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T A B E L A   1  
 
 

NTC CÓDIGO 
COPEL 

APLICAÇÃO EM CABOS DE COBRE 
Resistência 

mínima à ruptura 
“F” (daN) 

Parafuso em “U” 

ESCALA Diâmetro nominal do 
menor e maior cabo 

aplicável (mm) 

Torque de instalação 
(daNxm) AWG Métrica 

(mm2) 

3070 15005880 2-4/0 35-120 7,41-14,50 3.702 3,0 

1 2 3 4 5 6 7 
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OBS.:  1. Medidas em milímetros. 
 
1 OBJETIVO  
 
Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas do grampo de ancoragem para cabos de 
cobre a ser instalado nas Redes Aéreas de Distribuição localizadas em ambientes agressivos (Poluição Marinha ou Industrial). 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  
 
Conforme as NBRs 5426/85, 8094/83, 9527/86, NEMA CC3 ou outras normas que assegurem igual ou superior qualidade. 
 
3. DEFINIÇÕES 
 
Conforme as normas citadas no item 2 desta NTC. 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Identificação: 
 
Cada grampo de ancoragem deve ser adequadamente identificado de modo legível e indelével, no mínimo, com: 
 
    - nome ou marca do fabricante; 
    - seção em mm² do maior e do menor cabo aplicável; 
    - torque em daNxm a ser aplicado nos parafusos em "U". 
 
4.2 Condições de utilização: O grampo de ancoragem objeto desta padronização é próprio para ser utilizado nas ancoragens 
dos cabos da rede aéreas primárias, quando do impedimento de aplicação das alças pré-formadas de distribuição. 
 
4.3 Acabamento: O grampo não deve apresentar arestas vivas, rebarbas ou cantos vivos, inclusive na superfície de contato 
com o cabo. 
 
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
5.1 Material: 
 
5.1.1 Do corpo e castanha: Liga de cobre, com teor máximo de zinco de 15%. 
 
5.1.2 Dos parafusos em "U", pino, porcas e arruelas de pressão: Liga de bronze silício. 
 
5.1.3 Da cupilha: Conforme a NTC 812030. 
 
5.2 Características técnicas: 
 
5.2.1 Característica mecânica: 
 
5.2.1.1 Resistência mecânica: 
   
        a) O grampo instalado com o cabo de menor e maior diâmetro e com o torque de instalação especificado 
           na coluna 7 da Tabela 1, não deve permitir o escorregamento do cabo quando aplicadas as trações da 
           Tabela 2. O grampo deve ser ensaiado para toda a faixa de condutores aplicáveis, aplicando-se indivi- 
           dualmente cada uma das trações especificadas na Tabela 2, correspondente a cada cabo. O intervalo 
           de tempo para verificação de escorregamento após cada aplicação de tração é de 5 minutos, no mínimo. 

 
T A B E L A   2 

 

Cabo Escala 
Métrica (mm2) 

Trações a serem aplicadas no ensaio de resistência ao escorregamento (daN) 

14% trc. 23% trc. 26% trc. 40% trc. Mínima ao escorregamento 

35 150 247 279 429 1019 
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120 546 896 1013 1559 3702 

1 2 3 4 5 6 
NOTA:  Trc - tração de ruptura do cabo. 

 
       b) O grampo instalado conforme Detalhe (para ensaio) desta NTC e com o torque de instalação especificado 
           aplicado nos parafusos em "U", deve suportar o esforço de tração "F" indicado na coluna 6 da Tabela 
           1 desta NTC, sem apresentar deformação permanente ou ruptura. 
 
5.3 Embalagem e acondicionamento: 
 
Conforme o “Guia para confecção de embalagens unitizadas” disponível no site www.copel.com 
 
6. INSPEÇÃO 
 
Os ensaios e métodos de ensaio, amostragem e critérios de aceitação ou rejeição devem estar de acordo com as respectivas 
normas e/ou documentos complementares citados no item 2 desta NTC. 
 
 
 
OBS.:  2. O grampo deve ser fornecido completamente montado com parafusos em "U", porcas, arruelas de pressão, pino e 
cupilha, conforme a Figura desta NTC. 
 


