
Óleo de Transformador – DGA 

Da amostragem à análise 



Transformer Oil – DGA 

From sampling to analysis 

 

INTRODUÇÃO 

Durante as últimas décadas  

a Análise de Gás Dissolvido 

(DGA) tornou-se a rotina 

preventiva mais importante 

para transformadores 



Por que DGA é importante? 

• A análise do óleo é simples, não intrusiva, e pode prever falhas 

através da análise dos gases dissolvidos gerados no óleo 

isolante. 

 

• Os tipos de gases dissolvidos no óleo, a quantidade, as 

proporções relativas e as mudanças ao longo do tempo nos dão 

indicações sobre o que está ocorrendo no transformador. 

Atenções a serem tomadas: 

• Múltiplas e variadas etapas 

• Variáveis difíceis de controlar 

• Múltiplas operações ao longo do processo 



DGA  
3 passos chave 

• Tomada de amostras de óleo  

do transformador 

 

• Extração dos gases da amostra 

 

• Separação & medição dos gases          

(cromatografia gasosa) 



Transformer Oil – DGA 

From sampling to analysis 

AMOSTRAGEM 

Tomada de amostras de óleo 

do transformador 



Toda DGA inicia com a amostragem 

Técnicas de amostragem apropriadas são 

indicadas na ASTM D923, IEC 60567 e nas 

especificações de muitas companhias. 

Como são milhares de litros em um tanque 

de  transformador e como são utilizadas 

seringas de apenas 30 ml, a amostra precisa 

ser o mais representativa possível. 



Considerações chave 

• Condições atmosféricas 

• Pressão positiva no tanque 

• Recipientes apropriados 

• Manuseio adequado das seringas 

• Acessórios (tubos Tygon®, válvulas) 

 



Deixe correr óleo (purga 

de cerca de 2 litros) para 

garantir que não haja 

água ou contaminantes 

(partículas) 

Permita que a pressão no 

tanque preencha a seringa 

até a marca de 10 cc  

(não puxe o pistão) 

Tomada da amostra no transformador 



Pressione o 

pistão 

gentilmente 

para remover 

as bolhas   

Preencha a 

seringa até a 

marca de 26 cc 

para garantir 

uma vedação 

adequada entre 

a seringa e o 

pistão 

Tomada da amostra no transformador 



Pressione o pistão 

gentilmente para 

remover qualquer sinal 

de bolhas, feche as 

válvulas e prossiga com 

a etiquetagem e a 

embalagem 

Tomada da amostra no transformador 



Embalagem adequada 



Transformer Oil – DGA 

From sampling to analysis 

EXTRAÇÃO 

Extração dos gases da amostra 

de óleo do transformador 



ASTM D3612 /  IEC 60567 

Métodos de extração DGA 

• ASTM D3612-A: pistão de mercúrio  

“extração à vácuo” 

 

• ASTM D3612-B: método de borbulhamento 

“método stripping” 

 

• ASTM D3612-C: análise de “head space” 

“espaço de cabeça” 



 Aparelho de desgaseificação 

segundo o Método da Norma 

ASTM D3612 

  

 Os gases dissolvidos são 

extraídos do óleo por agitação 

e vácuo. Os gases são 

comprimidos à pressão 

atmosférica e são 

introduzidos no cromatógrafo 

para sua separação e 

medição. 

Método A 



Método B 

O óleo é injetado 

diretamente no 

instrumento. Produz-se 

um borbulhamento de 

Nitrogênio que separa os 

gases do óleo. Estes 

gases são injetados no 

cromatógrafo instalado 

ao lado. 



Método C 

O Método C consiste em fazer 

com que a amostra de óleo entre 

em contato com uma fase gasosa 

(espaço de cabeça) em um 

recipiente fechado que tenha sido 

purgado com Argônio. Os gases 

dissolvidos se equilibram entre as 

duas fases (líquida e gasosa) sob 

certas condições controladas. O 

conteúdo do espaço de cabeça é 

injetado no cromatógrafo para a 

medição dos gases. 



Transformer Oil – DGA 

From sampling to analysis 

SEPARAÇÃO E MEDIÇÃO 

Cromatografia Gasosa 



Cromatografia Gasosa 

Fluxômetro 

Gás de 

Arraste 

Injetor de 

Amostras 

Coluna 

Forno de 

Coluna 

Detector 

Saída 

Detector 

Não-Selectivo (TCD) 

Separação por Cromatografia 

Diagrama do Cromógrafo 

O que difere os Métodos A, B e C da 

Norma ASTM 3612 entre si é a forma de 

extração dos gases.  

