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Avisos de segurança 
 

• Equipamento elétrico de Alta Tensão! 

• Deve ser utilizado por pessoal treinado e capacitado; 

• Utilizar sempre os EPI’s necessários para essa atividade, sapato de segurança com 

solado de borracha OBRIGATÓRIO; 

• Cuidado no manuseio do equipamento, suscetível a choques elétricos; 

• Alimente o mesmo somente em tomadas aterradas eletricamente; 

• Durante os testes mantenha-se afastado do motor/estator em teste; 
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Apresentação 
 

O Sistema de Testes de Estatores bobinados (STE) é um equipamento dedicado aos ensaios 

elétricos normativos de estatores bobinados de motores, geradores, alternadores e outros 

tipos de bobinados elétricos. Projetado para atender linhas de produção de alta produtividade, 

realiza os ensaios de forma ágil e precisa, permitindo o carregamento de até duas peças em 

suas estações de ensaio (disponível no modelo com cabine dupla).  

Realiza os principais ensaios normativos, como Surge Test, Megôhmetro, Hipot CA, 

Miliohmímetro, e sentido de campo eletromagnético. Permite a configuração para ensaios de 

estatores 3, 6, 9, 12 cabos (Consulte as características de seu equipamento através do projeto 

do equipamento).  

Permite através de seu supervisório a configuração de receitas de ensaios, limites admissíveis, 

sequência de ensaios e inclusão de mensagens de ckeck list a serem apresentadas ao operador. 

Além de armazenar o histórico de ensaios, com os valores medidos, e o resultado do ensaio 

atrelado à peça testada. 
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1. Hardware 
 

O equipamento pode ser configurado em duas mecânicas distintas: Equipamento para 

linhas de produção automáticas ou equipamento para linhas tradicionais.  

1.1 Equipamento para linhas de produção automáticas. 
 

 
- Permite a comunicação com CLP’S de controle da linha de produção 
via ModBus TCP/IP. 
- Permite a comunicação I/O, Inputs: Start, Stop; Outputs: Aprovado, 
reprovado, em teste e outras sob consulta. 
- Configurável entre uma e duas estações de trabalho externa. 
- Configurável com 3, 6, 9 ou 12 saídas de ensaios. 
- Software padrão com possibilidade de modificação sob demanda. 
- Não dispõe de estação de ensaios incorporada. 
 

 

1.2  Equipamento para linhas de produção tradicionais. 
 

- Permite o carregamento de duas peças por vez. 
- Permite o ensaio de diferentes peças entre L1 e L2. 
- Realiza uma bateria de ensaios comum em menos de 7 segundos. 
- Estação de ensaios de acordo com NR-12 e NR-17. 
- Configurável com 3, 6, 9 ou 12 saídas de ensaios. 
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1.3 Componentes e funções 
 

1 – Sensor de temperatura para 
compensação de medição de  
resistência – Miliohmímetro. 
2 – Botões e sinalizadores: Botão azul - 
Reset segurança; Botão verde – Rearme 
Segurança; Botão preto – Liga/Desliga  
Geral, Botão cogumelo vermelho –  
Emergência; Indicador luminoso/sonoro 
Vermelho – Teste reprovado. 
3 – Estação de ensaios lado 2 – Conexão 
Elétrica da bobina sob teste. 
4 – Gaveta para teclado e mouse. 
5 – Rodízio para movimentação do  
Equipamento – Dois fixos e dois móveis. 
6 – CPU principal – Placas PCI de controle. 
7 – Monitor principal. 
8 – Estação de ensaios. 
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2. Software 

2.1 Objetivo 

Descrever todas as funcionalidades de software do Sistema de Testes de Estatores (STE).  

2.2 Tela de Login 

Ao iniciar o software, é necessário o fornecimento do nome do usuário e senha, conforme 

Figura 1. 

Os usuários podem ser cadastrados com níveis de acessos diferentes, podendo-se impedir 

o acesso às telas de cadastro de itens, modificações de itens (receitas), manutenção, 

calibração e configurações gerais do painel.  

 

 

Figura 1 - Tela de Login. 

 

2.3 Tela Principal 

 Através da Tela Principal, Figura 2, o usuário tem acesso a todas as funções de 

software do painel, bem como a visualização da sequência de testes realizada.   
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Figura 2 - Tela Principal. 

