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  الرحیم الرحمن اهللا بسم
  

  دیباچه
سیزده جلدی استانداردهای  براساس پیشنهاد دفتر پشتیبانی فنی توزیع شرکت توانیر، تهیه مجموعه

از طرف مدیر  1389در فروردین ماه سال , دار و عایق شده و حریم آنها های هوایی توزیع برق روکش شبکه
های  های توزیع برق مذکور شامل؛ هادی شبکه. عامل محترم شرکت توانیر به دانشگاه تبریز ابالغ گردید

در . اشدب دار می های فاصله ر ضعیف و فشار متوسط و کابلهای خود نگهدار فشا دار فشار متوسط، کابل روکش
های متعددی استفاده شده  ها، از نظرات کارشناسان امر و شرکت نویس مراحل تدوین، بررسی و تصویب پیش

  . گردد است که بدین وسیله از تمامی آنها قدردانی می
ت محترم هماهنگی توزیع، جناب آقای دریغ معاون داند از حمایتهای بی کمیته تدوین استاندارد الزم می

طلب و  مهندس خوش خلق، مدیر کل محترم دفتر پشتیبانی فنی توزیع توانیر، جناب آقای مهندس یاور
زاده در به ثمر رسیدن این مجموعه  کارشناس ارشد دفتر پشتیبانی توزیع توانیر جناب آقای مهندس یوسف

ر به عنوان دستگاه نظارت به ویژه سرکار خانم مهندس زیبا همچنین این کمیته از شرکت مشانی. تشکر نماید
ها به  نویس های فنی تدوین پیش فاخری دریانی و آقای مهندس هدایت اله مختاری و اعضای کمیسیون

  .جهت زحمات و راهنمایی هایی که در طی انجام پروژه متحمل شدند تشکر می نماید
رکارانِ صنعت برق کشور در جهت ارتقای مجموعۀ حاضر بدیهی است انعکاس نظرات اصالحی همۀ دست اند

  .کنندگان استانداردها خواهد شد موجب مزید امتنان تدوین
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  باسمه تعالی
  و عایق شده روکشدارهای هوائی توزیع برق  شبکه هایاستانداردمجموعه 

  امات آزموندار فشار متوسط و الز های روکش تجهیزات یرآق آالت هادی:  1-2 قسمت
  

 تصویب کننده
  شرکت توانیر
  مدیر عامل

  همایون حائری                
  
  
  

  
  ید کنندهیتأ دستگاه نظارت ه کنندهتهیّ

  شرکت توانیر  شرکت مشانیر  دانشگاه تبریز
 معاونت پژوهشی

  
  علی رستمی              

 های شبکهمعاونت مهندسی و طرح
  

  رحمت اهللا اکرم
  
  

  نگی توزیعمعاونت هماه
  

  غالمرضا خوش خلق
  
  
  

 تدوین استاندارد ۀرئیس کمیت
  
  

  مهرداد طرفدارحق

 مدیر گروه خط
  
  

  زیبا فاخری دریانی

  دفتر پشتیبانی  مدیر کلّ
  ی توزیعفنّ

  
  اکبر یاورطلب

  
  
  

 تدوین استانداردۀ دبیر کمیت
  

  کریم روشن میالنی

 های توزیعمدیر پروژه
  

  هدایت اله مختاری

  شد دفتر پشتیبانیکارشناس ار
  ی توزیعفنّ 

  فریبرز یوسف زاده
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  کمسیون فنی تدوین استاندارد

  های هوایی توزیع برق روکش دار و عایق شده مجموعه استانداردهای شبکه
  تجهیزات و یرآق آالت هادی های روکش دار فشار متوسط و الزامات آزمون:  1-2 قسمت
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  بانی فنی توانیرو سرگروه کمیته تخصصی هادی و کابل دفتر پشتی
 

  )اسامی به ترتیب حروف الفبا ( :اعضاء
  

  باجقلی، اعظم
  )متالوژی -لیسانس مهندسی(

  

   
  

  رئیس آزمایشگاه یرآق آالت 
  پژوهشگاه نیرو 

  
  قشنگ پور پیوست، محمد علی

  )مکانیک –لیسانس مهندسی ( 
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 رئیس هئیت مدیره شرکت آراد کاوش پی

  
  رئیسی، امیر ناصر
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  پیش گفتار
 " تحت عنوان 1-2 قسمت ار و عایق شدهدروکش توزیع برق های هوایی  استاندارد شبکه اول نویس پیش

 مستقرتوسط کمیته تخصصی  "و الزامات آزمون  های روکش دار فشار متوسط هادیآالت  یراقو تجهیزات 
تا ضمن  ه گردیدئبه معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر ارا 1389ماه سال  ذردر آ در دانشگاه تبریز تهیه و

و اخذ نقطه )  15/10/89مورخ  6174/3132/89نامه شماره (ارسال آن به دستگاه نظارت شرکت مشانیر 
های توزیع برق کشور و دفاتر  نویس ویرایش دوم آن به کلیه شرکتات اصالحی کارشناسان امر پیش نظر

نهایی دستگاه نظارت  تا پس از اخذ نظارت ارسال دارد) 18/11/89مورخ  6916/3132/89طی نامه (معاونت 
نسخه از تصویب بازنگری نهایی شده و پس  اقدام به مجدداً) 27/10/90مورخ  28972/153نامه شماره (

  .شود ایران منتشر میاالجرای صنعت برق  عنوان یکی از استانداردهای الزم بهنهایی 
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علـوم و خـدمات،   

تکمیل ایـن اسـتانداردها    در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و هااستاندارد
بنابراین، باید همواره از . مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت سیون فنییکمارائه شود، هنگام تجدید نظر در 

  .استانداردها استفاده کرد» تجدید نظر«آخرین 
  :عبارتند از. و تدوین این استاندارد از آنها استفاده شده است تهیه که درمنابع و مأخذی 

 
، چاپ "روکش دار و عایق شدههوایی  شبکه های توزیع برق "،حق، مهرداد و روشن میالنی، کریمفدارطر -1

   .هادی های روکش دار؛ شبکه های توزیع برق با ، فصل دوم 1390 –اول؛ انتشارات  دانشگاه تبریز 
عـایق   وکـش دار  رو شبکه های هوایی توزیع بـرق  های مجموعه استاندارد –استاندارد صنعت برق ایران   -2

  .هادی های روکش دار فشار متوسط:  1-1 قسمت ،شده
  

3- ENSTO overhead, "ACCESSORIES FOR MEDIUM VOLTAGE DISTRIBUTION 
NETWORKS." 

