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  خدا به نام
 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی

و  اسـتاندارد  مؤسـسۀ  الزامـات  و قـوانین  اصـالح  قـانون  3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
استانداردهای  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ایران) رسمی(ملی 
 و مراکـز  نظـران   صـاحب *کارشناسـان مؤسـسه   از مرکـب  فنـی  هـای  کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

بـه   توجـه  بـا  و ملـی  مـصالح  با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، مؤسسات علمی،
-مـصرف  تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و لیدی، فناوریتو شرایط

 .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و کنندگان، صادرکنندگان
 و می شود ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفعیذ جعمرا به نظرخواهی برای ایران ملی نویس استانداردهای پیش
 ملـی  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  تـصویب  صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها از دریافت پس

  .شود می منتشر و ایران چاپ )رسمی(
کنند  می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

بـدین ترتیـب،    .شـود  مـی  منتـشر  و چـاپ  ایـران  ملی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ
ملـی   کمیتـۀ  در و تـدوین  5 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی

  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط دارداستان
المللـی   بـین   کمیـسیون 1(ISO)اسـتاندارد   المللـی  بین سازمان اصلی اعضای از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

کـدکس   کمیـسیون  4رابـط  تنها به عنوان و  است3(OIML) قانونی شناسی دازهان المللی بین سازمان و 2(IEC)الکتروتکنیک 
 هـای  نیازمنـدی  و کلـی  شـرایط  به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین  در.کند می فعالیت کشور در 5(CAC)غذایی 

 .شود می بهره گیری بینالمللی استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتهای آخرین از کشور، خاص

 مـصرف  از حمایـت  بـرای  قـانون،  در شـده  بینـی  پیش موازین رعایت با تواند می نایرا صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 و محیطـی  زیـست  مالحظـات  و محـصوالت  کیفیـت  از اطمینـان  حـصول  عمومی، و فردی ایمنی و سالمت کنندگان، حفظ
ـ  ارداتـی، و اقـالم  یـا  / و کشور داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از اجرای بعضی اقتصادی،  تـصویب  اب

 اجـرای  کـشور،  محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می مؤسسه . نماید استاندارد، اجباری عالی شورای

 از کننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخـشیدن  اطمینـان  بـرای  همچنین . نماید اجباری را آن بندیو درجه صادراتی کاالهای استاندارد

 و کیفیت مدیریت های سیستم صدورگواهی و ممیزی بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال ساتمؤس و زمانها سا خدمات
 ها سازمان گونه این استاندارد مؤسسۀ ، سنجش وسایل )واسنجی(کالیبراسیون  و مراکز ها آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت

 تأییـد  گواهینامـۀ  الزم، شـرایط  احـراز  صورت در و دکن می ارزیابی ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و

 وسـایل  )واسـنجی (کالیبراسـیون   یکاها، المللی بین دستگاه ترویج .کند نظارت می آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت

 ایـن  وظایف ردیگ از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش،

 .است مؤسسه

                                                           
  ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسۀ *

1- International organization for Standardization 
2- International Electro technical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 



 

  استاندرادفنی تدوین کمیسیون 
   - ولت750/450 تا وخوداسمیسیم و کابل با عایق و روکش پلی وینیل کلراید با ولتاژ« 

   »روش های آزمون : قسمت دوم
  ) چهارم تجدید نظر ( 

  یا نمایندگی/ سمت و    :رئیس
  یم و کابل ایرانانجمن صنفی تولید کنندگان س  ، محمد باقر... پور عبدا

  )لیسانس مهندسی صنایع(

   :ریدب
  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  نعیمی ، فخری

  )لیسانس فیزیک کاربردی (

  ) اسامی به ترتیب حروف الفبا (  :اعضاء
  )سهامی خاص ( شرکت سیم و کابل ابهر   خسروی ، بهروز

  ) قدرت_لیسانس مهندسی برق (

  )سهامی خاص ( کابل شرکت رسانا   ستخر ، رضا
  )ژیرلیسانس مهندسی متالو(

  )سهامی خاص ( شرکت سیم و کابل سمنان   عبقری ، رامین
  ) مخابرات–لیسانس مهندسی برق ( 

  )سهامی عام ( برق منطقه ای فشم   قلی زاده ترابی ، کیوان
  ) مخابرات -لیسانس مهندسی برق( 

