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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 

Esta Norma tem por objetivo estabelecer as condições mínimas exigíveis para o fornecimento do material em referência a ser 

utilizado nas Redes Aéreas de Distribuição Urbana e Rural na área de concessão da Companhia Paranaense de Energia - 

COPEL. 

 

Para tanto foram consideradas as especificações e os padrões do material em referência, definidos nas Normas Brasileiras 

Registradas - NBR da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, particularizando-os para as Normas Técnicas 

COPEL - NTC, acrescidos das modificações baseadas nos resultados de desempenho destes materiais na COPEL. 

 

Com a emissão deste documento, a COPEL procura atualizar as suas Normas Técnicas de acordo com a tecnologia mais 

avançada no Setor Elétrico. 

 

Em caso de divergência esta Norma deve prevalecer sobre as outras de mesma finalidade editadas anteriormente. 

 

Esta Norma encontra-se na INTERNET: 

 

www.copel.com 

- para sua empresa 

- normas técnicas 

- materiais de distribuição : consulta ou 

- especificações de materiais 

 

 

 

 

Fernando Antônio Gruppelli Jr.  
 SEE 
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1 OBJETIVO 
 
Esta especificação estabelece os requisitos mínimos que deverão ser atendidos para o fornecimento de barramentos de 
múltiplas saídas, isolados e submersíveis, para cabos de alumínio com seções de 120mm² e 240mm² (NTC 810021) a 
serem utilizadas nas redes de distribuição subterrâneas da COPEL. 
 

Tabela 1 – Barramentos isolado de múltiplas saídas.  

Código 
COPEL 

Seção nominal 
condutor 

Número de saídas Descrição 
Tensão 
isolação 

Capacidade nominal 
de condução 

15024915 
120mm² 

16 

Barramento múltiplas 
saídas 0,6/1kV 2000A 15024913 

12 
15018266 240mm² 

 
 
2 NORMAS APLICÁVEIS 
 
ABNT NBR 5426:1985 – Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos. 
ABNT NBR 5427:1985 – Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426. 
ABNT NBR 5456:2010 – Eletricidade geral – Terminologia. 
ABNT NBR 5474:1986 – Conector elétrico. 
ABNT NBR 7295:2010 – Fios e cabos elétricos - Ensaio de capacitância e fator de dissipação. 
ABNT NBR 7299:2010 – Fios e cabos elétricos – Ensaio de resistividade superficial. 
ABNT NBR NM IEC 60811-1-1:2011 – Métodos de ensaios comuns para os materiais de isolação e de cobertura de cabos 
elétricos. 
ASTM 2240:2005(2010) – Standard test method for rubber property – durometer hardness. 
ASTM D2136:2002(2012) – Standard test method for coated fabrics – low-temperature bend test. 
ASTM D257:2014 – Standard test methods for dc resistance or conductance of insulating materials. 
ASTM D5026:2015 – Standard test method for plastics: dynamic mechanical properties: in tension. 
ASTM D570:1998(2010)e1 – Standard test method for water absorption of plastics. 
ASTM D6370:1999(2014) – Standard test method for rubber – Compositional analysis by thermogravimetry (TGA). 
COPEL NTC 810051(versão mais recente) – Ferragens. 
COPEL NTC 810059 (versão mais recente) – Conectores para cabos CA, CAA. 
COPEL NTC 812561 a 73 (versão mais recente – Luva de emenda tração total para cabos de alumínio – CA e cobertos. 
COPEL NTC 814900 (versão mais recente) – Composto antióxido. 
COPEL NTC 890020 (versão mais recente) – Alicate de compressão hidráulica. 
COPEL NTC 890321 (versão mais recente) – Matrizes para alicate hidráulico. 
 
As Normas mencionadas não excluem outras reconhecidas, desde que concomitantemente: 
 
a) assegurem qualidade igual ou superior; 
b) sejam mencionadas pelo proponente na proposta; 
c) sejam anexadas à proposta; 
d) sejam aceitas pela COPEL. 
 
Em caso de dúvidas ou omissão prevalecem: 
 
1º esta NTC - Especificação; 
2º demais normas técnicas COPEL; 
3º normas citadas no item 2; 
4º as normas apresentadas pelo proponente e aprovadas pela COPEL. 
 
