, a taxa de
falhas de disjuntores da CHESF embora esteja a níveis aceitáveis, encontra-se
estabilizada, sem perspectivas de redução fazendo-se o uso apenas da política de
engenharia atualmente utilizada; carecendo de novas ações por parte da empresa
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no sentido de se utilizar novas políticas, de forma que possibilite identificar as
falhas em estágio incipientes, como a que estamos sugerindo nesta dissertação;
ou seja o uso de monitoramento e diagnóstico de estado dos equipamentos como
técnica de manutenção preditiva.

Observando o gráfico da Figura 5.7 sobre a média das falhas por componentes no
período de dez anos, bem com os gráficos das Figuras 5.8 e 5.9, sobre as falhas
por componentes em 2002 e 2003, respectivamente, verifica-se que há uma
tendência de falhas por certos subsistemas dos equipamentos, demonstrando ser
possível uma supervisão aproximada em tais componentes, por família de
equipamentos, tornando viável o proposto, com o uso de sistemas de
monitoramento.

Por exemplo, para os disjuntores BBC de 500 kV de acionamento e meio de
extinção a ar comprimido que possuem taxas de falhas consideráveis, conforme
mostra o gráfico da Figura 5.3; estamos sugerindo monitoramento dos parâmetros
de  funções básicas, meio de isolamento e extintor, mecanismo de acionamento,
auxiliares e estado do equipamento, conforme mostra o Capítulo 6 (itens 6.7.1;
6.7.2; 6.7.4; 6.7.6 e 6.7.7). Desta forma entendemos que estamos cercando uma
boa parte dos problemas possíveis de ocorrer (ver gráficos das Figuras 5.7, 5.8 e
5.9).

Para os disjuntores SIEMENS 3AT4/5 de 500 kV, bem como para os 3AS2 de 230
kV que possuem acionamento hidráulico e meio de extinção a gás SF6, onde as
taxas de falhas foram mostradas nos gráficos das Figuras 5.3 e 5.4,
respectivamente; estamos sugerindo monitoramento dos parâmetros de funções
básicas, meio de isolamento e extintor, mecanismo de acionamento, auxiliares e
estado do equipamento, conforme mostra o Capítulo 6 (itens 6.7.1; 6.7.2; 6.7.3;
6.7.6 e 6.7.7), com grandes possibilidades de identificar os problemas com
antecedência (ver gráficos das Figuras 5.7, 5.8 e 5.9).

5.13 Conclusões

Baseado nas informações registradas anteriormente, entendemos que já foi dado
passos importantes para enfrentar a incidência de falhas nos disjuntores; é tanto
que se reduziu os níveis de taxa de 7,5 %, para 2,0 % nos últimos anos; no
entanto, observamos que há uma estabilização desta taxa no decorrer dos quatros
últimos anos, mostrando a necessidade de se realizar outras ações, visando
cercar os problemas, antes que estes venham a tona. Uma das formas que o
cenário técnico atual tem adotado para se buscar a redução destes níveis de taxa
é a instalação de sistemas de monitoramento com diagnóstico de estado dos
equipamentos, com uso de sensores preestabelecidos, que permitam
acompanhamento on-line, visando detectar as falhas incipientes, aumentado a
disponibilidade, e possibilitando a otimização das manutenções, intervindo apenas
quando for necessário, e executando o estritamente requerido naquela ocasião.
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É sobre este assunto que estamos desenvolvendo estudos que justifiquem a
instalação de sensores nos equipamentos, podendo adotarmos em conjunto com
as manutenções preventivas sistêmicas, a manutenção de condição baseada no
monitoramento e diagnóstico de estado de disjuntores de alta e extra alta tensão
como técnica de manutenção preditiva, conforme veremos no capítulo seguinte.

Ressaltamos, que não basta apenas colher os dados monitorados, temos que
tratá-los; ou seja, formar diagnóstico para subsidiar na tomada de decisões, sendo
tais dados disponibilizados via intranet para todo corpo técnico interessado da
empresa, ou até mesmo se possível, dependendo das condições de segurança,
via internet, que facilitaria ações que dependesse de fabricantes, ou de
universidades que estivessem desenvolvendo estudos em conjunto com a
CHESF.

Desta maneira, estamos confiantes que poderemos otimizar ainda mais os planos
de manutenção da empresa, baseado em dados sólidos que garantam a boa
performance dos equipamentos, fazendo uso do que a tecnologia atual nos coloca
à disposição no ambiente informatizado. Nestas condições, quem sabe
poderemos, em breve, comemorar um novo patamar de taxa de falha inferior. No
entanto, temos que nos cercar de segurança para que quaisquer procedimento
que seja implantado tenha resultados satisfatório, com possibilidades de aumentar
a confiabilidade até então alcançada.



CAPÍTULO 6                    MONITORAMENTO E TÉCNICAS DE DIÁGNOSTICOS

65

6. MONITORAMENTO E TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICOS

6.1 Considerações Iniciais

Com o objetivo de enfrentar novos desafios sobre a definição das políticas de
manutenção que melhor se adeqüem  a realidade do nosso parque de
equipamentos dentro da realidade atual, com as novas regras do setor elétrico, é
que estamos desenvolvendo estudos que justifiquem este novo passo a ser dado
pelo grupo de manutenção da empresa, sempre visando encontrar alternativas
viáveis que leve a redução das taxas de falhas, e consequentemente aumente a
disponibilidade, representando uma melhor qualidade nos serviços prestados.

É baseado neste enfoque e fazendo uso de novas tecnologias de apoio à
manutenção, subsidiando a tomada de decisão, que optamos em usar o
monitoramento e diagnóstico de estado em disjuntores de alta e extra alta tensão
como técnica de manutenção preditiva. Estamos consciente da valorização maior
deste tipo de manutenção a medida que se prioriza o fornecimento de energia
elétrica aos usuários e penaliza as interrupções não programadas, que são os
novos aspectos que regulam o setor elétrico brasileiro.

Atentos às possibilidades técnicas e comerciais advindas desta realidade, os
grandes fabricantes de equipamentos vêm desenvolvendo estudos sobre sensores
específicos e dispositivos de alarmes, bem como para armazenamento de dados e
softwares para visualização on-line de tendências de parâmetros associados ao
desempenho dos equipamentos. Outros sinais, como tensões e correntes, já
encontram-se presentes nos sistemas de supervisão e controle (SSC) das
empresas. Sabemos que a maioria desses sistemas, voltados para equipamentos,
é fechado e obedece a requisitos próprios e exclusivos de seus fabricantes, fato
que torna difícil sua interação com outros dispositivos equivalentes em operação,
dificultando as empresas quanto a padronização e minimização do número de
sistemas a serem operados; motivo que justifica cuidados do corpo técnico,
cercando-se de todos as precauções antes de optar pela aquisição de algum tipo
desses componentes, garantido, no mínimo, a integração com os sistema de
supervisão existentes (CEPEL, 2001).

Este tipo de preocupação é bastante relevante para quem vai gerenciar a
manutenção e avaliar constantemente o estado de um grande número de
equipamentos como, por exemplo, disjuntores, pois havendo a duplicação de
sistemas, torna-se preocupante. Assim sendo, além dos dados já existentes nos
sistemas de supervisão e controle, bem como dos dados disponibilizados pelos
fabricantes (on-line) em seus softwares específicos, devem ser utilizados,
também,  dados de ensaios off-line aquisitados de varias formas e em intervalos
de tempo diversos, dados cadastrais, dados sobre ocorrências identificadas,
manutenção, ensaios realizados , etc. (CEPEL, 2001). Tudo isso pode prejudicar a
efetivação do diagnóstico de estado apropriado, tornando-se evidente a
necessidade de interação dos sistemas, perseguindo a unificação de dados, para
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atender à análise final da tomada de decisão por parte do homem de manutenção,
trazendo os benefícios esperados.

Ressaltamos que a utilização dos dados simplesmente monitorados, pode não ter
grande valia para a tomada de decisão, implicando na necessidade de existir
tratamento adequado, através de técnicas de diagnóstico de estado, para posterior
utilização dos mesmos.

6.2 Definições

Monitoramento ou supervisão de um equipamento, é visto como uma atividade
realizada manual ou automaticamente, fazendo uso da medição de um ou mais
parâmetros, visando verificar se o mesmo desempenha suas funções dentro do
especificado, usando sensores e dispositivos para processamento de dados,
estando o equipamento em serviço ou fora de operação. O monitoramento pode
ser contínuo, quando os dados são transmitidos continuamente (on-line), ou
periódico, quando os dados são transmitidos periodicamente (off-line).

Nos disjuntores um sistema de monitoramento é aquele que supervisiona e
controla sua integridade operacional, continuamente (FURNAS, 1995; JEAN, R.,
LANDRY, M., CHÉNIER, A., DEMISSY, D., 1998; BARKA, P., DENI, J. A.,
MCCABE, A. K., RECKLEFF, J. G., 1988). Sua principal função é realizada
comparando valores de alguns parâmetros com valores preestabelecidos,
inclusive, após cada operação do equipamento, visando detectar todas as
possíveis alterações de comportamento, antes que ocorra uma falha.

Técnica de Diagnóstico é a obtenção e o tratamento das informações
preestabelecidas, visando auxiliar na tomada de decisões. Esta atividade inclui
inspeções, ensaios, testes de diagnósticos e/ou monitoramento, sem a intenção
de desmanche, com o equipamento energizado ou fora de serviço, com o objetivo
de obter dados a serem tratados para indicar a condição do disjuntor e/ou para
determinar anormalidades e, finalmente, determinar o momento ótimo da
manutenção.

Enfim, a aplicação das técnicas de diagnósticos e monitoramento visa contribuir
para a melhoria da confiabilidade da operação e a redução de custos de
manutenção.

6.3 Aspectos Relevantes

Os sistemas de monitoramento devem ser de simples instalação, operação e
custo compatível com a sua aplicação, devendo realizar o diagnóstico das falhas
automática e continuamente, e serem capazes de detectar um elevado número de
tipos de falhas. Quando se trata de subestação desasistida, justifica-se ainda mais
o investimento necessário.
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O monitoramento contínuo (on-line) é baseado na medição de fatores
condicionantes fazendo comparação com limites especificados, informando
quando esses limites forem superados, já que se trata de averiguar
comportamentos que se manifesta de forma repetitiva, idêntica ou similar durante
seu desempenho, caracterizando desta forma uma assinatura operacional de cada
parâmetro a ser acompanhado. Isto é possível visto que os projetos e
especificação dos disjuntores são definidos para condições operativas conhecidas,
delimitadas por faixas de variação de valores aceitáveis que caracterizam sua
forma  de operar adequada, em função de seu uso. A instalação de
monitoramento contínuo em equipamentos antigos pode não ser vantajosa, devido
à dificuldade de se identificar as características dos parâmetros a serem
monitorados.

Já no monitoramento periódico (off-line), os disjuntores são submetidos a ensaios
periódicos dependentes de suas características e importância para o sistema,
tendo algumas características continuamente averiguadas, sendo tais informações
remetidas para o órgão responsável pela manutenção, para análise e definição
das ações a serem tomadas (CIGRÉ � X/PI � 13.1, 2003).

6.4 Objetivos

Adiante relacionamos os principais objetivos que um sistema de monitoramento
com diagnóstico de estado de disjuntores, deve atender:

- O conhecimento das condições de operação durante toda vida útil, visando
manter sob controle o processo de desgaste normal de cada componente
acompanhado, e desgaste acelerado devido às condições de operação que
podem ser submetidos,  pelo uso do sistema elétrico operando em seus limites;

- O diagnóstico do estado atual dos equipamentos, com subsídios quanto à
tomada de decisão, visto a manter ou não o equipamento em operação, ou
quanto a decisão de se tomar ações para atenuar o risco de falhas graves em
equipamentos em processo incipiente (defeito);

- Possibilidade de programar paradas para desenvolver ações corretivas, fruto
da análise de diagnóstico precoce de condições de falhas em estágios iniciais
de evolução;

- Prevenções contra manutenções desnecessárias, evitando-se falhas que
possam surgir devido a revisões inadequadas;

- Análise de características funcionais, com intuito de detectar mal
funcionamento ou anormalidades de projeto;

- Redução dos custo ao longo da vida útil, e sua extensão;
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- Extensão da vida útil;

- Avaliação de dados de ensaios de comissionamentos.

6.5 Requisitos de Segurança

Em sistemas de monitoramento, as medições são realizadas através de
transdutores capazes de trabalhar sob alta tensão. Estes devem possuir alta
confiabilidade, longo tempo de vida e capacidade para suportar condições
extremas causadas por campos elétricos e magnéticos provenientes de sobre-
tensões, transitório rápidos, corrente de curto-circuito, bem como suportar altas
temperaturas e efeitos climáticos adversos, devendo ainda ser de fácil instalação.

Nestes sistemas, são usados, preferencialmente, cabos de fibra óticas na
transmissão de informação, pois a fibra ótica apresenta a vantagem de eliminar as
interferências de campos elétricos e magnéticos. Estes sinais óticos, após
convertidos em sinais elétricos digitalizados, são transferidos para um sistema
com micro computador onde são tratados, analisados e armazenados.

6.6 Estado da Arte

O acompanhamento contínuo dos parâmetros exige estudo de comportamento de
cada componente a ser monitorado, conhecendo os limites tidos como aceitáveis
para cada função específica e em todas as situações possíveis de operação do
equipamento (CIGRÉ � 13.09, 2001; IEEE, 1989).

Adiante, relacionamos formas de acompanhamento contínuo de alguns
componentes de disjuntores, baseado na assinatura operacional destes, visando
comprovar o seu correto funcionamento.

6.6.1 Supervisão dos Parâmetros de Operações

A supervisão dos parâmetros dinâmicos durante a operação do disjuntor, como:
tempos de operação e velocidade de contatos, permite que qualquer desvio na
performance mecânica seja diagnosticada, fazendo uso de sensores de posição
e/ou de deslocamento (CIGRÉ, - SC � 13, 2002; JUAN, T., DUPRAZ, J. P.,
ALSTOM, 2002).

A contagem do número de operações de fechamento e abertura é acumulado para
cada fase. A discrepância de pólos pode ser vista pelas posições dos sensores de
cada pólo que são comparadas, indicando quando houver desencontro de
posições durante um período maior do que o valor determinado.
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Na análise dos tempos de operação de fechamento, são armazenados para cada
fase os seguintes parâmetros:

- Data da operação de fechamento;
- Tempo t1 entre o início do pulso na bobina de fechamento e o momento em que

o disjuntor deixa a posição aberto;
- Tempo t2 entre o início do pulso na bobina de fechamento e o momento que o

disjuntor alcança a posição fechado.

Na análise dos tempos de operação de abertura são armazenados por fase:

- Data da operação de abertura;
- Tempo t1 entre o início do pulso na bobina de abertura e o momento em que o

disjuntor deixa a posição fechado;
- Tempo t2 entre o início do pulso na bobina de abertura e o momento que o

disjuntor alcança a posição aberto.

