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ULTRA-SOM APLICADO À EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Objetivo

Mostrar a ferramenta de manutenção preditiva chamada “UltraMostrar a ferramenta de manutenção preditiva chamada “Ultra-
Som”, tão conhecido na área mecânica, agora aplicado à Sistemas 
Elétricos, o qual identifica falhas em sistemas elétricos através da 
detecção do nível de ruído (ultra som)detecção do nível de ruído (ultra-som).
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Áreas de Abrangência

Transformadores
Painéis
Motores
Geradores
Cabos e terminações
Isoladores
Barramentos
Barramentos blindados
Relés
Di j tDisjuntores
Muflas/ terminações
Caixas de passagem
Outros Equipamentos ElétricosOutros Equipamentos Elétricos
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Três problemas básicos podem ser detectados pelo equipamento de 

Problemas Básicos

p p p q p
ultra-som:

Arco elétrico
Corona
Descargas elétricas embrionárias (antes de se tornarem um arco 

propriamente dito)
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Arco Elétrico

Arco Elétrico e Corona

O arco elétrico ocorre toda a vez que existe uma disrupção do ar, 
seguido de passagem de corrente. A maior parte das faltas em 
sistemas elétricos industriais ocorre por falha de isolação, ou seja, 
através de arco.

Corona

Ocorre quando a tensão em um condutor elétrico excede q
o gradiente de potencial do ar que circunda este condutor 
e começa a ionizá-lo e formar uma nuvem azul ou púrpura 
ao redor.
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Descargas 
Elétricas

Descargas Elétricas (embrionárias – Descargas Parciais)

Conhecidas como “baby arcing” (arco embrionário), ocorreConhecidas como baby arcing  (arco embrionário), ocorre 
quando há perda de isolação e esta perda de isolação estabelece 
um caminho para correntes (descargas) elétricas de baixa 
intensidade que não podem ser identificadas por dispositivos de q p p p
proteção convencionais.

O i t d lt d E P d tili dO equipamento de ultra-som da EngePower pode ser utilizado 
em sistemas elétricos:
(a) Entre 120V a 15 kV
(b) Entre de 15 a 115 kV(b) Entre de 15 a 115 kV
(c) Acima de 115 kV
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Fenômeno

Após haver a ruptura do dielétrico as moléculas que compõem os
elementos do ar que circundam o equipamento passam a gerar um som
( l ) l i í l id h é(ultra-som) geralmente imperceptível ao ouvido humano, porém
identificado através do equipamento de ultra-som, cujo ruído pode
assemelha-se a uma “ruptura” ou “fritamento” ou mesmo um “zumbido”.
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Inspeção

Inspeção

p ç

A inspeção por ultra-som não necessita de desligamentos e nem mesmo de
abertura de painéis para serem detectadas. Uma vez detectada a presença
de fugas, aí sim, é necessário proceder a abertura de forma a identificar a
localização exata da mesma. O procedimento é similar ao utilizado na
inspeção termográfica. Entretanto, um complementa o outro, em termos de
manutenção preditiva.
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Inspeção

Testes ultrasônicos são utilizados em painéis fechados. Visto que as
emissões ultra-sônicas podem ser detectadas através do scaneamento das
portas e venezianas de ventilação, pode-se detectar faltas graves tais

lét i d b i á i (dcomo arcos elétricos, corona e descargas embrionárias (descargas
parciais), sem ter que desligar o equipamento elétrico.
A única restrição da utilização do equipamento está na umidade relativa do
ar a qual não deve ser tão elevada para não conduzir à interpretaçõesar, a qual não deve ser tão elevada para não conduzir à interpretações
equivocadas .
A identificação da fonte geradora do problema é feita através do controle da
intensidade do som o qual é tanto mais forte quanto mais próximo estiverintensidade do som, o qual é tanto mais forte quanto mais próximo estiver
da falha.
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Inspeção

Alguns problemas já identificados pela EngePower em alguns 
clientes:clientes:

Iminência de falhas em transformadores
Descargas parciais internas a equipamentosg p q p
Terminações com problemas (sem ter que se utilizar de métodos 
destrutivos, tais como HIPOT
Falhas em isoladores
Falhas em seccionadoras de alta tensão
Falhas na isolação de barramentos e cabos de MT e BT;
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FAQ (Frequent Asked Question)

1 - É necessário desligar o sistema elétrico para que seja 
realizada a inspeção por ultra som?realizada a inspeção por ultra-som?

Resp.: Não. Ao contrário, é necessário que o sistema esteja 
energizadoenergizado.

2 - A termografia não faz a mesma coisa que o ultra-som ?2 - A termografia não faz a mesma coisa que o ultra-som ?

Resp.: Não, pois a termografia detecta pontos quentes e as 
descargas (parciais) embrionárias normalmente ainda geramdescargas (parciais) embrionárias, normalmente ainda geram 
calor que possa ser identificado pela termografia.
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3 - Qual a vantagem em se utilizar o ultra-som em relação ao 

FAQ (Frequent Asked Question)

g ç
teste de HIPOT para verificar se uma terminação está boa 
ou não ?

