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Apresentação 
 
 

Nesta Norma Técnica apresenta os requisitos mínimos e as diretrizes necessárias para 

a padronização das características e requisitos mínimos mecânicos exigidos para 

fornecimento de Cruzeta de Polímeros para redes de Distribuição nas concessionárias 

do Grupo Energisa S.A. 

As cópias e/ou impressões parciais ou em sua íntegra deste documento não são 

controladas. 

A presente revisão desta norma técnica é a versão 1.1, datada de Outubro de 2019. 

 
 

Cataguases - MG, Outubro de 2019. 

GTD – Gerência Técnica de Distribuição 

 
 

 

Esta norma técnica, bem como as alterações,  

poderá ser acessada através do código abaixo: 
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1. OBJETIVO 

Esta norma tem por objetivo fixar as condições mínimas exigíveis para a fabricação, 

recebimento e padronização de cruzetas de polímero destinadas às redes aéreas de 

distribuição de energia elétrica da Energisa. 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Os materiais previstos nesta padronização se aplicam às montagens das estruturas 

para linha de distribuição aéreas de alta e média tensões, urbanas e rurais, previstas 

nas normas técnicas em vigência nas Empresas do Grupo Energisa. 

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

Para fins de fabricação, inspeção e ensaios, bem como para toda terminologia 

adotada, deverão ser seguidas as prescrições das seguintes normas ABNT NBR 15956 

- Cruzetas poliméricas – Especificação, métodos de ensaio, padronização e critérios 

de aceitação. 

 

 Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII: Da Ordem Social - 

Capítulo VI: Do Meio Ambiente; 

 Lei nº 7.347, de 24.07.85 - Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por 

danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e das outras providências; 

 Lei nº 9.605, de 12.02.98 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências; 

 Decreto nº 6.514, de 22.07.08 - Dispõe sobre as infrações e sanções 

administrativa ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal 

para apuração destas infrações, e dá outras providências; 
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 Resolução CONAMA1 nº 1, de 23.01.86 - Dispõe sobre os critérios básicos e 

diretrizes gerais para o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA; 

 Resolução CONAMA nº 237, de 19.12.97 - Regulamenta os aspectos de 

licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente; 

 

 ABNT NBR 15956 - Cruzetas de polímero - Especificação, métodos de ensaio, 

padronização e critérios de aceitação. 

 ABNT NBR 5310 - Materiais plásticos para fins elétricos - Determinação da 

absorção de água. 

 ABNT NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por 

atributos - Procedimento. 

 ABNT NBR 5427 - Guia para utilização da norma NB 309-01 - Planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção por atributos 

 ABNT NBR 5456 - Eletricidade geral - Terminologia. 

 ABNT NBR 10296 - Material isolante elétrico - Avaliação de sua resistência ao 

trilhamento elétrico e erosão sob severas condições ambientais - Método de 

ensaio. 

 ABNT NBR 12459 - Isolador-pilar de porcelana - Dimensões e características. 

 ABNT NBR IEC 60060-1 - Técnicas de ensaios elétricos de alta tensão. 

 ABNT NBR NM IEC 60811-1-1 - Métodos de ensaios comuns para os materiais de 

isolação e de cobertura de cabos elétricos - Parte 1: métodos para aplicação 

geral - Capítulo1: Medição de espessuras e dimensões externas - Ensaios para a 

determinação das propriedades mecânicas. 

 ABNT IEC/TR 60815 - Guia para seleção de isoladores sob condições de poluição. 
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 ASTM D-149 - Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage and 

Dielectric Strength of Solid Electrical Materials at Commercial Power 

Frequencies. 

 ASTM G-155 - Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus for 

Exposure of Non Metallic Materials. 

 UL 94 - Test for Flammability of Plastics for Parts in Devices and Appliances. 

NOTA: 

1. Todas as normas ABNT mencionadas acima devem estar à disposição do 

inspetor da Energisa no local da inspeção. 

2. Deverá ser usado o Sistema Internacional de Unidades (Sistema Métrico) para 

todo e qualquer fornecimento a ser realizado. 

4. TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES 

 

Carga que provoca o rompimento ou a fluência da cruzeta em uma seção transversal. 

A ruptura é definida pela carga máxima indicada no aparelho de medida dos esforços, 

carregando-se a cruzeta de modo contínuo e crescente. A fluência pode ser 

caracterizada como o ponto onde o material não suporta mais a carga aplicada, 

mesmo sem apresentar ruptura, em função de propriedades elásticas do material. 

 

Arredondamento das quatro arestas, no sentido longitudinal da cruzeta de polímero. 

 



 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
ETU-115                                                          VERSÃO 1.1                                         OUTUBRO/2019 
   

9 

Peça constituída de composto polimérico, com eixo sensivelmente retilíneo, sem 

emendas, destinada a suportar condutores e/ou equipamentos de redes aéreas de 

distribuição de energia elétrica. 

 

Desvio de direção da cruzeta de polímero. 

 

Propriedade da cruzeta de polímero que expressa o período desta em resistir ao 

intemperismo. 

 

Processo de produção de onde a matéria-prima, plásticos e/ou fibra de vidro, é 

forçada através de uma matriz, adquirindo assim a forma pré-determinada pelo 

processo. 

 

Face da cruzeta de polímero que apresenta a furação padrão para fixar a cruzeta ao 

poste. 

 

Face da cruzeta de polímero que apresenta a furação padrão para fixação dos 

isoladores tipo suporte. 

 

Medida do deslocamento de um ponto em um determinado plano, provocado pela 

ação de uma carga. 
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Flecha que permanece após a remoção dos esforços, determinada pelas condições 

especificadas. 

 

Fratura superficial visível a olho nu. 

 

Corresponde a uma sobrecarga de 40% sobre o valor da carga nominal. 

 

Processo contínuo de fabricação de perfis plásticos com a utilização de resina 

termofixo reforçada com fibra de vidro. Após a impregnação do reforço com fibra de 

vidro, o material é puxado através de um molde de metal aquecido que polimeriza 

e dá a conformação final à seção transversal. 

 

Carga nominal que a cruzeta de polímero deve suportar continuamente, na direção 

e sentido indicados no plano de aplicação e passando pelo eixo da cruzeta, de 

grandeza tal que não produza em nenhum plano transversal: momento fletor que 

prejudique a qualidade dos materiais, trincas e flechas superiores às especificadas. 

 

Acessório confeccionado em resina termofixa reforçada com eixo retilíneo destinado 

a servir de apoio para a cruzeta de polímero. 