  )سهامی خاص ( شرکت سیمیا   معتمد رسا ، حسین
  )ژیرسانس مهندسی متالولی( 



 

  فهرست مندرجات
  صفحه  عنوان 

   ج  آشنایی با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
   د  کمیسیون فنی تدوین استاندارد 

  و   پیش گفتار 
  1   کلیات  1
  3   یآزمون های الکتریک  2
  5   آزمون های استقامت مکانیکی کابل های انعطاف پذیر تکمیل شده  3
  
  
  
  



 

  فتارپیش گ
 قـسمت  - ولـت 750/450وخود تـا اسمیلی وینیل کلراید با ولتاژ سیم و کابل با عایق و روکش پ       « استاندارد  

ایـن اسـتاندارد بـر اسـاس پیـشنهادهای          .   تهیه شـد   1351نخستین بار در سال     » روش های آزمون     : دوم
ن هـای مربـوط بـرای    موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تاییـد کمیـسیو   رسیده و بررسی توسط     

بـرق   اجـالس کمیتـه ملـی اسـتاندارد     چهارصـدو چهـارمین   بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در   چهارمین
 قـانون اصـالح     3اینک این استاندارد به استناد بنـد یـک مـاده            . تصویب شد    15/11/86مورخ  والکترونیک  

 ، به عنوان استاندارد     1371 بهمن ماه    قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب          
  .ملی ایران منتشر می شود 

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات 
استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل ، 

. اردها ارائه شود ، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت این استاند
  .بنابراین ، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد 

  . است 1381سال  : 607-2این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 
  :ن استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است منابع و مĤخذی که برای تهیه ای

سیم و کابل با عایق و روکش پلی وینیـل کلرایـد بـا              ،   1381سال   : 607-2 استاندارد ملی ایران شماره      -1
   .روش های آزمون : دوم ولت قسمت 750/450خود  سطح ولتاژ تا و

2- IEC 60227-2 : 2003 ( Edition 2.1 ), Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages 
up to and including 450/750 V–Part 2 : Test methods . 

  



  

   750/450 تا وخوداسمیولتاژ پلی وینیل کلراید با روکشسیم و کابل با عایق و 
   آزمونروش های : قسمت دوم -ولت

 کلیات  1

    هدف و دامنه کاربرد  1- 1
در صورت (  روکشهای با عایق و  های آزمون سیم و کابل  تعیین روش ،ردهدف از تدوین این استاندا

های کاربردی برای   آزمون.باشد   ولت می750/450تاوخود ولتاژهای اسمی پلی وینیل کلراید با   )وجود
  تعیین  )  و مانند آن607-4 ، 607-3استانداردهای ملی ایران (  در مشخصات ویژه ،ها  انواع کابل

  . شوند می

    مراجع الزامی  2- 1
  مدارک الزامی زیر حاوی الزاماتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن ها ارجاع داده شده 

  .بدین ترتیب آن الزامات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شود . است 
ها و تجدید نظرهای بعدی  حیهدر صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصال

ها ارجاع  در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن. آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست 
  .ها مورد نظر است  های بعدی آن داده شده است ، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

  :  ست ا  استاندارد الزامی  این  زیر برای  از مراجع استفاده
   -هـای الکتریکـی    کابـل غالف ، مواد عایق و  1380: سال   : 5525-1استاندارد ملی ایران شماره       1-2-1

 مکانیکی  خواص تعیین آزمون ، خارجی ابعاد و ضخامت گیری اندازه :اول  قسمت-عمومی آزمون های روش

1-2-2  IEC 60227-1 : 19931 : Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to 
and including 450 / 750 V – Part 1 : General requirements . 

1-2-3 IEC 60332-12 : Tests on electric cables under fire conditions- Part 1 : Test on a 
single vertical insulated . 