  
  
  



 ي 
  

  مقدمه
 ایران عایق شدهو های هوایی توزیع برق روکش دار  شبکه از مجموعه استانداردهاییکی این استاندارد 

  :استزیر  جدولشرح  کور به مذجموعه م.باشد می 1-2قسمت 

فایلی الکترونیکی هر کدام از مجلّدهای مجموعه استاندارد فوق با اسامی مذکور در زیرنویس این صفحه قابل 
 :13اند در این نامگذاری، حروف اختصاری زیر استفاده شده.  تاس در سایت توانیر دسترسی

آالت کابل خود نگهدار  این مجموعه که استاندارد تجهیزات و یراق 3- 2 قسمتبرای مثال فایل الکترونیکی 
تاریخ شمسی آخرین ویرایش . نشان داده شده است STD-MV-ABC-Aفشار متوسّط است با نام 

  .از نام فایل آمده استاستانداردها بالفاصله بعد 
مربوط به  1- 3و  1-2 قسمتنیاز استخراج استانداردهای  مشخصات فنی این استاندارد مبنا و پیش

این استاندارد همچنین مبنای مواردی مانند سفارش خرید و . دار فشار متوسط است های روکش هادی
ها را  و تدوین حریم این گونه شبکهبرداری  های نصب و بهره العمل محاسبات مکانیکی مورد نیاز، دستور

زدایی مرجعی برای تولید،  این مشخصات استاندارد شده عالوه بر تنوع. باشد آالت آنها می استاندارد یرآق

                                                 
 .است (STD-CC)این مجموعه استاندارد  1-1 قسمتنام فایل الکترونیکی  -1
 .است (STD-LV-ABC)این مجموعه استاندارد  2-1 قسمتنام فایل الکترونیکی  -  2
 .است (STD-MV-ABC)این مجموعه استاندارد  3-1 قسمتنام فایل الکترونیکی  -  3
  .است (STD-ASC)این مجموعه استاندارد  4-1 قسمتنام فایل الکترونیکی  -  4
  .است (STD-CC-A)مجموعه استاندارد  این 1-2 قسمتنام فایل الکترونیکی  -5
  .است (STD-LV-ABC-A)این مجموعه استاندارد  2-2 قسمتنام فایل الکترونیکی  -6
  .است (STD-MV-ABC-A)این مجموعه استاندارد  3-2 قسمت نام فایل الکترونیکی -7
  .است (STD-ASC-A)این مجموعه استاندارد  4-2 قسمت نام فایل الکترونیکی -8
  .است (STD-CC-I&O)این مجموعه استاندارد  1-3 قسمت فایل الکترونیکی نام -9

  .است (STD-LV-ABC-I&O)این مجموعه استاندارد  2-3 قسمتنام فایل الکترونیکی  -10
  .است (STD-MV-ABC-I&O)این مجموعه استاندارد  3-3 قسمت نام فایل الکترونیکی -11
  .است (STD-ASC-I&O)موعه استاندارد این مج 4-3 قسمت نام فایل الکترونیکی -12

13-STD (STandarD) , CC (Covered Conductor), ABC (Aerial Bundled Cable), ASC (Aerial Spacer Cable), 
 LV (Low Voltage), MV (Medium Voltage), A (Accessories), I&O (Installation & Operation) 
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 1دار  فشار متوسط هادی  روکش 1
  و یراق آالت تجهیزات

 5و الزامات آزمون متوسطدار  فشار  هادی  روکش
  نصب، اجرا و بهره برداری از

 9دار  هوایی هادی  روکش

 2نگهدار فشار ضعیف کابل خود 2
  تجهیزات و یراق آالت

 6ضعیف و الزامات آزمون کابل خود نگهدار فشار
  نصب، اجرا و بهره برداری از

 10کابل خود نگهدار هوایی فشار ضعیف

 3کابل خود نگهدار فشار متوسط 3
  تجهیزات و یراق آالت

 7کابل خود نگهدار فشار متوسط و الزامات آزمون
  نصب، اجرا و بهره برداری از

 11کابل خود نگهدار هوایی فشارمتوسط

 4ر  فشار متوسطدا کابل فاصله 4
  تجهیزات و یراق آالت

 8دار فشار متوسط و الزامات آزمون کابل فاصله
  نصب، اجرا و بهره برداری از

 12دار فشار متوسط کابل فاصله



 ك 
 

های توزیع برق، مشاوران، پیمانکاران و مجریان  سفارش خرید و تامین آنها برای تولید کنندگان، شرکت
    . خواهد بود

و هـادی   (CC) 1تـک الیـه   بـه دو نـوع  )  1-1قسـمت  ( ه شـده در اسـتاندارد ایـران   هادی روکش دار استفاد
 له روکشـی بوسـی شده  هادی روکشدار شامل یک رسانای احاطه .می باشد (CCT) 2دار ضخیم دو الیه روکش

(XLPE) دیگـر قسـمتهای بـا    بـه یکـدیگر و یـا     برخوردهای اتفاقی هـادی  در مقابل که بعنوان محافظ است
می روکش مذکور موجب جلوگیری از بروز اتصاالت . کند عمل میو غیره مانند شاخه درختان  ،صفر پتانسیل

کاهش یافته تری دارنـد امـا   عایقی هادی های روکش دار خواص  مقایسه با هادی های عایق شده، در. گردد
فلـزی   فاقـد محـافظ   این هـادی هـا  . قادر هستند بطور موقت در برابر اتصال ولتاژ فاز به زمین مقاومت کنند

ک هـای الکتریکـی در   وبروز شـ هستند لذا از نظر ایمنی قابل لمس نمی باشند و احتمال ) شیلد زمین شده(
  .وجود داردصورت تماس با آنها 

  

                                                 
1 - Covered Conductor 
2- Covered Corductor Thick 
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  روکش دار و عایق شدههوایی توزیع برق شبکه های  هایاستاندارد مجموعه
  الزامات آزمونو  شار متوسطهادی های روکش دار ف  آالت یراقو تجهیزات :  1-2 قسمت

  هدف و دامنه کاربرد   1
هـای   شـبکه   ،آالت یـراق ن این استاندارد تعیین آزمون ها و الزامات پـذیرش تجهیـزات جـانبی و    هدف از تدوی

 قسـمت ات فنی هادی های روکش دار در مشخص. است با هادی های روکش دار فشار متوسط هوایی توزیع برق
  .ایران بیان گردیده استشبکه های هوایی توزیع برق روکش دار و عایق شده  مجموعه استاندارد) 1- 1(

بکـار  )  AC  ولـت وکیل 33کیلوولت تـا   1با ولتاژ ( آالت در خطوط هوایی فشار متوسط  یراقو  این تجهیزات
فقـط بـرای نصـب    هـا  آزمـون  و خواسـته هـای پـذیرش     توضیحات استاندارد، شرایط آزمـون . برده می شوند

  .خواهند بود ای مخصوص شبکه های روکش داره یراق
ـ    در تهیه این سند فرض بر این :توجه و  .عهـده افـراد واجـد شـرایط و بـا تجربـه خواهـد بـود        ه است که اجـرای مقـررات آن ب
  .های توزیع برق در بکارگیری افراد آموزش دیده براساس این مجموعه استانداردها اقدام نمایند شرکت

  
  لزامیامراجع    2
زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده اسـت بـدین   الزامی تاندارد و مدارک اس

  :ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شوند
ها و تجدید نظرهای بعدی آن مـورد   در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه

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

  :استفاده از مراجع الزامی زیر برای این استاندارد الزامی است
2.1 EN 50397-2: 2004, Covered conductors for overhead line and the related accessories for rated 

voltages above 1 kV and not exceeding 36 kV AC – part 2: Accessories for covered 
conductors – Tests and acceptance criteria. 