Quanto à separação e medição o 

princípio é basicamente o mesmo: 

cromatografia utilizando colunas 

cromatográficas. 

 



 

 

Resultados analíticos precisam ser  

precisos e exatos 

Testes “Round Robin” do  CIGRE e da 

IEC (RRTs) mostraram que a 

repetibilidade (precisão) dos 

laboratórios de DGA geralmente é boa, 

mas que seu desvio do real valor 

(exatidão) muitas vezes é ruim*. 

*   http://www.electricity-today.com/et/issue0602/i06_standards.htm 

Preciso mas inexato 

Preciso e exato       Exatidão de laboratórios IEC/CIGRE usando 

padrões de DGA. 

  

Concentrações 

médias 

Concentrações 

baixas 

Melhor Lab.  ±3%  ±22% 

Médio  ±15%  ±30% 

Pior Lab.  ±65%  ±64% 



IMPACTO DA EXATIDÃO NA EVOLUÇÃO DA FALHA 

Medição 

Exatidão 

Conceito: 

Tomando-se duas medições: 

• m1 e m2, em um período de tempo de T1 a T2 

• com exatidão de +/- 20% 

Contar com dados precisos e exatos é crucial para o 

processo de tomada de decisão e a única forma 

confiável de determinar a exatidão é utilizando 

padrões de gás-em-óleo. 



IMPACTO DA EXATIDÃO NA EVOLUÇÃO DA FALHA 

m1 m2 

Qual é a tendência? 

T1 T2 
Aumentando?  

Com que velocidade? 
Estável? Diminuindo? 

A que taxa? 

Melhorando a exatidão, qual é a tendência agora? 

m1 m2 
T1 T2 

Exatidão de +/- 5% 

Exatidão de +/- 20% 



A confiabilidade do diagnóstico está diretamente 

relacionada com a exatidão do resultado da DGA 

Resultado de um teste de Round 

Robin do CIGRE para níveis de 

baixa concentração: 

 

• Resultado de cada laboratório (.) 

• Valor do padrão de DGA (x) 

 

Em alguns casos o diagnóstico 

apontou para um tipo diferente de 

falha! 

Improving the reliability of Transformer gas-in-oil diagnosis – M. Duval, J. Dukarm - 2005 



Norma ASTM 3612 

O uso regular de padrões de gás dissolvido em óleo  

é requerido pela Norma ASTM 



Padrão de Gás Dissolvido em Óleo – 

assegura o desempenho dos laboratórios de análise de 

óleo de transformador 

Padrões Internacionais como ASTM 3612 e IEC 60567 explicam como criar 

padrões de gás dissolvido em óleo. 

O processo leva tempo, é caro e requer pessoal altamente qualificado.  

A Morgan Schaffer fornece milhares de padrões DGA ao mercado (empresas e 

laboratórios do mundo todo) a mais de 5 anos. 



Baixo nível 

(10 ppm) 

Nível médio 

(100 ppm) 

Alto nível 

(500 ppm) 
Perfil de Transformador 

 (Real Life) 

Duas opções de validade: Standard Life (30 dias) e Long Life (60 dias) 

Dois opções de volume: 30ml e 50ml. 



Relatório de Monitores de Gases em 

Equipamentos Elétricos Imersos em Óleo –  
CIGRE Working Group D1.01 (TF 15), February 2010  



LABORATÓRIO MORGAN SCHAFFER  

Acreditação de Qualidade ISO IEC 17025:2005 

Nível mais alto de competência técnica 

 

Acreditação ISO 9001:2008 

 



Transformer Oil – DGA 

From sampling to analysis 

GASES DE FALTA 

O que são?  

Como se formam? 

O que indicam (diagnóstico)?  



Óleo: o sangue do Transformador 

 Componente central do sistema de 

isolamento 

– Excelentes propriedades dielétricas 

 Resfria o transformador 

– Excelente transferência de calor 

 De fácil de acesso 

– Permite sua utilização como ferramenta de diagnóstico 

 Protege o papel! 

 



Como são produzidos os gases de falta? 

O óleo é um hidrocarboneto, e como tal, é formado por moléculas de 

Carbono e Hidrogênio. 