   آن انجامدفعاتطبقه بندی آزمون ها از نظر   3- 1
   دنباش می  )Sنماد  ( ای ی نمونهها آزمونیا / و   )Tنماد ( های نوعی   آزمون ،ن شدههای تعیی آزمون

  . ) ت تعریف شده اس607-1شماره ایران   ملیاستاندارد 2- 3طور که در بند  همان( 
 و 607- 3شماره ایران استانداردهای ملی ( در استانداردهای مربوطه  جداول مورد نظر  درS  وT نمادهای

   .به کار رفته اند  )مانند آنو  607- 4
                                                           

 نیز موجود است که جهت کسب آگاهی بیشتر باید مورد بهره برداری قرار 1998 بر اساس مرجع سال 607-1 استاندارد ملی ایران -1
 .گیرد 

ید مورد بهره برداری قرار  نیز موجود است که جهت کسب آگاهی بیشتر با1979 بر اساس مرجع سال 3081 استاندارد ملی ایران -2
  .گیرد 

 



  

  

   نمونه برداری  4- 1
نمونه های مورد نیاز برای آزمون ها باید طوری برداشته شوند که در صورت وجود هرگونه عالمت به شکل 

   . شامل آن ها نیز باشند ،برجسته روی عایق یا روکش سیم یا کابل
های  با رنگ(  حداکثر سه رشته  ،ای  چند رشتههای  کابلبرای  ،9- 1به غیر از آزمون تعیین شده در بند 

   .تعیین شده باشدغیر از این  مگر  ، مورد آزمون قرار می گیرند )دکاربر در صورت  ،مختلف

  پیش آماده سازی  5- 1
   . انجام گیردروکشعایق یا آمیزه های  از اکستروژن پس ساعت 16تمام آزمون ها باید حداقل 

   آزموندمای  1-6
  .ید در دمای محیط انجام شود ، مگر غیر از این تعیین شده باشد آزمون ها با

  ولتاژ آزمون  1-7
غیـر از    هرتز باشد ، مگر      61 تا   49ولتاژهای آزمون باید متناوب و با شکل موج تقریباً سینوسی و فرکانس             

  . رصد می باشد د±7با رواداری     2 مقدار موثر آن برابر با به له ولتاژ نسبت ق.   تعیین شده باشداین
  .مقادیر ارائه شده مقادیر موثر می باشند 

  نشانه گذاریبررسی دوام رنگ ها و   8- 1
نام سازنده یا عالمت تجارتی و رنگ های  گذارینشانه مطابقت با این مقررات باید با سعی در زدودن 

پارچه خیس شده در آب  ساییدن نرم یک تکه پارچه پنبه ای یا  )ده دقیقه( رشته یا شماره ها با ده بار 
   .روی آن ها بررسی شود

  اندازه گیری ضخامت عایق  9- 1
  روش آزمون  1-9-1

نمونه ها   . اندازه گیری شود5525- 1شماره ایران  استاندارد ملی 1-9ضخامت عایق باید مطابق با بند 
   .باید از سه محل به فاصله حداقل یک متر برداشته شوند

ته مطابقت روی هر کدام از رشته ها و در مورد کابل های بیشتر از پنج پنج رشتا در مورد کابل های 
   .رشته ای مطابقت روی پنج رشته بررسی می شود

   یا ه این عمل باید توسط دستگاه آزمون کشش انجام شد ،بیرون کشیدن هادی مشکل باشدچه چنان
  . ، شل شود بندی را خراب نکند وسایل مناسب دیگر که عایق یاآوردن با کش  رشته ها باید تکه ای از

  ارزیابی نتایج    9-2- 1
 از سه قطعه عایق نمونه برداری شده از هر  )برحسب میلی متر(  مقدار اندازه گیری شده 18میانگین 

 به عنوان مقدار میانگین ضخامت  ، بعد از گرد شدن به صورت زیر ،با تقریب دو رقم اعشارباید رشته 
    .عایق محسوب گردد



  

 به عنوان مثال  .به رقم باالتر افزایش یابدباید ار رقم اول اعش ، پنج یا بیشتر باشد  ،نچه رقم دوم اعشارچنا
   . گرد شود8/1 به 75/1 و 7/1به باید  74/1

   .کم ترین مقدار به دست آمده باید به عنوان حداقل ضخامت عایق در نظر گرفته شود
تعیین اندازه گیری های   به عنوان مثال ،یگری از ضخامتاین آزمون ممکن است با هر اندازه گیری د

   . انجام گیرد607-1شماره  ایران استاندارد ملی 3-2-6 در بند شده

  اندازه گیری ضخامت روکش  10- 1
  روش آزمون  1-10-1

   . اندازه گیری شود5525-1شماره ایران  استاندارد ملی 2-9 باید مطابق با بند روکشضخامت 
   . از سه محل به فاصله حداقل یک متر برداشته شودنمونه ها باید