 

Fenômeno que se inicia na superfície do material, devido circulação de corrente de 

fuga, originada pelo surgimento de diferença de potencial entre dois pontos da 

superfície, resultando na degradação irreversível do material polimérico provocada 

pela formação de caminhos que se iniciam e se desenvolvem na superfície do 

material isolante, sendo condutivos mesmo quando secos. 
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5. CONDIÇÕES GERAIS 

 

As cruzetas devem ser adequadas para operação nas seguintes condições: 

 Altitude até 1.000 m; 

 Temperatura ambiente variando de -10 a 45ºC, com média diária não superior a 

35ºC; 

 Umidade relativa do ar de até 100%; 

 Precipitação pluviométrica média anual de 1.500 a 3.000 mm; 

 Nível de radiação solar de 1,1 kW/m², com alta incidência de raios ultravioleta; 

 Pressão do vento não superior a 1,03 kPa; 

 Exposição ao sol, chuva e à poluição, como emissões industriais, poeira, areia, 

etc. 

 

As cruzetas de polímero devem apresentar, no mínimo, a seguinte identificação de 

forma legível e indelével, em placa de alumínio firmemente afixadas ao corpo da 

cruzeta: 

 Nome ou marca comercial do fabricante; 

 Mês e ano de fabricação; 

 Resistência nominal (daN); 

 Código de rastreabilidade (número do lote); 

 Dimensões em milímetros (face “A”, face “B” e comprimento). 
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As cruzetas devem ser produzidas na cor cinza, padrão RAL 7038 (cinza). 

NOTA: 

1. Os tons de cinza mais claros serão os preferidos. 

 

As cruzetas devem ser duráveis o suficiente de forma a ter uma vida útil mínima de 

20 (vinte) anos. Ao longo da vida útil do material, devem atender às exigências de 

flechas máximas e de carga mínima de ruptura, prevista na Tabela 02.  

Devem manter as suas propriedades elétricas e mecânicas, mesmo quando sujeitas 

a descargas atmosféricas e arcos de potência. Devem ser resistentes a: 

a) Resistência ao ataque de agentes naturais físicos e biológicos 

 As cruzetas devem apresentar resistência ao ataque de agentes naturais, físicos e 

biológicos, para o período de vida útil. Como agentes físicos naturais incluem‐se: 

radiação ultravioleta, tempestades, umidade elevada, e variações extremas de 

temperatura (máximas e mínimas anuais). Entende‐se como agente biológico à ação 

de insetos, fungos, roedores, etc.  

b) Resistência mecânica 

As cruzetas devem atender às exigências de flechas máximas admissíveis e de carga 

mínima de ruptura, devendo esses valores ser mantidos ao longo do período de vida 

útil média do material. 

c) Resistência à descarga atmosférica e ao campo elétrico (60 Hz)  

As cruzetas devem ser resistentes à descarga atmosférica e ao campo elétrico de 

forma a manter as propriedades elétricas de isolamento e mecânica do material.  

d) Resistência à corrosão:  
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As cruzetas e suas partes componentes devem ser resistentes às atmosferas poluídas.  

e) Resistente ao fogo 

As cruzetas devem apresentar resistência ao ataque do fogo, a partir do solo e mesmo 

no topo do poste. Dessa forma, as cruzetas devem apresentar aditivo de anti-chama 

em sua constituição física (fibra, resina ou ambos), de forma diminuir o risco e/ou 

mesmo evitar a propagação da chama no material, após curto período de exposição. 

As cruzetas devem atender à norma UL‐94.  

f) Absorção de água  

As cruzetas poliméricas devem possuir absorção de água inferior a 6% (conforme 

ABNT NBR 5310 e ABNT NBR 8514).  

g) Resistência aos raios ultravioleta  

As cruzetas poliméricas devem possuir resistência aos raios UV comprovadas por 

ensaio de envelhecimento em câmara de UV tipo Weatherometer – 2.000 horas, com 

avaliação mecânica antes e após o envelhecimento, de acordo com as normas ASTM 

G 155 e ASTM D 638 M. 

 

As cruzetas de polímeros poderão ser manufaturadas por um dos seguintes processos, 

sem emendas:  

 Pultrusão;  

 Enrolamento filamentar;  

 Extrusão. 

 

O fornecedor deve garantir uma vida média de 20 (vinte) anos, no mínimo, contados 

a partir da data de fabricação, contra qualquer falha das unidades do lote de 

cruzetas de polímero fornecidas, baseada nos seguintes termos e condições: 
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 Admitem-se no decorrer dos primeiros dez anos da garantia, falha de 0,5% do 

total do lote; 

 A partir do 10º ano admite-se 0,5% de falhas para cada período de cinco anos, 

acumulando-se, no máximo, 1,5% de falhas no fim do período de garantia. 

NOTA: 

1. Considera-se falha, para efeito dessa garantia, o deterioramento da cruzeta 

de polímero, e a ocorrência de fendas, trincas, etc., que comprometam a 

estabilidade das peças, exigindo a sua troca. 

2. Os fornecedores podem constatar o estado das peças substituídas durante as 

manutenções ou em época posterior. 

O fornecedor deve se comprometer a indenizar a Energisa por toda substituição de 

cruzetas de polímero que falharem além dos limites especificados, por material 

idêntico e novo. 

A indenização compreende a reposição da cruzeta com defeito e, também, os custos 

do transporte e da mão-de-obra de retirada e instalação de todos os materiais e 

equipamentos. Se o total de unidades falhas ultrapassarem 20% do total do lote, 

dentro do período de garantia, a Energisa terá o direito de exigir a indenização de 

todo o lote fornecido. 

 

As cruzetas de polímero devem ser empilhadas, de maneira que não ultrapasse 50 

cruzetas empilhadas, conforme Desenho 11, a 100 milímetros acima do solo, sobre 

apoios de metal, concreto ou madeira, de maneira que não apresentem flechas 

perceptíveis devido ao seu próprio peso, envolvidas por fitas de amarração ou 

embalagem plástica e apoiadas em tarugos de madeira para impedir o contato com 

o solo. 

Os volumes identificados com, no mínimo, as seguintes informações: 
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 Nome e/ou marca comercial do fabricante; 

 A sigla Energisa; 

 Identificação completa do conteúdo (tipo e quantidade); 

 Número do Contrato de Fornecimento de Material (OCM); 

 Número da Nota Fiscal; 

 Massas bruta e líquida, em kg e dimensões do volume; 

 Outras informações exigidas no OCM. 

A embalagem deve ser confeccionada de forma a possibilitar o uso de empilhadeira, 

pontes rolantes ou guindastes. 

Os materiais de acondicionamento não deverão ser retornáveis. 

O fornecedor deve garantir que a embalagem do material preserve seu desempenho 

e suas funcionalidades durante o transporte, movimentação e armazenamento. 

 

No caso de fornecimento nacional, os fabricantes e fornecedores devem cumprir 

rigorosamente, em todas as etapas da fabricação, do transporte e do recebimento 

das cruzetas de polímeros, a legislação ambiental brasileira e as demais legislações 

federais, estaduais e municipais aplicáveis. 

