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1. OBJETIVOS DO DOCUMENTO E ÁREA DE APLICAÇÃO
O documento define requisitos mínimos a serem satisfeitos no fornecimento de prensa-cabos rosqueáveis
destinados à passagem, aperto e fixação de cabos em Caixas de Medição da unidade consumidora do Grupo
B e em Caixas de Proteção utilizada na rede secundária de baixa tensão do sistema elétrico da Enel
Distribuição Ceará.

2. GESTÃO DA VERSÃO DO DOCUMENTO
Versão

Data

Descrição das mudanças

1

02/03/2018

Emissão da especificação técnica

3. UNIDADES DA VERSÃO DO DOCUMENTO
Responsável pela elaboração do documento:
 Operação e Manutenção Brasil.
Responsável pela autorização do documento:
 Qualidade de Processos Brasil.

4. REFERÊNCIAS
 NBR 5426, Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – Procedimento;
 NBR 6565, Elastômero vulcanizado - Ensaio de envelhecimento acelerado em estufa;
 NBR IEC 60529, Graus de Proteção para Invólucros de Equipamentos Elétricos.
 Procedimento Organizacional n.375 Gestão da Informação Documentada;
 Código Ético do Grupo Enel;
 Plano de Tolerância Zero à Corrupção.

5. SIGLAS E PALAVRAS-CHAVE
Palavras Chaves

Descrição

Durômetro

Instrumento usado para medir a dureza de materiais

UV

Ultravioleta

6. DESCRIÇÃO
6.1 CONDIÇÕES AMBIENTAIS
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O prensa-cabo contemplado nessa especificação deve ser apropriado para instalação ao tempo em clima
tropical, diretamente exposto ao sol, chuva, poeira e atmosfera salina.
Tabela 1: Parâmetros Ambientais
Condições Ambientais
Altitude máxima

até 1000m

Temperatura mínima anual

14ºC

Temperatura média diária

35ºC

Temperatura máxima anual

40ºC

Umidade relativa média anual acima de

80%

Velocidade máxima do vento

30m/s

Pressão máxima do vento

700 Pa

Nível de contaminação (IEC 60815

Muito alto (IV)

Radiação solar máxima

1.000 (Wb/m).

6.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS
6.2.1. Todas as unidades do lote de fornecimento devem ter o mesmo projeto e serem essencialmente
iguais, permitindo a perfeita intercambialidade entre suas peças.
6.2.2.

Os prensa-cabos são fabricados segundo o desenho 762.01.

6.2.3. Os modelos de prensa-cabos diferentes dos especificados neste documento devem ser submetidos
a análise e aceitação da Enel Distribuição Ceará.
6.3 CONDIÇÕES DE QUALIDADE
6.3.1. O Fornecedor deve demonstrar que tem implementado e funcionando em sua fábrica um sistema de
garantia de qualidade com programas e procedimentos documentados em manuais, cumprindo a norma ISO
9001: Sistema da Qualidade: Modelo de Garantia de Qualidade em Produção e Instalação.
6.3.2. A Enel Distribuição Ceará como cliente deve se reservar o direito de verificar os procedimentos e
documentos relativos a fabricação dos prensa-cabos e o fabricante se obriga a colocar a sua disposição estes
documentos.
6.4 CARACTERÍSTICAS NOMINAIS E CONSTRUTIVAS
6.4.1.Corpo e Porcas
6.4.1.1. O prensa-cabo deve ser fabricado em poliamida resistente às condições descritas na seção 6.1. O
conjunto deve resistir a um torque de 1daN.m.
6.4.1.2. As peças devem ter acabamento liso e uniforme, sem reentrâncias ou rebarbas, principalmente no(s)
ponto(s) de injeção do material (se este for o processo utilizado).
6.4.1.3. O prensa-cabo deve possuir cor única, preta ou cinza.
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6.4.1.4. O índice de proteção do prensa-cabo fixado a caixa e com o condutor instalado deve ser IP-65,
segundo a NBR IEC 60529.
6.4.2.Arruela de Vedação Externa
A arruela de vedação externa deve ser fabricada em elastômero resistente às condições descritas na seção
6.1, não sendo aceito borracha sintética vulcanizada.
6.4.3.Inscrições e Identificação
6.4.3.1. Na parte superior da rosca cônica do prensa-cabo devem ser gravadas em relevo (altura ou
profundidade dos caracteres de 0,3 a 0,5mm), as seguintes inscrições:
a) Nome do Fabricante;
b) Data de fabricação (mês/ano);
c) Modelo, segundo designação do fabricante.
6.4.3.2. O caixa de papelão deve conter as seguintes identificações:
a) Nome do Fabricante;
b) Data de fabricação (mês/ano);
c) O tipo de material: “Prensa-cabo rosqueável”;
d) Quantidade de unidades contida no acondicionamento;
e) Nº da Ordem de Compra da Enel Distribuição Ceará.
6.5 GARANTIA
6.5.1. Os prensa-cabos devem ser garantidos pelo fornecedor, quando utilizados nas condições descritas
na seção 6.1, pelo período de 36 meses a partir de seu recebimento pela Enel Distribuição Ceará.
6.5.2. Se o defeito for de erro de projeto ou produção, o Fornecedor é obrigado a substituir todas as unidades
do lote adquirido, independentemente da constatação deste defeito em cada uma delas.
6.5.3. É de responsabilidade do Fornecedor os custos de material, mão de obra e transporte para
substituição dos prensa-cabos, já instalados ou não, a serem repostos em garantia.
6.6 ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE
6.6.1.

