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TABELA 1 

 

NTC CÓDIGO COPEL
APLICAÇÃO

CONECTORES DERIVAÇÃO CUNHA

TENSÃO MÍNIMA 
APLICADA SOB 

CHUVA DURANTE 
5 MIN.

(kV)

código 15002817 da NTC 812790

todos os códigos da NTC 813090

códigos 15014608, 15014632, 
15014638 da NTC 813120

todos da NTC 812790, 
exceto o código 15002817

todos os códigos da NTC 813120, 
exceto os códigos 15014608, 15014632, 

15014638 

1 2 3 4

813560

15001851

15

15001852

 
 

   
1 OBJETIVO  
 
Esta NTC padroniza  e estabelece as condições gerais e específicas da capa protetora para conector cunha, a ser instalado 
nas Redes de Distribuição Aéreas e Compactas Protegidas. 
 
2 NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  
 
NBR 5426:1985 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos. 
NBR 9885:2016 - Cabos de potência com cobertura para redes aéreas – intemperismo artificial sob tensão elétrica –  
  Método de ensaio. 
NBR 10296:2014 - Material isolante elétrico – avaliação da resistência ao trilhamento e erosão sob condições ambientais  
  severas. 
 
NBR NM IEC 60811-1-2:2001 - Métodos de ensaios comuns para os materiais de isolação e de cobertura de cabos  
    elétricos. 
ASTM D149:2013 - Standard test method for dieletric breakdown voltage and dieletric strength of solid electrical insulating  
  materials at comercial power frequencies. 
ASTM D150:2011 - Standard test methods for AC loss characteristics and permittivity (Dieletric Constant) of solid  electrical  
  insulation. 
ASTM D257:2014 - Standard test methods for DC or conductance of insulating materials. 
ASTM G155:2013 - Standard practice for operating xenon arc light apparatus for exposure of non-metallic materials. 
 
Ou outras normas que assegurem igual ou superior qualidade. 
 
3 DEFINIÇÕES 
 
Conforme as normas citadas no item 2. 
 
4 CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Identificação 
 
No corpo da capa deve ser gravado de forma legível e indelével, no mínimo: 
 

- nome ou marca do fabricante; 
- data (mês/ano) de fabricação. 
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4.2 Condições de utilização 
 
A capa objeto desta padronização é própria para ser utilizada nos conectores de derivação de cunha (NTC 813090/120) 
próprios para serem usados em Redes Aéreas de Distribuição e em reposição à capa fornecida com os conectores derivação 
de cunha (NTC 812790) para Redes Compactas Protegidas quando estas forem danificadas. 
 
4.3 Acabamento 
 
A capa, quanto ao aspecto visual, deve ter superfície contínua e uniforme, isenta de rebarbas. 
 
5 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
5.1 Material 
 
Polietileno ou polipropileno, resistente ao ultravioleta, à abrasão e ao trilhamento elétrico. 
 
5.2 Dimensional 
 
A capa protetora deve ser própria para os conectores cunha (NTC 813090/120 e 812790), permitindo sua aplicação e retirada 
através de ferramentas para linha viva. 
 
5.3 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. 
 
Os ensaios que devem ser realizados na capa protetora para conector tipo cunha devem ser os seguintes: 
 
1. inspeção visual; 
2. verificação dimensional; 
3. ensaio de tensão elétrica (ver  tabela 1); 
4. ensaio de intemperismo, conforme ASTM G-155, método A (2000 h); 
5. ensaio de tração e alongamento à ruptura realizado após o ensaio de intemperismo (variação máxima de ±25% com 
 relação aos valores originais); 
6. ensaio de tração antes e após o envelhecimento em estufa (variação máxima de ±25% com relação aos valores originais); 
7. ensaio de resistência ao trilhamento elétrico (NBR 10296 - Método 2 - critério A; tensão de trilhamento elétrico 2,5kV); 
8. determinação da constante dielétrica (máximo 3,5), conforme ASTM D150. 
 
NOTA: - Os corpos de prova devem ser obtidos, sempre que possível, a partir da capa pronta. Caso contrário usar a  
  mesma matéria-prima; 
 - Os ensaios de recebimento são os dos itens 1, 2 e 3. Os demais ensaios somente devem ser realizados no  
  recebimento se o fornecedor não possuir os relatórios dos ensaios de tipo atualizados (com no máximo 5 anos). 
 - 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. 
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7 FORNECIMENTO 
 
O fornecimento à COPEL deste material fica condicionado à homologação da Ficha Técnica do mesmo pela área de 
normalização. 
 
Para maiores informações consultar a internet no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
 
- Acesso rápido 
- Normas técnicas 
 