2.2 EN 50397-3: 2009, Covered Conductors for overhead line and the related accessories for rated 
voltages above 1 kV a.c. and not exceeding 36 kV a.c. – part 3:Guide to Use. 

2.3 EN 50483 – 5: Test requirements for LV aerial bundled cable accessories – electrical aging 
test. 

2.4 EN 50483-6 Test requirements for LV aerial bundled cable accessories-Environmental test. 
2.5 EN 61284, Overhead lines – Requirements and tests for fittings. 
2.6 ISO 1461: Hot dip galvanizing test. 

 
  عـایق شـده   و های هوایی توزیع برق روکش دار  شبکه هایمجموعه استاندارد –استاندارد صنعت برق ایران   7- 2

  .ش دار فشار متوسطهادی های روک:  1- 1 قسمت
های هوایی توزیع برق  روکش دار و عایق شـده   شبکه هایمجموعه استاندارد –استاندارد صنعت برق ایران   8- 2

  .دار فشار متوسط هادی روکش ب، اجرا و بهره بردارینص: 1- 3 قسمت
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  و تعاریف اصطالحات    3
  :رود کار می بهو تعاریف زیر  اصطالحاتدر این استاندارد 

3-1 

   1آزمون نوعی
مشخصه های و است انجام شود تا از عملکرد مطلوب  الزم که پیش از تولید انبوه یک نوع محصول آزمونی است

ها به گونه ای است که بعداز انجام شـدن، احتیـاج   این آزمون  .اطمینان حاصل شوداستاندارد آن مطابق الزامات 
یـد ایجـاد شـود، کـه     ، طراحی قطعات یا نوع فرآیند تولواد اولیهواردی که تغییراتی در مبه تکرار ندارند مگر درم

  .شود نمایش داده می » T« آزمون نوعی با نماد اختصاری . را تغییر دهد اساسیهای  ممکن است ویژگی

3-2 

   2ای نمونهزمون آ
صول که روی نمونه های یک محصول یا مجموعه تکمیل شده انجام می شود تا مشخص کند که مح آزمونی است

  .نمایش داده می شود » S«  آزمون نمونه ای با نماد اختصاری. اتمام رسیده استه مطابق مشخصات طرح ب

3-3 
  3جاری ساختآزمون 

بـرای اثبـات   و  آالت با الزامات معین شـده روی کلیـه محصـوالت    یراقبرای تثبیت مطابقت که آزمونی است 
آزمون کارخانه ای است که می بایست در فرایند تولید  این آزمون در حقیقت یک درستی آنها انجام می شود

 ایـن آزمـون   .و توسط مسئول کنترل کیفیت انجام و فرم کنترل آن تکمیل و در سوابق کیفیت نگهداری شود
  .نمایش داده می شود » R« با نماد اختصاری 

3-4 
   4ولتاژ نامی

و تعیـین آزمـون هـای الکتریکـی در نظـر       خطکه برای طراحی و بهره برداری  است ولتاژی (U)ولتاژ مرجع 
  .)است kVبر حسب  نامی مؤثر بیان شده فاز به فازمقدار ولتاژ ( گرفته شده است

3-5 
   5دمای محیط

  .می باشد درجه سانتی گراد 30الی  15از  آزمایشگاه درجه حرارت محیط

                                                 
1 - Type test    
2- Sample test 
3-Routine test 
4-Rated voltage 
5- Ambient temperature 
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3-6  
   1)از پیش فرم داده شده(سیم گیر مارپیچی 

مارپیچی بوده و براحتی بـر روی هـادی بـا قطـر از     داده شده بصورت فرم  م هایت هادی که دارای سیاتصاال
  .هادی بکار برده شود و نگهداری به منظور کشیدند تا یچیده می شوپ ،پیش طراحی شده

3-7 
   2کلمپ کششی

متصل می نماید و به نحوی طراحی شـده  و یا پایه نگهدارنده یک محکم به  سیله ای که هادی روکش دار راو
) بسـت، براکـت یـا قـالب    (سازه نگهدارنـده  پایه یا هادی را به  که نیروی کشش مکانیکی مشخص شدهاست 
  .دماین منتقل

3-8 
   3مفصل کششی
، طراحی و سـاخته  که برای اتصال دو سر هادی در حال کشش گویند وسط اسپن )یا دو راهه(به موف اتصال 

ا پرسی بوده و با این موف بصورت اتوماتیک و ی .یندگونیز  میانی تحت کشش مفصلبه این قطعه ، شده است
  .روکش دار می شود ،پس از نصب ،عایقی حرارتی استفاده از تیوب

3-9 
   4کششی مفصل غیر

  .گیرد باشد، مورد استفاده قرار میکه برای اتصال دو سر هادی که فاقد نیروی کشش  گویند ای یا دو راهه موفبه 

3-10 
   5کلمپ آویز
در پایه های مشخص شده ونیر و یا سایردار  روکش  هادیکه جهت تحمل و یا نگهداری وزن  ست ا وسیله ای

  .بکار می رودآرایش عبوری 

3-11 

   6کلمپ رأس مقره
بـاالی مقـره   در رأس مقـره سـوزنی و یـا    ) کلمـپ (روکش دار که جهت بستن و محکم کردن هادی است ای  وسیله

نیـز   ی مشـخص شـده  هـا نیرو هادی قادر به تحمل سـایر  وزن تحمل ضمن کلمپ مذکور. بکار برده می شوداتکایی 
  .باشد می

                                                 
1 - Factory – formed helical conductor fitting 
2- Tension clamp 
3 -Tension joints 
4 -Non – tension joints 
5 -Suspension clamp 
6  - Top clamp 
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3-12 

   1اتصاالت
  .دنمی شو الکتریکی بکار بردهکه برای اتصال هادی های روکش دار به تجهیزات هستند فلزی  قطعات