Todas as causas mencionadas deixam um rastro no óleo em forma de 

gases / umidade dissolvidos. 

Molécula genérica de óleo 
CH

2
 CH

3
 CH

3
 

n 

Mediante: 

• Estresse térmico / elétrico 

• Exposição ao ar 

• Degradação da celulose 

• Reações químicas induzidas por contaminantes 

H2 - Hidrogênio 

CO 

CH4 - Metano 

C2H6 - Etano 

C2H4 - Etileno 

C2H2 - Acetileno 

CO2 Ocorre: 

• Rompimento da cadeia  
+  
• Re-agrupamento molecular 



1. Hidrocarbonetos e Hidrogênio 
 Metano CH4  

 Etano C2H6 

 Etileno C2H4 

 Acetileno C2H2 

 Hidrogênio H2 

 

2. Óxidos de Carbono 
 Monóxido De Carbono CO 

 Dióxido De Carbono CO2 

 

3. Gases Atmosféricos (não de falta) 
 Nitrogênio N2 

 Oxigênio 02 

Tipos de gases 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Methane-CRC-MW-3D-balls.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ethane-A-3D-balls.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ethylene-CRC-MW-3D-balls.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Acetylene-CRC-IR-3D-balls.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Carbon_dioxide_structure.png
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_6g9IOhadK2w/Snz-jM7gGYI/AAAAAAAAAQs/js1TvI7BZYw/s400/792px-Nitrogen-3D-vdW.png&imgrefurl=http://sophos-realm.blogspot.com/2009/05/molecular-polarity_30.html&usg=__HhZfX_6Ygqq-YcJ_5EUfD25ajGM=&h=303&w=400&sz=67&hl=en&start=106&um=1&itbs=1&tbnid=0FeuzMpW70hahM:&tbnh=94&tbnw=124&prev=/images?q=nitrogen+molecule&start=100&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1T4SKPB_enCA330CA330&ndsp=20&tbs=isch:1


Geração de Gases Combustíveis x Temperatura  



Tipos de Falta – Gases criados 
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• Em todos os tipos de falha, Hidrogênio está sempre presente. 

• Falhas com alto conteúdo de energia, como arcos elétricos, 

formam grandes quantidades de C2H2. 

• Arcos são o mais preocupante tipo de condição de falha 

uma vez que levam a uma falha do transformador. 

• Falhas de baixa energia como descargas parciais de 

corona em bolhas de gás, ou pontos quentes de baixa 

temperatura, formam principalmente H2 e CH4. 

• Falhas de temperaturas mais altas são necessárias para formar 

grandes quantidades de C2H4. 

Tipos de falha – Gases envolvidos 

Resultados de DGA poderiam nos permitir identificar o 

tipo de falha que está ocorrendo em um transformador 

em serviço. 



Tipos de falha – IEC 60599 

1. PD - Descargas Parciais (corona) 

2. D1 - Descargas de baixa energia 

3. D2 - Descargas de alta energia 
 

4. T1 - Falhas térmicas < 300° 

5. T2 - Falhas térmicas > 300°< 700° 

6. T3 - Falhas térmicas > 700° 



Tipos de falha – IEC 60599 

 

 

1. PD – Descargas Parciais, Corona 

• Descarga que cruza parcialmente o óleo isolante entre 

condutores (dentro ou junto a um condutor)  

• Descargas em bolhas de gás ou em espaços presos ao 

papel, como resultado de uma secagem insuficiente ou 

de uma fraca impregnação de óleo 

• As faíscas podem produzir pequenos furos ou 

perfurações carbonizadas no papel (difíceis de 

identificar) 

• Os gases chave são Hidrogênio, Metano, traços de 

Etano e Etileno 



Tipos de falha – IEC 60599 

 

 

2. D1 – Descargas de baixa energia 

• Faíscas de baixa energia (metais ou potenciais flutuantes) 

• Descargas entre braçadeiras, buchas e tanque, AT e terra, 

nas paredes do tanque. 

• No papel, são evidenciadas por perfurações carbonizadas. 

• Carbonização do papel ou partículas de carbono no óleo. 

• Os gases chaves são Hidrogênio, Metano, Etano, Etileno, 

Monóxido de Carbono e Dióxido de Carbono. 



Tipos de falha – IEC 60599 

 

 

3. D2 – Descargas de alta energia 

• Curto-circuitos entre BT e terra, conectores, bobinas, 

buchas e tanque. 