Adiante, mostramos os gráficos da Figura 6.1 que representam o comportamento
verificado através dos sensores de deslocamento, posição e correntes CIGRÉ, -
SC � 13, 2002; JUAN, T., DUPRAZ, J. P., ALSTOM, 2002):

Figura 6.1 � Comportamento parâmetros deslocamento/posição/corrente bobina

A medição de deslocamento não é realizada na câmara de interrupção; sendo
este parâmetro medido no eixo mecânico do mecanismo de acionamento.
Portanto, faz-se necessária uma correção ao valor medido  do deslocamento, para
compensar distorções devido a cinemática entra o eixo e os contatos principais
das câmaras.
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A correção cinemática é descrita por uma curva de deslocamento dos contatos
principais na câmara versos o valor medido no sensor, conforme mostra o gráfico
da Figura 6.2:

     Figura 6.2 � Correção cinemática deslocamento contatos x valor medido sensor

Na análise da velocidade de separação dos contatos, feita a partir do sensor de
deslocamento, a velocidade é calculada no instante de separação dos contatos,
sendo comparada com uma referência, conforme mostra o gráfico de
deslocamento durante a abertura, representado ns Figura 6.3 (CIGRÉ, - SC � 13,
2002; JUAN, T., DUPRAZ, J. P., ALSTOM, 2002):
:

                                     Figura 6.3 � Deslocamento durante a abertura

A posição final para cada operação de fechamento ou abertura pode ser
supervisionada, quanto a máxima posição que o deslocamento dos contatos pode
atingir, com uso de sensor de deslocamento, conforme mostra os gráficos da
Figura 6.4:
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                  Figura 6.4 � Máxima posição que os contatos podem atingir

Analogamente, é realizada a supervisão final do movimento em um ciclo CO, se a
posição alcançada no final do fechamento �C� é suficiente, com uso de sensor de
deslocamento, conforme mostra o gráfico da Figura 6.5 (CIGRÉ, - SC � 13, 2002;
JUAN, T., DUPRAZ, J. P., ALSTOM, 2002):

                  Figura 6.5 � Deslocamento contatos após ciclo CO

6.6.2 Supervisão do Rearme de Mola

Nos disjuntores com comando de acionamento a mola, a supervisão do rearme da
mola pode ser realizado; por exemplo, durante uma operação, através do contato
de relê que inicia o motor que recarrega a mola para restabelecer a energia de
operação.

A análise dos tempos de carregamento é realizada através do tempo de operação
do motor, comparando com uma referência de tempo, máximo e mínimo.
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6.6.3 Supervisão de Pressurização do Sistema Hidráulico

Nos disjuntores com comando de acionamento hidráulico, a pressurização é feita
através de uma moto-bomba, que possui valores de referência para partir e parar.

A análise dos tempos de pressurização após operações do disjuntor, é realizada
pelo funcionamento da moto-bomba, sendo medida e comparada com o valor de
referência correspondente ao da seqüência de operações executada por este.

O tempo de pressurização, também, depende de alguma forma da quantidade de
nitrogênio no acumulador, pois havendo uma redução no tempo de pressurização
pode determinar um vazamento deste gás.

A estimativa de eficiência de pressurização traduz a eficiência da moto-bomba,
sendo medida pelo tempo de pressurização, conforme mostramos nos gráficos da
Figura 6.6 (CIGRÉ, - SC � 13, 2002; JUAN, T., DUPRAZ, J. P., ALSTOM, 2002):

               Figura 6.6 � Eficiência  de pressurização em sistemas hidráulico

No primeiro gráfico observamos que o tempo de pressurização é reduzido, quando
comparado com o segundo, demonstrando haver uma melhor eficiência.

Conforme já mencionado, o tempo de pressurização diminui se houver vazamento
de nitrogênio no acumulador não podendo ser confundido com vazamento de óleo.
Definindo-se uma referência limite para a eficiência de pressurização, vazamentos



CAPÍTULO 6                    MONITORAMENTO E TÉCNICAS DE DIÁGNOSTICOS

73

de nitrogênio podem ser detectados, através da comparação da eficiência média
de pressurização com este limite.

6.6.4 Supervisão de Estanqueidade do Sistema Hidráulico

A avaliação do desempenho  de estanqueidade deverá levar em conta a
temperatura ambiente no momento das pressurizações, guardando-se uma
proporção entre os tempos de duração de redução da pressão , e as temperaturas
correspondestes.

A estimativa de taxas de vazamentos, quando existir, pode ser realizada fazendo
uso dos tempo de partida e parada da moto-bomba, quando não houver operação
do disjuntor (vazamentos internos e externos), conforme mostra os gráficos  da
Figura 6.7, com sistemas de baixo e alto vazamentos (CIGRÉ, - SC � 13, 2002;
JUAN, T., DUPRAZ, J. P., ALSTOM, 2002):

         Figura 6.7 � Sistemas com vazamentos hidráulico baixo e alto

No primeiro gráfico da figura 6.7 observamos um longo espaçamento entre as
partidas da moto-bomba, demonstrando haver uma boa estanqueidade. Já no
segundo gráfico temos pequenos espaços entre cada partida, demonstrando
haver problemas maiores de vazamento.
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O tempo de pressurização dos dois sistema estão compatíveis, demonstrando
haver uma boa performance da moto-bomba.

É calculada a média de um determinado número de medidas, e esta média é
comparada com uma taxa de referência, para avaliar o desempenho.

6.6.5 Supervisão do Gás SF6

Em disjuntores com extinção a SF6, a sua performance é função da densidade do
gás SF6 contido neste. No comissionamento , o disjuntor é enchido com a
densidade prevista, podendo com o passar do tempo diminuir essa densidade,
caso haja vazamento ou contaminação. O monitoramento do gás SF6 visa:

- Verificar se há necessidade de complementar o gás, quando a densidade
atingir o nível mínimo predeterminado;

- Analisar a tendência da variação da densidade de SF6, para se fazer
previsões.

Para temperaturas muito baixas (-50o C), pode haver a necessidade de misturar o
SF6 a outros gases, como por exemplo o nitrogênio.

O procedimento adotado para medição da densidade é através da medição de
pressão e temperatura, fazendo uso das leis da termodinâmica aplicadas a gases.

Com o propósito de se detectar a liquefação do SF6, a pressão do gás é
continuamente medida e comparada com a pressão de saturação em função da
temperatura observada.

A densidade do SF6 expressa em termos de pressão equivalente a 20o C, é
comparada com referências limites, sendo cada um desses limites
parametrizados, conforme mostra o gráfico da Figura 6.8 (CIGRÉ, - SC � 13,
2002; JUAN, T., DUPRAZ, J. P., ALSTOM, 2002):

                         Figura 6.8 � Controle de densidade de gás SF6

No gráfico da figura 6.8 observamos três limites de referência para a densidade do
gás SF6 (L1, L2 e L3), com as respectivas faixas de ajuste dos sensores (máximo e
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mínimo). Abaixo do limite L1, o disjuntor ainda é capaz de cumprir suas funções,
porém é necessário complementar o gás, havendo neste caso um alarme de
primeiro estágio.

Atingindo o limite L2, o disjuntor não é mais capaz de cumprir suas funções,
ocorrendo geralmente, a depender da configuração operacional, alarme de
segundo estágio com bloqueio de função.

O limite L3, indica que o volume do gás está superior ao necessário, podendo
haver o risco de sobre-pressão, quando a temperatura aumentar; havendo neste
caso um alarme, demonstrando a necessidade de se retirar parte do gás..

Ressaltamos que o acompanhamento dos valores de pressão deverá levar em
consideração a curva de correção de pressão do gás SF6 em função da
temperatura.

6.6.6 Supervisão da Corrente de Interrupção

A supervisão da corrente de interrupção do disjuntor é feita pelo acumulo de I 2.t
durante sua vida útil, fornecendo uma indicação de suas condições, em termos de
desgaste dos contatos.

A amostragem da corrente antes e durante a interrupção é vista no gráfico da
Figura 6.9 (CIGRÉ, - SC � 13, 2002; JUAN, T., DUPRAZ, J. P., ALSTOM, 2002):

                    corrente

                        Figura 6.9 � Corrente antes e durante interrupção

No gráfico da figura 6.9, observamos que o início do arco ocorre no tempo ts e
com um valor de corrente Is; enquanto o final ocorre no tempo ta com o zero da
corrente. Portanto, é de fundamental importância  verificar o tempo de arco
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(ta � ts), com o propósito de detectar qualquer degradação na capacidade de
interrupção ou qualquer falha que impossibilite interromper a corrente.

Durante os primeiros 20 ms. após o comando na bobina, são medidos os valores
de corrente, máximo e mínimo que darão subsídios para calcular o valor da
corrente eficaz de curto-circuito. Também é calculado a referência para detectar o
zero da corrente.
.
Através do sensor de deslocamento é calculado o instante de separação dos
contatos, que corresponde ao tempo quando os contatos alcançam uma posição
específica na curva de deslocamento.

6.6.7 Supervisão do Desgaste dos Contatos

Após a separação dos contatos (instante ts), e até a interrupção da corrente
(instante ta), é acumulado corrente de interrupção ao quadrado para estimar o
desgaste dos contatos em cada operação (I 2.t ).

A simplificação deste valor ocorre devido ao fato de  com o contato fechado, e
como a resistência é aproximadamente constante e pequena, normalmente é
desprezada; logo temos:

                                                                                                                             (6.1)

                                                                                                                             (6.2)

Portanto, a característica  I2.t é uma aproximação grosseira, pois admite o valor de
R constante, e este aumenta com a degradação do contato (CEPEL, 1999).

 6.6.8 Supervisão dos Circuitos Auxiliares de Comando e Controle

Esta supervisão é feita, preferencialmente, por ramos de circuitos, buscando
identificar as condições de bobinas, contatos de chaves auxiliares, contatos de
relês e fios / conexões.

Poderá ser realizado através de um circuito a parte, fazendo uso de tensões
reduzidas a alta freqüência, de forma que comprove a continuidade dos circuitos
de comando e controle, sem comprometer o desempenho do equipamento.

dtRE
t

i .
0

2∫=

tE i .2∑=



CAPÍTULO 6                    MONITORAMENTO E TÉCNICAS DE DIÁGNOSTICOS

77

6.6.9 Supervisão dos Circuitos Auxiliares de Aquecimento

A supervisão poderá ser feita de forma similar ao comando e controle.

6.6.10 Armazenamento das Informações

As medições verificadas pelos dispositivos de supervisão do equipamento são
transmitidas para um computador, na sala de comando da subestação ou em
outra localidade remota (centro de manutenção), onde as informações são
armazenadas em bancos de dados históricos e são convenientemente tratadas.

6.6.11 Tratamentos das Informações

Convém obtermos do sistema de monitoramento informações que vão além dos
dados �brutos� aquisitados dos equipamentos de medição. Em algumas ocasiões
apenas esses dados podem ser suficientes para formar o diagnóstico; no entanto,
em outros casos a interpretação humana pode ser trabalhosa ou mesmo
impossível. Nestes casos é indispensável o uso da capacidade do computador
digital, através de modelos matemáticos e lógicos para tratamentos destes, ou
fazendo uso de técnica de inteligência computacional (redes neurais).

Tais modelos matemáticos e lógicos  constituem a base dos sistema especialista,
retendo na forma de software o conhecimento que os especialistas de engenharia
possuem sobre os componentes da rede elétrica, e que são capazes de emular
certos aspectos do seu comportamento. Assim sendo, o sistema de
monitoramento contribui para a preservação do conhecimento, não dependendo
apenas do agente humano envolvidos nos momentos de tomadas de decisão.

6.6.12 Formas de Disponibilizar as Informações

Adiante, mencionamos as diversas formas de disponibiblização das informações,
ficando a escolha a depender das características de cada aplicação.

6.6.12.1 Acesso Local

Este acesso é feito do próprio computador onde está sendo realizado o
armazenamento e tratamento de dados, podendo ser instalado na sala de
comando da subestação, ou remotamente (centro de manutenção).

6.6.12.2 Acesso Local e Remoto Simples
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O acesso ao sistema pode ser feito do próprio computador onde é realizado o
armazenamento e tratamento das informações, como na opção anterior, e também
de um computador remoto, que se conecta ao computador local, quando
necessário, por meio de modems, link dedicado de dados etc. Pode ser
necessário a instalação no computador remoto de um software de acesso.

 6.6.12.3 Acesso Local e Remoto via Intranet

Este tipo de acesso pode ser efetuado através do próprio computador onde é
realizado o armazenamento e tratamento das informações, como nos casos
anteriores, e também de qualquer computador remoto conectado à rede intranet
da empresa. O computador local está também conectado, permanentemente, a
intranet.

As informações são disponibilizadas em formato de páginas da internet,
dispensando a instalação de software específico nos computadores remotos,
sendo utilizado para acesso ao sistema um navegador de internet comercial
(Internet Explore, Netscape Navegator etc.). Esta opção permite o acesso ao
sistema de qualquer localidade da empresa, ou de fora desta, caso exista ligação
da intranet à internet, porém com autorização para acesso, devido a segurança do
sistema. Neste caso, facilitaria as decisões, já que as informações poderiam ser
disponibilizadas para consultas; também, por exemplo, por parte de fabricantes ou
universidades envolvidas. Ressaltamos que este tipo de acesso tem sido utilizado
por diversas concessionárias brasileiras, inclusive a CHESF.

6.6.13 Arquitetura para Medição das Variáveis

A arquitetura para as medições das variáveis do sistema de monitoramento pode
ser centralizada, utilizando um elemento centralizador de informações, geralmente
um ou mais CLPs, dotados de entradas para sinais analógicos e digitais; sendo
conectados a essas entradas os diversos sensores e/ou equipamentos de
medição, através de suas saídas analógicas e/ou contatos secos, onde esses
sinais são transmitidos a um ou mais computadores que farão o armazenamento e
tratamento das variáveis. Os CLPs  devem ser alocados na sala de comando,
devido as suas limitações quanto ao uso climático, carecendo assim o uso de
cabos de controle para interligação dos pátios das subestações à sala de
comando, devendo optar-se pela utilização de cabos de fibra óptica para interligar
o servidor ao CLP.

Há, também a possibilidade da  arquitetura ser descentralizada, fazendo uso de
equipamentos digitais de controle de equipamentos.

Finalmente, ressaltamos que a qualidade das informações coletadas é fator
determinante para a qualidade dos diagnósticos e prognósticos (CIGRÉ � X/PI �



CAPÍTULO 6                    MONITORAMENTO E TÉCNICAS DE DIÁGNOSTICOS

79

13.1, 2003), e portanto das decisões a serem tomadas, justificando-se os
investimentos necessários.

6.7 Parâmetros a serem Monitorados

A definição das variáveis a serem medidas e o quantitativo de medições
efetuadas, será determinante na obtenção dos objetivos propostos, para que se
tenha um sistema confiável; portanto, sugerimos o monitoramento em tempo real
dos seguintes parâmetros, por funções / componentes dos equipamentos:

6.7.1 Funções  Básicas

- Situação aberto ou fechado;
- Resistência dos contatos principais;
- Temperatura ambiente;
- Discrepância de pólos;
- Tempo de abertura e fechamento;
- Tempo de Arco;
- Número de operações;
- Corrente acumulada de interrupção

6.7.2 Meio  de Isolamento ou Extintor (SF6, Ar Comprimido ou Óleo)

- Pressão (SF6, Ar Comprimido);
- Densidade (SF6);
- Qualidade (umidade, impurezas);
- Nível (óleo).

6.7.3 Mecanismo de Acionamento (Hidráulico)

- Pressão
- Queda de pressão durante abertura e fechamento;
- Deslocamento de contatos (curso da haste);
- Velocidade de deslocamento dos contatos;
- Comportamento de amortecimento (repiques contatos);
- Número de operação da moto-bomba;
- Tempo de operação da moto-bomba;
- Forma de onda da corrente e tensão do motor.

6.7.4 Mecanismo de Acionamento (Pneumático)
- Pressão
- Queda de pressão durante abertura e fechamento;



CAPÍTULO 6                    MONITORAMENTO E TÉCNICAS DE DIÁGNOSTICOS

80

- Número de operação de reenchimento;
- Tempo de operação de reenchimento;

6.7.5 Mecanismo de Acionamento (Mola)

- Deslocamento dos contatos (curso da haste);
- Velocidade de deslocamento dos contatos;
- Comportamento de amortecimento (repiques contatos);
- Curso dos amortecedores;
- Tempo de funcionamento do motor;
- Forma de onda da corrente e tensão do motor.

