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ABB no mundo

Por que escolher transformadores a seco: Porque são 
seguros e ecologicamente corretos

 − contaminação ambiental reduzida
 − risco zero de vazamento de substâncias inflamáveis ou 

contaminantes
 − produção ecologicamente correta
 − adequado para áreas de elevada poluição
 − não inflamável e autoextinguível
 − alta resistência a curto-circuitos
 − alta capacidade de suportar sobrecargas
 − alta performance em relação a fenômenos sísmicos
 − suportabilidade a severas condições de vibração

Últimos desenvolvimentos: expandindo o portfólio
Hidry72, capaz de chegar até 63 MVA e operar em tensões de 
até 72,5 kV. Este produto oferece economias em: obras civis, 
sistemas de proteção contra incêncio, seguro patrimonial, 
instalação, cabos e manutenção.

ABB hi-T Plus, é um produto diferenciado, fabricado com ma-
terial isolante de classe términa superior (classe H: 180 ºC). 
Oferece benefícios como vida útil prolongada e maior supor-
tabilidade a sobrecargas, permitindo um projeto otimizado.

EcoDry: o novo ultraeficiente transformador a seco foi proje-
tado com perdas reduzidas e eficiência superior. Focado em 
clientes que analisam em seus projetos o impacto ambiental e 
o custo total da operação.

Todos esses transformadores podem ser projetados, customi-
zados e fornecidos com uma ampla variedade de acessórios, 
conforme requisitado.

Em quase todos os lugares onde pessoas vivem e 
trabalham há um transformador. Mas, enquanto ele 
estiver trabalhando e fornecendo energia para escadas 
rolantes de lojas de departamento, elevadores e hotéis, 
computadores de escritórios, fornos de confeitarias 
ou para plantas petroquímicas, ninguém vai parar para 
pensar nele. Como uma das maiores empresas de 
engenharia, a ABB ajuda seus clientes a usar energia 
elétrica efetivamente, aumentando a produtividade 
industrial de maneira sustentável.
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Soluções confiáveis para todas 
as aplicações

Uma grande variedade de aplicações 
exige tecnologias que contribuem 
para perfomance com alta segurança, 
economia e respeito ao meio ambiente.

A ABB possui experiência na fabricação de transformadores 
com dimensional otimizado para melhor aproveitamento de 
espaço, aplicações especiais e os mais variados requisitos do 
mercado.

A ABB é líder global em tecnologias de potência, fornecendo 
a mais ampla experiência em todas as aplicações e projetos:

 − eólica
 − solar
 − naval
 − ferroviária
 − inversores de frequência
 − geração
 − concessionárias de energia
 − edifícios comerciais
 − química e farmacêutica

 − siderurgia e mineração
 − papel e celulose
 − óleo e gás
 − cimento
 − concessionárias de água
 − indústria
 − infraestrutura
 − nuclear
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Nossa tecnologia: o que nos faz diferente?

A ABB utiliza a mais avançada tecnologia de produção e 
os sistemas de controle mais rigorosos para garantir alta 
qualidade e confiabilidade de seus produtos. 

1.  O núcleo magnético é laminado para garantir um ótimo 
desempenho e um mínimo de ruído, utilizando a tecnologia 
step lap. O aço magnético é cortado em toda sua exten-
são e empilhado de modo sequencial. Isso as- 
segura acuracidade dimensional, constituindo uma interli-
gação de camadas numa só pilha.

2.  O enrolamento de alta tensão é enrolado num movimento 
contínuo descendente com condutor de alumínio e com 
dupla camada de isolação. Os enrolamentos são encap-
sulados a vácuo com resina epoxi. Ensaios de fenômenos 
transitórios foram realizados para avaliar as distorções 
devido ao stress elétrico nos enrolamentos, resultado este 
que confirma alta suportabilidade de nosso projeto.

3.  O enrolamento de baixa tensão é feito de chapas de alu-
mínio ou cobre, pré-impregnadas com resina epoxi.  
Após o processo do enrolamento, a bobina é curada em 
uma estufa, resultando em um enrolamento bastante 
compacto que pode suportar esforços dinâmicos produ-
zidos por curto-circuito. 

