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O presente trabalho colige, sob uma for
ma cuidadosamente sinóptica, as múltiplas 
condições a que deve satisfazer a aparelha
gern radioeléctrica, de ligação ao sector, desti
nada a sm· habitualmente mamtseada por in
ditlíduos inexperientes. 

Nos países em que se encomenda a téc
nicos especializados, e não a profissionais 
mais ou menos amadores, a variada r·egula
mentação que a radiotecnia moderna impõe, 
nos seus numerosos ramos de construção e de 
aplicqção, .a importante doutrina, que nest(Js 
páginas se contém, publica-se ou está em via 
de publicar-se com insofismável fôrça de lei· 
Saudemos, por consequência, o aparecimento, 
em língua portuguesa, dum primeiro grito de 
alarme contra os perigos, não poucas vezes 
irremediáveis, que duma potwa escrupulosa 
fabricação de aparelhagem podem lamentà
velmente advir. 

Acresce; além disso, que a boa. r·egra da 
construção, mesmo quanto ao capítulo mais 
restr·ito da segurança puramente eléctrica en
cerra preciosos ensinamentos, que a leitttra do 
presente estudo avivará proveitosamente na 
'lr)emória. Não podemos, por consequência, 
na certeza da sua indiscutível utilida!]e, dei
xar de aceder gostosamente à solicitação, que 
nos fizeram, de escrever-lhe dttas singelas 
palavras de apresentação . 

. janeiro, 1!135. 

PAULO DE BRITO ARANHA· 
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Os aparelhos receptores de construção pouco cuidada 
podem tornar-se perigosos ? 

Ainda que não haja razão alguma para exagerar os perigos da 
electricidade na vida cotidiana, é, contudo, imprudência também, igno
rar os perigos que podem resultar do emprêgo da electricidade, Os 
acidentes eléctricos, ainda muito freqüentes, autorizam-nos a. pensar 
um pouco nesta questão. Em cons'qüência da realização, algumas 
sezes primitiva, de muitas· instalações eléctricas, assim como· das ava
rias que freqüentemente se dão. nos aparelhos eléctricos domésticos, é 
para admirar que o número de acidentes desta natureza seja ainda 
relativamente mínimo. Se muitas vezes não acontece maior . mal, é 
devi!lo a uma circunstância fortúita : a vítim~ encontrava-se numa po
sição favorável no momento do acidente, de maneira que não recebe 
.seJ;Jão um choque mais ou menos violento sem que dêle possa resultar 
qualquer perigo para o indivíduo naquele momento. Pode acontecér 
que, ,a seguir a êsse acidente, o indivíduo nada sinta; mas as conse
qüências desagradáveis só se manifestarão no fim dum tempo mais ou 
menos longo e quando o choque eléctrico já está mais que esquecido, 

Assim como qualquér aparelho eléctrico doméstico, tais como: 
ferros de engomar, aspiradores de poeira, lâmpadas portáteis, etc., um 
aparelho de T. S. F. pode ser construído de maneira a dar tôdas as 
garantias de segurança. Pode ser, também, que um aparelho dêste 
género, devido à negligência com que foi construído, ou devido à igno
rância das mais elementares condições de segurança, constitua um 
verdadeiro. perigo de morte. Por êste motivo é preferível possuir um 
aparelho receptor construíio por uma casa de confiança do que um 
atamancado por qualquér amador. , · 

E' pará lamentar que aparelhos recentes, proveroientes d'além-mar 
e sem as necessárias condições de segurança, tenham sido aqui vendi
dos, pois êsses aparelhos não resistem, sob o r·•iH< de vista da sua 
construção,· a um exame crítico ·por muito con,k ·v • úcknte qué ·sejà. 
E' necessário( pois, e dumá vez para sempre, eh hi!··i' · •.. qui a· atenção 
sôbre o perigo de morte e de. incêndio ·que. 3c'itíelhantes aparelhos 
representam, bem como, em geral, qualquer: aparelho :.que< nãoc satis-

" ' ,, ' ' ., ',_ ,, 
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. faça às condições de segurança que temos o direito de exigir sem 
ultrapassarmos os limites da moderação. 

Nos países em que a distribuição da energia eléctrica é feita a 
220 v •. com o neutro ligado à terra, portanto com uma tensão eficaz.de 
220 v. em relação à terra (tensão máxima 310 v.), êste perigo é muito 
maior que nos países em que ela é de 110 v., como, por exemplo, nos 
Estados Unidos, · ' 

Um construtor tem a restrita obrigação de realizar aparelhos que 
não apresentem perigo algum sob o ponto de vista de segurança, mesmo 
quando êles uão são feitos com todos os requisitos, . · 

Que se entende por um dedo normal?· 

·Baseando-nos na condição de qu., ponto algum perigoso deve ser 
acessível aos dedos, · conseguimos a construção dum dedo normal. A 
grandeza dês se dedo corresponde à do dedo mínimo. da mão ,duma 
pessoa adulta. l!:sse dedo artificial foi ligado, nos ensaios, a um apa' 
relho · de medidas que permitiu constatar se um ponto qualq)lér sob 
tensão é ou não acessível. Com um aparelho convenientemente cons
truído, pode-se experimentar, mesmo às cegas, atingir qualquér parte 
dum aparelho sob tensão, introduzindo o dedo. em qualquér abertura; 
não é possível. Esta experiência pode ser feita antes mesmo de terem 
sido . estudadas convenientemente as suas condições de segurança, O 
cumprimento destas prescrições nos dirá se um .construtor sério se 
preocupa ou não com a segurança das pessoas e das coisas em face 
dos perigos que as podem ameaçar. 

Que limite deve ter a corrente eléCtrica sob o ponto de vista 
da segurança individual ? · 

Têm sido já feitas diversas experiências, inclusivamente em cadá-
veres, com o fim de se saber como se porta o corpo humano atraves

. sado por uma corrente eléctrica. Estas experiências permitiram verificar 
que os resultados poucos satisfatórios de experiências anteriores, algu
mas delas meticulosas e que ·tinham • dado valores muito diferentes na 
resistência eléctrica do .corpo humano, deveram o seu insucesso ao 
facto da córnea não ter sido considerada com.o um órgão semi-isolador, 
apresentando propriedades muito variáveis, as quais não se notam de 
indivíduo para indivíduo mas que, para determinado indivíduo, variam 
conforme as emoções que possa sofrer, tais como as das variações da 
temperatura, as da fadiga, etc. Verificou-se que o homem só faz acusar 
desvios insignificantes, quanto à tensão eléctrica, quando esta lhe atra-
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vessa a pele, Desde que a corrente eléctrka lha atravesse, o corpo 
representa uma resistência óhmica com o valor de 600 ohms e com 
desvios muito fracos. . 

Visto que a resistência do corpo, coberto com a córnea, depende 
muito da tensão - pois se verificou haver valores que variam de 2.000 
a 5.000 ohms - a córnea, tirando-lhe a resistência de 600 ohms, fica 
'completamente independente da tensão. 

Temos que saber primeiramente a que tensão se· realiza a pene-. 
!ração na pele, pois o valor dessa tensão é que nos permitirá estabe
lecer as prescrições de segurança, escolhendo um valor máximo admis· 
sível para a tensão. Depois, temos também que determinar o m3ior 
valor da intensidade .da corrente que pode ser considerada sem perigo 
para o . corpo humano. Uma corrente contlnua de· 20 mA, ou uma 
corrente a:terna de 5 mA prnduzem já um choque. Contudo, estas 
correntes. são perfeitamente inofensivas até mesmo nas condições .roais 
desfavoráveis para nós. A corrente àtterna é mais perigosa que a con· 
tínua, pois perturba o bom :funcionamento do. coração e, sendo dé 
grande intensidade, pode provocar a morte. · 

As cons~qüências do choque 

Ainda que fizessemos fé no resultado das experiências a que aca
bamos de nos referir e de estarmos· descansados quanto à questão da 
seguranÇa individual, nós não teríamos a certeza se um aparelho cons

. !ruído nessas condições não apresentaria perigo algum. 
Verificou-se que indivíduos muito sensiveis sofrem grandes pertur

bações· devido a um violento choque provocado pelo contacto com um 
condutor sob tensão. Por isso, tomaram-se precauções para impedir 

· que, em qualquer aparelho, parte alguma sob tensão possa debitar mais 
de 0.5 mA, especialmente nas peças exteriores ou nas que são ligadas. 
à terra. . · 