Os prensa-cabos devem ser embalados em sacos plásticos com 100 unidades.

6.6.2. Os sacos plásticos com as 100 unidades de prensa-cabos devem ser acondicionados em caixas de
papelão, contendo 1000 unidades.
6.6.3. A definição da resistência mecânica das caixas e de qualquer cuidado adicional para proteger o
material é de critério e responsabilidade do Fornecedor, mas o acondicionamento só é considerado
satisfatório se os prensa-cabos, individualmente, estiverem em perfeito estado na chegada ao seu destino.
6.6.4. O acondicionamento deve proteger os prensa-cabos contra qualquer dano possível no manuseio e
transporte rodoviário, ferroviário, marítimo ou aéreo.
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6.7 INSPEÇÃO TÉCNICA E ENSAIOS
6.7.1.Generalidades
6.7.1.1. A Enel Distribuição Ceará ou seu representante, se reserva o direito de inspecionar e acompanhar os
ensaios dos prensa-cabos abrangidos por esta Especificação, no período de fabricação, na época do
embarque ou a qualquer momento que julgar necessário. Para tal, devem ser propiciadas todas as facilidades
quanto ao livre acesso aos laboratórios, dependências onde estão sendo fabricados os prensa-cabos em
questão, local de embalagem, etc.
6.7.1.2. O contratado deve enviar para a Enel Distribuição Ceará, com antecedência mínima de 15(quinze)
dias, o plano de inspeção e ensaios. Caso a Enel Distribuição Ceará não acompanhe os ensaios, conforme
alínea a, o contratado deverá enviar o relatório dos ensaios.
6.7.1.3. Os métodos de ensaio do prensa-cabo devem estar de acordo com as normas recomendadas, em
suas últimas revisões. Todas as correções necessárias devem ser feitas para satisfazer às condições
padronizadas.
6.7.1.4. A aceitação dos prensa-cabos pela Enel Distribuição Ceará, ou de seu representante, com base nos
ensaios ou nos relatórios que os substituam, não eximirá o contratado de sua responsabilidade em fornecer
o material em plena concordância com a ordem de compra, ou contrato e com esta Especificação, nem
invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a Enel Distribuição Ceará, ou seu Representante venha
a fazer, baseada na existência de material inadequado ou defeituoso.
6.7.1.5. A rejeição do material em virtude de falhas constatadas através da inspeção e ensaios, ou de
discordância com a ordem de compra, contrato ou com esta Especificação não eximirá o contratado de sua
responsabilidade em fornecer o mesmo na data de entrega prometida. Se na opinião da Enel Distribuição
Ceará, a rejeição tornar impraticável a entrega, pelo contratado, na data prometida, ou se tudo indicar que o
contratado será incapaz de satisfazer aos requisitos exigidos, a Enel Distribuição Ceará reserva-se o direito
de rescindir todas as suas obrigações e adquirir o material em outra fonte, sendo o contratado considerado
infrator do contrato e sujeito às penalidades aplicáveis ao caso.
6.7.1.6. As despesas relativas ao material de laboratório e pessoal para a execução dos ensaios (de
recebimento) ocorrerão por conta do Fabricante.
6.7.1.7. As despesas referentes aos ensaios de tipo, quando for o caso, devem ser objeto de acordo entre
Enel Distribuição Ceará e Fabricante.
6.7.1.8. Caso o inspetor da Enel Distribuição Ceará tenha sido convocado e os prensa-cabos não estejam
prontos para a inspeção, a nova visita do inspetor à fábrica deve ser custeada pelo Fabricante.
6.7.1.9. São realizados os seguintes ensaios e inspeções nos componentes dos prensa-cabos, nas
instalações do fabricante ou em laboratório qualificado, escolhido de comum acordo entre o Fornecedor e a
Enel Distribuição Ceará, na presença do Inspetor desta e por ocasião do recebimento do lote de aquisição:
6.7.1.9.1.