3 TERMOS E DEFINIÇÕES 
 
Os termos técnicos utilizados nesta especificação estão definidos nas NBR 5474 e 5456 e nas demais normas 
mencionadas no item 2 desta especificação. 
 
4 CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Condições de serviço 
 
Os barramentos abrangidos por esta especificação devem ser adequados para operar, em clima tropical com temperatura 
ambiente de -5°C até +40°C, média diária não superior a 35°C, próprios para instalação em cabos de alumínio, seção 
nominal 120mm2 ou 240mm2, isolados com classe de isolação 0,6/1kV, conforme NTC 810021. 
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Os barramentos devem ser totalmente isolados com as saídas conectadas a cabos ou não, sendo que há a possibilidade 
de que os mesmos operem submersos em líquidos diversos a uma profundidade de até 3 m, característicos das redes de 
distribuição subterrânea urbana. 
 
Os barramentos múltiplos serão instalados em caixas de passagem enterradas, fabricadas em concreto armado ou 
materiais poliméricos estruturais, sendo presos através de eletroferragens, construídas em aço carbono zincado a quente 
conforme NTC 810051. 
 
Os barramentos aqui especificados são aplicáveis a sistemas elétricos de frequência nominal de 60Hz. 
 
4.2 Condições gerais de instalação e fornecimento 
 
Os barramentos devem ser próprios para instalação em cabos, padrão NTC 810021, isolados em XLPE 0,6/1kV com 
condutor compactado, Classe 2 de encordoamento, alumínio nas seções 120mm² e 240mm² conforme código apresentado 
na Tabela 1. 
 
A conexão dos cabos pode ser feita de duas maneiras: 
 

− Compressão direta dos cabos ao barramento, através de alicates de compressão hidráulica, padrão NTC 890020, 
com matrizes sextavadas. 

− Nesta condição, o fabricante deverá indicar o índice da matriz sextavada que deve ser utilizado, com 
base na NTC 890321. 
 

− Instalação dos cabos através de conectores terminais com furação padrão NEMA. 
− Nesta condição, o fabricante deverá fornecer, juntamente com o barramento, os conectores terminais de 

compressão, compatível com os requisitos elétricos e de instalação desta especificação, os parafusos, 
porcas e arruelas para sua instalação e os acessórios que se fizerem necessários para a perfeita 
cobertura e isolamento das saídas que estiverem em uso e em espera (sem cabos conectados), sem 
comprometer o desempenho do barramento. Os conectores terminais, parafusos, porcas, arruelas e 
acessórios para isolamento e tamponamento devem ser fornecidos em quantidade suficiente para 
número de saídas do barramento e com as especificação adequada para a seção transversal de cabo 
indicada na Tabela 1, conforme código do material. 

− Os conectores terminais de compressão devem ser compatíveis para a instalação através de alicates de 
compressão hidráulica, padrão NTC 890020, com matrizes sextavadas. O fabricante deverá indicar o 
índice da matriz sextavada que deve ser utilizado, com base na NTC 890321. 

 
4.3 Identificação 
 
Deve ser gravado no corpo de cada barramento, de forma legível e indelével, apresentando no mínimo as seguintes 
informações: 
 

− Data da fabricação. 
− Identificação do fabricante. 
− O tamanho do condutor que se aplica. 

 
4.4 Acabamento 
 
4.4.1 Do corpo isolante 
 
O corpo isolante não deve apresentar fissuras, rebarbas, asperezas, estrias ou inclusões que comprometam o 
desempenho do terminal. 
 
4.4.2 Das partes metálicas 
 
Devem ter superfícies contínuas e uniformes, evitando-se saliências pontiagudas e arestas cortantes ou outras 
imperfeições. 
 
