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1  Generalidades

Atualmente o comutador sob carga imerso em óleo (referido a seguir em inglês como OLTC , isto é,       
On-Load Tap Changer), vem sendo largamente usado em todas subestações do mundo inteiro, onde o óleo 
utilizado internamente é um meio isolante para o OLTC e para a extinção do arco que ocorre nos contatos 
principais das chaves comutadoras e contatos de transição, assim como, um meio de lubrificação das partes 
mecânicas e para refrigeração dos contatos e todas outras partes com circulação de corrente.
Consequentemente, este tipo de OLTC é também chamado de OLTC de extinção de arco a óleo.
O aumento do percentual de carbono no óleo é inevitável para esse tipo de OLTC devido a operação do 
Comutador. Com o crescente aumento do número de comutações, o óleo contido no OLTC torna-se cada 
vez mais carbonizado.
Equipamentos auxiliares, como filtros de óleo, tem que ser instalados com o objetivo de garantir o nível de 
isolamento do óleo do OLTC, e reduzir os grânulos de carbono; exceto nos arranjos de ligação do ponto 
neutro, em pedidos para outras ligações de enrolamentos de transformadores, ou transformadores de 
potência com tensão de 220 kV ou superiores. 
Quando este tipo de OLTC é utilizado em transformadores retificadores e de fornos de fundição, opera 
frequentemente a plena carga ou mesmo com sobrecarga, que aceleram o desgaste dos contatos pelo arco,  
provocam o aumento do percentual de carbono no óleo e também o desgaste das partes mecânicas. Por isso, 
a cada troca de óleo, deve-se realizar inspeções e manutenções, efetuando a substituição dos contatos, a fim 
de manter a confiabilidade do OLTC, até porque a reposição de um novo OLTC durante a vida útil do 
transformador, tem custo de manutenção em operação normal muito elevado.

Fig.1  Vista de Destaques do OLTC SHZV

Objetivando melhorar o desempenho do 
OLTC em termos de projeto e tornar o óleo 
do transformador apenas um meio isolante,  
preservando o bom nível de isolamento e 
propriedades lubrificantes do óleo durante 
longo período de operação; disponibilizar o 
OLTC para ser usado com mínima inspeção 
e manutenção, podendo alcançar a 
confiabilidade de longo prazo e baixo custo 
de operação. Para esse propósito, a 
Huaming Company, com mais de dez anos 
focada no assunto, lançou o novo modelo 
de comutador caracterizado pela imersão 
em óleo e adoção de interruptor à vácuo 
para a extinção do arco voltaico interno –
que é o OLTC tipo SHZV. (Fig. 1)
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O OLTC tipo extinção do arco à vácuo em banho de óleo - SHZV, com substituição dos contatos pelo 
interruptor à vácuo, possui importantes vantagens:

1.  A corrente interruptiva no interruptor à vácuo e o arco produzido e extinto no mesmo, resolve o 
problema do percentual de carbono no óleo. Logo, não há necessidade de instalar um filtro para 
quaisquer condições de aplicação.

2.   Com a eliminação do percentual de carbono do óleo no compartimento de óleo, os grânulos de carbono 
aderidos à superfície do material isolante deixam de existir, garantindo assim o nível de isolamento.

3.  A tarefa da transmissão de corrente por longo tempo é responsabilizada pelos contatos principais 
especiais, embora o interruptor à vácuo apenas receba a corrente instantânea, e a capacidade de 
sobrecarga do OLTC tenha melhorado bastante. 

4.   Todos interruptores à vácuo são seguramente estáveis e erros de funcionamento não acontecem.

A tensão máxima do OLTC-SHZV é de 252 kV; o OLTC trifásico é usado para ligação do enrolamento do 
ponto central ao transformador com tensão de até 550 kV, e o OLTC monofásico pode ser usado para 
qualquer ligação de enrolamento, a corrente nominal máxima do comutador é de 1000 ampéres em três 
fases e 2400 ampéres em uma fase.

A estrutura do OLTC-SHZV é de um tipo misto, sendo composto de uma chave de desvio e um seletor de 
tensão.

O OLTC-SHZV é instalado na tampa superior do transformador através do seu flange, e conectado a 
unidade de acionamento motorizado SHM-III através da caixa de engrenagens superior sobre a tampa do 
OLTC, da engrenagem cônica (instrumentos auxiliares) e eixo de acionamento (horizontal e vertical), e 
realizam a operação de chaveamento do OLTC por motor ou controle remoto.

Esta instrução de operação inclui todas informações necessárias para a instalação e operação do OLTC-
SHZV. Seu conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio.



Formas de regulação de tensão
Número de posições medianas

1.1 Identificação do Modelo do Comutador

SHZV □ □ □ / □ □－ □ □ □ □

W: reversa,

0: linear,
G: grossa&fina

Número de posições de operação
Número de contatos do Seletor de Tensão
Passo do Seletor de Tensão
Classe de Isolamento do Seletor de Tensão
Tensão máxima do equipamento (kV)
Máxima corrente nominal (A)
Número de fases
Tipo

1.1.1. Identificação das etapas da Regulação

a.   Regulação Linear: Tomar 10090 como exemplo, isto mostra que a quantidade de contatos é 10, e o 
número de posições de operação é 9.

b.  Regulação Reversa: Tomar 10193W como exemplo, isto mostra que a quantidade de contatos é 10, e 
o número de posições de operação é 19, e ainda o número de posições medianas é 3.

c.   Regulação Grossa & Fina: Tomar 10191G como exemplo, isto mostra que a quantidade de contatos é
10, e o número de posições de operação é 19, e ainda o número de posições medianas é 1.

1.1.2 Nível de Isolamento do Seletor de Tensão

O seletor de tensão pode ser classificado em 4 diferentes níveis, a saber: B, C, D e DE.
(A tabela 1 mostra os dados do nível de isolamento interno. O diagrama básico das ligações e o símbolo 
dos espaçamentos do isolamento é mostrado na Fig. 2).

1.1.3 Condições de Operação do OLTC

a. A temperatura do óleo no qual o comutador opera deverá estar na faixa entre – 25℃ e ~ 100℃ .

b. A temperatura ambiente sob a qual o comutador operará deverá ser entre – 25℃ e ~ 40℃ .

c. O nível de inclinação vertical do OLTC no transformador em relação ao nível do solo, não deverá
exceder 2%.

d. O local de instalação deverá ser livre de poeira pesada e outros gases corrosivos e explosivos.
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Espaço de

Isolamento Interno

Nível de Isolamento B Nível de Isolamento C Nível de Isolamento D Nível de Isolamento DE
1.2/50µs 50Hz 1min 1.2/50µs 50Hz 1min 1.2/50µs 50Hz 1min 1.2/50µs 50Hz 1min

a 265 50 350 82 490 105 550 120
b 265 50 350 82 490 146 550 160
a0 90 20 90 20 90 20 90 20
a1 150 30 150 30 150 30 150 30
c1 500 145 550 180 590 225 660 230
c2 500 145 550 195 590 225 660 250

COMUTADOR SOB CARGA À VÁCUO TIPO-SHZV 

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
HM0.460.1902

Nível de Isolamento do Seletor de Tensão (Tabela 1) Unidade: kV

Nota: Quando a0 (espaço de isolamento interno)  representa o espaço entre dois eletrodos onde uma descarga pode ocorrer, seu isolamento é: 
50 Hz, 1min = 20 kV; 1.2/50µm = 90~130 kV, e responde 100% contra 130 kV.
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Regulação Linear Regulação Reversa

a: entre o início e o final da regulação fina do enrolamento;
e também entre o início e o final da regulação grossa
dos enrolamentos;

b: entre qualquer interseção de diferentes enrolamentos da regulação fina,
ou entre as extremidades de diferentes enrolamentos  da regulação grossa;

a0: entre pontos pré-selecionados dos enrolamentos;

a1: entre pontos pré-selecionados do seletor de Taps;

c1 : entre o início do enrolamento da regulagem grossa e o terminal
da regulagem fina na mesma fase;

c2: entre os inícios dos contatos da regulação grossa entre diferentes fases.

