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  خدا به نام
 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی

و  اسـتاندارد  مؤسـسۀ  الزامـات  و قـوانین  اصـالح  قـانون  3مـادۀ  یـک  بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
اسـتانداردهای   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 
مؤسسات  و مراکز نظران  صاحب*کارشناسان مؤسسه از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین
لیدی، تو به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی،
کننـدگان،  مـصرف  تولیدکننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منـصفانۀ  و آگاهانـه  مـشارکت  از که است تجاری و فناوری

نویس  پیش .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان
از  پـس  و مـی شـود   ارسـال  مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی جعمرا به نظرخواهی برای ایران ملی استانداردهای

ایران  )رسمی( ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها دریافت
  .شود می منتشر و چاپ
کننـد   مـی  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  ملـی  اسـتاندارد  عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ
ملـی   کمیتـۀ  در و تـدوین  5 شـمارۀ  ایـران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی

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

کـدکس   کمیسیون 4رابط اتنه به عنوان و  است3(OIML) قانونی شناسی دازهان المللی بین سازمان و 2(IEC)الکتروتکنیک 
 هـای  نیازمنـدی  و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین  در.کند می فعالیت کشور در 5(CAC)غذایی 
 .شود می گیری بهره بینالمللی استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتهای آخرین از کشور، خاص

 مـصرف  از حمایـت  بـرای  قـانون،  در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند می انایر صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 و محیطـی  زیـست  مالحظـات  و محـصوالت  کیفیـت  از اطمینـان  حصول عمومی، و فردی ایمنی و سالمت کنندگان، حفظ

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

 از کننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخـشیدن  اطمینان برای همچنین . نماید اجباری را آن بندیو درجه صادراتی کاالهای استاندارد
 مـدیریت  هـای  سیـستم  صـدورگواهی  و ممیـزی  بازرسـی،  آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال ؤسساتم و Ĥن هازم سا خدمات
 گونه این استاندارد مؤسسۀ ، سنجش وسایل )واسنجی(کالیبراسیون  و مراکز ها آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت
 الزم، شـرایط  احـراز  صـورت  در و کنـد  مـی  ارزیـابی  ایـران  تأیید صـالحیت  نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان

کالیبراسـیون   یکاهـا،  المللی بین دستگاه ترویج .کند نظارت می آن ها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ
 ایـران  ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش، وسایل )واسنجی(
 .است مؤسسه این وظایف دیگر 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 
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  دراستاندافنی تدوین کمیسیون 
 - ولت750/450خود  تا واسمی سیم و کابل با عایق و روکش پلی وینیل کلراید با ولتاژ « 

  »کابل های باالبر و کابل های اتصاالت متحرک : قسمت ششم 
  ) چهارم تجدید نظر (

  یا نمایندگی/ و سمت    :رئیس
  انجمن صنفی تولید کنندگان سیم و کابل ایران  باقر، محمد ... پور عبدا

  )صنایعمهندسی لیسانس (

   :دبیر
  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  ینعیمی ، فخر

  )لیسانس فیزیک کاربردی (

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

  ) قدرت_ لیسانس مهندسی برق(

   ) سهامی خاص(شرکت رسانا کابل   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   نمعتمد رسا ، حسی
  )ژیرلیسانس مهندسی متالو( 



 
ه 

  فهرست مندرجات
  صفحه  عنوان 

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

   و  پیش گفتار 
  1   هدف و دامنه کاربرد  1
  1   مراجع الزامی  2
  3    پلی وینیل کلرایدروکشخت با ل باالبر و کابل اتصال متحرک ت  کاب3
  8    پلی وینیل کلرایدروکشکابل باالبر و کابل اتصال متحرک گرد با   4

  16  روکشروش محاسباتی برای تعیین ابعاد فرضی   )لزامیا ( پیوست الف
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  پیش گفتار
 قـسمت   - ولت 750/450تاوخود  اسمی  سیم و کابل با عایق و روکش پلی وینیل کلراید با ولتاژ             « استاندارد  

ایـن  .  تهیـه شـد  1351نخـستین بـار در سـال     »  کابل های باالبر و کابل هـای اتـصاالت متحـرک            : ششم  
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تایید        استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط         

 اجـالس   چهارصـد و شـشمین    بار مورد تجدید نظر قرار گرفـت و در           چهارمینکمیسیون های مربوط برای     
به استناد بند یک  این استاندارد    اینک   .تصویب شد    15/11/86 مورخ برق و الکترونیک  کمیته ملی استاندارد    

 1371 قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن ماه                 3ماده  
  .، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود 

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

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

  . است 1381سال  : 607-6این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 
  :منابع و مĤخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است 

 پلـی وینیـل کلرایـد بـا         غالفسیم و کابل با عایق و       ،   1381سال   : 607-6شماره  ارد ملی ایران     استاند -1
   .کابل های باالبر و کابل های اتصاالت متحرک: قسمت ششم  - ولت750/450خود  تا واسمی ولتاژ 

2- IEC 60227-6 : 2001 , Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 
including 450/750 V – Part 6 : Lift cables and cables for flexible connections . 