No caso de fornecimento internacional, os fabricantes e fornecedores estrangeiros 

devem cumprir a legislação ambiental vigente nos seus países de origem e as normas 

internacionais relacionadas à produção, ao manuseio e ao transporte das cruzetas de 

polímeros, até a entrega no local indicado pela Energisa. Ocorrendo transporte em 

território brasileiro, os fabricantes e fornecedores estrangeiros devem cumprir a 

legislação ambiental brasileira e as demais legislações federais, estaduais e 

municipais aplicáveis. 
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O fornecedor é responsável pelo pagamento de multas e pelas ações que possam 

incidir sobre a Energisa, decorrentes de práticas lesivas ao meio ambiente, quando 

derivadas de condutas praticadas por ele ou por seus subfornecedores. 

A Energisa poderá verificar, nos órgãos oficiais de controle ambiental, a validade das 

licenças de operação das unidades industriais e de transporte dos fornecedores e dos 

subfornecedores. 

Somente serão aceitas cruzetas em obras particulares, para incorporação ao 

patrimônio da Energisa que atendam as seguintes condições:  

a) As cruzetas deverão ser novas (período máximo de 12 meses da data de 

fabricação), não se admitindo em hipótese nenhuma, cruzeta usada ou recuperada;  

b) Deverá acompanhar as cruzetas, a nota fiscal de origem do fabricante bem como 

os relatórios de ensaios em fábrica comprovando sua aprovação nos ensaios de rotina 

previstos nesta norma;  

c) Somente serão aceitas cruzetas provenientes de fabricantes 

cadastrados/homologados pela Energisa;  

d) A cruzeta deverá, a critério da Energisa, ser aprovado nos ensaios realizados no 

laboratório próprio ou em laboratório por ela designado, para comprovação dos 

resultados dos ensaios de acordo com os valores exigidos nesta norma. 

6. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

Os materiais empregados na fabricação devem ser de boa qualidade, não 

propagantes de chama, resistentes aos raios ultravioletas, umidade, variações de 

temperatura, impactos mecânicos, devendo conter agentes químicos 

antidegradantes de maneira a assegurar total resistência à ação de agentes 
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corrosivos e biológicos tais como insetos, roedores, aves e fungos, radiação 

ultravioleta e propagação de chama.  

Na fabricação das cruzetas poderão ser empregados os seguintes materiais: 

Polipropileno virgem, com adição ou não de fibra de vidro e outros aditivos que 

garantam as características exigidas e o desempenho definido nessa Especificação. 

A cruzeta pode ser oca ou apresentar a cavidade preenchida com material de alta 

densidade. Os furos devem apresentar proteção e as extremidades devem ser 

fechadas de modo a impedir a penetração de água.  

Como reforço estrutural da cruzeta, poderão ser utilizados quatro vergalhões de fibra 

de vidro no diâmetro de 6 a 12 mm, dependendo do diâmetro e da resistência 

estrutural exigida da cruzeta. 

A resina a ser utilizada, preferencialmente, deverá ser termoestável como poliéster, 

desde que atenda aos requisitos dessa especificação, reforçada de fibra de vidro ou 

material de mesmo desempenho.  

A cruzeta PRFV pode ser oca ou apresentar a cavidade preenchida com material de 

alta densidade. Os furos devem apresentar proteção e as extremidades devem ser 

fechadas de modo a impedir a penetração de água.  

Como reforço estrutural da cruzeta, poderão ser utilizados quatro vergalhões de fibra 

de vidro no diâmetro de 6 a 12 mm, dependendo do diâmetro e da resistência 

estrutural exigida da cruzeta. 

 

Na fabricação das cruzetas deverá ser empregado ferramental apropriado de modo 

a permitir perfeito acabamento.  
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As cruzetas maciças poliméricas (PEAD) devem apresentar superfícies lisas contínuas 

e uniformes, sem fendas ou fraturas, não sendo permitidas asperezas ou imperfeições 

que dificultem sua condição de utilização.  

As cruzetas de PRFV podem ser ocas, com suas extremidades ser fechadas e os furos 

devem ser passantes e perpendiculares ao eixo da cruzeta, providos de tubos, para 

que impeçam acesso a parte interna da cruzeta a fim de evitar a entrada de insetos, 

outros animais. Em caso da ocorrência de penetração de água, a cruzeta deve 

permitir o escoamento. 

 

Os furos devem ser cilíndricos ou ligeiramente tronco-cônicos, de forma que não 

cause dificuldades para passagem de parafusos ou pinos, com diâmetro de 18 ± 1 

mm. Devem seguir ainda às seguintes exigências:  

 Nos furos de configuração tronco-cônica, o diâmetro menor define o diâmetro do 

furo;  

 Todos os furos devem ter eixo perpendicular ao plano que contém a face da 

cruzeta, os diâmetros e os espaçamentos entre eles devem ser de acordo com o 

indicado em seus respectivos desenhos desta Especificação;  

 Os furos das cruzetas ocas devem ter um sistema de proteção adequado, de maneira 

a impedir a penetração de umidade, entrada de insetos, etc.;  

 Não deve haver comunicação interna entre furos;  

 Não deve haver obstrução nos furos; 

 Os furos devem suportar um torque mínimo de aperto dos parafusos de 8 daN.m. 

 

As cruzetas de polímero devem possuir as características padronizadas pela Energisa, 

conforme Desenhos 01 a 04, apresentando uma tolerância de ± 1 mm para os 
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diâmetros dos furos, enquanto que as demais tolerâncias estão indicadas nos 

desenhos mencionados. 

Devem ter acabamento liso, contínuo e uniforme, sem cantos vivos, reentrâncias, 

arestas cortantes ou rebarbas, principalmente nos pontos de injeção do material. 

Não são permitidas asperezas, rugosidades ou imperfeições que dificultem as 

condições de utilização ou que possam colocar em risco a integridade física do 

instalador. 

Devem estar isentas dos seguintes defeitos:  

 Depressões;  

 Trincas e fissuras;  

 Quaisquer orifícios ou peças não especificamente autorizadas;  

 Curvaturas; 

  Sinuosidades em qualquer trecho;  

 Falhas de extrusão ou pultrusão;  

 Bolhas;  

 Inclusões de fluxo;  

 Avarias de transporte ou armazenagem. 

As cruzetas de fibra de vidro ou fibra compósito deverão apresentar valores de tensão 

disruptiva a seco em frequência industrial (60 Hz) superiores aos especificados na 

Tabela 03. 
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Quando aplicada a carga nominal deverá ser atendido o contido na Tabela 01, em 

termos de flechas e resistência à flexão, sem apresentação de trincas, fissuras ou 

ruptura da peça. 

Após a retirada desta carga deve-se verificar o fechamento das trincas. 

NOTA: 

1. As cruzetas devem suportar, sem sofrer deformação ou trincas, a aplicação de 

um torque de 8 daN.m, especificado para o parafuso de fixação das ferragens. 

