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  خدا نام به
 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  های 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 شود می 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

 کمیـسیون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و  اسـت 3(OIML) قانونی شناسی دازهان المللی بین سازمان و 2(IEC)الکتروتکنیک 
 و کلـی  شـرایط  بـه  توجـه  ضـمن  ایـران  ملی استانداردهای تدوین  در.کند می فعالیت کشور در 5(CAC)کدکس غذایی 

 مـی  گیـری  بهـره  بینـالمللی  استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتهای آخرین از کشور، خاص های نیازمندی

 .شود

 مـصرف  از حمایـت  برای قانون، در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند می نایرا صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 و محیطـی  زیـست  مالحظـات  و محـصوالت  کیفیـت  از اطمینان حصول عمومی، و فردی ایمنی و سالمت کنندگان، حفظ

ـ  ارداتی،و اقالم یا / و کشور داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از اجرای بعضی اقتصادی،  تـصویب  اب
 اجرای کشور، محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می مؤسسه . نماید استاندارد، اجباری عالی شورای

 از کننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشیدن اطمینان برای همچنین . نماید اجباری را آن بندیو درجه صادراتی کاالهای استاندارد
 کیفیت مدیریت های سیستم صدورگواهی و ممیزی بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال ساتمؤس و زمانها سا خدمات

 گونـه  ایـن  اسـتاندارد  مؤسـسۀ  ، سـنجش  وسـایل  )واسنجی(کالیبراسیون  و مراکز ها آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و
 الزم، شـرایط  احـراز  صـورت  در و دکنـ  مـی  ارزیـابی  ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان

کالیبراسـیون   یکاهـا،  المللـی  بین دستگاه ترویج .کند نظارت می آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ
 ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش، وسایل )واسنجی(
 .است مؤسسه این وظایف ردیگ از

                                                 
  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 



 

  کمیسیون فنی تدوین استاندراد
 750/450تاوخود اید با ولتاژاسمیکلر وینیل پلی عایق و روکشبا وکابل سیم "

  "کابل ها و بندهای قابل انعطاف :  قسمت پنجم -ولت
   ) چهارمتجدید نظر( 

  یا نمایندگی/ سمت و    :رئیس
  د کنندگان سیم و کابل ایرانانجمن صنفی تولی  ، محمد باقر... پور عبدا

  )لیسانس مهندسی صنایع(

    :دبیر
  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 ( رکت رسانا کابل ش  ستخر ، رضا
  )ژیرلیسانس مهندسی متالو(

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

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

  )خاص سهامی ( شرکت سیمیا   معتمد رسا ، حسین
  )ژیرلیسانس مهندسی متالو( 



 

  فهرست مندرجات
  صفحه  عنوان 

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

   و  پیش گفتار 
  1   کلیات  1
  2   بند تخت با انعطاف پذیری باال   2
  4    کاربرد ندارد 3
  4   روشنایی تزئینی های  بند برای استفاده در داخل زنجیر 4
  6   با روکش پلی وینیل کلراید بند سبک   5
  9    معمولی با روکش پلی وینیل کلراید بند  6
  13    درجه90د برای حداکثر دمای هادی بر گرما با روکش پلی وینیل کلرایسبک و مقاوم در برابند   7

  سلسیوس
  16     درجه90یل کلراید برای حداکثر دمای هادی  معمولی و مقاوم در برابر گرما با روکش پلی وینبند  8

     سلسیوس
  20کتابنامه                                                                         ) اطالعاتی (  پیوست الف 9

     



 

  پیش گفتار
قـسمت   - ولت  750/450وخودی وینیل کلراید با ولتاژ اسمی تا       پل روکشسیم و کابل با عایق و       « استاندارد  

ایـن اسـتاندارد بـر اسـاس        .  تهیه شـد   1351نخستین بار در سال     »  ها و بندهای قابل انعطاف     کابل : پنجم
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایـران و تاییـد کمیـسیون هـای              پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط      

 اجـالس کمیتـه ملـی    د و چهـارمین چهارصـ بار مورد تجدید نظـر قـرار گرفـت و در           چهارمین مربوط برای 
 3به استناد بنـد یـک مـاده         این استاندارد    اینک   .تصویب شد    15/11/86 مورخ   برق و الکترونیک  استاندارد  

 ، بـه    1371قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمـن مـاه                  
  .عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود 

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

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

  . است 1381سال  : 607-5این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 
  :منابع و مĤخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است 

 سیم و کابل با عایق و روکـش پلـی وینیـل کلرایـد بـا        1381سال   : 607-5د ملی ایران شماره      استاندار -1
  کابل ها و بندهای قابل انعطاف:  قسمت پنجم - ولت750/450ولتاژ اسمی تاوخود 

2- IEC 60227-5 : 2003 ( Edition 2.2 ) , Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages 
up to and including 450/750 V – Part 5: Flexible cables ( cords) . 

  
  



 

 750/450سیم و کابل با عایق و روکش پلی وینیل کلراید با ولتاژ اسمی تاوخود 
  کابل ها و بندهای قابل انعطاف:  قسمت پنجم -ولت

  کلیات  1
 هدف و دامنه کاربرد  1-1

  و روکـش   و بندهای قابـل انعطـاف بـا عـایق      ها  کابل تعیین مشخصات ویژه  ،  هدف از تدوین این استاندارد      
  .باشد   می ولت500/300 تا وخود سطح ولتاژنیل کلراید با یو پلی

ای   ویــژه الزامات و 607 – 1شماره ایران  مربوطه در استاندارد ملی الزاماتها و بندها باید با  این نوع کابل 
  .که در این استاندارد داده شده مطابقت نمایند 

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

  . جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شود الزاماتبدین ترتیب آن . است 
ا و تجدید نظرهای بعدی ه در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصالحیه

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

  :   است  استاندارد الزامی  این  زیر برای  از مراجع استفاده
  .هادی های سیم و کابل  ، 1381سال :  3084شماره ایران استاندارد ملی   1-2-1
   -های الکتریکـی    ، مواد عایق و روکش کابل      1380: سال   : 5525-1استاندارد ملی ایران شماره       1-2-2