  ارزیابی نتایج  1-10-2
باید  نمونه برداری شده روکش از سه قطعه  )میلی متربرحسب ( میانگین تمام مقادیر اندازه گیری شده 

 محسوب روکش به عنوان مقدار میانگین ضخامت  ،با تقریب دو رقم اعشار بعد از گرد شدن به صورت زیر
   .گردد

 به عنوان مثال  .به رقم باالتر افزایش یابدباید  رقم اول اعشار  ، پنج یا بیشتر باشد ،چنانچه رقم دوم اعشار
   . گرد شود8/1 به 75/1 و 7/1به باید  74/1

   . در نظر گرفته شودروکشکم ترین مقدار به دست آمده باید به عنوان حداقل ضخامت 
تعیین های   اندازه گیری : به عنوان مثال ،گیری دیگری از ضخامتاین آزمون ممکن است با هر اندازه 

   . انجام گیرد607-1شماره  ایران استاندارد ملی 3-5-6 در بند شده

  ی و دو پهنیکلاندازه گیری ابعاد   11- 1
   . باید به کار برده شود، 10-1 یا 9- 1سه نمونه برداشته شده مطابق با بندهای 

   15ها از  تر آن های تختی که بعد بزرگ  کابلکلیهای گرد و ابعاد   و کابلی سیمکلاندازه گیری قطر 
   . انجام شود5525-1شماره ایران  استاندارد ملی 3- 9 باید مطابق با بند  ،میلی متر بیشتر نباشد

 پروژکتور  ،ریزسنجاز  میلی متر باید 15تربیش تر از  های تخت با بعد بزرگ برای اندازه گیری کابل
  .استفاده شود ری یا دستگاه مشابه دیگری تصوی

   .ی در نظر گرفته شودکله باید به عنوان میانگین ابعاد دمیانگین مقادیر به دست آم
   . دو اندازه گیری باید در یک مقطع کابل انجام شود ،گرد روکشبا های  برای بررسی دو پهنی کابل

  آزمون های الکتریکی  2
  مقاومت الکتریکی هادی  2-1

 مقاومت هر هادی باید از نمونه ای از کابل به طول حداقل یک  ،ها  بررسی مقاومت الکتریکی هادیجهت
   .متر به دست آمده و طول نمونه باید اندازه گیری شود



  

 و طول یک کیلومتر باید با سلسیوس درجه 20تصحیح مقدار مقاومت نسبت به دمای ، در صورت لزوم 
   :رابطه زیر انجام شود

 
L

6000
t  234.5

254.5  R  R
t20

×
+

×=  

    :که در آن
t = سلسیوس برحسب درجه(   دمای نمونه در زمان اندازه گیری. (  

R20 =  بر حسب اهم بر کیلومتر(   سلسیوس درجه 20مقاومت در. (   
Rt =  مقاومتL متر سیم یا کابل در tبر حسب اهم (  سلسیوس   درجه. (  
L = بر حسب متر ،طول نمونه سیم یا کابل  )L می باشد و نه طول هر کامل  طول نمونه سیم یا کابل

   .)ی سیم کدام از رشته ها
  آزمون ولتاژ روی سیم و کابل های تکمیل شده  2-2

، مشروط بر آن که  شودباید در آب غوطه ور  ،  شدهداده، همان طور که تحویل یک نمونه از سیم یا کابل 
 3ب در جدول  دمای آب و مدت زمان غوطه وری در آ، طول نمونه. الیه فلزی باشد  سیم یا کابل فاقد

   . شده استتعیین 607-1شماره استاندارد ملی ایران 
در (  الیه فلزی  بهویکدیگر وصل شده اند  به و مابقی رساناها که هارسانابین هر یک از باید به نوبت ولتاژ 

یا آب و الیه فلزی اند  ر وصل شدهها که به یکدیگ هادی سپس بین همه  ، یا آب اعمال شود )صورت وجود
   .شود اعمال می

 تعیین شده 607- 1شماره استاندارد ملی ایران  3جدول ولتاژ و مدت زمان اعمال آن برای هر حالت در 
   .است