  
  



 

 -ولت 750/450خود  تا واسمی  ولتاژپلی وینیل کلراید با  روکشو سیم و کابل با عایق 
   اتصاالت متحرک کابل هایی باالبر و  کابل ها: ششمقسمت 

 هدف و دامنه کاربرد  1
 اتصاالت یها کابلنیز و گرد و تخت باالبر  یها تعیین مشخصات ویژه کابل، ن استاندارد هدف از تدوین ای

   .باشد می  ولت450 / 750 تا وخود ولتاژ اسمیبا متحرک 
ای که در   ویـژهالزامات و 607-1شماره ایران  مربوط در استاندارد ملی الزاماتبا باید این نوع کابل ها 

  .طابقت نمایند شده متعیین این استاندارد 

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

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

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

  :   است  الزامی استاندارد  این  زیر برای  از مراجع استفاده
 ، سیم و کابل با عایق و روکش پلـی و ینیـل              1381: سال   : 607-2استاندارد ملی ایران شماره       2-1

  .روش های آزمون : قسمت دوم .  ولت 750/450 تاوخود ولتاژ اسمیکلراید با 
قسمت  - کابل های فرکانس رادیویی،  1381سال  :  1311-0- 1 ملی ایران شمارهاستاندارد   2-2

   .راهنمای طراحی مشخصه های تشریحی مربوط به کابل های هم محور: صفر 

  . ، هادی های سیم و کابل 1381سال  : 3084استاندارد ملی ایران شماره   2-3
  هـای الکتریکـی     ، مواد عایق و روکش کابـل 1380: سال   : 5525-1استاندارد ملی ایران شماره       2-4

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

  هـای الکتریکـی     ، مواد عایق و روکش کابـل 1380: سال   : 5525-2استاندارد ملی ایران شماره       2-5
  .کهنگی حرارتی  روش های:  قسمت دوم -های آزمون عمومی روش

هـای الکتریکـی    اد عایق و روکش کابـل  ، مو1380: سال   : 5525-4استاندارد ملی ایران شماره       2-6
  .ها در دمای پایین  آزمون:  قسمت چهارم -های آزمون عمومی روش

هـای الکتریکـی      ، مواد عایق و روکش کابل      1380: سال   : 5525-6استاندارد ملی ایران شماره       2-7
 روکـش در    آزمون فشار در دمای باال ، آزمون مقاومـت عـایق و           :  قسمت ششم    -ی آزمون عمومی  روش ها 

  .برابر ترک خوردگی 



 

 -های الکتریکـی    ، مواد عایق و روکش کابل      1380: سال   : 5525-7استاندارد ملی ایران شماره       2-8
  هـای   های تلفـات جـرم و پایـداری حرارتـی بـرای آمیـزه              آزمون:  قسمت هفتم    -های آزمون عمومی   روش

   .پلی وینیل کلراید
2-9 IEC 60227-11 : 1993 : Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to 
and including 450 / 750 V – Part 1 : General requirements . 

2-10 IEC 60228 : 19782 : Conductors of insulated cables . 

2-11 IEC 60502-1 : 19973 : Power cables with extruded insulation and their accessories 
for related voltages of 1 kV ( Um = 1,2 kV ) and 3 KV ( Um = 3.6 kV ) . 

   پلی وینیل کلرایدروکشتخت با اتصال متحرک کابل باالبر و کابل   3
  کد مشخصه   3-1
ƒ71 ) 607(    
  ولتاژ اسمی  3-2
   . ازیک میلی مترمربع بیشتر نباشد آن های که سطح مقطع نامی هادی کابل های برای  ولت300 / 500 -
  .  یک میلی متر مربعی با سطح مقطع نامی هادی بزرگتر از کابل های ولت برای 450 / 750-

  ساختمان  3-3
  هادی  1–3–3

  24 یا 20 ، 18 ، 16 ، 12 ، 9 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 : هادی هاتعداد 
  : شده است تعیین  1ی مربوطه در جدول ها هادیترکیب سطوح مقاطع نامی و تعداد 

   سطوح مقاطع و تعداد هادی ها-1جدول 
  هادی هاتعداد   2(mm)هادی هاسطح مقطع نامی 

  24یا  )20( ، )18( ،)16( ، 12 ، 9 ، 6، )5(،)4(،)3( 1 و75/0
  12 یا9 ، 6 ، 5 ، 4 ، )3( 5/2 و5/1

  5یا4 25 و16 ،10 ،6 ،4

  .مقادیر داخل پرانتز غیر ترجیحی هستند 
ابقت  مط3084 ملی ایران شماره در استاندارد ها هادی 5شده برای گروه تعیین ت الزاما باید با ها هادی

  . نمایند 
سطح مقطع هندسی . های مسی و فوالدی باشد  های دو طرف کابل ممکن است شامل مفتول هادی رشته

 مقاومت حداکثر برابر دو ازنباید  ها حداکثر مقاومت آن وبوده  ها هادیبرابر با سایر   بایدها هادیاین  نامی
  . بیشتر باشد مشابه مقطع نامی سطح هادی مسی با 

                                                 
 .قرار گیرد  نیز موجود است که جهت کسب آگاهی بیشتر باید مورد بهره برداری 1998 بر اساس مرجع سال 607-1شماره  استاندارد ملی ایران -1
  . نیز موجود است که جهت کسب آگاهی بیشتر باید مورد بهره برداری قرار گیرد 1979 بر اساس مرجع سال 3081شماره  استاندارد ملی ایران -2
 .قرار گیرد برداری   نیز موجود است که جهت کسب آگاهی بیشتر باید مورد بهره1998 بر اساس مرجع سال 3569-1شماره  استاندارد ملی ایران -3



 

  ایقع  2–3–3
  .هادی را دربر گرفته باشد  بوده و  Dای از پلی وینیل کلراید از نوع عایق باید آمیزه

  . مطابقت نماید 4 جدول 2ستون تعیین شده در ضخامت عایق باید با مقدار 
  . باشد 4 جدول 3 شده در ستون تعیینمقاومت عایقی نباید کمتر از مقدار 

  اجزاء تحمل کننده کششورت وجود در صترتیب قرار گرفتن رشته ها و   3–3–3
 های دو ، سه ، چهار یا   دستهبه صورتها  حال قرار گرفتن رشته با این. ها باید موازی قرار گیرند  رشته