• Evidenciadas por carbonização e destruição do papel. 

• Fusão de metal nas extremidades da descarga, extensa 

carbonização no óleo. 

• Os gases chave são Hidrogênio, Metano, Etano, Etileno, 

Acetileno (traços), Monóxido de Carbono e Dióxido de 

Carbono. 



Tipos de falha – IEC 60599 

 

 

4. T1 – Falhas Térmicas, t < 300 C° 

• No óleo e/ou no papel, evidenciado pela cor de tom 

marrom do papel. 

• Exemplos típicos: sobrecarga em situações de 

emergência, dutos de óleo bloqueados. 

• Os gases chave são Hidrogênio, Metano, Etano, Etileno, 

Acetileno (traços), Monóxido de Carbono e Dióxido de 

Carbono. 



Tipos de falha – IEC 60599 

 

 

5. T2 – Falhas Térmicas, 300C°< t < 700C°  

• No óleo e/ou no papel, evidenciado pela formação de 

papel carbonizado e formação de carbono no óleo. 

• Exemplo típico: contatos defeituosos ou soltos, soldas 

defeituosas. 

• Correntes circulando entre jugos, braçadeiras e 

parafusos. 

• Os gases chave são Hidrogênio, Metano, Etano, Etileno, 

Acetileno, Monóxido de Carbono e Dióxido de Carbono 



Tipos de falha – IEC 60599 

 

 

6. T3 – Falhas Térmicas, t > 700 C°  

• No óleo e/ou no papel, evidenciado por grandes 

formações de papel carbonizado e formação de carbono 

no óleo. 

• Coloração do metal (800 C°) ou fusão do metal (> 

1000 °C) 

• Exemplos típicos: grandes correntes circulando no 

núcleo e no tanque, curto-circuitos em laminações, 

correntes nas paredes do tanque (menores). 

• Os gases chave são Hidrogênio, Metano, Etano, 

Etileno, Acetileno, Monóxido de Carbono e Dióxido de 

Carbono 



O que fazer com os dados? 

Muitas técnicas de interpretação de resultados 

• Taxas da IEC 60599 

• IEEE C57.104, Limites, taxas e TDCG 

• Taxas de Rogers 

• Método do Gás Chave 

• Triângulo de Duval 

• Análise de Tendência 

• Força-tarefa do CIGRE  

  “Novas Diretrizes para Interpretação de DGA”, 15.01.01, Out.1999 

• Diretrizes das companhias 

• Outras… 



Taxas de Gás devem ser calculadas somente se um dos 

valores de gás estiver acima do valor típico. 

Interpretação de Resultados 

Principais métodos de diagnóstico: 

  

- Códigos de taxas do IEC  

- Métodos IEEE ( Dornenburg, Rogers e métodos de gases 

chave)  

- Triângulo de Duval 



Interpretação de Resultados 

Comparação entre os principais métodos 

Método 
% Diagnósticos 

não resolvidos 

  

 % Diagnósticos 

errôneos 

    

% Total (errôneos 

+  não resolvidos) 

Taxas de Rogers 33 5 38 

Taxas de Dornenburg 26 3 29 

IEC 15 8 23 

Triângulo de Duval 0 4 4 



Valores típicos 

  C2H2  H2 CH4  C2H4 C2H6  CO    CO2 

Todos 

transformadores   50-150 30-130 60-280 20-90 400-600 3800-14000 

Sem OLTC 2-20             

OLTC comunicante 60-280             

(CIGRE Brochure # 296, 2006) 

Notas explicativas: 

• 90% dos valores de DGA observados em serviço ficam abaixo desses valores típicos, para o 

grupo de transformadores examinados pela força-tarefa do CIGRÉ. 

• Valores em redes individuais  podem variar em relação a estes indicados na tabela, 

dependendo do tipo de transformador, de óleo e de condições de operação utilizados. 

• Recomenda-se fortemente a todos operadores de transformadores que calculem seus próprios 

valores típicos, específicos para sua própria população de transformadores, utilizando métodos 

indicados nos documentos da IEC 60599 e CIGRÉ TF11. 

• Para transformadores com conteúdos de DGA acima dos típicos valores acima (na 

porcentagem dos 10% superiores da população), a única ação recomendada na IEC 60599 é 

aumentar a frequência de análises DGA. 