3-13 
   2کانکتور انشعاب
  اتصال دهنده

ایـن  . شـود  بکار برده می) بدون قطع آن(ی اصلی وسیله فلزی که برای اتصال سر هادی انشعاب فرعی به هاد 
به کـانکتور؛  . گیریس اتصال استآغشته به بوده و دارای محفظه عایق شده و بصورت دوشیاره موازی کانکتور 

  :گیرند در سه گونه زیر مورد استفاده قرار می ی انشعاباین کانکتورها. نیز گفته می شود» اتصال دهنده« 
بـدون  ( دار مخصـوص اتصـال دو هـادی روکـش     )(IPC 3های فـرو رونـده در روکـش     دو طرف دندانه -الف  

   ،)برداشتن روکش 
ارت موقـت   تکیـه گـاه   های قوس و یا رکاب های لخت، شاخک دار مخصوص اتصال سیم یک طرف دندانه -ب 

  .دار متصل به هادی روکش
  باشند ویا 4گونه فوق می توانند دارای پیچ با سر برندهدو  
  .یابند صورت دو شیاره ساده که با برداشتن روکش، دو هادی بهم اتصال میب –ج  

3-14 
  (APD) 5شاخک تخلیه قوستک 
احتمـالی  های  تخلیه مسیر شاخک فلزی که بر روی هادی روکش دار نصب می شود تا هادی را در مقابلتک 
یـن سیسـتم مسـتقل از    عملکـرد ا  .مـی شـود   خوانده»  APD« محافظت کند و بطور اختصار ) صاعقه( قوس

  . جهت جریان است

3-15 
 (PAD) 6های قوس تجهیزات شاخک

در برابر تخلیه آالت آنها را  یراقشاخک تخلیه قوس و شاخک روبروی آن است تا هادی و یک از سیستم متشکل 
ـ و پایه مقره ها هادی های روکش دار بر روی  این تجهیز. جرقه صاعقه حفاظت کند ای رو تمامی ادواتی که ب

انتهای تحتانی این سیستم ها با کراس آرم هـای فلـزی بهـم     .قابل نصب است ،این منظور مورد نیاز می باشد
 .هدایت می شوند هم وصل و به سیستم زمینمرتبط شده و یا با استفاده از سیم مسی اتصال کوتاه کننده به 

                                                 
1  -  Terminals 
2  - Branch connector 
3-Insulation Piercing Connectors    
4- shear head bolt  
5- Are Protection  Device 
6   - Power Arc Device 
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  .خط است) جریان(عملکرد این سیستم مستقل از جهت انتقال انرژی 

3-16 
     (EPD) 1موقت رتا) اتصال(گاه تکیه 

 (TEC)2 ایمنی ترمینال اتصال زمین

 در دار روکـش  بـر روی هـادی   و  )ارت موقت(ایمنی  زمینترمینال  که بعنوان محل اتصالهستند تجهیزاتی 
در در هنگـام عملیـات تعمیراتـی مـی بایسـت از آن       .شده انـد و نصب نظر گرفته  در های مشخص شده محل

  .استفاده کردموقت  کار برای وصل تجهیزات اتصال زمینمحل طرفین 

3-17  
 (MBL) 3هادی پارگیحداقل نیروی 

) 1-1( قسـمت هادی روکش دار است کـه در اسـتاندارد هـادی هـای روکـش دار       نامی حداقل نیروی پارگی
  .مشخص شده است و  باید توسط تولید کننده هادیها تضمین شود) 1(مطابق جدول 

   [KN] بر حسب(MBL) فشرده دار  نامی هادی روکش روی پارگینی -1جدول
  CC-AAAC آلیاژی،هادی آلومینیوم   CC-ACSRآلومینیوم مغز فوالد،هادی 

MINK HYENA WOLF mm270  mm2120  mm2185  

59/20  86/38  46/65  67/21  39/36  23/51  
  
3-18  

  4 (SMSL) حداقل نیروی لغزش مجاز
درصد  20مقدار آن . لغزش سیم یا در رفتن کلمپ از محل قرار گرفتن آن می شود حداقل نیرویی است که باعث
برای کلمپ های عبـوری و یـا کانکتورهـای انشـعاب      ناین آزمو. می باشد (MBL)حداقل نیروی شکست هادی 

  .انجام می پذیرد
هـای   شـده شـبکه  آالت اسـتاندارد   یـراق را بـرای   (SMSL)مقدار حداقل نیروی لغـزش مجـاز   ) 2(جدول شماره 

آالت عبوری و کانکتورها از نظر تحمل  یراقگردد  همانطوریکه مالحظه می. دهد ارایه میدار فشار متوسط را  روکش
  : شوند بندی می هادی اصلی آن دسته  این نیرو به دو گروه از نظر سطح مقطع

  
  
  

                                                 
1  -  Earth Parking Device  
3- Temparory Earthing Connector 
3 - Minimum Breaking load 
4 - Specified minimum slip load 



۶ 
  

  (SMSL)آالت برای مقدار نیروی لغزش مجاز  یراقبندی  گروه - 2جدول
 MBL  دار با سطح مقطع روکشهادی   

[KN] 
SMSL 
[KN] 

T  
%15 MBL  

[KN] 
 :میلیمتر مربع120کمتر از  گروه اول

ACSR لومینیوم مغز فوالد آ(HYENA, MINK) AAAC 
 )میلیمتر مربع120و70(آلومینیوم آلیاژی

40 8  6 

 میلیمتر مربع150بیشتر از  گروه دوم
ACSR -  آلومینیوم مغز فوالد(WOLF)  AAAC – 

 )میلیمتر مربع185(آلومینیوم آلیاژی
70 14 10.5 
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 (SMFL)  1 حداقل نیروی شکست مجاز
هـادی   پارگیدرصد حداقل نیروی  95مکانیکی رخ ندهد و مقدار آن اینکه شکست  برای استحداقل نیروی 

(MBL) لمـپ عبـوری انجـام    و ک های کششـی انتهـایی   این آزمون برای کلمپ. باشد به مدت یک دقیقه می
  .مقادیر استاندارد این نیروها برای دو گروه داده شده است) 3(جدول  .پذیرد می

3-20   
 ) (SMDL 2مجاز )مکانیکی(حداقل نیروی تخریب 

 90و مقدار آن  .صورت نخواهد گرفت )دفرمه شدن(در آن تغییر شکل غیر قابل قبول که  حداقل نیروی است
   .می باشد (MBL)دی ها پارگیدرصد حداقل نیروی 

  .، باشدبوسیله خریدار و یا اعالم شده توسط تأمین کنندهتواند  تر آن میشمقدار بی: یادآوری
آالت  یراقبرای  (SMDL)و تخریب مکانیکی  (SMPL)مقدار حداقل نیروی شکست مجاز ) 3(جدول شماره 

