
EXECUÇÃO DE CAIXAS 

MT



CAIXAS TERMINAL EM CABOS SECOS



CAIXAS DE JUNÇÃO EM CABOS SECOS

Tubo termorretráctil 

de protecção exterior

Enchimento a mástique para controle de 

campo (mástique azul)

Blindagem em fios 

de cobre

Controle de campo 

eléctrico

Manga Termorretrátil isoladora

Manga termorretráctil vermelha preta 

(isoladora/semicondutora)



CAIXA DE JUNÇÃO EM CABO SECO



Bases Gerais de Execução de Caixas para cabo 

seco subterrâneo

• Instruções gerais sobre a execução de caixas 
Terminais e caixas de Junção. Cuidados a ter 
na sua execução.

• As usadas na edp 

– Raychem

– Elcon

– Cellpack

– Nexans



Técnicas de execução de caixas

Cuidados Especiais

Limpeza do local de trabalho

Limpeza das ferramentas a utilizar

Limpeza dos equipamentos

Deverão ser efectuados em dias ou horas de pouca humidade ou de altas 

temperaturas. Quando isso não for possível deve-se criar as adequadas 

condições de forma a minorar os inconvenientes.

Preparação das pontas dos cabos

Cumprir medidas do fabricante

Usar ferramentas apropriadas

Usar o maçarico de gás propano de chama regulável

Usar os solventes de limpeza adequados

Antes do corte do capacete 

termorretráctil do cabo ou do 

próprio cabo, deverá ser 

confirmado se o KIT (caixa) é  

o indicado.



Técnicas de execução de caixas

Preparação das pontas dos cabos

.Retirar todos os vestígios de grafite ou verniz

.Proteger com as próprias embalagens da caixa os acessórios e ponta de cabo      

preparada paradas.

.Os terminais ou junções a utilizar para cada tipo de cabo, deverão ser 

cravados  de acordo com a norma específica.

.Nos locais das junções deverá ser deixada folga suficiente, para que a ponta 

do cabo se consigam unir e permitam os seios de cabo que anulem os esforços 

e tracções perigosas.

.As junções nos cabos monopolares deverão ficar desfasadas e envolvidas em 

areia.

.Nas subidas a postes ou paredes serão protegidas por tubos PEAD/PEBD de 

125mm, desde 0,5m de profundidade até 2,5m acima do solo afixados com fita 

inox de ½”.

.Nas paredes serão utilizadas consolas e os cabos presos com braçadeiras 

plásticas de serrilha.



Limpar  e 

desengordurar o 

final da bainha 

exterior (100 mm)

EXECUÇÃO DE CAIXA TERMINAL

EM CABO SECO -1

Retirar  a bainha exterior e 

fita do cabo,  de acordo com 

as medidas K+L

60

Rebater os fios de 

cobre de forma a 

que fiquem 

paralelos sobre o 

mástique

Formar uma 

trança com 

os fios de 

cobre

Enrolar o 

mástique 

de 

vedação



EXECUÇÃO DE CAIXA TERMINAL

EM CABO SECO -1

Enrolar mastique  entre a 

semi-condura e a  isolação

Não ferir 

a isolação

Retirar a semi-condutora

e a grafite se a houver,

deixando a superficíe 

limpa e sem irregula-

ridades



EXECUÇÃO DE CAIXA TERMINAL

EM CABO SECO -1

Blindagem em fios

Blindagem em fita

O tubo de controle de 

campo vai cobrir 10mm da 

extremidade  da bainha 

do cabo.

Enfiar o tubo de 

controle de campo 

eléctrico, até final 

da bainha exterior 

do cabo

Retrair de baixo

para cima

Colocar terminal,

Limpar  e desengordo-

rar  o isolamento

e o terminal



EXECUÇÃO DE CAIXA TERMINAL

EM CABO SECO -1
Começar a retrair 

de baixo para 

cima,, até ao 

terminal metálico

Com mástique, 
esticando-o a 50%, e a 
meia sobreposição,
cobrir o ligador

Restante mástique, 
preenche o espaço
entre o ligador e a 
isolação do cabo
(Suavizar o corte)

Enfiar o tubo

vermelho no 

condutor até

ao nível 

do afilaçamento



EXECUÇÃO DE CAIXA TERMINAL

EM CABO SECO -1

Cortar o tubo caso 

este sobreponha o 

olhal do ligador 

metálico

Caixa terminal finalizada para a 

tensão de 17,5 kV.

Para caixas terminais acima 

de 17,5 kV e todas as 

exterior retrair as saias no 

local indicado e segundo o 

desenho e tabelas das 

instruções.