ند داخل هر دسته قرار گیرد تا توا میای  نخ پاره کننده، در چنین مواردی . باشد  پنج تایی نیز مجاز می
  . به عایق امکان پذیر باشد ها بدون صدمه زدن  جدا سازی رشته

  . تواند از منسوجات باشد   تحمل کننده کشش میء اجزایاجزء جنس 
 در این حالت باید با مواد غیر هادی  ، کهباشداز فلز نیز تواند  میاجزاء تحمل کننده کشش یا جزء جنس 

  .د نو مقاوم در برابر سایش پوشیده شده باش
  . مطابقت نمایند  2د ، دسته ها باید با جدول  دسته بندی شده باشهاچنانچه رشته 

   دسته بندی رشته ها-2جدول 

  24  20  18  16  12  9  6  5  ها تعداد رشته
  6×4  5×4  4+5+5+4  4×4  3×4  3×3  2×3  2+1+2  دسته بندی

   مراجعه 1 شکل به( است  شدهتعیین  5 جدول 2ستون  در) e1(ها  دسته کننده فاصله جدا نامی مقدار

  .) شود 
 حال ممکن است فاصله جدا کننده دسته ها کمتر از به هر.  وجود ندارد e1 برای میانگین فاصله اماتیالز

  . 1مقدار نامی بیشتر نشود % 20 به عالوه میلی متر 2/0به شرطی که تفاوت از ،  باشد e1مقدار نامی 

       روکش  3-3-4
  . و رشته ها را در بر گرفته باشد  بوده ST5 باید آمیزه ای از پلی وینیل کلراید از نوع روکش
 گوشه های.  باید طوری به کار رود که اساساً ایجاد حفره ننماید و به رشته ها نیز نباید بچسبد روکش

  . کابل باید گرد شده باشد 
 1به شکل (  مطابقت نمایند 5 جدول 3 در ستون 3e و 2e با مقادیر تعیین شده اید بروکشضخامت های 
  .) مراجعه شود 

 حال ضخامت به هر. یین شده مربوطه کمتر باشند ع نباید از مقادیر ت3e و مقدار متوسط 2eمقدار متوسط 
 به عالوه میلی متر 2/0به شرطی که تفاوت از ، در هر نقطه از مقدار تعیین شده کمتر باشد می تواند 

  . 1مقدار تعیین شده مربوطه بیشتر نباشد% 20

                                                 
 . باشد}) e1 8/0 ×مقدار نامی  (– ٢/٠{ بايد بزرگتريا مساوی  e1 مقدار حداقل نامی  -1



 

  2eشعاع تقریبی   

  
 ( D ) تر وچکبعد ک  

  
  

   سطح مقطع کابل-1شکل 

باشد و نشان دهنده طرح   می5 جدولشده در تعیین  و فواصل روکش به منظور نمایش ضخامت شکلاین  -یاد آوری
  .واقعی نیست 

  آزمون ها   3-4
 صورت گیرد، به 6 شده در جدول تعیین باید با بازرسی و انجام آزمون های 3-3ت بند الزامامطابقت با 

مطالب اصالح شده و اضافه شده زیر نیز باید در نظر ) علت مقطع مستطیلی کابل ها ه ب (که  آنجز 
 در جایی که قابل اجرا باشد ، باید در ارتباط با آزمون های مربوطه 5- 4-3 تا 1-4-3بندهای . گرفته شود 

  . قرار گیرند توجهد ور م6تعیین شده در جدول 
   هاروکشبرای آزمون فشار در دمای باال   3-4-1

های  ، این آزمون باید در یکی از سمت آمده باشند در  گردبه صورتکامالً  های کوچکتر کابل کناره چنانچه
برای محاسبه نیروی فشار  .  انجام شود5525-6 ملی ایران شماره  استاندارد2- 9 مطابق با بند کوچکتر
 4- 1-9بند  می باشد که باید مطابق  )3e( روکش میانگین ضخامت δ  بعد کوچکتر کابل وDآورنده ،

  .  اندازه گیری و محاسبه شود 5525-1 ملی ایران شمارهاستاندارد 
، این آزمون باید   )1ل شماره کمطابق با ش( ا تقریباً تخت باشند ی تخت کابل ،های کوچکتر چنانچه کناره
  .اصالح شده در زیر انجام گیرد  با توجه به روش 5525-6 ملی ایران شماره استاندارد 2- 9مطابق با بند 

  آزمونه  آماده سازی -الف
در سمت داخلی فقط لبه ها باید بوسیله . نواری باید از سطح بزرگتر کابل در جهت محور آن بریده شود 

 میلی متر 20 کثر میلی متر و حدا10آزمون باید حداقل مورد پهنای نوار .سایش یا برش برداشته شود 
  . ، اندازه گیری گردد شود  اعمال میFباید در محلی که نیروی فشار آورنده ضخامت نوار . باشد 

   وضعیت آزمونه در دستگاه آزمون -ب
محور طولی نوار باید بر محور . نوار باید دور یک میله با قطر تقریباً برابر با قطر رشته کابل پیچیده شود 

 درجه با محیط میله آزمون در 120نوار حداقل باید ترتیبی اتخاذ شود که سطح داخلی .  میله عمود باشد
  .تیغه فلزی دستگاه آزمون باید در وسط آزمونه قرار گیرد .  ) مراجعه شود2به شکل (  تماس باشد

   محاسبه نیروی فشار آورنده -پ
  . مراجعه شود 5525- 6 ملی ایران شماره استاندارد 4- 2- 9به بند 

d باشد  ه تحت تأثیر نیرو قرار گرفته میکی  در محلمیلی متر ، ضخامت نوار بر حسب.  



