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DETALHE B (BICO) 

 

 
 

NOTAS: - O conector de derivação deve ter a parte superior do bico estendida, como mostra o modelo 1 do Detalhe B, 
  visando facilitar a sua instalação no estribo com a utilização da vara de manobra. 
 - Pequenas variações de forma, nas partes não cotadas, são admissíveis, desde que com aprovação prévia (na  
  aprovação da ficha técnica) por  parte da COPEL. 
 
OBS.: 1) Medidas em milímetros. 

2) Os desenhos são orientativos e o conector deve atender às obs. 3 e 4, além do item 7. 
3) O comprimento da presilha deve ser o suficiente para acomodar o condutor aplicável de maior diâmetro sem a  
 necessidade de desmontá-la do corpo do conector. Deve também, permitir que o conector encaixe livremente nos  
 estribos (NTC 813025 e NTC 813030). 
4) O conector cunha não deve sair do cabo tronco (estribo NTC 813025) no início da operação de aperto  (torque)  
 quando utilizado o bastão "pega-tudo". 
5) Quando totalmente aberto (ver figura). 

 
 

TABELA 1 
 

ESCALA 
MÉTRICA

(mm2)

DIÂMETRO 
DA 

ENVOLTÓRIA
(mm)

ESCALA 
MÉTRICA

(mm2)

DIÂMETRO 
DA 

ENVOLTÓRIA
(mm)

APERTO DESAPERTO

813079 15014564
813025

e
813030

25 a 95 5,20 a 11,70 16 a 70 4,50 a 10,35 2,2 1,1 2,3 90 240

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 

CONDUÇÃO 
DE 

CORRENTE

(A) (a)

TRONCO
DERIVAÇÃO
(PRESILHA)

PARAFUSO COM OLHAL

PRESILHA
NTC

ESTRIBO
CONDUTORES DE 

COBRE
SENTIDONTC

CÓDIGO 
COPEL

APLICAÇÃO
TORQUE DE INSTALAÇÃO

(daNxm)

RESISTÊNCIA 
MÍNIMA À 

TRAÇÃO DO 
CONDUTOR 
DERIVAÇÃO

(daN)

 
 
NOTA:  (a) Elevação de temperatura do condutor de 30ºC, sobre uma temperatura ambiente de 40ºC; 
  velocidade do vento de 0,55km/h; condutividade de 98% IACS para o alumínio, a 20ºC. 
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1 OBJETIVO  
 
Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas do conector derivação para linha viva a ser 
instalado nas Redes Aéreas de Distribuição. 
 
2 NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  
 
Conforme as NBRs 5370, 8094, 9326, ASTM E53, ASTM E62, ASTM E1004, nas suas versões mais atuais, ou outras normas 
que assegurem igual ou superior qualidade. 
 
3 DEFINIÇÕES 
 
Conforme NBR 5474. 
 
4 CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Identificação 
 
No corpo do conector derivação para linha viva deve ser gravado do forma legível e indelével, no mínimo: 

- marca ou nome do fabricante; 
- faixa de bitola em AWG ou seção em mm² aplicável, com indicação se fio ou cabo para tronco (estribo) e derivação  
 (presilha); 
- torque de instalação em daNxm para o parafuso com olhal e presilha, conforme Tabela 1. 

 
4.2 Condições de utilização 
 
Os conectores derivação para linha viva, objeto desta padronização, são próprios para instalação em adaptadores estribo de 
parafuso (NTCs 813025) e em estribo com conector derivação de cunha (NTC 813030), conforme as normas de Montagens 
de Redes de Distribuição. 
 
4.3 Acabamento 
 
O conector derivação para linha viva deve apresentar superfície lisa, ser isento de inclusões, trincas, lascas, rachas, 
porosidade, saliências pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou qualquer outra imperfeição que impeça a sua condição 
de utilização. 
 
Deve ser fornecido completamente montado com presilha, arruela de pressão e porca. 
 
5 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
5.1 Material 
 
5.1.1 Corpo, sela, presilha, parafuso com olhal, porca e arruela de pressão: em liga de cobre com teor de zinco máximo 
de 5%. 
 
5.1.2 Trava: em liga de cobre com teor de zinco máximo de 5% ou aço inox da classe 300. 
 
5.2 Proteção superficial 
 
O conector deve ser revestido de estanho com camada de espessura mínima de 8µm individualmente, e 12µm para a média 
da amostra do lote inspecionado. 
 