Regulação Grossa&Fina

Fig.2  Diagrama Básico de Ligação & Definição de Medições e Espaços de Isolamento. 



Item Especificação SHZVIII SHZVI
1 Corrente Máxima (A) 400 600 800 1000 400 600 800 1200 2000 2400
2 Frequência (Hz) 50 ou 60

3 Número de fases 3-fases,
Ponto neutro

1-fase,
Em qualquer ponto do enrolamento

4 Máxima tensão de passo (V) 4000
5 Capacidade potência de passo (kVA) 1500 1600 2000 3000 1500 1600 2500 4000 4500 5600

6
Corrente de
curto-circuito
(Teste - kA)

Térmica (3s) 6 8 9.6 12 6 8 9.6 24 24 24

Dinâmica (Pico) 15 20 24 30 15 20 24 60 60 60

7 Máximo número de posições Com Seletor: 27        Sem Seletor: 14

8 Isolação
(ref. à terra)

Máxima Tensão (kV) 72.5 126 170 252

Tensão, de resistências,  na 
potência e frequência industrial 
(50 Hz 1min)

140 230 325 460

BIL kV(1.2/50µs) 325 550 750 1050
9 Seletor tipo 4 graus  B, C, D, DE , de acordo nivel isolação.level

10 Vida útil mecânica Não inferior a  1.500.000 operações
11 Vida útil elétrica Não inferior a 500.000 operações

12

Compartimento
de óleo

da chave

Pressão de operação 0,03Mpa
Propriedade de selagem Vazamento inferior a 0.08Mpa para 24 horas
Proteção sobrepressão Disco de ruptura sobrepressão 300 kPa ± 20%
Relé de proteção Velocidade do óleo ajustado em 1,0m/s ± 10%

13 Equipado com  acionamento motorizado SHM-III ou CMA7
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1.1.4 Dados Técnicos do Comutador sob Carga à Vácuo Tipo SHZV (seletor de tensão cilíndrico) Tabela 2-1 

Nota: A Capacidade de Potência de Passo é o produto da tensão de passo pela corrente nominal.

Os desenhos do SHZVIII-1000 e SHZVI-2400 serão fornecidos contra Ordem de Compra.



Item Especificação SHZVIII SHZVI
1 Corrente Máxima (A) 600 600 1200 1500
2 Frequência (Hz) 50 ou 60

3 Número de fases 3-fases,
ponto neutro

1-fase,
Em qualquer ponto do enrolamento

4 Max. tensão de passo (V) 4000
5 Capacidade potência de passo(kVA) 1600 1600 3000 4000

6
Corrente de
Curto-Circuito
(Teste – kA)

Térmica (3s) 8 8 24 24

Dinâmica (Pico) 20 20 60 60

7 Máximo número de posições Com seletor: 35     Sem Seletor: 18

8 Isolação
(Ref. à terra)

Máxima Tensão (kV) 72.5 126 170 252

Tensão, de resistências,  na
potencia e ferquencia industrial
(50 Hz 1min)

140 230 325 460

BIL kV(1.2/50µs) 325 550 750 1050
9 Seletor tipo 4 graus de B, C, D ou DE  de acordo com nível de isolação

10 Vida útil mecânica Não inferior  a 1.500.000 operações
11 Vida útil elétrica Não inferior a  500.000 operações

12

Compartimento
de óleo

da chave

Pressão de operação 0,03Mpa
Propriedade de selagem Vazamento inferior a  0,08Mpa por 24 horas
Proteção sobrepressão Disco de ruptura sobrepressão 300 kPa ±20%
Relé de proteção Velocidade de óleo ajustado em 1,0m/s ± 10%

13 Equipado com  acionamento motorizado SHM-III or CMA7
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Dados Técnicos do Comutador sob Carga à Vácuo Tipo SHZV (seletor de tensão gaiola) (Tabela 2-2)
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Fig. 3  Diagrama de circuito básico
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2.2  Comutador SHZV com seletor de tensão cilíndrico é
aplicável para os passos dos contatos de 10 e 14, nas 
regulações linear, reversa e grossa&fina.

2.3  Chave de desvio do compartimento de óleo (Ver Fig. 5).

O compartimento de óleo que contém a chave de desvio
separa seu óleo do óleo do tanque do transformador, de 
forma que mantém limpo o óleo deste.
É composto de quatro partes: flange principal, tampa 
superior, cilindro isolante e base do tanque.

COMUTADOR SOB CARGA À VÁCUO TIPO-SHZV

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
HM0.460.1902

1.1.5  Formas de Regulação de Tensão
Há três formas de regulação de tensão para o OLTC-SHZV, isto é, regulação linear, regulação reversa e regulação grossa&fina. 

Para as diferentes formas de ligações, ver a Fig. 4

Fig. 4  Formas de Regulação de Tensão

1.1.6 Sujeito a 1,2 vezes a corrente nominal máxima, o aumento da temperatura por longo tempo nos contatos de 
transmissão da corrente e partes condutoras não deverão exceder 20K em relação ao óleo. 

1.1.7 Sujeito a 1,5 vezes a corrente nominal máxima e a correspondente tensão nominal de passo, quando o OLTC transfere 
continuamente meio ciclo, o aumento da temperatura máxima do resistor de transição não deverá exceder 350K em relação 
ao óleo.  

2. Explicação do Comutador sob Carga tipo SHZV (seletor de tensão cilíndrico)

2.1 Comutador Tipo SHZV é um OLTC tipo misto composto por uma chave de desvio e um seletor de tensão.
Quando a unidade de acionamento motorizado dá a partida, o mecanismo de retardo na parte superior do comutador aciona o 
mecanismo de acumulação de energia das molas, armazenada na chave de desvio e a operação do seletor de tensão via eixo de 
isolamento externo ao cilindro (Ver Fig. 1). 

① Tampa superior

② Flange principal

③ Cilindro isolante

④ Base do tanque

Fig.5  Compartimento de óleo
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2.3.3 Base do Tanque (Ver Fig.6)

A base do tanque é confeccionada com uma liga de alumínio fundido com boa impermeabilização e 
livre de vazamentos. Todas engrenagens de acionamento estão instaladas aqui, onde é facilitado o 
acesso para instalação e manutenção.
A parte que une a base do tanque utiliza uma estrutura de várias ranhuras, para evitar erro de 
montagem.
Há parafusos para drenagem do óleo na base do tanque, que também é equipado com chave especial 
para os usuários drenarem o óleo ou a condensação residual depois da secagem com vapor.