Resp.: A vantagem é que o ultra-som não é um ensaio destrutivo 
e assim, além de identificar o problema não irá expor as 
terminações e os cabos à esforços destrutivos 
desnecessários ?

4 - É possível identificar descargas dentro de 
transformadores motores e geradores ?transformadores, motores e geradores ?

Resp.: Sim. Se houver descargas internas pode-se identificar a 
sua presençasua presença. 



EngePower®

5 - Qual a vantagem de se utilizar o ultra-som ?

FAQ (Frequent Asked Question)

5 Qual a vantagem de se utilizar o ultra som ?

Resp.: A vantagem é que é possível identificar as fugas 
(descargas parciais) em sua fase embrionária, antes mesmo(descargas parciais) em sua fase embrionária, antes mesmo 
de se tornarem um arco propriamente dito e desta forma 
pode-se fazer uma manutenção programada do equipamento, 
antes do mesmo falhar e de forma inesperada.p

6 - Mesmo após uma inspeção de termografia pode haver 
falha ?

Resp.: Sim, pois a termografia não consegue identificar 
d i idescargas parciais.
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7 - No campo como é executado este trabalho ?

FAQ (Frequent Asked Question)

7 No campo, como é executado este trabalho ?

Resp.: Da mesma forma que na termovisão, só que ao invés de 
se portar uma câmera, utiliza-se uma pistola a qual podese portar uma câmera, utiliza se uma pistola a qual pode 
medir até 50 m do ponto desejado.



EngePower®

CASES E CONSEQUÊNCIAS
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CASE – Fuga em Terminação

LOCAL : PLANTA QUÍMICA – 170 MW

HISTÓRICO

E d /2006 f i li d 1ª i ãEm dez/2006 foi realizada a 1ª inspeção 
de Ultrasom no sistema elétrico da 
planta, onde foram identificados pontos 
com falha na isolação de diversos caboscom falha na isolação de diversos cabos 
elétricos de MT da área XX, conforme 
relatório RT-EC-60846-002. Os mesmos 
foram normalizados com a substituiçãoforam normalizados com a substituição 
dos cabos da Subestação da Área XX.
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Em ago/2008 foi realizada nova 
i ã d Ult i t

Terminação com falha na isolação, 
identificado através de Ultrasom

CASE – Fuga em Terminação

inspeção de Ultrasom no sistema 
elétrico da Subestação Principal, onde 
foram identificadas anormalidades nos 
cabos de saída do cubículo 11 de 13,8cabos de saída do cubículo 11 de 13,8 
kV (fase A) que alimenta a carga 
motórica de BT das áreas YY e XX. De 
imediato foi manobrado o sistema e 
d i d i it li ãdesenergizado o circuito para avaliação 
das terminações e cabos.
Após análise foi identificado falha 
elétrica na terminação do cabo da faseelétrica na terminação do cabo da fase 
A, confirmando o resultado da Ultrasom.

T iTermovisor 
aplicado dois dias 
antes não detectou
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Ganhos
Com o custo de uma inspeção, foi possível evitar parada planta, com 

d d d ã

CASE – Fuga em Terminação

perdas de produção.

Aumento da segurança da pessoas.
Disponibilidade operacional.

Conclusão
A técnica de Ultrasom na inspeção de sistemas elétricos
demonstra ser uma ferramenta eficiente e fundamental na
predição de falhas provocadas por anormalidade em isolação
elétrica em cabos e terminações elétricas. Somada a outras
técnicas preventivas e preditivas, a manutenção consegue
identificar áreas que necessitam receber mais atenção e
planejar ações que proporcionem confiabilidade e
disponibilidade para os ativos de elétrica e consequentemente
operacionais.
O sucesso do trabalho depende simplesmente da inclusão do
plano de inspeção por Ultrasom na sistemática /programa de

t ãmanutenção.
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Trecho próximo a fuga
13 8 kV Ret III

Case - Fuga cabo / bandeja

13,8 kV Ret III
T amb = 27˚ C
T = 141,30˚ C

Object Parameter ValueObject Parameter Value

Max 141.3°C

S1 78 5°CS1 78.5 C

S2 77.9°C
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Trecho 05 mt após 
anterior

Case Fuga cabo / bandeja

T amb = 27˚ C
T = 75,5˚ C

Object Parameter Value

Max 75.5°C

S1 45 1°CS1 45.1 C

S2 45.4°C

S3 46.3°C
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Trecho 05 mt após 
anterior

Case - Fuga cabo / bandeja

anterior
T amb = 27˚ C

T = 67,9˚ C

Object Parameter Value

Max 67.9°C
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Painel 2 4 kV – CCM 05

Contato Seccionadora

Painel 2,4 kV CCM 05
T amb = 30˚ C

T = 47,2˚ C
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Ponto protegido pela 
cordoalha;

Fuga cabo / cordoalha

Termovisor 
aplicado dois dias 
antes não detectouantes não detectou
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Fuga cabo / cordoalha
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Painel 13,8 kV após curto limitado 
por relé Micro processado em 05 
ciclos = 0,08 s

Conseqüências Curto
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FIM