5.3 Características técnicas 
 
5.3.1 Resistência ao torque 
 
O conector derivação para linha viva deve suportar sem ruptura ou deformação permanente, a aplicação dos torques de 
instalação do parafuso com olhal e presilha estabelecidos na Tabela 1, acrescido de mais 20% destes valores.  
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Quando o parafuso com olhal de rosca total alcançar o fim da rosca no sentido desaperto, o conector não deve sofrer qualquer 
deformação permanente ao longo do tempo, soltar a sela ou ficar solto (sem rosca para início do aperto), quando aplicado o 
torque de desaperto indicado na coluna 9 da Tabela. 
 
5.3.2 Resistência à tração 
 
Instalando o condutor de maior bitola na presilha e o conector derivação para linha viva no estribo (NTC 813025 e 813030) de 
forma adequada, e aplicando o torque de instalação no parafuso com olhal e na presilha no sentido aperto, indicados 
respectivamente nas colunas 8 e 10 da Tabela 1, o conector não deve permitir o escorregamento do condutor quando este for 
tracionado com o valor especificado na coluna 12 da Tabela 1. Este ensaio deve ser repetido utilizando-se o condutor de 
menor bitola nominal. Em ambos os casos não deve também ocorrer ruptura e/ou deformação permanente do conector 
derivação. 

 
5.3.3 Ensaio para determinação da capacidade mínima de condução de corrente 
 
O ensaio do conector derivação para linha viva deve ser executado instalando-se na presilha o condutor de maior seção 
nominal para o qual foi projetado e o conector derivação no estribo (NTC 813025 e 813030) de maior seção nominal. 
Aplicando-se os torques de instalação no parafuso com olhal no sentido aperto e na presilha, indicados respectivamente, nas 
colunas 8 e 10 da Tabela 1, não deve ser verificado temperatura superior a do condutor em qualquer parte do conector 
derivação para linha viva após a estabilização térmica da conexão, quando o condutor for percorrido pela corrente alternada 
especificada na coluna 11 da Tabela 1. 
 
5.4 Embalagem e acondicionamento 
 
Consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
- Fornecedores 
- Informações 
- Guia para confecção de embalagens unitizadas 
 
6 INSPEÇÃO 
 
Os ensaios e métodos de ensaios, amostragem e critérios de aceitação ou rejeição devem estar de acordo com as respectivas 
normas e/ou documentos complementares citados no item 2. 
 
NOTA:  Todos os instrumentos utilizados no laboratório para a inspeção devem ter sua calibração comprovada pela 
 apresentação dos respectivos relatórios de calibração dentro da validade (período máximo de 24 meses), emitidos  
 por empresa acreditada junto à Rede Brasileira de Calibração – RBC. 
 
Ensaios a serem realizados: 
1) inspeção visual; 
2) verificação dimensional conforme figura; 
3) ensaio de resistência ao torque dos parafusos conforme item  5.3.1; 
4) ensaio de medição da condutividade da liga conforme a ASTM E 1004 com condutividade mínima de 27% IACS no  
 material do corpo; 
5) medição da camada de estanho; 
6) ensaio para verificação da capacidade mínima da condução de corrente conforme item 5.3.3; 
7) ensaio de medição da resistência elétrica conforme a NBR 5370; 
8) ensaio de resistência à tração do conector conforme o item 5.3.2; 
9) ensaio de ciclos térmicos com curtos-circuitos conforme a NBR 9326; 
10) ensaio de névoa salina conforme a NBR 8094, onde os conectores devem suportar no mínimo uma exposição de 15 dias  
 (360 horas). Após esta exposição os conectores devem apresentar as seguintes condições: 
  a) resistir à repetição do ensaio (6) deste item; 
  b) estar isento de quaisquer pontos de corrosão profunda localizada em sua superfície e de manchas características  
   distribuídas de corrosão, visíveis a olho nu, nas áreas de contato elétrico do conector. 
11) ensaio para determinação da composição química conforme a ASTM E- 53 ou E-62, atendendo aos itens 5.1.1 e 5.1.2. 
 
Os ensaios de 1 a 8 são ensaios de recebimento; os demais são ensaios de tipo. 
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7 FORNECIMENTO 
 
O fornecimento à Copel deste material fica condicionado à avaliação de amostras e posterior homologação da Ficha Técnica 
do mesmo pela área de normalização da Copel Distribuição. 
 
Para maiores informações consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
 
•  Acesso rápido 
• Normas Técnicas 
 - Materiais Padrão para Redes de Distribuição 
 - Ficha Técnica 
 
 