 

D دو برابر مقدار به عالوه میلی متر ، قطر میله آزمون بر حسب d است .  
   فرو رفتگی -ت

  . بستگی دارد dعمق فرورفتگی به مقدار اولیه 
  تیغه فلزی  

  میله آزمون  
  
  
  

  

  آزمونه ثابت و خم شده  
  به دور میله آزمون  

  
  
  
  
  
  
  

  زمون فرو رفتگیدستگاه آ -2شکل 

  آزمون ضربه برروی کابل در دمای پایین   3-4-2
 تعیین گردیده و باید بر مبنای 5525-4 ملی ایران شماره استاندارد 4- 5- 9مقادیر جرم چکش در بند 

  .بعد کوچکتر کابل تخت انتخاب شوند 
  آزمون انعطاف پذیری   3-4-3

ها در کمیته فنی   برای این کابلیش آزمون مناسب تررو(شود  های باالبر انجام نمی ی کابلاین آزمون برا
  ) .باشد   تحت بررسی میIECمربوطه 

 مربع میلی متر 4 یا 5/2 ، 5/1 ، 1 ، 75/0های با سطح مقطع نامی هادی  این آزمون فقط باید برای کابل
  . رشته انجام شود 5و تا 

 تعیین باید مطابق با مقادیر B و Aهای  هگردد و قطر قرقر ای که در هر انتهای کابل متصل می جرم وزنه
  .باشد  3شده در جدول 

   آزمون انعطاف پذیری-3جدول 

  جرم وزنه   نوع کابل قابل انعطاف
 )kg(   

  قطر قرقره ها
 ) mm(   

  :با برای اتصاالت انعطاف پذیرسی. وی . پی روکشهای تخت با  کابل
   میلی متر مربع1 و 0/ 75 سطح مقطع نامی هادی-
   میلی متر مربع5/2 و 5/1ح مقطع نامی هادی  سط-
   میلی متر مربع 4 سطح مقطع نامی هادی-

  
0/1  
5/1  

2  

  
80  
120  
200  



 

  آزمون انعطاف پذیری ساکن   3-4-4
  .انجام شود  607-2شماره ایران  استاندارد ملی  5-3 بندبر طبق  این آزمون باید

  . متر باشد 7/0 باید کمتر از ´Lفاصله 
  ن جلوگیری از انتشار شعله آزمو  3-4-5

  . در این آزمون ، شعله در وسط سمت تخت کابل با استفاده از یک چراغ گاز اعمال می شود 
  راهنمای کاربرد   3-5

حداکثر  متر و 35ها از  ها برای آسانسورها و باالبرها در تأسیساتی که طول معلق و آزاد کابل این نوع کابل
 ها در مواردی که در استفاده از این کابل. رود  کار میه یه بیشتر نشود ، ب متر بر ثان6/1 از آن هاسرعت 

 اعنوان مثال به ب (گیرد  و سازنده مورد بحث قرار میاین محدوده نیستند موضوعی است که بین خریدار 
  .) یک جزء تحمل کننده کشش افزودن 

شوند ،  درجه سلسیوس استفاده می هایی که در دمای زیر صفر مشخصات ویژه این استاندارد برای کابل
  .کاربرد ندارد 

  . می باشد سلسیوس درجه 70حداکثر دمای هادی در استفاده عادی 

  . تحت بررسی می باشد IEC در کمیته فنی مربوطه سایرراهنمایی ها -یادآوری

   )ƒ 71 ) 607 داد ه های عمومی برای نوع – 4جدول 

1  2  3  
 هادی هاسطح مقطع نامی 

  
2 )mm (  

 تعیین شده مقدار ضخامت عایق
  

 )mm(   

  70حداقل مقاومت عایقی در 
  سلسیوسدرجه 

MΩ km  
75/0  6/0 011/0  
1  6/0 010/0  
5/1  7/0 010/0  
5/2  8/0 009/0  

4  8/0 007/0  
6  8/0 006/0  

10  0/1 0056/0  
16  0/1 0046/0  
25  2/1 0044/0  



 

   )ƒ 71 ) 607 برای نوع روکشو ضخامت ، در صورت وجود ، ها  فاصله بین دسته –5جدول 
1  2  3  

  تعیین شده مقدار ضخامت روکش  مقدار نامی فاصله  سطح مقطع نامی هادی ها
  

2 )mm(   
e1 

)mm(  
e 2  

 )mm(   
e 3 

 )mm(  
75/0  0/1  9/0  5/1  
1  0/1  9/0  5/1  
5/1  0/1  0/1  5/1  
5/2  5/1  0/1  8/1  

4  5/1  2/1  8/1  
6  5/1  2/1  8/1  

10  5/1  4/1  8/1  
16  5/1  5/1  0/2  
25  5/1  6/1  0/2  

   )ƒ 71 ) 607 آزمون های نوع – 6 جدول
1  2  3  4  

روش آزمون توضیح داده شده    شماره
دسته   آزمون  ردیف

  بند  استانداردبندی 
   607-2   آزمون های الکتریکی 1
 S , T 2-607  2-1  مقاومت هادی ها 1-1

      : ولتاژ اسمیرشته بر حسب آزمون ولتاژ بر روی  1-2
1-2-1  T 2-607  2-3 

 

ضخامت و  ولت 500/300 ولتاژ اسمی ولت برای 1500 -
       میلی متر6/0عایق تا وخود 

1-2-2  T 2-607  2-3 

 

  و ولت 750/450 ولتاژ اسمی ولت برای 2500 -
       میلی متر6/0بیش از ضخامت عایق 

 T , S 2-607  2-2  :ولتاژ اسمیل شده بر حسب تکمی کابل روی ولتاژ بر آزمون 1-3

       ولت500/300 ولتاژ اسمیولت برای  2000 - 1-3-1
       ولت 750/450 ولتاژ اسمی ولت برای 2500 - 1-3-2