Devem ser fornecidos com composto antióxido nas superfícies em contato com os condutores e nas quantidades mínimas 
determinadas na NTC 810059, devendo o composto antióxido atender a NTC 814900 e a seguintes condições: 
 

a) Ser insolúvel em água, não tóxico, quimicamente neutro em relação aos materiais em contato e resistente a 
atmosfera industrial e marítima. 

b) Suportar sem alterar as suas características a execução do ensaio de ciclos térmicos com curtos-circuitos; 
c) Ter ponto de gota mínimo de 170°C. 
d) Manter suas propriedades em temperaturas de até -5°C. 
e) Ter ponto de fulgor superior a 200°C. 
f) Ter grau de penetração 290. 
g) Ser bom condutor elétrico. 
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h) Ter um teor de partículas de zinco em suspensão variando entre 16% e 40%, desde que atendidas todas as 
exigências relacionadas de “a” a “g” deste item. 

 
 
4.5 Embalagem 
 
Para informações sobre a embalagem destes materiais consultar no sítio da COPEL, no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
Fornecedores → Informações → Guia para confecção de embalagens unitizadas 
 
4.5.1 Manual de instruções 
 
Juntamente com cada barramento, deve ser fornecido manual de instruções completo, no idioma português, contendo as 
informações necessárias para a instalação do barramento múltiplo. 
 
5 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
5.1 Materiais 
 
5.1.1 Do parte condutiva 
 
Em liga de alumínio com teor de cobre inferior a 0,2 %, com condutividade elétrica mínima de 57 % IACS a 20 °C. 
 
5.1.2 Do corpo isolante 
 
O corpo isolante deve ser em EPDM (borracha de etileno - propileno) com espessura nominal média da parede de isolação 
de 3mm e valor mínimo de 2,7mm. 
 
5.2 Dimensionais 
 
O barramento múltiplo isolado deve apresentar as dimensões e formado conforme apresentado na Figura 1. 
 
5.3 Características mecânicas 
 
Exercida através dos cabos, o barramento múltiplo isolado deve suportar a uma carga mínima de tração de 1541daN, 
aplicada conforme procedimento de ensaio definido em 7.2.2. 
 
5.4 Características elétricas 
 
5.4.1 Capacidade de condução de corrente 
 
Deve ser verificada através da aplicação de uma corrente elétrica, conforme método apresentado em 7.2.3, cujo valor 
eficaz seja de 600A, sendo que não deve ser verificada temperatura superior a do cabo em qualquer parte metálica do 
barramento múltiplo isolado após a estabilização térmica. 
 
5.4.2 Resistência elétrica, aquecimento, ciclos tér micos e curto-circuito 
 
O barramento múltiplo isolado deve atender aos requisitos estipulados na NTC 810059. 
 
5.4.3 Tensão elétrica  
 
Todos os conectores devem suportar, sem apresentar ruptura do dielétrico, a aplicação de uma tensão com valor eficaz 
mínimo de 4kV, durante pelo menos 5 minutos, estando a amostra previamente imersa pelo período mínimo de 6 horas 
imersos em água, conforme método de ensaio apresentado em 7.2.10. 
 
5.4.4 Resistividade superficial 
 
A resistividade superficial da superfície isolante não poderá ser inferior a 200GΩ. 
 
5.4.5 Estanqueidade das conexões 
 
A estanqueidade das conexões do barramento deve ser verificada através da metodologia de ensaio apresentada em 
7.2.12. 
 
Após realizado o procedimento de ensaio, as amostras devem suportar os ensaios dielétricos conforme item 7.2.10, porém 
com a aplicação de uma tensão de valor eficaz igual a 2,2kV, alternada 60Hz, durante o período de 5 minutos, sem 
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apresentar ruptura; e a resistência de isolamento final, medida conforme procedimento apresentado em 7.2.11, não pode 
apresentar redução superior a 1% em comparação com a leitura inicial. 
 
5.5 Propriedades físico-químicas da parte isolante do barramento 
 
5.5.1 Resistência à tração - envelhecimento 
 
A resistência à tração de uma amostra nova (antes de passar pelo ensaio de envelhecimento) de ser de, no mínimo, 
1300psi (8,9MPa) e o alongamento mínimo à ruptura deve ser de, pelo menos, 250%. 
 
Após o processo de envelhecimento acelerado, definido em 7.2.5, a resistência à tração e o alongamento à ruptura devem 
apresentar valores superiores a, no mínimo, 60% do valor original (amostra nova). 
 