7. INSPEÇÃO E ENSAIOS 

 

a) As cruzetas de polímero devem ser divididas em lotes e submetidas à inspeção e 

ensaios na fábrica, de acordo com esta norma e com as normas da ABNT 

aplicáveis, na presença de inspetores credenciados pela Energisa, devendo a 

Energisa ser comunicada pelo fornecedor com pelo menos 15 (quinze) dias de 

antecedência se fornecedor nacional e 30 (trinta) dias se fornecedor estrangeiro, 

das datas em que os lotes estiverem prontos para inspeção final. 

b) Os ensaios de recebimento podem ser dispensados parcial ou totalmente, a 

critério da Energisa. Se os ensaios forem dispensados, o fabricante deve 

submeter um relatório completo de todos eles, com todas as informações 

necessárias, tais como métodos, instrumentos e constantes usadas. A eventual 

dispensa destes ensaios pela Energisa somente terá validade por escrito. 

c) A Energisa reserva-se o direito de inspecionar e testar as cruzetas e o material 

utilizado durante o período de sua fabricação, antes do embarque ou a qualquer 

tempo em que julgar necessário. O fabricante deve proporcionar livre acesso do 

inspetor aos laboratórios e às instalações onde o material em questão estiver 

sendo fabricado, fornecendo-lhe as informações solicitadas e realizando os 
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ensaios necessários. O inspetor poderá exigir certificados de procedências de 

matérias primas e componentes, além de fichas e relatórios internos de controle. 

d) O fornecedor deve apresentar, para aprovação da Energisa, o seu Plano de 

Inspeção e Testes, que deverá conter as datas de início da realização de todos 

os ensaios, os locais e a duração de cada um deles, sendo que o período para 

inspeção deve ser dimensionado pelo proponente de tal forma que esteja contido 

nos prazos de entrega estabelecidos na proposta de fornecimento. 

O plano de inspeção e testes deve indicar os requisitos de controle de qualidade para 

utilização de matérias primas, e materiais de fornecimento de terceiros, assim como 

as normas técnicas empregadas na fabricação e inspeção das cruzetas. 

e) Certificados de ensaio de tipo para cruzetas de características similares ao 

especificado, podem ser aceitos desde que a Energisa considere que tais dados 

comprovem que o material proposto atende ao especificado. 

Os dados de ensaios devem ser completos, com todas as informações necessárias, 

tais como métodos, instrumentos e constantes usadas e indicar claramente as datas 

nas quais os mesmos foram executados. A decisão final, quanto à aceitação dos dados 

de ensaios de tipos existentes, será tomada posteriormente pela Energisa, em função 

da análise dos respectivos relatórios. A eventual dispensa destes ensaios somente 

terá validade por escrito. 

f) O fabricante deve dispor de pessoal e de aparelhagem, próprios ou contratados, 

necessários à execução dos ensaios (em caso de contratação deve haver 

aprovação prévia por parte da Energisa). 

g) Todos os instrumentos e aparelhos de medição, máquinas de ensaios, etc., 

devem ter certificado de aferição emitido por instituições acreditadas pelo 

INMETRO, válidos por um período máximo de um ano. Por ocasião da inspeção, 

devem estar ainda dentro deste período, podendo acarretar desqualificação do 

laboratório o não cumprimento dessa exigência. 
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h) O fabricante deve assegurar ao inspetor da Energisa o direito de familiarizar-se, 

em detalhes, com as instalações e os equipamentos a serem utilizados, estudar 

todas as instruções e desenhos, verificar calibrações, presenciar ensaios, conferir 

resultados e, em caso de dúvida, efetuar novas inspeções e exigir a repetição de 

qualquer ensaio. 

i) A aceitação dos materiais e/ou a dispensa de execução de qualquer ensaio: 

 Não exime o fabricante da responsabilidade de fornecê-lo de acordo com os 

requisitos desta norma; 

 Não invalida qualquer reclamação posterior da Energisa a respeito da 

qualidade do material e/ou da fabricação. 

Em tais casos, mesmo após haver saído da fábrica, as cruzetas podem ser 

inspecionadas e submetidas a ensaios, com prévia notificação ao fabricante e, 

eventualmente, em sua presença. Em caso de qualquer discrepância em relação às 

exigências desta norma, elas podem ser rejeitadas e sua reposição será por conta do 

fabricante. 

j) Após a inspeção das cruzetas, o fabricante deve encaminhar à Energisa, por lote 

ensaiado, um relatório completo dos ensaios efetuados, em três vias, 

devidamente assinado por ele e pelo inspetor credenciado pela concessionária. 

Esse relatório deverá conter todas as informações necessárias para o seu completo 

entendimento, tais como: métodos, instrumentos, constantes e valores utilizados nos 

ensaios e os resultados obtidos. 

k) Esse relatório deverá conter todas as informações necessárias para o seu 

completo entendimento, tais como: métodos, instrumentos, constantes e valores 

utilizados nos ensaios e os resultados obtidos. O custo dos ensaios deve ser por 

conta do fabricante. 

l) Todas as unidades de produto rejeitadas, pertencentes a um lote aceito, devem 

ser substituídas por unidades novas e perfeitas, por conta do fabricante, sem 
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ônus para a Energisa, sendo o fabricante responsável pela recomposição de 

unidades ensaiadas, quando isto for necessário, antes da entrega à Energisa.  

m) O custo dos ensaios deve ser por conta do fabricante. 

n) A Energisa reserva-se o direito de exigir a repetição de ensaios em materiais 

já aprovados. Neste caso, as despesas serão de sua responsabilidade se as 

unidades ensaiadas forem aprovadas na segunda inspeção, caso contrário 

correrá por conta do fabricante. 

o) Os custos da visita do inspetor da Energisa (locomoção, hospedagem, 

alimentação, homem-hora e administrativos) correrão por conta do fabricante 

se: 

 Na data indicada na solicitação de inspeção o equipamento não estiver 

pronto;  

 O laboratório de ensaio não atender às exigências para realização dos 

ensaios. 

  O material fornecido necessitar de acompanhamento de fabricação ou 

inspeção final em subfornecedor, contratado pelo fornecedor, em localidade 

diferente da sua sede; 

  O material necessitar de reinspeção por motivo de recusa;  

 Os ensaios de recebimento e/ou tipo forem efetuados fora do território 

brasileiro. 

p) A rejeição do lote não exime fabricante de cumprir o cronograma de entrega, 

constante do OCM. Caso a rejeição torne impraticável a entrega do material 

nas datas previstas ou se tornar evidente que o fabricante não será capaz de 

satisfazer as exigências estabelecidas nesta norma, a Energisa reserva-se o 

direito de rescindir o contrato, estando o fornecedor sujeito às penalidades 

aplicáveis. 
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São os ensaios destinados a verificar as características das cruzetas de polímero bem 

como a qualidade do processo de fabricação e dos materiais empregados. 

Os ensaios de recebimento são os relacionados a seguir: 

a) Inspeção geral, conforme item 7.3.1;  

b) Resistência à propagação de chama, conforme item 7.3.3; 

 c) Resistência à flexão, conforme item 7.3.4;  

d) Resistência à torção, conforme item 7.3.5; 

e) Tensão suportável à frequência industrial, a seco, conforme item 7.3.8.1. 

f) Ensaio de verificação da qualidade da cruzeta seccionada, conforme item 7.3.11;  

g) Ensaio de verificação da resistência da tampa de cruzetas ocas, conforme item 

7.3.12. 