' Alguns paises·- por exemplo, a Alemanha e os Paises Escandi
navos -têm já prescrições legais no que diz respeito à segurança no 
perigo que podem apresentar as instalações eléctricas, Estão sendo 
efectuados trabalhos no sentido de se conseguir um regulamento inter· 
nacional por meio duma colaboração internacional também, 

Algumas regras internadonalmente válidas, ficaram ·já assentes, 
· conformando-se com elas os grandes. construtores de aparelhos de 
T. S. F. Elas não só estipulam condições relativas aos caminhos de 
fuga, aos intervalos de ar entre· contactos sob tens ao e aos condutores 
acessíveis ou ntlo, como também prescrevem as condições às quais 
deverão satisfazer as matérias isoladoras, Prescrevem, por exempl(), 
uma experiênCia em alta tensa:o, na qual· o isolamento do aparelho, 
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'colocado numa. atmosfera húmida, deve resistir à acção. duma tensão· 
dupla da!J.uela para a !J.ual foi construído, au nentada de 1.500 v. 0u-

. tras regras dizem respeito .ao a!J.uecimeuto admissível das peças que 
·constituem ·o aparelho. 'Estas regras, muito severas, têm por fim evitar 
o perigo de incêndio, · · 

Muitos leitores têm conhecimento desta~ coisas talvez pela pri
meira vez, e quem sabe se começarão a olhar para o seu aparelho 
duma maneira diferente, · 

Reportando-nos ,ao que dissemos no princípio dêste artigo, acres
. centamos que alguns aparelhos de proveniência estrangeira, destinados 
·a ser ligados indiferentemente ao sector de corrente contínua ou ao de 
. corrente alterna, possuem um chassis e pe11uenos parafusos que ser· 

· .. vem para a fixação dos botões de regulação e tôdas as outras partes 
metálicas em contacto com êle, em contacto imediato com a tensão do 

. sector. Estes aparelhos não satisfazem, por conseqüência, às regras 
mais elementares de segurança. Constituem um perigo permanente de 
morte. Além disso, êstes aparelhos podem, em certos pontos, aquecer 
duma maneira perigosa. Ao comprarem um aparelho, examinem-no, 
pois, cuidadosamente. 



Condições a que devem satisfazer os aparelhos de T. S. F. 
e os amplificador~s de ligação a sectores de corrent~s 

fortes. 

Validade 

As prescrições abaixo exaradas são válidas para aparelhos T. S. F. 
e amplificadores destinados a serem ligados a sectores de correntes 
fortes por intermédio ou não de aparelhos, auxiliares, tais como rectifi
dores' e outros, ou por acessórios, como, fontes de tensão anódica e de 
grêlha, fontes de commte'd! aqueCimento, dispositivos de carga, apa• 
relhos antena-rêde, alto-falantes e outi·os. , 

' As ditas prescrições só são válidas para os aparelhos destinados a 
serem manipulados por pessoas inexperientes ; elas dizem respeito à 
seguránça e, por conseqüência, à qualidade dos aparelhos , e só são. 
aplicáveis àquéles qu~ são utilizados em lugares sêcos, 

· .;, !.\. Protecção contra o perigo de morte) 

1.-'--Parte alguma metálica sob uma tensão superior a 24 v. poderá ser 
· , tocada, excepto se a corrente produzida entre !lSsas partes, 'ou en

tre qualquer delas e a terra, não fôr superior à ·0,5 mA; 
. Para a det~rminação desta intensidade~de corrente deve-se pôr 
em curto circuito : · 

a) as passagens de fu~a 

inferiores a 2 + 2~0 ,mm 

b) os caminhos de ar inferio-

1 E res a 2 -- _, -mm 
500 

c) os trajectos no vácuo 
d} os condensadores vari~nis 

em que .E = à diferença de po
Jencíal entre dois condutores ou 
em relação a outras 'partes metá-
licas · 
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e) o isolamento constit~ído pela laca, ésmalte, ou madeira. 

Além das partes metálicas que podem ser atingidas pelo dedo 
normal,, consideram-se, também, em princípio, como partes metálicas 
acessíveis : 

a) os contactos de ligação da antena · 
b) • » » » terra 
c) » » » do microfone e ,do fonógrafo 
d) as ligações entre aparelhos antena-rêde e aparelhos recep· 

tores · . 
e) os eixosie outras peças qu~ sejam também acessíveis depois 

de se lhes ter retirado os botões de regulação ou alavancas .. a 
elas fixas. . 

2.-Para os aparelhos que devem ser abertos para a substituição de 

Fig . .1 
Interruptor·sector, bipolar, empregado nos aparelhos e que satisfaz tôdas as condi

ções de segurança. Os caminhos de fuga, e os caminheis do' ar, são suficien
temente grandes 
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lâmpadas, de bobines, ou de outras peças,, é necessário que a: se
gurança contra qualquér contacto acidental, conforme o n,' 1, seja 
interiormente perfeita, 

3.- As peças que, ligadas à terra, tiverem uma tensão superior a 
1000v'Z= 1410 v., devem ser cobertas por uma caixa metálica 
de maneira que, mesmo ém caso de avaria, não possa produzir-se 
fora dessa caixa uma corrente superior a 250 v. 

As peças que ligadas à terra, tiverem uma tensão superior a 
250 v' 2 352 v., devem ser também cobertas por uma caixa 
metálica, excepto se o aparelho estiver dentro duma caixa, de ma

, deira, ou de qualquér matéria isoladora. 
4.--'- Nos contactos de ligação a alto falantes e amplificadores não deve 
, produzir:se entre êsses contactos ou na ligação à terra, intensidade 

alguma de corrente superior a 5 mA '--------.. ou 20 mA= , me
dida através d11ma resistência sem inducção de 2.000 obm, ex
cepto se a tensão, medida através duma resistência sem indução 
de, 1.000.000 ohms, fõr inferior a 250 v'2 =352 v. 

5,- As partes conductoras ligadas a um sector de, corrente forte não 
devem ter entre si uma tensão superior, a 250 v'2 = 352 v. 

B. Protecção contra o perigo de Incêndio 

1..,--No aparelho a funcionar, não deve produzir-se temperaturas supe: 
riores às abaixo indicadas: 

Acss6rios , Aumento máximo de 
teinpératúrá °C 

Partes que fecham o aparelho para ,o exterior 30 , 
Cautchu.- -. . . . . . . . . . . . . -. . 30 

, Enrolamentos, impregnados e enrolamentos 
com fio _esmaltado, .. , , __ . , _~ '• . , . 60 

Enrolamento~ não impregnados • • • • i • 50 
Re~istências sobre papel duro. • , • • , • 50 
Resistências sôbre vidro • . • • • , i , • • 65 
Resistências sôbre material cerâmico, arbesto 

ou mica , '-, . . . . . . . , . ·. . ,150 
Lâminas de transformador . • , • , • • • , 60 , 

Para os materiais não indicados acima, ver as temperaturas 
que correspondem ao espírito destas prescrições. 
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2.- No caso dum curto circuito das peças descritas em Ai, ou no caso 
· de defeito do aparelho, o aumento de temperatura não deve atin

gir mais de 20% com um máximo de 40' C sóbre o que foi indi
cado na tabela B1. · . · · ·· 

Satisfaz-se também a esta prescrição se um termo-fusível des-

• Fig, 2 

Uma medida de seguranÇa: o'isolamen~o-detodos os eixos de contrôle 
nos aparelhos univers4ís 

ligar o aparelho antes que os aumentos de temperat~ra máxima 
· admissíveis sejam ultrapassados.: 

C. Segurança para o manejo do aparelho 

1.- Os apdrelhos devem ter, claramente lisíveis e indelÇveis, as se
guintes indicações: 
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t~nsão nominal ao' alcance da tensão nominal em volts,' 
freqüência nominal ou alcan~e da freqüêncía nominal em hertz, 
natureza da corrente, 
marca da fábrica ou de orígem, 
Se no aparelho puderem ser comutadas várias tensões nomi

nais...,- o que não deve ser possível senão com o auxílio de ferra
menta~ é necessário que a indicaçã) de tensão de1egime nomi
nal seja claramente visível no aparelho. 

