
 

 

 
NTC  813551 / 52 

  COBERTURA  PARA  EMENDA  DE  CABO  COBERTO 
 

                                              

 
DEZEMBRO / 2014                       SEE / DPRD / VPON                           VOLUME 3                                   Página  1 de 4  

 

 
F I G U R A 1 – COBERTURA PARA EMENDA DE CABO COBERTO 

 
- Medidas em mm 

   
T A B E L A 1  -  MANTA 

 

NTC CÓDIGO 
COPEL 

TENSÃO 
MÁXIMA 

DE 
OPERAÇ
ÃO (kV) 

TENSÃO 
SUPORTÁVE
L SOB ÁGUA  
60 Hz – 5 min            
(entre faces A 

e B)         

 (KV) 

MEDIDA
S DA 

MANTA 
(cm) 

Número de 
emendas 
por manta 

A P L I C A Ç Ã O 

CABO LUVA DE EMENDA 

Seção 
cabo. 
(mm2) 

Φ CABO 
ext (mm) 

NTC CÓDIGO 
COPEL 

3551 15001770 15 18 20 x 40 

2 

 (com duas 
camadas) 

35 13,5±1,5 812570 
L = 9 cm 

15013482 

1 

 (com duas 
camadas) 

70 16,5±1,5 
812571   

L = 21 cm 15013487 

1  

 (com duas 
camadas) 

185 22,5±1,5 
812573 

L = 23 cm 
15013515 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

                
                                                                         T A B E L A 2  -  TUBO  

NTC CÓDIGO 
COPEL 

TENSÃO 
MÁXIMA DE 
OPERAÇÃO 

(kV) 

TENSÃO 
SUPORTÁVEL 
SOB ÁGUA  60 

Hz – 5 min            
(entre faces A e 

B)         

 (KV) 

COMPRIMENTO 

      MÍNIMO  

(cm) 

A P L I C A Ç Ã O 

CABO LUVA DE EMENDA 

Seção 
cabo. 
(mm2) 

Φ CABO 
ext  (mm) 

NTC CÓDIGO 
COPEL 

3552 15005322 35 45 40 

70 27,0±1,5 
812571   

L = 21 cm 15013487 

120 30,5±1,5 
812572   

L = 20 cm 15013511 

185 33,5±1,5 
812573 

L = 23 cm 
15013515 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. OBJETIVO.  
 
Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas das coberturas para a emenda de cabos 
cobertos  de MT,   a serem instaladas nas Redes de Distribuição Aéreas da Copel. 
 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.  
 
Conforme as normas: 
-  ABNT NBR NM 60454-2:2007,  NBR’s 5310/82,  5426/89, 5456/10, 8360/84, 9314/06,  10296/14,  nas revisões  indicadas 
   ou mais recentes; 
-  ASTM G-155; 
-  NTC’s  810022, 812562/67 e 855079 em suas versões mais recentes. 
 
   
3. DEFINIÇÕES. 
 
Conforme o item 2. 
 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS. 
 
4.1 Identificação: 
 
- nome ou marca do fabricante 
- tipo ou referência comercial 
- aplicação 15 kV  ou 35 kV  
- dimensões (mm) 
 
4.2 Condições de utilização: 
 
4.2.1  A cobertura para emenda de cabo coberto deve ser própria para revestir, selar e prover isolamento às emendas de 
cabos cobertos. 
 
4.2.2  Para a NTC  813551: 
 
A cobertura  para emenda deverá ser na forma de manta, nas medidas da Tabela 1,  devendo  ser aplicada por contração a 
frio. 
 
4.2.3 Para a NTC 813552: 
 
A cobertura  para emenda deverá  ser na forma de tubo,  nas medidas da Tabela 2, podendo ser aplicada  por contração a 
quente ou frio. 
 
4.2.5 Após corretamente aplicada, a cobertura para emenda deve prover vedação contra umidade, isolamento elétrico  e 
resistência ao trilhamento elétrico e intemperismo (raios UV)  equivalentes ou melhores do que o provido pela cobertura do 
cabo coberto (conforme NTC810022). 
 
4.3 Acabamento: 
 
4.3.1  A cobertura para emenda deve ser fornecida em embalagem contendo todos os materiais componentes necessários 
 à sua correta aplicação, inclusive com instruções  detalhadas do procedimento correto de aplicação. 
 
