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TABELA 1 
 

NTC 
CÓDIGO 

COPEL 

CLASSE 
DE TEN-
SÃO (kV) 

CONDUTOR – CORDOALHA  DE AÇO CABO COBERTO 

MATE-
RIAL 

DIÂME-
TRO NO-

MINAL 
(mm) 

NÚME-
RO  DE 

FIOS 

Diâmetro da 
envoltória 

(mm) 

Seção 
transver-

sal  (mm2) 

ESPESSURA 
MÍNIMA DA 

COBERTURA 
(mm) 

DIÂMETRO 

MÍNIMO 
(mm) 

MÁXIMO 
(mm) 

0690 810690-8 15 AÇO 6,4 7 6,09±0,24 22,66 3,0 11,80 13,30 

0695 810695-9 15 AÇO 9,5 7 9,15±0,30 51,14 3,0 14,80 16,50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 
 

TABELA 2 
 

NTC CÓDIGO 
COPEL 

CLASSE 
DE TEN-
SÃO (kV) 

 

MASSA    
(KG /KM) 

CARACTERÍSTICA   MECÂNICA  DA  CORDOALHA CARACTERÍSTI-
CAS ELÉTRICAS 

CARGA DE 
RUPTURA MÍ-

NIMA (daN) 
CATEGORIA (ABNT) 

TENSÃO APLI-
CADA A 60Hz 

(kV)  

0690 810690-8 15 270 1.430 MR ou SM – MÉDIA RESISTÊNCIA 18 

0695 810695-9 15 540 4.900   AR ou HS – ALTA RESISTÊNCIA 18 

1 2 3 4 5 6 7 
 
OBSERVAÇÃO: Esta cordoalha serve como mensageiro  da Re de Compacta, sem condução de corrente. A cober-
tura polimérica tem a função de fornecer proteção c ontra toques acidentais em trabalhos com Linha Viva.  
 
 
1. OBJETIVO 
 
Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas das  cordoalhas de aço  coberto  15kV  
para uso em regiões arborizadas, a serem instaladas  nas Redes de Distribuição Compacta Protegida de 13,8kV . 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
Para a cordoalha de aço, conforme a NBR 5909 e Especificação COPEL NTC 810011, ou outras normas que assegurem 
igual ou superior qualidade. 
Para a cobertura, conforme a NBR-11.873 e  Especificação COPEL  NTC 810022,  ou outras normas que assegurem igual 
ou superior qualidade. 
 
3. DEFINIÇÕES  
 
Conforme item 2. 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS 
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4.1 Identificação: 
 
Deve ser preferencialmente pela marcação da superfície externa da cobertura a intervalos regulares de até 50 cm , com 
caracteres visíveis e indeléveis, contendo as seguintes informações, no mínimo:  
 

a) Nome ou marca do fabricante ; 
 b) Referência comercial, material  (aço zincado) e diâmetro nominal do condutor, em milímetros (D = 6,4 ou 9,5) ; 
 c) Classe de tensão em kV  (15 kV) ; 
 d) “Cordoalha de aço  não isolada  - Não tocar“; 
 e) Material da cobertura (XLPE); 
 f) Ano de fabricação ; 
  
4.2 Condições de utilização: 
 
As cordoalhas de aço coberto 15 kV,    objeto desta padronização, são próprias para serem utilizadas como mensageiro  
de cabos de alumínio cobertos 15 kV nas Montagens de Redes de Distribuição Compacta Protegida – 13,8 kV.   
Obs: Para as cordoalhas de aço, a  cobertura polimér ica tem a função de fornecer proteção contra toques  aciden-
tais em trabalhos com Linha Viva. 
 
4.3 Acabamento: 
 
4.3.1 Dos fios componentes: Devem possuir diâmetro uniforme, seção reta circular, superfície lisa e camada uniforme de 
zinco, isenta de lascas, inclusões ou outros defeitos. 
4.3.2 Da cordoalha: Deve ser lisa, regularmente cilíndrica e isenta de emendas, torceduras, farpas, talhos, fissuras, esca-
mas, incrustações, arranhões ou outras imperfeições. 
4.3.3 A cordoalha  pronta não deve apresentar falhas de encordoamento, devendo ser centralizada  em relação à cobertu-
ra. A cobertura deve ser contínua e uniforme ao longo de todo o seu comprimento. 
 