Quando se empregar abreviaturas, deve utilizar-se V para a 
tensão, Hz para a freqüêncía, , . . · 

Os contactos de ligação devem ser indicados da ,seguinte ma~ 
neira: , , ~ 

2.--,Se fôr empregado um interruptor-sector, cu de ferrôlhÓ, déverão 
ser bipolares. . · 

3.-,- As tomadas de corrente e as fichas para a ligação ao sector, para 
. a do alto-falante, píck-up, antena e terra, não devem ser intermu· · 

dáveis. O contacto unipolar de qualquer ficha numa toma?a, de 
corrente p1ra a qual não é destinada, não deve poder ser, de for
ma alguma possível. 

4.~ Entre peças de polaridade diferente ligadas directamente a um 
sector de corrente forte, as passagens de fuga e os trajectos de ar 
devem ter respectivamente 4mm e 3mm, 

5.- As peças metálicas que, devido à ferrugem, possam ·ser prejudi
ciais. à boa manipulação do aparelho, devem ser eficazmente pro
tegidas contra a oxidação •. 

D. Ensaios 
1.- E11salo de lsolamelltO . . 

Se o aparelho permaneceu algum ·tempo num sítio húmido, deve 
aplicar-se-lhe uma correpte alterna sinusoidal (50 Hz) de 2 E+ 1500 
volts com um mínimo de 2.000 v.: 

a) entre os contactos de ligação à rede e a 

1) tôdas as partes acessíveis conforme Al 
2) um envólucroem papel de. estanho em volta do aparelho 
3) os contactos de ligação do circuito da corrente mojulada 

dos alto-falantes e outros. . 

b). a todos os acessórios e isolamentos garantindo a intensidade 
de corrente admissível de 0,5 mA segundo A1, se ainda não 
tiverem sido ensaiados em a). 
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Ligação áo sector: 

para corrente continua ~~~-
positivo + 
negativo 

para corrente alterna 'V 
para corrente oont!nua 

e .alterna "-' 

Alto-falante fJ Exoftação do alto-falante· 
positivo' +L 
negativo -L 

Telefone r! Antena 'i' 
Terra n'n Pick-up. 

~ Microfone 
Excitação dÓ microfone M 

positivo :t-M 
negativo. -M 

c) entre as partes metálicas de botões .de comando e um envólu
cro de papel de estanho, colocado sôbre a. parte isoladora. 

d) entre os bornes dum interruptor-sector e de ferrôlho os quais, 
quando o aparelho está sob tensão, são ligados um ao outro, 

A resistência ao isolamento nos casos de a) até d) iuclusivé, me
dida a cêrca de SOO v. de tensão co llínua durante um minuto, não 
deve ser superior a 2 megohms: 

2.- .Ensaio de aquecimento ,. 
Se o aparelho permaneceu durante 4 horas num. sítio em que a 

tempe~atura ~ra de 50' C, não deve, por êsse facto, resultar qualquér 
inconveniente ·para a boa manipulação do mesmo aparelho. 
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§ 1. ...,.. Limites de aplicação 

. Estas condições são apdcáveis aos aparelhos receptores e amplí

. ficadores de T. S. F. quando êstes são destinados a serem ligados a 
instalações de c1rrente forte, com ou .sem interposição de aparelhos 
auxiliares. São igualmente aplicáveis aos próprios aparelhos auxiliares,· 
Estas condições não são aplicáveis senão aos aparelhos que devem ser 
postos nas mãos do público. ~ão são, portanto, aplicáveis aos apare
lhos que devem ser confiados a um pessoal técnico especialisado, tais 
como, por exemplo : amplificadores de grande potência. · 

Essas condições dizem só respeito à segurança e não à eficácia· 
dos aparelhos, e só dizem também respeito aos aparelhos utilizados 

· em lugares sêcos. 

§ 2. -De ftnições 

a. -;Por instalação de corrente forte, segundo estas condições, en
tende-se qualquér fonte de corrente forte cuja tensão ultrapasse 
42 v. em trabalho normal e que não seja exclusivamente reser
vada à alimentação de instalações de ràdiodifusão ou de amplifi-
cação. . 

b.-Por aparelhos de ràdiodifusão ou amplificadores, segundo estas 
prescrições, entende-se: 

1-.Os aparelhos receptores de ràdiodifusão ·e os amplificadores 
com ou sem . dispositivo incorporado · para a reprodução dos 
sons; 

2 ~ Os aparelhos independentes para a reprodução dos sons, tais 
Como alto falantes, auscultadores, microfones, reprodutores de" · 
fonógrafo, etc. . 

3 - Motores eléctricos para discos de fonógrafo. 

c. -Por ·aparelhos auxiliares, segundo estas condições, entende-se: 

1 - Os aparelhos ligados directamente a uma instalação d~ cor
rente forte e servindo para a alimentação de aparelhos de n· 
diodífusão ori amplificadores, tais como aparelhos de tensão 
anódica ou de tensão de grêlha, aparelhos de .corrente de 
aquecimento, carregadoresde acumuladores, etc., assim como 

· as combinações dêstes aparelhos entre si. · 
2- Aparelhos servindo para a ligação a uma instalação de correu~ 

te forte, a-fim:de utilizar esta como antena ou com 1. terra. 
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d.-Por a~'arelhos de alimentação indirecta, segur.do ~stas prescrições 
' entende-se os aparelhos que funcionem por meio duma corrente 

tirada indirecta, inteira, ou parcialmente, duma instalação de cor
rente forte, como, por exemplo, os aparelhos para a reprodução 
dos sons, tais como:. alto falantes, auscultadores, reprodutores 
eléctricos de discos de fonógrafo e microfones ; os receptores da 
T. S. F. e os amplificadores podem ser também classificados nestá 
categoria se o seu funcionamento o justificar. ' 

e.~ Por limitativo.s de temperatura entende-se 9s dispositivos que im
pedem a temperatura de ultrapassar, no interior dum aparelho, 
um valor determinado. 

f, - Os intererruptores de segurança são dispositivos que têm por fim 
· a supressão automática da corrente nas partes metálicas oue se 

tornem acessíveis ao abrir-se o aparelho, 

§ 3,- Generalidades sôbre os ensaios 

a.- Salvo nos casos de prescrição em contrário, as peças e os apare
lhos são ensaiados durante o seu funcionamento e posição nor
mais com a temperatura ambiente de 20 + 5' centígrados. 

b. -Os ensaios são efectuados pela ordem dos porágrafos destas con
dições. 

c. -Cada aparelho e cada peça são ensaiados separadamente ; além 
disso, o ensaio das peças soltas será feito sôbre o número de pe-. 
ças presc~itas. nos parágrafos 9 b, c, d, e, f, h. Se, para o ensaio· 
de peças não enuncia das precedentemente, fôr conveniente fazer 
uma simplificação, também se poderá fazer um ensaio em con-
junto. · · 

d.- Para os aparelhos que podem funcionar com vários intervalos de 
tensão. e de lreqüência, os ensaios serão efectuados pela tensão 
.ou pela freqüência mais desfavorável de cada intervalo, . 

e.-Para os aparelhos de corrente contínua deve ter-se em conta a 
possibilidade duma mudança de polaridade. 

f,- Os. ensaios têm lugar sem que o aparelho seja ligado para a re-. 
cepção de T. S. F. ou para a reprodução de discos, Se os disposi-' 
tivos de acoplamento em reacção forem reguláveis, serão regula-
dos pelo valor mínimo da reacção. · 

§ 4.- Inscrições e designações 

a.·- As inscrições e as designações devem ser indeléveis e fàcilmente 
lisíveis. 
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b,-A tensão nominal ou o intervalo de tensões nominais, a freqüên
cia nominal ou o intervalo de freqüência nominal em hertz, a 

,marca de origem e a designação da natureza da· corrente devem 
ser indicadas de maneira clara e precisa. Nos aparelhos que po
dem ser ajustados a vários intervalos de tensão nominal o .inter
valo para o qual cada aparelho está efectivamente ajustado deve 
ser indicado em cada um dêles. · 

Os aparelhos que só podem funcionar com corrente alterna, 
devem trazer o símboio ~; os que só funcionam com corrente 

. contínua, devem .ser reconhecidos pelo símbolo = . 
·c.-Se as designações forem indicadas por meio de abreviaturas, a 

tensão será designada pelo símbolo V e a freqüência peio símbolo 
Hz. · 

d,- Os bornes de ligação serão designados assim: 

Ligação ao sector: 

para corrente continua 
. positivo + 
·negativo 

para corrente alterna 'V 

para corrente contínua 
e alterna .""" 

