3 Boletim Técnico
Terminal Contrátil a Frio
QTIII Série 7672 – S8 (RW)
1- Descrição do produto:
O Terminal Contrátil a Frio 3MMR QTIII 7672-S-8 é um produto que atende os requisitos da norma
IEEE 48 classe 1 para 69 kV e/ou da norma internacional IEC 60840 72,5 kV para aplicações externas.
O Terminal 3MMR QTIII 7672-S-8 (RW) atende os requisitos da norma IEC 60840 para 72,5 kV para
aplicações externas, podendo ser utilizado em cabos com blindagem a fios ou a fitas, com seção de
condutor de 120mm² a 1000mm² ( 69/72,5 kV).
O terminal completo é constituído de quatro subconjuntos:
1) Tubo de silicone para selo do conector terminal;
2) Tubo EPDM de alta constante dielétrica como sistema de alívio de tensão (Hi-K);
3) Tubo isolador de silicone liso;
5) Tubo isolador de silicone com 8 saias;
Os tubos são pré-expandidos sobre núcleos individuais de sustentação. Para cabos com espessura
isolante reduzida, um tubo adaptador deve ser instalado antes de serem instalados os demais
subconjuntos. Após a remoção dos núcleos, estes podem ser descartados para reciclagem.
O conjunto contém cordoalhas de cobre pré-formadas com bloqueio de estanho e conector para o
aterramento da blindagem do cabo. Este conjunto de cordoalhas é fixado na blindagem do cabo através
de três molas de aço de pressão constante.

Conteúdo do Conjunto
Cada conjunto contém quantidades suficientes de materiais necessários para instalação de um terminal
monofásico, exceto o conector terminal.
Tubo Adaptador de Silicone Contrátil a Frio
Tubo de Silicone Contrátil a Frio para selamento de conector
Tubo Contrátil a Frio de Alta Constante Dielétrica
Tubo Isolador de Silicone
Tubo Isolador de Silicone com 8 saias
Conjunto pré-formado de cordoalhas de aterramento
Mola de Pressão Constante
Fita Metálica ScotchMR 24
Bisnaga com Composto P55/R
Fita Mastic 2229 Scotch (25 mm x 3 m)
Tiras de Mastic Branco (Alta Constante Dielétrica) – 2” x 11” ( 51x 279 mm )
Fita de Silicone ScotchMR 70
Fita Isolante ScotchMR Super 88MR (38 mm x 13,4 m)
PAD de Mastic com Alta Constante Dielétrica – 6”x22” ( 152 x 559 mm )
Item para Limpeza
Tira de Fita de Cobre 1181 (38 cm de comprimento)
Lixa Grana 120 (25 mm x 1,0 m)
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Características do Terminal:
- O conjunto 7672-S-8 atende as exigências da norma IEEE 48 Classe 1 para 69 kV, NBI 350 kV,
para aplicações externas.
- Os conjuntos 7672-S-8 e 7672-S-8 (RW) atende as exigências da norma IEC 60840 para 72.5 kV,
NBI 325 kV, aplicações externas.
- Controle de campo elétrico Hi-K, de alta constante dielétrica especialmente formulada, minimiza o
stress da superfície isolante do cabo distribuindo uniformemente o campo elétrico sobre a o isolador de
silicone.
- Sistema de fácil instalação Contrátil a Frio.
- A instalação consiste em deslizar cada tubo do conjunto sobre o cabo preparado, e na posição
apropriada desenrolar o núcleo removível para contração do tubo.
- O desenho compacto do terminal permite instalação em espaços ou locais restritos.
- Os tubos isoladores fabricados em borracha de silicone com tubos de controle de alívio de tensão em
EPDM possuem formulação que são compatíveis com todos os tipos de cabos com isolação
polimérica, como Polietileno (PE), Polietileno Reticulado (XLPE) e Borracha de Etileno Propileno
(EPR).

2- Aplicações:
O Terminal Contrátil a Frio QT-III, com tubo isolador em borracha de silicone é projetado para:
•
•
•
•
•
•

Instalações externas que cumpram os requisitos para:
O conjunto 7672-S-8 segundo a norma IEEE 48 para 69 kV
O Conjunto 7672-S-8 e 7672-S-8 (RW) segundo a norma IEC 60840 para72. 5 kV
Instalações que requeiram NBI de 350 kV (325 kV nos Conjuntos 7672-S-8 –RW ).
Cabos com isolação polimérica, tais como PE, XLPE e EPR.
Cabos com blindagem metálica a fios de cobre, a fitas, com capa de chumbo, fitas sobre fios
(TOW), fios sobre fitas (WOT), longitudinalmente corrugados (LC).