آالت کششی  یراقگردد  یکه مالحظه میهمانطور. دهد دار فشار متوسط را ارایه می های روکش استاندارد شبکه
  :شوند بندی می و در دو گروه دستهو عبوری از نظر تحمل نیر

  آالت مقدار نیروی مجاز تخریب و شکست یراقبندی  گروه -3جدول شماره 
 MBL  دار با سطح مقطع آلومینیوم هادی روکش  

[KN] 
SMDL 
[KN] 

SMFL 
%15 MBL  

[KN] 

  گروه اول
 :مربعمیلیمتر120کمتر از

ACSR  آلومینیوم مغز فوالد(HYENA, MINK) AAAC 
 )میلیمتر مربع120و70(آلومینیوم آلیاژی

40 36  38 

  گروه دوم
 میلیمتر مربع150بیشتر از

ACSR -  آلومینیوم مغز فوالد(WOLF)  AAAC –  آلومینیوم
 )میلیمتر مربع185(آلیاژی

70 63 66.5 

  
  

                                                 
1 - Specified minimum failure load 
2- Specified minimum (mechanical) damage load)  
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  (RTS) 1دینامی هاکششی  تمقااست

است که از  هادی های تشکیل دهنده  و قطر نامی این رشتهپارگی هر رشته از مفتول های  )استقامت(نیروی 
هـادی بدسـت مـی آیـد و بـه عبـارتی معـادل         )تقریبی(مقادیر مشخص شده کششی توان  میروش محاسبه 

  .باشد می (MBL)تعریف 

3-22    
   2د ردیابیک

  . طالعاتی درباره سازنده و سال ساخت می دهدعالئم تجاری روی محصول، که ا

3-23   
   3آالت بی متال یراق

  .متفاوت مناسب هستند جنستجهیزاتی که برای اتصال هادی های با 

3-24  
   4کانکتور

  اتصال دهنده
یا سیم ارت بکار برده می شود و می تواند به دو نوع کششی و ای که برای اتصال یک یا چند هادی و  وسیله

  .ر کششی باشدغی یا

3-25  
   5لغزش ضریب

را  (RTS)نسبت نیروی کششی در روکش هادی در زمان شروع لغزش به مقدار استحکام کششی مجاز سیم  
بـدان معنـی اسـت کـه در      ٪ 100معـادل   Xلغزش  ضریببه عنوان مثال . گویند)Xیا فاکتور (لغزش  ضریب

  .دهد کش و هادی رخ نمیهیچ لغزش نسبی بین رو (RTS) نیروی تا حد پارگی هادی

3-26  
    (IPC) 6کانکتور با دندانه فرورونده در روکش

و  بـدون قطـع  (برای اتصال سر هادی انشعاب فرعی به هادی اصلی  کانکتورها بصورت کلمپ دو شیاره موازی
و این کانکتور دارای دندانه های فـرو رونـده در روکـش بـوده     . شود بکار برده می) آن برداشتن روکش گریس

  .است پرشده از گریس ضداکسیددارای محفظه عایق شده و 

                                                 
1- Rated Tensile Strength  
2 - Traceability code 
3 - Bimetallic fittings 
4- Connector  
5 - X Value 
6 - Insulation Piercing Connectors 
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3-27   
   1التآنقشه مفهومی یرآق 

اند شامل خالصه مشخصات مکانیکی که میتو رسم فنی یراق یا تجهیز و حاوی ابعاد اصلی آن است،
  .الکتریکی آن نیز باشد و

3-28   
   (MCA) 2برقگیر با قوس طویل

که بر روی نـواری از سـیلیکون را بـر قـرار     ) گوی فلزی(های یادی الکتروده از تعداد زگیرهاست کاز برقنوعی 
بین الکترودهای مذکور سوراخ هایی قرار دارند که پس از برخورد صاعقه در فاصـله  . دارند، تشکیل شده است

بین الکترودها قوس برقدار شده و افزایش فشار ناشی از آن موجب خروج قرض از سوراخ هـا شـده و موجـب    
  .یش طول قوس و مقاومت اهمی شده و جریان صاعقه کاهش می یابدافزا

3-29  
   3سیکل حرارتی

گیرد بـه   افزایش و کاهش دما قرار می) ای دفعه 100(در یک چرخه آالت است که  یراقسیکل حرارتی آزمون 
ر جریـان  دار  با سطح مقطع استاندارد شده تا حـد اکثـ   آالت بر روی هادی روکش یراقنحوی که مونتاژ شده 

شـود تـا    دار فشار متوسط عبور داده مـی  هادی روکش) 1-1( قسمتاستاندارد ) 6(دائمی آن بر اساس جدول 
شود مجموعه مونتاژ شـده بـه طـور طبیعـی بـا دمـای        و سپس اجازه داده میدمای آن به حالت پایدار برسد 

  . محیط سرد گردد
  
  های پذیرش الزامات و خواسته   4
  یزامات عمومال  4-1
 طراحی 4-1-1

 :در طراحی یراق آالت بایستی موارد زیر در نظر گرفته شوند
 ؛در طول دوره بهره برداری عدم آسیب رساندن به هادی - 
، از جمله جریان اتصـال کوتـاه و   و بهره برداری خطدر برابر نیروهای مکانیکی مربوط به نصب استقامت کافی  -  

امنیـت   ؛شل نشدن اجزای مختلف بعد از سفت کـردن  ،ست محیطیدرجه حرارت و شرایط زی حداقل و حداکثر
  خط گرم، به روش و امکان جابجایی آسان در حین تعمیر و نگهداری 

 ،با اتخاذ روش و فرآیند تولید مناسباجتناب از شکنندگی قسمتهای کامل شده   - 
   .از هر گونه آلودگی تمیز شوند سطوح تماس یراق آالت پرسی با هادی یا سیم زمین قبل از نصب باید کامالً -  

                                                 
1- Accessorise conceptual drawing 
2 - Multi chamber Arrester 
3 - Heat Cycle 
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  مواد 4-1-2
  .تا نیازهای تعریف شده آن را تأمین کنند یراق آالت باید از مواد مناسب ساخته شوند

 
  مواد فلزی  4-1-2-1

انتخاب شوند و مستعد به خوردگی و آسـیب    رسانی در چرخه عمر مفید سرویسمواد باید منطبق با الزامات 
  .هادی یا سیم زمین شوندهای مختلف قسمتاید باعث خوردگی آنها نب. نددر مقابل تنشها نباش

 .باشند حمل کار سرد در اثر پرسیراق آالت پرسی باید قادر به ت جنس
  .دداشته باشرا کشش و فشار  ،ضربه در برابر الزمت مپرس شده باید بعد از پرس مقاو یاجزای فوالد