6.7.6 Auxiliares

- Supervisão de bobinas de abertura e fechamento;
- Supervisão dos ramos de circuito de comando e controle;
- Supervisão das chaves auxiliares (curva de tempo);
- Supervisão de circuitos de aquecimento (resistores);

6.7.7 Estado do Equipamento

- Bloqueio externo de religamento;
- Bloqueio externo de fechamento;
- Bloqueio externo de abertura;
- Bloqueio de religamento;
- Bloqueio de fechamento;
- Bloqueio de abertura (geral);
- Alarmes de queda de pressão de gás, óleo ou ar comprimido (primeiro estágio)
- Alarmes de queda de pressão de gás, óleo ou ar comprimido (segundo

estágio)

6.8 Integração dos Sistema Inteligentes no Monitoramento de Equipamentos

O grande desafio é integrar as grandezas do monitoramento aos sistemas
corporativos de gerenciamento de manutenção computadorizado, carecendo um
tratamento prévio especialista das grandezas geradas pelos sistemas de
monitoramento, já que essas informações são volumosas. Após essa filtragem
esses parâmetros deveram interagir para otimizar a programação de manutenção,
proporcionando uma melhor confiabilidade aos sistemas elétricos; bem como a
possibilidade de fornecer dados para o agente proprietário da instalação se
retratar em caso de auditoria técnica por parte do órgão regulador (CIGRÉ � X/PI
� 13.1, 2003; JUNQUEIRA, A., 2002).
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6.9 Experiência de Outras Empresas

Algumas empresas brasileiras já dispõem de sistemas de monitoramento de
equipamentos, porém ainda é bastante limitada a utilização destes no
gerenciamento das manutenções, demonstrando que há necessidade de um
melhor entendimento e definição dos parâmetros que realmente devem ser
monitorados, que possam traduzir segurança no momento da tomada de decisão.
Estas empresas estão buscando alternativas para a solução de cada caso, de
forma que, no final, se justifique os investimentos demandados, podendo colher os
resultados esperados, principalmente no que se refere a possibilidade de reduzir a
indisponibilidade, com a otimização das manutenções.

Cabe ressaltar que as empresas têm encontrado dificuldades por esses sistemas
serem bastante fechados por fabricantes, quando se pretende ampliar o
monitoramento por instalação. Portanto, cabendo por parte da engenharia de
manutenção uma aproximação maior junto aos fabricantes de equipamentos /
monitoramentos, visando definições quanto as possíveis padronizações de
interações de sistemas, no momento de se definir pela sua aquisição.

6.10 Perspectivas  de Desenvolvimento Trabalhos Futuros

Para atender às exigências da boa qualidade de performance dos equipamentos,
com certeza os fornecedores de equipamentos / instrumentos de monitaramento
deverão aprimorar seus componentes, principalmente os sensores e programas
aplicativos, com prováveis desenvolvimento de modelos matemáticos que hoje já
são utilizados, fazendo uso de sistemas especialistas.

Logo, entendemos como as próximas fronteiras: a expansão da utilização de
técnicas de Inteligência Artificial, Sistemas Especialistas e Redes Neurais. Enfim,
tudo isto, com o objetivo de disponibilizar o maior quantitativo de diagnósticos e
prognósticos para apoiar as atividades de manutenção.

6.11 Conclusões

Haja visto os esforços que se têm aplicados na pesquisa e desenvolvimento de
sistemas de monitoramento, será possível além da  execução de prognóstico, com
a análise da tendência  de evolução de comportamento, por meio  de registros
históricos das variáveis, também a aplicação de futuras técnicas que certamente
surgirão.

No campo de sistemas de monitoramento on-line da condição operativa de
equipamento de alta-tensão, importantes desenvolvimentos são conhecidos, com
avaliações técnicas e da relação custo-benefício reportadas em equipamentos em
serviço a longo tempo. Estudos feitos em profundidades para os diversos  tipos de
disjuntores mostram-se de importância capital no processo de desenvolvimento
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desses sistemas, dada a variedade de tecnologia disponíveis nos disjuntores em
alta-tensão em serviço.

Ressaltamos que os fundamentos das técnicas de monitoramento e as
ferramentas desenvolvidas, têm a finalidade de fazer diagnóstico e prognóstico de
cenários ainda em estados incipientes, em domínio de tempo bem distinto das
funções e sistema de supervisão, controle e proteção. No entanto, para efeitos de
registros históricos, grandezas disponibilizadas por esses sistemas, podem ser
utilizadas e correlacionadas para a definição de ações e procedimentos relativos a
manutenção preditiva.

Finalmente, o gerenciamento de equipamentos em serviço a longo tempo,
representa desafios para todas as empresas do setor elétrico, carecendo de
técnicas de monitioramento e principalmente o levantamento / manutenção de
banco de dados consistente, e sistemáticas para  diagnóstico e prognóstico
corretos como ferramentas adequadas para esse fim (CIGRÉ � X/PI � 13.1, 2003).
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O trabalho que vem sendo desenvolvido pelas equipes de manutenção de
subestação da empresa, e mais especificamente em equipamentos de manobras
até o presente momento, trouxe dividendos significativos para todos, que apesar
de possuir um parque de equipamentos com famílias diversificadas e volumosas,
dificultando a tomada de ações, apresenta hoje resultados satisfatórios em termos
de confiabilidades, com taxas de falhas em patamares reduzidos e aceitáveis a
nível nacional.

Para atingir esses resultados, foram realizados estudos e implementado melhorias
na política de manutenção, resultando em revisões com otimizações dos planos
de manutenção e aprimoramento da capacidade técnica do pessoal envolvido,
bem como um redirecionamento na definição de material técnico sobressalentes.
Enfim, tudo isso contribui para se alcançar os índices até agora presentes no
âmbito de desempenho dos equipamentos envolvidos.

Como podemos observar houve reduções significativas, também nos recursos
humanos aplicados, possibilitando um redirecionamento deste potencial em outras
atividades, e tornando mais necessária e fundamental a figura do especialista
dentro do contexto das atividades desempenhadas por essas equipes, resultando
de alguma forma na valorização da mão de obra aplicada e, consequentemente,
profissional.

No entanto, com as regras atuais do setor elétrico Nacional, segundo as quais a
indisponibilidade é vista como uma vilã na prestação dos serviços, e não poderia
ser diferente, pois é disponibilizando os equipamentos que se pode prestar um
serviço satisfatório; porém, esses equipamentos têm que apresentar grau de
confiabilidade aceitável para permanecer o maior tempo possível no sistema, sem
comprometer o conjunto como um todo. Este é o grande desafio que as equipes
de manutenção estão enfrentado para se enquadrar na nova realidade.

Qualquer passo que venha a ser dado procurando a otimização, pesa bastante e
tem que ser muito bem fundamentado, a ponto de justificar sua implantação,
principalmente em substituição aos atuais planos em vigor, pela razões expostas.
Porém temos que ver  essas dificuldades como fatores de força que vão incentivar
a procurar novas alternativas, e certamente encontraremos, como esta que agora
estamos propondo, que é o uso de monitoramento e diagnóstico de estado de
disjuntores de alta e extra alta tensão como técnica de manutenção preditiva; que
visa, entre outros aspectos, uma otimização no gerenciamento do sistema de
engenharia de manutenção destes equipamentos.

Outro desafio encontrado, é a vida útil do parque (com boa parte dos
equipamentos com mais de 20 anos de operação), fato que dificulta a
implementação de técnicas novas de manutenção, que geralmente se utilizam de
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bancos de dados com bases consistentes, para se implementar sistemática de
diagnóstico e prognóstico corretos como ferramentas adequadas.

Com o que se dispõe hoje instalados nos equipamentos de manobras da CHESF,
entendemos que  já foi alcançada a maximização de disponibilidade entre os
períodos de bom funcionamento, com uma melhoria significativa da confiabilidade;
para isso, basta ver os resultados de taxas de falhas alcançados nos últimos anos,
em que houve uma redução considerável, porém depois se estabilizou; carecendo
que seja procurado outras alternativas, caso se pretenda encontrar novos
patamares, com melhores resultados.

Foi baseado neste contexto, entre outros, que desenvolvemos esta dissertação,
procurando contribuir no momento de reavaliação da política de manutenção da
empresa, mostrando que é possível fazer algo mais para que se tenha, com o
mínimo de segurança, novas alternativas de encarar os desafios que ora nos
encontramos, quanto a necessidade de mantermos a boa performance operativa
dos equipamentos, fruto das manutenções que se fazem necessárias.

A nossa dissertação mostra que é possível uma aproximação das equipes de
manutenção com os equipamentos de manobras, permitindo um
acompanhamento contínuo do seu estado, subsidiando a tomada de decisão,
intervindo-se apenas nos itens com potencial de problemas, preservando a
integridade dos demais componentes.

O monitoramento de equipamentos já vem sendo utilizado por outras empresas
concessionária de energia elétrica do País, embora em fase inicial e enfrentado
algumas dificuldades que limitam a decisão do homem de manutenção no
momento da tomada de decisão. Outro problema encontrado se refere a
configuração destes sistema que normalmente são bastante fechados, dificultando
a sua interação quando se trata da necessidade de ampliação de subestações.

Esta trabalho mostra dados que nos permite recomendar com segurança, o
monitoramento e diagnóstico de estado de disjuntores de alta e extra alta tensão
como técnica de manutenção preditiva. Para isto, basta estruturar os
equipamentos envolvidos, com sensores específicos, bem como as instalações,
com dispositivos de comunicação adequados.

Enfatizamos que o sucesso dos resultados na aplicação destes sistemas depende
diretamente do banco de dados que se disponha, com bases consistentes que se
permita aplicar uma sistemática de diagnóstico e prognóstico corretos com
ferramentas avançadas para esse fim, resultando de ações que de alguma forma
são repetitivas, para se obter uma assinatura operacional confiante dos
componentes. Desta forma, sendo mais ajustáveis para aplicação em
equipamentos com concepção de fabricação mais recentes.
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O trabalho ora desenvolvido, indica claramente que a incorporação dos sistemas
de monitoramento nos equipamentos de manobras deverá trazer dividendos para
todos, devido aos seguintes aspectos:

- Aumenta a disponibilidade das instalações, melhorando a qualidade do
suprimento de energia;

- Representa uma ferramenta poderosa para a engenharia de manutenção,
viabilizando a sua otimização, reduzindo os índices de falhas dos
equipamentos, bem como os custos de viagens e instrumentos e, também
auxiliando na análise de ocorrências, agilizando as intervenções necessárias;
enfim, viabiliza  a melhorar o conhecimento e, principalmente, incentivar o
compartilhamento da experiência das equipes de manutenção.

Como trabalhos futuros, sugerimos desenvolver estudos a partir de banco de
dados, através de modelos matemáticos, usando técnicas de Inteligência Artificial,
Sistemas Especialistas, Redes Neurais, que possibilite formar um elevado número
de diagnósticos e prognósticos; visando acompanhar a tendência de
comportamento dos componentes, dando subsídio no momento da tomada de
decisão.

Finalmente, desta forma entendemos que as empresas vão estar em condições de
se adaptarem às exigências do setor elétrico Nacional, adquirindo a capacidade
de se adequar a realidade do novo mercado, que visa acima de tudo, a qualidade
nos serviços prestados, tendo como grande beneficiário a sociedade.
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9. APÊNDICES

9.1 Nível de Isolamento Nominal de Disjuntores (ABNT � NBR 7118, set/1994)

          Tabela 9.1 � Níveis de Isolamento para Tensões Nominais ≤ 242 kV

Tensão suportável
nominal de impulso
atmosférico

kV(crista)

Tensão suportável a
freqüência industrial
durante 1 min

kV(eficaz)

Tensão nominal

                Un

kV(eficaz) À terra, entre pólos e
entre contatos abertos

À terra, entre pólos e
entre contatos abertos

1 2 3
7,2 40

60
20

15 95
110

34

24,2 * 125
150

50

36,2 * 150
170
200

70

72,5 350 140
145 450

550
650

185
230
275

242 750
850
950

325
360
395

* Quando o sistema de 23 kV e 34,5 kV exigirem tensão nominal do disjuntor
superior a 24,2 kV e 36,2, respectivamente, devem ser utilizadas as tensões de
25,8 kV e 38 kV. Neste caso os níveis de tensão suportáveis são os mesmos
previstos para 24,2 kV e 36,2 kV, respectivamente.
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 Tabela 9.2 � Níveis de Isolamento para Tensões Nominais > 242 kV

Tensão suportável
nominal de impulso de
manobra

KV(crista)

Tensão suportável
nominal de impulso
atmosférico

KV(crista)

Tensão suportável
nominal à
freqüência
industrial durante 1
min

KV(eficaz)

Tensão
nominal

        Un

kV(eficaz) À terra
entre
pólos

Entre
contatos
abertos

À terra
entre
pólos

Entre
contatos
abertos

À terra
entre
pólos

Entre
contatos
abertos

1 2 3 4 5 6 7

362
850       750    (295)      950         950   (205)
                                   1050        1050   (205)
950       800    (295)   1175         1175   (205)

450 520

460
1050 900(375) 1425 1425(265)

620 700

550
1050    900  (450)    1425      1425 (315)                650         720
1175      1050  (450)    1550      1550 (315)
1300      1100  (450)    1675      1675 (315)                740         830

800 1550 1300 (650) 2100 2100 (455) 870 1150

Os valores entre parêntese são os valores de crista da tensão à frequência
industrial aplicada ao terminal oposto, calculados pelas fórmulas:

Un.√2 /√3, para impulso de manobra;

0,7 Un . √2 /√3, para impulso atmosférico.
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9.2 Coordenação dos Valores Nominais de Disjuntores (ABNT � NBR 7118,
set/1994)

      Tabela 9.3 � Coordenação dos Valores Nominais de Disjuntores ≥ 145 kV

Tensão
nominal
kV(eficaz)

Corrente suportável
nominal de curta
duração kA(eficaz)

Corrente nominal
A(eficaz)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
145 12,5

20
25

31,5
40
50

800 1250
1250
1250
1250

1600
1600
1600
1600

2000
2000
2000
2000
2000

2500
2500
2500
2500
2500

3150
3150
3150

242 20
31,5
40
50

1250
1250

1600
1600
1600

2000
2000
2000
2000

2500
2500
2500
2500

3150
3150

362 20
31,5
40 1600

2000
2000
2000

2500
2500
2500 3150

460 20
31,5
40
40

1600
1600
1600

2000
2000
2000
2000

2500
2500
2500
2500 3150 4000

550 31,5
40
50
63

2000
2000
2000
2000

2500
2500
2500
2500

3150
3150
3150
3150

800 40
63

2000
2000

2500
2500

3150
3150

9.3 Quantitativo de Disjuntores por Nível de Tensão na CHESF

                      Tabela 9.4 - Quantitativo de Disjuntores ≥ 69 kV

Tensão 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
500 kV 84 92 94 99 101 103 104 126 126 126 131
230 kV 377 389 394 410 418 446 458 472 486 486 511

138/115 kV 34 35 37 39 39 41 45 47 47 47 48
 69 kV 416 434 437 447 467 484 496 527 535 535 550
Total 911 950 962 995 1025 1074 1103 1172 1194 1194 1240
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9.4 Quantitativo de Disjuntores por Família de Equipamentos na CHESF