10

Fig.5-1  Flange Principal Fig.5-2  Tampa Superior

① Caixa de engrenagem cônica ② Indicador de Posição
③ Flange de Montagem
⑤ Flange de tubulação

④ Canos curvos
⑥ Flange suporte

② Disco de Ruptura① Tampa Superior
③ Dreno de ar

1

13

3

5

2.3.1 Flange Principal (Ver Fig 5-1)

O flange principal possui duas camadas que são o flange de montagem e o flange suporte, ambos são feitos 
de uma liga de alumínio fundido. O flange suporte é fixado ao cilindro isolante através de rebites, e o 
comutador é instalado na tampa do tanque do transformador através do flange de montagem.
Há três canos curvos no flange suporte. O cano “R” é ligado no conservador de óleo via relé de segurança. 
O cano “S” de sucção de óleo é usado para sugar o óleo da base do compartimento de óleo durante a troca 
ou filtragem do óleo da chave de desvio através da ligação entre o flange principal do comutador e uma 
mangueira de óleo isolada. O cano “Q” é utilizado para o enchimento de óleo da chave de desvio. Outra 
mangueira “E2” é utilizada como suspiro para os excessos de óleo do transformador. Todas as ligações dos 
canos nas mangueiras podem ser giradas para adequados ângulos de acordo com as exigências da 
instalação, que deverão ser fixadas firmemente pelos flanges das tubulações depois de ajustadas. 
Há também um mecanismo indicador da posição do TAP no flange de montagem. 

2.3.2 Tampa Superior (Ver Fig. 5-2)

Um disco de ruptura é instalado na tampa superior do comutador para impedir sobrepressões no 
compartimento de óleo; o dreno de ar também é instalado nesta tampa.

2

4

6

2
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2.4  Chave de Desvio (Ver Fig. 7)

Consiste de um conjunto de contatos ligados e dispostos em uma estrutura cilíndrica cortada do tipo 
“encaixe”, a qual facilita a instalação e manutenção.

2.5 Seletor de Tensão (Ver Fig. 8)

O seletor de tensão é composto de um mecanismo de acionamento passo-a-passo e um sistema de contatos. 
O seletor de tensão poderá ser instalado com ou sem a chave inversora ou pré-seletora.

2.5.1 Mecanismo de engrenagem Genebra (Ver Fig.9)

A estrutura deste mecanismo está arranjada por duas engrenagens Genebra, uma superior e outra inferior, 
ambas rodam alternadamente através da parte acionada das engrenagens da base do tanque, onde sempre 
um contato móvel sem carga é pré-selecionado para cima do contato fixo na posição de operação adjacente. 
Limitadores mecânicos são instalados com esse mecanismo, com o objetivo de evitar a ultrapassagem da 
posição final do tap.

2.5.2 Chave inversora ou pré-seletora
A chave comutadora também é chamada de chave 
inversora ou pré-seletora. É um equipamento 
simples e compacto. Seus contatos fixos são 
instalados em um cilindro isolante semicircular.

2.5.3 Contatos da Chave Inversora
(Ver Fig. 10)

1

① Correntet ≥ 600Amp

Fig.7  Chave de Desvio

2

1

① Parte do acoplamento da base do tanque ② Parafuso drenagem do óleo

Fig.6  Base do Tanque

1

① Corrente ≤ 600Amp

Fig.8  Seletor de Tensão
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Os contatos fixos e moveis da chave inversora tem a forma multiponto e  propriedades:  baixa resistência de 
contração,  ótima condutividade de corrente, baixa elevação de temperatura e elevada prova de curto-circuito..

3. Explicação do Comutador sob Carga tipo SHZV (seletor de tensão gaiola)

3.1 Comutador Tipo SHZV com seletor de tensão gaiola
O seletor de tensão no formato de gaiola é cópia do comutador sob carga da série CM, que poderá ser 
adotado onde esse é usado. 
Nota: Esse seletor de tensão gaiola é adequado para corrente trifásica de até 600 A.

3.2 Chave de Desvio do Compartimento de Óleo
A chave de desvio do compartimento de óleo separa o óleo deste, daquele do tanque do transformador, de 
forma que mantém  limpo o óleo do transformador. É composta de quatro partes: flange principal, tampa 
superior, cilindro isolante e base do tanque.(Ver Fig.11)

3.2.1 Flange Principal

O flange principal tem duas partes, que são o flange de monta
gem e o flange suporte, ambos são feitos de uma liga de 
aluminio fundido. O flange suporte é fixado ao cilindro 
isolante  através de rebites, e o comutador é instalado na 
tampa do tanque do transformador através do flange de 
montagem. (Ver Fig.11-1).

Há três canos curvos no flange suporte.
O cano R é ligado ao conservador de óleo através do relé de 
segurança. O cano S de sucção de óleo é usado para sugar o 
óleo da base do compartimento de óleo durante as trocas ou 
filtragem  do óleo da chave de desvio, através da ligação entre 
o flange principal do comutador e uma mangueira de óleo.

Fig.9  Mecanismo de engrenagem Genebra Fig.10  Contatos da Chave Inversora

Fig.11

①
②
③
④

Flange Principal
Tampa Superior
Cilindro isolante
Base do tanque

1

3

2

4



3.2.3 Base do Tanque
A base do tanque é feito de uma liga de alumínio fundido com boa impermeabilização e livre de vazamentos. 
Todas engrenagens de acionamento estão instaladas aqui, onde é facilitado o acesso para instalação e 
manutenção.
A parte que une a base do tanque utiliza uma estrutura de várias ranhuras, para evitar erro de montagem.
Há parafusos para drenagem do óleo na base do tanque, que também é equipado com chave especial para os 
usuários drenarem o óleo ou a condensação residual depois da secagem com vapor.(Ver Fig.12)

3.3 Chave de Desvio (Ver Fig.13)
Consiste de um conjunto de contatos ligados e dispostos em uma estrutura cilíndrica cortada do tipo 
“encaixe”, o qual é cômodo para a instalação e manutenção.

3.4  Setetor de Tensão (Ver Fig.14)
O seletor de tensão é composto  de um mecanismo de acionamento passo-a-passo e um sistema de contatos. 
O seletor de tensão poderá ser instalado com ou sem a chave inversora.(Consultar instruções de operação e 
informações técnicas do comutador sob carga tipo CM)
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Fig.11-1  Flange Principal Fig.11-2  Tampa Superior

① Tampa de pressão
③ Indicador de posição

② Caixa de engrenagem cônica
④ Tampa Superior

⑤ Parafuso de suspiro do óleo

① Flange de montagem
③ Grampos prato

② Canos curvos
④ Flange suporte

1

1

3
3
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O cano Q é utilizado para o enchimento de óleo da chave de desvio. Outra mangueira E2 atua como 
mangueira de suspiro para  excesso de óleo do transformador. Todas as ligações dos canos nas mangueiras 
podem ser giradas para adequados ângulos de acordo com as exigências da instalação, que deverão ser 
fixadas firmemente pelos grampos prato depois de ajustadas. 

Há também um mecanismo indicador da posição de tensão no flange de montagem. 

3.2.2 Tampa superior
Uma tampa de pressão é instalada na tampa superior do comutador para impedir elevadas sobre pressões no 
compartimento de óleo; o parafuso de suspiro do óleo também é instalado nesta tampa. (Ver Fig.11-2)

5

2
2

4

4



4. Princípio de Operação da Chave de Desvio

O comutador sob carga tipo SHZV adota o principio do circuito de  transição de  único resistor; a seqüência 
de chaveamento dos contatos é mostrada na Fig. 15. A linha vermelha na figura, indica o caminho da corrente.

