
 
 

 

 
 
 
 

M quina de tratamento de óleo isolante 
СММ - 1.0 (1000 l/h) 

 
 
 
 

 

 

                                  Elimina  gua livre e parte de  gua diluida 

Gases, impurezas mecânicas 

Prolonga essencialmente t rmino de funcionamento de óleo 

Serve para prevenir pre u zo  de aparelhos de alta voltagem 

 impleza no uso e  manuten  o  

 

 



 Como op  o pode ser montado em cima de reboque 
 

 estina  o da instala  o de óleo  

 

Cada companhia cuja atividade está relacionada com aplica  o de aparelhos enchidos de 

 leo de alta voltagem (transformadores, interruptores de alta voltagem, turbinas, etc.) tem 

problemas de prepara  o de  leo.  

 

O custo de utiliza  o ou sustitu  o de  leos isolantes   muitas vezes bastante alto e e i e 

  as in ers es elevadas. Nossas instala  es oferecem um método prático, económico y 

provado de purifica  o e re so de  leos.   

 

Os contaminadores de  leo mais frequentes sao á  a   ases e part c las   odos s o   ito 

per  diciais para o t r ino de ser i o y caracter sticas nor ais de  leo   s instala  es 

 a ricadas na  á rica   r  d as  est o destinadas a  purifica  o de  leo com um método 

de tratamento térmico sob vaz o   s instala  es s o per eitas para os  leos dos tipos 

seguintes:  

 

Descri  o do processo de produ  o 

 

  instala  o pode ser explotada nos dois regimes: 

- Filtra  o 

- Filtra  o com aquecimento e purifica  o térmica sob vaz o  

 

Re ime de  iltra  o 

 

 leo destinado ao tratamento  absorve-se com uma bomba de engrenagem, passa a través 

de filtro reticular e torneira de entrada e a través de filtro de cartucho de purifica  o dura, 

torneira de tres marchas e uma tubuladura  incorpora-se ao receptác lo de  leo tratado.    

 

  iltra  o com aquecimento e puri ica  o t rmica sob vaz o  

 

 leo destinado ao tratamento passa a través de filtro reticular e filtro de cartucho e com 

uma bomba de engrenagem dirige-se ao termocambiador onde se aquece.  leo esquentado 

at  60 0С passa ao ro pec a as de cá ara de  az o  Na cá ara   ante -se a rarefac  o 

com uma bomba de  ácuo. Grado de rarefac  o na cá ara regula-se com uma torneira e  

controla-se com um vacuometro.  

 

O ar tratado que entra na cá ara com uma corrente ascendente tira os gases e vapores da  

s per icie de  leo o secando    o  a de  ácuo faz passar ar úmido a  atmósfera a través 

do separador de oleo. Oleo tratado dirige-se ao receptác lo de oleo li po ou ao tanque de 

trans or ador    poss vel o tratamiento ao vaz o de tanque de trans or ador antes de 

 erter  leo.  

 

 

 

 



 

Volume de entrega, constru  o e especi ica  es  
 

 
 

 

 

 

1  á ara de  az o 

1.1  o pec a as de  leo 

1.2 Elementos calentadores 

P 1  

P 2 

Bomba de engrenagem de impulsao de aceite  

Bomba de engrenagem de achique de aceite 

НВ  o  a de  ác o 

К1 – К10  orneiras es  ricas  

КО  ál  la reversa 

FV1 – FV2 Filtros de separador de umidade 

FS Filtro reticular 

F 1 -  F 2 Filtros de cartucho 

SV  ál  la de se  ridade 

КО  ál  la re ersa 

В Vacuometro 

М1 М2  edidores de press o 

S1 S2 S3 Tubuladuras de entrada y de saida de oleo 



 

    metros garantidos     leo depois de tratamento 

 

  leo inicial   leo tratado 

                   ctrica ≥30 kV ≥40 kV 

Contido de umidade 50 ppm ≤ 8 ppm 

 

Esp c f c ço s: 

 

Tipo CММ-1.0 está proyectada  n  a capota de metal para se explorar ao ar 

livre  

Capacidade  Em regime de filtra  o 1000 l/h 

Filtra  o e purifica  o térmica sob vaz o 1000 l/  

Regime de trabalho Durativo 

 o o  s    ctricos:  o  a de i p ls o: 1,5 kW 

Bomba de achique: 1,5 kW 

Вo  a de  leo: 0,9 kW 

Bomba de impulsao e 

de achique     leo 

 

 o  as de i p ls o e de achique de aceite  s o bombas de engrenagem 

que se acionam com um motor electrico de 1,1 kW, 1440 voltas ao 

minuto. Bomba de achique tem um aparelho que nao deixa se incorporar 

o ar at os  rico. 