 

Pode-se descrever cada um dos campos da Tela Principal do software como: 

 

1 - Informações Gerais: Apresenta informações do nome do usuário, data, hora e 

temperatura ambiente. A temperatura ambiente é utilizada no cálculo de correção 

da medição de resistência do estator.  

 

2 - Menu Principal: Através dele o usuário pode acessar as telas de configuração, 

modificação e abertura de itens (receitas), configuração do painel, manutenção, etc. 

 

3 - Item 1: Informa o número do item do estator que está sendo testado na Cabine 1 

do STE. Todas as informações contidas no lado esquerdo da Tela Principal 

referem-se a este item. 
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4 - Item 2: Informa o número do item do estator que está sendo testado na Cabine 2 

do STE. Todas as informações contidas no lado direito da Tela Principal referem-se 

a este item. 

5 - Contador de ensaios: Mostra o número total de ensaios realizados, bem como o 

número de estatores aprovados e reprovados. Possibilita que o usuário zere a 

contagem através do botão <Zerar Contagem>. 

 

6 - Tempo de Teste: Informa o tempo total, em segundos, da realização do último 

teste desta cabine. 

 

7 - Repetir Ensaio: Quando selecionada esta opção, na reprovação do estator em 

teste, é permitido que o usuário repita o ensaio, desconsiderando o ensaio 

realizado anteriormente. Desta forma, evita-se que sejam computados na base de 

dados do STE dois testes em um mesmo estator. Muitas vezes é necessário repetir 

o ensaio em função de o usuário não ter conectado adequadamente os cabos do 

estator, invertendo algum deles durante a conexão. 

 

8 - Parar quando reprovar: Quando selecionada esta opção, o ensaio é 

interrompido quando um dos testes da sequência é reprovado. 

 

9 - Condição do Estator: Ao término da sequência de testes do ensaio, uma janela 

surge no centro da tela do painel indicando se estator está aprovado ou reprovado, 

além disso, o campo de Condição do Estator indica se o último estator testado 

estava reprovado ou aprovado. Além da visualização, quando o estator é reprovado 

o painel emite um sinal sonoro, alertando o usuário. 

 

10 - Cores dos Cabos: Indica em qual tecla do painel cada cabo do estator deve ser 

conectado. 

 

11 - Sequência de Testes: O ensaio do estator é realizado na sequência de testes 

configurada previamente para cada item (receita). O ensaio é formado por vários testes. As 

ligações realizadas em cada teste pelo sistema podem ser visualizadas neste campo, 

através da coluna Ligação dos Cabos. Além disso, a coluna “Valor nominal” mostra os 

limites de tolerância do teste. O resultado do teste é apresentado na coluna “Valor 

Medido”. Quando o teste é aprovado sua linha fica verde, quando reprovado fica vermelha. 
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2.4 Carregar Item 

 Para realização do ensaio, é necessário que seja chamado um item previamente 

configurado. Para abrir a tela de Carregar Item basta apertar a tecla de atalho F2, para o 

Item 1, ou F3, para o Item 2, ou ainda ir no menu principal Arquivo>Carregar Item 1, para o 

Item 1, ou Arquivo>Carregar Item 2, para o Item 2, conforme  Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Menu Principal, Arquivo. 

 

 A Figura 4 mostra a tela Carregar Item. O usuário deve colocar o item a ser 

carregado no campo de pesquisa e depois apertar em <Carregar>.  

 A Lista de Itens contém o nome do Item, a data de sua última modificação e o 

usuário que o modificou. Assim se algum item estiver com uma configuração errada é 

possível saber qual usuário o modificou. 
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Figura 4 - Carregar Item. 

  

 Quando um item ainda não existe, é possível criá-lo utilizando esta tela de software, 

através do botão <Novo Item>. Ao apertar este botão uma nova tela aparecerá solicitando 

que o usuário coloque o nome do item a ser criado, conforme Figura 5. 

 Existe a possibilidade de o usuário criar um item baseado em outro já existente. 

Para isto basta digitar o nome do item existente no campo de pesquisa e apertar no botão 

Copiar Item. Uma tela aparecerá, Figura 6, solicitando que o usuário informe o nome do 

novo Item a ser salvo.  
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Figura 5 - Cadastro de novo Item. 

 

Figura 6 - Salvar Item como. 

