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Este trabalho baseia-se no estudo de dois procedimentos experimentais usados no 

diagnóstico do estado do isolamento dos geradores de alta tensão. As medições de 

Descargas Parciais e do Factor de Perdas são efectuadas, não só em geradores 

completos, mas também em barras do estator, ambos novos ou usados. 

Várias medições foram efectuadas em barras do estator novas, com o propósito de 

controlo de qualidade, bem como para investigação de mudanças levadas a cabo no 

processo de fabrico. Para além disso, a interpretação feita aos resultados obtidos é de 

grande interesse em termos tecnológicos e no desenvolvimento de novos metodos de 

produção. 

A análise dos resultados foi baseada na teoria existente e, também, fazendo a 

comparação com outros casos apresentados. Sempre que possível, foi, também, 

mencionada a localização de falhas existentes nos isolamentos. 

Finalmente, depois de reunidos os resultados de mais de mil barras, foi tentado 

encontrar uma correlação, até agora pouco explorada nesta área científica, entre o 

Factor de Perdas e as Descargas Parciais. Este procedimento será uma ajuda e, também, 

um ponto de partida para futuros desenvolvimentos neste tema. 
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This work is based on the study of two different measurements procedures for the 

diagnosis of insulation systems of high voltage generators. The Partial Discharge and the 

Dissipation Factor Measurements are carried out on complete generators and stator bars 

either they are new or already used. 

Several measurements were done in newly produced stator bars not only for the 

purpose of quality check but also for the investigation of changes in manufacturing 

processes. Thus, the interpretation of the results is of great interest in the technology 

and development of new methods. 

The analysis of the results was done based in the theory existent and also comparing 

with other presented cases. Whenever it was possible it was also mentioned the location 

of existing failures in the insulation system. 

Finally, after gathering more than a thousand tested bar results it was attempted to 

find a correlation, that was not yet achieved in this scientific area, between the 

Dissipation Factor and Partial Discharges. This will be a help and starting point for 

further developments in this theme. 

 