   Tabela 9.5 � Quantitativo de Disjuntores por Família de Equipamentos

Tensão Fabricante Tipo Quantidade
500 kV BROWN BOVERI DL(V)F550PC6 68

SIEMENS 3AT4 / 5 /FI 58
DELLE ALSTHOM PK6 A/B/D 6
DELLE ALSTHOM FX32 / D 2

Total 134
Tensão Fabricante Tipo Quantidade
230 kV SIEMENS 3AS2 186

MERLIN GERIN FA2 129
SIEMENS H912 57
DELLE ALSTHOM FL245 42
MITSUBISHI 200SFM40A/50A 22
WESTINGHOUSE 2300GW10000 21

OUTROS 71
Total 528

Tensão Fabricante Tipo Quantidade
138 kV GALILEO OCERD150 11

BROWN BOVERI ELF145 8
MITSUBISHI 140SFM40 7
WESTINGHOUSE GM5C 6
SIEMENS 3AR1 6
MERLIN GERIN SB6145KV 4
MITSUBISHI 120GM500 2
MERLIN GERIN PNX735 1

Total 45
Tensão Fabricante Tipo Quantidade
69 kV ASEA HLC725 135

DELLE ALSTHOM HPGE914C 92
SPRECHER & SCHUH HPF509/........... 79
SIEMENS 3AR1/3AR1A 78
SIEMENS 3AP1FG 59
GE FK6925005 39

OUTROS 69
Total 551
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9.5 Histórico de Disjuntores por Ano de Instalação na CHESF

Tabela 9.6 � Histórico de Disjuntores por Ano de Instalação ≥ 69 kV

Ano
Instalação

Tensão SE Posição
Operacional

Fabricante Tipo

1950  69 kV MLU 12M2 GE FK6910003
1950  69 kV MXT 12M1 GE FK6910003
1950  69 kV MXT 12V1 GE FK6910003
1950  69 kV ITP 12V3 GE FK6910003
1950  69 kV BNO 12T2 GE FK6925005
1950  69 kV ITP 12C1 GE FK6925005
1950  69 kV MDR 12M1 GALILEO OCER60M
1950 138 kV USD 13T2 WESTINGHOUSE GM5C
1950  69 kV ZBU 12V4 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1950  69 kV ZBU 12V6 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1952  69 kV ITB 12J3 WESTINGHOUSE GO3B
1958  69 kV CGD 12T7 WESTINGHOUSE 690G1000
1958 230 kV USD 14G1 WESTINGHOUSE 2300GW10000
1958 230 kV USD 14G2 WESTINGHOUSE 2300GW10000
1959 230 kV ITB 14T2 WESTINGHOUSE 2300GW5000
1960  69 kV MLU 12J2 WESTINGHOUSE 690G1000
1960  69 kV ITB 12J4 WESTINGHOUSE 690G1000
1962  69 kV XNG 12C2 WESTINGHOUSE 690G1000
1962  69 kV GNN 12D2 WESTINGHOUSE 690G1000
1962 230 kV USD 14G3 WESTINGHOUSE 2300GW10000
1962 138 kV USD 13C1 WESTINGHOUSE GM5C
1964 230 kV FNL 14T5A GALILEO OCERD220
1964 138 kV CGD 13L2 GALILEO OCERD150
1964 138 kV STD 13T1 GALILEO OCERD150
1964 138 kV STD 13L2 GALILEO OCERD150
1964 138 kV BNO 13C2 GALILEO OCERD150
1964  69 kV STD 12J2 GALILEO OCER80
1964  69 kV STD 12D1 GALILEO OCER80
1964  69 kV STD 12T1 GALILEO OCER80
1964  69 kV BNB 12T1 GALILEO OCER80
1964  69 kV STD 12J1 GALILEO OCER80
1964  69 kV STD 12T2 GALILEO OCER80
1964  69 kV BNB 12J4 GALILEO OCER80
1964  69 kV UCR 12J1 GALILEO OCER80
1964  69 kV BNB 12J1 GALILEO OCER80
1964  69 kV BNB 12D1 GALILEO OCER80
1965  69 kV CTG 12J5 GE FK6925005
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Ano
Instalação