Inspeção Visual e Dimensional

a) Dimensões;
b) Inscrições;
c) Acabamento.
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6.7.1.9.2.

Inspeção do Acondicionamento

a) Embalagem individual;
b) Nº de unidades por caixa de papelão;
c) Inscrições na caixa de papelão.
6.7.1.9.3.

Ensaio de Resistência Mecânica

É aplicado, nas porcas rosqueadas ao corpo do prensa-cabo, um torque de 1 daN.m, observando-se os
seguintes aspectos:
a) As unidades para este ensaio devem ser as mesmas já submetidas, anteriormente, ao ensaio de
proteção contra raios ultravioleta e umidade;
b) Após o ensaio de proteção mecânica (e consequentemente após o ensaio de proteção contra raios
ultravioleta e umidade), cada unidade terá resistido satisfatoriamente aos ensaios se permitir a
leitura de todas as inscrições nela contidas e não apresentarem rachaduras.
6.7.1.9.4.

Ensaio de Determinação do Grau de Proteção

Os ensaios para determinação do grau de proteção do prensa-cabo devem ser realizados conforme NBR IEC
60529.
a) O prensa-cabo deve estar instalado em invólucro com grau de proteção de no mínimo IP65 e a
superfície na qual o prensa-cabo esteja fixado deve estar perpendicular ao solo;
b) Um condutor, de diâmetro determinado pela Enel Distribuição Ceará, deve estar introduzido ao
prensa cabo.
6.7.1.9.5.

Ensaio de Proteção Contra Raios Ultravioleta e Umidade

O ensaio deve ser realizado e no relatório citar norma de referência, observando-se os seguintes aspectos:
a) A amostra deve ser submetida a 720 ciclos de 102 minutos de UV sem umidade, seguidos de 18
minutos com umidade, num total de 1.440 horas.
b) O ensaio de proteção contra raios ultravioleta e umidade deve ser realizado em todos os
componentes do prensa-cabo desmontado, com exceção da arruela de vedação externa que deve
ser ensaiada conforme subseção 6.7.1.9.6.
6.7.1.9.6.

Ensaio de Envelhecimento Acelerado em Estufa

A arruela de vedação externa é ensaiada conforme NBR 6565, apresentando os seguintes resultados médios
após 70 horas a 100ºC, em relação à média encontrada nas mesmas unidades, antes deste ensaio:
a) Variação máxima de dureza, durômetro A:  15 unidades;
b) Variação máxima da tensão de ruptura:  30%;
c) Variação máxima do alongamento de ruptura: ± 50%.
6.7.1.9.7.