  آزمون ولتاژ روی رشته ها  2-3
ف  به جز بندهای تخت با انعطاروکش و بندهای تخت بدون  دارروکشی ها در مورد کابلاین آزمون 
  .کاربرد دارد  1پذیری باال

 و هر پوشش یا پرکننده دیگری روکش  .آزمون باید روی نمونه ای از کابل به طول پنج متر انجام شود
   .به رشته ها برداشته شودباید بدون آسیب رساندن 

 ها با در مورد بند تخت دو تایی قابل انعطاف ، باید در عایق بین رشته ها برش کوتاهی ایجاد شود و رشته
 3ولتاژ و مدت زمان اعمال آن برای هر حالت در جدول .  متر از یکدیگر جدا شوند 2دست برای طول 

 . شده است تعیین 607-1شماره استاندارد ملی ایران 
در آب ،   شده استتعیین 607- 1شماره استاندارد ملی ایران  3رشته ها باید همان طور که در جدول 

   .ن هادی ها و آب اعمال شود بییغوطه ور شده و ولتاژ
 تعیین شده 607- 1شماره  استاندارد ملی ایران 3ولتاژ و مدت زمان اعمال آن برای هر حالت در جدول 

  . است

                                                           
1- Flat tinsel cords 



  

  مقاومت عایقی  2-4
پنج متر که هایی از رشته به طول   آزمون باید روی نمونه .کاربرد داردها  این آزمون برای کلیه سیم و کابل

  .انجام شود ، اند  را گذرانیده2- 2آزمون بند   ،یا چنانچه این آزمون قابل اجرا نباشد 3- 2د قبالً آزمون بن
 متر 25/0 غوطه ور شود و طول تقریبی ، تا دمای تعیین شده گرم شده استنمونه ها باید در آبی که قبالً

   .انتهای نمونه بیرون آب قرار گیرد از هر
 607-1شماره  استاندارد ملی ایران 3غوطه وری در آب در جدول دمای آب و مدت زمان   ،طول نمونه ها

   . استتعیین شده
   .ها و آب اعمال شود بین هادیباید  ولت 500 تا80تقیم بینمس سپس ولتاژ

اندازه گیری شده و مقاومت عایقی برای یک کیلومتر  مقاومت عایقی نباید یک دقیقه پس ازاعمال ولتاژ
  . کابل محاسبه گردد سیم یا

   اقل مقاومت عایقی که در استانداردهای مربوطهدست آمده نباید از حده از مقادیر بیک  هیچ
    .کمتر باشد، اند  تعیین شده )مانند آن  و 607- 4 و607-3شماره  ایران استانداردهای ملی( 

 و 607- 4 و607-3شماره ایران استانداردهای ملی ( مقادیر مقاومت عایقی که در استانداردهای مربوطه 
ر بوده که با استفاده از رابطه تاهم م 1 × 108حجمیویژه بر اساس مقاومت   ،تعیین شده اند )مانند آن 

   :زیر محاسبه شده اند
  

d
DR = 0.0367 log10  

   :که در آن
R= بر حسب مگااهم کیلومتر(   مقاومت عایقی. (   
D=  نامی بیرونی عایق قطر.  
d=است  عایقدرونی قطر نامی ، برگیرنده هادی یا در مورد بندهای با انعطاف پذیری باال  ایره در قطر د.  

   پذیر تکمیل شدههای انعطاف های استقامت مکانیکی کابل آزمون  3
  های انعطاف پذیری آزمون  3-1
  کلیات  3-1-1

  .  استتعیین شده 607-1شماره  استاندارد ملی ایران 1- 3-6- 6 در بند الزامات
مورد مصرف در  انعطاف پذیر هادیهای با  این آزمون در مورد بندهای با انعطاف پذیری باال و نیز سیم

ها  آنهادی که سطح مقطع نامی پذیر های چند رشته انعطاف  سیم کشی نصب ثابت و همچنین کابل
   .داردن، کاربرد  میلی متر باشد 5/2تر از  بزرگ

  تجهیزات  2 -3-1
دستگاه شامل این   .انجام شود،  است  شدهدادهنشان  1 که در شکل دستگاهیه وسیله این آزمون باید ب

  های کابل مورد آزمون  رای هر یک از نمونهقرقره ب، سیستم راه انداز حامل و نیز چهار  Cحامل 
  زه  دو قرقره دیگر که ممکن است اندا. قرار دارد B و  A دو قرقره هم اندازهCبر روی پایه  .باشد   می