  : استنمونه هایی از مواد مناسب به شرح زیر آمده 
  ؛آلومینیوم یا آلیاژهای آلومینیوم -
  ؛شدهگرم فوالد گالوانیزه  -
  ؛شدهگرم گالوانیزه 2یا نشکن1چدن چکش خوار  -
 ؛فوالد ضد زنگ -
 .مس و آلیاژهای مس -

تضـمین کیفیـت    رفته، مـواد از هـر حیـث   مربوطه مورد استفاده قرار گ ISOتوصیه می شود که استانداردهای
 . شده باشد

 مواد غیر فلزی   4-1-2-2
مواد غیر فلزی به کار رفته باید مقاومت بسیار خوبی در برابر فرسایش داشته و قادر به تحمل درجه حرارت 

  . خط بدون تغییردر خواص ماده باشندکاری 
و آلودگی هوا و اثرات درجه حرارت   (U.V) ن ، اشعه ماوراء بنفشوزومواد باید مقاومت کافی در برابر اثر ا 

  .این مواد نباید با اجزایی که در تماس هستند فرآیند خوردگی ایجاد کنند.باشند را داشته ی کار
  ابعاد و روا داری ها 4-1-3

نقشه ها باید حاوی ابعاد و اندازه هـا و نحـوه    .اشندنشان داده شده ب سفارش خرید ابعاد باید در نقشه قرارداد
بایـد اطمینـان   . ذکر شده باشد) . IEC 60120 , IEC 60372: مانند(و در آنها مراجع استانداردها مونتاژ بوده 
  .دناعمال شده با در نظر گرفتن الزامات مکانیکی و الکتریکی می باش )ها رانستل( روا داری هاکه  حاصل شود

  محافظت در برابر خوردگی  4-1-4
ی محـیط  جوشرایط ی ناشی از ، هادی و سیم زمین بایستی در برابر خوردگکلیه قستهای یراق آالت مقره ها

 تعمیـرات و  ماننـد حمـل و نقـل و   مـواردی   این موضـوع شـامل  . محافظت شوندتخریبی عوامل  و سایر نصب
    .می باشدنگهداری نیز 

 ISOطبق ، بایستی )بجز فوالد ضد زنگ(معرض  هوای آزاد کار خواهند کرد  کلیه قطعات آهنی که درسطح 

                                                 
1- Mall enable 
2  -  Ductile 
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  .ندگالوانیزه گرد یا استانداردهای معادل آن 1461
عالوه بر این  نباید هرگز تماس بین فلزات منجر به اختالف پتانسیل الکتروشیمیایی و در نهایت باعث بوجود 

ایـن امـر بـه خصـوص در     . برای بهره وری از تجهیزات ایجـاد شـود  مشکلی آمدن خوردگی گالوانیک گردد و 
  . همیت استدی در تماس هستند حائز اقسمتهایی که یراق آالت با ها

از قبـل   رزوه های داخلی بایستی. گردند 1نیزه ایجاد شوند یا رولینگکلیه رزوه های خارجی باید قبل از گالوا
  .گالوانیزه زده شوند

  روی قطعات عالمت گذاری  4-1-5
عالمت گذاری باید طوری انجام شود تا در سیستم قابلیت ردیابی برای هر یک از قطعـات و اتصـاالت حاصـل    

، یراق آالت بایـد بشـرح زیـر بـه وضـوح  و پـاک       توافق بین خریدار و تولید کننده در غیر این صورت با .شود
  :گذاری شوند نشدنی عالمت

  ریخته گری -الف
  ،)کد مرجع ، کمترین نیروی شکست(شخصات یراق م
 ،مشخصات سازنده -
 ،)ماه و سال(تاریخ ساخت  -
 ،کد ریخته گری -

   2هنگریآ -ب
 ،)کد مرجع ، کمترین نیروی شکست(اق مشخصات یر -
 ،مشخصات سازنده -

 ،)ماه و سال(تاریخ ساخت  -

  صاالت و صفحاتات -ج
 ،)کد مرجع ، کمترین نیروی شکست(مشخصات یراق  -
 ،مشخصات سازنده -
 ،)ماه و سال(تاریخ ساخت  -

  ونتاژ یراق آالتم -د
 ،)مرجع ، کمترین نیروی شکستکد (مشخصات یراق  -
 ،ت سازندهمشخصا -
 ،)ماه و سال(تاریخ ساخت  -
  ،قطر هادی مورد نیاز  و یا کد هادی با توجه به توافق سازنده و مشتری -
ـ  )مگر در مواردی که معیار شکستن پیچ باشد(اندازه گشتاور سفت کردن پیچها  - ل اعمـال  و یا نیروی پیچش قاب

 ).آچار تورک(سنج دار با عملکرد آچار گشتاور

                                                 
 .را گویند) و نه بصورت قالویز کاری(رولینگ؛ روش تولید رزوه های پیچ با استفاده از دو فک غلطکی -1

2-Forging   
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  الت پرس هادیآ یراق -هـ 
 ،)کد مرجع ، کمترین نیروی شکست(مشخصات  -
 ،مشخصات سازنده -
 ،)ماه و سال(تاریخ ساخت  -
 ،هادی یا کد اندازه -
 )ها و کابلشوها اندازه گام پرس برای موف( قالب پرس اندازه -
  ،طول پرس -

  دستورالعمل مونتاژ   4-1-6
  .رائه نمایدارا  آالت یراق ژدستورالعمل مونتاباید سازنده 

   دار های روکش هادیای یراق آالت الزامات ویژه بر  4-2
مربـوط بـه هـادی روکـش دار      1-1 قسمتتجهیزات استفاده شده در هادی های روکش دار باید با استاندارد 

اد مجـاز و  نصب و راه اندازی تجهیزات هادی های روکش دار باید تنها توسط افر. فشار متوسط منطبق باشند
بایستی تمامی موارد مرتبط و مذکور در استاندارد در نظر گرفته شـده و طبـق دسـتورالعمل     .نجام شودماهر ا

باید از هرگونه آلودگی کـه ممکـن اسـت تـاثیر منفـی بـر خـواص الکتریکـی و         . کارخانه سازنده عمل گردد 
  .ب رفع شوندآالت و تجهیزات داشته باشد اجتناب شود و این موارد پیش از شروع نص یراقمکانیکی 

از روشی مناسب استفاده شود تا حد امکـان در  طـول هـر     ،شود در نصب کل سیستم به طور کلی توصیه می
تجهیـزات تکیـه   : عبارتند از تعدادی از قسمتهای برقداربا این وجود . مسیر خط، روکش هادی برداشته نشود