5.5.2 Dureza Shore A 
 
A dureza da parte isolante deve ser de 45±5 Shore A. 
 
5.5.3 Teor de absorção de umidade 
 
A absorção de umidade deve ter o valor máximo de 23g/m2. 
 
5.5.4 Curvatura a baixa temperatura 
 
O material isolante deve suportar, sem apresentar rachaduras ou fissuras, a uma curvatura de 180° após ter sido 
acondicionado a uma temperatura de -40±1°C, conforme método de ensaio apresentado em 7.2.8. 
 
5.5.5 Temperatura de transição vítrea 
 
Para ensaio realizado de acordo com o item 7.2.9, o valor da temperatura de transição vítrea não deve ser superior a -
50°C. 
 
6 INSPEÇÃO E AMOSTRAGEM 
 
6.1 Inspeção 
 
As inspeções devem ser feitas preferencialmente nas instalações do fornecedor/fabricante na presença do inspetor da 
COPEL, salvo acordo diferente no ato da colocação da ordem de compra. 
O fornecedor/fabricante deve proporcionar ao inspetor os meios necessários e suficientes para certificar-se que o material está 
de acordo com a presente especificação, assim como comunicar com antecedência a data em que o lote estará pronto para 
inspeção. 
 
6.2 Amostragem 
 
O critério da amostragem para a inspeção de recebimento será conforme descrito na Tabela 3. 
 
7 ENSAIOS 
 
7.1 Classificação dos ensaios 
 
Os ensaios descritos nesta norma são classificados como de: tipo, recebimento e complementares de recebimento; 
conforme apresentado na Tabela 4. 
 
7.1.1 Ensaios de tipo 
 
Os ensaios de tipo são aqueles realizados em uma amostra (protótipo) do barramento múltiplo, com o objetivo de validar o 
projeto do mesmo. 
 
A COPEL se reserva ao direito de solicitar ao fornecedor os relatórios comprobatórios de execução e aprovação dos 
ensaios de tipo sempre que julgar necessário, ao seu critério. 
 
7.1.2 Ensaios de recebimento 
 
Os ensaios de recebimento são aqueles realizados no ato da inspeção de recebimento de um lote de barramentos 
múltiplos isolados a serem fornecido à COPEL, conforme plano de amostragem apresentado em 6.2, cabendo ao 
fornecedor respeitar as condições estabelecidas em 6.1. 
 
A aprovação nestes ensaios, no plano de amostragem mencionado, é o requisito para o critério de aprovação/rejeição de 
um lote, conforme item 8. 
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7.1.3 Ensaios complementares de recebimento 
 
Os ensaios complementares de recebimento são aqueles destinados à verificação de uma característica em específico de 
um lote de barramentos múltiplos isolados a ser fornecido à COPEL. 
 
A solicitação de execução destes ensaios fica a critério da COPEL, ocorrendo sempre que se julgar necessário motivado 
em especial por falhas ocorridas nos ensaios de recebimento, cabíveis dentro do plano de amostragem, ou por defeitos 
apresentados quando da aplicação em campo. 
 
As condições para a execução destes ensaios estão descritas no item 6.1. 
 
7.2 Execução dos ensaios  
 
Os métodos de ensaio dos barramentos múltiplos isolados devem obedecer ao descrito a seguir e estar de acordo com as 
normas e/ou documentos complementares citados no item 2 desta NTC. 
As características dos equipamentos, aparelhos e instrumentos utilizados durante os ensaios devem ser estáveis e estar 
aferidas. 
 
7.2.1 Inspeção visual e análise dimensional 
 
Devem ser realizadas inspeções visuais e análise dimensional tanto das conexões quanto da parte central dos conectores 
para determinar as dimensões das espessuras isolantes, falhas no volume e na superfície dos materiais isolantes e 
condutores e outras anomalias. 
 
Será considerado aprovado o barramento se atender aos requisitos definidos em 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 e 5.2. 
 