  

   این چهار قرقره باید به  ،در طرفین دستگاه نصب شده است،  متفاوت باشد B و  Aها با دو قرقره  آن
های رفت و   باید بتواند سیکلاملپایه ح  .ها قرار گیرد ای تنظیم شوند که نمونه به طور افقی بین آن گونه

 متر بر ثانیه 33/0تقریبی ت ثاببرگشت را در فاصله حداقل یک متر در مسیر تعیین شده با سرعت 
   .بپیماید

،  شیار نیم دایره و برای کابل های تخت  ،قرقره ها باید از جنس فلز ساخته شده و برای کابل های گرد
 باید به گونه ای باشد که همیشه نیروی کشش به D گیره محدود کننده  .شیار در آن ها تعبیه شده باشد

 فاصله هر گیره محدود  . در حال دور شدن از آن می باشدCمتحرک وسیله وزنه ای اعمال شود که پایه 
کننده تا نگه دارنده اش هنگامی که محدود کننده دیگر روی نگه دارنده اش قرار دارد نباید از پنج سانتی 

    .متر بیشتر باشد
 آن وارد آید نرم و بدون آن که کشش ناگهانی به C حامل باید به گونه ای نصب شود که راه اندازسیستم 

   .در مسیر خود حرکت نماید

  
   آزمون انعطاف پذیریدستگاه -1شکل 

  آماده سازی نمونه  3-1-3
 روی ،  شدهدادهنشان  1که در شکل  متر باید همان طور 5تقریبا به طول پذیر یک نمونه از کابل انعطاف 

   های  قرقرهقطروزنه و جرم این   .ها قرار گیرد و به هر انتهای طرفین آن وزنه مناسب وصل گردد قرقره
A و B استتعیین شدهنشان  1 در جدول .   



  

   جرم وزنه و قطر قرقره ها-1جدول 
 نوع کابل 

   پذیرانعطاف
  تعداد رشته ها

  رجوع شود به( 
   )2یادآوری 

 سطح مقطع نامی هادی
mm2  

 جرم وزنه 
kg  

  قطر قرقره ها 
mm  

  )1رجوع شود به یادآوری ( 
بند تخت بدون 

  5/0  2  روکش
75/0  

5/0  
0/1  

60 
60  

کابل سبک با 
. وی .پی  روکش

  سی
2  

5/0  
75/0  
1  
5/1  
5/2  

5/0  
0/1  
0/1  
0/1  
5/1  

60  
80  
80  
80  
120  

کابل های معمولی 
. وی .پی  روکشبا 

  سی
3  

5/0  
75/0  
1  
5/1  
5/2  

5/0  
0/1  
0/1  
0/1  
5/1  

80  
80  
80  
80  
120  

  4  

5/0  
75/0  
1  
5/1  
5/2  

5/0  
0/1  
0/1  
5/1  
5/1  

80  
80  
80  
120  
120  

 روکشکابل سبک با
  سی. وی .پی 

کابل معمولی با 
. وی .پی  روکش

  سی

5  

5/0  
75/0  
1  
5/1  
5/2  

0/1  
0/1  
0/1  
5/1  
0/2  

80  
80  
120  
120  
120  

6  

5/0  
75/0  
1  
5/1  
5/2  

0/1  
5/1  
5/1  
0/2  
5/3  

120  
120  
120  
120  
160  

7  

5/0  
75/0  
1  
5/1  
5/2  

0/1  
5/1  
5/1  
0/2  
5/3  

120  
120  
120  
160  
160  

12  

5/0  
75/0  
1  
5/1  
5/2  

5/1  
0/2  
0/3  
0/4  
0/7  

120  
160  
160  
160  
200  

کابل معمولی با 
. وی .پی  روکش

  سی

18  

5/0  
75/0  
1  
5/1  
5/2  

0/2  
0/3  
0/4  
0/6  
5/7  

160  
160  
160  
200  
200  

  . قطر از پایین ترین نقطه شیار اندازه گیری می شود  -1یادآوری 
های غیر ترجیحـی بـوده و در هنگـام          اند ، کابل    که در این جدول مشخص نگردیده      18 تا   7شته مابین   های با تعداد ر     کابل -2یادآوری  