آالت  یـراق و اتصـال   بسـتن  (CCT) های روکش دار ضخیم در مورد هادی. ، شاخکهای قوستصال زمینگاه ا
شود و لیکن عایق کاری قسمتهای لخت شـده و برقـدار بـا اسـتفاده از     تواند پس از برداشتن روکش انجام  می

   .باید انجام شودکاورهای عایقی متناسب با هر تجهیز و یا  1روکش های ترموفیت
ـ  قسمتهایجانبی المانها و یا 2استحکام مکانیکی تجهیزات  حـداقل اسـتحکام   % 90کمتـر از   ده نبایـد فرو رون

اگر آنها ضـد  . ضد نفوذ آب نباشدباشند و یا  3ضد آبآالت می توانند  یراق. باشد(RTS) کششی مجاز هادی 
آببنـدی آنهـا    و جلـوگیری کننـد   روکشو و یا الیه بین هادی  رطوبت به داخل هادیآب باشند باید از نفوذ 

  . شود آزمایش 6-7بایستی طبق بند 

 4کلمپ کششی  4-2-1

  :ودنم تفادهاس زیر های کششی کلمپدار می توان از  های روکش هادیمنظور انتهایی کردن ه ب

  .محدود به موارد زیر نیستند آالت انتهایی کردن هادی روکش دار یراقبدیهی است  :1 یادآوری
 ،5)گوه ای شکل(کلمپ اتوماتیک  •

                                                 
1 - Termofit 
2 - Rated   Tensile Strength 
3 - Watertight 
4 - Tension clamp 
5  -  Wedge clamp 
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 ، 2یکلمپ پیچو  1مخروطیکلمپ  •
 ،3چیسیم گیر مارپی •

به بوده و نباید   (SMFL)مجاز) بارگذاری(شکست باید قادر به  تحمل حداقل نیروی  کلمپ های کششیاین 
ود از نفود رطوبت همچنین بایستی طوری طراحی شوند که در طول عمر خ .عایقی آسیب برساند روکش

  .جلوگیری نمایند
  .شود ای استفاده می یا شیشهامپوزیت، چینی کلمپ انتهایی همیشه همراه با مقره های کششی ساخته شده از ک

گذار  هد که در عملکرد صحیح روکش تأثیربه معنای آن است که هیچ صدمه رخ ند "نباید روکش آسیب ببیند" :الف :2یادآوری
  .باشد
  .قرار گیرددار و اتصاالت مد نظر  با توجه به طرح های مختلف موجود در بازار توصیه می شود سازگاری هادی های روکش: ب 

  )گوه ای(کلمپ کششی اتوماتیک  4-2-1-1
و یا روکش جدا ) هادی روکش  Xلغزش  ضریببسته به مقدار (این کلمپ را می توان با هادی دارای روکش 

کافی باشد روکش هـادی بـاقی    Xلغزش  ضریبوقتی که مقدار به طور کلی توصیه می شود  .شده نصب کرد
این کلمپ باید مطابق بـا دسـتورالعمل   . پ اتوماتیک ضد آب گفته می شودکه در آن صورت به آن کلم بماند

  .دهد را نشان می اتوماتیک نمونه ای از طرح کلمپ کششی) 1(شکل  .سازنده نصب شود
گوه ای شکل ضد آب و لخت در پیوسـت شـماره دو بـه     –ای از نقشه مفهومی کلمپ کششی اتوماتیک  نمونه

  .ورده شده استآ  CC-A-1-2و  CC-A-1-1شماره 
 

 
  
  
  
  
  کلمپ گوه ای با کاور عایقی -ب                                    تیک ضدآبکلمپ اتوما –الف                  

  کلمپ کششی - 1شکل 
 کلمپ انتهایی پیچی 4-2-1-2

شـود   به طـور کلـی توصـیه مـی     .نصب کردتوان با هادی دارای روکش و یا روکش جدا شده  این کلمپ را می
ایـن  شود بـدیهی اسـت در ایـن صـورت      روکش هادی برداشته کافی نباشد X  لغزشضریب وقتی که مقدار 
نمونـه ای از کلمـپ انتهـایی پیچـی را نشـان      ) 2(شکل  .بق با دستورالعمل سازنده نصب شودکلمپ باید مطا

آورده   CC-A-1-5اره یک نمونه از نقشه مفهومی کلمپ انتهایی پیچی در پیوست شماره دو به شـم  .دهد می
  .شده است

                                                 
1   -  Cone Clamp. 
2 - Bolted clamp. 
3- Preformed helical fittings. 
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  ای از کلمپ انتهایی پیچی نمونه – 2شکل 
  

  )از پیش فرم داده شده(سیم گیر مارپیچی  4-2-1-3
دار و  کـش هـادی رو  X لغـزش ضـریب  این کلمپ را می توان با هادی دارای روکش ضخیم بسته بـه مقـدار   

که مقدار فاکتور ایکس کافی باشد روکش هـادی   به طور کلی توصیه می شود وقتی. کاربرد آن استفاده نمود
  .این کلمپ باید مطابق با دستورالعمل سازنده نصب شود. باقی بماند

اسـتفاده از  ) هـادی  نـامی کششـی   قامتاست(  RTSو زیاد برای اسپن های بسیار طوالنی و یا مقادیراستثنایی
الف تصـویری از   –) 3(شکل  .یه می شودتوص) های تقویت شده و انتهایی  رشته(سیم گیر مارپیچی  مجموعه

  .طرح پایه کششی با استفاده از سیم گیر مارپیچی را نشان  می دهد
که از قبل متناسب با قطر بیرونی هادی روکش دار ضخیم فـرم  نمونه ای از نقشه مفهومی سیم گیر مارپیچی 

  .آورده شده است  CC-A-1-3در پیوست شماره دو به شماره  داده شده است
  
  
  
  
  
  
  
  

  سیم گیر مارپیچی - ب                                         پایه کششی –الف                                   

  سیم گیر از پیش فرم داده شده -3شکل 

 )و کلمپ رأس مقره آویز (عبوری کلمپ  4-2-2

عبوری بکار برده شده و بر روی  های روکش دار در آرایش پایه های آالتی که بمنظور نگه داشتن هادی یراق
  :)محدود به موارد زیر نمی شوند اما(روکش عایقی بسته می شوند به شرح زیر هستند، 

 ، ١کلمپ رأس مقره •
 ،)سیم گیر مارپیچی فرم داده شده(سیم اصله روکش دار  •

                                                 
1- Top – clamps. 
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 .)پیچی و غلتکی( ١کلمپ آویز •
و همچنین بایستی طوری طراحـی شـوند کـه در    آسیب بزنند ) یا کاور(این یراق آالت نباید به روکش عایقی 