Tensão SE Posição
Operacional

Fabricante Tipo

1965  69 kV CTG 12C1 GE FK6925005
1965  69 kV MTT 12V2 GE FK6925005
1965  69 kV CTG 12C2 GE FK6925005
1965  69 kV MTT 12V4 GE FK6925005
1965  69 kV ITB 12T2 GE FK6925005
1965  69 kV XNG 12V5 GE FK6925005
1965  69 kV ITB 12D1 GE FK6925005
1965  69 kV BVT 12J5 GE FK6925005
1965  69 kV MTT 12T1 GE FK6925005
1965  69 kV CTG 12J6 GE FK6925005
1965 138 kV STD 13L1 GALILEO OCERD150
1965  69 kV BNB 12W1 GALILEO OCER80
1965  69 kV BNB 12J2 GALILEO OCER80
1965 230 kV USD 14D3 WESTINGHOUSE 2300GW10000
1965 230 kV FNL 14F1B WESTINGHOUSE 2300GW5000
1966 230 kV USD 14G6 WESTINGHOUSE 2300GW10000
1966 230 kV USD 14G4 WESTINGHOUSE 2300GW10000
1966 230 kV USD 14G5 WESTINGHOUSE 2300GW10000
1967  69 kV ABX 12V2 GALILEO OCER60M
1967  69 kV ABX 12T2 GALILEO OCER60M
1967  69 kV ABX 12M1 GALILEO OCER60M
1967  69 kV ABX 12T3 GALILEO OCER60M
1967  69 kV ABX 12J1 GALILEO OCER60M
1967  69 kV ABX 12D1 GALILEO OCER60M
1968 115 kV FNL 13T7B SPRECHER & SCHUH HPF312L
1968 230 kV BNB 14M1 SIEMENS H912
1968 230 kV BNB 14C1 SIEMENS H912
1968 230 kV BNB 14F2 SIEMENS H912
1968 230 kV FTZ 14Z5 SIEMENS H912
1969 230 kV USD 14D2 WESTINGHOUSE 2300GW10000
1969 230 kV USU 14G3 WESTINGHOUSE 2300GW10000
1969 230 kV USU 14D1 WESTINGHOUSE 2300GW10000
1969 230 kV USU 14G2 WESTINGHOUSE 2300GW10000
1970  69 kV CTU 12T1 GE FK6925005
1970  69 kV MTT 12T3 GE FK6925005
1970  69 kV MTT 12V1 GE FK6925005
1970  69 kV CTU 12T2 GE FK6925005
1970  69 kV CTU 12V2 GE FK6925005
1970  69 kV CTU 12D1 GE FK6925005
1970  69 kV CTU 12J5 GE FK6925005
1970  69 kV CTU 12V3 GE FK6925005
1970  69 kV CTU 12V5 GE FK6925005
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1970  69 kV CTU 12J6 GE FK6925005
1970 230 kV BES 14G1 GE ATB
1970 230 kV BES 14G2 GE ATB
1970  69 kV TSA 12J3 GALILEO OCER60M
1970  69 kV TSA 12D1 GALILEO OCER60M
1970  69 kV TSA 12T3 GALILEO OCER60M
1970 230 kV BNB 14T1 WESTINGHOUSE 2300GW5000
1970  69 kV BES 12J1 SPRECHER & SCHUH HPF309H
1970 230 kV CTU 14M2 SIEMENS H912
1970 230 kV CTU 14T3 SIEMENS H912
1970 230 kV CTU 14L2 SIEMENS H912
1970 230 kV CTU 14L1 SIEMENS H912
1970 230 kV CTU 14M1 SIEMENS H912
1970 230 kV MLG 14T4 SIEMENS H912
1970 230 kV MLG 14M2 SIEMENS H912
1971  69 kV TSA 12J4 GALILEO OCER60M
1971  69 kV TSA 12J2 GALILEO OCER60M
1971  69 kV TSA 12J1 GALILEO OCER60M
1971 230 kV USU 14G1 WESTINGHOUSE 2300GW10000
1971  69 kV BGI 12L6 MAGRINI 80100MTM3500
1971  69 kV BGI 12L5 MAGRINI 80100MTM3500
1971  69 kV AGL 12T4 MAGRINI 80100MTM3500
1972  69 kV CTG 12D1 GE FK6925005
1972  69 kV CTG 12T2 GE FK6925005
1972  69 kV ITB 12J1 GE FK6925005
1972 138 kV CGD 13T2 GALILEO OCERD150
1972 230 kV BNB 14T2 WESTINGHOUSE 2300GW5000
1972  69 kV GVM 12V5 ASEA HLC725
1972  69 kV GVM 12V1 ASEA HLC725
1972  69 kV CTU 12T3 ASEA HLC725
1972  69 kV CTU 12V1 ASEA HLC725
1972  69 kV PRD 12J7 ASEA HLC725
1972  69 kV PRD 12J3 ASEA HLC725
1972  69 kV PRD 12D1 ASEA HLC725
1972  69 kV PRD 12T2 ASEA HLC725
1972  69 kV PRD 12J5 ASEA HLC725
1972  69 kV PRD 12J8 ASEA HLC725
1972 230 kV PRD 14C2 SIEMENS H912
1972 230 kV AGL 14M3 SIEMENS H912
1972 230 kV PRD 14S1 SIEMENS H912
1972 230 kV CCD 14L3 SIEMENS H912
1972 230 kV CTG 14L3 SIEMENS H912
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1972 230 kV CCD 14S3 SIEMENS H912
1972 230 kV CTU 14L3 SIEMENS H912
1972 230 kV CTG 14D1 SIEMENS H912
1972 230 kV ITB 14S7 SIEMENS H912
1972 230 kV MTT 14M7 SIEMENS H912
1972 230 kV MTT 14D1 SIEMENS H912
1972 230 kV ITB 14C1 SIEMENS H912
1972 230 kV PRD 14C1 SIEMENS H912
1972 230 kV BGI 14V2 SIEMENS H912
1972 230 kV CTG 14M6 SIEMENS H912
1972 230 kV CTG 14L2 SIEMENS H912
1972 230 kV GNN 14C9 SIEMENS H912
1973  69 kV CTU 12V6 GE FK6925005
1973  69 kV ZBU 12V2 GE FK6925005
1973  69 kV ITP 12C2 GE FK6925005
1973 138 kV CRD 13C1 GALILEO OCERD150
1973  69 kV BNO 12C2 GALILEO OCER60M
1973  69 kV BNO 12V2 GALILEO OCER60M
1973  69 kV GVM 12T1 ASEA HLC725
1973 230 kV SBD 14T2 MAGRINI MHM245
1973 230 kV TSA 14S1 MAGRINI MHM245
1973 230 kV SBD 14S2 MAGRINI MHM245
1973 230 kV SBD 14L1 MAGRINI MHM245
1973 230 kV SBD 14D1 MAGRINI MHM245
1973  69 kV PRI 12T1 BROWN BOVERI TF726
1973  69 kV PRI 12D1 BROWN BOVERI TF726
1973  69 kV TSA 12J5 BROWN BOVERI TF726
1973  69 kV PRI 12J3 BROWN BOVERI TF726
1973  69 kV PRI 12J2 BROWN BOVERI TF726
1973 230 kV BGI 14V3 SIEMENS H912
1973 230 kV GVM 14C3 SIEMENS H912
1973 230 kV AGL 14M2 SIEMENS H912
1973 230 kV GVM 14S2 SIEMENS H912
1973 230 kV CCD 14L2 SIEMENS H912
1973 230 kV CTG 14L1 SIEMENS H912
1973 230 kV CCD 14S2 SIEMENS H912
1973 230 kV CTU 14M3 SIEMENS H912
1973 230 kV BNO 14D1 SIEMENS H912
1973 230 kV CTU 14M4 SIEMENS H912
1973 230 kV BNO 14L2 SIEMENS H912
1973 230 kV AGL 14M6 SIEMENS H912
1973 230 kV BNO 14F2 SIEMENS H912
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1974  69 kV GNN 12T2 GE FK6925005
1974  69 kV CTU 12V4 GE FK6925005
1974 138 kV CGD 13L1 GALILEO OCERD150
1974 138 kV CGD 13D1 GALILEO OCERD150
1974 138 kV CGD 13T1 GALILEO OCERD150
1974  69 kV CTG 12L1 ASEA HLC725
1974  69 kV CTG 12D2 ASEA HLC725
1974  69 kV GVM 12D1 ASEA HLC725
1974  69 kV CGU 12D1 ASEA HLC725
1974  69 kV CTG 12L2 ASEA HLC725
1974  69 kV CGU 12T1 ASEA HLC725
1974  69 kV CGU 12J3 ASEA HLC725
1974  69 kV CGU 12J1 ASEA HLC725
1974  69 kV PRD 12T1 ASEA HLC725
1974  69 kV CGU 12J2 ASEA HLC725
1974  69 kV CGD 12J3 MAGRINI 80100MTM3500
1974  69 kV CGD 12T3 MAGRINI 80100MTM3500
1974  69 kV CGD 12D1 MAGRINI 80100MTM3500
1974  69 kV CGD 12J1 MAGRINI 80100MTM3500
1974  69 kV CGD 12J2 MAGRINI 80100MTM3500
1974  69 kV CGD 12T4 MAGRINI 80100MTM3500
1974 138 kV FNL 13T5 WESTINGHOUSE GM5C
1974 230 kV GNN 14T1 MAGRINI MHM245
1974 138 kV STD 13E1 WESTINGHOUSE GM5C
1974 230 kV CGD 14T1 MAGRINI MHM245
1974 230 kV CGD 14C3 SIEMENS H912
1974 230 kV CGD 14C4 SIEMENS H912
1974 230 kV CGD 14D1 SIEMENS H912
1974 230 kV BGI 14V1 SIEMENS H912
1974 230 kV CGD 14L3 SIEMENS H912
1974 230 kV CTU 14D1 SIEMENS H912
1974 230 kV GNN 14D1 SIEMENS H912
1974 230 kV GNN 14C7 SIEMENS H912
1974 230 kV GNN 14C8 SIEMENS H912
1975  69 kV AGL 12J2 GE FK6925005
1975  69 kV AGL 12J1 GE FK6925005
1975 138 kV STD 13M2 GALILEO OCERD150
1975 138 kV CRD 13M2 WESTINGHOUSE GM5C
1975  69 kV CTG 12T4 ASEA HLC725
1975  69 kV CRD 12F1 ASEA HLC725
1975  69 kV CRD 12T1 ASEA HLC725
1975  69 kV PRD 12J4 ASEA HLC725
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1975 230 kV CMD 14C1 MERLIN GERIN FA2
1976  69 kV MTT 12T2 GE FK6925005
1976 230 kV BNO 14W1 WESTINGHOUSE 2300GW5000
1976  69 kV CTG 12L8 ASEA HLC725
1976  69 kV CTG 12L3 ASEA HLC725
1976  69 kV CTG 12L7 ASEA HLC725
1976  69 kV BGI 12J1 MAGRINI 80100MTM3500
1976  69 kV BGI 12T2 MAGRINI 80100MTM3500
1976  69 kV BGI 12J3 MAGRINI 80100MTM3500
1976  69 kV BGI 12T1 MAGRINI 80100MTM3500
1976 230 kV RLD 14S4 MERLIN GERIN FA2
1976 230 kV RLD 14S2 MERLIN GERIN FA2
1976 230 kV CGD 14T4 MAGRINI MHM245
1976 230 kV CGD 14T2 MAGRINI MHM245
1976 230 kV RLD 14D1 MERLIN GERIN FA2
1976 230 kV CMD 14M5 MERLIN GERIN FA2
1976 230 kV CMD 14N2 MERLIN GERIN FA2
1976 230 kV CMD 14T3A MERLIN GERIN FA2
1976 230 kV CMD 14M8 MERLIN GERIN FA2
1976  69 kV PRD 12H1 SPRECHER & SCHUH HPF509L
1976 230 kV CTG 14M5 SIEMENS H912
1976 230 kV CCD 14D1 SIEMENS H912
1976 230 kV IRE 14T2 SIEMENS H912
1977  69 kV MTT 12V7 GE FK6925005
1977  69 kV ABX 12T6 GALILEO OCER72M
1977 138 kV SMD 13T1 WESTINGHOUSE GM5C
1977  69 kV MTT 12V5 ASEA HLC725
1977  69 kV CRD 12F2 ASEA HLC725
1977 230 kV RLD 14S5 MERLIN GERIN FA2
1977 230 kV AGL 14L2 MAGRINI MHM245
1977 230 kV AGL 14D2 MAGRINI MHM245
1977 230 kV AGL 14L3 MAGRINI MHM245
1977 230 kV CMD 14C9 MERLIN GERIN FA2
1977 230 kV CMD 14C4 MERLIN GERIN FA2
1977 230 kV CMD 14D1 MERLIN GERIN FA2
1977 230 kV CMD 14M7 MERLIN GERIN FA2
1977 230 kV CMD 14C3 MERLIN GERIN FA2
1977 230 kV NTD 14V3 MERLIN GERIN FA2
1977  69 kV BES 12J3 SPRECHER & SCHUH HPF309H
1977 230 kV MTT 14L4 SIEMENS H912
1977 230 kV CTG 14L4 SIEMENS H912
1978  69 kV BNO 12T1 ASEA HLC725
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1978 230 kV PRD 14T1 WESTINGHOUSE 2300GW5000
1978 230 kV AGL 14M4 MAGRINI MHM245
1978  69 kV ZBU 12C1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1978  69 kV ZBU 12V5 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1978  69 kV UPE 12F2 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1978  69 kV ZBU 12D1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1978  69 kV JZD 12C4 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1978 230 kV MRR 14T4 MERLIN GERIN FA2
1978 230 kV MRR 14T1 MERLIN GERIN FA2
1978 230 kV MRR 14C5 MERLIN GERIN FA2
1978 230 kV MRR 14T2 MERLIN GERIN FA2
1978 230 kV MRR 14C6 MERLIN GERIN FA2
1978 230 kV CMD 14V1 MERLIN GERIN FA2
1978 230 kV BNB 14F1 MERLIN GERIN FA2
1978 230 kV BNO 14F1 MERLIN GERIN FA2
1978 230 kV BNO 14L1 MERLIN GERIN FA2
1978 230 kV MLG 14M1 MERLIN GERIN FA2
1978 230 kV MLG 14M3 MERLIN GERIN FA2
1978 230 kV BNB 14F3 MERLIN GERIN FA2
1978 230 kV BNB 14M3 MERLIN GERIN FA2
1978 230 kV BNB 14M2 MERLIN GERIN FA2
1978 138 kV ZBU 13C1 MITSUBISHI 120GM500
1978 138 kV SMD 13C2 MITSUBISHI 120GM500
1978 230 kV PRD 14T2 WESTINGHOUSE 2300GW5000
1978 230 kV JZD 14T1 DELLE ALSTHOM FL245
1978 230 kV SNB 14T2 DELLE ALSTHOM FL245
1978 500 kV SOB 15D1 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1978  69 kV BES 12J2 OERLINKON TF726
1978 230 kV SNB 14D1 DELLE ALSTHOM FL245
1978 230 kV SNB 14N2 DELLE ALSTHOM FL245
1978 230 kV IRE 14T1 SIEMENS H912
1978 500 kV BEA 15D2 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1979 230 kV BES 14T5 WESTINGHOUSE GM4
1979 230 kV PAF 14T8A DELLE ALSTHOM FL245
1979  69 kV CTG 12C5 ASEA HLC725
1979  69 kV CTG 12C6 ASEA HLC725
1979  69 kV NTD 12J7 ASEA HLC725
1979  69 kV RLD 12M2 ASEA HLC725
1979 230 kV PAF 14S7 SIEMENS 3AS2
1979 230 kV PAF 14G3 SIEMENS 3AS2
1979 230 kV RSD 14C1 SIEMENS 3AS2
1979 230 kV BGI 14D1 SIEMENS 3AS2
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1979 230 kV AGL 14S1 MAGRINI MHM245
1979  69 kV RLD 12M1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1979  69 kV MRD 12J2 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1979  69 kV MRD 12J7 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1979  69 kV MRD 12J1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1979  69 kV PRD 12V2 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1979  69 kV MRD 12D1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1979  69 kV MRD 12T2 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1979  69 kV MRR 12J8 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1979  69 kV MRR 12T2 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1979  69 kV MRR 12D1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1979  69 kV BGI 12T8 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1979  69 kV ITB 12J6 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1979  69 kV JDM 12C1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1979  69 kV JDM 12C4 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1979  69 kV MRR 12T3 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1979 230 kV CGD 14V2 MERLIN GERIN FA2
1979 230 kV NTD 14T1 MERLIN GERIN FA2
1979 230 kV MRD 14F2 MERLIN GERIN FA2
1979 230 kV MRD 14F1 MERLIN GERIN FA2
1979 230 kV MRD 14D1 MERLIN GERIN FA2
1979 230 kV MRD 14T3 MERLIN GERIN FA2
1979 230 kV MRD 14T2 MERLIN GERIN FA2
1979 230 kV MRR 14T3 MERLIN GERIN FA2
1979 230 kV MRR 14C4 MERLIN GERIN FA2
1979 230 kV FTZ 14T4 MERLIN GERIN FA2
1979 230 kV CMD 14D2 MERLIN GERIN FA2
1979 230 kV NTD 14T2 MERLIN GERIN FA2
1979  69 kV CTG 12H1 SPRECHER & SCHUH HPF509L
1979 230 kV RCD 14T3A MERLIN GERIN FA2
1979 230 kV NTD 14V1 MERLIN GERIN FA2
1979 500 kV SOB 15D3 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1979 500 kV PAQ 15T7 BROWN BOVERI DLF550PC6
1979 500 kV PAQ 15D7 BROWN BOVERI DLF550PC6
1979 500 kV PAQ 15T8 BROWN BOVERI DLF550PC6
1979 500 kV PAQ 15D1 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1979 500 kV PAQ 15C1 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1979 500 kV RCD 15D4 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1979 500 kV PAQ 15G1 BROWN BOVERI DLF550PC6
1980  69 kV CTG 12J4 GE FK6925005
1980  69 kV MTT 12J5 GE FK6925005
1980  69 kV BNB 12T2 GALILEO OCER80
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1980  69 kV CTG 12J3 ASEA HLC725
1980  69 kV MRR 12V2 ASEA HLC725
1980  69 kV MRR 12V1 ASEA HLC725
1980  69 kV SJI 12J1 ASEA HLC725
1980  69 kV ZBU 12V3 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1980  69 kV ZBU 12T3 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1980  69 kV RLD 12D2 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1980  69 kV MRR 12J6 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1980  69 kV MRR 12J5 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1980  69 kV MRR 12J2 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1980  69 kV MRR 12J7 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1980  69 kV MRR 12J4 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1980  69 kV MRR 12J3 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1980  69 kV PRD 12J6 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1980  69 kV NTD 12J4 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1980  69 kV NTD 12D1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1980  69 kV NTD 12J3 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1980  69 kV JDM 12T2 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1980  69 kV JDM 12D1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1980  69 kV JDM 12C3 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1980  69 kV JDM 12C2 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1980  69 kV BNO 12V3 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1980  69 kV BGI 12J4 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1980  69 kV BGI 12J2 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1980 230 kV CMD 14T2B MERLIN GERIN FA2