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

   -های الکتریکـی    ، مواد عایق و روکش کابل      1380: سال   : 5525-2استاندارد ملی ایران شماره       1-2-3
  .کهنگی حرارتی  روش های:  قسمت دوم -های آزمون عمومی روش

هــای   ، مــواد عــایق و روکــش کابــل1380: ســال  : 5525 – 4اســتاندارد ملــی ایــران شــماره   1-2-4
  .ها در دمای پایین  آزمون:  قسمت چهارم -یهای آزمون عموم  روش-الکتریکی

هــای   ، مــواد عــایق و روکــش کابــل1380: ســال  : 5525 – 6اســتاندارد ملــی ایــران شــماره   1-2-5
آزمون فشار در دمـای بـاال ، آزمـون مقاومـت عـایق و               :  قسمت ششم    - روشهای آزمون عمومی   -الکتریکی

  .روکش در برابر ترک خوردگی 
هــای   ، مــواد عــایق و روکــش کابــل1380: ســال  : 5525 – 7 ایــران شــماره اســتاندارد ملــی  1-2-6

   بـرای  حرارتـی  جـرم و پایـداری     هـای تلفـات    آزمـون :  قسمت هفتم    -آزمون عمومی  های  روش -الکتریکی
   ..P.V.C های آمیزه



 

1-2-7  IEC 60227-11 : 1993, Polyvinyl chloride insulated cables of rated 
voltages up to and including 450/750 V – Part 1: General  requirements . 
 
1-2-8  IEC 60227-22 : 1979  , Polyvinyl chloride insulated cables of rated 
voltages up to and including 450/750 V – Part 2: Test  methods. 
 
1-2-9  IEC 60332-13 : 1993, Tests on electric cables under fire conditions – 
Part 1:  Test  on  a single  vertical  insulated  wire or cable . 
  

 بند تخت با انعطاف پذیری باال  2 

  کد مشخصه   2-1
41 ) 607(   

  سطح ولتاژ  2-2
   ولت 300 / 300

  ساختمان  2-3
  هادی  2-3-1

  2: ها  تعداد هادی
 . اند تشکیل شده باشد    هایی از این دسته که بهم تابیده شده        های بهم تابیده یا گروه     هر هادی باید از دسته    

د بیشتری از مفتول های نازک تخت مسی با آلیاژ مـس تـشکیل شـده            هر دسته تابیده شده از یک یا تعدا       
  .  مارپیچ روی نخی از پنبه ، پلی آمید و یا مواد مشابه دیگر پیچیده شده است به صورتکه 

  .بیشتر باشد  1 جدول 5شده در ستون تعیین مقاومت هادی نباید از مقدار 

  عایق  2-3-2
  . هادی را دربر گرفته باشد  بوده و   Dد از نوععایق باید آمیزه ای از پلی وینیل کلرای

  .مطابقت نماید  1 جدول 1شده در ستون تعیین ضخامت عایق باید با مقدار 
  . کمتر باشد 1 جدول 4 نباید از مقدار تعیین شده در ستون یمقاومت عایق

  

                                                 
 نیز موجود است که جهت کسب آگاهی بیشتر بایستی مورد بهره برداری 1998 بر اساس مرجع سال 607-1ستاندارد ملی ایران ا-1

 . قرار گیرد
 موجود است که جهت کسب آگاهی بیشتر بایستی مورد بهره برداری  نیز1997 بر اساس مرجع سال 607-2ستاندارد ملی ایران ا -2

  .قرار گیرد
ایستی مورد بهره برداری  نیز موجود است که جهت کسب آگاهی بیشتر ب1979 بر اساس مرجع سال 3081ستاندارد ملی ایران ا -3

 .قرار گیرد 



 

  نحوه قرارگیری رشته ها  3–3–2
  . و با عایق پوشانیده شوند صورت کنار هم قرار گرفتهه و بها باید موازی  هادی
 در نظـر گرفتـه شـود تـا          هـادی هـا   ایق و در راستای هادی ها شیاری بین         عباید در دو طرف تخت      عایق  

   . جداسازی رشته ها از هم به سهولت انجام گیرد

  کلیابعاد   2-3-4
  .  باشد 1 جدول 3 و 2 شده در ستون های تعیین باید بین حدود کلیمیانگین ابعاد 

   )607 ( 41 داد ه های عمومی برای بند نوع -1جدول 
1  2 3 4  5  

  تعیین شده مقدار  میانگین ابعاد خارجی
 کثرحدا حداقل  ضخامت عایق

حداقل مقاومت عایقی در 
 سلسیوس درجه 70

حداکثر مقاومت هادی در 
  سلسیوس درجه 20

 )mm(   )mm(  )mm(   ) MΩ . km (  Km)/ Ω (   
8/0  4/4 × 2/2  0/7×  5/3  019/0  270  
  .محاسبه می گردد 1.... ملی ایران متوسط ابعاد داده شده بر اساس استاندارد -یادآوری

  آزمون ها   2-4
  . صورت گیرد 2 شده در جدول تعیینهای  باید با بازرسی و انجام آزمون 3-2 بند الزاماتمطابقت با 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .اجعه شود  مرIEC60719به استاندارد بین المللی  تا تدوین این استاندارد ، -1



 

   )607 ( 41 آزمون ها برای بند نوع -2جدول 
1 2 3 4  

شماره  :روش آزمون توضیح داده شده در 
دسته بندی   آزمون ردیف

  بند   ملیاستاندارد  آزمون
       مون های الکتریکیزآ 1

 S‚ T 2-607  2-1  مقاومت هادی ها 1-1
 S‚ T 2-607  2–2  برای کابل تکمیل شده ولت2000آزمون ولتاژ در  1-2
 T 2-607  2-4   درجه سلسبوس70مقاومت عایقی در  1-3

   607-1 و 607–2   خصوصیات ساختمانی و ابعادی 2
   بازرسی و  S‚ T 1-607  بررسی مطابقت با شرایط ساختمانی  2-1