  

 Depois de criado o nome do novo item é necessário que o usuário carregue o 

mesmo, conforme descrito anteriormente, e entre na tela de Configuração de Item, para 

definir a sequência de testes do novo item. 

2.5 Configuração de Item 

 Para abrir a tela de configuração de Itens (Receitas) pode-se utilizar as teclas de 

atalho F4, para configurar o Item da Cabine 1, ou F5, Item da Cabine 2, ou ainda ir no 

menu principal Arquivo>Configurações de testes do item 1, para Cabine 1, ou 

Arquivo>Configurações de testes do item 2, Cabine 2. 
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Figura 7 - Configurar Item. 

 

Pode-se descrever cada um dos campos da janela Configurar Item como: 

 

 1 - Item: Indica o nome do item que está sendo configurado. 

 

2 - Testes disponíveis: Este campo contém todos os testes possíveis de serem 

realizados pelo painel. Para adicionar um teste a sequência de testes basta 

selecioná-lo e apertar no botão com a seta para a direita >>. 

 

3 - Sequência de Testes: Neste campo o usuário monta a sequência de testes que 

o painel irá executar para testar o item que está sendo configurado. Cada teste da 

sequência deve ser configurado individualmente. A figura 8 mostra um exemplo de 

sequência de testes. 
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Figura 8 - Sequência de testes. 

  

 Para alterar a posição de qualquer teste, basta selecionar o teste e utilizar as setas 

laterais da direita para mudar a sequência. 

  

4 - Coloração dos cabos: O usuário pode indicar, através deste campo, pelas cores 

dos cabos do estator em quais teclas eles devem ser conectados para a realização 

do ensaio. 

 3. Configuração de testes 
 A configuração é realizada através de um duplo clique no teste da sequência de 

testes. Para cada teste é aberta uma janela de configuração específica, conforme será 

mostrado nos itens a seguir. 

3.1 Configuração do teste de Resistência 

 A Figura 9 mostra a janela de configuração para o teste de medição de resistência. 
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Figura 9 - Configuração teste de medição de resistência. 

 

Pode-se descrever cada um dos campos da janela de configuração do teste de resistência 

como: 

 

1 - Configuração das teclas: O STE realiza a medição de resistência entre 

quaisquer teclas. Para escolher os pontos de medição basta um clique sobre o 

campo tecla+ ou tecla- e selecionar os pontos a serem medidos, Figura 10. 

 

 

Figura 10 - Seleção de teclas. 
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2 - Valores de Resistência: Neste campo o usuário deve preencher o valor de 

resistência nominal e suas respectivas tolerâncias.  

 

3 - Compensação de Temperatura: O usuário pode selecionar a compensação de 

temperatura para cobre ou alumínio. 

4 - Habilitado?: O Usuário pode desabilitar o teste deixando este campo sem 

seleção. 

2.2 Configuração do teste de Variação de fases 

 O teste de Variação entre fazes realiza uma comparação entre os valores de 

resistência medidos nos testes anteriores da sequência verificando se existe uma variação 

superior a tolerância de processo.  

 A configuração deste teste é bastante simples, o único parâmetro a ser configurado 

é a tolerância de desvio entre os valores de resistência. 

 

 

Figura 11- Variação entre fases. 
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2.3 Configuração do teste de Hipot 

A Figura 12 mostra a janela de configuração para o teste de Hipot. 

 

 

Figura 12 - Configuração teste de Hipot. 

 Pode-se descrever cada um dos campos da janela de configuração do teste de 

Hipot como: 

 

1 - Configuração de Teclas: O usuário pode configurar entre quais teclas deseja 

realizar o teste. O STE pode realizar o teste entre qualquer combinação de teclas, 

isto permite a verificação de isolação entre bobinas (estatores trifásicos) e entre 

bobinas e carcaça. 

 

2 - Configuração do Teste: 

- Tensão de teste[V]: Tensão que o sistema irá aplicar para verificar a 

isolação do estator. 

- Corrente máxima[mA]: Corrente de fuga máxima utilizada para aprovação 

do estator. 

2 
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- Corrente mínima[mA]: Valor mínimo de corrente de fuga, utilizado para 

como garantia que o estator está realmente sendo submetido ao teste. 

- Tempo de teste[s]: Tempo que o estator será submetido ao teste. 

- Tempo de rampa[s]: Tempo para que a tensão de teste suba de 0V até o 

valor configurado. 