1980 230 kV CMD 14T2A MERLIN GERIN FA2
1980 230 kV RCD 14V2 MERLIN GERIN FA2
1980 230 kV RCD 14V3 MERLIN GERIN FA2
1980 230 kV RCD 14C9 MERLIN GERIN FA2
1980 230 kV RCD 14C8 MERLIN GERIN FA2
1980 230 kV RCD 14D1 MERLIN GERIN FA2
1980 230 kV RCD 14C5 MERLIN GERIN FA2
1980 230 kV RCD 14C4 MERLIN GERIN FA2
1980 230 kV RCD 14M3 MERLIN GERIN FA2
1980 230 kV RCD 14M2 MERLIN GERIN FA2
1980 230 kV RCD 14T2A MERLIN GERIN FA2
1980 230 kV RCD 14C2 MERLIN GERIN FA2
1980 230 kV RCD 14C1 MERLIN GERIN FA2
1980  69 kV CTG 12H2 SPRECHER & SCHUH HPF509L
1980 230 kV RCD 14M1 MERLIN GERIN FA2
1980 230 kV RCD 14T2B MERLIN GERIN FA2
1980 230 kV JDM 14D1 MERLIN GERIN FA2
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1980 230 kV RCD 14V1 MERLIN GERIN FA2
1980 230 kV JDM 14C2 MERLIN GERIN FA2
1980  69 kV NTD 12T6 MITSUBISHI 70SFM32A
1980 230 kV SOB 14S1 DELLE ALSTHOM FL245
1980 230 kV OLD 14T1A DELLE ALSTHOM FL245
1980 230 kV JDM 14T2 DELLE ALSTHOM FL245
1980 230 kV BEA 14L1 DELLE ALSTHOM FL245
1980 230 kV JGR 14T2 DELLE ALSTHOM FL245
1980 230 kV JGR 14T1 DELLE ALSTHOM FL245
1980 230 kV SOB 14T4A DELLE ALSTHOM FL245
1980 230 kV SOB 14T4B DELLE ALSTHOM FL245
1980 230 kV SOB 14D1 DELLE ALSTHOM FL245
1980 230 kV BEA 14V1 DELLE ALSTHOM FL245
1980 230 kV BEA 14T1B DELLE ALSTHOM FL245
1980 500 kV SOB 15C4 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1980 500 kV SOB 15V2 BROWN BOVERI DLF550PC6
1980 500 kV SOB 15V3 BROWN BOVERI DLF550PC6
1980 500 kV SOB 15D4 BROWN BOVERI DLF550PC6
1980 500 kV SOB 15V1 BROWN BOVERI DLF550PC6
1980 500 kV SOB 15C5 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1980 500 kV SOB 15D2 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1980 500 kV SOB 15C3 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1980 500 kV SJI 15D2 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1980 500 kV SJI 15E1 BROWN BOVERI DLF550PC6
1980 500 kV BEA 15C6 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1980 500 kV CMD 15L5 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1980 500 kV CMD 15D2 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1980 500 kV OLD 15L5 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1980 500 kV OLD 15D2 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1980 500 kV OLD 15S5 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1980 500 kV AGD 15L5 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1980 500 kV CMD 15T4 BROWN BOVERI DLF550PC6
1980 500 kV CMD 15T2 BROWN BOVERI DLF550PC6
1980 500 kV RCD 15D2 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1980 500 kV AGD 15L6 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1980 500 kV AGD 15D3 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1980 500 kV AGD 15L9 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1980 500 kV RCD 15E2 BROWN BOVERI DLF550PC6
1980 500 kV RCD 15E1 BROWN BOVERI DLF550PC6
1980 500 kV PAQ 15D2 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1980 500 kV PAQ 15L6 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1980 500 kV PAQ 15S5 BROWN BOVERI DLVF550PC6
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1980 500 kV PAQ 15G2 BROWN BOVERI DLF550PC6
1980 500 kV PAQ 15G3 BROWN BOVERI DLF550PC6
1980 500 kV PAQ 15D6 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1981  69 kV TSA 12J6 SPRECHER & SCHUH HPF409K
1981 500 kV BEA 15C7 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1981  69 kV BJS 12M3 ASEA HLC725
1981  69 kV BJS 12T3 ASEA HLC725
1981  69 kV CTG 12T8 ASEA HLC725
1981  69 kV CTG 12C9 ASEA HLC725
1981  69 kV SBD 12D1 ASEA HLC725
1981 230 kV PAF 14S3 SIEMENS 3AS2
1981 230 kV PAF 14S2 SIEMENS 3AS2
1981 230 kV JDM 14F2 SIEMENS 3AS2
1981 230 kV SNB 14F1 SIEMENS 3AS2
1981 230 kV BJS 14F2 SIEMENS 3AS2
1981  69 kV CMD 12F1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1981  69 kV CMD 12D1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1981  69 kV MRR 12J9 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1981  69 kV JZD 12C3 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1981  69 kV NTD 12T1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1981  69 kV NTD 12T2 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1981  69 kV IRE 12J3 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1981  69 kV JZD 12C2 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1981  69 kV JZD 12C6 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1981  69 kV SNB 12V1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1981  69 kV SNB 12T2 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1981  69 kV SNB 12V6 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1981  69 kV CMD 12T5 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1981 230 kV ITB 14L1 MERLIN GERIN FA2
1981 230 kV CMD 14T5 MERLIN GERIN FA2
1981 230 kV PAF 14T7A DELLE ALSTHOM FL245
1981 230 kV SOB 14S2 DELLE ALSTHOM FL245
1981 230 kV BEA 14L2 DELLE ALSTHOM FL245
1981 230 kV BEA 14D1 DELLE ALSTHOM FL245
1981 230 kV TSA 14L2 DELLE ALSTHOM FL245
1981 230 kV ITB 14C2 DELLE ALSTHOM FL245
1981 230 kV BEA 14T1A DELLE ALSTHOM FL245
1981 230 kV JZD 14N2 DELLE ALSTHOM FL245
1981 230 kV JZD 14S1 DELLE ALSTHOM FL245
1981 230 kV JZD 14S2 DELLE ALSTHOM FL245
1981 230 kV JZD 14D1 DELLE ALSTHOM FL245
1981 500 kV SJI 15C5 BROWN BOVERI DLVF550PC6
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1981 500 kV SJI 15C6 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1981 500 kV PAQ 15G4 BROWN BOVERI DLF550PC6
1981 500 kV PAQ 15G5 BROWN BOVERI DLF550PC6
1981 500 kV PAQ 15D4 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1981 500 kV PAQ 15D5 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1982  69 kV ABX 12M2 GALILEO OCER80
1982  69 kV PRD 12V1 ASEA HLC725
1982  69 kV PRD 12J9 ASEA HLC725
1982  69 kV BJS 12M1 ASEA HLC725
1982  69 kV MSD 12J4 ASEA HLC725
1982  69 kV RSD 12J1 ASEA HLC725
1982  69 kV RSD 12T1 ASEA HLC725
1982  69 kV MSD 12T2 ASEA HLC725
1982  69 kV MSD 12J6 ASEA HLC725
1982  69 kV MSD 12J2 ASEA HLC725
1982  69 kV GVM 12V6 ASEA HLC725
1982  69 kV GVM 12V2 ASEA HLC725
1982  69 kV JCR 12J8 ASEA HLC725
1982  69 kV JCR 12J7 ASEA HLC725
1982 230 kV USD 14J4 SIEMENS 3AS2
1982 230 kV PAF 14S6 SIEMENS 3AS2
1982 230 kV MSD 14T2 SIEMENS 3AS2
1982 230 kV MSD 14L1 SIEMENS 3AS2
1982 230 kV RSD 14T1 SIEMENS 3AS2
1982 230 kV GVM 14M3 SIEMENS 3AS2
1982 230 kV GVM 14T1 SIEMENS 3AS2
1982  69 kV ZBU 12V1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1982  69 kV MRR 12T1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1982  69 kV JCR 12J1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1982  69 kV JCR 12D1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1982  69 kV JCR 12T1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1982  69 kV JDM 12T1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1982  69 kV NTD 12J2 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1982  69 kV JCR 12J2 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1982  69 kV IRE 12J2 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1982  69 kV IRE 12T1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1982 230 kV CMD 14S1 MERLIN GERIN FA2
1982 230 kV CMD 14C8 MERLIN GERIN FA2
1982 230 kV JCR 14N3 MERLIN GERIN FA2
1982 230 kV JCR 14N4 MERLIN GERIN FA2
1982 230 kV JCR 14D1 MERLIN GERIN FA2
1982 500 kV SOB 15T4 BROWN BOVERI DLF550PC6
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1982 230 kV JCR 14T1 DELLE ALSTHOM FL245
1982 230 kV JCR 14C3 DELLE ALSTHOM FL245
1982 230 kV JCR 14C4 DELLE ALSTHOM FL245
1982 230 kV JDM 14T1 DELLE ALSTHOM FL245
1982 500 kV PAQ 15D3 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1983  69 kV ITB 12C1 GE FK6910003
1983  69 kV NTD 12J1 ASEA HLC725
1983  69 kV BJS 12M2 ASEA HLC725
1983  69 kV BJS 12M4 ASEA HLC725
1983  69 kV BJS 12D1 ASEA HLC725
1983  69 kV MSD 12J3 ASEA HLC725
1983  69 kV PTU 12J3 ASEA HLC725
1983  69 kV PTU 12J1 ASEA HLC725
1983  69 kV PTU 12J5 ASEA HLC725
1983  69 kV PTU 12J4 ASEA HLC725
1983  69 kV PTU 12V1 ASEA HLC725
1983  69 kV RSD 12D1 ASEA HLC725
1983  69 kV PTU 12J2 ASEA HLC725
1983  69 kV JDM 12C5 ASEA HLC725
1983  69 kV PTU 12J7 ASEA HLC725
1983 230 kV PAF 14L3 SIEMENS 3AS2
1983 230 kV RSD 14L1 SIEMENS 3AS2
1983 230 kV NTD 14V2 SIEMENS 3AS2
1983 230 kV CGD 14V1 SIEMENS 3AS2
1983 230 kV BGI 14T1 SIEMENS 3AS2
1983 230 kV BGI 14T2 SIEMENS 3AS2
1983 230 kV GVM 14D1 SIEMENS 3AS2
1983  69 kV CMD 12F2 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1983  69 kV BVT 12J4 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1983  69 kV JCR 12T2 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1983  69 kV JDM 12C6 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1983  69 kV JDM 12V2 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1983  69 kV JZD 12C7 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1983  69 kV IRE 12J1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1983 230 kV MRD 14T1 MERLIN GERIN FA2
1983 230 kV CMD 14M1 MERLIN GERIN FA2
1983 230 kV CMD 14M6 MERLIN GERIN FA2
1983 230 kV CMD 14T1A MERLIN GERIN FA2
1983 230 kV CMD 14T1B MERLIN GERIN FA2
1983 230 kV RCD 14T1B MERLIN GERIN FA2
1983 230 kV ITB 14D1 MERLIN GERIN FA2
1983 230 kV JCR 14L3 MERLIN GERIN FA2
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1983 230 kV JCR 14N5 MERLIN GERIN FA2
1983 230 kV RCD 14T1A MERLIN GERIN FA2
1983 230 kV JZD 14N1 DELLE ALSTHOM FL245
1983 230 kV BNB 14E4 DELLE ALSTHOM FL245
1983 230 kV SNB 14N1 DELLE ALSTHOM FL245
1983 230 kV JCR 14T2 DELLE ALSTHOM FL245
1983 500 kV CMD 15L4 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1983 500 kV CMD 15D1 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1983 500 kV CMD 15E1 BROWN BOVERI DLF550PC6
1983 500 kV CMD 15T1 BROWN BOVERI DLF550PC6
1983 500 kV AGD 15D2 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1983 500 kV AGD 15L8 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1983 500 kV RCD 15T1 BROWN BOVERI DLF550PC6
1983 500 kV RCD 15T2 BROWN BOVERI DLF550PC6
1983 500 kV RCD 15L9 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1983 500 kV RCD 15D1 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1983 500 kV RCD 15L8 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1983 500 kV OLD 15L4 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1983 500 kV OLD 15D1 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1983 500 kV OLD 15S4 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1983 500 kV PAQ 15V6 BROWN BOVERI DLVF550PC6
1983 500 kV PAQ 15G6 BROWN BOVERI DLF550PC6
1984  69 kV SMD 12M1 GE FK6925005
1984  69 kV JDM 12V1 ASEA HLC725
1984  69 kV JDM 12C8 ASEA HLC725
1984  69 kV RSD 12J6 ASEA HLC725
1984  69 kV BGI 12J7 ASEA HLC725
1984  69 kV BGI 12L2 ASEA HLC725
1984  69 kV GVM 12V8 ASEA HLC725
1984  69 kV GVM 12V7 ASEA HLC725
1984  69 kV PTU 12J6 ASEA HLC725
1984  69 kV RSD 12J5 ASEA HLC725
1984  69 kV RSD 12W1 ASEA HLC725
1984  69 kV MSD 12D1 ASEA HLC725
1984  69 kV BRA 12V4 ASEA HLC725
1984  69 kV SBD 12J3 ASEA HLC725
1984  69 kV JDM 12C9 ASEA HLC725
1984  69 kV BGI 12J5 ASEA HLC725
1984 230 kV RSD 14W1 SIEMENS 3AS2
1984 230 kV PTU 14L4 SIEMENS 3AS2
1984 230 kV PTU 14M8 SIEMENS 3AS2
1984 230 kV PTU 14T1 SIEMENS 3AS2
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1984 230 kV PTU 14D1 SIEMENS 3AS2
1984 230 kV BGI 14T3 SIEMENS 3AS2
1984 230 kV PAF 14G4 SIEMENS 3AS2
1984  69 kV JZD 12D1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1984  69 kV JZD 12T3 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1984  69 kV JDM 12C7 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1984  69 kV SNB 12V5 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1984 500 kV BEA 15D1 DELLE ALSTHOM PK6A
1984 500 kV BEA 15E3 DELLE ALSTHOM PK6D
1984 230 kV CMD 14M9 MERLIN GERIN FA2
1984 230 kV MLG 14T3 MERLIN GERIN FA2
1984 230 kV JDM 14C1 MERLIN GERIN FA2
1984 230 kV CMD 14T3B MERLIN GERIN FA2
1984  69 kV MTT 12V6 DELLE ALSTHOM OR1M
1984 230 kV JZD 14T3 DELLE ALSTHOM FL245
1984 230 kV GVM 14C7 SIEMENS H912
1984 500 kV CMD 15T3 BROWN BOVERI DLF550PC6
1985  69 kV TAC 12V2 SPRECHER & SCHUH HPFC409K
1985  69 kV TAC 12T1 SPRECHER & SCHUH HPFC409K
1985  69 kV TAC 12V3 SPRECHER & SCHUH HPFC409K
1985  69 kV TAC 12T5 SPRECHER & SCHUH HPFC409K
1985  69 kV CTG 12J2 ASEA HLC725
1985 230 kV TAC 14D1 SIEMENS 3AS2
1985 230 kV TAC 14T1 SIEMENS 3AS2
1985 230 kV FTZ 14S1 SIEMENS 3AS2
1985 230 kV GNN 14F2 SIEMENS 3AS2
1985 230 kV FTZ 14T5 SIEMENS 3AS2
1985 230 kV CMD 14T6 SIEMENS 3AS2
1985 230 kV BGI 14C1 SIEMENS 3AS2
1985 230 kV PAF 14J2 SIEMENS 3AS2
1985 230 kV PAF 14G1 SIEMENS 3AS2
1985 230 kV GNN 14T2 SIEMENS 3AS2
1985 230 kV PRD 14T3 SIEMENS 3AS2
1985  69 kV CMD 12T6 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1985  69 kV SNB 12T1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1985  69 kV SNB 12V3 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1985  69 kV SNB 12D1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1985  69 kV SNB 12V2 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1985 500 kV RCD 15D3 DELLE ALSTHOM PK6D
1985 500 kV RCD 15T3 DELLE ALSTHOM PK6A
1985 230 kV RCD 14T3B MERLIN GERIN FA2
1985 230 kV PAF 14T7B DELLE ALSTHOM FL245
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1985 230 kV PAF 14T8B DELLE ALSTHOM FL245
1985  69 kV IRE 12J4 DELLE ALSTHOM OR1M
1985 230 kV SNB 14T1 DELLE ALSTHOM FL245
1986 230 kV AGL 14L4 INEBRASA FA2245
1986 230 kV MLG 14L1 INEBRASA FA2245