 آزمون دستی

 S‚ T 2-607  1-9  اندازه گیری ضخامت عایق 2-2
 S‚ T 2-607  1-11 اندازه گیری ابعاد خارجی 2-3

      خواص مکانیکی عایق 3
 T 1-5525  10-1  از کهنگیآزمون کشش قبل  3-1
 T 2-5525  9-1-3-1  آزمون کشش بعد از کهنگی  3-2
 T 7-5525  9-1 آزمون تلفات جرم 3-3

 T 6-5525  9-1  آزمون فشار در دمای باال 4
    کشسانی در دمای پایین 5
 T 4-5525  9-1  آزمون خمش برای عایق در دمای پایین 5-1

 T 6-5525  10-1  آزمون شوک حرارتی 6
    برای کابل تکمیل شدهاستقامت مکانیکی 7
 T 2–607  3-2  آزمون خمش 7-1
 T 2–607  3-3  )پارگی ( آزمون بریدگی  7-2

   T 3081 آزمون جلوگیری از انتشار شعله 8

  راهنمای کاربرد   2-5
  . می باشد سلسیوس درجه 70حداکثر دمای هادی در استفاده عادی 

  . در دست بررسی است IECدر مربوط میته فنی  سایر راهنماها توسط ک-یادآوری

  کاربرد ندارد  3

  بند برای استفاده در داخل زنجیرهای روشنایی تزئینی  4
  کد مشخصه  4-1

43 ) 607(   
  سطح ولتاژ  4-2

   ولت300 / 300



 

  ساختمان  4-3
  هادی  4-3-1

  1 : هادی هاتعداد 
  . نمایند  مطابقت 3084 شماره ایران ملی استاندارد در ها  هادی5 گروه برای شده تعیین الزامات با باید ها هادی

  عایق  4-3-2
 بوده و شامل دو الیه باشد و به صورت دو بـار اکـسترود               Dعایق باید آمیزه ای از پلی وینیل کلراید از نوع           

  .شدن ، هادی را در بر گرفته باشد 
  . ه الیه داخلی چسبیده باشد الیه خارجی عایق باید رنگی متمایز با رنگ الیه داخلی داشته و باید ب

 5  جـدول  4 و 3 هـای  سـتون  در شـده  تعیـین  کلی ضخامت با باید عایقخارجی   و الیه داخلی  ضخامت جمع
  .باشد  2 ستون در شده تعیین اندازه از کمتر نباید ها الیه از یک هر ضخامت هیچ نقطه در اما ، داشته مطابقت
  .باشد  5 جدول 7شده در ستون تعیین کمتر از مقدار وس نباید یلیسی درجه س70عایقی در  مقاومت

   )607 ( 43 داده های عمومی برای بند نوع – 5جدول 
1  2  3  4  5  6  7  

میانگین ضخامت   میانگین قطر خارجی
  کلی عایق

حداقل مقاومت 
   70عایقی در 

 سلسیوسدرجه 

مقطع  سطح
  ها نامی هادی

2)  mm (  

 حداقل
ضخامت عایق 

 هر الیه
 )mm(  

حداقل 
ضخامت کلی 

 عایق
 )mm(   )mm(   

  حداقل
 )mm(   

  رحداکث
 )mm(    ) MΩ . km (  

5/0  2/0  6/0  7/0  3/2  7/2  014/0  
75/0  2/0  6/0  7/0  4/2  9/2  012/0  
  .محاسبه می گردد 1.... ملی ایران شده بر اساس استانداردتعیین متوسط ابعاد -یادآوری

   شناسایی بند  4-3-3
  سبز: حی برای الیه خارجی رنگ ترجی

  قطر خارجی  4-3-4
  .  باشد 5 جدول 6 و 5 شده در ستون های تعیینمیانگین قطر خارجی باید بین حدود 

  آزمون ها   4-4
  .  صورت گیرد 6 باید با بازرسی و انجام آزمون های داده شده در جدول 3–4 بند الزاماتمطابقت با 

  راهنمای کاربرد    4-5
  . باشد   میسلسیوس درجه 70دی در استفاده عادی حداکثر دمای ها

  
  

                                                 
 . مراجعه شود IEC60719به استاندارد بین المللی  تا تدوین این استاندارد ، -1



 

   )607 ( 43 آزمون ها برای بند نوع – 6جدول 
1  2  3  4  

 شماره  :روش آزمون توضیح داده شده در 
دسته بندی   آزمون  دیفر

  بند   ملیاستاندارد  آزمون
      آزمون های الکتریکی  1
 S‚ T 2-607  2-1  مقاومت هادی ها  1-1
  S‚ T 2-607  2-3   ولت برای کابل تکمیل شده2000تاژ در آزمون ول  1-2
 T  2-607  2-4  وسی درجه سلس70مقاومت عایقی در   1-3

   607-1 و 607-2   و ابعادی خصوصیات ساختمانی  2
  بازرسی و   S‚ T 1-607  بررسی مطابقت با شرایط ساختمانی  2-1

 آزمون دستی

حـداقلفقـط(درونـیالیـهعـایقاندازه گیـری ضـخامت  2-2
  )ضخامت

S‚ T 2-607 9-1 و 3-4  607-5 و 

فقـط حـداقل(الیـه بیرونـیعـایقاندازه گیـری ضـخامت  2-3
  )ضخامت

S‚ T 2-607  1-9 

 S‚ T 2-607  1-9  *کلیاندازه گیری ضخامت   2-4
 S‚ T 2-607  1-11  اندازه گیری قطر خارجی  2-5

      خواص مکانیکی عایق  3
 T 1-5525  10-1  *آزمون کشش قبل از کهنگی  3-1
 T 2-5525  9-1-3-1  *آزمون کشش بعد از کهنگی  3-2
 T 7-5525  9-1  *آزمون تلفات جرم  3-3

  T 6-5525  9-1  *آزمون فشار در دمای باال  4
       کشسانی در دمای پایین  5
  T 4-5525  9-1  *آزمون خمش برای عایق در دمای پایین  5-1

