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Conservação com otimização de  
custos através do diagnóstico de cabos
O teste de revestimento e de cabos lhe auxilia na avaliação, se um sistema de 
cabos está seguro para a operação e pronto para a utilização no instante do 
teste. Cada vez mais operadores de rede fazem uso do diagnóstico de cabos, 
uma vez que ele fornece indicações importantes sobre deficiências ocultas nas 
instalações e, em especial, na rede de cabos.

Fazer investimentos de forma focada
Com o diagnóstico de cabos você soluciona o conflito de meta entre a máxima 
disponibilidade da rede e os custos mínimos de conservação e reparo. Pois com 
os nossos sistemas de diagnóstico lhe oferecemos as ferramentas ideais para 
realizar uma conservação orientada pelo estado e com custos otimizados.
 
Reduzir custos de reparo
Graças aos conhecimentos sobre o estado do cabo, você somente precisa 
realizar dispendiosas medidas de modificação e de manutenção onde elas são 
realmente necessárias. As medidas preventivas ou a substituição desnecessária 
de longos segmentos de cabos são coisas do passado.

Controle da qualidade em instalações novas
Os processos de diagnóstico são cada vez mais usados também em seções de 
cabos novas, por exemplo, para a avaliação da qualidade da montagem de 
emendas. Eles podem prevenir dispendiosas reclamações ou danos posteriores.

 ↗  Através de uma conservação orientada ao 
estado e baseada no diagnóstico de cabos é 
possível reduzir a taxa de falha e os custos de 
conservação.
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Amplo espectro de equipamentos para teste e diagnóstico

A BAUR lhe oferece produtos com os quais você pode realizar testes de cabos 
e de revestimento de cabos, e um diagnóstico para a avaliação de estado, de 
forma rápida e confiável.

Desde equipamentos de teste com tensão contínua e alternada, de baixa até 
alta tensão, avaliações de estado, detecção de descargas parciais online ou offli-
ne – a BAUR lhe oferece os equipamentos e sistemas apropriados para o uso em 
conformidade com a norma em cabos, instalações de distribuição, isoladores, 
derivadores de sobretensão, barras coletoras, transformadores e geradores. 

 ↗  Exemplo de possíveis passos de aplicação para um teste e diagnóstico de cabos eficiente baseado na combinação de diferentes métodos e equipamentos

PD-SGS

2 3 4 5
Teste rápido 
de DP online

liona

1
Verificação prévia 
online quanto a DP

Localização de 
DP online

liona+iPD

Diagnóstico VLF o�ine Planejamento de 
trabalhos de reparo

TD+DP

Nas páginas 10 e 11 você encontra uma visão geral detalhada sobre o 
nosso espectro de produtos para o teste e diagnóstico.
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Em conformidade com a norma e conclusivo 

Teste e diagnóstico conforme a norma
A pesquisa intensiva, experiências práticas internacionais e o diálogo com 
usuários e confederações fizeram com que o teste e diagnóstico de cabos VLF 
em instalações de média tensão fosse reconhecido por todos os grêmios e 
confederações importantes. Para você, isso significa que o teste de cabo e de 
revestimento, assim como as medições de diagnóstico, ocorrem em conformida-
de com a norma. Você não precisa se preocupar com sequências de trabalho em 
conformidade com a norma, pois isso nós já fizemos por você. Você escolhe em 
qual padrão deseja trabalhar, as respectivas sequências estão armazenadas em 
nossos equipamentos.