1986  69 kV GNN 12M3 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1986  69 kV GNN 12M4 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1986 230 kV CTG 14T2 MAGRINI 245MHME2V
1986  69 kV ITB 12T1 ASEA HLC725
1986  69 kV SJI 12J2 ASEA HLC725
1986  69 kV SJI 12D1 ASEA HLC725
1986  69 kV SJI 12T3 ASEA HLC725
1986 230 kV PAF 14G2 SIEMENS 3AS2
1986 230 kV PAF 14J1 SIEMENS 3AS2
1986 230 kV MSD 14D1 SIEMENS 3AS2
1986 230 kV FTZ 14Z4 SIEMENS 3AS2
1986 230 kV SJI 14T1B SIEMENS 3AS2
1986 230 kV SJI 14T1A SIEMENS 3AS2
1986 230 kV SJI 14T3 SIEMENS 3AS2
1986 230 kV PTU 14T2 SIEMENS 3AS2
1986 230 kV ITB 14S6 SIEMENS 3AS2
1986 230 kV ITB 14T1 SIEMENS 3AS2
1986 230 kV BGI 14T7 SIEMENS 3AS2
1986 230 kV FTZ 14F1 SIEMENS 3AS2
1986 230 kV PAF 14F1 SIEMENS 3AS2
1986  69 kV MRD 12T1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1986  69 kV RLD 12D1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1986 230 kV RCD 14C6 MERLIN GERIN FA2
1986  69 kV IRE 12D1 DELLE ALSTHOM OR1M
1987 230 kV AGL 14M7 INEBRASA FA2245
1987 230 kV MLG 14T1 MAGRINI 245MHME2V
1987  69 kV ITB 12J7 ASEA HLC725
1987  69 kV MSD 12J5 ASEA HLC725
1987  69 kV MSD 12T1 ASEA HLC725
1987 230 kV PAF 14F2 SIEMENS 3AS2
1987 230 kV MSD 14T1 SIEMENS 3AS2
1987 230 kV RLD 14S3 SIEMENS 3AS2
1987 230 kV TSA 14T4 SIEMENS 3AS2
1987 230 kV MLG 14T5 SIEMENS 3AS3
1987  69 kV GNN 12D1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1987  69 kV GNN 12T1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1987  69 kV BRA 12V5 DELLE ALSTHOM HPGE914C
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1987  69 kV JZD 12T1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1987 500 kV BEA 15T1 DELLE ALSTHOM PK6D
1987  69 kV MLG 12D1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1987 230 kV CGD 14T6 SIEMENS 3AS3
1987 230 kV FTZ 14E5 SIEMENS 3AS3
1987 230 kV MLG 14E4 SIEMENS 3AS3
1988 230 kV AGL 14L1 INEBRASA FA2245
1988  69 kV NTD 12T5 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1988 138 kV FNL 13D1 BROWN BOVERI ELF145
1988 138 kV FNL 13T1 BROWN BOVERI ELF145
1988 138 kV FNL 13J3 BROWN BOVERI ELF145
1988 138 kV FNL 13J4 BROWN BOVERI ELF145
1988 138 kV FNL 13J2 BROWN BOVERI ELF145
1988  69 kV PRD 12J1 ASEA HLC725
1988  69 kV NTD 12T3 ASEA HLC725
1988  69 kV NTD 12J6 ASEA HLC725
1988  69 kV PRI 12T2 ASEA HLC725
1988 230 kV FNL 14F1A SIEMENS 3AS2
1988 230 kV FNL 14F2 SIEMENS 3AS2
1988 230 kV FNL 14T1 SIEMENS 3AS2
1988 230 kV PAF 14J3 SIEMENS 3AS2
1988 230 kV PAF 14L1 SIEMENS 3AS2
1988 500 kV LGZ 15D5 SIEMENS 3AT5
1988 500 kV LGZ 15C4 SIEMENS 3AT5
1988 500 kV LGZ 15T1 SIEMENS 3AT4
1988 500 kV LGZ 15D4 SIEMENS 3AT5
1988 500 kV LGZ 15L5 SIEMENS 3AT5
1988 500 kV LGZ 15C3 SIEMENS 3AT5
1988 500 kV LGZ 15D2 SIEMENS 3AT5
1988 500 kV LGZ 15C1 SIEMENS 3AT5
1988 500 kV LGZ 15T2 SIEMENS 3AT4
1988  69 kV BNO 12V1 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1988 230 kV NTD 14T3 SIEMENS 3AS2
1988  69 kV SBD 12J6 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1989 230 kV AGL 14M8 INEBRASA FA2245
1989  69 kV CGD 12J4 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1989  69 kV BJS 12M5 SPRECHER & SCHUH HPFC409K
1989 230 kV PRI 14W1 MAGRINI 245MHM30V
1989  69 kV DMG 12J4 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1989  69 kV DMG 12J7 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1989  69 kV DMG 12J8 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1989  69 kV ACD 12F2 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
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1989  69 kV ACD 12D1 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1989  69 kV ACD 12T5 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1989  69 kV DMG 12J9 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1989  69 kV DMG 12D1 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1989  69 kV DMG 12T5 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1989  69 kV DMG 12T3 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1989  69 kV DMG 12J3 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1989  69 kV BGI 12T3 ASEA HLC725
1989  69 kV PRD 12J2 ASEA HLC725
1989  69 kV BGI 12D2 ASEA HLC725
1989 230 kV DMG 14F3 MITSUBISHI 200SFM40A
1989 230 kV ACD 14T5 SIEMENS 3AS2
1989 230 kV ACD 14L2 SIEMENS 3AS2
1989 230 kV ACD 14D1 SIEMENS 3AS2
1989 230 kV ACD 14T2 SIEMENS 3AS2
1989 230 kV PAF 14L2 SIEMENS 3AS2
1989 230 kV PAF 14F3 SIEMENS 3AS2
1989 230 kV MSD 14L2 SIEMENS 3AS2
1989 230 kV PRD 14D1 SIEMENS 3AS2
1989 230 kV RLD 14T3 SIEMENS 3AS2
1989 230 kV GNN 14F1 SIEMENS 3AS2
1989 230 kV CMD 14T7 SIEMENS 3AS2
1989 230 kV MLG 14D1 SIEMENS 3AS2
1989 230 kV BGI 14T6 SIEMENS 3AS2
1989  69 kV JZD 12C5 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1989  69 kV ACD 12F1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1989  69 kV RLD 12T3 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1989  69 kV ACD 12F5 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1989  69 kV TAC 12V1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1989  69 kV MRD 12J8 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1989 230 kV SBD 14T1 SIEMENS 3AS2
1989  69 kV SBD 12T1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1989 230 kV FTZ 14F5 SIEMENS 3AS2
1989  69 kV CMD 12T8 ASEA HLC725
1989  69 kV NTD 12T7 MITSUBISHI 70SFM32A
1989 500 kV LGZ 15T3 DELLE ALSTHOM FX32
1989 138 kV ACD 13T2 MITSUBISHI 140SFM40
1989 138 kV ACD 13C2 MITSUBISHI 140SFM40
1989 230 kV DMG 14D1 MITSUBISHI 200SFM40A
1989 230 kV DMG 14F5 MITSUBISHI 200SFM40A
1989 230 kV DMG 14T3 MITSUBISHI 200SFM40A
1989 230 kV BES 14G3 DELLE ALSTHOM FL245
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1989 230 kV BES 14G4 DELLE ALSTHOM FL245
1989 230 kV BES 14D3 DELLE ALSTHOM FL245
1989 230 kV GNN 14E1 SIEMENS 3AS3
1990  69 kV MTT 12V3 GE FK6925005
1990  69 kV GNN 12M1 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1990  69 kV CMA 12J5 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1990  69 kV CMA 12J9 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1990  69 kV CMA 12D1 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1990  69 kV CMA 12T1 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1990  69 kV GNN 12M2 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1990 230 kV GVM 14C2 MAGRINI 245MHME2V
1990  69 kV ACD 12T4 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1990  69 kV DMG 12T2 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1990  69 kV RSD 12J2 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1990  69 kV PRD 12T3 ASEA HLC725
1990  69 kV RSD 12J4 ASEA HLC725
1990 230 kV PAF 14L4 SIEMENS 3AS2
1990 230 kV RCD 14T5 SIEMENS 3AS2
1990 230 kV SJI 14T4 SIEMENS 3AS2
1990 500 kV LGZ 15S4 SIEMENS 3AT5
1990 500 kV LGZ 15D3 SIEMENS 3AT5
1990 230 kV MLG 14M6 INSAT 3AS2
1990 230 kV BES 14V1 SIEMENS 3AS2
1990  69 kV SBD 12J4 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1990  69 kV PIC 12W1 ASEA HLC725
1990  69 kV PTU 12J8 ASEA HLC725
1990 230 kV DMG 14T2 MITSUBISHI 200SFM40A
1990 230 kV CMA 14M6 MITSUBISHI 200SFM40A
1990 230 kV CMA 14D1 MITSUBISHI 200SFM40A
1990 230 kV CMA 14T1 MITSUBISHI 200SFM40A
1990 500 kV LGZ 15D1 DELLE ALSTHOM FX32D
1991 230 kV AGL 14D1 INEBRASA FA2245
1991 230 kV AGL 14M9 INEBRASA FA2245
1991  69 kV CMA 12J6 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1991  69 kV CMA 12J3 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1991  69 kV CMA 12J4 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1991 138 kV FNL 13T2 BROWN BOVERI ELF145
1991 138 kV FNL 13J1 BROWN BOVERI ELF145
1991 138 kV FNL 13T7A BROWN BOVERI ELF145
1991  69 kV NTD 12J8 ASEA HLC725
1991  69 kV BJS 12M6 ASEA HLC725
1991  69 kV BJS 12T2 ASEA HLC725
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1991 230 kV ACD 14T4 SIEMENS 3AS2
1991 230 kV RLD 14T1 SIEMENS 3AS2
1991 230 kV FNL 14T2 SIEMENS 3AS2
1991  69 kV RLD 12L2 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1991  69 kV MLG 12T4 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1991  69 kV RLD 12T1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1991 230 kV PAF 14M1 INSAT 3AS2
1991 230 kV PAF 14M2 INSAT 3AS2
1991  69 kV SBD 12T2 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1991  69 kV TAC 12D1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1991  69 kV RCD 12T2 ASEA HLC725
1991  69 kV RCD 12V1 ASEA HLC725
1991  69 kV RCD 12T1 ASEA HLC725
1991  69 kV MRR 12V4 ASEA HLC725
1991  69 kV MRR 12V3 ASEA HLC725
1991  69 kV RCD 12V2 ASEA HLC725
1992  69 kV ACD 12F4 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1992  69 kV JDM 12V4 ASEA HLC725
1992 230 kV BNO 14F3 SIEMENS 3AS2
1992  69 kV BGI 12D1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1992  69 kV IRE 12T2 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1992  69 kV RLD 12L7 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1992  69 kV RLD 12L6 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1992  69 kV PIC 12T1 ASEA HLC725
1992  69 kV PIC 12L1 ASEA HLC725
1992  69 kV PIC 12D1 ASEA HLC725
1992  69 kV PIC 12L2 ASEA HLC725
1992  69 kV CCD 12M1 ASEA HLC725
1993  69 kV ITB 12J8 ASEA HLC725
1993 230 kV TAC 14C1 SIEMENS 3AS2
1993 230 kV TAC 14T2 SIEMENS 3AS2
1993 230 kV BNO 14L3 SIEMENS 3AS2
1993  69 kV MLG 12T3 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1993 230 kV MLG 14L3 INSAT 3AS2
1993  69 kV TAC 12T2 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1993 230 kV BNO 14T4 MITSUBISHI 200SFM40A
1993 230 kV NTD 14E2 SIEMENS 3AS3
1994  69 kV RIB 12L1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1994  69 kV TSA 12T4 SPRECHER & SCHUH HPF409K
1994 230 kV MSI 14D1 INEBRASA FA2
1994 230 kV MSI 14T2 INEBRASA FA2
1994 230 kV MSI 14S3 INEBRASA FA2
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1994 230 kV MSI 14S5 INEBRASA FA2
1994 230 kV MSI 14S7 INEBRASA FA2
1994 230 kV PRI 14L1 MAGRINI 245MHME2V
1994  69 kV NTD 12J5 ASEA HLC725
1994  69 kV ITB 12J9 ASEA HLC725
1994  69 kV MSD 12J1 ASEA HLC725
1994 230 kV TSA 14D1 SIEMENS 3AS2
1994 230 kV TSA 14L1 SIEMENS 3AS2
1994 230 kV IRE 14T4 SIEMENS 3AS2
1994 230 kV CTG 14T4 SIEMENS 3AS2
1994  69 kV ITB 12J5 DELLE ALSTHOM HPGE914C
1994  69 kV MLG 12C6 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1994  69 kV MLG 12W1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1994  69 kV JDM 12T3 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1994  69 kV MLG 12C3 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1994  69 kV MLG 12C4 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1994  69 kV MLG 12C7 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1994 230 kV JDM 14T3 SIEMENS 3AS2
1994  69 kV MLG 12C2 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1994  69 kV RIB 12T1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1994  69 kV RIB 12D1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1994  69 kV RIB 12L6 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1994  69 kV RIB 12L5 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1994  69 kV RIB 12L4 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1994 230 kV RIB 14M1 INSAT 3AS2
1994 500 kV XGO 15G6 SIEMENS 3AT4
1994 500 kV XGO 15D4 SIEMENS 3AT5
1994 500 kV XGO 15V4 SIEMENS 3AT5
1994 500 kV MSI 15D2 SIEMENS 3AT5
1994 500 kV XGO 15D5 SIEMENS 3AT5
1994 500 kV MSI 15V4 SIEMENS 3AT5
1994 500 kV XGO 15D6 SIEMENS 3AT5
1994 500 kV XGO 15V5 SIEMENS 3AT5
1994  69 kV MRD 12T3 ASEA HLC725
1994 138 kV IRE 13N1 MITSUBISHI 140SFM40
1995 230 kV MSI 14S4 INEBRASA FA2
1995 230 kV MSI 14S6 INEBRASA FA2
1995  69 kV FTZ 12H1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1995  69 kV BGI 12L1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1995 500 kV XGO 15G5 SIEMENS 3AT4
1995 500 kV XGO 15G4 SIEMENS 3AT4
1995  69 kV PTU 12J9 ASEA HLC725
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1995 138 kV FNL 13G2 MITSUBISHI 140SFM40
1995 230 kV PAF 14D1 MITSUBISHI 200SFM50A
1995 138 kV FNL 13P2 MITSUBISHI 140SFM40
1996  69 kV ITH 12T2 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1996  69 kV ITH 12M1 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1996  69 kV ITH 12M3 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1996 230 kV BRA 14T1 INEBRASA FA2
1996 230 kV MSI 14T3 INEBRASA FA2
1996  69 kV MRR 12T4 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1996  69 kV AGL 12T5 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1996  69 kV AGL 12D1 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1996 230 kV TSA 14W1 SIEMENS 3AS2
1996 230 kV ITH 14L1 SIEMENS 3AS2
1996 230 kV BJS 14L1 SIEMENS 3AS2
1996 230 kV BNB 14M5 SIEMENS 3AS2
1996 230 kV FTZ 14F2 SIEMENS 3AS2
1996 230 kV BNB 14Z7 INSAT 3AS2
1996 230 kV PTU 14T3 SIEMENS 3AS2A
1996 230 kV CMD 14C7 SIEMENS 3AS2A
1996 230 kV BNB 14M4 INSAT 3AS2
1996 230 kV BNB 14Z6 INSAT 3AS2
1996  69 kV JDM 12V3 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1996 230 kV BNB 14D1 SIEMENS 3AS2A
1996 230 kV MLG 14L2 INSAT 3AS2
1996 230 kV AGL 14T5 SIEMENS 3AS2A
1996 230 kV AGL 14M5 SIEMENS 3AS2
1996  69 kV BRA 12V6 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1996  69 kV PTU 12T3 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1996 500 kV XGO 15G3 SIEMENS 3AT4
1996 500 kV MSI 15D1 SIEMENS 3AT4
1996 500 kV XGO 15D3 SIEMENS 3AT5
1996 500 kV XGO 15D2 SIEMENS 3AT5
1996 500 kV XGO 15G2 SIEMENS 3AT4
1996  69 kV BRA 12V3 ASEA HLC725
1996 230 kV BRA 14E1 SIEMENS 3AS3
1996 138 kV FNL 13G1 MITSUBISHI 140SFM40
1996 230 kV MRR 14D1 MITSUBISHI 200SFM40A
1996 138 kV FNL 13G3 MITSUBISHI 140SFM40
1997  69 kV GNN 12J1 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1997  69 kV GNN 12M7 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1997  69 kV DMG 12T1 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1997 230 kV ICO 14M3 INEBRASA FA240