7.2.2 Ensaio de tração na parte metálica 
 
Estando o barramento sem o isolamento e após a instalação do cabo em terminais opostos e de mesma direção, nas 
seções 120mm2 ou 240 mm2, com a matriz adequada informada pelo fabricante, diretamente ao barramento ou através de 
conector terminal, conforme cada tipo de barramento, não poderá ocorrer o escorregamento ou ruptura do cabo, ou ainda 
a deformação ou ruptura do barramento, quando os cabos forem tracionados com a carga definida em 5.3. 
 
7.2.3 Verificação da capacidade de condução de corre nte 
 
A amostra deve ser montada conforme esquema ilustrativo mostrado na Figura 2. Para tanto, deve ser retirada a camada 
isolante e todo resíduo de cola ou outro produto das partes metálicas do barramento múltiplo isolado. 
 
Deve-se aplicar a corrente elétrica, conforme definido no item 5.4.1, pelo período de 1 hora. Após isto, devem ser 
realizadas determinações das temperaturas através de dispositivos de termovisão. 
 
7.2.4 Verificação da resistência elétrica, aquecimen to, ciclos térmicos e curto-circuito 
 
Para verificação de atendimento ao item 5.4.2, devem ser executados os ensaios conforme método apresentado na NTC 
810059, sendo que a amostra deve ser preparada retirando todas as camadas isolantes e resíduos de cola ou outras 
substâncias das partes metálicas. 
 
7.2.5 Determinação da tração a ruptura antes e após  o envelhecimento térmico 
 
O ensaio para a determinação da resistência à tração e o alongamento à ruptura, cujos limites estão definidos no item 
5.5.1, deve ser realizado segundo a norma NBR NM IEC 60811-1-1. Cinco corpos-de-prova na forma de gravatas, devem 
ser retirados dos materiais poliméricos dos barramentos, e devem ser submetidos ao ensaio com aplicação de carga a 
uma velocidade constante de  250mm por minuto à temperatura ambiente. 
 
Os corpos-de-prova devem ser cortados com faca de corte conforme modelo descrito na norma NBR NM IEC 60811-1-1. E 
devem ser submetidos ao processo de envelhecimento térmico, conforme norma NBRNM-IEC60811-1-2 na temperatura 
de 150ºC por 168h. 
 
Após este período, deve ser repetido o ensaio de determinação da resistência à tração e o alongamento à ruptura descrito 
nesta seção, o os novos valores encontrados devem estar de acordo com os definidos em 5.5.1. 
 
7.2.6 Dureza Shore A do material 
 
O ensaio deve ser realizado conforme método apresentado na ASTM D 2240, utilizando uma carga de 1kgf. A leitura do 
medidor do durômetro deve ser realizada 5 segundos após a estabilização do indicador do aparelho, à temperatura 
ambiente. 
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O valor encontrado deve estar em conformidade com o item 5.5.2. 
 
7.2.7 Absorção de umidade - método gravimétrico 
 
A determinação do teor de absorção de umidade deve ser feita utilizando o método gravimétrico apresentado nas normas 
ASTM D 570 e ASTM D 470, onde três corpos-de-prova retirados da parte isolante do barramento devem ser 
condicionados por 48h em estufa a vácuo a 70ºC. Após este período devem ser resfriados em dessecador e pesados. 
 
Feito isso os corpos-de-prova devem ser imersos em água por 168h a temperatura de 70°C. Após este período as 
amostras devem ser resfriadas até a temperatura ambiente, secadas com lenço de papel previamente umedecido e 
pesadas. Sendo retornadas novamente a estufa para um recondicionamento de 48h sendo pesadas novamente. Deve-se 
calcular a média de cada um dos parâmetros medidos individualmente e com estes dados deve ser calculado o teor de 
absorção de umidade TA, conforme a equação: 
 

S

PP
T RU

A

−=  

 
Onde:  

PU � peso médio da amostra úmida (g). 
PR � peso médio da amostra recondicionada (g). 
S   � é a área total média das amostras (m²). 
 

O valor obtido não pode ser superior ao limite máximo apresentado em 5.5.3. 
 
7.2.8 Análise de curvatura a baixa temperatura 
 
Devem ser preparadas seis amostras, retirada da parte isolante do barramentos, com base na norma ASTM D 2136. 
 
