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BOLETIM TÉCNICO 
 

ACESSÓRIOS DESCONECTÁVEIS 
 

REFERÊNCIA ENERGIA 
 
DEFINIÇÃO:  
 

Acessórios para cabos de média tensão podem ser 
organizados em : terminações internas ou externas, emendas e 
acessórios desconectáveis (terminações e/ou emendas ; 
barramentos de derivação) que trazem em sua tecnologia o fator 
tecnológico de blindagem elétrica. 

Acessórios Desconectáveis são acessórios para cabos de 
Média Tensão com o conceito de blindagem.  

Sua aplicação visa permitir conexões tipo “plug” re-entráveis, 
seja em redes subterrâneas ou aéreas, entre circuitos ou 
equipamentos elétricos. Permitindo realizar ainda derivações, e 
podendo ser classificados como terminações, emendas, derivações 
de Média Tensão.  

Em redes primárias subterrâneas podem ser utilizados 
acessórios desconectáveis de 200 A e 600 A, 15/25 kV, 
normalmente.   

Acessórios desconectáveis, nos circuitos primários, devem ser 
utilizados em derivações, conexões de transformadores e chaves 
primárias que permitam manobras, sendo todos submersíveis. 
Podem ainda ser aplicados em pontos estratégicos da rede, onde 
há previsões para futuras expansões, sendo utilizadas derivações. 

 
 

APLICAÇÃO: 
 

Os  acessórios  desconectáveis  são  utilizados  para  
conectar  cabos  entre  si,  e cabos a equipamentos. 

Esses  acessórios  são  partes  integrantes  de  uma  rede  de  
distribuição  e devem executar eletricamente o mesmo serviço do 
cabo em que eles estão instalados como por exemplo: Transmitir a 
energia elétrica através do condutor, de regime ou de curto-circuito, 
sem que haja superaquecimento, o que poderia reduzir o tempo de 
vida deste tipo de conexão. 
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TERMINAL DESCONECTÁVEL: 
 
Os acessórios como o terminal desconectável são  utilizados  

para  realizar a terminação do cabo de média tensão com 
segurança permitindo que o cabo de média tensão seja conectado 
ou  a  outro cabo ( derivação ) ou a um equipamento da rede ( 
transformadores,  chaves, outros equipamentos de manobra, .... ).  

Terminais desconectáveis são aplicáveis a redes aéreas ou 
subterrâneas. Além deste tipo de terminação, há também os 
terminais internos, terminais externos, utilizáveis quando a 
blindagem externa do produto não for requerida, caso das 
condições de submersão. 
 
Terminal Desconectável Cotovelo (TDC) 

 
Acessório isolado desconectável onde o eixo do cabo de 

potência é perpendicular ao eixo da bucha de ligação de 
equipamento.  

Podem ser usados os “deadbreak” ( operação sem tensão) ou 
“loadbreak” ( operação com tensão) dependendo do padrão da 
Companhia de Energia.  

A linha de Cotovelos Desconectáveis 600A e Acessórios, 
apresentam um meio fácil para Terminar cabos e equipamentos, 
bem como, Emendar cabos primários de 15/25 kV e 35 kV. 

O cotovelo de 600A é totalmente blindado e opera com 
conexões aparafusadas em alumínio (600A). 
Dentro desta linha existem acessórios para Isolar, testar, aterrar e 
expandir circuitos. 

Para emendar Cabos pode -se tambem usar o “R-Módulo”. 
A linha 600 de15/25 kV e 35 kV, de Componentes 

Desconectáveis, tem que ser projetada, testada e homologada de 
acordo com as especificações seguintes: 
 ANSI / IEEE Std 386: Para sistemas separáveis de Conexões 

Duplas 
 ANSI C119.4: Para conectores elétricos 
 IEEE Std 592: Para proteção de semi condutores 
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Terminal Desconectável Reto (TDR) 
 
Acessório isolado desconectável onde o eixo do cabo de 

potência é axial em relação ao eixo da bucha de ligação de 
equipamento. 
 

 
R Módulo (R-STACK) 

 
O R-Módulo é um Cotovelo de 600A, com plugue de junção 

moldado diretamente no corpo do mesmo. Este projeto oferece 
mais confiabilidade, mais facilidade de instalação a um custo 
competitivo. Sua altura de empilhamento (menor que 100 mm entre 
cada dois cotovelos) é de grande utilidade tanto em armários 
pequenos como em caixas de inspeção. Cada R-Módulo supera 
uma série de testes elétricos antes de ser despachado. E o  R-
Módulo requer somente 25 lbs (11 kgf.) para iniciar o acoplamento. 
 