  T 2-607  2-4   درجه سلسیوس 70مقاومت عایقی در   1-4
   607-1و607–2   شرایط در بر گیرنده مشخصات ساختمانی و ابعادی  2

  بازرسی و  T , S 1-607  اختمانیتمهیدات سبررسی مطابقت با  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



 

   )ƒ 71 ) 607 آزمون های نوع – 6ادامه جدول 
1  2  3  4  

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

  بند  استاندارد  آزمون
       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   بعد از کهنگیآزمون کشش  4-2

 T 7-5525  9-2  آزمون تلفات جرم 4-3

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

 1-4-3 و 2-9  607-6 و T 6-5525  روکش 5-2

   5525-4   کشسانی و ضربه پذیری در دمای پایین 6
 T 4-5525  9-1  آزمون خمش برای عایق در دمای پایین 6-1

 T 4-5525  9-2  آزمون خمش برای روکش در دمای پایین  6-2

 T 4-5525  9-4  آزمون ازدیاد طول برای روکش در دمای پایین 6-3

 2-4-3 و 5-9  607-6 و T 4-5525  آزمون ضربه برروی کابل تکمیل شده 6-4

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

 T 6-5525  10-2  روکش  7-2

    607-2   استقامت مکانیکی کابل تکمیل شده  8
  3-4-3 و 1-3  607-6 و T 2-607  آزمون انعطاف پذیری  8-1
 4-4-3 و 5-3  607-6 و T 2-607  آزمون انعطاف پذیری ساکن 8-2

  آزمون جلوگیری از انتشار شعله  9
T IEC 60332-1 و 

2-607  3-4-5  

  پلی وینیل کلرایدکشرو متحرک گرد با کابل باال بر و کابل اتصال  4

  کد مشخصه   4-1
C71 ) 607 ( .  



 

  ولتاژ اسمی  4-2
  .  ازیک میلی متر مربع بیشتر نباشد ها آنهایی که سطح مقطع نامی هادی   ولت برای کابل300 / 500 -
  .  ولت برای کابل های با سطح مقطع نامی هادی بزرگتر از یک میلی متر مربع450 / 750-
  ساختمان  4-3
  ادیه  4-3-1

  .شده است تعیین  7 جدولی مربوط در هادی هاترجیحی ترکیب سطوح مقاطع نامی و تعداد 

   اهادی ه ترکیب سطح مقطع و تعداد -7جدول 

  سطح مقطع نامی هادی ها
2 mm 

   )1(  ها هادیاعداد ترجیحی 

  30 یا 24 ، 18 ، 12 ، 9 ، 6  5/2 ، 5/1 ، 1 ، 75/0
  5 یا 4  25 و 16 ، 10 ، 6 ، 4

  .شده مانع از استفاده تعداد رشته ها ی دیگر در ساختمان کابل ها نخواهد بود ترجیحی تعیین اعداد  ) 1 (

 مطابقـت   3084 ملی ایران شماره   در استاندارد    هادی ها  5 شده برای گروه     تعیینت  الزاما باید با    هادی ها 
 میلی متر مربع 5/2مقطع تا وخود     با سطح    هادی ها جز حداکثر مقاومت الکتریکی هادی برای       ه  نمایند ، ب  

  . مفتول ها می توانند با اندود یا بدون آن باشد .  درصد افزوده شود 5که باید به میزان تعیین شده 
  :اخل هر الیه از کابل قرار گیرند ی مخابراتی زیر می توانند در دقسمت ها

  .کابل فیبر نوری  -
  . کابل های هم محور -
 و تک رشته ای حفاظ دار با هادی های دارای سطح مقطع نامی حـداقل                1ار زوج های مخابراتی حفاظ د     -
  . میلی متر مربع 5/0

 در اسـتاندارد    هادی هـا   5 شده برای گروه     تعیینالزامات  هادی زوج های مخابراتی و تک رشته ای باید با           
  .  مطابقت نمایند 3084 ملی ایران شماره

  . احاطه شده باشد 2 فلزی یا یک نوار دسته بندیهر قسمت مخابراتی باید بوسیله یک پوشش غیر
  عایق برای رشته های قدرت و کنترل   4-3-2

  .  بوده و هادی را در بر گرفته باشد Dعایق باید آمیز ه ای از پلی وینیل کلراید از نوع 
  .  مطابقت داشته باشد 8 جدول 2ضخامت عایق باید با اندازه تعیین شده در ستون 

  . باشد 8 جدول 3شده در ستون تعیین باید کم تر از مقدار مقاومت عایقی ن

                                                 
1-Screen 
2-Binder tape 



 

  ) C 71 ) 607  داده های عمومی برای نوع -8 جدول

1  2  3  
 سطح مقطع نامی

  هادی ها
2 )mm(  

 مقدار ضخامت عایق
  تعیین شده

)mm(  

  حداقل مقاومت عایقی در
  سلسیوس درجه 70

MΩkm 
75/0  
1  
5/1  
5/2  

4  
6  

10  
16  
25  

6/0  
6/0  
7/0  
8/0  
8/0  
8/0  
0/1  
0/1  
2/1  

011/0  
010/0  
010/0  
009/0  
007/0  
006/0  
0056/0  
0046/0  
0044/0  

   )در صورت وجود (ها  های مخابراتی و پر کننده  ها ، هسته مرکزی، قسمت  دسته بندی رشته  4-3-3
مرکـزی  یا اجزاء مخابراتی بایـد بـه دور یـک هـسته             نوری  کننده   رشته ها و پر   ،   مورد کابل های باالبر    در

  .تابیده شوند 
  :اجزاء زیر باشد یکی از شامل باید هسته مرکزی 

  یا ماده ای شبیه آن ،  کنف –الف 
   یک جزء تحمل کننده کشش ، –ب 
   . الف و بردیف ترکیبی از –پ 