Normas de teste para 
cabos de média tensão Conteúdo Teste de aceitação Teste de conservação

IEC 60502.2-2014
Cabos 1 kV - 30 kV

Nova norma IEC, descreve 
o teste VLF como teste de 
aceitação

Teste VLF 3 x U0, 15min, 0,1 Hz, 
recomenda-se diagnóstico TD e 
de DP paralelo

Não descrito

Cenelec HD 620 1996, VDE
Cabos 6 - 30 kV

Documento de harmonização 
para IEC, VDE Norma Europeia 
para testes de aceitação desde 
1996

Teste VLF 3 x U0, 1 hora, 0,1 Hz Não descrito

IEEE 400-2012
Cabos 6 - 36 kV

Guia para teste de campo e 
avaliação da isolação de redes 
de cabos de energia blindados 
acima de 5 kV. Visão geral 
detalhada sobre métodos de 
teste e diagnóstico

Teste VLF: teste de tensão 
simples e Monitored Withstand 
Test

Teste VLF: teste de tensão 
simples e Monitored Withstand 
Test

IEEE 400.2-2013

Guia para teste de campo de 
redes de cabos de energia 
blindados com tensão de teste 
VLF. Guia detalhado para teste 
e diagnóstico VLF

Teste VLF: Monitored 
Withstand Test, diagnóstico TD 
VLF, diagnóstico de DP VLF,
critérios detalhados de 
avaliação

Teste VLF: Monitored 
Withstand Test, diagnóstico TD 
VLF, diagnóstico de DP VLF,
critérios detalhados de 
avaliação

IEC 60060-3
Descreve os requisitos às 
propriedades da forma de 
tensão VLF

Obrigatório, truesinus® Obrigatório, truesinus®

IEC 60270 Descreve a medição de 
descarga parcial Obrigatório Obrigatório

IEC 60229 Teste de revestimento recomendado para 
cabos de média tensão

recomendado para 
cabos de média tensão

IEEE 433

Procedimento recomendado 
para testes de isolação em 
máquinas AC com alta tensão 
VLF

Aceito, teste VLF para 
máquinas rotativas

Aceito, teste VLF para 
máquinas rotativas

Visão geral das normas
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Compactas e potentes – 
nossas fontes de tensão truesinus®

Isto confirma a tecnologia truesinus®
Para a medição tan delta importante para a avaliação de 
estado, a tensão senoidal VLF de 0,1Hz é consideravelmen-
te mais apropriada do que as formas de tensão ou frequên-
cias usuais. O seno ideal, de onda longa, permite resultados 
de medição TD de alta resolução. Com estes resultados 
podem ser detectadas e avaliadas pequenas elevações e 
comportamentos detalhados. No que se refere à medição 
de fator de dissipação, a medição com truesinus® é mais 
sensível do que uma medição na frequência de operação.

As fontes de tensão truesinus® da BAUR são compactas e apropriadas para todas as tarefas cotidianas relevantes – seja 
no teste de cabo ou no diagnóstico. Elas proporcionam resultados altamente confiáveis e, graças à tecnologia truesinus® 
desenvolvida pela BAUR, oferecem uma tensão senoidal de baixa frequência e forma ideal, bem como a tensão contínua 
necessária para o teste de revestimento.

Medição tan delta de máxima precisão
Graças ao truesinus® com forma ideal você pode confiar em uma medição do tan delta extremamente precisa, resultados 
conclusivos na medição de descarga parcial, bem como numa boa reprodutibilidade e comparabilidade dos valores medidos.

As vantagens do truesinus®

 ▪

 ▪
 ▪
 ▪

 ▪
 ▪
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Avaliação de estado

Estabilidade de tempo VLF TD  
(VLF-TDTS) medida com 
desvio padrão a U0 [10-3]

Aumento VLF TD 
(VLF-TDT) diferença dos 

valores médios VLF-TD entre 
0,5 U0 e 1,5 U0 [10-3]

Valor médio 
VLF-TD a U0

[10-3]

Cabos PEX

Cabos com 
isolamento 

de papel 
impregnado

Cabos PEX

Cabos com 
isolamento 

de papel 
impregnado

Cabos PEX

Cabos com 
isolamento 

de papel 
impregnado

pronto para a operação < 0,1 < 0,1 e < 5 -35 até 10 e < 4 < 85

envelhecimento 
operacional 0,1 até 0,5 0,1 até 0,4 ou 5 até 80

-35 até -50 
ou 10 até 

100
ou 4 até 50 85 até 200

não pronto para a 
operação > 0,5 > 0,4 ou > 80 < -50 ou 

> 100 ou > 50 > 200

 ↗  Arborescências em água, aqui tornadas 
visíveis através de coloração

 ↗  Arborescências elétricas

 ↗  Trajetória tan delta de cabos com diferentes 
envelhecimentos

 ↗  Classificação de cabos PEX com envelhecimento operacional e cabos com isolamento de papel impregnado baseada no tan δ, seleção da IEEE 400.2-2013