NOTA: 

1. O ensaio de tensão suportável à frequência industrial, a seco é aplicável às 

cruzetas construídas com reforço de tirantes de aço. 

 

São os ensaios destinados a verificar as principais características de projeto das 

cruzetas de polímero e a sua conformidade com os requisitos desta norma. 

Os ensaios de tipo são constituídos dos ensaios de recebimento e dos ensaios 

relacionados abaixo: 

a) Todos os ensaios relacionados no item 7.2.1; 
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b) Ensaios mecânicos do composto antes e após envelhecimento em câmara de UV, 

conforme item 7.3.9;  

c) Resistência ao trilhamento elétrico e erosão, conforme item 7.3.8.3;  

d) Flamabilidade, conforme item 7.3.3;  

e) Absorção de água, conforme item 7.3.2;  

f) Mecânico de longa duração, conforme item 7.3.6; 

 g) Rigidez dielétrica, conforme item 7.3.7;  

h) Tensão suportável à frequência industrial sob chuva, 7.3.8.2. 

 

 

Antes de serem efetuados os ensaios deve-se fazer uma inspeção geral, de modo a 

comprovar a conformidade das cruzetas de polímero com o estabelecido nesta 

norma, verificando: 

a) Dimensões, conforme Desenhos 01 a 04;  

b) Acabamento, conforme item 6.2;  

c) Identificação, conforme item 5.2;  

d) Embalagem, conforme item 5.7. 

Constitui falha ao não atendimento aos requisitos constantes dos itens acima. 

 

A quantidade de amostras e os ensaios deverão seguir o prescrito na ABNT NBR 5310. 

O método de ensaio deve ser o gravimétrico e atender as características mínimas de 

absorção de água em plásticos para fins elétricos. 
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O teor de absorção de água do composto polimérico não deve ultrapassar 3%. 

 

Este ensaio é destinado à verificação do material quanto às propriedades de ignição 

e auto-extinção de chamas. 

As cruzetas de polímero deverão ser ensaiadas conforme a norma UL 94 e atender as 

características mínimas de flamabilidade, para avaliação da resistência à chama de 

compostos poliméricos. 

Devem ser confeccionadas cinco amostras conforme UL 94, retiradas de diferentes 

partes da cruzeta, de forma a verificar a homogeneidade do produto. 

Para serem aprovados os corpos de prova devem apresentar classificação mínima V-

1. 

 

 

Os procedimentos para execução dos ensaios devem seguir o descrito a seguir: 

a) Após montagem conforme indicado nos Desenhos 06 e 07 aplicar gradativamente 

o carregamento "F" de modo que o conjunto seja distendido pela máquina de 

tração de forma constante até que a carga nominal da cruzeta seja atingida, 

permanecer com esta carga aplicada durante, no mínimo, 1 min para permitir a 

acomodação da instalação. 

b) Retirar a carga e fazer os ajustes da montagem. 

c) Realizado os ajustes, reaplicar gradativamente a carga nominal e permanecer 

com ela aplicada durante 5 min, no mínimo. 

d) Ao final dos 5 min, com a carga nominal ainda aplicada: 

 A cruzeta não pode apresentar trincas; 
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 A flecha medida em cada extremidade, no plano de aplicação das cargas, não 

pode ser superior aos valores estabelecidos na Tabela 02. 

As cruzetas de polímero deverão satisfazer as exigências de carga de ruptura 

previstas na Tabela 01. 

 

Aplicar gradativamente à cruzeta uma carga correspondente a 1,4 x Rn, a qual deve 

ser mantida por um período mínimo de 5 e máximo de 10 min. 

Dentro deste intervalo e com a carga ainda aplicada, a cruzeta não pode apresentar 

trincas. 

Retirar o esforço e realizar, num intervalo entre 5 e 10 min, a leitura do valor da 

flecha. 

A cruzeta será considerada aprovada se: 

a) Não apresentar trincas; 

b) A flecha residual máxima, medida no plano de aplicação das cargas, não for 

superior aos valores estabelecidos na Tabela 02. 

 

Aplicar de forma gradativa uma carga correspondente a duas vezes o valor da 

resistência nominal da cruzeta, conforme consta da Tabela 01. 

A cruzeta será considerada aprovada se não ocorrer ruptura. 

 

Procedimento de ensaio: 

a) Montar a cruzeta conforme indicado nos Desenhos 06 e 07; 
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b) Instalar a 100 mm de cada extremidade o isolador PL8CA170L padronizado na 

ABNT NBR 12459 ou peça equivalente; 

c) Fixar o sistema de tracionamento no pescoço dos isoladores; 

d) Tracionar o conjunto gradativamente até que seja atingido o valor de 100 daN; 

e) Aguardar pelo menos 5 min após aplicação da carga. 

A cruzeta não pode apresentar trincas de qualquer espécie. 

NOTA: 

1. Na realização deste ensaio empregar cruzetas novas que não foram 

submetidas a outros ensaios. 

 

Deve ser ensaiada uma amostra. 

Com a cruzeta instalada conforme Desenhos 08 e 09 devem ser aplicados à carga 

nominal correspondente ao tipo de cruzeta, nos pontos de fixação dos isoladores 

laterais (100 mm das extremidades da cruzeta) devendo esta carga ser mantida 

durante 216 h. 

Em um intervalo entre 5 e 10 min após a retirada do esforço fazer a leitura do valor 

da flecha. A cruzeta será considerada aprovada se: 

a) Não apresentar trincas; 

b) A flecha residual máxima medida em cada extremidade, no plano de aplicação 

das cargas, não for superior a 20 mm. 

 

Este ensaio deve ser realizado em cruzetas que tenham reforços metálicos em seu 

interior. 

A amostragem e o ensaio devem ser conforme o prescrito na ASTM D149. 
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As amostras serão consideradas aprovadas se apresentarem valor de rigidez dielétrica 

superior a 10 kV/mm. 

 

 

Deverá ser verificada a suportabilidade da cruzeta de polímero à aplicação de uma 

tensão de 60 kV, durante um minuto, utilizando-se a mesma metodologia do ensaio 

previsto em 6.3.8.2, sem a chuva artificial, não podendo ocorrer perfuração do 

dielétrico, descargas disruptivas ou quaisquer outras anormalidades. 

 

O objetivo deste ensaio é verificar a suportabilidade à aplicação de uma tensão de 

ensaio em frequência industrial, estando a estrutura submetida a uma chuva 

artificial de parâmetros normalizados, conforme estabelecido na ABNT NBR IEC 

60060-1. 

Montar a cruzeta no poste preferencialmente com mão-francesa polimérica, quando 

utilizar mão-francesa metálica, esta deve ser montada em apenas um dos lados da 

cruzeta e a tensão aplicada no lado oposto, entre os pontos de fixação do isolador e 

da cruzeta ao poste (terra), conforme Desenho 10. 

