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INTRODUÇÃO

Não conhecer a condição pode levar a interrupções não 
programadas, custos de reparos não planejados, 
disponibilidade on-line reduzida e perda de receita.

A SOS Máquinas oferece uma ampla gama de produtos e 
serviços para seus clientes com o objetivo de contribuir para 
a garantia da confiabilidade geral e a qualidade da operação 
de seus equipamentos.

Nosso programa de diagnose avançada do isolamento de 
máquinas elétricas rotativas consistem na aplicação de 
métodos de testes com tensão contínua e alternada, onde 
são obtidos diversos parâmetros que são analisados por 
especialistas com o auxílio de um programa e algoritmo 
desenvolvidos especialmente para esta atividade.

Nosso serviço de avaliação das condição e de inspeção é um 
diagnóstico que é realizado por profissionais altamente 
qualificados para auxiliar no entendimento dos clientes sobre 
as reais condições de seus equipamentos.

Como parte do serviço, os clientes receberão um Relatório 
Final documentando os resultados dos teste elétricos e 
mecânicos e das inspeções visuais realizadas, bem como 
recomendações imediatas e de longo prazo.

O Programa  Avalia as Condições e Confiabilidade de SCME
Máquinas Rotativas é um procedimento de teste abrangente, 
usado para avaliar a condição da isolação e partes 
mecânicas de geradores e motores de média tensão.

•  Estabelecer uma linha de base de condição das unidades;

• Nível 1 - Rotor Montado

• Nível 2- Rotor Montado/ Algumas tampas removidas

• Nível 3 - Rotor Extraído / Acesso Total ao Gerador / 
Motor

• Identificar possíveis melhorias de desempenho 
operacional.

A SOS Máquinas pode oferecer aos seus clientes três (03) 
níveis de Avaliações:

•  Aumentar a receita anual e melhorar a disponibilidade on-
line;

Os testes elétricos são realizados nos terminais principais do 
gerador/motor e inspeções visuais são realizadas se o 
acesso estiver disponível.

Além dos serviços de nível 1, a remoção de

Além das inspeções dos outros níveis, permite umainspeção 
completa do estator e do rotor, incluindo a avaliação de 
componentes estruturais, sistema de cunhas, isolamento do 
pacote de lâminas do estator, etc.

•  Reduzir custos de O&M e prêmios anuais de apólices de 
seguro;

algumas tampas permite mais acesso para realizar 
inspeções mais detalhadas dos componentes do estator e do 
rotor, assim como realizar inspeções mecânicas nos mancais 
e munhões da máquina. 

Alguns dos benefícios percebidos com o
Serviço de Avaliação da Condição e Inspeção:

• Melhorar as práticas de manutenção, planejamento e 
agendamento de manutenções;

Estator de Turbo Gerador 10 MVA 13,8 kV antes e
depois das avaliações e reparos no campo.
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•  Serviços de engenharia eletromecânica;

• Fabricação de bobinas no sistema resin-rich ou para 
impregnação em sistema VPI;

•  Projeto e fabricação de coletores de anéis;
•  Rebobinamento de rotor com barras retangulares ou 
multi espiras;

•  Correção de colos de eixo via metalização;

•  Fabricação de núcleo magnético;
•  Manutenção preventiva e corretiva;

•  Rebabitagem de casquilhos de mancais;

• Teste em plena carga em dinamômetro conforme norma 
ABNT 5383;

•  Reembaralhamento do pacote de chapas do estator e rotor;

•  Peritagem elétrica e mecânica;

•  Uso dos mais modernos sistemas de isolação existentes;

•  Impregnação em VPI com resina EPOXI;
•  Balanceamento de partes rotativas;

•  Fabricação de eixos em aço ligas SAE 1045, 4140 ou 8620 
ou até mesmo aço inox;

•  Reisolamento de polos de campo de máquinas síncronas;

•  Rejuvenescimento de geradores e motores;

•  Fabricação de caixa de ligação com proteção anti-surto e 
correção do FP;
•  Fabricação de partes e peças;

•  Testes elétricos estáticos e dinâmicos (rotina, tipo, 
vibração, ruído);

Desde a operação inicial até após rejuvenescimento ou 
reparo, o desempenho dos motores e geradores continuará 
sofrendo degradações ao longo do tempo, mesmo durante a 
operação normal. O objetivo do programa de Avaliação e 
Inspeção é fornecer um serviço que maximize o desempenho 
a vida útil do equipamento. A SOS Máquinas possui 
equipamentos avançados para diagnosticar e realizar
reformas de equipamentos (restaurando o equipamento de 
volta aos níveis originais de desempenho) e / ou 
repotenciação (aprimorando o equipamento além dos níveis 
de desempenho originais com materiais, projetos 
aprimorados, etc. ).