 
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS. 
 
5.1 Material: 
 
Material polimérico compatível com o condutor e a cobertura dos cabos cobertos (conforme a NTC 810022), bem como 
resistente ao trilhamento elétrico, aos raios ultravioletas, ao ozônio e ao SO2, próprio para uso externo. 
Deve propiciar também  isolamento elétrico e  vedação contra umidade. 
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5.2 Características técnicas: 
 
5.2.1 Características geométricas e dimensionais: 
 
Conforme Figura 1  e Tabelas 1 e 2 desta NTC. 
 
5.2.2 Tensão suportável sob água: 
 
A cobertura para emenda  deve suportar os valores indicados nas Tabelas 1 e 2. 
 
5.2.3 Resistência ao trilhamento elétrico: 
 
O material da cobertura para  emenda deve suportar a tensão de trilhamento de 2,75 kV quando novo e de 2,50 kV após 
envelhecimento por 2.000 horas em câmara de intemperismo artificial. 
 
5.2.4 Resistência ao envelhecimento artificial por  radiação ultravioleta: 
 
Os corpos de prova do material da cobertura para emenda devem ser expostos por 2000 horas às condições de ensaio, 
devendo posteriormente à exposição apresentar retenção de alongamento e tração à ruptura de, no mínimo, 75% de seus 
respectivos valores anteriores à exposição. 
 
5.2.5 Absorção de água: 
 
O material da cobertura para  emenda não deve apresentar absorção de água superior a 0,25%, quando ensaiado pelo 
método gravimétrico. 
 
5.2.6 Resistência à penetração de água: 
 
A cobertura para emenda, após corretamente instalada, deve suportar a pressão de 10 kPa (1 m de coluna de água) sem 
ocorrer penetração de água pelas suas extremidades. 
 
5.2.7 Resistência de isolamento: 
 
A cobertura para emenda deve apresentar Resistência de Isolamento mínima de 106 Mohm. : 
 
5.3 Embalagem e acondicionamento: 
 

      Consultar a internet no seguinte endereço: 
      www.copel.com 
      - Fornecedores 
      - Informações  
      - Guia para confecções de embalagens utilizadas 

 
 
6. INSPEÇÃO. 
 
Os ensaios e métodos de ensaio, amostragem e critérios de aceitação ou rejeição devem estar de acordo com as normas e/ou 
documentos complementares citados no item 2 desta NTC, além dos requisitos a seguir. 
 
6.1 Ensaios de Tipo (T) e Recebimento ( R). 
 
a) Inspeção geral: marcação, acondicionamento e conformidade com  esta norma. (T) e ( R). 
 
b) Tensão suportável sob água: (T) e ( R): conforme  o item 5.2.2,  ensaiar um lance  de  3 metros de cabo  coberto de  
      15 ou 35  kV,  com uma emenda adequada,  coberta  com uma camada de manta ou tubo.  
      Após imersão em água ( 24 horas), deve suportar a tensão  indicada nas tabelas 1  ou 2 , 60 Hz,  por 5 minutos. 
    
c) Resistência ao trilhamento elétrico (T): conforme NBR 10296, método 2, critério A, devendo atender ao item 5.2.3. 
 
d) Envelhecimento artificial por  radiação ultravioleta (T): conforme a ASTM G-155, método A, devendo atender o item 5.2.4. 
 
e) Absorção de água (T): conforme ABNT  NBR NM IEC 60811-1-3:2001, devendo atender o item 5.2.5. 
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f) Resistência à penetração de água (T): conforme ensaio similar previsto na NTC 810022, ou por meio de imersão em tanque  
    de água durante 24 horas, devendo atender ao item 5.2.6. 
 
6.2 Ensaios de recebimento: 
 
No recebimento, o fornecedor  deverá apresentar  os relatórios dos  Ensaios de Tipo atualizados. . 
Deverão ser realizados os Ensaios de Recebimento  a) e b) : 
 
 
7. FORNECIMENTO 
 
O fornecimento à Copel deste material fica condicionado à homologação da Ficha Técnica do mesmo pela  SEE / DPRD / 
VPON.  Para maiores informações consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
WWW.COPEL.COM 
-acesso rápido 
- Normas Técnicas 
- Materiais padrão para redes de distribuição 
 
 
 
 