O encapsulamento é a operação fundamental dentro do pro-
cesso de fabricação. Ele é realizado sob as condições mais 
rigorosas de modo a assegurar características de isolação 
e mecânicas ótimas. O mix da resina é controlado continua-
mente de modo que todos os componentes sejam misturados 
um pouco antes do processo de encapsulamento iniciar. Este 
procedimento assegura que a viscosidade da resina, quan-
do colocada nos moldes, seja bastante baixa, preenchendo 
todas as frestas e, permitindo que a bobina finalizada alcance 
baixos níveis de descargas parciais. Assim que o encapsu-
lamento é finalizado, as bobinas são colocadas em estufas 
para que a resina cure, e adquira suas propriedades elétricas 
e mecânicas ótimas.

Nas fábricas de transformadores da ABB toda a prepara-
ção de ofertas técnico e comerciais, projetos e processo 
de fabricação são controlados e planejados com softwares 
sofisticados. Isto garante a mais alta produtividade e tempos 
de produção reduzidos enquanto mantém-se o mais alto nível 
de qualidade.

Invólucro metálico.
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Nossos valores

Todo processo 
segue as mais 
rigorosas normas 
de qualidade.

Projeto
 − elevação de temperatura calculada com exatidão nos enrolamentos; em caso de transfor-

madores com invólucro de proteção, não existe nenhuma redução da potência do transfor-
mador devido a refrigeração do transformador

 − projeto apropriado para operação em baixas temperaturas de até -25 °C
 − flexibilidade para incluir qualquer tipo de acessórios
 − classe do material isolante F e H (opcional)

Tecnologia
1. Enrolamentos de alta tensão em discos de alumínio ou cobre
2. Enrolamentos de baixa tensão em folhas de alumínio ou cobre
3. Encapsulamento a vácuo
4. Baixo nível de descargas parciais < 10 pC
5. Superfície lisa dos enrolamentos
6. Autoextinguível
7. Adequado para áreas de elevada poluição
8. Livre de substâncias contaminantes
9. Baixo nível de indução e tecnologia step lap garantem baixo nível de ruído
10. Alta suportabilidade para nível de impulso
11. Alta resistência a curto-circuitos (radial e axial)
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Soluções customizadas

Opções de projeto
 − transformadores com perdas reduzidas
 − enrolamentos em cobre
 − transformadores de baixa tensão
 − transformadores classe H
 − elevação de temperatura reduzida
 − transformadores com múltiplas tensões no primário
 − transformadores com múltiplos enrolamentos no secundário
 − transformadores com múltiplos enrolamentos (2, 3, 4 ou 5 

no mesmo núcleo)
 − bobinas de baixa tensão encapsuladas
 − bobinas de baixa tensão seladas ou impregnadas;
 − bobinas de alta tensão impregnadas
 − diferentes posições para terminais de baixa e alta tensão: 

superior e inferior, ambos no mesmo lado
 − grupo de ligação especiais
 − autotransformador
 − transformadores para drives (VSD), retificadores e sistemas 

de excitação para 6, 12, 18 e 24 pulsos
 − diferentes fatores de acoplamento de 0,15 até 0,9
 − transformadores de aterramento
 − sistemas antivibratórios para abalos sísmicos
 − instalação ao tempo

Acessórios
 − monitor de temperatura
 − amortecedores antivibratórios
 − resistência de aquecimento
 − proteção eletrostática     
 − transformadores de corrente nos enrolamentos primário 

e secundário
 − buchas plug in
 − chave de aterramento para o lado de alta tensão
 − para raios (para alta e baixa tensão)
 − ventiladores de resfriamento com aumento de até 40% 

na potência do transformador
 − comutadores sobre carga (OLTC)
 − terminais flexíveis
 − caixa de conexões
 − rodas bidirecionais
 − diferente grau de proteção IP/NEMA, com conexões por 

cabos ou dutos de barra
 − terminais de aterramento
 − olhais de suspensão e tração
 − detectores de tensão
 − regulador automático de tensão (VAR)
 − embalagens especiais
 − sistema de refrigeração a água
 − caixas flangeadas
 − base de arraste
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Transformadores a seco encapsulados em resina epóxi sob vácuo  |  7

Os transformadores ABB são fabricados seguindo um 
rígido controle de qualidade com objetivo de garantir 
total confiabilidade do produto.