Testes em Dinamômetro

Montagem / desmontagem em oficina

Repotenciação

TEMPO
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Gráfico de Desempenho x Tempo

SERVIÇOS EM OFICINA
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• Rejuvenescimento;
• Mapeamento de cunhas e travas dos enrolamentos;

• Serviços elétricos em geral.

• Rebobinagem;

• Reparos em emergência;

Manutenção dos enrolamentos

• Diagnóstico elétrico avançado.
• Peritagem eletromecânica;

Testes Elétricos

•  Análise de vibração;

•  Alinhamento a laser e convencional;

•  Ensaio de LP fluorescente ou padrão;
•  Ensaio de ultrasssom;

•  Montagem e desmontagem eletromecânica;

•  Ajustes de mancais de deslizamento;

•  Análise boroscópica;
•  Térmografia

•  Balanceamento estático e dinâmico;

•  Rebabitagem de casquilhos de mancal;
• Usinagem de campo em bases, eixos, comutadores e anéis 
coletores;

•  Start up em campo.

Manutenção Mecânica

A Tabela 1 abaixo ilustra os testes e inspeções típicas que serão realizadas em cada Nível de Avaliação. Devido aos vários tipos 
de configurações dos equipamentos, a acessibilidade a todas as áreas de inspeção pode não ser possível. Uma breve 
descrição de cada teste é apresentada nas páginas a seguir.

 NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 

 
Máquina Montada 

(Rotor Inserido) 

Máquina Montada 

(Algumas Tampas 

Removidas/Rotor 

Inserido) 

 
Máquina Desmontada 

(Rotor Extraído) 

 Descrição do Ensaio    

 
 
 
 
 
 
 
 

Estator 

Resistência dos Enrolamentos x x x 

Impedância dos Enrolamentos x x x 

Resistência de Isolamento (RI), Índice de Absorção (IA) e Índice de Polarização (IP) x x x 

Corrente de Reabsorção (DD - Dielectric Discharge) x x x 

Teste de Degrau de Tensão DC (Step Voltage) x x x 

HIPOT AC e DC x x x 

Capacitância, TanDelta (Fator de Dissipação/Fator de Potência) e Tip-Up x x x 

Descargas Parciais (Off-line) x x x 

Surge Test x x x 

Corona Visual (Blackout Test)   x 

Resistência RTDs x x x 

Inspeções Visuais x x x 

Verificação de Fixação das Cunhas   x 

Inspeção Boroscópica  x x 

Verificação do Entreferro  x x 

Verifiação da Excentricidade  x x 

 
 
 

 
Rotor 

Resistência dos Enrolamentos x x x 

Impedância dos Enrolamentos x x x 

Resistência de Isolamento (RI), Índice de Absorção (IA) e Índice de Polarização (IP) x x x 

Corrente de Reabsorção (DD - Dielectric Discharge) x x x 

Surge Test x x x 

Inspeções Visuais  x x 

Inspeção Boroscópica dos Pólos  x x 

Detecção de falhas do rotor gaiola e excentricidade do entreferro (Exclusividade SOS Máquinas) x x  

 
 

Excitatriz 

Resistência dos Enrolamentos x x x 

Impedância dos Enrolamentos x x x 

Resistência de Isolamento (RI), Índice de Absorção (IA) e Índice de Polarização (IP) x x x 

Inspeções Visuais x x x 

 

Tabela 1:
Testes recomendados por Nível de Avaliação

SERVIÇOS EM CAMPO
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da condição do isolamento elétrico.
Fatores que afetam a resistência do isolamento são contaminação, umidade, poeira, sujeira, oxida- ção e degradação do 
material devido a fatores de estresses mecânicos e/ou elétricos.

longo de meses e anos de serviço, é de valor inquestionável como uma medida de alguns aspectos

O Fator de Potência é aproximadamente o mesmo que o Fator de Dissipação para os pequenos valores de Fator de Dissipação 
medidos em máquinas rotativas. Durante o mesmo ensaio a capacitância do enrolamento à terra é medida.