Observação:
Contato principal de um lado
Contato principal de dois lados
Contato principal de ruptura(interruptor à vácuo)
Contato de transição(interruptor à vácuo)
Contato de transição
Resistor

Fig.15  Diagrama da seqüência de chaveamento dos contatos
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Fig.12  Base do Tanque
Fig.13  Chave de Desvio Fig.14  Seletor de Tensão
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4.1 Principio operacional mecânico do comutador
A operação do comutador começa com o motor da unidade de acionamento motorizado, a força de 
acionamento é transmitida para a caixa de engrenagem cônica através do eixo vertical, e depois transmitida 
para o mecanismo de retardo no flange principal através do eixo horizontal, e sua saída que faz girar o eixo 
isolado. A rotação desse eixo então, aciona o sistema principal operando o mecanismo de acumulação da 
mola (a energia liberada pelo mecanismo de armazenamento, faz operar a chave de desvio), e o mecanismo 
de engrenagem Genebra do seletor de tensão, a rotação deste mecanismo Genebra faz os contatos  móveis 
único ou duplo do seletor de tensão girarem uma posição de operação. 

5. Método de Instalação do Comutador sob Carga Tipo SHZV 
(Adequado para o transformador tipo campana)

O comutador é instalado na tampa do tanque do transformador através do flange principal.

Um flange de montagem de φ650 mm de diâmetro interno e  junta de vedação à prova de óleo (preparado 
pelo usuário, ver Fig.19) são obrigatórios na tampa do tanque do transformador. Um parafuso prisioneiro 
pode ser usado com uma extremidade aparafusada no flange de montagem, este parafuso  prisioneiro deverá
ter um comprimento no mínimo de 45mm maior do que o flange de montagem.

5.1 Os procedimentos para a instalação do OLTC tipo SHZV na tampa do tanque do transformador 
tipo campana são como segue:
A instalação do OLTC em transformador tipo campana tem flange principal  definido de forma especial  o 
qual pode ser  desmanchado. É composto de duas partes: uma é um flange intermediário provisório, 
instalado na estrutura de suporte do transformador, o cilindro isolante do compartimento de óleo da chave de 
desvio é instalado neste flange; a outra parte é o flange principal que é fixado na tampa do tanque do 
transformador. Esses dois flanges são firmemente conectados por meio da junta de vedação O-ring e unidos.

5.1.1 Remover o flange de montagem da tampa superior

5.1.1.1  Afrouxar a base de fixação da caixa de engrenagem cônica no flange principal.  Colocar a base de 
fixação no lado chato do eixo, e apertar bem como mostra a Fig. 16, com o objetivo de evitar a rotação do 
eixo da caixa de engrenagem cônica, que mudará a posição de instalação da chave de desvio. (Lembrar de 
girar para a posição de operação a base de fixação, depois da instalação do comutador).

5.1.1.2 Remover a tampa superior do flange do comutador (Ver Fig.5-2). Cuidar da junta de vedação O-
ring  da tampa.

5.1.1.3  Remover  as porcas de fixação M8 e juntas que fixam a chave de desvio (Ver Fig.17).



5.1.1.4  Levantar e retirar cuidadosamente a parte ativa da chave de desvio e colocá-la em local limpo.

Nota: Depois disso, não girar deliberadamente a chave de desvio.

5.1.1.5  Remover a mangueira de sucção de óleo. Tenha cuidado com a vedação O-ring na parte superior da 
mangueira de sucção.

5.1.1.6  Soltar os parafusos de conexão entre os flanges de montagem e suporte, e atentar para a marca de 
localização do triangulo entre os dois  flanges. Remover o flange de montagem, e manter a vedação O-ring 
adequadamente entre os dois flanges. (Ver Fig. 18)

5.1.2 Para garantir a correta montagem do comutador, este deverá ser pré-montado

5.1.2.1 Pré- montagem do suporte e flange de montagem
Uma estrutura de suporte adequada deverá estar disponível no transformador,  levantar o comutador sobre 

esta estrutura , para  fazer com que o flange suporte do comutador possa ser montado temporariamente nesta 
estrutura.

Pré-montar o flange principal  no flange de montagem da tampa do tanque do transformador, ajustar a 
posição do comutador e estrutura de suporte, a qual garantirá que o flange principal esteja naturalmente 
alinhado com o flange suporte, finalizando dessa forma, a posição da instalação do comutador na estrutura 
suporte.
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Fig.17

Localização da base de fixação Localização da soltura da base de fixação

② Flange de montagem

Fig.18

① Flange suporte
③ Parafuso de conexão

① Porca de fixação M8P

1

Fig.16  Parte superior do OLTC
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5.1.2.2 Ajustar o espaço  da  instalação entre os flanges de montagem e o de suporte
Para tornar flexível a estrutura de suporte,  aumentar ou reduzir a altura da instalação do flange suporte para 
garantir que o espaço entre os flanges de montagem e principal seja de 5~20mm. 

Quando a pré-instalação do comutador na estrutura de suporte do transformador estiver pronta, conectar os 
cabos de corrente  do comutador  aos cabos do enrolamento do transformador de acordo com as instruções 
do item 5.3. Depois que essa conexão for efetuada, revisar novamente a seqüência da pré-instalação,  se a 
posição do comutador estiver imutável e as exigências das emendas dos cabos (com adequado comprimento, 
sem deformações e sem tensão no comutador), isso poderá garantir que a posição dos dois flanges esteja 
correta durante a instalação final do comutador no transformador.

5.2 Os procedimentos para a instalação do OLTC tipo SHZV na tampa do tanque do transformador 
tipo padrão (adequado apenas  para OLTC com seletor de tensão gaiola), são como segue:

5.2.1 Flange de Montagem
Durante a instalação do flange do OLTC no transformador, é necessário o flange de montagem.  A 
superfície do flange requer uma vedação adequada. (Ver Fit. 19).

5.2.2 Instalação do OLTC na tampa do tanque
Levantar cuidadosamente  a chave de desvio do compartimento de
óleo de dentro do transformador.  Fixar o flange do OLTC no flange 
a instalar com parafusos depois de garantida a posição correta.

Fig.19
5.2.3 Montar o Seletor de Tensão com o compartimento de óleo

5.2.3.1 Ligar o seletor de tensão com o compartimento de óleo.

5.2.3.2 Fixar os 6 parafusos M12 (Ver Fig.19)

5.2.3.3 Ligar os 6 cabos entre  a chave de desvio do compartimento de óleo e o seletor de tensão.

5.3  Ligação entre os cabos de corrente do enrolamento de regulação de tensão e o comutador

O enrolamento de regulação de tensão deverá ser ligado aos terminais do seletor de tensão de acordo com o 
diagrama de conexões. O número do terminal do seletor de tensão está marcado no cilindro isolante, o qual 
está de acordo com o número do tap do enrolamento de regulação de tensão.
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① Parafuso de ligaçãot



Há um parafuso M10 em cada terminal do seletor de tensão. O enrolamento de regulação de tensão poderá ser
ligado diretamente com o terminal do seletor de tensão através deste parafuso. Instalar a tampa de cobertura de 
acordo com o desenho esquemático. Depois de apertar o parafuso M10 juntamente com a porca e junta, a 
arruela da tampa de cobertura deverá girar até 90°nos dois lados. (Ver Fig. 20)

5.3.2 Atenção deverá ser dada durante a ligação entre os cabos de corrente do seletor de tensão e enrolamentos 
do transformador.

5.3.2.1 A ligação dos cabos de corrente não devem causar deformações devido a tensão, no seletor de tensão. 
A ligação dos cabos deverá ser programada  e ajustada tanto para o lado do seletor de tensão quanto para o lado
do enrolamento do transformador, para evitar deformações na gaiola do seletor de tensão devido a pressão em 
apenas um dos lados. 

Os cabos de ligação entre a porção final de fixação dos cabos do transformador  e  o terminal do seletor de 
tensão devem ter comprimento suficiente,  deverá ser flexível e não ser coberto com material isolante para 
evitar que o mesmo se transforme em um cabo duro depois da secagem, a qual fará com que o seletor de tensão  
se deforme.