As amostras a serem testadas devem estar mantidas no local de ensaio 24h antes de efetuá-lo, de acordo com a norma de 
métodos de ensaios ASTM D 751. 
 
As amostras devem ser colocadas entre placas de vidro com espaço suficiente entre cada amostra, a fim de permitir a 
passagem de ar durante o período de condicionamento na câmara fria, conforme apresentado na , sendo que o período de 
condicionamento deve ser de 4 horas, sob a temperatura de -40±1°C, conforme determinado no item 5.5.4. 
 
Com as amostras, deve ser colocado o instrumento de curvatura na câmara fria conforme a Figura 4, de acordo com a 
norma ASTM D 2136.  
 
Após o termino do período de 4 horas de exposição das amostras na câmara fria, estas devem ser removidas de entre as 
placas de vidro uma de cada vez, e ensaiadas no instrumento de curvatura, conforme ASTM D 2136. 
 
Depois de ensaiar todas as amostras, deve-se examiná-las, com o auxílio de lentes de aproximação, estando as mesmas 
dobradas manualmente sob um ângulo de 180º, conforme prescrito no item 5.5.4, no mesmo sentido da curvatura do 
ensaio previamente realizado, a fim de localizar alguma rachadura ou fratura da amostra. 
 
Pelo menos 3 amostras devem ser usadas. Quando as 3 amostras forem testadas e nenhuma rachadura ou fissura for 
visível a olho nu, o material deve ser considerado aprovado no teste. Se somente uma ou duas amostras apresentarem 
falhas, testar 3 amostras adicionais. Se qualquer uma desta nova amostragem apresentar rachadura ou fissura na camada 
isolante, então o material deve ser considerado reprovado. Se todas as 3 amostras falharem na primeira tentativa, o 
material deve ser considerado reprovado. 
 
7.2.9 Análise dinâmico mecânica (DMA) do polímero p ara verificação do ponto de transição vítrea 
 
O ensaio deve ser realizado em equipamento apropriado no modo de tração segundo a norma ASTM D 5026-01, na faixa 
de temperatura de -150ºC a 50ºC, com taxa de aquecimento de 2ºC por minuto a uma frequência de 1Hz. 
 
Será considerada aprovada a amostra que atender ao disposto em 5.5.5. 
 
7.2.10 Ensaio de tensão elétrica 
 
Para aplicação do ensaio de tensão elétrica, as amostras devem ser montadas conforme apresentado na  
Figura 5 e estar previamente imersas pelo período mínimo de 6 horas. Deve ser aplicada a tensão de 4kV, alternada 
senoidal com frequência de 60Hz, durante 5 minutos entre o condutor e a solução salina (1,4g de NaCl por litro de água 
destilada e deionizada). Caso as extremidades do barramento não tenham isolamento inteiro e sim, capuzes ou tampas, 
para este ensaio poderá ser utilizado vedação com massas isolantes e fita autofusão. 
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Será considerada aprovada a amostra que atender ao disposto em 5.4.3. 
  
7.2.11 Resistividade superficial 
 
O ensaio de resistividade superficial nos barramentos deve ser realizado tendo como referências as normas NBR 7299 e 
ASTM D 257. Devem ser utilizados eletrodos tipo fitas de cobre estanhado, conforme  
Figura 6. As medidas de resistência superficial devem ser realizadas em gaiola de Faraday, sem limpeza, com uma tensão 
contínua de 500 V após 1 minuto de aplicação. Os corpos-de-prova devem ser previamente condicionados em ambiente a 
23°C e 60% de umidade relativa durante 48 horas. 
A resistividade superficial deve ser calculada de acordo com a equação a seguir: 
 
 

( )
L

DR ⋅⋅= πρ  

 
Onde:  

ρ � resistividade superficial (Ω). 
R � resistência de isolamento medida(Ω). 
D � diâmetro externo do terminal medido (mm). 
L � distância entre os eletrodos (mm). 

 
O valor obtido da resistividade superficial não pode ser inferior ao limite estabelecido no item 5.4.4. 
  
7.2.12 Verificação da estanqueidade nas conexões 
 
Para realização dos ensaios devem ser preparadas três amostras conforme apresentado na Figura 7. 
    