Uma propriedade característica básica de todos os materiais isolantes e reconhecida por muitos anos como uma medida da 
confiabilidade de um sistema isolante.
Considerando que as medições individuais esporádicas de resistência de isolamento podem ser de valor questionável, o 
registro cuidadosamente mantido de medições periódicas, acumuladas ao

Descrição Resumida dos Testes efetuados no ESTATOR:
• Resistência de Isolamento, Índice de Absorção Dielétrica e Índice de Polarização

Exemplo de medição de Resistência de Isolamento.

 

IA IP Condição do Isolamento 
- < 1 Ruim 

Abaixo de 1.1 < 1.5 Perigoso 

1.1 a 1.25 1.5 a 2.0 Regular 

1.25 a 1.4 2.0 a 3.0 Bom 

1.4 a 16 3.0 a 4.0 Ótimo 

Acima de 1.6 > 4 Excelente 

DIAGNÓSTICO ELÉTRICO
AVANÇADO
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Exemplo de relatório:

Tabela 2: Valores de referência de IA e IP.

DIAGNÓSTICO ELÉTRICO
AVANÇADO
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Em um teste de Step Voltage DC a tensão é normalmente elevada em passos iguais. A cada passo a tensão e a corrente 
medida são registradas após 1 minuto de acordo com a IEEE 95. O número de passos é determinado pelo operador do teste e 
pode ser qualquer valor de 5 a 30 ou mais passos de tensão. Utilização de 5 passos é comum para motores de média tensão.
O gráfico ideal resultante deve ser uma linha reta. A magnitude da corrente de fuga e o declive
resultante da linha não são a única consideração. O critério de importância é que o gráfico seja, de fato, uma linha reta. Uma 
ascensão abrupta no declive do gráfico indica uma falha de isolamento.

Este teste é recomendado para equipamentos sob teste com uma tensão RMS operacional de
2.300 V e acima. É realizado em motores com qualquer tensão de operação quando mais informações do que um teste Hipot 
DC de 1 minuto fornece são necessárias.

• Teste de Degrau de Tensão DC (STEP VOLTAGE)

Exemplo de protocolo de Teste de Step Voltage.

Gráfico Corrente de Fuga x Tensão DC.

DIAGNÓSTICO ELÉTRICO
AVANÇADO
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polarização são concluídos e a única corrente que flui é a corrente de fuga). O equipamento é então descarregado através de 
um resistor interno do megôhmetro e a corrente que flui é medida. Esta corrente é composta pela corrente de carga da 
capacitância e pela corrente de reabsorção, que se combinam para fornecer corrente de descarga dielétrica total. Esta 
corrente é medida após um

ensaiado.

tempo padrão de 1 minuto. A corrente depende da capacitância geral e da tensão final de teste.

O teste de descarga dielétrica (DD), também conhecido como teste de corrente de reabsorção, é realizado medindo a corrente 
durante a descarga dielétrica do equipamento que está sendo

O princípio de medição é o seguinte: o equipamento a ser ensaiado é carregado pela primeira vez por tempo suficiente para 
atingir um estado estável (o carregamento da capacitância e a

• Corrente de Reabsorção (Descarga Dielétrica)

O valor de DD é calculado usando a seguinte fórmula:

DD = Corrente após 1 minuto / Tensão de Teste x Capacitância)

O isolamento homogêneo terá um valor de DD próximo a zero, enquanto o isolamento

O teste de DD pode identificar correntes de descarga excessivas que ocorrem quando uma das camadas de um isolamento 
multicamadas está danificada ou contaminada, um defeito que pode ser perdido por testes pontuais ou testes IP e IA. A 
corrente de descarga será maior para uma

multicamada aceitável terá um valor DD de até 2. A Tabela 3 abaixo indica as sanções de acordo com o valor DD obtido.

determinada tensão e capacitância se uma das camadas de isolamento estiver danificada.