O cabo do seletor de tensão deverá ser levado por fora da gaiola. Nunca permitir  a passagem do mesmo, pelo 
seu interior. 

O comutador deverá ser levantado cerca de 5~20 mm depois da ligação dos cabos de corrente. 
Conseqüentemente, cuidado especial deverá ser dado na intensidade do aperto das 
ligações dos cabos.
Quando da montagem do flange suporte na estrutura suporte, seria
melhor colocar um calço entre os flanges suporte e principal
antes das ligações dos cabos de corrente, de forma a receber o 
peso da instalação atual solicitado.  Depois da ligação dos cabos,
o calço provisório é retirado. Conferir a intensidade do aperto
dos cabos e se o comutador está afetado por  excesso de tensão.

5.3.2.2 Não danificar os terminais do seletor de tensão durante a
ligação dos cabos de ligação.

5.3.3 Ligação do terminal de saída da chave de desvio
Há um condutor circular em forma de anel na chave de desvio no 
compartimento de óleo (Ver Fig. 21), os conectores do ponto 
neutro do comutador são ligados diretamente neste condutor 
circular, há alguns furos de 10,5mm de diâmetro neste anel,
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Fig.20  Diagrama  esquemático do aperto dos terminais
do enrolamento do seletor de tensão

Fig.21 Anel condutor



19

COMUTADOR SOB CARGA À VÁCUO TIPO  SHZV
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

HM0.460.1902
parafusos  passam através desses furos e se ligam com o conector  macho dos cabos de corrente, e depois 
fixado com a tampa de cobertura e porcas M10, etc. Depois de apertar as orelhas de amarração,  a arruela da 
tampa de cobertura deverá girar 90°nos dois lados,  as porcas deverão ser apertadas firmemente para evitar 
sua soltura.

5.4 Teste Nominal no Transformador
Antes da secagem do transformador, um teste nominal deve ser realizado com tensão CA. Para operar o 
comutador, inserir uma mangueira pequena de 25mm de diâmetro no eixo horizontal do mecanismo de 
retardo no flange do comutador, e  ligá-los com um parafuso M8. Uma manivela está instalada na outra 
extremidade da mangueira pequena.
Girar o eixo de acionamento horizontal é requisito para cada operação de comutação. Devido o comutador não 
estar imerso em óleo, sua operação deverá ser reduzida ao mínimo.
Depois do teste nominal, a posição do comutador deverá ser ajustada para a posição programada pelo 
fabricante. Esta posição poderá ser determinada de acordo com o diagrama de posição programada.

5.5 Secagem e enchimento de óleo

Geralmente o comutador é seco junto com o transformador, entretanto, isso pode ser feito separadamente 
através do mesmo processo de secagem. O propósito da secagem é garantir o nível de isolamento do 
comutador. O processo é como segue: 
5.5.1 Secagem à Vácuo

5.5.1.1 Secagem no Forno

Durante a secagem no forno, deve ser removida a tampa do comutador . Remover a tampa cega do cano 
curvo S de sucção e certificar-se de manter a mangueira de óleo desobstruída. 

O comutador é colocado dentro do forno com uma temperatura próxima de 60℃ e aquecido com ar sob a 
pressão atmosférica. A taxa de elevação da temperatura é de 10℃/h, e a temperatura máx. de aquecimento 
é de 110 ℃. A secagem é realizada com a circulação de ar de 10 horas a uma temperatura máx. de 110℃ .

5.5.1.2 Secagem no tanque de óleo do transformador
Quando o tanque de óleo do transformador é tratado com secagem à vácuo, a tampa superior do comutador 
deve ser mantida bem fechada durante todo o processo. Para garantir uma secagem suficiente do interior 
do compartimento de óleo e da chave de desvio incorporada, uma mangueira de desvio é fornecida pela 
nossa fábrica (ver anexo 8), deve-se usar o flange Q para o enchimento de óleo no comutador e com o 
flange E como ladrão no tanque de óleo do transformador (ver anexos 1 e 2). 
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5.5.2 Secagem com Vapor 
Quando a secagem com vapor é empregada na secagem do transformador e do comutador, o parafuso de 
drenagem de óleo localizado na base do compartimento de óleo  deverá ser solto com uma chave apropriada 
para drenar o querosene condensado no compartimento de óleo. Depois da secagem com vapor, o parafuso 
de drenagem do óleo deverá ser novamente apertado.

5.5.2.1 Secagem no Forno
No caso de secagem no forno, a tampa superior do comutador deverá ser removida. Mantenha a mangueira de 
sucção de óleo desobstruída.

Sob vapor de querosene a temperatura de 90℃ , tempo de duração de aquecimento de 3-4 horas.  Taxa de 
elevação de temperatura do vapor do querosene é de 10℃ /h. Temperatura máxima de 125℃ . O tempo de 
secagem basicamente depende do tempo de secagem exigido para o transformador.

5.5.2.2  Secagem do tanque de óleo do transformador
Se o tanque do transformador for seco com vapor, a chave de desvio deverá ser retirada de seu interior.
Depois da secagem com vapor, certificar-se que o parafuso de dreno, localizado na base do compartimento de 
óleo, esteja firmemente fechado.

Cuidados com o comutador após o processo de secagem:
a. Não operar o comutador depois da secagem, sem enchê-lo com óleo. Se a operação for exigida depois da 
secagem, então o compartimento de óleo da chave de desvio, deverá estar completamente cheio de óleo e o 
seletor de tensão lubrificado com óleo.
b. Conferir a estanqueidade das vedações. Se alguma das vedações estiver frouxa, deverá ser reapertada e 
travada.

5.5.3 Enchimento de Óleo
A tampa superior do comutador deverá ser fechada novamente, e apertados os 24 parafusos M10.
Prestar muita atenção na posição correta das vedações O-ring.

Ambos, transformador e chave de desvio são enchidos com óleo sob vácuo. Óleo novo é colocado no 
comutador no nível da tampa do tanque do transformador. Então, deverá ser instalada uma mangueira de desvio 
(fornecida por nossa fábrica)  entre os flanges de enchimento de óleo no comutador e o flange de retirada de 
óleo no transformador, com objetivo de poder extrair-se vácuo simultaneamente no transformador e na chave 
de desvio do compartimento de óleo.

5.6 Instalação das mangueiras de conexões

Os flanges principais do comutador constituem-se de três canos curvos.  A posição dessas mangueiras, podem 
ser ajustadas de acordo com as exigências das montagens. Depois de soltar os grampos prato, os canos de 
conexões poderão sofrer rotações livremente.
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5.6.1 Mangueira de conexão do relé de segurança

O relé de segurança é instalado com uma mangueira de conexão entre o cano curvo do comutador e o 
conservador de óleo, e deverá estar o mais próximo possível do comutador. 
Normalmente é diretamente ligada no cano curvo R do flange. Deverá ser instalado horizontalmente com a 
seta do relé de gás apontando para o conservador de óleo, a mangueira de conexão deverá ter uma inclinação 
de 2% para cima.

5.6.2 Mangueira de conexão de sucção de óleo

No compartimento de óleo há uma mangueira de sucção.  É utilizada para extração do óleo da base do 
compartimento de óleo da chave de desvio, durante as manutenções e trocas de óleo. Então, uma mangueira 
mais baixa do que a base do compartimento de óleo terá que ser instalada no tanque de óleo do 
transformador, a extremidade superior será ligada na mangueira de sucção do flange, e a extremidade mais 
baixa fixada com uma válvula de drenagem de óleo. Se a válvula abrir, o óleo poderá ser extraído devido ao 
princípio do sifão. 

