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Medidas em mm. 
Tolerâncias indicadas. 

Figura 1 – Caixa de ferramentas. 

 
 
 
 

Tabela 1 – Descrição do Material 

Código COPEL NTC Descrição 
15009560 890100 CAIXA FERRAMENTAS;METALICA;400X195X165mm 
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1. OBJETIVO 
 
Esta especificação tem por finalidade estabelecer as características mínimas exigíveis para caixa de ferramentas utilizada nos 
trabalhos em redes de distribuição. 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
ABNT NBR 5426 – Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos. 
ASTM D 3359178 – Heasuring adhesion by tape test. 
 
3. DEFINIÇÕES 
 
Para os efeitos desta especificação entende-se por caixa para ferramentas o recipiente metálico de forma retangular, 
formando um conjunto de alças, caixetas e tampas articuláveis lateralmente, destinado basicamente ao acondicionamento e 
transporte de ferramentas. 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS 
 

4.1. Articulação 
 
As articulações devem ser laterais possibilitando o deslocamento paralelo das caixetas proporcionado pela abertura e 
fechamento das alças, de tal modo que estas quando estiverem totalmente abertas viabilizem o acesso interno a todo 
o conjunto. 
Os eixos das articulações devem ser de aço, rebitados do lado interno da caixa. 
 
4.2. Fecho 
 
O fecho deve ser fixado nas tampas e possibilitar a colocação de cadeado com a haste de até 6mm de diâmetro. 
 
4.3. Capacidade 
 
A caixa para ferramentas deve ser dimensionada para o acondicionamento e transporte de material com massa de 
20kg, no mínimo. 
 
4.4. Dimensões 
 
Devem obedecer as medidas constantes na Figura 1. 
 
4.5. Acabamento 
 
Todas as partes componentes da caixa para ferramentas devem ser devidamente preparadas e pintadas na cor de 
tonalidade verde, devendo apresentar um aspecto final uniforme, sem excessos ou falhas. 
As superfícies do conjunto não devem apresentar cantos vivos, rebarbas, trincas, pontos de soldas soltos, 
desalinhamento de montagem, ricos ou falhas de pintura e sinais de oxidação. 
As articulações não devem apresentar jogo ou outra indicação de afrouxamento, permitindo a abertura e fechamento 
manual das caixetas e tampas sem dificuldade de acionamento. 
 
4.6. Identificação 
 
Cada caixa para ferramentas fornecida deve ter na superfície do corpo, impresso em relevo, o nome do fabricante ou 
marca comercial, indicação de modelo ou tipo e data de fabricação (mês e ano). 

 
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

5.1. Materiais 
 

5.1.1. Caixa principal, caixetas, tampas e fecho 
 
Devem ser confeccionados em chapas de aço laminado na espessura de 0,5 a 0,6mm. 
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5.1.2. Alças 
 
Devem ser confeccionadas em tubos de aço com diâmetro externo de 15 a 18mm. 
 

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 

 
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 2: 
 

Tabela 2 – 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 
 

7.1.1. Inspeção visual 
 
7.1.2. Inspeção dimensional 
 
7.1.3. Ensaios de aderência da pintura 

 
7.2. Execução dos ensaios 

 
7.2.1. Inspeção visual 
 
Devem ser observados os seguintes aspectos: 
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• Pintura uniforme em todas as superfícies, se falhas ou bolhas, riscos ou escorrimentos. 
• As superfícies do conjunto devem estar isentas de cantos vivos, rebarbas, trincas, pontos de solda 

soltos, desalinhamento de montagem ou sinais de oxidação. 
• Articulações sem indicação de afrouxamento e acionamento manual da abertura e fechamento sem 

dificuldades. 
• Identificação conforme o item 4.6. 
 

7.2.2. Inspeção dimensional 
 
As dimensões devem ser as indicadas na Figura 1. 
 
7.2.3. Ensaio de aderência da pintura 
 
O ensaio consiste em romper o filme até a base, com uma lâmina cortante, fazendo cortes paralelos à distância 
de 2mm, cruzando-se com outros tantos em ângulos de 90º, de tal forma que se obtenha quadrados com lados de 
2mm. 
Aplicar ao quadriculado uma fita adesiva e dar arranque de 45º (ASTM-3359/78). 
O resultado do ensaio será considerado satisfatório se nenhum dos quadrados for rompido por inteiro. 
 

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 caixa de ferramentas 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 embalagem deste material consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
- Fornecedores 