Ensaio de Escorregamento

O prensa-cabo deve resistir, sem permitir escorregamento além de 1 mm, a uma tração longitudinal de 7 daN
aplicada no cabo nele instalado.
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6.7.2.Relatório de Ensaios
6.7.2.1. Deve ser apresentado um relatório completo em três vias, dos ensaios efetuados com as indicações
de métodos, instrumentos e constantes empregadas, necessárias à sua perfeita compreensão. Serão
incluídos nesse relatório os nomes da Enel Distribuição Ceará e do Fabricante, número da ordem de compra,
número do item correspondente e todos os resultados dos ensaios.
6.7.2.2. Todas as vias desse relatório devem ser assinadas pelo responsável pelos ensaios, por um
funcionário categorizado do contratado e pelo inspetor da Enel Distribuição Ceará.
6.7.2.3. O prazo para entrega dos relatórios deve ser de até 10 dias úteis após a data de realização dos
ensaios. Depois de examinado o relatório, uma das cópias será devolvida ao contratado, aprovando ou não
o material.
6.7.2.4. O relatório dos ensaios deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
a) Nome do fabricante;
b) Data de fabricação;
c) Tipo de material (prensa-cabo rosqueável);
d) Nome do ensaio;
e) Nome da Enel Distribuição Ceará e do Contratado;
f) Número da ordem de fabricação do contratado;
g) Número e item da ordem de compra da Enel Distribuição Ceará;
h) Local e data dos ensaios;
i) Número do lote e quantidade do material submetido ao ensaio;
j) Descrição sumária do processo de ensaio (constantes, métodos e instrumentos empregados);
k) Valores obtidos no ensaio.
6.7.3.Aceitação e Rejeição
6.7.3.1. Amostragem do Tipo
Para amostragem do tipo de prensa-cabo, devem ser retiradas quatro amostras para cada ensaio de tipo ou
conjunto de ensaios desde que estes não alterem as características dos prensa-cabos.
6.7.3.2. Amostragem do Lote
Os prensa-cabos que constituem a amostragem do lote e que devem servir como corpo de provas, devem
ser escolhidos ao acaso pelo inspetor;
As amostras, colhidas pelo Inspetor da Enel Distribuição Ceará, dos lotes prontos para embarque, devem
seguir os critérios de amostragem, aceitação e rejeição, indicados na Tabela 2:
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Tabela 2: Critérios de Amostragem, Aceitação e Rejeição
Tamanho do lote

Tamanho da amostra

Aceitação

Rejeição

2 a 15

2

0

1

16 a 50

3

0

1

51 a 150

5

0

1

151 a 500

8

1

2

501 a 3200

13

1

2

3201 a 35000

20

2

3

35001 a 500000

32

3

4

6.8 DISPOSIÇÕES FINAIS
6.8.1. Face ao prazo necessário para a execução do ensaio de proteção contra raios ultravioleta e umidade,
a Enel Distribuição Ceará a seu critério, poderá aceitar o lote antes de sua conclusão, ficando o mesmo e o
ensaio de resistência mecânica em pendência, segundo os seguintes critérios:
a) É realizado um ensaio provisório de resistência mecânica, com unidades que, neste caso, ainda não
tenham sofrido o ensaio de proteção contra raios ultravioleta e umidade;
b) De acordo com as características das instalações do Fornecedor, o Inspetor da Enel Distribuição
Ceará decidirá por um recurso que, a seu critério, não permita a substituição das unidades em
ensaio, seja por lacre, marcação ou outra alternativa julgada adequada;
c) Depois do prazo necessário ao ensaio de proteção contra raios ultravioleta e umidade, o Inspetor
da Enel Distribuição Ceará retornará às instalações do fabricante, procedendo então aos ensaios
finais de proteção mecânica;
d) Se a amostra for rejeitada conforme subseção 6.7.3, é caracterizado erro de produção, submetendose o Fornecedor aos termos de garantia dispostos nos subitens 6.5.2 e 6.5.3 desta ET, e novo lote
total deve ser fabricado e completamente ensaiado.
6.8.2. No caso da Enel Distribuição Ceará dispensar a presença de seu Inspetor durante os ensaios, o
Fornecedor deve apresentar, além dos relatórios destes ensaios, a garantia de autenticidade dos resultados,
em um certificado à parte.
6.8.3. A aceitação dos materiais pela Enel Distribuição Ceará não eximirá o Fornecedor de entregar o
mesmo em plena concordância com esta Especificação e com a Ordem de Compra, nem comprometerá
qualquer reclamação que a Enel Distribuição Ceará venha a fazer com base em material inadequado ou
defeituoso.
6.8.4. A rejeição de materiais em virtude de falhas constatadas pela inspeção, devida à sua inadequação
aos ensaios, à Ordem de Compra ou a outros itens desta ET não eximirá o Fornecedor de entregá-los na data
contratada.
6.8.5. A aceitação da presente Especificação é incondicional, não cabendo qualquer alegação futura de
discordância ou desconhecimento.

7. ANEXOS
 Desenho 762.01.2 Prensa-Cabo Rosqueável.
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Desenho 762.01.2 Prensa-Cabo Rosqueável – Folha 1/2
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