Esta mangueira de conexão também poderá ser usada para enchimento de óleo do filtro de óleo do 
equipamento.

5.6.3 Mangueira de conexão para enchimento de óleo

Esta mangueira é usada como mangueira de retorno do óleo do filtro do óleo. É vedada  com uma tampa 
cega quando o filtro de óleo não está instalado, poderá também levar para fora uma válvula com mangueira 
na extremidade baixa, assim a filtragem do óleo no filtro é em forma circular.

5.7 Instalação da unidade de acionamento motorizado

A unidade de acionamento motorizado é usado para impulsionar o comutador para realizar a sua operação.
Poderá ser operado manualmente ou automaticamente.

Cuidados com a instalação da unidade de acionamento motorizado

5.7.1 A unidade de acionamento motorizado e o comutador deverão estar na mesma posição da 
estrutura, a qual está mostrada no diagrama de ligações do comutador, fornecido com o equipamento.

5.7.2 A unidade de acionamento motorizado deverá ser montado somente se, colocar o tanque do 
transformador na posição vertical. Não serão permitidas deflexões.

Atenção: A base de montagem da unidade de acionamento motorizado deve ser plana, senão sua operação 
será afetada e alterada.
Para detalhes da instalação da unidade de acionamento motorizado,  consulte as instruções de operação.
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5.8  Instalação da caixa de engrenagens cônicas
As dimensões gerais e de montagem da caixa de engrenagens cônicas podem ser vistas nos anexos 6 e 7 .

5.8.1 A caixa de engrenagens cônicas é montada no suporte da tampa do tanque do transformador por 
dois parafusos M16.

5.8.2 Eixo de acionamento (eixo quadrado): conferir durante a instalação, o alinhamento das duas
extremidades do eixo. Ver anexo 10.

5.8.2.1 Instalação do eixo de acionamento horizontal
Soltar a base de fixação (6 parafusos M8) do redutor de transmissão do comutador e girá-lo para alinhar com 
o eixo horizontal  e com o eixo da caixa de engrenagens cônicas.

Reduzir 9mm do comprimento entre o eixo horizontal da caixa redutora no comutador e o comprimento real 
do eixo de acionamento horizontal da caixa de engrenagens cônicas. Livrar-se de rebarbas e um espaço (um 
total de cerca de 2mm) é reservado na ligação dos dois eixos de acionamento devido a expansão térmica e 
contração pelo calor e frio respectivamente.

Instalação do eixo de acionamento horizontal e aperto da base de fixação da caixa de engrenagens cônicas

5.8.2.2 Instalação do eixo de acionamento vertical
De acordo com as dimensões entre as engrenagens cônicas e o eixo de acionamento vertical da unidade de 
acionamento motorizado, o tamanho real deste eixo determina menos 9mm. Depois de contar com a expansão 
e contração, deixar espaços (um total de cerca de 2mm de espaço) para a ligação do eixo de acionamento 
vertical. 

Instalar o eixo de acionamento vertical; a placa de trava no suporte xxxxxxxxxxxx próximo da unidade de 
acionamento motorizado somente poderá ser apertada depois de conferir a ligação entre o comutador e este 
acionamento motorizado. O comprimento do eixo de acionamento vertical poderá exceder 2 metros. Visando 
evitar oscilações, é recomendado a instalação de uma engrenagem intermediária como suporte do eixo 
vertical. Isto poderá ser fornecido mediante solicitação no pedido de compra. 

5.9 Instalação de três comutadores monofásicos

Atenção: O arranjo dos três comutadores monofásicos em um transformador, posto que isso causará a 
operação da chave de desvio durante o ajustamento da caixa de engrenagem, então depois do ajuste deverá ser 
conferido se cada chave de desvio estará na mesma posição e, se elas terão ação simultânea quando operadas 
por manivela.
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5.10 Verificação das conexões entre o comutador e unidade de acionamento motorizado
Atenção: Antes da conexão da unidade de acionamento motorizado com o comutador, operar manualmente por 
um ciclo completo, a fim de assegurar que, a indicação da posição entre eles seja idêntica, antes de qualquer 
operação através da unidade de acionamento motorizado.

Quando o comutador for conectado a unidade de acionamento motorizado, o intervalo de tempo entre o 
instante de chaveamento da chave de desvio e o fim da operação da unidade de acionamento motorizado deverá
ser o mesmo em ambas direções de rotação.

Com vistas a garantir a confiabilidade da operação do comutador, se o eixo horizontal ou vertical for 
desconectado do comutador,  deve-se executar testes depois de religado. 
A verificação das conexões é realizada de acordo com os seguintes procedimentos:

5.10.1 Girar a manivela na direção de 1 → N. Depois da ação da chave de desvio (inicia quando o som do 
chaveamento é escutado), girar a manivela continuamente e gravar o número de voltas até a linha central 
marcada dentro da área cinza indicada no mostrador da unidade de acionamento motorizado, que aparece na 
mesma linha com a seta.  Registrar o número de voltas como “m”.  

5.10.2 Girar a manivela na direção inversa de N → 1 para retornar para a posição de montagem.
Registrar o número de voltas como “k”, da mesma forma como acima.

5.10.3 As conexões estarão corretas se  m=K. Se m ≠ K ou ｜ m-K ｜ >1, então, soltar o eixo de acionamento 
vertical e girar a manivela 1/2 ｜ m-k ｜ voltas em direção do aumento de voltas e, finalmente,  fazer a 
conexão do eixo de acionamento vertical com a unidade de acionamento motorizado. 

5.10.4 Conferir a diferença de voltas entre a unidade de acionamento motorizado e o comutador, da mesma 
forma como mencionado acima, até que o número de voltas nas duas direções de operação de chaveamento 
sejam iguais.

Por exemplo:
A verificação da conexão do comutador tipo SHZV e a unidade de acionamento motorizado tipo SHMIII: 
temos
10193W como exemplo, girar da  posiçao 9b (posição de montagem) para posição 9c, m=5voltas. 

Girar para trás da posição 9b para a posição 10 (posição de montagem original), k=3 voltas. A diferença de 
voltas da manivela m-k=5-3=2 voltas.

Voltas a serem ajustadas ½ [m-k] = ½(5-3) = 1 volta.

Soltar a conexão entre o eixo de acionamento vertical e a unidade de acionamento motorizado. Girar a 
manivela na direção 9b → 9c para uma volta. Então, novamente fazer as conexões.

Conferir para que as diferenças de voltas em ambas direções tenham sido balanceadas.
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5.11.3 Grounding connection

5.11.3 Conexões de aterramento
O parafuso de aterramento do comutador deverá ser ligado a tampa do tanque do transformador.
O parafuso de aterramento da unidade de acionamento motorizado, deverá ser ligado a tampa do tanque do 
transformador.
Os parafusos de aterramento do relé de segurança QJ4-25, deverão ser ligados na tampa do tanque do 
transformador.

5.11.4 Teste nominal do transformador
Depois de completada as operações mencionadas acima, os testes de aceitação do transformador poderão 

agora ser executados.  O comutador será testado com o conservador.

5.12 Transporte do transformador juntamente com o comutador
Quando o comutador é instalado no transformador, deve-se ter alguns cuidados para segurança do seu 

transporte. O comutador é do tipo imerso e não é necessário removê-lo para o transporte.
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a.Registrar o número de voltas “m” & “k” sob condições de conexão. 

b. Girar ½ [m-k] voltas na direção do aumento de voltas em condições de soltar a conexão.

c. Refazer  novamente as conexões e verificar até m=k. 