Aplicar a tensão diretamente na cruzeta, no ponto de fixação da fase central. 

Aplicar, durante 60 s, uma tensão de ensaio de valor igual a 1,05 vezes a maior tensão 

fase terra do sistema para o qual a cruzeta será utilizada, sob chuva, devidamente 

corrigido para as condições atmosféricas no momento da execução do ensaio, 

conforme a ABNT NBR IEC 60060-1. 



 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
ETU-115                                                          VERSÃO 1.1                                         OUTUBRO/2019 
   

30 

A estrutura deve suportar a aplicação da tensão de ensaio, durante o tempo 

especificado sem que haja a ocorrência de perfuração do dielétrico, qualquer dano 

ao material, descargas disruptivas ou quaisquer outras anormalidades. 

NOTA: 

1. Medir a corrente de fuga na cruzeta durante a realização do ensaio e anotar 

o seu valor máximo no relatório de ensaio. O valor medido serve apenas como 

referência, não sendo motivo para reprovação. 

 

O ensaio deve ser realizado conforme ABNT NBR 10296, método 2, critério A. 

Como ensaio de tipo devem ser ensaiados cinco corpos-de-prova no estado de novo 

e outros cinco depois de submetidos a 2.000 horas de envelhecimento em câmara de 

intemperismo artificial. 

Os corpos-de-prova devem ser preparados a partir de ferramenta apropriada para 

moldagem do material utilizado na confecção das cruzetas, com as dimensões 

padronizadas na ABNT NBR 10296 ou ASTM D2303, a partir do mesmo equipamento 

empregado na injeção do produto; 

Caso os corpos-de-prova sejam produzidos a partir do produto acabado o processo 

de obtenção das amostras deverá ser objeto de acordo entre fabricante e Energisa; 

Deve-se proceder ao lixamento de cada corpo-de-prova novo, observando-se as 

seguintes condições: 

a) Selecionar o lado sem gravação, se esta existir no corpo-de-prova; 

b) Utilizando um borrifador com água destilada ou deionizada, borrifá-la sobre a 

superfície e iniciar o lixamento com lixa de carbeto de silício ou de óxido de 

alumínio, granulação 400, para retirar a oleosidade, brilho e repelência à água; 
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solventes e detergentes químicos devem ser evitados, pois podem modificar a 

condição superficial do dielétrico que constitui os corpos-de-prova; 

c) Lixar levemente apenas no sentido longitudinal do corpo-de-prova, para que seja 

removido todo o brilho da sua superfície, bem como eventuais resíduos 

metálicos; uma mesma lixa não deve ser utilizada em mais do que três corpos de 

prova; 

d) Secar com papel toalha ou lenço de papel após o lixamento; 

e) Limpar com gaze (ou outro material que não deixe resíduos) umedecida em 

álcool isopropílico, para retirada da gordura após o lixamento. 

O ensaio deve ser realizado conforme a ABNT NBR 10296, método 2, critério A, 

complementado pelas seguintes instruções: 

a) Após a preparação da solução contaminante e após ser alcançado o equilíbrio 

térmico em ambiente a 23 + 2°C, deve-se medir a sua resistividade. Para os fins 

deste método o equilíbrio térmico consiste em no mínimo 2 horas na temperatura 

especificada; havendo necessidade de ajuste no valor encontrado para atender a 

ABNT NBR 10296, deve-se fazê-lo e em seguida, realizar nova medição da 

resistividade, sempre respeitando a temperatura especificada; 

b) Os eletrodos devem atender os desenhos da ABNT NBR 10296, bem como a 

preparação e montagem do circuito de ensaio; 

c) A (s) fonte (s) de alimentação do (s) circuito (s) de ensaio deve (m) ter potência 

suficiente, ou regulagem de resposta rápida, para manter constante a tensão 

aplicada quando ocorrerem cintilações ou centelhamentos nos corpos-de-prova; 

d) O fluxo do líquido contaminante deve estar de acordo com a ABNT NBR 10296; 

e) A calibração do fluxo deve ser feita antes de cada ensaio e para cada um dos cinco 

corpos-de-prova, conforme os passos abaixo: 
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 Dispor de 5 "beckers" pequenos com tara conhecida e bem identificada; 

 Ajustar a bomba peristáltica e coletar solução por um tempo mínimo de 10 

minutos em todos os cinco canais simultaneamente; 

 Pesar cada um dos "beckers" com solução; 

 Calcular o fluxo, para cada canal, a partir da fórmula abaixo: 

𝐹 =
(𝑚1 − 𝑚2)

(𝑡 𝑥 𝑑)
 

Sendo: 

F = fluxo (ml/minuto); 

m1 = massa do "becker" com solução coletada (g); 

m² = tara do "becker" (g); 

t = tempo de coleta da solução (minuto); 

d = densidade da solução (g/cm3); no caso, pressupõe-se densidade da solução 

igual a 1 g/cm3. 

f) Reajustar, repetindo os passos de "c" até "e", até que todos os canais apresentem 

uma diferença menor que 5% em relação ao valor prescrito para o fluxo; 

g) O umedecimento das folhas de papel do filtro (usar 8 folhas), antes do início do 

ensaio, deve ser realizado usando-se a própria solução contaminante e não água; 

h) As trocas de resistências nos degraus especificados devem ser feitas em no máximo 

5 minutos após o término do degrau anterior. 

O material será considerado aprovado se atender à classe 2 A, tensão 1,5 kV, da 

ABNT NBR 10296. 

NOTA:  

1. Tensões superiores a 1,5 kV também constituem aprovação, desde que o 

ensaio seja realizado conforme método 2, critério A, da ABNT NBR 10296. 
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Constitui falha a ocorrência de qualquer das seguintes situações:  

 Interrupção do circuito de teste de algum dos corpos-de-prova, por atuação 

automática de seu dispositivo de proteção (disjuntor);  

 Erosão do material de algum dos corpos-de-prova que descaracterize o circuito de 

teste;  

 Acendimento de chama no material de algum dos corpos-de-prova. 

 

As cruzetas devem ser submetidas ao ensaio de envelhecimento acelerado, por 2000 

horas, conforme as prescrições da norma ASTM G155-05, ciclo 1. 

O ensaio de tração, antes e após o envelhecimento, deve ser realizado conforme 

ABNT NBR NM IEC 60811-1-1. 

Para a realização do ensaio devem ser preparados dez corpos-de-prova uniformes, 

destes, cinco serão utilizados nos ensaios de envelhecimento e os restantes nos 

ensaios mecânicos iniciais, para comparação destas características antes e após o 

envelhecimento em câmara de intemperismo artificial. 

A variação média na tensão e alongamento a ruptura, dos corpos-de-prova, antes e 

após envelhecimento, não pode ser superior a 25%. 

O material não pode apresentar sinais de erosão superiores a 0,1 mm, fissuras, 

fraturas ou bolhas na superfície e a identificação deve permanecer legível. 