Ensaios de rotina
Em todos os transformadores são realizados 100% dos en-
saios de rotina:

 − relação de transformação e verificação do grupo de ligação
 − tensão induzida 
 − medição de descargas parciais 
 − perdas em vazio 
 − medição de resistência dos enrolamentos 
 − perdas em carga e impedância de curto-circuito 

Ensaios de tipo
Realizados de acordo com as especificações do cliente e 
mediante solicitação:

 − elevação de temperatura dos enrolamentos
 − impulso atmosférico
 − nível de ruído

Ensaios especiais
Também realizados de acordo com as especificações do 
cliente e mediante solicitação:

 − medição de impedância de sequência-zero
 − medição de resistência de isolação
 − medição de hamônicas de corrente sem carga
 − medição de capacitância dos enrolamentos e tag ∂
 − teste de pintura
 − ensaio de curto-circuito

Adicionalmente, nossos transformadores possuem os seguin-
tes certificados:

 − certificado Classe F1 “Comportamento sob fogo”  
 − certificado Classe C1 e C2 “Clima”  
 − certificado Classe E2 “Umidade e condensação”

“Projetado e fabricado para operar nas mais severas condi-
ções climáticas”

A ABB possui laboratórios de ensaios elétricos, certificados 
de acordo com as mais rigorosas normas nacionais e interna-
cionais, assegurando assim um rígido controle sob todos os 
transformadores fabricados em suas linhas de produção. 

Logística e serviços
Uma vez testado e aprovado; o transformador está pronto 
para ser embalado e transportado até seu destino final.

Como fabricante, a ABB entende a importância que a logís-
tica representa para os seus clientes; esta é uma das razões 
pela qual a ABB desenvolveu uma grande rede de parceiros 
logísticos que visam os mesmos objetivos e valores.

A ABB cuida de toda documentação requerida, de acordo 
com o destino final e condições de entrega.

Diferentes embalagens para aplicações especiais ou 
condições extremas:

 − embalagem Padrão (engradado)
 − embalagem para transporte marítimo

 
Com uma presença mundinal, a ABB possui diversas fábricas 
ao redor do mundo, estando, assim, sempre próxima de seus 
clientes, inclusive no serviço de pós-venda, possibilitando, 
assim, atendimento local. A ABB também possui longa expe-
riência em viabilizar transportes especiais quando necessário.

Trabalhando conosco, você terá o benefício de acessar uma 
rede global de fábricas, prontas para suportar sua empresa 
com completo portfólio de produtos e soluções. Assim, você 
terá acesso a mais alta qualidade disponível no mundo, de 
modo a garantir que sua empresa receba uma solução com-
pleta e otimizada de acordo com suas necessidades. 

Ensaios e logística



Contato

ABB Ltda
Produtos de Potência
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 5470
89068-000 - Blumenau - SC - Brasil
Fax: +55 47 3221-3101
E-mail: abb.atende@br.abb.com

ABB Atende: 0800 0 14 9111
Dúvidas sobre produtos, serviços e contatos ABB. 
         
Plantão 24 horas: 0800 0 12 2500
Emergências técnicas.
 
www.abb.com.br 
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deste documento sem notificação prévia. No que tange às ordens de compra, 
as particularidades acordadas devem prevalecer. A ABB não aceita qualquer 
responsabilidade sobre os possíveis erros ou falta de informação contida neste 
documento. 

Todos os direitos reservados sobre esse documento, sobre o assunto e as 
ilustrações aqui contidas. Qualquer reprodução, divulgação a terceiros ou 
utilização de seu conteúdo - total ou parcial - é proibido sem o consentimento 
prévio da ABB Ltda. 
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