A medição de fator de dissipação (tan delta)

0,5

novo

envelhecimento 
mínimo

envelhecimento 
moderado

forte envelhecimento

1 1,5 2 U0

tan delta de cabo com diferentes envelhecimentos
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e 
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A medição de fator de dissipação (medição tan delta) é um processo não-des-
trutivo e integral, e serve para a avaliação de estado de um segmento de cabo 
completo. Com o fator de dissipação dielétrico tan delta é medida a relação de 
potência ativa e de potência reativa do cabo. A medição fornece informações 
claras sobre o estado da isolação do cabo e seu estado de envelhecimento.

Com a medição de fator de dissipação você descobre
 ▪  locais danificados por água (arborescências em água) no isolamento de cabos 

PEX, que posteriormente levam a arborescências elétricas e que representam 
a causa natural de um defeito de cabo,

 ▪  locais de falha no isolamento de cabos com isolamento de papel impregnado 
através de ressecamento,

 ▪  isolamento insuficiente de cabos com isolamento de papel impregnado  
devido a umidade,

 ▪ umidade em acessórios (emendas/terminações de cabo) e
 ▪ possíveis descargas parciais.

Sequência do diagnóstico tangente delta 
A medição do tan delta ocorre através de vários níveis de tensão, que estão 
armazenados em nossos equipamentos. Em cabos envelhecidos ocorre um 
aumento característico do fator de dissipação com o aumento da tensão de 
medição. Assim é possível uma classificação dos cabos, que presta um auxílio 
valioso no planejamento das medidas de conservação.

Critérios de avaliação para cabos com envelhecimento operacional seg. a IEEE
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A medição de descarga parcial 

 ↗ Medição de descarga parcial sem filtragem

 ↗  Resultado de uma medição de descarga 
parcial em um cabo misto

 ↗  Resultado de uma medição de descarga 
parcial em um cabo PEX

 ↗  Visualização de resolução de fase de uma 
descarga parcial a 0,1 Hz

 ↗  Medição de descarga parcial com função de filtro de interferências

A medição de descarga parcial ocorre segundo a norma IEC 60270. As descargas 
parciais (DP) ocorrem em locais de defeito no cabo, por exemplo, em arbo-
rescências elétricas, em emendas e terminações de cabo. Com a medição de 
descarga parcial, entre outros, pode ser detectado o seguinte:

 ▪  Defeitos em acessórios novos e usados, por exemplo, emendas ou também 
acessórios montados incorretamente

 ▪  Os defeitos com efeito prejudicial à isolação no isolamento de cabos com 
isolamento de material sintético, como arborescências elétricas

 ▪  Isolamento de papel impregnado insuficiente devido a um isolamento  
ressecado

 ▪ Danos mecânicos no revestimento de cabo

Podem ser diagnosticadas as seguintes propriedades com equipamentos de 
medição de DP da BAUR:

 ▪ Localização de DP
 ▪ Nível de DP
 ▪ Tensão inicial de DP/tensão de extinção
 ▪ DP em terminações de cabo, emendas e cabos (também cabos mistos)

Funções de apoio:
 ▪ Visualização de resolução de fase por local de defeito
 ▪ Função de filtro de interferências de DP
 ▪ Localização de emendas

Visualização de resolução de fase (PRPD) 
Através de moderníssimos métodos de avaliação você pode determinar a  
posição de fase de descargas parciais. Isto lhe possibilita atribuir o defeito  
a diversos tipos de defeito e planejar medições subsequentes, bem como  
medidas de reparo de forma orientada, com economia de tempo e de custos.