  T 6-5525  10-1  *آزمون شوک حرارتی  6
  --  T 3081 ن جلوگیری از انتشار شعلهآزمو  7

لذا الیه ترکیبی باید مثل یک الیـه        ،  از آنجائیکه دو الیه به یکدیگر پیوسته اند و جنس هر دو عایق نیز از آمیزه یکسان می باشد                    * 
  .آزمون شده و بر طبق نتایج ازمون آن ارزیابی شود 

   پلی وینیل کلراید روکشسبک با بند   5
  کد مشخصه   5-1

52 ) 607(   

   سطح ولتاژ  5-2
   ولت 300 / 300

  ساختمان   5-3
  هادی   5-3-1



 

   3  و2 : هادی هاتعداد 
   مطابقـت   3084شـماره   ایـران   ها در استاندارد ملی       هادی 5 شده برای گروه     تعیین الزاماتها باید با     هادی

  . نمایند 

  عایق  5-3-2
  . وده و هادی را در بر گرفته باشد  بDعایق باید آمیزه ای از پلی وینیل کلراید از نوع 

  . مطابقت نماید  7 جدول 2ضخامت عایق باید با مقدار مشخص شده در ستون 
  . باشد  7 جدول 6شده در ستون تعیین مقاومت عایقی نباید کمتر از مقدار 

  نحوه قرار گیری رشته ها  5-3-3
  .  تابیده شده باشند رشته ها باید بهم:  گرد بند
  .  موازی قرار گیرند به طورشته ها باید ر:  تخت بند

   وکشر  5-3-4
  . بوده و رشته ها را در بر گرفته باشد  5STاز پلی وینیل کلراید از نوع ای  باید آمیزه روکش

  . مطابقت نماید  7 جدول 3 شده در ستون نتعیی باید با مقدار روکشضخامت 
 خود ماده پر کننـده را تـشکیل         روکشن صورت    ممکن است فضای بین رشته ها ، را پرکند ، در ای            روکش

   .ها ممکن است توسط یک جدا کننده احاطه شود         مجموعه رشته . ها بچسبد    ولی نباید به رشته   ،  دهد   می
  . نباید به رشته ها بچسبد این جدا کننده 

  .  گرد باید عمالً مقطع گرد داشته باشند بندهای

   کلیابعاد  5-3-5
 شـده در سـتون      تعیینی تخت باید بین حدود      هابند کلی گرد و میانگین ابعاد      یهابند کلی رمیانگین قط 

  . باشد  7 جدول 5 و 4های 

  آزمون ها   5-4
  .  صورت گیرد 8 شده در جدول نتعیی باید با بازرسی و انجام آزمون های 3-6 بند الزاماتبا  مطابقت

  راهنمای کاربرد    5-5
  . باشد   میسلسیوسدرجه  70حداکثر دمای هادی در استفاده عادی 

  . در دست بررسی است IECدر مربوط  سایر راهنماها توسط کمیته فنی -یادآوری

  
  
  



 

   )607 ( 52 نوع بندداده های عمومی برای  -  7جدول 
1  2 3 4 5  6  

 تعداد و سطح  کلیمیانگین ابعاد 

  مقطع نامی 
  هادی ها

مقدار تعیین
شده ضخامت 

 عایق

مقدار تعیین
شده ضخامت 

 روکش
  حداکثر  حداقل

حداقل مقاومت 
  90عایقی در 

 سلسیوسه درج
2)  mm (  )mm(  )mm(  )mm(    )mm(   ) MΩ . km (  

5/0 × 2  5/0 6/0 6/4 9/5  012/0  
    یا یا    
    9/4× 0/3  9/5 × 7/3   

75/0 × 2  5/0 6/0 9/4 3/6  010/0  
    یا یا    
    2/5× 2/3  3/6 × 8/3   

5/0 × 3  5/0 6/0 9/4 3/6  012/0  
75/0 × 3  5/0 6/0 2/5 7/6  010/0  
  .محاسبه می گردد 1....ملی ایران متوسط ابعاد داده شده بر اساس استاندارد-یادآوری

   )607 ( 52 نوع بندآزمون ها برای  -  8جدول 
1 2 3 4  

شماره   :روش آزمون توضیح داده شده در 
دسته  آزمون  ردیف

  بند    ملیندارداستابندی 
    607-2  آزمون های الکتریکی  1
  S‚ T 2-607  2-1  مقاومت هادی ها  1-1
  S‚ T 2-607  2-3   ولت1500آزمون ولتاژ برروی رشته در   1-2
  S‚ T 2-607  2-2   ولت2000آزمون ولتاژ بر روی کابل تکمیل شده در   1-3
  T 2-607  2-4  وسی درجه سلس70مقاومت عایقی در   1-4

    607-1 و 607-2   و ابعادی صیات ساختمانیخصو  2
  بازرسی و  S‚ T 1-607  بررسی مطابقت با شرایط ساختمانی  2-1

  آزمون دستی
  S‚ T 2-607  1-9  اندازه گیری ضخامت عایق  2-2
  S‚ T 2-607  1-10  اندازه گیری ضخامت روکش  2-3
       کلیاندازه گیری ابعاد   2-4
  S‚ T 2-607  1-11  مقدار میانگین  2-4-1

  
  
  

                                                 
 . مراجعه شود IEC60719به استاندارد بین المللی  تا تدوین این استاندارد ، -1



 

   )607 ( 52 نوع بندآزمون ها برای ادامه  – 8جدول 
1 2 3  4  

شماره   :روش آزمون توضیح داده شده در 
دسته   آزمون  ردیف

  بند   ملیاستانداردبندی 
  S‚ T 2-607  1-11  پهن بودن مقدار دو  2-4-2

       خواص مکانیکی عایق  3
  T 1-5525  10-1  آزمون کشش قبل از کهنگی  3-1
  T 2-5525  9-1-3  آزمون کشش بعد از کهنگی  3-2
  T 7-5525  9-1  آزمون تلفات جرم  3-3