Os conjuntos montados devem ser submetidos à seguinte sequência de ensaios: 
 

a) Determinação da resistência inicial de isolamento: os conjuntos devem ser submersos em banho salino, com 
concentração de 5% de sal na solução, cujo solvente é água destilada, como exemplificado na Figura 8, com os 
conectores e parte dos cabos condutores submersos e parte dos condutores acima do nível da água. A 
resistência de isolamento deve ser determinada após 24 horas de imersão na tensão de 500V após 60 segundos 
da aplicação da tensão. 

 
b) Aquecimento: os conjuntos devem ser aquecidos ao ar por circulação de corrente por 168 horas na temperatura 

de 90°C (máxima de operação). O controle da temperatura deve ser realizado através de conjunto de aplicação 
de corrente, constituído de variador de tensão, fonte de corrente e controlador de temperatura. O sensor de 
temperatura deve ser instalado no condutor a 1 metro da conexão. Como mostra a Figura 9.  
 

c) Estresse mecânico: os conjuntos devem ser fixados em morsa e solicitados a 10 ciclos de flexão e 6 ciclos e 
torção conforme mostrado na Figura 10. 

 
d) Determinação da resistência de isolamento: metodologia idêntica à apresentada na alínea a).  

 
e) Exposição à baixas temperaturas: os mesmos conjuntos devem ser condicionados em câmara a uma temperatura 

de -18°C pelo período de 4 horas. 
 

f) Estresse mecânico: mesmo procedimento adotado em c). 
 

g) Determinação da resistência de isolamento: mesmo procedimento adotado em . 
 

h) Ciclo de calor em imersão: os conjuntos devem ser submersos em água, exceto apenas o cabo com o sensor de 
temperatura. Na Figura 11 são apresentados os detalhes significantes da instalação do ensaio. A corrente deve 
ser ajustada de forma a produzir uma temperatura de 75°C no condutor. A temperatura deve ser controlada e 
medida no condutor, e não na isolação, para eliminar variável devido a diferentes materiais de isolação e 
espessuras. Devem ser realizados ciclos de períodos de 10 minutos na temperatura de 75°C e períodos de 50 
minutos sem corrente. O tempo do ciclo completo deve ser de aproximadamente 1 hora e devem ser realizados 
100 ciclos. 
 

i) Resistência final de isolação: após 25, 50, 75 e 100 ciclos térmicos, a resistência de isolação do sistema montado 
deve ser medida conforme procedimento apresentado em a). Estas leituras devem ser comparadas com as 
leituras prévia da resistência que determina a estabilidade relativa.  

 
j) Ensaio dielétrico: ensaiar a rigidez dielétrica do barramento, conforme procedimento apresentado em 7.2.10 e 

seguindo os limites apresentados no item 5.4.5. 
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A amostra será considerada aprovada se atender ao disposto em 5.4.5.  
 
8 ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO 
  
8.1 Aceitação do lote 
 
A aceitação do lote é condicionada aos requisitos de ensaio de aceitação do item 7, conforme critério de amostragem 
definido no item 6.2. 
No caso de qualquer requisito desta especificação não ter sido atendido, o fornecedor/fabricante deverá proceder à 
substituição para posterior reapresentação do lote, sendo que esta substituição ou reposição não deve onerar a COPEL. 
 
8.2 Garantia do fabricante 
 
A aceitação de um lote de barramentos múltiplos isolados dentro do sistema de amostragem adotado, não isenta o 
fabricante da responsabilidade de substituir qualquer unidade que não estiver de acordo com a presente especificação, no 
período de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses. 
 
9 FORNECIMENTO 
 
Para fornecimento dos materiais, cujos códigos são: 15024913 e 15018266 (ver Tabela 1), fica condicionado à 
homologação prévia da Ficha Técnica pela SEE/DPRD/VPON.  Para maiores informações consultar a Internet no seguinte 
endereço: 
 
www.copel.com 
- Para sua empresa 
- Normas Técnicas 
 
Para o material, cujo código é: 15024915, devem ser seguidas as orientações descritas no edital de licitação.  
 