• Transformadores normalmente entram em situação de risco somente acima de valores de 

alarme, que em geral são significativamente acima dos valores típicos. 

 

Valores de Concentração de Gás Típicos (Normais) em Transformadores 



Valores típicos 

  C2H2  H2 CH4  C2H4 C2H6  CO    CO2 

Todos 

transformadores   35-132 10-120 32-146 5-90 260-1060 1700-10000 

Sem OLTC 0-4             

OLTC comunicante 21-37             

(CIGRE Brochure # 296, 2006) 

Típicas taxas de aumento de gás para transformadores, em ppm/ano  



• Todos os transformadores são diferentes; 

• O valor exato de uma leitura DGA não é tão importante quanto a tendência. Se a DGA 

está em um nível moderado mas estável, há pouca preocupação. Sistemas de 

monitoramento on-line garantem que as coisas permaneçam sob controle. No entanto, 

níveis baixos de DGA com tendência de elevação acentuada trazem uma  grande 

preocupação; 

• Quando o transformador é energizado pela primeira vez, os valores de DGA tendem a 

subir até o nível “típico” para este transformador e deveriam então se estabilizar; 

• As ações a serem tomadas depois de uma análise dependem de quão rápido o problema 

está aumentando, a criticidade do transformador e as alternativas disponíveis; 

• O risco de tirar o transformador de serviço cedo demais pode resultar em uma inspeção 

interna que não indique nenhuma evidência; 

• Esperar por tempo demais gera o risco de uma falha total do transformador.  Situações 

onde haja redundância N+1 oferecem a vantagem de tirar o transformador da linha para 

inspeções internas sem impacto na carga. Transformadores móveis oferecem um benefício 

similar mas podem precisar de horas (ou dias) de coordenação  para que sejam colocados 

no lugar e prontos para operar. 

Valores típicos - notas 



Índices básicos – IEC 60599 

C2H2/C2H4 CH4/H2 C2H4/C2H6 Fault 

NS <0.1 <0.2 PD 

>1 0.1-0.5 >1 D1 – Baixa energia 

0.6-2.5 0.1-1 >2 D2 – Alta energia 

NS >1 (NS) <1 T1 <300°C 

<0.1 >1 1-4 T2 >300°C <700°C 

<0.2 >1 >4 Térmica >700°C 

NS: Não-significativo 



CO2/CO 
Índice bastante usado para determinar se o papel está envolvido na falha. Se a relação for 
<3, há um forte indício de uma falha no papel, seja um ponto quente ou um arco elétrico 
T>200°C. Se for >10, indica uma falha de temperatura T<150°C. De toda maneira, a 
relação CO2/CO não é muito exata, pois é afetada pelo CO2 e CO provenientes da oxidação 
do óleo Pode-se usar o ensaio de teor de Furanos para confirmar se o papel está envolvido.  

O2/N2 

Esta relação decresce como resultado da oxidação do óleo e/ou do envelhecimento do 

papel. Índices menores que 0.3 são considerados geralmente como um indicador de 

consumo excessivo de O2.  

C2H2/H2  

Uma relação > 3 no tanque indica contaminação por parte do compartimento de LTC.  

Nestes casos, deve-se monitorar as mudanças nos níveis de acetileno no tanque.  

Índices únicos 



Método IEEE 

NS: Não significativo  

CH4/H2 C2H2/C2H4 C2H2/CH4 C2H6/C2H2 Falta 

>1.0 <0.75 <0.3 >0.4 Decomposição térmica 

<0.1 NS <0.3 >0.4 PD baixa intensidade 

>0.1,<1.0 >0.75 >0.3 <0.4 Arcos 

Taxas de Dörnenburg 

Válido se todos os índices se cumprem para um determinado tipo de falha. 

C2H2/C2H4 CH4/H2 C2H4/C2H6 Falta 

<0.1 >0.1,<1.0 <1.0 Normal 

<0.1 <0.1 <0.1 PD – baixa intensidade 

0.1-3.0 0.1-1.0 >3.0 Arcos 

<0.1 >0.1<1.0 1.0-3.0 Térmica - baixa temp. 

<0.1 >1.0 1.0-3.0 Térmica <700°C 

<0.1 >1.0 >3.0 Térmica >700°C 

Taxas de Roger 



Triângulo de Duval 

O método do Triângulo de Duval ploteia a % relativa de CH4, C2H4 e 

C2H2 em cada lado do triângulo, de 0% a 100%. 