 و مقاوم در برابر سایش      غیر هادی  از ماده غیر فلزی یا فلزی پوشیده با ماده           بایدجزء تحمل کننده کشش     
  .شده باشد تشکیل 

واسطه پارگی الیه های جزء تحمل کننـده کـشش   ه منظور جلوگیری از صدمه دیدن رشته ها ب  ه   پوشش فوق ب   -یاد آوری 
  .کار برده می شود ه ب

  .می توانند شامل کتان خشک یا الیاف مناسب دیگر باشند ) در صورت وجود(پر کننده ها 
 تواند در ساختمان کابل هایی که برای مصارف         یا یک جزء تحمل کننده کشش می      /  یک هسته مرکزی و   

  .، بکار برده می شود کاربرد دارد دیگری از کابل های باالبر
 یـا   یک رشته در    30تا  12 رشته باید در یک الیه و کابل های با بیش از             12 و   9 ،   6رشته های کابل های     

  .دو الیه دسته بندی شوند
یه ممکن اسـت افـزایش یابـد         شوند ، در آن صورت شماره ال        رشته تولید  30یی با بیش از     کابل ها چنانچه  

دسته بندی رشته ها باید بگونه ای انجام پذیرد که مقطع بوجود آمـده              )  رجوع شود    7 جدولآوری  به یاد (
  . نسبتاً گرد باشد 

  .کز همان رشته ها ، بیشتر باشد ابرابر قطر دایره گذرنده از مر11طول تاب رشته های تابیده نباید از 



 

  پوشش رشته های دسته بندی شده  4-3-4
  . بکار رود تابیده می تواند برروی رشته های 2 الیاف یا نوار1یک پوشش شامل بافت

 یـا مـواد     /و)ان فـرآوری شـده      کتان یا کتـ   :مثل  ( جنس الیاف بکار برده شده در بافت باید از مواد طبیعی            
  . و بدون گره یا فضای خالی بافته شود باشد و نیز باید همگن) ابریشم مصنوعی  :لمث( مصنوعی 

بـا    مـارپیچ و بـه صـورت   بوده و    روکش طبیعی یا مصنوعی و سازگار با مواد عایق و         جنس نوار باید از مواد    
 .روی رشته ها پیچیده شود  مناسب بر 3همپوشانی

  حفاظ  4-3-5
  .روی پوشش رشته های تابیده می توان حفاظی بکار برد بر

 متقـارن بافتـه     به صورت های مسی نرم شده با اندود قلع یا بدون آن که              رشته سیم  این حفاظ باید شامل   
  .متر باشد   میلی21/0قطر رشته های حفاظ باید حداکثر . شده اند باشد

: مثـال    طـور  به ( باشد  مناسب 5منسوج نخ با 4بافت مسی هم  مسی یا سیم   سیمبافتی از   بافت باید شامل     این
   . )استر پلی

بـه عنـوان   (   باشد کـه مطـابق روش مناسـب      85/0ش بافت مربوط به بخش مسی باید حداقل         درصد پوش 
  . گرددمی محاسبه ) 1311-0-1شماره ایران استاندارد ملی : مثال 

  روکش  4-3-6
در صورت وجـود    ( شده یا حفاظ     تابیده بوده و رشته ها      ST5 باید آمیزه از پلی وینیل کلراید از نوع          روکش

   .را در بر گیرد) 
ـ              روکشبرداشتن      هـایی کـه در بنـد       جـز بافـت   ه   باید بدون صدمه زدن به الیه زیر آن امکان پذیر باشد ، ب

  . مشخص شده است 4-3-4
  . مطابقت نماید9 جدول باید با مقادیر تعیین شده در روکشضخامت 

  روکش ضخامت -9 جدول
  )1(قطر فرضی قبل از روکش 

 )mm(   
  تعیین شده ضخامت روکش

 )mm(   
  0/1  0/9وخود تا

  3/1  0/14 تاوخود 1/9
  6/1  0/18 تاوخود 1/14
  0/2  0/22تاوخود  1/18
  4/2  آنبیش از  و 0/22

   )در صورت وجود( حفاظ شامل  ) 1( 

                                                 
1-Braid 
2-Tape 
3-Over lap 
4- Screen cross- Meshed 
5- Textile Yarn 



 

  آزمون ها  4–4
  . انجام شود 11 جدولشده در تعیین های   باید بوسیله بازرسی و آزمون3-4ت بند الزامامطابقت با 

  طاف پذیریآزمون انع  4-4-1
  ی باالبرکابل هاآزمون انعطاف پذیری برای   4-4-1-1
  تجهیزات آزمون  4-4-1-1-1

در جهت و خالف جهـت       مکانیزم انعطاف پذیری مکانیکی از دو نقاله که در ارتفاع یکسان نصب شده اند و              
کسان ای این نقاله ی    سرعت لحظه  . ، تشکیل شده است    همدیگر با حرکت ساده هماهنگ حرکت می کنند       

 نوسـان کامـل در   1500±10رسـد و   ها به چهار متر برمجذور ثانیـه مـی       حداکثر شتاب نسبی نقاله    .است  
منظور از یک نوسان کامل حرکت از بیرونی ترین نقطه به داخلـی تـرین نقطـه و           . دهد انجام می  ساعت را 

  .برگشت به بیرونی ترین نقطه است 
گیره هایی به کابل متصل مـی شـوند کـه شـامل قرقـره هـای                هر نقاله به یک لوله وصل است که بوسیله          

 کابـل   هـای بـرای نمونـه   .چوبی شیار دار با مقطع ورودی باریک است که کابل داخل آن قرار مـی گیـرد            
باید ابزاری برای محکم نگه داشتن این قطعات داشته          گیره ها ،  آزمون که دارای قطعات نگهدارنده هستند       

