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FIGURA 1 - GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABOS DE ALUMÍNIO COBERTOS - 15 kV  
 
 
 

 
 
 

DETALHE PARA ENSAIO  
 

 
 
 
 
 

TABELA A 
 

NTC Código 
COPEL 

Tensão 
da 

Rede 
(kV) 

Aplicação 
Resistência mínima 

à ruptura “F”  

(daN) 

 

Peso próprio 
do cabo 
(daN) 

 

 

Cabos de Alumínio Cobertos 15 kV 

Bitola Diâmetro externo sobre a cobertura (mm) 

(mm²) Mínimo Máximo 

3055 15014462 

13,8 

35 12,8 15,3 200 5 

3055 15014466 70 15,50 18,00 400 10 

3055 15014500 185 21,8 24,3 400 20 

1 2 3 5 6 7 8 9 
 
OBS.:   1-  Medidas em milímetros; 
 2.  O desenho é orientativo e permite outros formatos desde que atendam as exigências desta NTC. 

3. O estribo do grampo de ancoragem deve permitir, se possível, o engate no pino-olhal do isolador de ancoragem 
(NTC 811563/64). 
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1. OBJETIVO  
 
Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas dos Grampos de Ancoragem para cabos 
de alumínio cobertos 15 kV a serem instalados em Redes de Distribuição Compacta Protegida - 13,8 kV. 
 
2. NORMAS E OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
Conforme a ABNT NBR’s 16094:2012, suas normas complementares, ASTM G-155 e outras normas que assegurem igual 
ou superior qualidade. 
 
3. DEFINIÇÕES 
 
Conforme item 2. 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Identificação: 
 
4.1.1 Identificação do corpo do grampo de ancoragem 
 
Cada Grampo de Ancoragem deve ser adequadamente identificado, no próprio corpo, de modo legível, visível e indelével, 
no mínimo com: 
 
  - identificação do fabricante; 
  - faixa de bitola em mm² e diâmetro externo em milímetro do cabo aplicável/tensão nominal dos cabos; 
  - tipo ou referência comercial e/ou número de catálogo; 
  - carga mínima de ruptura em daN; 
  - mês e ano de fabricação. 
 
4.1.2 Identificação mínima do corpo da cunha do grampo de ancoragem 
 
  - identificação do fabricante; 
  - mês e ano de fabricação; 
  - tipo ou referência comercial e/ou número de catálogo; 
 
4.2 Condições de utilização: 
 
Os grampos de ancoragens objeto desta padronização são próprios para ancoragem de cabos de alumínio cobertos 15 kV 
conforme a norma de Montagem de Redes de Distribuição Compactas Protegidas - 13,8 kV. 
 
4.3 Acabamento e dimensões 
 
O grampo de ancoragem não deve apresentar fissuras, rebarbas, bolhas, estrias, ou inclusões de materiais estranhos ou 
quaisquer outras imperfeições que comprometam o seu desempenho. 
O dimensional deve estar conforme desenho técnico do fabricante. 
 
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: 
 
5.1 Material: 
 
5.1.1Corpo: 
 
Liga de alumínio. 
 
5.1.2 Cunha: 
 
Poliamida com aditivos para termo e fotoestabilização e com teores de cargas uniformes em toda a extensão do produto. 
 
 
5.1.3 Estribo: 
 
Aço inoxidável ou aço galvanizado, no mínimo classe B. 
 
5.2 Características técnicas: 
 
5.2.1 Características geométricas e dimensionais: 
 
Conforme Figura 1  e tabela A. 
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5.2.2 Características mecânicas: 
 
O grampo de ancoragem instalado corretamente com o cabo a que se destina conforme Detalhe (Para Ensaio) não deve 
permitir o escorregamento do cabo ou sofrer qualquer deformação ou ruptura, quando tracionado desde zero daN até o 
valor mínimo de resistência à ruptura “F” relacionado na Tabela. 
 
Deve existir um dispositivo de trava a fim de impedir que o cabo escorregue ou solte com o peso próprio do cabo, coluna 8 
da Tabela A. 
 
 
 
6 ENSAIO NOS POLÍMEROS 
 
6.1 Ensaio mecânicos do composto, antes e após envel hecimento em estufa de ar 
 
6.1.1 Procedimento 
 
O ensaio de envelhecimento deve ser realizado conforme ABNT NBR IEC 60811-1-2 por 168 horas. 
Os ensaios de tração antes e após o envelhecimento deve ser realizado de acordo com a ABNT NBR NM IEC 60811-1-1 
 
6.1.2 Amostragem 
 
Devem ser preparados 12 corpos de prova, preparados de acordo com a respectiva norma de ensaio e separados em dois 
grupos com seis unidades cada, para execução dos ensaios, antes e após envelhecimento em estufa a ar. 
 
 6.1.3 Critério de aprovação 
 
Conforme TABELA B 
 
 
6.2  Ensaios mecânicos do composto, antes e após env elhecimento em câmera de UV 
 
6.2.1 Procedimento 
 
O ensaio de envelhecimento deve ser realizado conforme ASTM G 155, ciclo 1, durante 2000 horas. 
 