PD - Descarga Parcial (corona) 

D1 - Descarga de baixa energia 

D2 - Descarga de alta energia 

T1 - Falha térmica < 300° 

T2 - Falha térmica > 300°< 700° 

T3 - Falha térmica > 700° 

DT - Mescla de falhas térmicas e elétricas 



 

 

Óleos diferentes – Triângulos diferentes… 

Óleo mineral Bio Temp 



 

 

FR3 Midel 

Óleos diferentes – Triângulos diferentes… 



 

 

Silicone 
Mineral FBT 

 O = Overheating (T<250) 

Óleos diferentes – Triângulos diferentes… 



Coeficientes de Solubilidade 

A quantidade de gás que se dissolve em um líquido depende de: 

 

 

• Pressão parcial do gás  

 

• Temperatura do líquido 

 

• Natureza do gás 

 

• Tipo do líquido 



 

 

Gás Voltesso 35 Voltesso 35 Envirotemp FR3 Midel 7131 Silicone M50 EL 

Referência ASTM 

% diferença 

Experimental 

% diferença 

Experimental 

% diferença 

Experimental 

% diferença 

Experimental 

H2 0.0558 100 84 91 166 

O2 0.179 96 75 85 149 

N2 0.0968 94 75 90 162 

CH4 0.438 98 78 87 130 

CO 0.133 99 83 95 153 

CO2 1.17 93 132 175 139 

C2H2 1.22 102 220 359 167 

C2H4 1.76 105 96 106 124 

C2H6 2.59 109 83 85 120 

Coeficientes de Solubilidade 



Transformer Oil – DGA 

From sampling to analysis 

Monitoramento de Óleo 

Equipamentos 



O valor do Monitoramento On-Line 

 
De “Preventivo” a “Preditivo” 

1º Valor :  Habilidade de Detectar uma Mudança na  

Condição  em TODOS os casos = Valor de Proteção 

2º Valor :  Habilidade de Monitorar a Evolução de uma  

Condição = Valor de Monitoramento 

 
       3º Valor :  Habilidade de Diagnosticar a Natureza de uma  

Condição “ruim” = Valor de Diagnóstico 

 



Monitores On-Line (MOL)  

Detecção 

Monitoramento 

Diagnóstico On-Line 
Somente quando 

necessário 

 1 gás, H2 + umidade 

2 gases, H2 + CO + umidade 

5 gases, Diagnóstico on-line básico 

9 gases: DGA completa on-line 

MOL de um 

só gás ou um 

gás chave 

MOL Multi-Gás 



Como um elemento de rede, o MOL é um poderoso 

Dispositivo Eletrônico Inteligente (IED) capaz de transmitir 

informações de diversas maneiras. 

• Via cabo de USB 

• Via cabo de Ethernet 

Local 

Remoto 

• Saídas analógicas 

• RS-232 

• RS-485 

• Ethernet (Modbus, 

DNP-3, IEC 61850) 

SCADA 

Monitores On-Line (MOL)  



Saídas Analógicas / Contatos Secos à rede SCADA 

RTU 

SCADA 

Monitores On-Line (MOL)  

• Saídas de 4-20mA  

Gás, Umidade, Níveis de Temperatura 

• Relés NA/NF 

Alarme de gás / Alarme de umidade /  

 Alarme de Temperatura /  Nível de Gás de Arraste baixo / 

Qualquer Alarme / Qualquer erro /  Sempre. 



Concentração estável de H2, a 500 ppm, período de 6 meses 

Monitores On-Line (MOL)  



Concentração crescente de H2, 100 ppm/mês, em 1 mês 

Monitores On-Line (MOL)  



Súbito aumento na concentração de H2, até 30 ppm/hora 

Monitores On-Line (MOL)  



Súbita alteração na geração de H2 

Monitores On-Line (MOL)  



Equipamento de DGA portátil 

O melhor complemento do MOL 

Sistemas portáteis permitem obter uma análise DGA 

completa no local em dois minutos, com resultados 

comparáveis com laboratórios, utilizando técnicas de 

extração e separação válidas. 



Estratégia de Instalação de MOLs 

Crítico 2 

Crítico 1 

Novo 

Maximize a proteção de seus bens…  

a um custo benefício excelente 

Quando um alarme é disparado… o 

“Valor de Diagnóstico”  é requerido 

para entender a natureza e gravidade 

da falha. 