  .باشند 
 1700 ± 10بایـد  قـرار دارنـد       که نقاله ها در دورترین نقطه      زمانی  ،   کابل ایهه   گیر اتکاءفاصله بین نقاط    

 3شـکل  به (باشد متر   میلی )760±10(باید قرار دارند  نقاله ها درنزدیکترین نقطه      که هنگامی ومتر   میلی
   .)مراجعه شود 

  تنظیم تجهیزات  4-4-1-1-2
 نمونه مـورد آزمـون انـدازه گیـری شـده و             وشوند   رار داده می  موقعیت ق ترین   های دستگاه در بیرونی    نقاله

   آن انحراف اسـتاتیکی بـه انـدازه       مرکز  شود در    از دو انتها نگه داشته می      که   وقتیکه  شود   طوری بریده می  
به اندازه کـافی از دو طـرف بایـد بیـرون زده باشـد کـه بتـوان                   (  .وجود می آید    ه  متر ب  میلی)  40 ± 5 (

  ). کردبرقرار  3و شکل  3-1-1-4-4یکی را بر طبق بند اتصاالت الکتر
کـه هـر     یبـه طـور   نقاله های دستگاه در داخلی ترین موقعیت قرار گرفته اند و کابل نگه داشته می شود                 

شـکاف  قسمت نـوک تیـز      . تمام قطعات پشتیبان باید محکم شوند       . انتهای آن به یک نقاله متصل باشند        
  . اپوکسی پر شودباید با ترکیب رزین یاگیره 

ها در گیـره   که شکست زودرس هادی یبه طورها را با درجه انعطاف پذیری محکم نگه دارند       ها باید نمونه    گیره -یاد آوری 
  . اتفاق نیافتدها کابل

  اتصال الکتریکی به کابل  4-4-1-1-3
پایانـه بـاز   .  بدهند لیکتشای را  های منفرد کابل باید طوری اتصال داده شوند که مدار سری پیوسته        رشته

 پیوسـته یـا     بـه طـور    اتصال داده شود و باید طوری تنظیم شود کـه            d.c.  ولت12مدار باید به منبع ولتاژ      
باید وسایلی تهیه شوند تا در هنگام وقوع خطای مدار بـاز            .  های کابل را نشان دهند     مداوم پیوستگی رشته  

  ون ولتـاژ بـاال      آزمـ  عمـال  بـرای ا    بایـد  تمهیـداتی .  د خودکار آزمون را قطع کنن     به طور های کابل    در رشته 



 

هفتگـی در نظـر   هـای   کابـل در دوره بـه  )  پنج دقیقـه  ه مدتب.d.c   کیلو ولت5/2یا  .a.cکیلو ولت 5/1( 
  .گرفته شود 

  تجهیزات آزمون  4-4-1-1-4
. ر بگیـرد    چرخه آزمون  انعطاف پذیری قرا      000/000/3پس از نصب در تجهیزات آزمون ، کابل باید تحت           

  .  در مقابل آزمون ولتاژ باال را تحمل کند-این چرخه باید پیوسته و پشت سر هم باشد به غیر از یک هفته
  .در حین آزمون انعطاف پذیری انجام شود  مداوم به طورها باید  هرکدام از رشته پایش پیوستگی

بیاید و تخلیـه الکتریکـی یـا شکـست     وجود ه های آزمون مدار اتصال باز نباید ب       از چرخه در حین هر کدام     
  . عایقی نباید حین آزمون ولتاژ باال مشاهده شود

  ابعاد بر حسب میلی متر
  گیره کابل      

  40±  5 لوله 
  
  
  
  
  
  
 
 
  

10 ± 760 
  

10 ± 1700  

   تجهیزات آزمون انعطاف پذیری-3شکل 

  )نیستند االبر بهایی که  کابل( ها  آزمون انعطاف پذیری برای انواع دیگر کابل  4-4-1-2
 10طبـق جـدول   با تغییـرات اصـالح شـده    آزمون انعطاف پذیری باید ،  نیستند  باالبر  برای کابل هایی که     

  . شود نجاما

   آزمون انعطاف پذیری-10جدول 
  جرم وزنه  نوع کابل قابل انعطاف

( kg ) 
  قطر قرقره ها

( mm ) 
      :ف پذیر  انعطااتصاالتسی برای . وی . کابل های گرد با روکش پی 

  80  0/1   میلی متر مربع1حداکثر سطح مقطع نامی با  -
  120  5/1   میلی متر مربع5/2 میلی متر مربع و 5/1سطح مقطع نامی با  -
  200  0/2   میلی متر 4سطح مقطع نامی با  -

  آزمون انعطاف پذیری ساکن  4-4-2
  . انجام شود 607-2ایران شماره  استاندارد ملی 5-3این آزمون باید بر طبق بند 



 

  .باشد گیری شده کابل مورد آزمون بیشتر  اندازه کلیبرابر قطر 30 نباید از ´Lفاصله 
  استقامت کششی برای جزء تحمل کننده کشش  4-4-3

 بنـد   الزاماتآزمون استقامت کششی برای هسته مرکزی شامل یک جز  تحمل کننده کشش باید بر طبق                 
 کننـده   بین تولیـد کننـده و مـصرف       غیر از این    ، مگر    انجام شود    607-2شماره  ایران  استاندارد ملی    3-6

  .  شده باشدتوافق
  .هسته مرکزی یا عضو تحمل کننده کشش مرکزی نباید در طی آزمون پاره شوند

  ها آزمون سایر   4-4-4
 دیگری بین تولیـد کننـده و مـصرف     یآزمون ها ه ، الزامات و      است به غیر از آزمون های مطرح شد        ممکن