  .تر از نظر تعداد رشته استفاده شود  وزنه و اندازه قطر قرقره باید از نزدیک ترین اندازه بزرگجرم  ،ها آزمون این کابل



  

  جریان بار برای رشته ها  3-1-4
تواند مورد استفاده   ولت می400/230 یا یک ولتاژ در حدود پایین  یک ولتاژ ،هبرای تامین جریان بار رشت

   .قرار گیرد
   :نمونه کابل باید تحت بار با مقادیر زیر باشد، در طی آزمون انعطاف پذیری 

  متر مربع با رواداری  آمپر بر میلییکتمام رشته ها باید تحت جریان   ،های دو و سه رشته کابل-
    .دقرار گیرن

  متر مربع  با رواداری پر بر میلی آم یک رشته باید تحت جریانهس   ، چهار و پنج رشته های کابل   -
                    با رواداریمتر مربع  پر بر میلیآم  n/3 قرار گیرند یا تمام رشته ها باید تحت جریانی معادل            

   .عبارت از تعداد رشته ها است n  که در آن باشد            
  

بلکه در این مورد باید از یک جریان سیگنال   ،دری رشته نباید تحت بار قرار گ5از  بیشبا های  کابل
   .استفاده شود

  ولتاژ بین رشته ها  3-1-5
 که ها سایر کابل برای .  ولت متناوب باشد230در حدود باید ها  هادیبین  ولتاژ، های دو رشته  برای کابل

اعمال  ولت باید به سه هادی آن 400 فازدر حدودسه متناوب ولتاژد ، نباش میرشته یا بیشتر  سهدارای 
که  در صورتی. سه رشته مجاور باید آزمون شوند   .ها به سیم خنثی متصل شوند و دیگر هادی شود

این موضوع همچنین وقتی   .عمال گرددولتاژ باید به الیه بیرونی ا، پوشش کابل دو الیه باشد ساختمان 
  .کاربرد دارد نیز ، که از جریان بار تحت ولتاژ ضعیف استفاده می شود 

   ) آزمون انعطاف پذیریدستگاهساختمان ( عیب یابی   3-1-6
 آزمون انعطاف پذیری باید به گونه ای ساخته شود که در خالل آزمون وقتی که عیوب زیر بروز دستگاه
  :  داده و سپس متوقف شودتشخیصها را  آن  ،نمودند
  .قطع جریان  -
 .اتصال کوتاه بین هادی ها  -
   . ) انعطاف پذیریدستگاه آزمون( مونه و قرقره ها آزاتصال کوتاه بین  -

  آزمون خمش  3-2
   . استتعیین شده 607-1شماره  استاندارد ملی ایران 2- 3-6- 6ات در بند الزام

ای به جرم   نصب شده و وزنه2 در شکل  شدهدادهنشان در دستگاه د یک نمونه از بند با طول مناسب بای
   .ها عبور کند  آمپر باید از هادی1/0 جریانی در حدود  . کیلو گرم به آن متصل گردد5/0

 به  ،خم شود، گذرد  ها می ای که از محور هادی نمونه باید به طرف جلو و عقب در جهت عمود بر صفحه
   . درجه را تشکیل دهد90 وضعیت نهایی با خط قائم زاویه طوری که در هر یک از دو

در مرتبه  60انعطاف پذیری سرعت .  درجه می باشد 180 حرکت چرخشی در طول زاویه  ،یک خمش
  .دقیقه است 

( )%10 0 -+

( )%10 0 -+
( )%10 0 -+



  

در این صورت هر  و تکرار گردددیگر  آزمون باید روی دو نمونه  ،چنانچه نمونه با آزمون مطابقت نکند
   .مطابقت نمایدمون مربوطه آزنمونه باید با 

  ابعاد بر حسب میلی متر
  
  
  
  
  
  
  
  

  ر نوسان کابلمحو  
  

  وسیله برای ثابت کردن نمونه  
  

  نمونه  
  
  
  

  
  

  وزنه  
  
  
  

   آزمون خمشدستگاه – 2شکل 
   1آزمون بریدگی  3-3

   . استتعیین شده 607-1شماره  استاندارد ملی ایران 3- 3-6- 6 در بند الزامات
 5/0از بند با طول مناسب باید به نگه دارنده محکمی وصل شده و وزنه ای به جرم انتهای نمونه ای 
 آمپر باید از هادی ها 1/0جریانی در حدود   .محکم شودآن  متر پایین نقطه اتصال 5/0کیلوگرم به فاصله 