Subestação 

Detecção 

Monitor 

Quando a avaliação da condição requer 

DGA On-Line para maximizar a proteção 

do transformador sob falha, um Monitor 

Multi-gás é recomendável. 

Diagnóstico 

ou 



Transformer Oil – DGA 

From sampling to analysis 

ANÁLISE  

DA  

QUALIDADE DO ÓLEO 

Outras técnicas e parâmetros 



Além da DGA 

Descrição Número ASTM 

Força Dielétrica D877/D-1816 

Acidez D-974 

Tensão Interfacial D-971 

Cor D-1500 

Conteúdo de Água D-1533 

Densidade D-1298 

Exame Visual D-1524 

Fator de Potência D-924 

Conteúdo de Inibidores D-4768 

Análise de Gases Dissolvidos D-3612 

Análise de Furanos D-5837 

Ensaios de 

Qualidade de Óleo 

Detecta falhas 

incipientes 

Detecta degradação 

da isolação 



Densidade, Cor, Visual 

Cor 

ASTM D1500 

Valor típico 0,5 

Gravidade Específica  

ASTM D1298 

Valor típico 0,890 



• Detecta H2O livre + Partículas 

• Limite aceitável para óleo usado envelhecido: 25 kV 

• Limite para óleo novo: 30 kV 

Rigidez Dielétrica ASTM D877 



Número de Neutralização (Acidez) ASTM D974 

Limite aceitável para óleo 
usado envelhecido:  
0.2 mg KOH/g 
 
Limite para óleo novo:  
0.03 mg KOH/g 

A acidez é causada por 
subprodutos de oxidação 
chamados de compostos 
polares. 



Tensão Interfacial ASTM D971 

• Limite aceitável para óleo usado 

  envelhecido: 18 dynes/cm 

• Limite para óleo novo: 40 dynes/cm 

• Presença de contaminantes 



Conteúdo de Água ASTM D1500 

Titulação de Karl Fisher 

Limite aceitável: 35 ppm 

Respiração do tanque ou 

degradação do papel 



Conteúdo de Inibidor 

Oxidação aumenta  

conforme o inibidor é 

consumido, controlando 

o conteúdo de inibidor 

extende-se a vida útil 

do óleo.  



Análise de Furanos ASTM D5837 

Compostos furânicos 

são produzidos quando 

a isolação sólida 

(celulose) deteriora; 

medir a concentração 

de tais compostos dá 

uma indicação da 

condição da isolação 

sólida.  



Enxofre Corrosivo ASTM D1275 

O método ASTM 1275 

consiste basicamente  

em imergir uma fita de 

cobre em óleo por várias 

horas à alta 

temperatrura. 

 
Método A: 19 horas à 140 C° 

Método B: 48 horas à 150 C° 



Enxofre Corrosivo 

Corrosivo Não Corrosivo 



O que é o Enxofre Corrosivo? 

Enxofre Corrosivo: enxofre básico e compostos sulfurosos 

térmicamente instáveis no óleo dielétrico que podem causar 

corrosão de certos metais dos transformadores como cobre 

ou prata.  

Definição segundo ASTM D2864 

 

• Os compostos sulfúricos podem 

tornar-se instáveis e causar 

corrosão. 

 

• Depósitos de Sulfureto de Cobre 

no papel e o Cobre podem evoluir 

para faltas. 



O problema 

O Sulfureto de Cobre é condutivo e pode resultar em arcos uma vez 

que reduz as propriedades dielétricas do isolamento sólido. 

Depósitos de Cu2S 

O que pode ser feito? 
 

• Adicionar um passivador? 

 

• Trocar o óleo? 

 



Conteúdo de DBDS / Conteúdo de PASSIVADOR 

http://chemicalland21.com/specialtychem/finechem/DIBENZYL%20DISULFIDE.htm 

Novos métodos para establecer a condição do óleo e 

os subprodutos que podem afetar o desempenho 



Conteúdo de PCB 



Fator de Potência 

O fator de dissipação é chave 

para determinar a presença de 

contaminantes que afetam as 

propriedades dielétricas do 

óleo. 

Um valor alto de FP é um 

indicador de presença de  

contaminantes ou de produtos 

de deterioração. 

  

@ 25°C, 0.01% max 
@ 100°C, 0.10% max 

(valores típicos ASTM D-924)  



Muito Obrigado!!! 