  .ننده توافق گرددک
  راهنمای استفاده  5–4

بیشتر از   طول آزاد آویخته این دسته از کابل ها وقتی که در جرثقیل ها و باالبرها استفاده می شوند نباید                  
  .متر بر ثانیه باشد4 نباید بیش از آن هامتر بوده و همچنین سرعت جابجایی  45

و سـایر   ای ، محلـی      ، منطقه نظر گرفتن شرایط ملی      با هماهنگی بین مصرف کننده و تولید کننده و با در          
 ات در مواردی  الزامآویخته و دیگر    مجاز  توان راهنمای استفاده فوق را در خصوص حداکثر طول           شرایط می 

  . باشد تغییرداد که در این محدوده نمی
کاربردی ،  د  شون درجه سلسیوس استفاده می    دمای زیر صفر   هایی که در   کابل برایمشخصات فنی ویژه     این

  .ندارد 
  .درجه سلسیوس می باشد70حداکثر دمای هادی در استفاده عادی 

   )C 71 ) 607نوع گرد انعطاف پذیر  آزمون های کابل –11 جدول
1 2 3  4  

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

  بند   ملیاستاندارد  آزمون
   607-2   آزمون های الکتریکی 1
 T , S 2-607  2-1  مقاومت هادی 1-1
      : ولتاژ اسمیآزمون ولتاژ بر روی رشته بر حسب  1-2
 T 2-607  2-3  و ولت 500/300 ولتاژ اسمی ولت برای 1500 - 1-2-1

        میلی متر6/0ضخامت عایق تاوخود   
 T 2-607  2-3  و ولت 750/450 ولتاژ اسمی ولت برای 2500 - 1-2-2

        میلی متر6/0اوخود ضخامت عایق ت  
 T , S 2-607  2-2   :ولتاژ اسمیآزمون ولتاژ بر روی کابل بر حسب  1-3
       ولت500/300 ولتاژ اسمی ولت برای 2000 - 1-3-1
       ولت750/450 ولتاژ اسمی ولت برای 2500 -  1-3-2

 T 2-607  2-4   درجه سلسیوس70مقاومت عایقی در   1-4
   607-2 و 607-1   خصات ساختمانی و ابعادیشرایط در برگیرنده مش  2

  بازرسی و  T , S 1-607   ساختمانیتمهیداتبررسی مطابقت با  2-1
 آزمون دستی

 T , S 2-607  1-9  اندازه گیری ضخامت عایق  2-2



 

   )C 71 ) 607نوع گرد انعطاف پذیر  آزمون های کابل – 11 ادامل جدول
1  2  3  4  

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

  بند  استاندارد ملی  مونآز
 T , S 2-607  1-10  اندازه گیری ضخامت روکش  2-3

       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

       یکی روکشخواص مکان  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

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

 T 6-5525  9-2  روکش 5-2

   5525-4   کشسانی و ضربه پذیری در دمای پایین 6
 T 4-5525  9-1   روکشآزمون خمش برای عایق 6-1

 T 4-5525  9-2  آزمون خمش برای روکش  6-2

 T 4-5525  9-4  آزمون ازدیاد طول برای روکش 6-3

 T 4-5525  9-5  آزمون ضربه برروی کابل تکمیل شده 6-4

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

 T 6-5525  10-2  روکش  7-2
    607-2   استقامت مکانیکی کابل تکمیل شده  8

  تحمل  جز به هسته مرکزی مجهز یاستقامت کشش  8-1
  3-4-3 و 6-3  607-6 و T 2-607    کننده کشش

     T  آزمون انعطاف پذیری  8-2
  T 6-607  4-4-1-1  کابل های باالبر  8-2-1
  1-1-4-4 و 1-3  607-6 و T 2-607  کابل های دیگر  8-2-2

 4-4-2 و 5-3  607-6 و T 2-607  آزمون انعطاف پذیری ساکن 8-3

  _____  T 3081  آزمون جلوگیری از انتشار شعله  9

  



 

  پیوست الف
  ) الزامی (

  برای تعیین ابعاد روکشفرضی روش محاسباتی 

  کلیات  1-الف
      ن شـماره ایـرا  باید بر طبـق پیوسـت  الـف اسـتاندارد ملـی            روکشبرای تعیین ابعاد    فرضی  محاسبه   روش

  : با استفاده از اطالعات تکمیلی زیر انجام شودو  1-3569
  ها هادی  2-الف

تعیین شـده    یتکمیلبه مقادیر    3569-1ملی ایران شماره     استاندارد   1-مقادیر تعیین شده در جدول الف       
  :زیر اضافه می گردند  1.در جدول الف 

  قطر فرضی هادیها -1-جدول الف
  سطح مقطع نامی هادی

mm2 
dL  

mm  
75/0  
1  

0/1  
1/1  

   قطر خارجی رشته های تابیده شده  3-الف
تعیین شـده  تکمیلی به مقادیر   3569-1ایران شماره ملی  استاندارد 2- الف جدولمقادیر تعیین شده در  

   :می گردندزیر اضافه  2-در جدول الف 
   برای جانمایی رشته هاK ضریب – 2.جدول الف 

  K ضریب  تعداد رشته ها
24  

)1(24  
30  

)1(30  

00/6  
00/9  
00/7  
00/11  

  .رشته ها در یک الیه تابیده شده اند   )1( 

  پوشش داخلی  4-الف
  .ضخامت پوشش های غیر فلزی روی رشته در نظر گرفته نمی شود

  های هم مرکز و حفاظ های فلزی هادی  5-الف
  . نظر گرفته می شودافزایش قطر ناشی از بافت معادل چهار برابر قطر رشته های بافت در

________________________  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ICS: 29.060.20 

16:  صفحه   

  