Classificação Ambiental:
O terminal 3M QT III - 7672-S-8 pode ser especificado para todas as aplicações que atendam os
requisitos da Norma IEEE 48 Classe 1 uso externo e a Norma IEC 60840 72.5 kV uso externo

3- Propriedades físicas e elétricas:
O terminal QT-III 7672-S-8 ou 7672-S-8 (RW) pode ser usado em cabos especificados para a máxima
temperatura de 105°C em regime contínuo e temperatura de sobrecarga de130°C.
A classificação do terminal atende ou excede a classificação do cabo no qual é instalado. O terminal
7672-S-8 é projetado para todas as aplicações externas.
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Dimensões Típicas

Conjuntos :

7672-S-8
7672-S-8 (RW)

Dimensão A = Máximo

60” (1524 mm)

Linha de Fuga = Máximo

90” (2286 mm)

A. Propriedades Físicas e Elétricas Típicas:
Tubo EPDM de controle de campo elétrico (Hi-K)
Propriedades Físicas
Método de Teste:- --------------------------------------------------------------Valor típico*
*Tensão de ruptura ASTM D412)........
@ 100% Alongamento ................................................................................205 psi
@ 300% Alongamento ................................................................................660 psi

Propriedades Elétricas
Método de Teste:- --------------------------------------------------------------Valor típico*
*Constante Dielétrica (K) (ASTM D150)................................................... 22
60 Hz; @ 500 V; 23°C (73°F)
* Fator de Dissipação
(ASTM D150) 60 Hz; @ 500 V; 23°C (73°F) .............................................0.10

Composto Hi-K do Controle de campo elétrico
Propriedades Elétricas
Método de Teste:- --------------------------------------------------------------Valor Típico*
* Constante Dielétrica (K) (ASTM D150)
60 Hz; @ 500 V; 23°C (73°F) .......................................................................36
* Fator de Dissipação
(ASTM D150)
60Hz; @ 500 V; 23°C (73°F) .........................................................................1.30
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Composto de selamento de Silicone
Propriedades Elétricas
Método de Teste:- --------------------------------------------------------------Valor Típico
* Constante Dielétrica (K) (ASTM D150)
60 Hz; @ 500 V; 23°C (73°F)......................................................................... 36
* Fator de Dissipação
(ASTM D150)
60hz; @ 500 V; 23°C (73°F).......................................................................... 1.30

Isolador da Borracha de Silicone
Propriedades Físicas
Método de Teste:- --------------------------------------------------------------Valor Típico*
* Cor .......................................................................................................Cinza Escuro
* Tensão de ruptura (ASTM D412)
@ 100% Alongamento.................................................................................. 130 psi
@ 300% Alongamento ..................................................................................400 psi

B. Cordoalha de Aterramento

C. Tabela de Seleção
Especificação dos Terminais QTIII 7672 Contráteis a Frio
Seção nominal do condutor
Diâmetro mínimo
Diâmetro máximo
o
do
cabo
(mm2)
sobre
a
isolação
do
cabo
sobre
a cobertura do cabo
N . do
69/72
kV
(mm)
(mm)
Conjunto
7672-S8

120-1000

36,6

79,0

Nota: Nos cabos com espessura isolante reduzida, especifique a Terminação Contrátil a Frio
QT-III, de acordo com o diâmetro mínimo sobre a isolação do cabo.

3

4- Especificações:
Produto:
O terminal deve ter classe de tensão igual ou maior do que o cabo que esta sendo terminado. O
terminal deve ser especificado para a classe de tensão de 69 kV, 350 kV BIL e atender as exigências
da norma IEEE 48 para Classe 1 terminações externas. O terminal deve atender as exigências da
norma IEC 60840 para 72.5 kV terminações externas. Deve atender a uma temperatura de operação
máxima de 105°C, e uma temperatura de sobrecarga de emergência de 130°C. O conjunto consiste em
quatro ou cinco subconjuntos de tubos contráteis a frio de borracha de silicone. 1) Tubo de selamento
do conector terminal. 2) Tubo do controle de campo elétrico. 3) Tubo Isolador de Borracha de
Silicone. 4) Tubo Isolador de Borracha. Silicone com 8 saias . 5) Para cabos com espessura isolante
reduzida tubo adaptador. Todo material isolador exposto é fabricado com borracha de silicone
resistente ao trilhamento elétrico.
O Conjunto do terminal inclui um conjunto de cordoalhas de aterramento como meio de se fazer o
aterramento da blindagem do cabo. O conjunto de aterramento consiste de cordoalhas pré-formadas
por três laços com uma lâmina de cobre nas extremidades das mesmas. Três molas de pressão
constantes são usadas para unir o conjunto das cordoalhas e lâminas à blindagem metálica do cabo.
O controle do de alívio de tensão do terminal é capacitivo e constituído de um tubo de borracha EPDM
de alta constante dielétrica ( Hi-K ). Os subconjuntos do terminal contrátil se encontram préexpandidos e são instalados removendo-se o núcleo interno de sustentação.
O conjunto inclui todos os materiais necessários para a instalação em um cabo de potência blindado
monopolar ou singelo, com exceção do conector terminal.