       خواص مکانیکی روکش  4
  T 1-5525  10-2  آزمون کشش قبل از کهنگی  4-1
  T 2-5525  9-1-3  آزمون کشش بعد از کهنگی  4-2
  T 7-5525  9-2  آزمون تلفات جرم  4-3

        آزمون فشار در دمای باال  5
  T  6-5525  9-1  عایق  5-1
  T  6-5525  9-2  روکش  5-2

        کشسانی و ضربه پذیری در دمای پایین  6
  T  4-5525  9-1   در دمای پایینآزمون خمش برای عایق  6-1
  T  4-5525  9-2   در دمای پایینآزمون خمش برای روکش  6-2
  T  4-5525  9-5   تکمیل شده در دمای پایینآزمون ضربه برروی کابل  6-3

        ن شوک حرارتیآزمو  7
  T  4-5525  10-1  عایق  7-1
  T 4-5525  10-2  روکش  7-2

         تکمیل شدهاستقامت مکانیکی کابل  8
  T  2-607  3-1  آزمون انعطاف پذیری  8-1

    T  3081  آزمون جلوگیری از انتشار شعله  9

   پلی وینیل کلرایدروکش معمولی با بند  6
  کد مشخصه   6-1

53 ) 607(   
  سطح ولتاژ  6-2

   ولت 500/300
  ساختمان   6-3
  هادی   6-3-1

   5 یا 4 ، 3 ، 2: ها  تعداد هادی
 مطابقـت   3084شـماره   ایـران   ها در استاندارد ملی       هادی 5 شده برای گروه     الزامات تعیین ها باید با     هادی

  .نمایند 



 

  عایق  6-3-2
  .فته باشد  بوده و هادی را در بر گرDای از پلی وینیل کلراید از نوع  عایق باید آمیزه

  . مطابقت نماید  9 جدول 2 شده در ستون تعیینضخامت عایق باید با مقدار 
  . باشد  9 جدول 6شده در ستون تعیین مقاومت عایقی نباید کمتر از مقدار 

  )در صورت وجود ( وه قرارگیری رشته ها و پرکننده نح  6-3-3
  . ند رشته ها و پرکننده ها باید بهم تابیده شده باش:  گرد بند

  .  موازی قرار گیرند به طوررشته ها باید : تخت بند 
  .  پر شود روکشفضای بین رشته ها باید بوسیله پر کننده جداگانه یا ، های گرد با دو رشته بندبرای 

  . پر کننده نباید به رشته بچسبد 
  روکش  6-3-4

  .  را دربر گرفته باشد  بوده و رشته ها5STاز پلی وینیل کلراید از نوع ای  باید آمیزه روکش
 .  مطابقت نماید 9 جدول 3 باید با مقدار مشخص شده در ستون روکشضخامت 
 خود مـاده پرکننـده را تـشکیل         روکشرا پر کند ، در این صورت        ها   ممکن است فضای بین رشته       روکش

حاطه شـود   مجموعه رشته ها ممکن است بوسیله یک جداکننده ا        . می دهد ولی نباید به رشته ها بچسبد         
  . که نباید به رشته بچسبد 

  . ی گرد باید عمالً مقطع گرد داشته باشند هابند
  کلیابعاد   6-3-5

 شـده در سـتون      تعیـین ی تخت باید بین حدود      هابند کلیی گرد و میانگین ابعاد      هابند کلیمیانگین قطر 
  .  باشد 9 جدول 5 و 4های 

  آزمون ها  6-4
  .  صورت گیرد 10شده در جدول تعیین های  ا بازرسی و انجام آزمون باید ب3-6 بند الزاماتمطابقت با 

  اهنمای کاربردر  6-5
  . سیوس میباشد ل درجه س70حداکثر دمای هادی در استفاده عادی 

   . در دست بررسی استIECسایر راهنماها توسط کمیته فنی مربوط در  -یادآوری
  
  
  
  
  
  



 

   )607   (53 نوع ندداده های عمومی برای ب - 9جدول 
1  2  3  4  5  6  

تعداد و سطح   کلیمیانگین ابعاد 
مقطع نامی  

  هادی ها

مقدار تعیین 
شده ضخامت 

 عایق

مقدار تعیین 
شده ضخامت 

 روکش
  حداکثر  حداقل

حداقل مقاومت 
 درجه  70عایقی در 

 سلسیوس

2)  mm (  )mm(  )mm(  )mm(    )mm(  ) MΩ . km (  
75/0 × 2  6/0  8/0  7/5  2/7  011/0  

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

1 × 2  6/0  8/0  9/5  
  یا

2/6 × 9/3   

5/7  
  یا 

5/7 × 7/4  

010/0  

5/1 × 2  7/0  8/0  8/6  6/8  010/0  

5/2 × 2  8/0  0/1  4/8  6/10  009/0  

75/0 × 3  6/0  8/0  0/6  6/7  011/0  

1 × 3  6/0  8/0  3/6  0/8  010/0  

5/1 × 3  7/0  9/0  4/7  4/9  010/0  

5/2 × 3  8/0  1/1  2/9  4/11  009/0  

75/0 × 4  6/0  8/0  6/6  3/8  011/0  

1 × 4  6/0  9/0  1/7  0/9  010/0  

5/1 × 4  7/0  0/1  4/8  5/10  010/0  

5/2 × 4  8/0  1/1  1/10  5/12  009/0  

57/0 × 5  6/0  9/0  4/7  3/9  011/0  

1 × 5  6/0  9/0  8/7  8/9  010/0  

5/1 × 5  7/0  1/1  3/9  6/11  010/0  

5/2 × 5  8/0  2/1  2/11  9/13  009/0  
  .محاسبه می گردد  1.... متوسط ابعاد داده شده بر اساس استاندارد ملی ایران -یادآوری

                                                 
 . مراجعه شود IEC60719به استاندارد بین المللی  تا تدوین این استاندارد ، -1



 