 ↗  Visualização de resolução de fase de uma 
descarga parcial a 50 Hz
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Combinar processos de diagnóstico 

0,5 x U0

1,0 x U0

1,5 x U0

2,0 x U0

Teste VLF

tan δ
DP Teste VLF

tan δ
DP Teste VLF

Teste VLF
tan δ
DP

tan δ
DP

15 min 30 min 60 min

Teste VLF + tan δ + DP = Full MWT

Cabos em ordem
(t reduzido)

Cabos OK
(t padrão)

Cabos ruins
(t estendido)

Seja medição de fator de dissipação ou de descarga parcial – cada um dos  
dois métodos de diagnóstico tem seus pontos fortes individuais. Contudo,  
cada método por si só não consegue detectar todos os pontos fracos. Por isso,  
é apropriada a combinação dos dois processos – seja sequencialmente ou em 
apenas uma operação. Eles contêm informações adicionais importantes e  
aumentam a segurança na avaliação de estado ou na localização de defeito.

O Monitored Withstand Test –  
mais informação em menos tempo

A combinação com economia de tempo do teste e diagnóstico é conhecida 
como Monitored Withstand Test (MWT). O MWT lhe proporciona informações 
essenciais para a avaliação de estado e permite adaptar a duração do teste  
necessária ao estado do cabo. O processo combinado é reconhecido pelo IEEE 
e é recomendado como método de medição adequado para sistemas de cabos 
com envelhecimento operacional.

Avaliação de estado com baixa tensão
A operação programada nos equipamentos BAUR para o MWT é dividida em 
duas partes: Na fase inicial ocorre a medição de diagnóstico, permitindo-lhe 
obter uma impressão do estado do cabo; cabos muito envelhecidos são detecta-
dos e você pode reagir em tempo hábil para não submeter os cabos previamen-
te afetados desnecessariamente à tensão de teste.

Na fase MWT, na qual o diagnóstico é realizado paralelamente ao teste de cabo, 
você reconhece o comportamento de tempo do tan delta. No chamado Full 
MWT a medição de descarga parcial é realizada em paralelo e os locais de defei-
to de DP podem ser apresentados simultaneamente e localizados com precisão. 

 ↗  A paralelização do teste de cabo e diagnós-
tico de cabos (com medição tan delta ou 
medição de descarga parcial) no Monitored 
Withstand Test economiza tempo e fornece 
informações valiosas para a gestão de ativos 

Duração do teste  
orientada ao estado
Uma grande vantagem para você 
como usuário, é a duração do teste 
orientada ao estado: Baseado em 
valores medidos de diagnóstico 
positivos, o teste de cabos pode ser 
reduzido para 15 minutos.
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Verificação de cabos sob tensão 

Localizar descargas parciais com equipamento manual

Com o PD-SGS a BAUR lhe oferece um equipamento manual para a primeira 
detecção rápida de descargas parciais em instalações de distribuição e acessó-
rios de cabos. O equipamento dispõe de dois processos seguramente aplicáveis 
para a detecção das descargas parciais, que podem ser usados sob tensão e sem 
sensores de medição fixados no cabo: Através de um acoplador capacitivo, ele 
registra atividades de descarga parcial que ocorrem no lado externo metálico 
das instalações de distribuição. O segundo método opera de forma acústica e 
torna perceptíveis as descargas por efeito corona ou descargas em superfícies 
do isolador.

 ↗  liona em combinação com o transponder iPD localiza as DPs de forma precisa e confiável.