Abastecimento de 

 leo 

1000 l/h 

  c p  culo de vaz o E uma cá ara cil ndrica isolada t r ica ente   e conte  a  ecedores 

para es  entar  leo 

 o         cuo -  o  a de  ácuo de rotor e paletas que se aciona com um motor  PVL15 

Vaz o de trabalho -0 85…-0,95 bar 

Vaz o maximo 0,5 mbar 

Aquecedores  Aquecimento de óleo 

  uma constru  o de corpo  etálico feito de    t  o de    diá etro 

correspondente, dentro do   e está instalada uma espiral de arame de 

nicromo. Os pontos de espiral estáo unidos com barras de contactos que 

teem de um lado exterior uns contactos. Entre extremo de tubo e 

aparel o de contacto  a    isolador cerá ico  spa o li re dentro de 

membrana está enc ido co     a re ado   e te    a propiedade 

dieléctrica alta e um importante coeficente de conductividade térmica ( 

ó ido cristálico de  a nesio – Mq O). 

Extremos enchem-se com un hermético termoresistente, que alivia a 

ac  o do meio ambiente sobre as propiedades electroisolantes com um 

agregado de aquecedor durante sua conserva  o e explora  o.    
Temperatura de 

aquecimento de  leo 

 

55…65oC  (re  lável) 

 o ência de 

aquecimento 

14,4 kW 

Filtro reticular  Reticular tipo canasta 0,75 mm  

     o p êvio 

 

- Desenho soldado  resistente á press o e vaz o  ele ento de  iltro 

 ácil ente s stit   el. 

- elemento de filtro  15 μ  

Filtro de purificaç o 

fina  

 

- Desenho soldado  resistente á  press o y vaz o  ele ento de  iltro 

 ácil ente s stit   el. 

- elemento de filtro  5 μ  

Base e tubos Todos nos de instala  o de filtra  o est o montados sobre uma base, 

desenho soldado. Todos nos de trabalho correspondentes est o unidos 

com tubos que teem 2 manometros.  Todos tubos teem conex o niple.  

 

Torneiras 

 

 

 

 

D 15 – 6 

D 20 – 1 

D 20 (de tres marchas) – 1 

D 25 – 1 

D 32 – 1 



Painel de controle 

 

 

 

 

 

De ferro, aguaresistente. 

Abastecimento de tens o ao aparelho de mando faz-se mediante um 

interruptor a   o.  

Cadeia de mando de bloque de filtra  o y purifica  o tér ica sob vazío 

está protegida com um interruptor ato ático. 

Motores eléctricos acionam-se com interruptores  agnéticos de 

protec  o tér ica.  

Indica  o de luz de accionamento de  otores está no painel dianteiro. 

Para prevenir so rea ueci ento de óleo na cadeia de mando de 

aquecedor estao montados medidores.  

Temperatura de oleo tratado poe-se no aparelho T2ТРМ1А, que controla 

auto áticamente um parámetro programado  

Medidores  ara pre enir so rea ueci ento de óleo na cadeia de  ando de 

a uecedor est o montados medidores reguladores.  

 e peratura de óleo tratado poe-se no aparelho T2ТРМ1А   ue  ante  

auto ática ente u  pará etro progra ado. 

Vacuometro 

Manometro de filtro previo 

Mano etro de filtro de purifica ao dura 

Aparelhos  ara controle so re conse uencia e ruptura de  ual uer fase funciona 

relé    -51 

Para controle so re te po de tra al o de instala  o ha um medidor 

Filtro de separador de umidade e um secador coalescente de serie С de 

modelo 401-FBО 

Pintura Todas superficies exteriores da instala  o est o aparelhadas y depois 

pintadas a duas capas.  

 Longo,mm Alto, mm Ancho, mm Peso, kg 

CMM-1,0 1360 1800 800 550 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 ara obter a in orma  o t cnica e comercial detal ada li uem para:     

Andrej  Kulish, Gerente, Departamento de ventas, Globecore 

+380 965 647 561, + 380 532 668 642 andrej@ukrbudmash.com.ua  

mailto:andrej@ukrbudmash.com.ua