Alto-falante fJ Excitação do alto-falante 
positivo' +L 
negativo -L 

Telefone ~ Antena 'I" 
Terra n'n 
Pic]!:~up fi) 
Microfone * Excitação do microfone M 

positivo +M 
negativo -M 

A verificação dos pontos a-'d é feita visualmente. 

§ 5.- Condlçõés gerais 

\ 

Os aparelhos devem ter ta:is dimensões e ser construídos de tal 
. maneira que não possa haver perigo algum durante o seu funciona· 
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mento, nem para a pessoa que dêle se serve, nem tão pouco para as · 
que estiverem próximo. · 

A respectiva apreciação é feita pelo total dos ensaios efectuados. 

§ 6. - Protecção das pessoas 

a.-Tôdas as .Peças sob tensão dum aparelho em funcionamento de· 
vem ser· inacessíveis a· qualquér contacto acidental com o corpo 
das pessoas excepto se a corrente formada entre essas peças, ou 
entre elas e a terra, não .ultrapassar O,S mA e a tensão não fôr 
superior 24 .volts. 

Esta .condição não é aplicável aos alto-falantes quando .inde· 
pendente do aparelho. 

Se se trata de partes sob tensão ou quizermos determinar se 
a corrente formada pelas ditas peças ultrapassa ou não o valor de 
0,5 mA, não serão considerados como isoladores) 

1-'- os' caminhos de fuga de menos de 4mm e as distâncias no ár 
de menos de 3 mm nos circuitos eléctricos cujos elementos 
tinham uma diferença de potencial de SOO v. - valor máxi· 
mo- quer seja mútuo, quer em ligação com a terra ; 

os caminhos de fuga c~m menos de Í 2 +~)mm 
. \ 250 

e as distâncias no ar com.menos de ( 2+_§_.\mm ··. . . soo) 

nos circuitos eléctricos cujas peças tenham uma diferença de 
potencial (E) superior a SOO v. (valor máximo) quer seja 
mútuo, quer em ligação com a terra; · 

2 -as distâncias no vácuo; 
3- os condensadores com placas· móveis em. torno dum eixo; 
4- vernis e esmalte ; 
S- o isolamento dos botões de regulação e das alavancas de ma- · 

nobra quando estas dão acesso a partes metálicas; 
6-madeira •. 

Os bornes de ligação da antena ou da terra nos receptores, ós 
do reprodutor de discos, os do micrdone, etc., assim como 
os condutores entre os aparelhos intermediários e os apare· 
lhos receptores, são essencialmente considerados corrio acessí
veis à mão. 

A verificação da protecção contra os contactos acidentais da mão 
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é feita ~ depois de ter sido retirado o isolamento dos botões de regu • 
lação e das alavancas de manobra -com o auxílio dum dedo de con· 
tacto standardisada com o indicador de contacto. As dimensões dêsse 
dedo estão indicadas na fig. 1. ll:ste dedo é aplicado a quaisquér pon· 
tos de tôdas as, peças a ensaiar, , , 

Ter-se há em conta as mudanças feitas nos caminhos de fuga é 
, distâncias de ar pela colocação normal de condutores ou fichas, assim 

como pela modificação da forma dos condutores em seguida ao seu em· 
prêgo normal. 

Para êste ensaio, servir-nos hemos duma corrente de 40 v. pelo 
menos. Como indicador de contactos empregaremos uma: pequena lâm-
pada de incandescência. , 

Verificar'se há se a intensidade de corrente de 0,5 mA estará 
ultrapassada e, no caso de distâncias e de isoladores-se êstes não fo
rem considerados como isoladores - que essas distâncias e isoladores 
sejam ou não shuntados. , , , , , 

Com o aparelho isolado, servir-nos hemos duma fonte de corrente 
isolada da terra e da tensão nominal. A medida da intensidade é feita 

, por meio duma resistência de 2.000 ohms, isenta ,de seU-indução, li· 
,gada entre as peças a ensaiar ou entre elas e a terra. As ligações a 
fazer são as seguintes : 

O borne terra do aparelho não é ligado à terra, enquanto que um 
borne da fonte da corrente forte é ligado à terra ; · 

o borne terra do aparelho não é ligado à terra, enquanto que o 
outro borne da fonte de corrente forte é ligado à terra; 

o born'e terra do aparelho é ligado à terra assim como um borne · 
da fonte de corrente forte; 

o borue terra do aparelho é ligado, à terra assim como o outro 
borue 'da fonte de corrente forte. , , 

A intensidade de corrente eficaz não pode, em qualquér dêstes ca
sos, ir além de 0,5 mA. 

Nocálculo do' comprimento dos caminhos de fuga, não deve ser 
compreendida a madeira, qúe não é considerada como isoladora (nú
mero 6), Isto quere dizer que a madeira, cujo emprêgo é permitido como 
cobertura das peças ~oh tensão, deve ser, considerada como material 
bom condutor, de maneira, q]le uma, cobertura em madeira deve ser 
equiparada a uma cobertura metálica. 

b.-Peça' alguma metálica acessível (confor~e a alínea a) deve ser 
exposta a uma corrente acidental em ~onseqüência do afrouxamento 
de ligações aparafusadas ou apertadas, ou outras,,ligações que se 
possam acidentalmente desfazer, a não ser que a corrente que vai 
dainstalação de corrente forte, passando por essas peças para, a 
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terra, seja limitada a 0,5 mA (valor eficaz) ou que a tensão não. 
seja superior a 24 v. 

c.-As peças que servem para fechar o aparelho devem ser, de pre' 
ferência, de matéria não condutora (madeira, também). . 

d.- Os aparelhos cujas peças interiores tiverem uma diferença de po· 
tencial de 250 \;-2 = 352 v. (valor máximo) em relação à terra, 
devem ser encerrados numa caixa de matéria isoladora (madeira, 
inclusivé) se essas peças não estiverem eficazmente protegidas por 
um envólucro metálico para o exterior e contra as peças que es- · 

· ·tiverem em ligação com a instalação de corrente forte. Os ensaios 
b - d são feitos por meio âe exame visual assim como a medida 
descrita na alínea a, não estando o borne terra do aparelho de 
T. S. E. ligado à terra, ao passo que a medição da corrente só é 

·feita entre as peças metálicas ~acessíveis e a terra.· 
e.- Os bornes de ligação que, segundo a alínea a, deverão ser sub

traídos ao contacto acidental da mão, devem encontrar-se a· 20mm · 
pelo menos, de qualquér outro borne de ligação. 

A verificação é feita por medida, 
f, ~As alavancas de manobra, os botões 'de regulação, etc., devem 

ser feitas de matéria isoladora. · 
A ·verificação é feita por exame visual. . 

g.-Os aparelhos que, para se substituir bobines, lâmpadas, etc., têm 
que ser abertos, devem corresponder às condições enumeradas em 
a mesmo quando abertos, contanto que não se trate de peças que 
percam a sua tensão pelo facto âe se abrir o aparelho. Os con
densadores cuja capacidade ultrapasse .0,1 1,E e que são ligados a 
peças metálicas,. acessíveis quando a aparelho está aberto, devem 
ser tornados inofe!lsi~os. • . .,.,. . , ' . 
. A venficação e fe1ta cdm o auxiliO do dedo de ensa10, fig, 1 e 
sendo preciso, por um ensaio conforme o alínea a. 

As peças a substituir por uma mudança eventual do intervalo 
de tensão nominal duní aparelho, não são consideradas como in
termudáveis no sentido destas condições. 

k.- O aparelho deve ser consh uído de maneira que uma corrente su
perior a ·o,5 mA, proveniente da instalação de corrente forte, não 
possa passar para a terra passando. pelos bornes de ligação de 
circuito de corrente de excitação dos ·alto-falantes, auscultadores, 
etc. 

O ensaio é feito segundo a alínea a, ficando livre o borne terra 
do aparelho e fazendo-se a medida apenas entre cada um dos bor- , 

.nes em questão e a terra., 
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§ 7.- ·Tensão máxima admissível 

a,- Os circuitos eléctricos cujos ÓrJ!ãos possuem, duraute'o funciona
mento normal; uma diferença de potencial em relação à terra su
perior o 1000 v'2 volts -valor máximo -devem ser fechados 
em caixas metálicas de maneira que, mesmo em· caso de avaria, 
tensão alguma superior 'a 250 v. possa manifestar-se na parte ex
terior dessas caixas . 