R 800 
 

O Cotovelo de 600A e o Plugue de Derivação 200A são 
moldados juntos, fazendo uma peça única de grande utilidade. A 
confiabilidade é melhorada através da eliminação do risco de 
contaminantes, tais como: suor, poeira, água, etc., de caírem sobre 
as interfaces, durante a instalação. E poucas peças, além de 
aumentar a confiabilidade, também reduzem os custos. 

Desta forma, o que antes era exigia muitos esforços humanos 
para realizar, foi simplificado por este produto único e compacto 
item. E, além disso, é 100% compatível/intercambiável com os 
componentes de outros fabricantes. 

O R-800 foi projetado e homologado de acordo com as 
especificações seguintes: 
 ANSI / IEEE Std 386: Para sistemas separáveis de Conexões 

Duplas 
 ANSI C119.4: Para conectores elétricos 
 IEEE Std 592: Para proteção de semi condutores 
 
Cotovelo de alta corrente de curto-circuito 600A “Desconexão 
Energizada” 
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Possui um  contato metálico que está suficientemente 
afastado de modo a permitir uma desconexão segura, mesmo 
quando energizado. 

Possui tambem Contato com rosca, permite a instalação de 
Dispositivo de Aterramento ou Capuz Isolante. 

O cotovelo de alta corrente de curto-circuito (HFE), é para até 
25 kV e 60 kA, permitindo, teste de tensão direta, final sem capuz e 
aterramento. 

A interface HFE em relação a interface de 200 A oferece um 
jeito seguro para testar e aterrar o equipamento, enquanto 
mantendo os valores nominais adequados para as condições do 
sistema — Literalmente, corrente de curto-circuito > 10.000A (até 
60 kA). 
 
 
EMENDA DESCONECTÁVEL: 
 

As Emendas Desconectáveis são projetadas para propiciar 
máxima flexibilidade nos circuito elétricos, em ambientes 
operacionais exíguos. Estas emendas compactas estão disponíveis 
nos modelos: Retas, Y, H e U, para acomodar várias configurações 
diferentes nos cabos.  Existem acessórios para expansão, isolação 
e aterramento dos circuitos.  

As Emendas desconectais, Classe 15, 25kV e 35kV, devem 
ser projetadas e homologadas de acordo com as especificações 
seguintes: 
 ANSI / IEEE Std 386: Para sistemas separáveis de Conexões 

Duplas 
 ANSI C119.4: Para conectores elétricos 
 IEEE Std 592: Para proteção de semi condutores 
 
 
Pára-ráios — 600A  35 KV  
 

O Pára-ráios, com Varistor de óxido Metálico é um Cotovelo 
Desconectável que protege os equipamentos, do seu sistema, 
contra sobre-tensões devido a queda de raios, curtos-circuitos 
e outras ocorrências. Pode ser encontrado em dois tiposPára-ráios 
Cotovelo e Pára-ráios R-Módulo. 

O Pára-ráios Cotovelo  pode ser conectado diretamente nas 
buchas de um transformador ou painel de distribuição — ou 
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conectado a um cotovelo 600A-35 kV por meio de um plugue de 
junção. 

O Pára-ráios R-Módulo, a exemplo do R-Módulo, combina 
dois produtos em um, propiciando economia de tempo e dinheiro,. 
Adicionalmente, para o pessoal de campo, pára-ráios R-Módulo 
torna a instalação mais confiável, ergonômica e fácil. Finalmente, o 
pára-ráios R-Módulo é testado , na fábrica, como uma unidade 
sólida — assegurando que o produto está eletricamente perfeito, 
evitando qualquer possibilidade de se ter uma interface 
contaminada durante a instalação. 
 
Barramentos 600 A 
 

Disponíveis  em Alumínio 600A , é usado em aplicações de 
energia renovável como um meio de conexão ao equipamento. 

Pode ser encontrado em configurações de 2, 3 e 4 Buchas 
 
Bucha para equipamentos 
 

 As buchas para transformadores e painéis são alguns dos 
componentes mais sensíveis e delicados num sistema de média 
tensão.  

A Norma IEEE 386 especifica, que as buchas de equipamento 
sejam submetidas a 2 de cada 3 testes padronizados — O 
mandatório teste de Descargas Parciais e também o teste da 
Tensão Aplicada AC ou Teste de Impulso.  
 
 
EMBALAGEM: 

 
As embalagens devem conter uma unidade de cada tipo de produto 
mencionado, permitindo sua instalação completa ou por sub-
sistema em conformidade com o especificado pela Companhia de 
Energia de sua área de atuação. 
 
ARMAZENAMENTO: 
 
Os produtos devem ser armazenados em condições abrigadas, à 
temperatura ambiente e estar livres de umidade. 

 
Consulte catálogo específico da Richards Manufaturing para os 
Itens acima mencionados. 