5.11 Teste Operacional do comutador

5.11.1 Teste operacional mecânico
Antes de testar o transformador em condições de carga, deverá ser executado testes operacional mecânico de 
5 ciclos completos (no mínimo 200 operações).  Não deverá haver falhas no comutador e na unidade de 
acionamento motorizado.  
A indicação da posição da unidade de acionamento motorizado é remoto e deverá ser a mesma que a do 
comutador. Os limites de proteção mecânico e elétrico são confiáveis. 

5.11.2 Enchimento final de óleo

O enchimento final de óleo é feito através do conservador de óleo e, depois do teste operacional do 
comutador.  Antes do enchimento com óleo, soltar o parafuso suspiro na mangueira de sucção.
Usar uma chave de fenda para forçar a saída do óleo pelo suspiro na tampa superior
do comutador. (Ver Fig. 22).

Fig.22 Diagrama esquemático do suspiro de óleo
na tampa superior do comutador quando

do enchimento com óleo
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Se ocorrer problema o qual requeira desmontagem, a unidade de acionamento motorizado deverá ser solta da 
posição de montagem, e então, poderá ser transportada na posição horizontal. Quando chegar no local 
definitivo, a unidade de acionamento motorizado poderá ser reinstalada através dos métodos mencionados 
acima.

Se o transformador for transportado ou armazenado sem o conservador, então a mangueira de desvio (ver 
o anexo 8) fornecida pela nossa fábrica, poderá ser instalada entre os flanges de enchimento de óleo do 
comutador e o ladrão do transformador.

Se for solicitado que o transformador seja transportado ou armazenado sem óleo, então deve-se drenar o óleo 
do compartimento da chave de desvio. A mangueira de desvio deverá ser instalada ao mesmo tempo no 
compartimento de óleo e no tanque do transformador  e estará submetido a mesma pressão (vedação a 
nitrogênio).
Para evitar perdas no comutador causados pelo deslocamento das partes móveis, deverá ser feito um seguro 
temporário do mesmo. 

Nota:as mangueiras de desvio, deverão ser removidas do comutador quando o transformador for 
instalado no local definitivo e antes de colocá-lo em operação. 

5.13 Operação no local definitivo

Quando o transformador for instalado no local definitivo, a posição da instalação do comutador e a tensão 
dos apertos dos cabos de conexões deverão ser conferidos ou pelo levantamento das partes ou entrando 
no interior do tanque do transformador.
Antes de botar em operação o transformador, deve-se fazer testes operacionais no comutador e na unidade 
de acionamento motorizado, de acordo com o item 5.10, e ao mesmo tempo, conferir o funcionamento 
propriamente dito do relé de segurança. 

O relé de segurança deverá ser ligado ao circuito de disparo do disjuntor da rede, no caso do relé de segurança 
ser energizado, desligará instantaneamente o circuito do transformador. “Transformador desligado” (ou 
“Transformer Off”)  botão para testar a função do relé de segurança. Abrir todas as válvulas entre o 
conservador e o comutador para preparar o comutador para a operação, ao mesmo tempo, o gás acumulado sob 
a tampa do comutador expelirá uma pequena quantidade de óleo. Quando o comutador for examinado e tiver 
com tudo certo, então poderá ser posto em operação.



Connection Breakdown voltage Water content
Neutral point regulation ≥ 30KV/2.5mm ＜ 40ppm

Others except neutral point ≥ 40KV/2.5mm ＜ 30ppm

6. Supervisão da Operação
Para assegurar uma operação normal do comutador,  é necessário realizar inspeções visuais periódicas no 
transformador. O conteúdo dessas inspeções é como segue:

6.1 Flange do comutador: se há qualquer vazamento nas juntas entre o relé de segurança e as mangueiras. 

6.2 Se a vedação da unidade de acionamento motorizado é boa ou não.

6.3 O óleo do compartimento de óleo do comutador deverá ser testado de acordo com as regras de operação 
dos usuários.  

6.4 Se o aquecedor e outros instrumentos dentro da unidade de acionamento motorizado estão bom ou não. 

6.5 Coletar amostras de óleo do compartimento de óleo da chave de desvio periodicamente. Os requisitos do 
óleo deve ser como indicado na tabela.  

6.6 Não operar o comutador sob carga com muita freqüência quando o transformador estiver com sobrecarga. 
Deverá ser equipado com “contato auto-bloqueador de sobre-corrente”,  assim que, o comutador não será
operado quando a corrente de carga exceder duas vezes da Iu.

6.7 O contato do relé de segurança QJ4-25 está pronto para operar a velocidade do óleo de1,0m/s +10%. Este 
contato deverá ser ligado com o circuito de disparo do disjuntor do transformador.
Caso ocorra uma falta com o comutador sob carga, uma grande quantidade de gás será gerado, causando 
aumento do fluxo de óleo que moverá os “flaps” do relé o qual fechará os contatos e, cortará a entrada de 
corrente no transformador,  dessa forma, evitará a extensão da falta. Uma vez que o relé de gás tenha operado, 
não religar o transformador antes da inspeção e levantamento da chave de desvio inserida.

6.8 Uma tampa de proteção contra explosão por sobre pressão é instalada na parte superior da tampa do 
comutador que não poderá ser danificada durante a operação normal da mudança de tensão na chave 
desviadora. Somente quando a falta é gerada dentro da chave , é que a tampa explode, e então a pressão no 
compartimento de óleo excede a 0.3±20%MPa , assim isto funciona como uma proteção de sobre pressão para 
evitar uma super propagação da falta. Durante a instalação e manutenção do comutador sob carga, deve-se  ter 
atenção para não danificar a tampa de sobre pressão (Ver Fig. 5-1 e 11-2). 
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7. Período de Manutenção

7.1 As Manutenções deverão ser realizadas a cada 300.000 operações de comutação.

7.2 A chave desviadora deverá ser substituída depois de 800.000 operações.

7.3 As manutenções do seletor de tensão deverão ser realizadas depois de 800.000 operações.
As manutenções do comutador normalmente são executadas pela Huaming. Geralmente as manutenções 
podem ser realizadas em apenas um dia.

8. Abrangência do conjunto de equipamentos

8.1  Abrangência da entrega do conjunto do comutador

a. Corpo do comutador

b.  Relé de segurança

c. Eixo motor e caixa de engrenagem cônica

d.  Unidade de acionamento motorizado

e. Acessórios incluindo indicador de posição remoto, etc.

Conferir o conteúdo de acordo com a lista de componentes. Colocar o equipamento comutador em depósito 
bem ventilado com umidade relativa menor que 85% e temperatura entre -25℃ e +40℃ .
Não deverá ter gás corrosivo e os componentes não estarão afetados por chuva ou neve.

Nota: os seis cabos de corrente do comutador devem ser transportados separadamente. O número de 
bornes da chave de desvio é mostrado na parte frontal dos cabos de corrente.  Os parafusos fixos em 
ambas extremidades deverão ser apertados e a blindagem deverá ser montada de acordo com as 
necessidades.
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Unit:mm

ANEXO 1.  SHZV Flange Superior Bell-Type, Dimensões Gerais, Cilindro e Seletor  de TAP’s
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Unit:mm

Anexo 2. SHZV Flange Superior Bell-Type com Válvula de Alívio de Pressão,
Dimensões Gerais, Cilindro e Seletor de TAP’s.

Válvula de alívio de pressão
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Unit:mm

Anexo 3.  SHZV  Flange Suporte, Dimensões Gerais, Cilindro e Seletor de TAP’s.
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Unit:mm

Anexo 4. SHZV Flange Superior Bell-Type, Dimensões Gerais, Seletor de TAP’s Tipo Gaiola.