• Resistência Ôhmica dos Enrolamentos

A medição da resistência ôhmica deverá ser feita com o motor a frio com temperatura estabilizada.

O ensaio de medição da resistência ôhmica se presta a comparar o valor ôhmico do enrolamento com o valor de resistência 
ôhmica original a fim de detectar alguma deficiência no bobinado.

Finalidade: Verificar se o valor da resistência está equilibrada e/ou de acordo com a especificação de fábrica.

• Resistência dos RTD´s

Ensaio realizado para garantir que os detectores de temperatura de resistência (RTDs) estejam funcionando corretamente em 
todos os slots.

• Ensaios nos acessórios

Analise das resistências de aquecimento, sondas de analise de vibrações, teste hidrostatico nos trocadores de calor entre 
outros.

DD

>7

4 a 7
2 a 4

<2

Condição do Isolamento

Ruim
Pobre

Questionável
ok

DIAGNÓSTICO ELÉTRICO
AVANÇADO
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O Fator de Dissipação ou Fator de Potência é um valor elétrico (indicado por uma propriedade física do isolamento) que 
permite medir a quantidade de perdas dielétricas (Watts) relacionadas com a capacitância (volume) do isolamento do 
enrolamento. Quando o enrolamento de cobre é

O Fator de Dissipação (Tan Delta) é a tangente do ângulo formado pela corrente resistiva (perdas do isolamento) e a corrente 
de capacitância (volume da isolação principal) e é geralmente dado em

O Fator de Potência é aproximadamente o mesmo que o Fator de Dissipação para os pequenos valores de Fator de Dissipação 
medidos em máquinas rotativas. Durante o mesmo ensaio a capacitância do enrolamento à terra é medida.

discutido acima, produzem um componente resistivo da alimentação de corrente ao condensador formado pelo enrolamento 
de cobre e pelo aterramento (núcleo).

A energia necessária para produzir este aquecimento é fornecida pela fonte de alimentação do instrumento de medição. Desta 
forma, as perdas dielétricas (Watts) devido ao aquecimento

% ou em alguns casos em valores por unidade (pu).

energizado com a tensão CA à terra, algum aquecimento é produzido devido ao movimento das moléculas polares presentes 
nos materiais orgânicos do isolamento, na direção de mudança do campo elétrico aplicado (mudando de positivo para negativo 
50 ou 60 vezes por segundo). Como este movimento é feito em um meio sólido, algum atrito ocorre produzindo aquecimento.

• Tandelta (Fator de Dissipação—TAN δ), Capacitância

E C

lr lc

I

R~
lc

90º

δ

ØI

lr E
Circuito paralelo simples

F.D. - Fator de Dissipação = lr / lc
cos Ø = lr / F.P. - Fator de Potência = I

Exemplo de medição de
TanDelta e Capacitância.

DIAGNÓSTICO ELÉTRICO
AVANÇADO
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elétricos. Elas são chamadas “parciais” uma vez que não há uma ruptura completa (que seria uma descarga total, ou curto-
circuito), e ocorrem porque a rigidez dielétrica do ar (3 kV/ mm) é menor que a isolação sólida (~300 kV/mm) que compõe a 
isolação dos enrolamentos estatóricos.

O procedimento inclui separar a conexão estrela, e aplicar uma tensão externa no lado do neutro e/ou no lado da linha de cada 
fase, para medir as atividades de DP utilizando apenas um acoplador capacitivo.

As DP (PD do inglês Partial Discharge) criam pequenos pulsos de tensão em alta frequência que trafegam pelos enrolamentos, 
que podem ser medidos e analisados por um sistema de medição/
monitoramento de DP. Com cada motor/gerador isolado do sistema elétrico, um sistema provisório de monitoramento de 
descargas parciais (DP), composto de acopladores capacitivos de 1 nF, será conectado aos barramentos de alta tensão da 
máquina para testar uma fase de cada vez.