 

Procedimento de ensaio 

a) Montar a cruzeta conforme Desenhos 08 e 09; 

b) Escolher três pontos para aplicação da chama; 
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c) Ligar o dispositivo para ensaio a uma fonte de calor e regular a altura da chama 

até o ponto indicado nos Desenhos 08 e 09; 

d) Com a chama na altura indicada, posicionar sob está o primeiro ponto da cruzeta 

a ser ensaiado, deixando a chama aplicada durante 1 minuto; 

e) Repetir o procedimento anterior nos outros dois pontos que serão ensaiados, 

tomando o cuidado de distanciá-los pelo menos 400 mm. 

A cruzeta será considerada aprovada se, após a retirada da fonte de calor, a chama 

não se propagar pela amostra, devendo extinguir-se em, no máximo, 30 s. 

A cruzeta deverá ser seccionada no sentido transversal e longitudinal e para ser 

aprovada deverá apresentar-se homogênea e com ausência de falhas de fabricação. 

A cruzeta deve ser soltada, a partir da posição de horizontal de uma altura de 1,00 

m e não devem ter suas tampas desprendidas ou danificadas.  

A cruzeta deve ser suspensa por uma de suas extremidades com a outra tocando o 

solo, formando um ângulo em torno de 30 graus em relação ao solo, e arrastada em 

uma superfície áspera como asfalto, por uma distância de 2 m, sem a que tampa se 

solte. 

 

A cruzeta deve ser soltada, a partir da posição de horizontal de uma altura de 1,00 

m e não devem ter suas tampas desprendidas ou danificadas.  

A cruzeta deve ser suspensa por uma de suas extremidades com a outra tocando o 

solo, formando um ângulo em torno de 30 graus em relação ao solo, e arrastada em 
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uma superfície áspera como asfalto, por uma distância de 2 metros, sem a que tampa 

se solte. 

O fabricante deve enviar para a Energisa os laudos dos ensaios logo após a inspeção 

do lote. Devem constar dos relatórios, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Nome e/ou marca comercial do fabricante;  

b) Identificação do laboratório de ensaio; 

 c) Tipo e quantidade do material do lote ensaiado;  

d) Identificação completa do material ensaiado;  

e) Relação, descrição e resultado dos ensaios executados e respectivas normas 

utilizadas;  

f) Referência a esta norma;  

g) Número do Contrato de Fornecimento de Material (OCM);  

h) Data de início e término de cada ensaio;  

i) Nomes legíveis, assinaturas dos respectivos representantes do fabricante e inspetor 

da Energisa;  

j) Data de emissão. 

O tamanho da amostra ou séries de tamanho de amostras e os critérios de aceitação 

do lote para os ensaios de recebimento são os definidos na Tabela 06. 

O tamanho da amostra para efetuar o ensaio de resistência à flexão (elasticidade e 

carga de ruptura) deve ser de uma unidade, para cada sub-lote até 200 unidades, 
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convenientemente agrupados. Caso o ensaio realizado não seja satisfatório, o 

fornecedor deve repeti-lo em uma amostra equivalente ao dobro da primeira, sem 

qualquer ônus para a Energisa, e no caso de ocorrência de qualquer falha, todo o 

lote sob inspeção será rejeitado. 

O critério da Energisa, a inspeção visual poderá ser processada em todas as cruzetas 

de polímero, ou seja, inspeção em até 100% do lote. 

Para qualquer consideração adicional sobre determinação de planos de amostragem 

devem ser consultadas as normas ABNT NBR 5426 e ABNT NBR 5427. 

8. NOTAS COMPLEMENTARES 

Em qualquer tempo e sem necessidade de aviso prévio, esta Norma poderá sofrer 

alterações, no seu todo ou em parte, por motivo de ordem técnica e/ou devido às 

modificações na legislação vigente, de forma a que os interessados deverão, 

periodicamente, consultar a Concessionária. 

9. HISTÓRICO DE VERSÕES DESTE DOCUMENTO 

Data Versão Descrição das Alterações Realizadas 

28/11/2018 1.0 
Esta 1ª edição cancela e substitui a Norma Distribuição 
Unificada 010 (NDU-010), Classe 95, todos os desenhos, a 
qual foi tecnicamente revisada. 

03/10/2019 1.1 Alterada Tabela 01. 

10. VIGÊNCIA 

Esta Norma Técnica entra em vigor na data de 04/10/2019 e revoga as versões 

anteriores em 01/05/2020. 
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11. TABELAS  

 

TABELA 01 – Características Físicas Das Cruzetas 

TABELA 02 - Valores De Ensaios De Resistência Mecânica  

TABELA 03 – Valores Mínimos Para Ensaio De Tensão Disruptiva 

TABELA 04 - Classificação De Defeitos Para Inspeção Geral 

TABELA 05 - Classificação De Defeitos Para Ensaios De Elasticidade 

TABELA 06 - Planos De Amostragem Para Os Ensaios De Recebimento 

TABELA 07 - Relação De Ensaios Exigíveis 
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TABELA 01 - Resistência À Flexão 

Código 
Energisa 

Tipo de 
Cruzeta 

Comprimento 
Material 

Descrição do 
Carregamento 

Dimensões 
Transversais  

(D +/- 2) 
Nominal Ruptura 

(mm) (daN) (mm) 

90575 
L 1700 

PEAD 
300 600 90 X 90 

90529 PRFV 

90576 
T 1900 

PEAD 
250 500 90 X 90 

90496 PRFV 

90834 
Retangular 2400 

PEAD 
400 800 90 X 112,5 

90404 PRFV 

90892 
Retangular 3000 

PEAD 
400 800 90 X 112,5 

90582 PRFV 

90579 
Retangular 5000 

PEAD 
400 800 120 X 140 

90574 PRFV 
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TABELA 02 - Relação De Ensaios Exigíveis Para Cruzetas De Polímero 

Item Descrição do Ensaio Tipo Recebimento 

1 Inspeção geral - X 

2 Absorção de água X - 

3 Flamabilidade X - 

4 Resistência à flexão - X 

5 Resistência à torção - X 

6 
Ensaios mecânicos do composto - antes e após 
envelhecimento acelerado 

X - 

7 Ensaio mecânico de longa duração X - 

8 Tensão suportável à frequência industrial, sob chuva X - 

9 Tensão suportável a tensão industrial a seco - X 

10 Rigidez dielétrica X - 

11 Resistência à propagação de chama - X 

12 Resistência à tensão de trilhamento elétrico e erosão X - 

NOTA: 

1. O ensaio de tensão aplicável à frequência industrial a seco é aplicável somente 

às cruzetas construídas com reforço de tirantes de aço. 
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TABELA 03 - Planos De Amostragem Para Os Ensaios De Recebimento 

Tamanho do 
lote 

Ensaio 

Inspeção geral Torção 

Flexão Resistência à 
propagação de chama 
Flamabilidade Tensão 
superior à frequência 
Industrial 

Amostragem dupla 
Nível de inspeção II 

NQA 4% 

Amostragem simples 
Nível especial de 

inspeção 

Amostragem simples 
Nível de inspeção S3 

NQA 4% 

Amostra 
Ac Re Amostra Ac Re Amostra Ac Re 

Seq. Tam. 

