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1. OBJETIVO 
 
Esta especificação tem por finalidade estabelecer as características mínimas exigíveis para os estropos de nylon utilizados 
nos trabalhos em redes de distribuição. 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
ABNT NBR 5426:1985 (versão corrigida 1989) – Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos. 
 
3. DEFINIÇÕES 
 
Para os efeitos desta especificação entende-se por estropo de nylon o dispositivo constituído de uma faixa de nylon com 
argolas em suas extremidades com o qual se envolve objetos pesados, destinado a facilitar içamentos e locomoções. 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS 
 

4.1. Capacidade 
 
A capacidade nominal de trabalho deve ser de 450kgf, no mínimo. A carga de ruptura deve ser de, no mínimo, 
1000kgf. 
 
4.2. Dimensões 
 
Devem obedecer as medidas constantes na Tabela 2 de acordo com o número de NTC (Norma Técnica COPEL) 
correspondente. 
 
4.3. Acabamento 
 
A faixa de nylon não deve apresentar rachaduras, ressecamentos, fios ou linhas soltas e pontos em falso. 
As costuras devem ser uniformes e alinhadas em relação às bordas do material costurado, tendo as extremidades e 
emendas firmemente arrematadas. 
As argolas devem ter suas superfícies livres de nódulos, rebarbas, incrustações, cantos vivos, trincas, falhas e isentas 
de oxidação. 
 
4.4. Identificação 
 
Cada estropo de nylon fornecido deve apresentar de forma permanente, a marca ou nome do fabricante, data de 
fabricação (mês e ano), indicação do modelo ou tipo e a capacidade nominal de trabalho. 

 
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

5.1. Materiais 
 

5.1.1. Faixa de nylon 
 
Confeccionada em fios de nylon, flexível, de alta resistência mecânica à tração e boas características dielétricas. 
 
5.1.2. Argolas 
 
Devem ser de aço forjado de alta resistência mecânica, sem emendas e com tratamento superficial anticorrosivo. 
 

5.2. Características elétricas 
 
Cada trecho de 15cm da faixa de nylon deve suportar uma tensão alternada de valor eficaz 50kV a 60Hz, sem que 
ocorra descarga elétrica. 
 
 
 
 
 

6. INSPEÇÃO E AMOSTRAGEM 
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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 

 
Para os ensaios de aceitação devem ser tomadas amostras conforme norma, utilizando-se: 
 
 a) Regime de inspeção: normal. 
 b) Nível de inspeção: II. 
 c) Plano de inspeção e amostragem – dupla. 
 d) NQA – 2,5%. 
 
Conforme a Tabela 1: 
 

Tabela 1 – plano de inspeção. 

Quantidade de unidades 
que formam o lote Primeira amostra Segunda amostra 

 Quantidade de 
unidades a ensaiar Ac1 Re1 Quantidade de 

unidades a ensaiar Ac2 Re2 

De 5 a 50 5 0 1 - - - 
De 51 a 150 13 0 2 13 1 2 

De 151 a 280 20 0 3 20 3 4 
De 281 a 500 32 1 4 32 4 5 

De 501 a 1200 50 2 5 50 6 7 
De 1200 a 10000 80 3 7 80 8 9 

 
Ac – Número de peças defeituosas (ou falhas) que ainda permitem aceitar o lote. 
Re – Número de peças defeituosas (ou falhas) que implica na rejeição do lote. 
Se o lote for menor do que 5 unidades, ensaiar 100% e neste caso Re=0. 

 
7. ENSAIOS 
 

7.1. Ensaios de aceitação 
 
Os ensaios de aceitação são os descritos a seguir, a exceção de 7.1.4. Esta exceção só será válida quando o 
fornecedor apresentar relatório do referido ensaio em protótipo demonstrando o atendimento das condições prescritas. 
Todavia, a COPEL se reserva o direito de executar o referido ensaio, por ocasião da inspeção, conforme o critério 
definido no item 6.2, se o seu inspetor julgar necessário. 

 
7.1.1. Inspeção visual 
 
7.1.2. Inspeção dimensional 
 
7.1.3. Ensaio de tração 
 
7.1.4. Ensaio de tensão aplicada 
 
 
 
 
 

7.2. Execução dos ensaios 
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7.2.1. Inspeção visual 
 
Deve ser verificado atendimento ao disposto em 4.3 e 4.4. 
 
7.2.2. Inspeção dimensional 
 
As dimensões devem ser as indicadas na Tabela 2, conforme o modelo do estropo. 
 
7.2.3. Ensaio de tração 
 
O estropo de nylon deve ser tracionado através de suas argolas de tal modo que a força seja aplicada lenta e 
gradualmente até atingir o valor de 1,5 vezes sua capacidade nominal, o qual deverá ser mantido por um minuto e 
em seguida retornado a zero. 
O resultado será considerado satisfatório, sumariamente, se após a aplicação deste esforço, o estropo não 
apresentar deformações. 
 
7.2.4. Ensaio de tensão aplicada 
 
O ensaio consiste em submeter um trecho de 15cm do comprimento da faixa de nylon do estropo a uma diferença 
de potencial de 50kV, tensão alternada em 60Hz, durante um minuto. 
Na execução do ensaio, o estropo deve ser mantido suspenso e esticado através de suas argolas. 
O trecho sob teste deve ser localizado aproximadamente no centro da faixa, delimitados por duas lâminas de 
cobre ou alumínio envolvendo-a nos pontos onde serão conectados os eletrodos. 
A tensão deve ser elevada gradualmente à razão de 2kV/s até atingir o valor de 50kV, o qual será mantido por um 
minuto e em seguida retornado a zero. 
O resultado do ensaio será considerado satisfatório, sumariamente, se durante a aplicação da tensão, não houver 
descarga disruptiva. 
 

8. ACEITAÇÃO E 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 estropos 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, 1 ano. 
 

9. 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 
 
10. FORNECIMENTO 
 
O fornecimento deste material a Copel fica condicionado à homologação da Ficha Técnica pela SEE/DPRD/VPON.  Para 
maiores informações consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
- Para sua empresa 
- Normas Técnicas 
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Figura 1 – estropo de nylon. 

 
 
 

Tabela 2 – dimensões. 
 

NTC Cod. COPEL Comprimento L (mm) Largura H (mm) 
890240 15012216 500 50 
890241 15012250 800 50 

 
 


