
Reinventing how cork engages the world.

REINVENTAMOS 
SOLUÇÕES PARA O 
SETOR DA ENERGIA



A Amorim Cork Composites tem vindo a 
desenvolver materiais e juntas para o setor dos 
transformadores nas últimas quatro décadas.

A Amorim T&D é a marca de produtos 
especialmente concebidos e testados para o 
mercado da transmissão e distribuição de energia, 
fornecendo a este setor soluções inovadoras de 
Selagem e Controlo de Ruído e Vibração.

Os produtos T&D são vocacionados para o 
desempenho e reconhecidos em todo o mundo, 
com uma longa história de utilização em 
transformadores, reatores e isoladores e outros 
componentes de T&D.
 

Setor da Transmissão 
e Distribuição 

MÚLTIPLAS SOLUÇÕES 
PARA O SETOR DA
ENERGIA. 

SELAGEM, CONTROLO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO



Aplicações

JUNTAS

Órgão de isolamento

DESACOPLAMENTO DA PARTE ATIVA

SOLUÇÕES CLD PARA 
SHUNTS E PAREDE DO TANQUE

APOIOS 
ANTI-VIBRÁTICOS CENTRAL

APOIOS 
ANTI-VIBRÁTICOS EXTERNA

Absorvente

Absorvente de 
Isoladores RIP

• Absorve a contração e 
expansão do condensador do 
papel impregnado em resina 
(RIP) durante o fabrico e ciclo 
de vida, eliminando a tensão 
e rutura devido a alterações 
dimensionais;

• Ajuda a melhorar as perdas 
elétricas dos isoladores do tipo 
RIP.

Tubo Central



Selagem

• Desempenho de longa duração testado no terreno;

• Produtos com um amplo intervalo de cargas e 
adequados para temperaturas de funcionamento 
extremas;

• Tolerância a superfícies com condições extremas 
de acabamento e flanges muito deformadas;

• Experiência no desenvolvimento de juntas para 
vários setores e aplicações.

Controlo de Ruído e Vibração 

• Soluções de ruído e vibração utilizadas nos 
maiores OEM mundiais em:

 - transformadores elétricos de óleo / reatores e 
transformadores tipo seco 
 - Desempenho de longa duração no terreno 
 - Apoio da nossa engenharia de aplicações
 - Experiência em múltiplas aplicações/design 
industrial

• As soluções incluem:

 - Apoios anti-vibráticos internos
 - Apoios anti-vibráticos externos
 - Desacoplamento da fixação 
da parte ativa;
 - CLD - Solução de Amortecimento
 por Camada Comprimida.

Principais vantagens

• Materiais de selagem fornecidos em rolos ou 
placas com uma espessura que varia entre 1 
mm (0.040in)  até 12 mm (0,472in);

• Larguras do rolo a partir de 1000 mm (40in);  

• Larguras da bobina a partir de 40 mm (1.6in);

• Adesivagem opcional para uma rápida montagem;

• Materiais de Controlo de Vibração fornecidos 
em placas ou blocos, de acordo com a espessura 
necessária.

Soluções Flexíveis e 
Eficazes

Os dados fornecidos nesta brochura representam valores típicos. Estas informações não se destinam a ser utilizadas como uma especificação definida pelo comprador e não implicam a aptidão para utilização 
numa aplicação específica. O não cumprimento da seleção do produto de selagem adequado pode resultar em danos no produto ou ferimentos pessoais. Contacte a Amorim Cork Composites para questões 
relacionadas com as recomendações para aplicações específicas. A Amorim Cork Composites exime-se de toda e qualquer garantia, incluindo quaisquer garantias ou comercialização ou de adequação implícitas 
para um determinado fim. A Amorim Cork Composites isenta-se de qualquer responsabilidade em relação a quaisquer danos indiretos, especiais, acidentais, consequentes ou punitivos que resultem da 
utilização das informações mencionadas nesta brochura, de qualquer das suas fichas de especificações do material, dos seus produtos ou qualquer futura utilização ou reutilização dos mesmos por qualquer 
pessoa ou entidade.

Consulte as nossas Fichas Técnicas de Materiais para obter 
informações mais detalhadas. 
Utilize o nosso software de selagem “Q-Tool” na nossa página 
web para realizar um cálculo rápido e abrangente do seu 
sistema de juntas ou entre em contacto connosco para obter 
ajuda adicional relativamente à seleção da melhor solução em 
termos de materiais para as suas necessidades de selagem e 
controlo de ruido e vibrações.



SELAGEM

CONTROLO 
DO RUÍDO E
VIBRAÇÃO

Os produtos Amorim T&D são concebidos para suportar as necessidades de aplicação, ao mesmo tempo 
que proporcionam aos nossos clientes opções de fabrico económicas.

Gama de Produtos

A cortiça é retirada 
de 9 em 9 anos sem 
danificar a árvore.

REINVENTAR A 
SUSTENTABILIDADE 
PARA O FUTURO

  TD1049 TD1120 TD1150 TD1310 TD3510 TD7000

 REQUISITOS ESSENCIAIS

 Resistência a baixas temperaturas (°C) -30 -40 -30 -50 -60 -60

 Resistência a altas temperaturas (°C) 125 125 125 110 130 175

 Óleo Mineral √ √ √ √  

 Óleo de Silicone √ √ √ √  

 Óleo de Éster √ √ √ √  

 Gás SF6     √ 

 Valores típicos

    Aceitável √ Adequado 

  VC2100 VC5200 VC6400 VC7000

 REQUISITOS ESSENCIAIS

 Carga Máxima (MPa) 2,0 0,6 2,0 8,0

 Carga Máxima (psi) 290 87 290 1160

 Intervalo de Carga (MPa) 0,5 – 1,5 0,2 – 0,5 0,5 – 1,5 2,0 – 6,0

 Intervalo de Carga (psi) 72 - 217 29 - 72 72 - 217 290 - 870

 Intervalo de temperatura (°C) -40 to 125 -40 to 110 -50 to 110 -60 to 175

 Intervalo de temperatura (°F) -40 to 257 -40 to 230 -58 to 230 -76 to 347

     
 Aplicação      
   

    Valores típicos

Controlo de Vibrações 
Interno 

(contacto com óleo)

Controlo de Vibrações 
Externo

Controlo de Vibrações 
Externo

Controlo de Vibrações 
Externo

(transformadores tipo seco)



AMORIM CORK COMPOSITES
Rua de Meladas, 260
4535-186 Mozelos VFR · Portugal

T. +351 22 747 5300
F. +351 22 747 5301
E. acc@amorim.com

www.amorimcorkcomposites.com
www.td.amorim.com

ACC.628 | PT

USA
26112   110th Street 
Trevor, Wisconsin 53179
 
T. + 1-262-862-2311
F. + 1-262-862-2500