.. b,- Quando os bornes ou as tomadas de corrente para a ligação dos 
aparelhos de alimentação indirecta têm uma tensão tal que a dife
rença, de potencial entre bornes ou alvéolos, ou ainda' entre bornes 
e a Íerra, seja superior a 250 v2 = 352 v. - valor máximo -
podendo .dar or1gem a uma corrente em caso de curto circuito ou 
duma ligação acidental à terra, deverá essa corrente ser limitada 
a 5 mA -valor eficaz - sendo corrente alterna ou a 20 mA sendo 
corrente contínua. . · 

t;, -A tensão entre peças em contacto com. a. instalação de êorrente . 
forte não poderá ultrapassar 250 v'2 = 352 v.- valor máximo; 

d.-Se os limites de tensão ou· de corrente indicados em a -c não 
estiverem ultrapassados, nrio serão coh<iderados como isoladores. , 
1.- os caminhos de fuga com menos de 4mm e as· distâncias de 

ar de menos de 3mm quando se trata de circuitos eléctricos 
.cujas· peças tenham uma diferença de potencial de 500 v.
.valor máximo - mútuo ou em relação à terra ; · · 

os caminhos de fuga com menos de ( 2 + 2~0 )mm e as dis· 

tâncias de ar· com meíws de (2+ ~)mm nos circuitos elét· 
' 500 ' 

!ricos cujas peças tenham uma diferença de potencial (E) com 
mais de 500 v.- valor máximo- mútuo ou em relação à terra. 

2.-as distâncias no vácuo. 
3,-os condensadores cujas placas se movem em vnlta dum eixo. 
4.- vernis e esmalte. 
5. -madeira, 

As verificações de a-d são feitos com o auxílio duma fonte de 
corrente da tensão nominal, isolada da terra e com o próprio aparelho 
isolado. . . .. . 

· Para a medida do valor máximo da tensão, servir• nos hemos dum .. 
instrumento de medida cuja resistência óhmica seja de l · mégohm; 
para a da intensidade da corrente, servir-nós hemos dum outro cuja 
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,resistência seja de 2.000 ohms, estando estas duas resistências isentas 
de self indução. 

A tensão entre as peças em questão .e entre elas e a terra, . assim 
como a intensidade da corrente no caso de curto circuito ou duma liga
ção acidental à terra, serão medidas nas quatro montagens seguintes: 

O borne terra não é ligado à terra, enquanto que um borne da 
fonte de corrente forte é ligado .à terra ; · 

O borne terra não é ligado à terra, enquanto que o outro borne 
da fonte de corrente forte é ligado à terra; . • 

O borne terra é ligado à terra, enquanto ql'eum borne da fonte 
de .corrente forte é ligado à terra; 

O .borne terra é ligado à terra, e11quanto que o outro borne da fon· 
te de corrente forte é ligado à terra. · . , 

O ensaio. repete-se circuitando as distâncias e os isoladores que 
não são éonsiderados como tais. Os . valores limites da tensão e da 
corrente .conforme (b), poderão ser agora ultrapassados de '20'/, ó má

,ximo. 
Deveremos ter em conta a modificação eventual dos· caminhos de 

fuga e das distâncias de ar em seguida à ligação normal de condutores 
e'da introdução também normal de fichas de tomadas de ,corrente, 

, assim como as mudanças de forma dos condutores em virtude dos es
forços devido ào emprêgo normal. 

Na verificação .dos caminhos de fuga ou das distancias de ar, é 
bom recordarmo-nos que a madeira não será considerada. como matéria 
isoladora, conforme o ponto S. Isto signífi~a que a' madeira, cujo em
prêgo é permitido como cobertura de peças sob tensão, deve ser con-

, siderada como matéria condutora, de forma que uma cobertura de ma- · 
deíra deve ser assimilada a uma cobertura metálica. O ensaio 'tem 

. lugar . no repouso ou em carga, se a tensão fôr mais elevada no último 
· · · dêstes,_casos. 

§ 8, "- Hlpert;,zsões 

Os aparelhos para corrente contínua devem ser construídos de 
maneira a poderem suportar as hipertensões que pódem dar-se durante 
o seu funcionamento normal. Entre os bornes de ligação dum circuito 
de corrente microfóníca, ou entre os bornes antena e terra~ num cir
cuito de alimentação de corrente forte, as hipertensões devem ser limi-
tadas aos valores máximos admissíveis. · 

Faz-se êste ensaio com um irradiador de esferas, regulado para 
uma tensão de· irradiação de. 15\JO v. (valor máximo) montado em de
rivação entre· os bornes em questão do aparelho, Este é ligado à 
fonte de corrente contínua por meio. dum fio de 10 m, de compri-
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mento, isolado a cautcbu. A tensão nos bornes deve ser de 1,1 
vezes a tensão nominal. O borne terra do · aparelho será ligado à 
terra. 

A-fim-de evitar reflexões, fazem parte do circuito -um condenmdor 
e uma resistência. Os fusíveis S têm por fim o isolamento rápido do 
sector, caso o vibrador comece a funcionar. Este irradiador será mon· 
tado entre: 

os bornes de Iígação ao sector ; 
.·cada um dêsses bornes e a terra. 

A ligação será feita e desfeita cem vezes . consecutivam!)nte, Se o. 
aparelho possuir um interruptor, essa manobra será feita com êsse in· 
terruptor. Caso contrário, servir-nos hemos duma ficha. 

O comutador U será invertido a meio do ensaio. Em cada uma 
das suas posições, o número de interrupções é o mesmo para tôdas as 
montagens do irradiador de esteras/ · 

Nesta experiência, não poderá produzir-se irradiação, e o aparelho 
submetido a ensaio não poderá sofrer qualquer modificação prejudicial 
para o seu emprêgo ulterior no sentido desta condiçã~. 

·§ 9. - Interruptores, comutadores, fuslvets, tomadas de corrente, con
dutores, motores de fonógrafo, baterias 

à.- Os interruptores do próprio aparelho e os de segurança, isto é, 
os interruptores que servem para desligar o"aparelho do sector de 
corrente forte, devem garantir uma interrupção omnípolar; 

-b. - Os interruptores destinados a desligar o aparelho do sector de 
corrente forte, devem satisfazer às «Condições para os interrupto· 
res incorporados». . 

A verificação é feita por exame visual e por um ensaiocon · 
forme as condições em questão. . ' 

.c.- Os interruptores de segurança devem ser construídos de maneira 
que funcionem convenientemente mesmo quando o aparelho fôr 
lentamente aberto. A verificação é feita por ensaio manual sem 

· que, todavia, seja· intencionalmente ensaiado manter o arco lumi· 
noso. , , , 

d,...:.os limitativos de temperatura devem possuir um poder suficiente 
de desligação. Não deve ser possível substituí-los sem auxflio de-
ferramenta. · . ·. · . · · 

O aparelho será alimentado sob uma tensão com o ·valor. de 
1,1 •vez a tensão nominal_estando'circúitados todos. os circuitos. da 
parte. a proteger •. O ensaio prossegue até.ao momento em que .o 
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limitativo de temperatura começa a . funcionar. Esta operação é 
repetida dez vezes. Durante êste ensaio não deve ser mantido 
qualquér arco luminoso: Nenhum outro perigo pode, aliás, advir. 
para o aparelho. . 

,' ' Se se tratar de limitativos de'temperatura que se inutilizem 
depois de terem funcionado, tem que se repetir o ensaio com nm 
limitativo dez vezes renovado, 

A verificação da intermudança é feita por ·uma montagem de 
ensaio. · 

e.- Os fusíveis das peças do aparelho que estejam em ligação metá
lica com o sector de corrente forte devem satisfazer às <<Condi
ções para os fusíveis construídos em matéria cerâmica com a 
cabeça mudável•>, excepção feita a corrente de fusão. Os outros 
fusíveis dev:em ser munidos duma cábeça fechada e terem o sufi-
ciente poder de desligação. . . • 

A medida dêsse poder é 'feita conforme (d) e, para o resto, 
conforme as condições relativas a êste caso. 

f, -As tomadas de corrente com ficha para a ligação ao sector de co~
rente forte, mesmo que façam parte dos aparelhos e devam debi
tar uma corrente forte, têm que satisfazer às «Condições para 
as tomadrts de corrente com ficha», · 
· A verificação é feita conforme as condições relativas a êste 
caso. · 

g.-As tomadas de corrente para aparelhos de alimentação indi-
, recta, assim como as dos condutores cujos bornes de ligação são 

essencialmente considerados como acessíveis conforme o parágrafo 
6 a, deverão ser realizados de maneira que não seja possível in
troduzir.· lhe as fichas, nein mesmo qualquér dos, polos, nas toma- . 
das de corrente para corrente forte normalisadas nem na do altfr 
falante. ' · · · . 