   )607  ( 53 نوع بند آزمون های - 10جدول 
1 2 3  4  

شماره  :روش آزمون توضیح داده شده در 
 ردیف

دسته بندی   آزمون
  ندب   ملیاستاندارد  آزمون

       لکتریکیآزمون های ا 1
  T,S 2-607  2-1  مقاومت هادی ها 1-1
       آزمون ولتاژ برروی رشته بر طبق ضخامت تعیین شده عایق 1-2
  T  2-607  2-3  میلی متر6/0 ولت برای ضخامت عایق تا و خود1500 1-2-1
  T  2-607  2-3  میلی متر6/0 ولت برای ضخامت عایق بیش2000 1-2-2

  T,S 2-607  2-2  ولت2000درتکمیل شدهابلآزمون ولتاژ بر روی ک 1-3
  T  2-607  2-4 سلسیوس درجه70مقاومت عایقی در  1-4

    607-2 و 607-1   و ابعادی ساختمانیخصوصیات  2
  بازرسی و  607-2 و T,S 1-607  بررسی مطابقت با شرایط ساختمانی  2-1

  آزمون دستی
  T,S 2-607  1-9 اندازه گیری ضخامت عایق 2-2
  T,S  2-607  1-10 روکشدازه گیری ضخامتان 2-3
      کلیاندازه گیری ابعاد  2-4
  T,S  2-607  1-11  مقدار میانگین 2-4-1
  T,S  2-607  1-11  مقدار دوپهن بودن 2-4-2

      خواص مکانیکی عایق 3
  T  1-5525  10-1 آزمون کشش قبل از کهنگی 3-1
  T  2-5525  9-1-3 آزمون کشش بعد از کهنگی 3-2
  T  7-5525  9-1  زمون تلفات جرمآ 3-3

      روکشخواص مکانیکی  4
  T  1-5525  10-2 آزمون کشش قبل از کهنگی 4-1
  T  2-5525  9-1-3 آزمون کشش بعد از کهنگی 4-2
  T  7-5525  9-2  آزمون تلفات جرم 4-3

  T  2-5525  9-1-4 آزمون عدم تأثیر گذاری 5
      آزمون فشار در دمای باال 6
  T  6-5525  9-1  عایق 6-1
  T  6-5525  9-2  روکش 6-2

       کشسانی و ضربه پذیری در دمای پایین 7
  T  4-5525  9-1  در دمای پایینآزمون خمش برای عایق 7-1
  T  4-5525  9-2  در دمای پایینروکشآزمون خمش برای  7-2
  T  4-5525  9-5  در دمای پایینآزمون ضربه برروی کابل 7-3

       آزمون شوک حرارتی 8
  T  6-5525  10-1  عایق 8-1
  T  6-5525  10-2  روکش 8-2

        تکمیل شدهاستقامت مکانیکی کابل 9
  T  2-607  8-1 آزمون انعطاف پذیری 9-1

    T  3081 آزمون جلوگیری از انتشار شعله 10



 

دمای هـادی     وینیل کلراید برای حداکثر    ی پل روکشسبک و مقاوم در برابر گرما با        بند    7
   سلسیوس  درجه90
  کد مشخصه   7-1

56 ) 607(    
  سطح ولتاژ  7-2

   ولت 300 / 300
  ساختمان   7-3

   هادی   7-3-1
   3 و 2 : هادی هاتعداد 
 مطابقـت   3084شـماره    ایـران ها در استاندارد ملی       هادی 5 شده برای گروه     الزامات تعیین ها باید با     هادی

  . نمایند 
  عایق  7-3-2

  . بوده و هادی را در بر گرفته باشد Eینیل کلراید از نوع عایق باید آمیزه ای از پلی و
  . مطابقت نماید  11 جدول 2شده در ستون تعیین ضخامت عایق باید با مقدار 

  . باشد  11 جدول 6 شده در ستون تعیینمقاومت عایقی نباید کمتر از مقدار 
  نحوه قرارگیری رشته ها   7-3-3

  . شده باشند رشته ها باید بهم تابیده :  گرد بند
  .  موازی قرار گیرند به طوررشته ها باید : تخت بند 

  روکش  7-3-4
  .  بوده و رشته ها را دربر گرفته باشد  10STاز پلی وینیل کلراید از نوع ای  باید آمیزه روکش

 .  مطابقت نماید 11 جدول 3 باید با مقدار مشخص داده شده در ستون روکشضخامت 
   خـود مـاده پرکننـده را تـشکیل          روکـش ین رشته را پر کند ، در این صـورت            ممکن است فضای ب    روکش

مجموعه رشته ها ممکن است بوسیله یک جداکننده احاطه شـود           . می دهد ولی نباید به رشته ها بچسبد         
  . که نباید به رشته بچسبد 

  . ی گرد باید عمالً مقطع گرد داشته باشند هابند
  ابعاد خارجی  7-3-5

ی تخت بایـد بـین حـدود داده شـده در            هابندی گرد و میانگین ابعاد خارجی       بندهاارجی  میانگین قطر خ  
  .  باشد 11 جدول 5 و 4ستون های 

  ها آزمون  7-4
  .  صورت گیرد 12شده در جدول تعیین های   باید با بازرسی و انجام آزمون3–7 بند الزاماتمطابقت با 



 

  راهنمای کاربرد  7-5
 . میباشد سلسیوس درجه 90اده عادی حداکثر دمای هادی در استف

  . در دست بررسی است IEC سایر راهنماها توسط کمیته فنی مربوط در -یادآوری

   )607 ( 56داده های عمومی برای کابل نوع  - 11جدول 
1  2  3  4  5  6  

تعداد و   کلیین ابعاد میانگ
مقطع  سطح 

نامی هادی 
ا

مقدار تعیین 
شده ضخامت 

 عایق

مقدار تعیین 
شده ضخامت 

  حداکثر  حداقل روکش

حداقل مقاومت 
   90 عایقی در

 سلسیوسدرجه 

2)  mm (   )mm(    )mm(    )mm(    )mm(    ) MΩ . Km (  
5/0 × 2  5/0  6/0  6/4  9/5  012/0  

    یا  یا      
      9/4× 0/3  9/5 × 7/3    

75/0 × 2  5/0  6/0  9/4  3/6  010/0  
    یا  یا      
      2/5 × 2/3  3/6 × 8/3    

