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FIGURA  1  -  ISOLADOR NBI 110 kV 

 
 

 
 
 
 

TABELA  1  -  ISOLADOR NBI 110 kV  
 

  Características Elétricas Características Mecânicas Distân- 

NTC CÓDIGO 
COPEL 

Tensão 
máxima 

Tensão mínima 

suportável   (kV) 

Radiointerferência Carga mecânica à 

flexão “F”    (daN) 

cia de 
escoa- 

  de ope- 

ração 
(kV) 

em freqüência 
industrial sob 
chuva durante 

1 minuto 

de impul-
so atmos-

férico a 
seco 

Tensão 
nominal 

aplicada no 
ensaio (kV) 

Tensão máxima 
de 

radiointerferên-
cia - TRI (µV) 

mínima 
de 

ruptura 

máxima 
temporária 

máxima 
permanente 

mento 
mínima 

(mm) 

1556 15004733 13,8 34 110 8,8 250 800 640 320 300 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

 
OBS.: 1. Medidas em milímetros.  
               2. Para largura do topo, pode ser aceita a dimensão de 95 ± 3 mm mediante prévia aprovação da COPEL. 
 3. Para os raios de curvatura dos leitos dos cabos (topo e lateral), poderá ser aceita a dimensão de 19 ± 2  mm desde 

que previamente aprovado pela Copel.. 
 4. Para o diâmetro das saias, poderá ser aceita a dimensão de 135 ± 5mm desde que previamente aprovado.  
 4. Dimensionar adequadamente o apoio para ensaio. 
 5. A base do isolador pilar deve ter superfície plana e adequada para sua instalação. 
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FIGURA  2  -  ISOLADOR NBI 170 kV 

 
TABELA  2  -  ISOLADOR NBI 170 kV  

  

CÓDIGO 

Características Elétricas Características Mecânicas  

Distân- 

NTC COPEL Tensão 
máxima 

Tensão mínima 

suportável   (kV) 

Rádio-interferência Carga mecânica à 

flexão “F”        (dan) 

cia de 
escoa- 

  de ope-
ração 
(kV) 

em freq. 
industrial 

sob chuva 
durante 1 

minuto 

de im-
pulso 

atmos-
férico a 

seco 

Tensão 
nominal 
aplicada 

no ensaio 
(kV) 

Tensão máxima 
de 

radiointerferên-
cia - TRI (µV) 

mínima 
de 

ruptura 

máxima 
temporária 

máxima 
permanente 

mento 
mínima 

(mm) 

1557 15004707 34,5 70 170 21,9 250 800 640 320 700 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

OBS.: 1. Medidas em milímetros.  
               2. Para largura do topo, pode ser aceita a dimensão de 95 ± 3 mm mediante prévia aprovação da COPEL. 
 3. Para os raios de curvatura dos leitos dos cabos (topo e lateral), poderá ser aceita a dimensão de 19 ± 2  mm desde 

que previamente aprovado pela Copel.. 
 4. Para o diâmetro das saias, poderá ser aceita a dimensão de 155 ± 5mm desde que previamente aprovado.  
 4. Dimensionar adequadamente o apoio para ensaio. 
 5. A base do isolador pilar deve ter superfície plana e adequada para sua instalação. 
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1. OBJETIVO.  
 
Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas dos isoladores tipo pilar, com dielétrico de 
porcelana ou de material polimérico, a serem utilizados nas montagens de Redes Aéreas de Distribuição - 13,8 kV e 34,5 kV. 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.  
 
Conforme a norma de Materiais de Distribuição - Especificação, NTC 810047. 
 
3. DEFINIÇÕES. 
 
Conforme a norma de Materiais de Distribuição - Especificação, NTC 810047. 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS. 
 
4.1 Identificação: 
 
 - nome ou marca do fabricante; 
 - ano de fabricação. 
 
4.2 Condições de utilização: 
 
Os isoladores tipo pilar, objeto desta padronização, são próprios para utilização em cruzetas de madeira, concreto, aço e em 
poste, conforme previsto nas Normas de Montagem de Redes de Distribuição e devem ser próprios para a instalação de 
materiais pré-formados (conforme normas de materiais da COPEL) utilizados para amarração dos cabos no isolador. 
 
4.3 Acabamento: 
 
4.3.1 Do corpo isolante: Quando em porcelana, deve ter cobertura com camada de esmalte liso vitrificado de cor cinza claro, 
impermeável, livre de rachas, bolhas ou inclusões de materiais estranhos ou outros defeitos. Quando em material polimérico, 
deve ser homogêneo, isento de rebarbas, lascas, dobras, inclusões de materiais estranhos, bolhas e outros defeitos que 
possam prejudicar o desempenho do isolador em serviço, de cor cinza claro.. 
 
4.3.2 Da base: deve ter superfície contínua e uniforme, evitando-se saliências pontiagudas e arestas cortantes ou outras 
imperfeições. 
 
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS. 
 
5.1 Material: 
 
5.1.1 Do corpo isolante: Porcelana ou material polimérico. 
 
A porcelana deve ser não porosa e própria para uso elétrico. 
O material polimérico deve ser formado por resina adequada reforçada com fibra de vidro, pó de quartzo ou similar, podendo 
ou não ser revestida externamente por camada aderente de elastômero orgânico adequado. Em qualquer caso, a superfície 
externa do corpo isolante deve ser resistente às intempéries e ao trilhamento elétrico. 
 
5.1.2 Da base: aço ou ferro fundido maleável ou nodular. Aço inoxidável ou liga de alumínio poderão eventualmente ser 
aceitos, mediante aceitação prévia da Copel. 
 
5.2 Proteção superficial: 
 
5.2.1 Da base: A base, quando em aço-carbono, deve ser totalmente revestida com  zinco pelo processo de imersão a quente, 
conforme NBR 6323. A espessura mínima do revestimento deve atender a Tabela 1  da NBR 8158/83. 
 
5.3 Características técnicas: 
 
5.3.1 Características geométricas e dimensionais; Conforme Figuras, Tabelas e atendendo ao item 4.2. 
 
5.3.2 Características mecânicas: 
 
5.3.2.1 Resistência Mecânica à Flexão: os isoladores tipo pilar devem suportar aos valores especificados nas Tabelas sem 
sofrer deformação permanente ou ruptura. 
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5.3.2.2. Resistência Mecânica ao Torque de Aperto: Fixar o isolador num apoio, aplicando torque de 7,6 daNxm no parafuso 
cabeça quadrada. Não deve ser observado deformação permanente ou ruptura do parafuso, da parte roscada da base, da 
arruela quadrada e do apoio do pino. 
 
5.3.3 Características elétricas: Os isoladores tipo pilar devem atender aos valores especificados nas Tabelas, quando 
ensaiados conforme a norma de Materiais de Distribuição - Especificação - NTC 810047. 
 
5.4 Embalagem e acondicionamento: Consultar a SSU/DPAA. 
 
6. INSPEÇÃO. 
 
Os ensaios e métodos de ensaio, amostragem e critérios de aceitação ou rejeição devem estar de acordo com a norma de 
Materiais de Distribuição - Especificação, NTC 810047. 
 
7.FORNECIMENTO 
 
O fornecimento à Copel deste material fica condicionado à homologação da Ficha Técnica do mesmo pela SEE /DPRD.  Para 
maiores informações consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
WWW.COPEL.COM 
- Fornecedores 
- Normas  
- Ficha técnica 