A verificação é feita .com o auxílio de calibres. 
São autorisàdas as tomadas de correntes combinadas desde 

que elas correspondam às. respectivas condições. Podemos citar, 
por exemplo, as tomadas de corrente combinadas para alto falante 
que permitam o acôrdo da corrente de excitação e da de m;~gne
tísação. 

h.-Os éondutores móveis, com excepção dos considerados como aces- · 
sivei~, segundo o parágrafo 6 a, devem satisfazer às «Condições 
para os condutores isolados a cautchu»~ 

O ensaio será feito segundo as condições em questão. 
i. -Os motores eléctricos para. discos de fonógrafo devem satisfazer às. 
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condições que se aplicam a êste caso. A êste. respeito estão sendo <> 
estudadas regras especiais. 

j.- O contacto do centro não poderá ser tirado senão ·.com auxílio de . 
ferramenta. ' · · 

k.- Para com as baterias que contenham líquido devem ser tomadas 
. precauções para que o isolamento da bateria, ou de qualquér das 

suas partes, nã9 possa ser prejudiéado se o líquido fôr derrama· 
do. A bateria deve ser acomodada de maneira que a acumulação 
de j!ases, assim como o perigo da sua inflamação, sejam evitados. 

Estas verificações Eão feitas por meio de exame visual. 

§ 10.- A 7uecimento 

ll.- Quando o aparelho estiver a funcionar, a elevação de temperatura 
nào deverá, em qualquér das suas peças, ultrapassar os valores 
indicados no seguinte quadro: · 

Natureza ~as peças ElevaÇão' da temperatUra 
em graUs centígrados 

Pep s fechando o aparelho para o exterior 30 
Cautchu . , . . . . , , . . . . . . 30 
Enrolam!!ntos impregnados e. enrolamen· · 

tos de fio esmaltado ou lacado. • • • 60 
Enrolamentos nãÓ impregnados . • : ·• 50 
Resistências em papel resina sintética. . 50 
Resistências em. vidro . • • • . . . • 65. 
Resistências em m .l!eriais cerâmicos · 

(mica ou amianto) . • . • 150 
Ferro de tran;formador • • • . • • • • 60 

Para outros materiais de. çonstrução, os, valores indicados' nes
te quadro poderão, por analogia, servir de base. 

b.- As peças mergulhadas em compound (mistura) não podem aque· 
. cer até ao ponto do compound se derreter.. . 

A experiência de a.:..:d ef~ctua-se regulando o aparelho, com 
tôdas as ligações feitas e pôsto a funcionar, a uma tensão de 1,1 
a tensão nominal e a da freqüência nominal. No.fim de 4 horas 
os limites de aquecimento indicados em (a) não podem ser ultra
passados em ponto algum. A quíilidade do 'compouf!d será verifi· 
cada colocando o aparelho na mais desfavorável posição de utilisa· 
ção para essa matéria. · . . 

c.- No circuito dos bornes considerados como essencialmente acessi-
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veis segundo o , p:•rágrafo 6 a, as distâncias. e isoladores conside
rados como isolantes imperfeitos pelo parágrafo 7 d, sendo . shun-

. tados ao mesmo tempo, a elevação de temperatura pode ultrapas
sar de 20 • f., o m~ximo, os valores limitados indicados em (a); 
contudo, ·ela poderá tamtém ultrapassá-los de 40• centígrados, o 
máximo. , , __ _ _ , 

Circuitando;se tõdas as . distâncias e isoladores e'll questão, 
liga-se depois o aparelho com. a tensão nominal à freqüência no· 
minai. Nestas condições, a elevação de. temperatura .não poderá 
ultrapassar em ponto algum, os limites apontados. . 

A experiência é considerada como favorável se os limitativos 
de temperatura começarem a funcionar antes & serem atingidos 
os limites dessa temperatura. · 

§ 11.- Circuitos eléctricos ligados a um sector de corrente forte 
. ' ' 

a, - 0 mínimo caminho de fuga entre pontos de polaridade OP,OSta, 
'deve ser de 4 mm com a distância mínima de ar de 3 mm. Êstes 
valores. devem ser adoptados quando são instalados os condutores, 
bem como as fichas normalmente necessárias • 

. b,- Os fios de ligação. interior devem se~ de tal natureza e estarem 
dispostos de tal maneira, que as condições de funcionamento nor
mal não produzam qualquér redução nos caminhos de fuga e nas 
distâncias. de ar indicadas em (a), nem que o isolamento possa, 
de qualquér maneira, ser prejudicado. . . 

A verificação de a-b ·é feita por meio de medições e por 
ensaio manual. · . · . 

.c,-As rôscas onde tenham de entrar parafusos que estabeleçam um 
contacto metálico, devem ser abertas e.n peças metálicas. 

A veriffcação é feita por exame visual. •. ·· ' 
.d.-Os bornes de contacto devem ser .construídos de maneira que o~ 

condutores se encontrem apertados. entre duas .peças metálicas. 
A verificação é feita por exame. v'sual. 

.e.- Os parafusos e as porcas devem ser bem fixas, especialmente se, 
além do contacto eléctrico,· asseguram também uma ligação mecâ-
nica. · 

Os compounds (misturas), cimentos, etc., não são consideradás 
como garantia· da fixação dessas ligações. 

· A verificação é feita por exam.e visual e por ensaio mauual. 
No caso de ligações por· meio de porcas, as.porcas de secção 

não circular, ou os entalhes devidamente feitos, podem ser consí· 
·derados como garantia suficiente da fixação das porcas. 
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§ 12.- Úgaçãó de condutores exteriores de corrente forte 

a.~ Os condutores ligados à entrada das habitações devem ser aperla-:
dos entre bornes com parafuso. As róseas devem ser métricas. (1) 

b .• -"- Os aparelhos que devem ser ligados a condutores instalados nas 
habitações, devem permitir a Iígaçã:o de condutores . de 1,5 a 2,5· 
mm2 de secção. . · 

c.- Os aparelhos que têm de ser deslocados, devem ser munidos. 
duma ficha de aparelho ou, então, devem permitir a ligação sólída. 
dé condutores móveis com a secção de 0,75 a 1,5 mm2. 

As fichas dos aparelhos devem satisfazer ás ~condições para as. 
tomadas de corrente bipolares para aparelhos, 10 250 v;» · .. 
· Os condutores móveis devem ter uma secçã:o de O, 75 · mm2, 

pelo menos. . . · . . 
: A varificação de a.,--c é feita por exame visual e por uma mon-· 

!agem de ensaio, assiní como, eventualmente, pelo exame da ficha 
. ·do aparelho conforme as condiÇões relativas a essas fichas. : 
d. -Os bornes de ligação devem ser fixos de maneira que seja im

possível qualquér deslígação provocada pelo apertar-se ou desa
. pertar-se dos condutores. (Fixação por meio de parafusos, ou db

positivo impedindo a desligação). 
A verificação é feita pela ligaçã:o e deslígação, dez vezes repe" 

tida, dum condutor com a maior secção prescrita. 
e, -Os.bórnes de ligação devem ser estudados de maneira a permitir· 

que êles apertem fortemente os condutores sem os partir . 
. Os· bornes devem. permitir a fixação dos condutores. sem que 

seja necessário preparar êstes para que se lhes seja soldada a. ~· 
extremidade, ou entrançar a mesma, ou ainda fazer-se ilhós. com:. 
ela. Eles devem ter uma forma tal que, depois de .Serem ap.ertados, 
o fio desnudado não possa escapar-se. . · 

A verifiéaÇão é feita pelo ex• me dos condutores depois da mon'· 
tagem 'de ensaio conforme (a-c). 

f.- Aos bornes tubulares são aplícadas as seguintes dimensões : 

diâmeÍro do ÍÚêie do parafuso de fixação 
diâmetro interiór der tubo • • 
comprimento do filête. do tubo 

3mm, 
3 " 
2 » 

• - . . . I, 

(1) ·Até nov·a- ordem· são_ também permitidas as -rôscàs comparadas com· a ··rôs. 
C2 métrica' sob o pontO 'de vist~de'-resiStência mecânicil; do Passo, etc .. 
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O comprimento do. filête do parafuso do fixação deve· ser igual, 
pelo menos, à soma do diâmetro interior do tubo e do comprimen
to do filête do tubo. 