Descargas Parciais (DP) são pequenos arcos ou fagulhas elétricas que ocorrem em cavidades preenchidas de ar dentro ou 
adjacentes à isolação elétrica de alta tensão dos equipamentos

• Medição Off-Line dos Níveis de Descargas Parciais (DP)

Exemplos de fontes típicas de DP no Estator de Máquinas Rotativas.

Exemplo de medição de Padrão de Fase Resolvido (PRPD) de atividade de DP.

DIAGNÓSTICO ELÉTRICO
AVANÇADO
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Um breve surto de tensão é aplicado na bobina durante o teste que cria um gradiente de tensão (ou potencial) ao longo de todo 
o enrolamento. Este gradiente produz um stress momentaneamente entre as espiras.

Um típico estator bobinado é composto pelas fases, cada fase formada por grupos, cada grupo for- mado por bobinas, e por 
sua vez, cada bobina formada por espiras. A falha no isolamento do esta- tor bobinado começa com um curto-circuito entre 
espiras e consequentemente entre bobinas e entre fases. O Surge Test pode detectar os estágios iniciais de falhas no 
isolamento, nomeadamen- te entre espiras, entre bobinas, entre fases, ligações invertidas, ligações abertas e número de espi- 
ras errado.

A forma de onda apresentada está diretamente relacionada com a indutância da bobina (existem outros fatores influenciando 
na forma de onda, mas o principal é a indutância).

A bobina responderá, através de uma forma de onda senoidal amortecida. Cada bobina tem uma característica própria e única, 
que pode ser apresentada através de um discriminador de sinal (osciloscópio ou outro processador de sinal).

Teste de Surto Elétrico (Surge Test)

Exemplo de Forma de Onda F– F indicando falha na isolação devido a arco-elétrico.

Teste de Comparação de Surto Pulso a Pulso— P-P (Pulse to Pulse Surge Test)

A diretriz geral para um bom resultado, “Aprovado”, é que a diferença entre enrolamentos F-F% deve ser menor que 10%. 
Muitos motores/geradores montados podem ter grandes diferenças devido a influências do rotor.

Teste de Comparação de Surto entre Fases— F-F (Phase to Phase Surge Test)

Este é um teste feito em uma bobina, ou uma fase de um motor/gerador de cada vez. O surto de tensão é automaticamente 
elevado em pequenos degraus de tensão, e a onda de surto em cada degrau de tensão é comparada com a onda do passo 
anterior. Isso significa que a bobina / fase é comparada a si mesma. A diferença entre as formas de onda é calculada em cada 
etapa.
Como as comparações são entre cada bobina, não há comparação com outra fase. A posição do rotor em uma montagem teste 
de surto de motor P-P não interfere. Os testes são independentes da posição do rotor, outras fases e outras bobinas.

DIAGNÓSTICO ELÉTRICO
AVANÇADO
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Análise dimensional Alinhamento em campo

216 79 234,5 64
209

RETIFICAR

RETIFICAR

RETIFICAR REGIÃO
DA ESCOVA

RETIFICAR REGIÃO
DA ESCOVA

Ø
 2
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0

A

Ø
 2

02
,3

0

A

A

DESALINHAMENTO
RADIAL OU PARALELO

DESALINHAMENTO MISTO

DESALINHAMENTO
ANGULAR OU AXIAL

Análise dimensional: Alinhamento em campo:

Balanceamento em campo ou em tunel
de disparo em rotações nominais:

• Balanceamento e disparo: 40TON

• Correção de desbalanceamento em rotação nominal: 
identificar e corrigir desbalanceamentos em S ou U 
(efeito banana)

• Norma: ISO 1940-1

• Plano de simetria: 1 a 5 planos.

• Aplicação: Balanceamento de rotores de turbo 
geradores, rotores de motores elétricos e rotores de 
maquinas assíncronas e síncronas e componentes 
rotativos mecânicos em geral.

• Dimensional de balanceamento e disparo: 12 metros de 
comprimento x 4 metros de diâmetro.

• Rotações: de 20RPM até 4.000RPM

ANÁLISES MECÂNICAS
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Uma Ferramenta de Terceira Geração On-Line para Detectar Barras Quebradas no Rotor e Excentricidade no 
Entreferro em Motores de Indução utilizando o exclusivo equipamento MDSP3™ Iris Power.