4.4 Demais características: 
 
4.4.1 Condições de operação da cobertura, visando definir padrões de qualidade do polímero, embora não haja a circula-
ção de corrente nesta cordoalha:     
   

a)  A temperatura do condutor em regime permanente deve ser de até 90 oC. 
b)  A temperatura do condutor em regime de sobrecarga deve ser de até 100 oC. A  operação em regime de sobrecar-

ga não deve superar 100 horas durante 12 meses consecutivos, nem 500 horas durante a vida do cabo. 
c)  A temperatura do condutor em regime de curto-circuito deve ser de até 250 oC. A duração em regime de curto-

circuito não deve ser superior a 5 segundos.  
  
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
  
5.1 Material: 
 
5.1.1  Dos fios componentes da cordoalha: Aço carbono, devendo atender as especificações da NBR 5909. O encordoa-
mento dos fios de aço deve ser para a esquerda. 
 
5.1.2 Proteção superficial da cordoalha: Os fios componentes da cordoalha devem ser revestidos de zinco pelo processo 
de imersão a quente. A  camada de zinco deve ser da classe “A”. 
 
5.1.3  Da cobertura: Composto extrudado de polímero  termofixo (XLPE)  (resistente a intempéries,  trilhamento elétrico, 
radiação ultravioleta e abrasão mecânica). A  cobertura deve ser facilmente removível porém aderente ao condutor  e sua 
espessura nominal deve atender a Tabela 1.  
Quando a cobertura total for composta por mais de uma camada, estas devem ser perfeitamente aderentes entre si de 
modo a evitar a ocorrência de descargas parciais no cabo.  
No caso de cobertura em dupla camada, a camada externa (resistente a intempéries,  trilhamento elétrico, radiação ultra-
violeta e abrasão mecânica) deve ter espessura mínima igual à metade da espessura nominal da cobertura  total. 
  
5.2. Características mecânicas: 
 
5.2.1. Resistência à tração:  A cordoalha  coberta deve suportar os valores de tração padronizados na Tabela 2, sem sofrer 

ruptura da cobertura nem de qualquer fio componente do condutor. 
 
5.2.2. Resistência à  abrasão: O cabo deve suportar 1000 ciclos, de abrasão por lâmina cortante sem que o corte supere 

0,25 mm   da espessura da cobertura.  
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5.3. Características elétricas: 
 
5.3.1  Tensão elétrica aplicada: O cabo, quando submetido à  tensão elétrica alternada de frequência 60 Hz, padronizada 

na Tabela 2, durante 5 minutos, não deve apresentar perfuração da cobertura.  
 
5.3.3  Resistência ao trilhamento elétrico: O cabo deve ser de classe 2,75 kV quando novo e de classe  2,50  kV após 

envelhecido por 2000 horas em câmara de intemperismo artificial. 
 
5.4 Embalagem  e acondicionamento: 
 
As bobinas completas com embalagem deverão ter massa bruta máxima de 2000 kg.  

 
      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 respec-
tivas normas e/ou documentos complementares citados no item 2. 
 
Ensaios (Tipo e Recebimento)  a serem realizados conforme NTC 810022 e demais normas indicadas : 
 
              a) Inspeção visual ; (T e R) 
 b) Verificação dimensional ; (T e R) 
 c) Ensaio de tração à ruptura da cordoalha; (T e R) 
 d) Ensaio de tensão elétrica aplicada no cabo;  (T e R) 
              e) Ensaio de tensão elétrica aplicada na superfície da cobertura;  (T e R) 
 f)  Ensaio de resistência  ao trilhamento elétrico; (T e R) 
 g) Ensaio de resistência à abrasão; (T) 
 h ) Ensaio de resistência da cobertura ao envelhecimento artificial por radiação ultravioleta; (T ) 
 i) Verificação dos requisitos físicos do(s) material(is)  da cobertura; (T e R) 

 j ) Ensaio de temperatura de fusão e de oxidação do(s) material(is) da cobertura; (T e R) 
 k) Ensaio de aderência da cobertura; (T) 
 l) Ensaio de resistência de  isolamento à temperatura ambiente;  (T e R) 
 m) Ensaios para verificação da classe de zincagem da cordoalha de aço. (T e R) 

 
 

 