Projeto / Arquitetura:
Terminação em cabos de potência isolados especificados para 69 kV, NBI de 350 kV pela norma
IEEE 48 para Classe 1 de terminações em ambientes externos com 3M™ Terminal Contrátil a Frio de
Borracha de Silicone QTIII Série 7672 – S8.
Terminação em cabos de potência isolados blindados com tensões de até 72.5kV, NBI de 325 kV para
IEC 60840 para terminais externos com 3M™ Terminal Contrátil a Frio de Borracha de Silicone
QTIII Série 7672 – S8.

5- Ensaios
Resultados Típicos de acordo com a sequencia de testes de acordo com a Norma IEEE 48.
3M™ Terminal Contrátil a Frio de Borracha de Silicone QTIII Série 7672 – S8
69 kV
Descarga Parcial, Tensão de Extinção @ 3 pC*
60 kV
80 kV
Tensão suportável em freqüência industrial 1 min a seco
175 kV
Pass
Tensão suportável em freqüência industrial 6 horas a seco
120 kV
Pass
Tensão suportável em freqüência industrial 6 h sob chuva
145 kV
Pass
Tensão Suportável CC 15 min. a seco
245 kV
Pass
Tensão suportável de impulso atmosférico (BIL)
350 kV
Pass
Descarga Parcial, Tensão de Extinção @ 3 pC*
60 kV
80 kV
Ciclos Térmicos (30 dias, 130°C Temperatura no condutor)
80 kV
Pass
Tensão suportável de impulso atmosférico (BIL)
350 kV
Pass
Descarga Parcial, Tensão de Extinção @ 3 pC*
60 kV
80 kV
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Resultados Típicos de acordo com a sequencia de testes da IEC 60840
3M™ Terminal Contrátil a Frio de Borracha de Silicone QTIII Série 7672 – S8
Descargas parciais a temperatura ambiente
Tensão de início a 63 kV por 10 s
Tensão de extinção a 54 kV
Ciclos Térmicos
20 Ciclos (8hs ON /16 OFF )
Temperaturas entre 95°C-100°C sendo 2 horas mantidas a temperatura máxima
Descargas parciais a temperatura ambiente
Tensão de início a 63 kV por 10 s
Tensão de extinção a 54 kV
Descargas parciais a elevadas temperaturas (95-100°C)
Tensão de início a 63 kV por 10 s
Tensão de extinção a 54 kV
Impulso Atmosférico
10 Impulsos em cada polaridade em temperaturas elevadas (95°- 100°C)
Tensão Suportável freqüência industrial AC
90 kV durante 15 minutos

69 kV

aprovado

aprovado

aprovado

aprovado
aprovado
aprovado

Ensaio de Descarga Parcial (Corona)
O propósito do teste de descarga parcial é determinar que todos os terminais/terminações corretamente
instalados operem livre de descargas parciais a uma tensão de no mínimo de 150% da tensão de
operação. Para o teste a da tensão aplicada é gradualmente aumentada até que as descargas apareçam
no display do osciloscópio de teste.
A amplitude da tensão em que estas descargas alcançam valores maiores que 3 pC é registrada como o
inicio da tensão de descargas parciais (CSV). A Tensão aplicada é então abaixada até que os níveis de
descarga fiquem abaixo de 3 pC e este valor é registrado como a tensão de extinção de descargas
parciais (CEV)

Ensaio de impulso atmosférico:
O terminal QT-III 7672-S-8 foi testado segundo com os níveis básicos de impulso (NBI). da Norma
IEEE 48. Para este ensaio uma tensão de impulso com forma de onda de 1.2 x 50 microssegundos é
aplicada ao conector terminal entre fase-terra. O ensaio consiste na aplicação de impulsos de
polaridade positiva e negativa. Os terminais da série QT-III 7672-S-8 atendem ou excedem a Norma
IEEE 48.

Tensão Suportável de freqüência industrial
O ensaio de tensão suportável AC em frequencia industrial consiste na aplicação de tensões por 1
minuto a seco, 10 segundos sob chuva, e 6 horas a seco conforme exigências na tabela 2 da Norma
IEEE 48. O 3M™ Terminal Contrátil a Frio de Borracha de Silicone QTIII Série 7672 – S8 atende
todas as exigências da Norma IEEE 48. Classe 1
Ensaio adicional de tensão aplicada por1 hora após completar o completar o ensaio de ciclos térmicos..

Armazenamento
Como fornecidos, no estado expandido, os conjuntos 3M™ de Terminais Contráteis a Frio QTIII
Série 7672 – S8 tem vida útil na embalagem de 36 meses desde a data da fabricação. A temperatura
máxima recomendada para armazenagem dos conjuntos de terminais QT III é de 43 C (100° F). Estes
conjuntos não são afetados devido a baixas temperaturas de armazenagem.
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