5/0 × 3  5/0  6/0  9/4  3/6  012/0  
75/0 × 3  5/0  6/0  2/5  7/6  010/0  

  .محاسبه می گردد  1.... متوسط ابعاد داده شده بر اساس استاندارد ملی ایران -یادآوری
 

                                                 
 . مراجعه شود IEC60719به استاندارد بین المللی رد ،  تا تدوین این استاندا-1



 

   )607 ( 56 نوع بندآزمون های  -12جدول 
1 2 3  4  

شماره   :روش آزمون توضیح داده شده در 
  ردیف

دسته بندی   آزمون
  بند   ملیاستاندارد  آزمون

      آزمون های الکتریکی  1
  S، T 2-607  2-1 مقاومت هادی ها  1-1
  T 2-607  2-2 ولت2000کابل تکمیل شده درآزمون ولتاژ برروی  1-2
  T 2-607  2-3  ولت1500 دررشته هاآزمون ولتاژ بر روی  1-3
  T 2-607  2-4 سلسیوس درجه90مقاومت عایقی در  1-4

    607-2 و 607-1  و ابعادی ط در بر گیرنده مشخصات ساختمانیشرای  2
  بازرسی و  S، T 1-607  بررسی مطابقت با شرایط ساختمانی  2-1

  آزمون دستی
  S، T 2-607  1-9 اندازه گیری ضخامت عایق  2-2
  S، T 2-607  1-10 روکشاندازه گیری ضخامت  2-3
      کلیاندازه گیری ابعاد  2-4
  S، T 2-607  1-11 گینمقدار میان  2-4-1
  S، T 2-607  1-11 پهن بودن مقدار دو  2-4-2

      خواص مکانیکی عایق  3
  T 1-5525  10-1 آزمون کشش قبل از کهنگی  3-1
  T 2-5525  9-1-3 آزمون کشش بعد از کهنگی  3-2
  T 7-5525  9-1 آزمون تلفات جرم  3-3

      روکشخواص مکانیکی  4
  T 1-5525  10-2 آزمون کشش قبل از کهنگی  4-1
  T 2-5525  9-1-3 آزمون کشش بعد از کهنگی  4-2
  T 7-5525  9-2 آزمون تلفات جرم  4-3

      آزمون فشار در دمای باال  5
  T 6-5525  9-1  عایق  5-1
  T 6-5525  9-2  روکش  5-2

       در دمای پایینآزمون ها   6
  T  4-5525  9-1 آزمون خمش برای عایق  6-1
  T  4-5525  9-2 کشروآزمون خمش برای  6-2
  T  4-5525  9-5 آزمون ضربه   6-3

       آزمون شوک حرارتی  7
  T  6-5525  10-1  عایق  7-1
  T  6-5525  9-2  روکش  7-2

       پایداری حرارتی  8
  T  7-5525  10  عایق  8-1
  T  7-5525  10  روکش  8-2

        تکمیل شدهاستقامت مکانیکی کابل  9
  T  2-607  3-1 آزمون انعطاف پذیری  9-1

    T  3081 آزمون جلوگیری از انتشار شعله  10



 

دمـای  کلرایـد بـرای حـداکثر        وینیل   ی پل روکشمعمولی و مقاوم در برابر گرما با        بند    8
   درجه سلسیوس 90هادی 

  کد مشخصه   8-1
57 ) 607(   
  سطح ولتاژ  8-2

   ولت 300 / 500
  ساختمان   8-3
  هادی   8-3-1

  5یا  4 ، 3 ، 2 : هادی هاتعداد 
 مطابقـت   3084شـماره   ایران   هادی ها در استاندارد ملی       5شده برای گروه    الزمات تعیین   باید با   هادی ها   

  . نمایند 
  عایق  8-3-2

  . بوده و هادی را در بر گرفته باشد Eعایق باید آمیزه ای از پلی وینیل کلراید از نوع 
   .مطابقت نماید  13 جدول 2شده در ستون تعیین ضخامت عایق باید با مقدار 

  . باشد  13 جدول 6شده در ستون تعیین مقاومت عایقی نباید کمتر از مقدار 
  )در صورت وجود ( ا ه نحوه قرارگیری رشته ها و پرکننده   8-3-3

  . باید بهم تابیده شده باشند ، در صورت وجود ، رشته ها و پرکننده ها :  گرد بند
  .  موازی قرار گیرند به طوررشته ها باید :  تخت بند

 . پر شـود     روکش جداگانه یا    یفضای بین رشته ها باید بوسیله پرکننده ها       ،  های گرد با دو رشته      بندبرای  
  . کننده نباید به رشته ها بچسبد  پر
  روکش  8-3-4

  .  بوده و رشته ها را دربر گرفته باشد  10ST پلی وینیل کلراید از نوع  ای باید آمیزهروکش
 .  مطابقت نماید 13 جدول 3ص داده شده در ستون  باید با مقدار مشخروکشضخامت 
   خـود مـاده پرکننـده را تـشکیل          روکـش  ممکن است فضای بین رشته را پر کند ، در این صـورت               روکش

  . دهد ولی نباید به رشته ها بچسبد  می
ید کابل گرد با  .  شود که نباید به رشته بچسبد         است بوسیله یک جدا کننده احاطه      اجتماع رشته ها ممکن   

  . عمالً مقطع گرد داشته باشند 
  کلیابعاد   8-3-5

شـده در سـتون     عیین  تی تخت باید بین حدود      هابند کلیی گرد و میانگین ابعاد      هابند کلیمیانگین قطر   
  .  باشد 13 جدول 5 و 4های 



 

  آزمون ها  8-4
  .  صورت گیرد 14 شده در جدول تعیین باید با بازرسی و انجام آزمون های 3–٨ بند الزاماتمطابقت با 