- AC ou DC?: Seleção do teste de Hipot em AC ou DC.  

 

3.4 Configuração do teste de Sentido de Rotação 

A Figura 13 mostra a janela de configuração para o teste de Sentido de Rotação. 

 

 

Figura 13 - Configuração teste Sentido de Rotação. 

 Pode-se descrever cada um dos campos da janela de configuração do teste de 

Sentido de Rotação como: 

 

1 - Configuração de teclas: Os campos R, S e T se referem às fases R, S e T. O 

campo C é o Comum, utilizado como ponto para conexão de cabos. Como exemplo 

de utilização do Comum pode-se utilizar a conexão de um estator em estrela, onde 

os cabos 4, 5 e 6 estariam ligados ao Comum. O sentido de rotação de estatores 

1 

2 
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monofásicos é medido utilizando-se também as três fases, R, S e T. A tecla T faz 

as vezes do capacitor, defasando a corrente para geração do campo girante no 

estator. 

 

2 - Configuração do Teste: 

  - Sentido de rotação: Sentido de giro do estator a ser testado. 

  - Tempo de teste: Tempo de teste para verificação do sentido de rotação. 

- Tempo de estabilização: Tempo utilizado para estabilizar o campo antes da 

medição do teste. 

- Tensão de teste: Configuração do valor de tensão (15V, 30V ou 45V), que 

será aplicado ao estator para realizar o teste.  

 

  

3.5 Configuração do teste de Surge Test 

  O STE tem a capacidade de realizar o Surge Test de duas maneiras distintas, 

comparando as bobinas entre si ou comparando-as com um valor padrão. O primeiro tipo 

de teste, bobinas entre si, é mais utilizado para estatores trifásicos onde se pode realizar 

um comparativo do Surge Test entre as fases do estator. O outro tipo, comparação com 

padrão, é mais utilizado para estatores monofásicos, cujas bobinas são diferentes umas 

das outras. 

 Os parâmetros utilizados na análise deste teste são Amortecimento, Frequência, 

Área e Indutância da bobina.  

 A configuração dos dois tipos de teste é bastante simples e será descrita a seguir. 

 

 - Comparação de bobinas entre si:  

A Figura 14 mostra a tela de configuração para o Surge Test. No campo de 

configuração das teclas (1) é possível configurar até 6 bobinas para realizar a 

comparação entre elas. O campo Comum é utilizado para curto-circuitar cabos do 

estator. 
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Figura 14 - Configuração Surge Test. 

  

No campo de Configuração do Teste (2), o usuário deve informar o valor de tensão 

que será aplicado à bobina durante o teste, bem como os limites de tolerâncias dos 

valores de Amortecimento, Frequência, Área e Indutância. 

 

- Comparação de bobinas com padrão: 

A configuração deste teste é similar a apresentada anteriormente, a diferença está 

na seleção do tipo de teste e na aquisição da forma de onda padrão. Quando o 

usuário modifica o campo do tipo de teste para realização da comparação com a 

padrão, Figura 15, um novo campo aparece possibilitando a aquisição da forma de 

onda padrão. 

 

Figura 15 - Comparar com padrão. 

Quando o usuário clica sobre o botão de Aquisição da forma de onda padrão, é 

aberta a janela Padrão, Figura 16. 

 

2 
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Figura 16 - Janela Padrão. 

 

Para realizar a aquisição da forma de onda basta que o usuário inicie o teste 

fechando a cabine ou apertando o botão de início do teste. Os valores da forma de 

onda padrão são armazenados automaticamente. 
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4. Configurações do software 
 Em Configurações, Figura 17, no menu principal, o usuário tem acesso as telas de 

Calibração, Contagem de produção, Cadastro de Usuários, Configurações gerais e Tela de 

Manutenção. 

 A tela de Calibração é utilizada para calibrar e ajustar as grandezas medidas pelo 

STE, como resistência, temperatura, tensão de Surge Teste, Corrente de Fuga, etc. 

 Em Cadastro de Usuários é possível modificar as restrições de acesso de cada 

usuário, bem como acrescentar ou excluir usuários. 

 A Tela de Manutenção é utilizada para verificar o funcionamento dos componentes 

do painel, permitindo o acionamento, via software, de qualquer relé ou contator do painel. 

 

 

Figura 17 - Configurações. 
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