O ensaio de tração antes e após o envelhecimento deve ser realizado conforme  ABNT NBR IEC 60811-1-1. 
 
6.2.2 Amostragem 
 
Devem ser confeccionados 24 corpos de prova, preparados de acordo com a respectiva norma de ensaio e separados em 
dois grupos com 12 unidades cada, para execução dos ensaios, antes e após envelhecimento em câmera de intemperismo 
artificial. 
 
6.2.3 Critério de aprovação 
 
Conforme TABELA B 
 
6.3 Permissividade relativa - Conforme 6.2.3.1 da ABNT NBR 16094:2012 – pg 6 
 
6.31 Procedimento 
 
O ensaio deve ser realizado conforme ASTM D 150  
 
6.3.2 Critério de aprovação  
 
Conforme TABELA B 
 
6.4 Absorção de água (Conforme 6.2.6 da ABNT NBR 16 094:2012 – PG 7) 
 
6.4.1 Procedimento 
 
O ensaio deve ser realizado pelo método gravimétrico conforme ABNT NBR NM IEC 60811-1-3.  
 
6.4.2 Amostragem 
 
 O número de amostras deve estar de acordo com  a ABNT NBR NM IEC 60811-1-3 
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6.4.3 Critério de aprovação  
 
Conforme TABELA B 
 
7. ENSAIO MECÂNICO 
 
7.1 Ensaio de resistência à tração e escorregamento 
 
7.1.1 Procedimento 
 
Deverá ser aplicada uma força de tração com conforme a  FIGURA 1, de modo que o grampo de ancoragem seja 
tracionado de forma gradual e constante até a carga especificada na TABELA A. 
 
Nota:  
Para o ensaio de resistência ao escorregamento serão permitidas leves batidas na parte externa do grampo de ancoragem 
para acomodação do cabo no interior da cunha. Essas leves batidas não podem ser efetuadas no corpo da cunha para 
evitar marcação desnecessária do cabo (que ocorreria com o movimentação da cunha). 
 
7.1.2 Critério de aprovação  
 
 O grampo de ancoragem deve suportar a elevação da carga sem que ocorra escorregamento ou ruptura da peça. 
 
 
 
8  EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO  
 
Consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
- Fornecedores  
- Informações 
- Guia para confecção de embalagens unitizadas 
 
 
9. INSPEÇÃO: 
 
Os ensaios e métodos de ensaios, amostragem e critérios de aceitação ou rejeição devem estar de acordo com as normas 
e/ou documentos complementares citados no item 2. 
 
9.1 Amostragem para os ensaios de recebimento 
 
A amostragem para os ensaios de recebimento devem ser conforme Tabelas A.4 e A.5 da ABNT NBR 16094:2012 - 
Especificação 
 
9.2 Ensaios para inspeção 
 
Por ocasião do recebimento devem ser realizados os seguintes ensaios: 
-inspeção geral; 
-verificação dimensional; 
-ensaio de resistência ao escorregamento. 
 
 
 
10. FORNECIMENTO 
 
O fornecimento à Copel deste material fica condicionado à avaliação de amostras, avaliação de relatórios e, a critério da Copel, 
acompanhamento de execução de ensaios de tipo, para posterior aprovação de Ficha Técnica. 
O material fornecido deve atender às dimensões e utilizar materiais conforme desenho técnico do fabricante e amostras 
previamente aprovadas na Copel. 
 
Para maiores informações consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
- Fornecedores 
- Normas  
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- Ficha Técnica 
 
 
 
 
 
                                                                           TABELA B - ENSAIOS 
 

Ensaio Item 
NTC 

Norma Requisito Classificação 
(*1) 

Inspeção visual 4, 5 e 
10 

ABNT NBR 16094:2012 Atender ítens 4, 5 e 10 T/R 

Verificação dimensional 4, 5 e 
10 

ABNT NBR 16094:2012 Atender ítens 4,5 e 10 T/R 

Resistência á tração e 
escorregamento 

 ABNT NBR 16094:2012 e  
NTC 813055 

coluna 8 da Tabela B  T/R 

Tensão de ruptura sem 
envelhecimento 

6.1. ABNT NBR NM IEC 60811-1-1 ≥ 100 Mpa T/C 

Alongamento á ruptura sem 
envelhecimento 

6.1 ABNT NBR NM IEC 60811-1-1 ≥ 3 % T/C 

Tensão de ruptura após 
envelhecimento em estufa 
de ar   

6.1 ABNT NBR NM IEC 60811-1-2   variação máxima de ± 
25% a 110 º C ±2 º C 

T/C 

Tensão de ruptura após 
envelhecimento em câmera 
de UV 

6.2 ASTM G 155 Variação Máxima de ± 
25% 

T/C 

Permissividade relativa 6.2.3.1 ASTM D 150 ≤ 5 T/C 
Absorção de água 6.4 ABNT NBR NM IEC 60811-1-3 

Duração 168 horas e temperatura 
85±2 º C 

variação máxima 
permitida de massa 
6% 

T/C 

 
Obs: *1 
R = ensaio de recebimento 
T = recebimento 
C= complementar de recebimento 
 
 
 
 
 
 