CAPÍTULO 9                                                                                          APÊNDICES

114

Ano
Instalação

Tensão SE Posição
Operacional

Fabricante Tipo

1997 230 kV MSI 14M7 INEBRASA FA2
1997 230 kV GVM 14C1 MAGRINI 245MHME2V
1997  69 kV PEN 12C8 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1997  69 kV PEN 12C5 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1997  69 kV FTZ 12J2 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1997  69 kV FTZ 12J5 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1997  69 kV FTZ 12J6 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1997  69 kV DMG 12J6 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1997  69 kV FTZ 12J8 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1997  69 kV PEN 12C1 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1997  69 kV CGD 12J5 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1997  69 kV FTZ 12J9 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1997 230 kV STJ 14D1 SIEMENS 3AS2
1997 230 kV STJ 14T1 SIEMENS 3AS2
1997 230 kV FNL 14F3 SIEMENS 3AS2
1997 230 kV SJI 14M1 SIEMENS 3AS2
1997 230 kV PIC 14W1 SIEMENS 3AS2
1997  69 kV STJ 12J4 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1997  69 kV STJ 12J6 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1997  69 kV PEN 12C7 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1997  69 kV ICO 12J5 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1997  69 kV PEN 12D1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1997  69 kV ICO 12J4 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1997  69 kV ICO 12T1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1997  69 kV TAC 12V4 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1997  69 kV PEN 12C6 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1997  69 kV CGD 12H1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1997 230 kV DMG 14T1 INSAT 3AS2
1997  69 kV STJ 12T5 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1997 500 kV XGO 15D1 SIEMENS 3AT5
1997 500 kV XGO 15G1 SIEMENS 3AT4
1997  69 kV PIC 12L3 ASEA HLC725
1997 230 kV CGD 14T3 MITSUBISHI 200SFM40A
1997 230 kV PAF 14D2 MITSUBISHI 200SFM50A
1998  69 kV PEN 12C4 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1998  69 kV GNN 12M5 SPRECHER & SCHUH HPF409K
1998  69 kV GNN 12M6 SPRECHER & SCHUH HPF409K
1998 230 kV MRR 14C7 INEBRASA FA240
1998  69 kV JZD 12C1 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1998  69 kV TSA 12J7 SPRECHER & SCHUH HPFC409K
1998  69 kV GNN 12J2 SPRECHER & SCHUH HPFC409K
1998 230 kV FNL 14E1 INEBRASA FA240
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1998 230 kV ENP 14T1 INEBRASA FA240
1998 230 kV FTZ 14T1 INEBRASA FA2
1998 230 kV FTZ 14T2 INEBRASA FA2
1998 230 kV FTZ 14T3 INEBRASA FA2
1998 230 kV ENP 14E3 INEBRASA FA2
1998 230 kV ENP 14N1 INEBRASA FA2
1998  69 kV NTD 12T4 SPRECHER & SCHUH HPF409K
1998  69 kV FTZ 12L3 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1998  69 kV CGD 12J6 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1998  69 kV FTZ 12J7 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1998  69 kV ACD 12F3 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1998  69 kV FTZ 12J1 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1998  69 kV FTZ 12J3 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1998  69 kV FTZ 12J4 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1998 230 kV TAC 14C2 SIEMENS 3AS2
1998 230 kV PEN 14T1 SIEMENS 3AS2
1998 230 kV BJS 14T2 SIEMENS 3AS2
1998 230 kV SJI 14D1 SIEMENS 3AS2
1998 230 kV BJS 14T3 SIEMENS 3AS2
1998  69 kV TSA 12T5 SIEMENS 3AP1FG
1998  69 kV PTU 12H1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1998  69 kV GNN 12H1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1998  69 kV PEN 12T1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1998 230 kV CMD 14T4 SIEMENS 3AS2A
1998  69 kV ICO 12J6 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1998  69 kV SBD 12J5 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1998  69 kV BGI 12T4 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1998 230 kV OLD 14T1B INSAT 3AS2
1998 230 kV FNL 14D1 INSAT 3AS2
1998 230 kV TAC 14M5 SIEMENS 3AS2A
1998 230 kV TAC 14M6 SIEMENS 3AS2A
1998 230 kV BJS 14E3 SIEMENS 3AS2
1998 230 kV AGL 14T3 SIEMENS 3AS2A
1998 230 kV BJS 14E1 INSAT 3AS2
1998 230 kV TAC 14M4 SIEMENS 3AS2A
1998  69 kV PRI 12J1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1998  69 kV CGD 12H2 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1998  69 kV TSA 12H2 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1998 230 kV RLD 14S9 SIEMENS 3AS2A
1998 230 kV IRE 14E1 SIEMENS 3AS2A
1998 230 kV BGI 14T4 SIEMENS 3AS2
1998 230 kV BJS 14D1 SIEMENS 3AS2
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1998 230 kV BJS 14E2 SIEMENS 3AS2
1998 230 kV FTZ 14D1 INSAT 3AS2
1998  69 kV MRD 12J6 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1998  69 kV MRD 12H2 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1998  69 kV MRD 12H1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1998 138 kV ENP 13T1 SIEMENS 3AR1
1998 138 kV ENP 13V1 SIEMENS 3AR1
1998 138 kV ENP 13V6 SIEMENS 3AR1
1998 500 kV XGO 15V6 SIEMENS 3AT5
1998 500 kV RCD 15L7 SIEMENS 3AT5
1998 230 kV TSA 14H1 ASEA BROWN BOVERI HPL245B1
1998 230 kV BNB 14H1 ASEA BROWN BOVERI HPL245B1
1998 230 kV BNB 14H2 ASEA BROWN BOVERI HPL245B1
1998 230 kV GNN 14L3 MITSUBISHI 200SFM40A
1998 230 kV NTD 14D1 MITSUBISHI 200SFM40A
1998 230 kV NTD 14T4 MITSUBISHI 200SFM50A
1998 230 kV FNL 14F6 MITSUBISHI 200SFM50A
1999 230 kV ENP 14T2 INEBRASA FA240
1999 230 kV ENP 14D1 INEBRASA FA240
1999 230 kV FNL 14E2 INEBRASA FA240
1999 230 kV ENP 14N2 INEBRASA FA2
1999  69 kV DMG 12T4 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1999  69 kV NTD 12J9 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
1999 230 kV CTU 14T2 SIEMENS 3AS2
1999 230 kV PRI 14S1 SIEMENS 3AS2
1999 230 kV BJS 14T6 SIEMENS 3AS2
1999 230 kV PRI 14D1 SIEMENS 3AS2
1999 230 kV MTT 14T1 SIEMENS 3AS2
1999  69 kV MRR 12H2 SIEMENS 3AP1FG
1999  69 kV FTZ 12N1 SIEMENS 3AP1FG
1999  69 kV FTZ 12L1 SIEMENS 3AP1FG
1999 500 kV CMD 15D3 DELLE ALSTHOM PK6A
1999 230 kV CGD 14C2 HITACHI OFPI20040L
1999 230 kV CGD 14C1 HITACHI OFPI20040L
1999 230 kV CGD 14V3 HITACHI OFPI20040L
1999 230 kV FNL 14F7 INSAT 3AS2
1999 230 kV FNL 14T3 SIEMENS 3AS2A
1999  69 kV JDM 12T5 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1999  69 kV RIB 12L7 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1999  69 kV RIB 12L8 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1999  69 kV SBD 12J2 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1999  69 kV MRR 12H1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
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1999  69 kV BJS 12C1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1999  69 kV BJS 12C2 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1999  69 kV SBD 12J1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
1999 230 kV NTD 14E1 SIEMENS 3AS2A
1999 138 kV ENP 13D1 SIEMENS 3AR1
1999 138 kV FNL 13T3 SIEMENS 3AR1
1999 138 kV ENP 13T2 SIEMENS 3AR1
1999 230 kV DMG 14T4 INSAT 3AS2
1999 230 kV TSA 14F1 SIEMENS 3AS2A
1999 500 kV MSI 15L7 SIEMENS 3AT5
1999 230 kV CGD 14H1 ASEA BROWN BOVERI HPL245B1
1999 230 kV DMG 14H1 ASEA BROWN BOVERI HPL245B1
1999 230 kV TSA 14H2 ASEA BROWN BOVERI HPL245B1
1999 138 kV ENP 13V2 MERLIN GERIN SB6145KV
1999 230 kV JDM 14F1 MITSUBISHI 200SFM50A
1999  69 kV MTT 12D1 DELLE ALSTHOM OR1M
1999 230 kV CTU 14T1 MITSUBISHI 200SFM40A
2000 500 kV FZD 15V5 SIEMENS 3AT5EI
2000 500 kV TSD 15E4 SIEMENS 3AT5EI
2000 500 kV TSD 15V9 SIEMENS 3AT5EI
2000 500 kV TSD 15C8 SIEMENS 3AT5EI
2000 500 kV SBT 15D1 SIEMENS 3AT5EI
2000 500 kV SBT 15V7 SIEMENS 3AT5EI
2000 500 kV TSD 15D2 SIEMENS 3AT5EI
2000 500 kV TSD 15D1 SIEMENS 3AT5EI
2000 500 kV FZD 15D1 SIEMENS 3AT5EI
2000  69 kV FTZ 12H4 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV FTZ 12H2 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV BES 12T7 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV FTZ 12H3 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV NTD 12H1 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV NTD 12H2 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV RLD 12H3 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV RLD 12H4 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV SBD 12H2 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV SBD 12H1 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV MLG 12H1 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV FTZ 12L4 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
2000  69 kV PEN 12C3 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
2000  69 kV CMA 12T2 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
2000 230 kV CMA 14T2 SIEMENS 3AS2
2000 230 kV FNL 14T6 SIEMENS 3AS2
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2000 230 kV MTT 14T3 SIEMENS 3AS2
2000 230 kV MTT 14T2 SIEMENS 3AS2
2000  69 kV DMG 12H1 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV DMG 12N1 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV DMG 12H2 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV DMG 12H3 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV DMG 12H4 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV SBD 12J7 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV JDM 12H1 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV JDM 12H3 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV JDM 12H2 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV JCR 12H2 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV TSA 12H1 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV NTD 12H3 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV NTD 12H4 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV BNO 12T3 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV BNO 12D1 SIEMENS 3AP1FG
2000 230 kV IRE 14T7 INSAT 3AS2
2000 500 kV FZD 15D2 SIEMENS 3AT5EI
2000 500 kV FZD 15T2 SIEMENS 3AT5EI
2000 500 kV FZD 15V7 SIEMENS 3AT5EI
2000  69 kV JDM 12V5 SIEMENS 3AR1/3AR1A
2000  69 kV TSA 12J8 SIEMENS 3AR1/3AR1A
2000 230 kV TSA 14T5 SIEMENS 3AS2A
2000  69 kV MRR 12T5 SIEMENS 3AR1/3AR1A
2000 230 kV FZD 14Z6 SIEMENS 3AS2A
2000 230 kV FZD 14D1 SIEMENS 3AS2A
2000 230 kV PRI 14T4 SIEMENS 3AS2A
2000 230 kV FZD 14Z4 SIEMENS 3AS2A
2000 230 kV FZD 14T2 SIEMENS 3AS2A
2000 230 kV FZD 14T1 SIEMENS 3AS2A
2000 230 kV TSD 14T1 SIEMENS 3AS2A
2000 500 kV CMD 15L6 SIEMENS 3AT5
2000 500 kV JDM 15D2 SIEMENS 3AT5
2000 500 kV JDM 15D1 SIEMENS 3AT5
2000 500 kV JDM 15V5 SIEMENS 3AT5
2000 500 kV CMD 15D4 SIEMENS 3AT5
2000 500 kV CMD 15E2 SIEMENS 3AT4
2000 500 kV SOB 15T5 SIEMENS 3AT4
2000  69 kV RLD 12H1 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV RLD 12H2 SIEMENS 3AP1FG
2000  69 kV AGL 12J7 SIEMENS 3AP1FG
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2000 230 kV FTZ 14H1 ASEA BROWN BOVERI HPL245B1
2000 230 kV SOB 14T5 ASEA BROWN BOVERI HPL245A2
2000 230 kV TSD 14T3 ASEA BROWN BOVERI HPL245A2
2000 230 kV FZD 14Z5 ASEA BROWN BOVERI HPL245A2
2000 230 kV FZD 14Z7 ASEA BROWN BOVERI HPL245A2
2000 230 kV FNL 14H1 ASEA BROWN BOVERI HPL245B1
2000 138 kV PRI 13C1 MERLIN GERIN SB6145KV
2000 138 kV FNL 13T6 MERLIN GERIN SB6145KV
2000 230 kV MTT 14T4 MITSUBISHI 200SFM50A
2000 230 kV MTT 14T5 MITSUBISHI 200SFM50A
2000 230 kV CGD 14E1 SIEMENS 3AS3
2000 500 kV RCD 15T4 BROWN BOVERI DLF550PC6
2001  69 kV MTT 12H1 DELLE ALSTHOM OR1M
2001 500 kV LGZ 15V1 SIEMENS 3AT5EI
2001  69 kV CPE 12D1 SIEMENS 3AP1FG
2001  69 kV AGL 12J6 SIEMENS 3AP1FG
2001  69 kV AGL 12J3 SIEMENS 3AP1FG
2001  69 kV AGL 12J5 SIEMENS 3AP1FG
2001  69 kV AGL 12J4 SIEMENS 3AP1FG
2001  69 kV CPE 12M1 SIEMENS 3AP1FG
2001  69 kV CPE 12M2 SIEMENS 3AP1FG
2001  69 kV CPE 12M3 SIEMENS 3AP1FG
2001  69 kV CPE 12T1 SIEMENS 3AP1FG
2001  69 kV RIB 12L9 SIEMENS 3AP1FG
2001  69 kV RIB 12L3 SIEMENS 3AP1FG
2001  69 kV RIB 12L2 SIEMENS 3AP1FG
2001  69 kV CPE 12T5 SIEMENS 3AP1FG
2001  69 kV PTU 12T4 SIEMENS 3AP1FG
2001  69 kV CPE 12M4 SIEMENS 3AP1FG
2001  69 kV ICO 12D1 SIEMENS 3AP1FG
2001  69 kV MLG 12C1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
2001  69 kV AGL 12T3 SIEMENS 3AR1/3AR1A
2001 230 kV CPE 14S2 SIEMENS 3AS2A
2001 230 kV CPE 14S1 SIEMENS 3AS2A
2001 230 kV CPE 14T1 SIEMENS 3AS2A
2001 500 kV LGZ 15D6 SIEMENS 3AT5
2001  69 kV JCR 12T3 ASEA HLC725
2001 230 kV TSD 14D1 ASEA BROWN BOVERI HPL245A2
2001 230 kV PTU 14T4 ASEA BROWN BOVERI HPL245B1
2001 230 kV MLG 14H1 ASEA BROWN BOVERI HPL245B1
2001 230 kV MLG 14H2 ASEA BROWN BOVERI HPL245B1
2001 230 kV FNL 14T8 SIEMENS 3AP1FG
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2001 230 kV RIB 14T1 MERLIN GERIN SB6
2001 230 kV CMD 14C2 MERLIN GERIN FA2245KV
2001 230 kV CMD 14N1 MERLIN GERIN FA2245KV
2001 230 kV CMD 14M2 MERLIN GERIN FA2245KV
2001 230 kV CPE 14D1 MERLIN GERIN FA2245KV
2001 230 kV RIB 14S1 MERLIN GERIN FA2245KV
2001 230 kV RIB 14D1 MERLIN GERIN FA2245KV
2001 230 kV SBD 14N1 MERLIN GERIN FA2245KV
2001  69 kV BGI 12H1 DELLE ALSTHOM OR1M
2002  69 kV CGD 12T5 SIEMENS 3AP1FG
2002 500 kV TSD 15T1 SIEMENS 3AT5
2002 500 kV TSD 15C9 SIEMENS 3AT5
2002  69 kV ACD 12T6 SIEMENS 3AP1FG
2002  69 kV BJS 12T1 SIEMENS 3AP1FG
2002  69 kV ICO 12J8 SIEMENS 3AP1FG
2002  69 kV MRD 12T4 SIEMENS 3AP1FG
2002  69 kV SNB 12T3 SIEMENS 3AP1FG
2002  69 kV SBD 12T3 SIEMENS 3AP1FG
2002  69 kV PEN 12T2 SIEMENS 3AP1FG
2002  69 kV IRE 12T3 SIEMENS 3AP1FG
2002 230 kV PEN 14S9 INEBRASA FA2245
2002  69 kV JZD 12T6 SPRECHER & SCHUH HPF512S2F
2002 230 kV CGD 14V4 INEBRASA FA2
2002 230 kV CGD 14T5 INEBRASA FA2
2002 230 kV IRE 14F1 SIEMENS 3AS2
2002 230 kV IRE 14D1 INSAT 3AS2
2002 230 kV CCD 14W1 INSAT 3AS2
2002 230 kV NTD 14V4 SIEMENS 3AS2
2002  69 kV RIB 12T2 SIEMENS 3AR1/3AR1A
2002  69 kV TSA 12C1 SIEMENS 3AR1/3AR1A
2002  69 kV MRD 12J3 SIEMENS 3AR1/3AR1A
2002 230 kV JDM 14T6 SIEMENS 3AS2
2002  69 kV MLG 12C8 SIEMENS 3AR1/3AR1A
2002 230 kV STJ 14F2 SIEMENS 3AS2A
2002 230 kV STJ 14L2 SIEMENS 3AS2A
2002 230 kV MSI 14M9 SIEMENS 3AS2
2002 230 kV MSI 14M8 SIEMENS 3AS2
2002 500 kV MLG 15D1 SIEMENS 3AT5EI
2002 500 kV MLG 15D2 SIEMENS 3AT5EI
2002 230 kV IRE 14F2 SIEMENS 3AS2
2002 230 kV FNL 14H2 ASEA BROWN BOVERI HPL245B1
2002 230 kV MCO 14S6 ASEA BROWN BOVERI HPL245A2
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2002 230 kV MCO 14D1 ASEA BROWN BOVERI HPL245A2
2002 230 kV TSD 14L4 ASEA BROWN BOVERI HPL245A2
2002 230 kV TSD 14L3 ASEA BROWN BOVERI HPL245A2
2002 230 kV TSA 14L3 ASEA BROWN BOVERI HPL245A2
2002 230 kV TSA 14L4 ASEA BROWN BOVERI HPL245A2
2002 230 kV SBD 14T3 ASEA BROWN BOVERI HPL245B1
2002 230 kV PEN 14D1 ASEA BROWN BOVERI HPL245A2
2002 230 kV JCR 14M1 ASEA BROWN BOVERI HPL245A2
2002 230 kV JCR 14M2 ASEA BROWN BOVERI HPL245A2
2002 230 kV IRE 14T3 ASEA BROWN BOVERI HPL245B1
2002 230 kV MCO 14S7 ASEA BROWN BOVERI HPL245A2
2002 138 kV ENP 13T3 MERLIN GERIN SB6145KV
2002 230 kV PFE 14T1 MERLIN GERIN SB6
2002 230 kV ACD 14T6 MERLIN GERIN SB6
2002 230 kV PFE 14T2 MERLIN GERIN SB6
2002 230 kV PFE 14D1 MERLIN GERIN FA2245KV
2002 230 kV PFE 14F3 MERLIN GERIN FA2245KV
2002 230 kV PFE 14C4 MERLIN GERIN FA2245KV
2002 230 kV PFE 14C3 MERLIN GERIN FA2245KV
2002 230 kV RIB 14T2 MERLIN GERIN SB6
2002 230 kV IRE 14H1 SCHINEIDER FA1
2002 230 kV PTU 14M9 MITSUBISHI 200SFM50A
2002 230 kV BJS 14H1 SCHINEIDER FA1
2003 500 kV MLG 15V3 SIEMENS 3AT5EI
2003 500 kV TSD 15E5 SIEMENS 3AT5EI
2003 500 kV TSD 15D3 SIEMENS 3AT5EI
2003  69 kV BNB 12J3 SIEMENS 3AP1FG
2003  69 kV BNB 12J5 SIEMENS 3AP1FG
2003  69 kV PTU 12T2 SIEMENS 3AP1FG
2003  69 kV PTU 12D1 SIEMENS 3AP1FG
2003  69 kV DMG 12N3 SIEMENS 3AP1FG
2003  69 kV FTZ 12T1 SIEMENS 3AP1FG
2003  69 kV FTZ 12T2 SIEMENS 3AP1FG
2003  69 kV FTZ 12L2 SIEMENS 3AP1FG
2003  69 kV FTZ 12T3 SIEMENS 3AP1FG
2003  69 kV FTZ 12D1 SIEMENS 3AP1FG
2003  69 kV FTZ 12T4 SIEMENS 3AP1FG
2003  69 kV PTU 12T1 SIEMENS 3AP1FG
2003 230 kV ITI 14N1 ASEA BROWN BOVERI HPL245A2
2003 230 kV ITI 14N2 ASEA BROWN BOVERI HPL245A2
2003 230 kV ITI 14D1 ASEA BROWN BOVERI HPL245A2
2003 230 kV ITI 14F7 ASEA BROWN BOVERI HPL245A2
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2003 230 kV ITI 14F6 ASEA BROWN BOVERI HPL245A2
2003 138 kV FNL 13T9 MERLIN GERIN SB6145KV
2003 230 kV MSD 14C4 MERLIN GERIN FA2245KV
2003 230 kV SPU 14C2 MERLIN GERIN SB6
2003 230 kV SPU 14F1 MERLIN GERIN SB6
2003 230 kV SPU 14C3 MERLIN GERIN SB6
2003 230 kV SPU 14C1 MERLIN GERIN SB6
2003 230 kV SPU 14L2 MERLIN GERIN SB6
2003 230 kV SPU 14F3 MERLIN GERIN SB6

9.6 Quantitativo de Falhas por Nível de Tensão na CHESF

Tabela 9.7 � Quantitativo de Falhas por Nível de Tensão

Tensão 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
500 kV 4 3 5 2 5 9 2 5 2 3
230 kV 28 22 16 16 13 7 15 11 10 12

138/115 kV 3 4 4 0 1 1 4 0 1 3
 69 kV 33 17 20 12 16 6 3 8 10 7
Total 68 46 45 30 35 23 24 24 23 25
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