   . شودرهاو سپس  تا نقطه اتصال باال آورده  مرتبه5 سپس وزنه باید . عبور کند
  

                                                           
1- Snatch 



  

  داسازی رشته هاآزمون ج  3-4
   . استتعیین شده 607-1شماره  استاندارد ملی ایران 4- 3-6- 6 در بند الزامات

   . به کار برده می شودروکشاین آزمون برای بندهای تخت بدون 
   نیروی الزم برای جدا کردن  .ها بر روی نمونه کوتاهی از بند ایجاد شود باید برشی بین عایق رشته

   . سرعت پنج میلی متر بر ثانیه به وسیله دستگاه کشش اندازه گیری شودها از هم باید با رشته
  ن انعطاف پذیری ساکنآزمو  3-5

   . استتعیین شده 607شماره ملی ایران  هایاستانداردمجموعه  ویژگیهای قسمت  در الزامات
انجام ، ست  میلی متر مربع ا5/2ها تاوخود  های که سطح مقطع هادی آن این آزمون باید بر روی کابل

    .شود
ت عمودی وضعی ساعت در 24 به مدت سیلیسیوسدرجه   )20±5( باید در دمای  کابل، قبل از آزمون 
    .نگه داری شود

 Bو Aگیره   دو .یردگ  مورد آزمون قرار می3شکل مشابه در دستگاهی متر   )3±05/0( با طولای  نمونه
  . رند متر باالتر از سطح زمین قرار گی5/1باید حداقل

   .حرکت کند A طور افقی و هم سطح گیرهه ب Bباید ثابت و گیره  A گیره
،   )در مدت آزمون عمود باقی بمانندو (  عمودی محکم شوند به صورتها  در گیرهباید دو انتهای نمونه 

 ،  باشدAگیره از  متر L=20/0 که باید در فاصله B و انتهای دیگر در گیره متحرک Aیک انتها در گیره 
   .گیرد خطوط نقطه چین شکل را می به وسیله  شدهدادهکابل حدوداً حالت نشان . گیرد  قرار می

نظیر شود  ای که به وسیله کابل تشکیل می  دور شود تا حلقهA ثابت  سپس باید از گیرهBگیره متحرک 
 که خطوط  به طوری ، شکل بین خطوط شاقولی میان دو گیره باشدU به صورت ، 3 طرح پر رنگ شکل

،  از آزمون اول پس این آزمون باید دو بار انجام شود و  .شاقولی مماس بر سطح خارجی کابل قرار گیرند
   . درجه حول محور خود چرخانیده شود180ها  کابل باید در داخل گیره

    .خط شاقولی اندازه گیری شوددو بین باید  Ĺمیانگین دو مقدار 
   نمونه باید با دو دور پیچیده شدن به دور قرقره که قطر استوانه  ،ق نبوداگر نتایج حاصل از آزمون مطاب

  .شودسازی آماده پیش  برابر کوچک ترین بعد کابل است 20 حدود  )محل پیچیدن نمونه به دور آن( 
، آماده سازی پیش از پس .  درجه چرخانیده شود 180نمونه باید حول محور خود ،  از اولین پیچش پس

  .نماید ات تعیین شده مطابقت و با الزامگرفته اید طبق روش باال مورد آزمون قرار ب نمونه
  استقامت کششی برای عضو مقاوم در برابر کشش برای کابل های باالبر  3-6

   . استتعیین شده 607ملی ایران استانداردهای مجموعه ویژگی های ات در قسمت الزام
  .متر باید وزن شود یک نمونه از کابل تکمیل شده به طول یک 

 هسته مرکزی ، هر طرف نمونه از متر 2/0تقریبی ها در طول  ها و رشته تمامی پوششپس از برداشتن 
  .قرار گیرد  متر از کابل 300وزن با متناظر کششی  در معرض نیرویباید  عضو مقاوم در برابر کشش شامل
   .برای مدت یک دقیقه اعمال گرددباید نیرو این 



  

که بتواند نیروی ثابت آزمون استقامت مکانیکی مناسب ه که به طور آزاد آویزان باشد یا ماشین یک وزناز 
   .کردتوان استفاده  می، اعمال کند 
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