Como comprimento do filête do tubo, tomar-se há a espessura 
da parede dêste. . ' 

_g,-Para os bornes ,de parafuso com cabeça de apertar, observar-se· 
·hão as seguintes dimensões: 

diâmetro do filête • . ; . 
comprimento do parafuso . . . . . . . 
comprimento do fil~te da porca do parafuso, 

' diâmetro da cabeça 
altura da cabeça 

3,5 mm 
5 » 

.. 1,5 » 
7 > 
2,2 'r 

Se, entre a cabeça do parafuso e o condutor, se encontrar um 
órgão especial para· a transmissão da pressão, por exemplo : uma 
placa de pressão qu_e não aparafuse, o. diâmetro da cabeça poderá 
ser reduzido de 1 mm. 

A 1verificação de f,_g é feita por meio de mediçõ~s. . 
:h.- Os bornes de ligação dos c mdutores devem ser montados de ma· 

neira que, depois da fixação dos condutores, seja evitado qualquér 
contacto com o corpo huinano ou com a terra. 

i.~ Os orifícios para .a passagem dos condutores devem permitir a in
trodução dos condutores com o seu revestimento protector e sem· 
que êsse revestimento possa ser prejudicado. . 

A verificação de h-i é feita por exame visual e por meio duma 
montagem de. ensaio, . · · . 

.k.-Os condutores móveis devem poder ser fixos aos seus bornes de 
maneira que não se possa exercer pressão alguma sôbre êstes e 
que o revestimento dos condutores não possa torcer-se nem tão 
pouco os condutores. 

A maneira como os bornes são descarregados da tracção e 
aquela que impede a torção, deve ser sempre aparente. · 

• Não são admitidas precauções improvisadas, tais como nós fei
tos nos condutoreo ou a fixação dêstes por meio dum cordel. 

Quer se trate de fios isolados a cautchu ou de cabos com du
plo cautchu, leves, os dispositivos que garantem a ausência de 
tracção ou de torsão sôbre os condutores devem ser devidamente 
eficazes; 

A verificacão é feita por exame visual ou pela seguinte maneira: 
Ligam-se os condutores ao aparelho em ensaios e empregam-se 

{JS dispositivos de protecção Contra a tracção e ·a torsão, 
Os fios pràpriamente ditos são introduzidos nos bornes, e os 
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parafusos são apertados, o suficiente para que os condutores fiquem 
no seu lugar sem dano algum. . · 

Os fios são depois submetidos durante um segundo a um es
fôrço de tracção de 6 kg. Este ensaio é repetido 100 vezes depois 
de terminado cada esfôrço de tracção. Em seguida, os condutores• 
são submetidos durante um minuto a um momento de torsão de 
2500 g cm. 
. A tracção não é aplicada por choques. 

Este ensaio será. efectuado com fios isolados a cautchu, assim 
como com cabos com dupla éamada de cautchu, leves, de. O, 75 e 
1,0 mm2 de secção. Durante êste ensaio, nem os condutores, nem 
o seu revestimento devem ser danificados pelos dispositivos prole~ 
ctores contra a- tracção e a torsão. · 

Depois dêste ensaio, a deslocação dos condutores não poderá 
ser superior a 2 mm, nem as suas extremidades poderão deslo· · 
car-se de maneira apreciável. ' · 

Para o cálculo da deslocação, faz-se um sinal no condutor an·· 
te~ do ensaio a uma distância ,aproximada de 2 cm do ponto em 
que age o dispositivo protector. Depois do cálculo feito, verifica-se 
qual foi a deslocação dêsse sinal em relação ao dispositivo pro· 
tector. Faz-se o mesmo cálculo estanio o contador carregado. 

§ 13. -Aparelhos intermediários 

à, -Entre o ponto de ligação à instalação da corrente forte e o de li
gação ao aparelho receptor, deverá ser colocado um condensador 

· não ~huntado do interior do aparelho intérmediário. A sua cápaci· 
dade não poderá ir além de 0,006 ~ F. hem será de rotação ; deve . 
ser de dieléctrico sól{do. . . . · 

A verificação é feita pela médição da capacidade assim como 
por exame visual depois da desmontagem. 

b.- o, aparelhos intermediários deverão constituír uma única peça 
com uma ficha de tomada de corrente. 

. , · A verificação é feita po( exame vis•ual e por medições. 
c.- A ligação entre o aparelho intermediário e o aparelho receptor será 

feita com. um condutor movei fixado na residência ao aparelho in-
termediário. ' . , 

A verificação é fejta por exame visual. 

§.14.- Acção da humidade.e .. cálculo do isolametzto 
•. '• . ~ 

. . 1 . . > -; . 
• -As tampas, peças de separação, etc.; que' estejam em contacto com 

. ' 
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. peças sob· tensão ou conduzindo corrente, deverão ser completa-
mente fechadas. . 

· O isolamento necessário para satis[azer às condições dos pará
~rafos 6,7 e 10, deverão satis[azer a ê~te respeito. . .. 

Ensaiode hum idade 

·b.-Todos os aparelhos, excepção feita dos aparelhos int~rmediários, 
são ensaiados sob o ponto dé vista .da acção que a humidade 

, exerce sôbre êles depois de se lhes terem sido retiradas as res
pectivas tampas e lâmpadas. As tampas .não serã6 ensaiadas sob 
êste ponto de vista senão quando forem con~tituídas por .matéria· 
isoladora, conforme as condições dos parágrafos 6 a, 7 d. e 10 c, 

.c. -A temperatura do aparelho a ensaiar é tornada igual à do am: 
biente, depois do que o aparelho é introduzido numa câmara hú; 
mida, representada na fig. 4 e cuj 1 parte inferior tem 20 a 30 mm 
de água, esta~do esta parte isolada sob o ponto de vista térmico, 

. Na câmara húmida introduz·se. em seguida o v&por de àgua 
contida num recipiente previamente aquecido à u.m ponto tal que, 
no fim· de 15 ou 20 minutos, a quantidade de vaporrediizido a 
água, ocupe um volume igual a 1/800 do volume total da câmilfa 
húmida, Deve evitar-se que o jacto de vapor bata directamente .no 
aparelho, o . qual deve ser conservado nessa câmara durante 24 
horas sem que essa atmosfera tenha sido modificada, · 

Para que a temperatura do aparelho seja pouco mais ou menos 
igual à do ambiente antes de se dar início ao ensaio, deve conser
var-se o rriesmo aparelho na sala durante as 4 horas precedentes. 
. A câmara é . construída em metal, excepto uma das paredes 

qne é vidrada para se. poder observar o aparelho submetido a 
ensaio. A parte inferior é também em metal. O bordo inferior da 
câmara está uns 10 mm acima do fundo da parte inferior, a· fim-de . 
permitir um ignalamente nãÓ contrariado entre a atmosfera da câ
mara e a da sala •. O suporte doaparellio deve permitir livremente 
·a penetração da humidade por tô ias· as suas faces. O lugar ocupa
do pelo aparelho estará a uns 15 cm acima do fundo da parte in
ferior. e a uma distância de 12,5 ém das paredes laterais e da 
parte superior da . câmara. . . . . . . 

Como .isolamento térmico pode servir uma placa de cortiça de 
2 cm de espessura. 

4.- Os aparelhos intermediários são, durante uma hora, imersos erri 
água à temperatura de 20+5' centígrados • 

.e.-Para os aparelho·s de baterias, conforme o parágrafo 9 k, a caixa 
. das baterias é cheia de água até 20 mm de altura, um momento 
antes do ensaió de tensão. . . . . 
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f,- Depois do ensaio rle humidade segúndo b'-e, o aparelho não deve 
· · revelar a existência de qualquér modificação que comprometa a 

segurança quedeve possuir. . · · . · 
g.- Os ensaios de tensão são efectuados logo a seguir ao ensaio de 

humidade. Depois de se ter e!lxugado as gôtas de. água visíveis 
com. o auxílio de papel mata-borrão, procede-se à medição da re
sistência do isolamento. 