  راهنمای کاربرد  8-5
  . میباشد سلسیوس درجه 90حداکثر دمای هادی در استفاده عادی 

  . در دست بررسی است IEC سایر راهنماها توسط کمیته فنی مربوط در -یادآوری

   )607 ( 57 نوع بندداده های عمومی برای  -13جدول 
1  2  3  4  5  6  

 تعداد و سطح   کلیمیانگین ابعاد 
مقطع نامی 
  هادی ها

دار تعیین شده مق
 ضخامت عایق

مقدار تعیین شده 
  حداکثر  حداقل روکشضخامت 

حداقل مقاومت 
  90 عایقی در

 سلسیوسدرجه 
2)  mm (   )mm(    )mm(    )mm(    )mm(    ) MΩ . km (  

75/0×2  6/0  8/0  7/5  2/7  011/0  
    یا  یا      
      0/6× 7/3  2/7 × 5/4    

  یا 9/5  8/0  6/0  2×1
2/6× 9/3  

  یا 5/7
5/7×7/4  

010/0  

5/1×2  7/0  8/0  8/6  6/8  010/0  
5/2×2  8/0  0/1  4/8  6/10  009/0  
75/0×3  6/0  8/0  0/6  6/7  011/0  
1×3  6/0  8/0  3/6  0/8  010/0  
5/1×3  7/0  9/0  4/7  4/9  010/0  
5/2×3  8/0  1/1  2/9  4/11  009/0  
75/0×4  6/0  8/0  6/6  3/8  011/0  
1×4  6/0  9/0  1/7  0/9  010/0  
5/1×4  7/0  0/1  4/8  5/10  010/0  
5/2×4  8/0  1/1  1/10  5/12  009/0  
75/0×5  6/0  9/0  4/7  3/9  011/0  
1×5  6/0  9/0  8/7  8/9  010/0  
5/1×5  7/0  1/1  3/9  6/11  010/0  
5/2×5  8/0  2/1  2/11  9/13  009/0  

  .حاسبه می گردد م 1.... متوسط ابعاد داده شده بر اساس استاندارد ملی ایران -یادآوری
  

                                                 
 . مراجعه شود IEC60719به استاندارد بین المللی  تا تدوین این استاندارد ، -1



 

   )607 ( 57 نوع بندآزمون های  - 14جدول 
1  2  3  4  

شماره   :روش آزمون توضیح داده شده در 
دسته بندی   آزمون  ردیف

  بند   ملیاستاندارد  آزمون
       آزمون های الکتریکی  1
  T,S 2-607  2-1  مقاومت هادی ها  1-1
ضـخامت  بـر طبـق     کابل تکمیـل شـده      آزمون ولتاژ برروی      1-2

  عایقتعیین شده 
     

  T 2-607  2-2   میلی متر6/0 ولت برای ضخامت عایق تاوخود 1500  1-2-1
  T 2-607  2-2   میلی متر6/0 ولت برای ضخامت عایق بیش از 2000  1-2-2

  T,S 2-607  2-3   ولت2000 در رشته هاآزمون ولتاژ برروی   1-3
  T,S 2-607  2-4  سلسیوس درجه 90مقاومت عایقی در   1-4

    607-2 و T,S 1-607  شرایط در بر گیرنده مشخصات ساختمانی و ابعادی  2
  بازرسی و  T,S 1-607  بررسی مطابقت با شرایط ساختمانی  2-1

  آزمون دستی
  T,S 2-607  1-9  اندازه گیری ضخامت عایق  2-2
  T,S 2-607  1-10  اندازه گیری ضخامت روکش  2-3
       یکلاندازه گیری ابعاد   2-4
  T,S 2-607  1-11  مقدار میانگین  2-4-1
  T,S 2-607  1-11  پهن بودن مقدار دو  2-4-2

       خواص مکانیکی عایق  3
  T 1-5525  10-1  آزمون کشش قبل از کهنگی  3-1
  T 2-5525  9-1-3  آزمون کشش بعد از کهنگی  3-2
  T 7-5525  9-1  آزمون تلفات جرم  3-3
  T 2-5525  9-1-4   )1)(سازگاری ( آزمون عدم تاثیر گذاری   3-4

       خواص مکانیکی روکش  4
  T 1-5525  10-2  آزمون کشش قبل از کهنگی  4-1
  T 2-5525  9-1-3  آزمون کشش بعد از کهنگی  4-2
  T 7-5525  9-2  آزمون تلفات جرم  4-3

        آزمون فشار در دمای باال  5
  T  6-5525  9-1  عایق  5-1
  T  6-5525  9-2  روکش  5-2

        ییندر دمای پاآزمون ها   6
  T  4-5525  9-1  آزمون خمش برای عایق  6-1
  T  4-5525  9-2  )2(آزمون خمش برای روکش  6-2
  T  4-5525  9-4  )3(آزمون ازدیاد طول برای روکش   6-3
  T  4-5525  9-5  آزمون ضربه   6-4



 

   )607 ( 57 نوع بندآزمون های ادامه  -14جدول 
  

1  2  3  4  
شماره   : آزمون توضیح داده شده در روش

دسته بندی   آزمون  ردیف
  بند   ملیاستاندارد  آزمون

       آزمون شوک حرارتی  7
  T  6-5525  10-1  عایق  7-1
  T  6-5525  10-2  روکش  7-2

        پایداری حرارتی  8
  T  7-5525  10  عایق  8-1
  T  7-5525  10  روکش  8-2

         تکمیل شدهاستقامت مکانیکی کابل  9
  T  2-607  8-1  آزمون انعطاف پذیری  9-1

    T  3081  آزمون جلوگیری از انتشار شعله  10
  . رجوع شود 607-1ایران  استاندارد ملی 1-3-5به بند فرعی   ) 1( 
  . کاربرد دارد  میلی متر5/12 تاوخود کلیبرای کابل های با قطر   ) 2( 
  . کاربرد دارد  میلی متر5/12ی بیش از کلبرای کابل های با قطر تنها   ) 3( 

  



 

  لفپیوست ا
   )اطالعاتی( 

  مهکتابنا

IEC 60719 : 1992 , Calculation of the lower and upper limits for the average outer 
dimensions of cables with circular copper conductors and of rated voltages up to and 
including 450 / 750 V . 
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