Até 25 - 3 0 1 

2 0 1 

8 

1 2 

26 a 90 
1ª 

8 
0 

2 
2ª 1 

91 a 150 
1ª 

13 
0 3 

2ª 3 4 

150 a 280 
1ª 

20 
1 4 

2ª 4 5 

281 a 500 
1ª 

32 
2 5 

2ª 6 7 

501 a 1.200 
1ª 

50 
3 7 

13 
2ª 8 9 

1.201 a 3.200 
1ª 

80 
5 9 

2ª 12 13 

3.201 a 10.000 
1ª 

125 
7 11 

20 2 3 
2ª 8 19 

NOTA: 

1. Ac: número de peças defeituosas que ainda permite aceitar o lote. 

2. Re: número de peças defeituosas que implicam na rejeição do lote. 

3. O tamanho da amostra para efetuar o ensaio de carga de ruptura da cruzeta 

deve ser de uma unidade em cada sub lote de até 150 unidades, 
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convenientemente agrupadas. Os ensaios são considerados satisfatórios se não 

houver falha. 

4. Para a amostragem dupla o procedimento deve ser o seguinte: 

5. Ensaiar um número inicial de unidades igual ao da primeira amostra obtida da 

tabela; se o número de unidades defeituosas estiver compreendido entre Ac e 

Re (excluindo estes valores) deve ser ensaiada a segunda amostra; 

6. O total de unidades defeituosas encontradas depois de ensaiadas as duas 

amostras, deve ser igual ou inferior ao maior Ac especificado. 
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TABELA 04 - Classificação de Defeitos para Inspeção Geral 

Descrição do Defeito  
Classificação do Defeito  

Crítico  Grave  Tolerável  

Acabamento  

Fenda não capilar  X  - - 

Fratura  - X  - 

Sinuosidade  X  - - 

Identificação  - - X  

Bolhas, vazios, falhas internas  X  - - 

Dimensões  

Entre Furos  X  - - 

Topo  - X  - 

Base  - - X  

Comprimento  - - X  

Furação  

Diâmetro  X  - - 

Obstrução  X  - - 

Posição  X  - - 

 

 

 

 

TABELA 05 - Classificação de Defeitos para Ensaios de Elasticidade 

Descrição do Defeito  
Classificação do Defeito  

Crítico  Grave  Tolerável  

Flecha sobre carga nominal  

Igual ou superior ao valor de referência  X      

Flecha residual  

Igual ou superior ao valor de referência    X    

Apresentando trincas  X      
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12. DESENHOS 

DESENHO 01 – Cruzeta De Polímero Tipo “L” – 1.700x90x90 mm  

DESENHO 02 – Cruzeta De Polímero Tipo “T” – 1.900×90×90 mm  

DESENHO 03 – Cruzeta De Polímero Tipo Retangular 2.400x112,5x90 mm  

DESENHO 04 - Cruzeta De Polímero Tipo Retangular De 3.000x112,5x90 mm  

DESENHO 05 – Cruzeta De Polímero Tipo Retangular De 5.000x140x120 mm  

DESENHO 06 - Identificação  

DESENHO 07 - Montagens Para Os Ensaios De Resistência A Flexão E De Torção Em 

Cruzetas Tipo T E Retangular Até 3.000 mm  

Desenho 08 - Montagem Para Os Ensaios De Resistência A Flexão E De Torção Em 

Cruzetas De 5.000 mm 

Desenho 09 - Montagem Para Os Ensaios Elétricos  

Desenho 10 - Montagens Para Os Ensaios De Longa Duração E De Flamabilidade 

Desenho 11 - Cruzetas De Polímero Tipo T De 1.900 mm- Pallet Para Armazenamento  

Desenho 12 - Cruzetas De Polímero Tipo L De 1.700 mm- Pallet Para Armazenamento  

Desenho 13 - Cruzetas de polímero de 2.400, 3.000 e 5.000 mm - Pallet para 

armazenamento 
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DESENHO 01 – CRUZETA DE POLÍMERO TIPO “L” – 1.700X90X90 MM 

 

 

NOTA:  

1. Todos os furos são de (18 ± 1) mm.  

2. Realizar o tamponamento das extremidades da cruzeta oca. 
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DESENHO 02 – CRUZETA DE POLÍMERO TIPO “T” – 1.900×90×90 MM 

 

NOTA:  

1. Todos os furos são de (18 ± 1) mm.  

2. Realizar o tamponamento das extremidades da cruzeta oca.  
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DESENHO 03 – CRUZETA DE POLÍMERO TIPO RETANGULAR 

2.400X112,5X90 MM 

 

NOTA:  

1. Todos os furos são de (18 ± 1) mm. 

2. Realizar o tamponamento das extremidades da cruzeta oca. 
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DESENHO 04 - CRUZETA DE POLÍMERO TIPO RETANGULAR DE 

3.000X112,5X90 MM 

 

NOTA:  

1. Todos os furos são de (18 ± 1) mm.  

2. Realizar o tamponamento das extremidades da cruzeta oca.  
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DESENHO 05 – CRUZETA DE POLÍMERO TIPO RETANGULAR DE 

5.000X140X120 MM 

 

NOTA:  

1. Todos os furos são de (18 ± 1) mm. 

 2. Realizar o tamponamento das extremidades da cruzeta oca. 
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DESENHO 06 - IDENTIFICAÇÃO 

 

Formato de estampagem para identificação de cruzetas poliméricas 
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DESENHO 07 - MONTAGENS PARA OS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A 

FLEXÃO E DE TORÇÃO EM CRUZETAS TIPO T E RETANGULAR ATÉ 

3.000 MM 
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DESENHO 08 - MONTAGEM PARA OS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A 

FLEXÃO E DE TORÇÃO EM CRUZETAS DE 5.000 MM 
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DESENHO 09 - MONTAGEM PARA OS ENSAIOS ELÉTRICOS 

 

 
 
 

NOTA:  

1. Eletrodo de teste nu, diâmetro 9 mm, conforme ABNT NBR 6936 ou IEC 60060- 1, 

para simular cabo condutor. 
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DESENHO 10 - MONTAGENS PARA OS ENSAIOS DE LONGA DURAÇÃO E 

DE FLAMABILIDADE 

NOTA:  

1. É um dispositivo lança-chamas longo para botijão P13, com diâmetro (Ø) do bico 

de saída da chama de 50 mm. 
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DESENHO 11 - CRUZETAS DE POLÍMERO TIPO T DE 1.900 MM - PALLET 

PARA ARMAZENAMENTO 
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DESENHO 12 - CRUZETAS DE POLÍMERO TIPO L DE 1.700 MM - PALLET 

PARA      ARMAZENAMENTO 
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DESENHO 13 - CRUZETAS DE POLÍMERO DE 2.400, 3.000 E 5.000 MM - 

PALLET PARA ARMAZENAMENTO 
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