As quebras nas barras do rotor do motor de indução, bem como o desequilíbrio do rotor devido à excentricidade, são há muito 
conhecidos como uma causa significativa de falhas do motor. Barras de rotor quebradas ocorrem com maior probabilidade em 
motores que acionam cargas de alta inércia como ventiladores, ou motores que partem com frequência.
A excentricidade do entreferro do rotor ocorre em motores que não foram corretamente centrali- zados no núcleo do estator ou 
onde os rolamentos apresentam falhas.
O MDSP3™ é um instrumento CSA (Currente Signature Analysis) de terceira geração portátil proje- tado especificamente 
para monitorar motores de indução de rotor gaiola de esquilo. O MDSP3 de- tecta falhas no enrolamento da gaiola do rotor, ou 
seja, barras quebradas do rotor, anéis de curto danificados, falhas de fabricação e folgas no entreferro desiguais, pois estas 
são as causas de mui- tos mecanismos de falha mecânica e elétrica em motores de indução.
O MDSP3™ utiliza a tecnologia atual assinatura de corrente (CSA) que se baseia no conceito de que falhas no rotor do motor 
de indução ou nos componentes acionados resultam em alterações no padrão do campo magnético do rotor. Campos 
magnéticos rotativos exclusivos são produzidos devido a falhas que induzem componentes detectáveis na corrente do estator 
indicativos da falha. Medições on-line: Todos os testes são feitos on-line, em menos de 75 segundos no modo normal, para 
encontrar problemas antes que estes causem danos adicionais ao motor.

Detecção de falhas no rotor gaiola de motores assíncronos e
excentricidade do entreferro:

Rotor Core

1700hp, 14-pole, 4160V ID Fan Motor

Failed Brazed
Connection

Shorting Ring

Mostly larger motors rated ~500hp and up

Diagnóstico elétrico avançado
efetuados no ROTOR:
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Análise de vibrações: Ultrassom:

Fabricação de componentes para reposição de maquinas fora de linha:

Metalização e usinagem:

ANÁLISES MECÂNICAS
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Fabricação de bobinas embricadas ou roebel com
rebobinamento em campo ou oficina:

Processo de impregnamento em sistema VPI com medições
simultaneas de Tang Delta ou sistema resin rich MICAFIL.

Tais processos que garantem a durabilidade através 
da mais alta tecnologia mundial em fabricação de 
bobinas com expressiveis resultados em tangente 
delta e descargas parcais devido a perfeita 
aglutinação da resina no material isolante, deixando 
o bobinado totalmente vedado e sem bolhas ou 
fissuras, prolongando assim a vida útil do bobinado e 
aumentando o nivel de confiabilidade do mesmo.

FABRICAÇÃO DE BOBINAS
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Fabricação de bobinas embricadas ou roebel com
rebobinamento em campo ou oficina:

Após a conclusão de nosso trabalho, é apresentado um 
relatório detalhado com as condições de cada máquina 
rotativa testada, e se necessario, já efetuar os reparos 
necessarios para ter confiabilidade para ser colocada 
em operação.
Com base nos relatórios e no histórico operacional, as 
máquinas testadas podem ser classificadas em quatro 
categorias básicas:

Nenhuma ação necessária, condição adequada.

Monitorar, pequenos problemas, retestar
após 2 anos.

Ação recomendada, problemas significativos,
retestar após 1 ano.

Ação obrigatória, falha provável, retestar
após a retificação.

Av. Projetada A s/n. Quadra E.
Distrito Industrial, Marcos Freire 1
A 4km da Rodovia BR 101

Unidade Nossa Senhora do Socorro - SE

Estrada da Represa, 970 - Recanto da Serra
A 3Km da Rodovia Régis Bittencourt
A 6 Km do Rodoanel

Unidade I tapecer ica da Serra - SP

Importante: as duas unidades têm acesso para caminhões
prancha com excesso lateral e estando aptos para receber
grandes equipamentos, elas estão localizadas nas principais
rodovias do país para facilitar a logistica.

Contato:
Tel.: +55 11 2711-0688 - +55 11 4781-0688
E-mail: astec@sosmaquinas.com.br

SUMÁRIO