Para secções acima 

de 120mm² aquecer 

o olhal do ligador, 

até aparecer 

mástique



EXECUÇÃO DE CAIXA TERMINAL

EM CABO SECO -2



EXECUÇÃO DE CAIXA TERMINAL

EM CABO SECO -2



EXECUÇÃO DE CAIXA TERMINAL

EM CABO SECO -2

1. Terminal

2. Mastique de selagem

3. Manga exterior

4. Aba de silicone

5. Tubo de controlo de stress

6. Camada semicondutora

7. Isolação do cabo

8. Blindagem de condutores envolventes



EXECUÇÃO DE CAIXA DE JUNÇÃO

EM CABO SECO

Introduzir o conjunto de tubos e manga exterior na 

extremidade de um dos cabos, o qual deverá estar limpo.

Manter as mangas e o cabo onde se trabalha 

protegido de pedras e qualquer sujidade, 

utilizando a manga de plástico ou o próprio saco 

de acondicionamento destas. 

Tubo exterior de 

acabamento  (negro)

Tubo de controlo de 

campo

Tubo de dupla extrusão 

isolação/semicondutor

IMPORTANTE:



2 - EXECUÇÃO DE CAIXA DE JUNÇÃO

EM CABO SECO

200

60

a a

60

Semicondutora

Blindagem em fios

Baínha exterior

Linha de referência

Dimensões em mm

Sobrepor as pontas e depois de desnudado e de rebater os fios da

blindagem, cortar pela linha de referência



EXECUÇÃO DE CAIXA DE JUNÇÃO

EM CABO SECO

Cravar o ligador de união, limar as arestas cortantes do 
ligador, limpar e desengordurar o isolamento e o 
ligador, de acordo com o processo mais conveniente.

Remover a isolação dos condutores 

numa dimensão L = metade do 

comprimento  do ligador + 5 mm



EXECUÇÃO DE CAIXA DE JUNÇÃO

EM CABO SECO

Enrolar o mástique Amarelo de menor 

comprimento, esticando-o a 50% da sua largura, 

cobrindo 20mm da semicondutora e terminando a 

10mm sobre o isolamento do condutor.



EXECUÇÃO DE CAIXA DE JUNÇÃO

EM CABO SECO

Depois de cravar a união, 

remover as arestas com lixa 

não condutora. Limpar a 

união e a isolação com

solvente  apropriado

5 mm

Aplicar mástique de controlo de 

campo nas cavidades  entre a 

isolação e a união, envolvendo 

esta também com várias 

camadas



EXECUÇÃO DE CAIXA DE JUNÇÃO

EM CABO SECO
Posicionar a manga termorretráctil entre os fios de cobre 
rebatidos, começando a retrair do centro para os extremos 
progressivamente e de forma que a chama envolva todo o tubo, 
não deixando bolsas de ar.



EXECUÇÃO DE CAIXA DE JUNÇÃO

EM CABO SECO

Iniciar a retracção 

no centro da manga

Retrair progressivamente para 

os  extremos 

Verificação da 

retracção no centro.

Verificar



EXECUÇÃO DE CAIXA DE JUNÇÃO

EM CABO SECO -1

Formar com os fios da 

blindagem um condutor   

redondo e liga-los por 

meio de uma união de 

cravar.

O enfitamento da malha de cobre deve preencher o espaço 

entre os inícios da blindagem dos fios de cobre das duas 

pontas do cabo cobrindo um pouco o  semicondutor.

Aplicar com sobreposição de 

20%,  várias espiras de malhas de  

cobre, envolvendo totalmente a zona

de junção



EXECUÇÃO DE CAIXA DE JUNÇÃO

EM CABO SECO -1

Posicionar a trança de terra sobre 

a junção e enfitar novamente 

recobrindo totalmente o espaço. 

Aplicar as molas de força  constante

fixando a  trança de terra e a malha.



EXECUÇÃO DE CAIXA DE JUNÇÃO

EM CABO SECO -1

Friccionar com lixa abrasiva não condutora,no comprimento 

de 100mm as zonas da baínha exterior do cabo ,onde vai retrair

a manga termorretráctil de protecção exterior

Centrar a manga e retrair do 

centro para os extremos.



EXECUÇÃO DE CAIXA DE JUNÇÃO

EM CABO SECO -1

Caixa de junção terminada



JUNÇÃO EM CABO MT



JUNÇÃO EM CABO MT



JUNÇÃO EM CABO MT



Pedras…e terra no interior

JUNÇÃO EM CABO MT



pedras…no interior

JUNÇÃO EM CABO MT



JUNÇÃO EM CABO MT

Caixa mal executada, com falta de 

componentes, e emprego de união não 

adequada.



CAIXAS TERMINAL TIPO FICHA

Nota: Cabos em cobre