Indicador de posição
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Unit:mm

Anexo5. SHZV Flange Superior Bell-Type, Dimensões Gerais, Seletor de TAP’s Tipo Gaiola.
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Unit:mm

Anexo 6.   Dimensões Gerais, Caixa de Redução 4:1.

Conecta-se ao eixo vertical

Conecta-se ao eixo Horizontal
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Anexo 7.   By-Pass Tubulação Óleo, Dimensões Gerais.

15

Anexo 8.   Bell-Type, dimensões placa içamento

Unit:mm

35

Olhal para içamento – M24
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Unit:mm

Anexo 9.   Detalhes do Acoplamento dos Eixos Vertical e Horizontal.
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Anexo 10.  SHZV (10070) Tabela de Posição de Operação e Diagrama de Conexões.

Desenho apresentado na posição do conjunto

Comutador

Contatos superiores do seletor de TAP

Contatos inferiores do seletor de TAP

Terminal de saída de corrente

Número de Posições

Diferentes Tensões

• Posição do Conjunto

Indicação de Posição

Posição do Seletor de TAP 
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Anexo 11.  SHZV (10090) Tabela de Posição de Operação e Diagrama de Conexões.

Desenho apresentado na posição do conjunto

Comutador

Contatos superiores do seletor de TAP

Contatos inferiores do seletor de TAP

Número de Posições

Diferentes Tensões

• Posição do Conjunto

Indicação de Posição

Posição do Seletor de TAP 

Terminal de saída de corrente



39

COMUTADOR  SOB CARGA À VÁCUO TIPO SHZV
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÕES

HM0.460.1902

Anexo 12.  SHZV (10100) Tabela de Posição de Operação e Diagrama de Conexões.

Desenho apresentado na posição do conjunto

Terminal de saída de corrente

Comutador

Contatos superiores do seletor de TAP

Contatos inferiores do seletor de TAP

Número de Posições

Diferentes Tensões

• Posição do Conjunto

Indicação de Posição

Posição do Seletor de TAP 
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Anexo 13.  SHZV (10051W) Tabela de Posição de Operação e Diagrama de Conexões.

Desenho apresentado na posição do conjunto

Comutador

Terminal de saída de corrente

Contatos superiores do seletor de TAP

Contatos inferiores do seletor de TAP

Número de Posições

Diferentes Tensões

• Posição do Conjunto

Indicação de Posição

Posição do Seletor Inversor

Seletor  Inversor 

Favor  conectar: Terminal 1 e  “-”; Terminal 3 e “+”; 2 e 2 em cada fase.
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Anexo 14.  SHZV (10071W) Tabela de Posição de Operação e Diagrama de Conexões.

Desenho apresentado na posição do conjunto

Comutador

Terminal de saída de 
corrente

Contatos superiores do seletor de TAP

Contatos inferiores do seletor de TAP

Número de Posições

Diferentes Tensões

• Posição do Conjunto

Indicação de Posição

Posição do Seletor Inversor

Seletor  Inversor 

Favor  conectar: Terminal 1 e  “-”; Terminal 4 e “+”; 2 e 2, 3 e 3 em cada fase.
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Anexo 15.  SHZV (10091W) Tabela de Posição de Operação e Diagrama de Conexões.

Desenho apresentado na posição do conjunto

Comutador

Terminal de saída de corrente

Contatos superiores do seletor de TAP

Contatos inferiores do seletor de TAP

Número de Posições

Diferentes Tensões

• Posição do Conjunto

Indicação de Posição

Posição do Seletor Inversor

Seletor  Inversor 

Favor  conectar: Terminal 1 e  “-”; Terminal 5 e “+”; 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4 em cada fase.
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Anexo 16.  SHZV (10191W) Tabela de Posição de Operação e Diagrama de Conexões.

Desenho apresentado na posição do conjunto

Comutador

Terminal de saída de corrente

Contatos superiores do seletor de TAP

Contatos inferiores do seletor de TAP

Número de Posições

Diferentes Tensões

• Posição do Conjunto

Indicação de Posição

Posição do Seletor Inversor

Seletor  Inversor 
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Anexo 17.  SHZV (10191G) Tabela de Posição de Operação e Diagrama de Conexões.

Desenho apresentado na posição do conjunto

Comutador

Terminal de saída de 
corrente

Contatos superiores do seletor de TAP

Contatos inferiores do seletor de TAP

Número de Posições

Diferentes Tensões

• Posição do Conjunto

Indicação de Posição

Posição do Seletor Inversor

Seletor  Inversor 

Seletor Inversor Grosso
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Anexo 18.  SHZV (10193W) Tabela de Posição de Operação e Diagrama de Conexões.

Desenho apresentado na posição do conjunto

Comutador

Terminal de saída 
de corrente

Contatos superiores do seletor de TAP

Contatos inferiores do seletor de TAP

Número de Posições

Diferentes Tensões

• Posição do Conjunto

Indicação de Posição

Posição do Seletor Inversor

Seletor  Inversor 

Favor  conectar: Terminal 1 e  “-”; Terminal 9 e “+” em cada fase.
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Anexo 19.  SHZV (10193G) Tabela de Posição de Operação e Diagrama de Conexões.

Desenho apresentado na posição do conjunto

Comutador

Terminal de saída 
de corrente

Contatos superiores do seletor de TAP

Contatos inferiores do seletor de TAP

Número de Posições

Diferentes Tensões

• Posição do Conjunto

Indicação de Posição

Posição do Seletor Inversor

Seletor  Inversor 

Seletor Inversor Grosso
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Anexo 20.  SHZV (14271W) Tabela de Posição de Operação e Diagrama de Conexões.

Desenho apresentado na posição do conjunto

Comutador

Terminal de saída de corrente

Contatos superiores do seletor de TAP

Contatos inferiores do seletor de TAP

Número de Posições

Diferentes Tensões

• Posição do Conjunto

Indicação de Posição

Posição do Seletor Inversor

Seletor  Inversor 
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Anexo 21.  SHZV (14273W) Tabela de Posição de Operação e Diagrama de Conexões.

Desenho apresentado na posição do conjunto

Comutador

Terminal de saída de 
corrente

Contatos superiores do seletor de TAP

Contatos inferiores do seletor de TAP

Número de Posições

Diferentes Tensões

• Posição do Conjunto

Indicação de Posição

Posição do Seletor Inversor

Seletor  Inversor 

Favor  conectar: Terminal 1 e  “-”; Terminal 13 e “+” em cada fase.
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Anexo 22.  SHZV (18351W) Tabela de Posição de Operação e Diagrama de Conexões.

Desenho apresentado na posição do conjunto

Comutador

Terminal de saída de corrente

Contatos superiores do seletor de TAP

Contatos inferiores do seletor de TAP

Número de Posições

Diferentes Tensões

• Posição do Conjunto

Indicação de Posição

Posição do Seletor Inversor

Seletor  Inversor 

Interruptor Inversor

Nota: Isto é adequado apenas para a estrutura de seletor de TAP tipo gaiola.
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Anexo 23.  SHZV (18353W) Tabela de Posição de Operação e Diagrama de Conexões.

Desenho apresentado na posição do conjunto

Comutador

Terminal de 
saída de 
corrente

Seletor de TAP

Número de Posições

Diferentes Tensões

• Posição do Conjunto

Indicação de Posição

Posição do Seletor Inversor

Seletor  Inversor 

Interruptor Inversor

Nota: Isto é adequado apenas para a estrutura de seletor de TAP tipo gaiola.
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