Ensaio do Isolamento 

h,-Depois de se ter shuntado todos os isolantes e tôdas as .. distâncias. 
· que não são consideradas comó isolantes· segundo o parágrafo 7,d, 

· submete-se o aparelho a um ensaio de tensão, .sendo esta da 
mesma natureza da tensão à. qual o aparelho será submetido em 
trabalho normal. Dúrante .o minuto em que dura êste. ensaio não 
poderá notar,se qualquer falta de isolamento, nem produzir-se 
qualquér descarga pela parte exterior dos isolantes. A tensão de 
ensaio será de 2. E +1500. v., ,com o mínimo de 2000 v. (valor 
·eficaz).· Se a· corrente for alterná, esta será. pràticámente sinusoi
dal e terá a freqüência de 50 hertz. 

· Por E eu tende-se: 

o valor eficaz da tensão nominal do aparelho para os ensaios 
1 e 4; . . . .. ..· . .. . · 

os O, 7 dG valor máximo verificados no ensaio do parágrafo 7 
quando se trata de corrente alterna, ou cis valores máximos res
pectivos da tensão .contínua para os ensaios 2 e 3. 
. A tensão de e~saio será aplicada:. 

1.,.--- entre os bornes . de ligação à instalação de corrente forte e entre 
todos os pontos considerad?s como acessíveis conforme. o pará
grafo 6 a, tais' como os bornes de ligação à antena, à terra, ao re
produtor de fonógrafo, aos microfones, etc., .assim como aos con
dutores que ficam entre os aparelhos interme!fiários e os rece-
ptores; . . 

às partes metálicasdos botões de regulação e dasalavancas de 
manobra se ficarem expostas áo contacto acidental do corpo depois 
de se lhes ter tirado o isolallleuto ; .·· . •· . . .. 

a. uma capa de papel dé estanho aplicada ao aparelhO, aos bor
nes de ligação à corrente de excitação dos 'alto fá! antes; ausculta-
dores, etc.. · . · . .. . · . .· . · . · 

Nos aparelhos cuja caixa é em madeira, a capa de papel de · 
· estanho é aplicada interiormente. ·· 
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2.~ ;~ tôdas as peças do aparelho e a todos os isolamentos que, em 
caso de avaria po<sam pôr em. perigo a segurança do aparelho 
conforme os parágrafos 6, 7 e 10, na parte que diz respeito à cor
rente máxima de fuga admissivel, à tensão máxima admissível e 
ao aquecimento má:>.imo, a não ser que o ensaio destas p<çasou 
dêstes isolamentos já tenha sido.feito .com o ensaio 1. · 

A escôlha das peças é feita circuitando as· partes que interes
sam e verificando se as condições dos parágrafos 6, 7 e 10 foram 
satisfeitas: 

3.- entre as partes metálicas dos botões de· regulação e alavancas de 
manobra e nma capa de papel de estanho aplicada ao seu isola-
mento quando êle fôr acessível: . 

4.- entre as dos bornes dum interruptor que laça parte do circuito do 
seçtor e que se encontrem ligados um ao outro quando o interrup
tor estiver fechado. 

5. ~A resistência do isolamento nos ensaios enunciados em (h) núme
ros 1-'4, será medida sob uma tensão contínua de cêrca de SOO v. 
que não poderá descer abab:o de 2 mPgohms no· fim dum' minuto, 

§ 15. Segurançá geral sob o ponto de vista térmico 

a.- Os aparelhos devem possuír tôd3s ás condições de segurança sob 
o ponto de vista térmico. · 

b.- A sua segurança térmica é ensaiada numa câmara com a tempera
. tura de 50' centígrados. A duração do ensaio é de 4 horas. A 

temperatura será constante, com uma tolêrancia de ::1:: 5' centígra-
dos apenas; . · · 

A medição da temperatura pode ser feita com termómetro. Os 
limites de temperatura entendem-se como relativos ao tempo e ,ao 
espaço ocupado pelo aparelho a ensaiar, 

c.- Qualquér. aparelho ensaiado em câmara quente não deverá sofrer 
qualquér modificação que possa projudicar o seu bom funciona-
mento, segundo estas condições. · 

O seu funcionamento e a sua manobra devem ser feitas sem 
perigo algum. 

Os compound. eventualmente contidos no aparelho não poderão 
ser derretidos, nem devem amolecer de maneira a descobrirem as 
peças sob tensão estando o aparelho na posição mais desfavorável· 
de funcionamento. Pmém, é tolerada uma pequena deslocação do 
compowzd. · . ' 

d.-0 ensaio das partes isoladoras que servem t'e cobertura exterior, 
será feit.; .no seu estado normal de emprêgo. 
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Com o auxílio do aparelho representado na fig. 5, elas são sub
metidas a l!m a ensaio. de pressão por meio duma bola de .aço com 
5mm de diâmetro e com o pêso de 2 kg, colocada sôbre a.snper
fície isoladora. colocada horisontalmente. O ensaio é. feito à tem
peratura de 100' centígrados. A marca deixada pela. bola ao fim 
duma hora, não deverá ter um diâmetro superior a 2 mrri. 

Este ensaio não é feito às peças isoladoras em cerâmica ou em 
madeira. 

§ 16. '>egurança sob os pontos de vista térmico e de in jlamação das 
matéri.1s que isolam exteriormente as peças dos aparelhos para 
correntes fortes. 

a.'-- As matérias que isolam exteriormente as peÇlS dos aparelhos para 
correntes fortes, devein possuir tôdas as qualidades de segurança 
sob os pontos de vista térmico .e de inflamação. 

·b.- O ensaio é feito por meio dum cone aquecido electricamente e 
que está representado na fig. 6. Este cone é introduzido numa 
abertura cónica praticada na peça a ensaiar de maneira·que ultra
passe, em comprim ln tos iguais, as dimensões dessa abertura. A 
peça a ensaiar é aplicada sôbre o cone com um esfôrço de 
1200 gr. · 

Com o aquecimento eléctrico; o cone i: elevado eiil 3' minutos 
as seguintes temperaturas: . . ' 

Para as partes que .isolam exteriormente e 
que têm ao mesmo fempo peças sob tenção . • 500' centig. 

Para as que isolam exteriormente se a dis
tância delas às· peças sob tensão for inferior ou 
igual a 100mm... • • • . • • . . • . • • • 300' centig. 

Esta temperatura será Illantida durante 2 minutos com uma 
tolerância de +' 10' centígrados. · 

A medição da temperatura é feita com um «termocouple» intro' 
duzido no c.one. . . 

Durante o aquecimento do cone e por meio. dum gerador de 
faíscas de alta freqüência, serão . produzidas, na parte superior 
dêsse cone, faíscas com o comprimento de 6mm. aproximada
mente. 

c,- Se o ensaio fôr feito à SOO' centígrados, a peça a ensaiar. não pode 
entrar no cone mais de.2mm. Se fôr feito a 300'; êste compri-
mento será elevado a 3 mm, . · 

Os gases produzidos durante o aquecimento não deverão infla-
mar,se sob a influência das faiscas. · 
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l!:ste ensaio não é feito a matérias cerâmicas isoladoras. As 
caixas de madeira que cobrem peças para corrente forte, n[o são 
isentas dês te ensaio.·. 

§ 17. Protecção contra a oxidação 
. . 

As peças em aço que, podendo ser atacadas pela ferrugem, com
prometam a segurança dos aparelhos, devem ser protegidas contra a 
ferrugem, · . . . · . • 

As peças ,metálicas que possam c9rrer .o risco ~e se enferrujar se
rão desengorduradas mergulhando-as, durante 10 pnnutos, num banho 
de tétracloreto de carbone e, em seguida, também durante 10 minutos, 
numa solução aquosa de cloreto de amónio a 10 '/, de 20 + 5' centí
grados e serão, por fim, suspensas sem terem sido sêcas, mas apenas 
'acudidas as gôtas de líquido durante 10 minutos, numa câmara hú
mida contendo vapor saturado e cuja temperatura será também de 
20 + 5' centígrados. Depois ·de sêcas numa câmara coma temperatura 
de 100 ±. 5' centígrados durante 10 minutos, as partes planas das pe
ças ensaiadas não deverão apresentar indício algum de ferrugem, 

li 