 ↗ Resultado de teste rápido de DP online: As descargas parciais estão representadas em azul 

 ↗  PD-SGS para localização acústica e capacitiva 
de descargas parciais em instalações de 
distribuição

Os cabos podem ser testados de forma rápida e descomplicada quanto a descargas parciais também sob tensão (online) 
através do equipamento de medição de DP online portátil da BAUR. O algoritmo DeCIFer apoia a detecção de sinais de 
descarga parcial a partir de sinais parasitas. A medição de DP online ajuda a detectar os pontos fracos mais grosseiros e, se 
for o caso, a localizar defeitos, sem desligamento da instalação.
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Visão geral do nosso portfólio de produtos

 ↗  Geradores de teste VLF  
PHG

 ↗  Equipamentos de  
teste e  diagnóstico VLF  
frida/frida TD e viola/viola TD

 ↗  Equipamentos de  
medição de DP online  
liona

 ↗  Equipamento de teste  
de alta tensão AC/DC  
PGK HB

 ↗  Equipamento de teste  
de alta tensão DC  
PGK

 ↗  Sistema de diagnóstico  
de DP portátil  
PD-TaD 60

 ↗  Indutor de descarga parcial  
tracy

 ↗  Scanner de mão de DP online 
PD-SGS

Teste e diagnóstico offline na rede de média tensão
Nossos sofisticados sistemas de teste e diagnóstico permi-
tem o teste de cabo VLF e medição de fator de dissipação 
(Full MWT) de forma totalmente automática em apenas 
uma operação. Isto economiza tempo, custos e leva a 
conclusões precisas. Aqui o smart testing da BAUR mostra 
o seu lado forte. 

Diagnóstico online na rede de média tensão
Os equipamentos de medição liona e PD-SGS registram de 
forma confiável e econômica as descargas parciais exis-
tentes durante a operação normal da rede. Através desta 
avaliação inicial simples sobre o estado de um segmento 
de cabo ou instalação de distribuição, torna-se possível o 
planejamento efetivo de outras medições de diagnóstico 
offline precisas. 

Equipamentos de teste de alta tensão
A série PGK abrange equipamentos de teste de tensão 
contínua compactos para instalações elétricas. Um âmbi-
to funcional maior é proporcionado pelos comprovados 
equipamentos de teste de alta tensão AC/DC da série PGK 
HB, com tensões de teste de ajuste contínuo para testes de 
tensão contínua com polaridade selecionável até 260 kV ou 
para testes de tensão alternada até 190 kVrms. 

Informações técnicas e folhas de dados para cada 
um dos nossos produtos você encontra sob  
www.baur.eu/pt/teste-diagnostico
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Produtos
Teste Equipamento de teste de alta tensão  DC PGK 25 ▪ ▪

Equipamento de teste de alta tensão  DC PGK 50-80 ▪ ▪
Equipamento de teste de alta tensão  AC/DC PGK HB (70-260) ▪ ▪ ▪
Equipamento de teste e diagnóstico VLF frida ▪ ▪ ▪
Equipamento de teste e diagnóstico VLF viola ▪ ▪ ▪
Gerador de teste VLF PHG 70/80 ▪ ▪ ▪

Diagnóstico Equipamento de teste e diagnóstico VLF frida TD ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪*
Equipamento de teste e diagnóstico VLF viola TD ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪*
Sistema de teste e diagnóstico VLF PHG 70/80 TD ▪ ▪ ▪ ▪
Sistema de teste e diagnóstico VLF PHG 70/80 TD/PD ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Sistema de diagnóstico de DP portátil PD-TaD 60 ▪* ▪* ▪**
Indutor de descarga parcial tracy ▪
Equipamento de medição de DP online liona + transponder iPD ▪
Scanner de mão de DP online PD-SGS ▪

Matriz funcional de produtos

*  ... em combinação frida TD + PD-TaD 60 ou viola TD + PD-TaD 60       **  ... em combinação com qualquer fonte VLF 
Abreviaturas utilizadas: MWT ... Monitored Withstand Test, DP ou PD ... Descarga parcial, TD ... tan delta 

Consultoria profissional  
e serviço no mundo todo

 ▪

 ▪
 ▪
 ▪
 ▪

Para maiores informações ou assessoria 
competente entre em contato conosco sob: 
www.baur.eu/pt/servico

Experimente o consultor de  
produtos em nossa página web sob:  
www.baur.eu/pt/consultordeprodutos
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