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FIGURA 1 

 
 

TABELA 1 

 
NOTA: (a) - Condutor a 75C - 60Hz, temperatura ambiente de 25C e vento 2,2 km/h. 
 
OBS.: 1) Medidas em milímetros. 
 2) O comprimento dos parafusos deve ser o suficiente para acomodar o condutor aplicável de maior diâmetro, 
  sem a necessidade de desmontar o adaptador estribo. 
 3) Os valores da coluna 11 referem-se ao condutor de maior bitola e compatível com o condutor tronco utilizado 
  no conector derivação para linha viva (NTC 813079). 
 
 
 
1 OBJETIVO 
 
Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas do adaptador estribo de parafuso para 
condutores de cobre, a ser instalado nas Redes Aéreas de Distribuição localizadas em ambientes agressivos (Poluição 
Marinha ou Industrial). 
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3025 15014301 6 a 10 16 a 50 4,07 a 9,55 1/0 50 8,0 a 9,5 310

3026 15014305 2/0 a 250 70 a 120 10,14 a 14,84 4/0 95 10,9 a 13,0 480
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2 NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
Conforme a Norma de Materiais de Distribuição Especificação - NTC810061. 
 
3 DEFINIÇÕES  
 
Conforme NBR 5474. 
 
4 CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Identificação 
 
4.1.1 Do corpo 
 
Deve ser gravado no corpo do adaptador estribo de parafuso, de forma legível e indelével, no mínimo: 

- marca ou nome do fabricante; 
- data de fabricação; 
- faixa de bitola em AWG/MCM ou seção em mm2 aplicável, com indicação se fio ou cabo. 

 
4.1.2 Do parafuso 
 
Deve ser gravado na cabeça do parafuso, de forma legível e indelével, no mínimo: 

- marca ou nome do fabricante dos parafusos; 
- torque em daNxm. 

 
4.2 Condições de utilização 
 
Os adaptadores estribos de parafuso, objeto desta Padronização, são próprios para instalação em condutores de cobre, 
para as bitolas especificadas na Tabela. 
 
4.3 Roscas 
 
Os parafusos e as porcas componentes do adaptador estribo devem ter Rosca Métrica ISO, passo normal e classes de 
tolerâncias Média de acordo com a NBR ISO 261, sendo: 
 

- 6 g - para o parafuso; 
- 6 H - para a porca. 

 
Os parafusos e porcas devem também atender a NBR 10107 e NBR 8852, respectivamente. 
 
4.4 Acabamento 
 
O adaptador estribo deve ter superfície lisa ser isento de inclusões, trincas, lascas, rachas, porosidades, saliências 
pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou outras imperfeições. As bordas do adaptador não devem apresentar 
arestas vivas que possam danificar o condutor. 
 
Deve ser fornecido completamente montado com parafusos, porcas e arruelas de pressão, conforme Figura 1. 
 
5 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
5.1 Material 
 
5.1.1 Corpo e tampa 
 
Em liga de cobre com teor máximo de zinco de 15. 
 
5.1.2 Estribo 
 
Em cobre eletrolítico, têmpera dura. 
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5.1.3 Parafusos, porcas e arruelas de pressão 
 
Em Bronze silício. 
 
5.2 Características técnicas 
 
5.2.1 Características mecânicas 
 
5.2.1.1 Resistência ao torque: o adaptador estribo de parafuso deve suportar, sem ruptura ou deformação permanente, a 
aplicação do torque de instalação de seus parafusos, estabelecidos na Tabela 1, acrescidos de mais 20 deste valor. 
 
5.2.1.2 Resistência ao escorregamento: estando o adaptador estribo de parafuso rigidamente preso, instalando-se o 
condutor de maior bitola permitida pelo adaptador e aplicando-se nos parafusos o torque de instalação indicado na coluna 
9 da Tabela 1, o adaptador não deve permitir o escorregamento do condutor quando este for tracionado com o esforço 
“F1” indicado na Figura e coluna 10 da Tabela. O ensaio deve ser repetido utilizando-se o condutor de menor bitola, não 
devendo também ocorrer escorregamento. O esforço “F1” deve ser aplicado em ambos os sentidos, conforme Figura, não 
simultaneamente. 
 
5.2.1.3 Resistência ao arrancamento: estando o adaptador estribo de parafuso instalado no condutor de maior bitola com 
o torque de instalação indicado na coluna 9 da Tabela 1 e aplicando-se no estribo do adaptador o esforço “F2” indicado na 
Figura 1 e coluna 10 da Tabela 1, o adaptador estribo de parafuso não deve soltar-se do condutor e/ou sofrer qualquer 
deformação permanente ou ruptura. O ensaio deve ser repetido utilizando-se cabo de menor bitola, não devendo também 
ocorrer arrancamento do condutor e/ou deformação permanente ou ruptura do adaptador. 
 
5.2.1.4 Resistência à torção: estando o adaptador estribo de parafuso rigidamente preso e instalando-se o conector 
derivação para linha viva (NTC 813079) no estribo do adaptador com o torque de aperto de 2,2daNxm, não deve ocorrer 
deformação permanente ou ruptura do adaptador (corpo e estribo). 
 
5.2.2 Características elétricas 
 
O ensaio para determinação da capacidade mínima de condução de corrente do adaptador estribo deve ser executado 
instalando-se o adaptador no condutor de maior capacidade de condução de corrente e o conector derivação para linha 
viva (NTC 813079) no estribo do adaptador de forma adequada (ver obs. 4). Aplicando-se nos parafusos o torque de 
instalação, indicado na coluna 9 da Tabela 1, não deve ser verificada temperatura superior à do condutor em qualquer 
parte do adaptador após a estabilização térmica da conexão quando o condutor for percorrido pela corrente alternada 
indicada coluna 11 da Tabela 1. 
 
Devem ser executados também os ensaios de resistência elétrica, aquecimento, ciclos térmicos e curto-circuitos de acordo 
com a Norma de Materiais de Distribuição Especificação - NTC 810061. 
 
5.3 Embalagem e acondicionamento 
 
Consultar a internet no seguinte endereço: 

      www.copel.com 
 
      - Fornecedores e Parceiros 
      - Guias para fornecedores 
      - Guia para confecções de embalagens 

 
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. 
 
OBS.: 1) Os condutores utilizados nos ensaios mecânicos e elétricos devem ter formação e características conforme 
  respectivas NTCs. 
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7 FICHA TÉCNICA 

 
O fornecimento à Copel deste material fica condicionado à homologação da Ficha Técnica do mesmo pela área de 
Normalização da Copel Distribuição. 
 
Para maiores informações consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
• Fornecedores e parceiros 
• Normas Técnicas 
 - Materiais Padrão para Redes de Distribuição 
 - Obtenção de Ficha Técnica 
 