10 DIREITO DE OPERAR COM MATERIAL/EQUIPAMENTO INSAT ISFATÓRIO 
 
Mediante a devida comunicação da ocorrência do defeito ao fornecedor, a COPEL reserva-se o direito de optar pela 
permanência do material/equipamento insatisfatório em operação, até que possa ser retirado do serviço sem prejuízo para 
o sistema e entregue ao fornecedor para os reparos definitivos. 
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ANEXO I – FIGURAS E TABELAS 

 

 
Unidade: cm. 
Nota: desenho orientativo, devendo ser respeitado os limites dimensionais e os aspectos construtivos. 
 

Figura 1 – Barramento múltiplo isolado: dimensões. 
 
 

Tabela 2 – Comprimento máximo do barramento. 
 

Código COPEL Número de saídas L (máximo - cm) 

15024915 16 65,0 

15024913 
12 48,0 

15018266 

 
 

Tabela 3 – Plano de amostragem. 

 

Tamanho do 
lote 

Ensaio de recebimento 

- Inspeção visual e análise dimensional (7.2.1) 

- Ensaio de tensão elétrica (7.2.10) 

 

- Verificação da capacidade de condução de 
corrente (7.2.3) 

 

Simples normal, nível II, NQA 1,0% Simples normal, ní vel S3, NQA 1,5% 

Amostra Ac Re Amostra Ac Re 

2 a 8 2 

0 1 

2 

0 1 

9 a 15 3 

16 a 25 5 
3 

26 a 50 8 

51 a 90 13 
5 

91 a 150 20 

151 a 280 32 
1 2 8 

281 a 500 50 
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Notas: 
a) Ac - número de amostras defeituosas que ainda permite aceitar o lote.  

Re - número de amostras defeituosas que implica na rejeição do lote. 
 

b) Outras informações referentes à interpretação do plano de amostragem, nível geral de inspeção e NQA, consultar 
a normas NBR 5426 e NBR 5427. 

 
 

Tabela 4 – Classificação dos ensaios. 
 

Item Descrição 
Classificação do ensaio 

Tipo Recebimento 
Complementares 
de recebimento 

7.2.1 Inspeção visual e análise dimensional x x x 

7.2.2 Ensaio de tração na parte metálica x  x 

7.2.3 Verificação da capacidade de condução de corrente x x x 

7.2.4 Verificação da resistência elétrica, aquecimento, ciclos 
térmicos e curto-circuito x  x 

7.2.5 Determinação da tração a ruptura antes e após o 
envelhecimento térmico x  x 

7.2.6 Dureza Shore A do material x  x 

7.2.7 Absorção de umidade - método gravimétrico x  x 

7.2.8 Análise de curvatura a baixa temperatura x  x 

7.2.9 Análise dinâmico mecânica (DMA) do polímero para 
verificação do ponto de transição vítrea x  x 

7.2.10 Ensaio de tensão elétrica x x x 

7.2.11 Resistividade superficial x  x 

7.2.12 Verificação da estanqueidade nas conexões x  x 
 
 
 
 
As figuras apresentadas na sequência se referem aos arranjos e conexões necessárias para a realização dos ensaios 
apresentados no item 7.2. Contudo são de caráter orientativas. 
 
 

 
 

Figura 2 – Arranjo para o ensaio de verificação de capacidade de corrente. 
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Figura 3 – Disposição das amostras no condicionamen to na câmara fria. 
 

 
 

 
 

Figura 4 – Disposição do instrumento de curvatura e  as amostras. 
 
 
 

 
 

Figura 5 - Esquema ilustrativo do circuito de ensai o. 
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Figura 6 - Detalhe da preparação dos conectores par a ensaio de resistividade. 
 

 
 

 
 

Figura 7 - Montagem dos cabos e conectores ao termi nal para realização dos ensaios. 
 
 
 
 

 

MEGGHOMÍMETRO

+

-

 
 

Figura 8 - Montagem para determinação da resistênci a de isolamento das amostras. 
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PT 100 
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Figura 9 - Solicitação de aquecimento. 
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Figura 10 - Solicitação de flexão e de torção. 
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Figura 11 - Montagem para ciclo de aquecimento por corrente em imersão. 
 