  .طول عمر خود از نفود رطوبت جلوگیری نمایند
 .رخ ندهد که درعملکرد صحیح روکش تاثیر گذار باشد ای به معنای آن است که هیچ صدمه "نباید روکش آسیب ببیند" :توجه

کلمـپ   .باشـد لمپ حداقل روکشدار و خود ککلمپ آویز بایستی طوری طراحی شود که اثرات ارتعاش هادی 
 .دار گـردد  آویزی باید طوری طراحی شود تا مانع از وارد شدن فشار موضعی و یا صدمه دیدن هادی روکـش 

جریان خطاهای در صورت نیاز کلمپ آویز باید ظرفیت کافی برای عبوردادن جریان را داشته باشد تا در برابر 
   .دآسیب نبین اتفاقی

ستی بحد کافی در برابرسایش مقاوم باشند تـا از خرابیهـای احتمـالی در طـول     قسمتهای مختلف مونتاژی بای
  .عمر خط جلوگیری گردد

ره کمپـوزیتی و یـا بـه زنجیـره     هادی روکش دار ممکن است با استفاده از انواع مختلف کلمـپ آویـز بـه مقـ    
ای عبـوری و یـا   پایـه هـ   اده از زنجیره مقره های آویزی دربرای استف .های آویزی استاندارد نصب شوند  مقره

ای مقـره هـای   بـر  .اسـتفاده مـی شـود   ) مخصوص زوایا( از کلمپ آویز پیچی و یا کلمپ آویز غلتکی زاویه دار
  .دمی شواستفاده ا سیم های اصله کردن مارپیچی از کلمپ رأس مقره و ی سوزنی یا اتکایی

  2کلمپ آویز پیچی 4-2-2-1
مطـابق بـا    ایـن کلمـپ بایـد    .و یا روکش جدا شده نصـب کـرد   روکش این کلمپ را می توان با هادی دارای

به طور کلـی توصـیه   . شود هبرد کاردار ب هادی روکش X لغزشبه مقدار فاکتور دستورالعمل سازنده و با توجه
  .کافی باشد روکش هادی باقی بماند  Xمی شود وقتی که مقدار فاکتور 

پیچـی   آویزیک نمونه از نقشه مفهومی کلمپ . دهد ن میپیچی را نشا آویزای از کلمپ  نمونهب  –) 4(شکل  
  .آورده شده است  CC-A-2-1در پیوست شماره دو به شماره 

  3کلمپ آویز غلتکی 4-2-2-2
همچنـین ایـن کلمـپ بـرای     . از این کلمپ برای مواقعی که روکش هادی حفظ می شود استفاده مـی کننـد  

. ن وظیفه قرقره مورد نیاز سیم کشی را نیز بـه انجـام میرسـاند   و همزما دهای زوایه دار کاربرد دار یهاجرای پا
غلتکی  نمونه ای از کلمپ آویزالف  –) 4(شکل  .این کلمپ آویز باید مطابق با دستورالعمل سازنده نصب شود

در  غلتکـی نقشه مفهومی کلمپ آویـز  تصویر از  تیپدو  .را نشان می دهد بهمراه تجهیزات شاخک های قوس
  .آورده شده است  CC-A-2-2دو به شماره  پیوست شماره

  
  
  

                                                 
1  -  Suspension clamp. 
2. Bolted attached clamps. 
3. Roller clamps. 
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  پیچی - ب                                           با شاخک های قوس غلتکی - الف                                 

  کلمپ آویز -4شکل 

  1سیم اصله 4-2-2-3
بایـد  پالستیکی های اصله  یا سیم شکل داده شده و م های روکش دار از قبلبستن هادی ها با استفاده از سی

اصـطکاک بیشـتری    سیم های اصله ای کـه دارای سـطوح تمـاس بزرگتـر و دارای سـطح      معموالً .انجام شود
بصـورت   دی روکـش دار ها  X لغزشبسته به مقدار فاکتور اصله ها می توانند. ندمی ده ینتیجه بهتر هستند

  Xبه طور کلی توصیه می شود وقتی که مقدار فـاکتور  . مورد استفاده قرار بگیرند و یا فاقد روکشروکش دار 
نقشه مفهومی نمونه هایی از سیم گیر مارپیچی فرم داده شـده روکـش    .هادی کافی باشد روکش باقی بماند 

شـماره دو بـه شـماره     دار متناسب با قطر بیرونی هادی روکش دار و قطر حلقه راس مقره اتکایی در پیوسـت 
CC-A-2-3  آورده شده اند.  

  
  
  
  
  
  

  )از قبل فرم داده شده(نمونه ای از سیم اصله روکش دار   -5شکل 
  

  کلمپ رأس مقره 4-2-2-4
  .است مخصوص وصل هادی بصورت پیچی در رأس مقره های سوزنی یا اتکاییاین کلمپ 

 

                                                 
1 - Ties 
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  نمونه ای کلمپ رأس مقره -6شکل 

  
  انشعابی کانکتورها  4-2-3
  (IPC) روکش فرورونده در کانکتور با دندانه ١-٣-٢-۴

شبکه های در و جریان خطای احتمالی را  بار عادیجریان  عبور دادن اییها باید توان اتصال دهندهکانکتور یا 
رها بصورت دو شیار موازی برای اتصال غیر کششی این کانکتو. داشته باشندهوایی روکش دار فشار متوسط 

  :نوع زیر هستند دود دارند و در کاربر
   .ه دار برای اتصال کابل به کابلدارای دو طرف دندان) الف
  .یک طرف دندانه دار برای اتصال کابل به سیم) ب

بایستی مقدار نیروی سفت و گیریس اتصال بوده  آغشته بهبرای حفظ اهداف آب بندی دندانه های فرورونده  
و یا از پیچ های دارای پذیرد انجام می )اعالم شده توسط سازنده(اور مجاز کردن پیچ آنها براساس مقدار گشت

  .دهد نمونه هایی از کانکتور انشعاب را نشان  می) 7(شکل  .شوند میسر برنده استفاده 

-CC-Aو   CC-A-3-1در پیوست شماره دو بـه شـماره   دندانه دار  کانکتور انشعابنمونه از نقشه مفهومی دو 

  .آورده شده استCC-A-3-5  عایقی انها به شماره ) کاور(و محفظه   3-2

   (P.G) دو شیاره موازی کانکتور انشعاب 4-2-3-2
 ز کـانکتور جامپر بایـد بـا اسـتفاده ا    .آغاز شود  1جامپر کششی کلمپ از ممکن است با استفاده نقطه انشعاب

 P.Gبا کانکتور انشعاب دو شیاره موازی یا) دار دارای روکش هادی روکشبر روی ( ار فرورونده ددندانه اتصال 
2 P.G. ) همچنین گرفتن انشعاب از خط اصـلی  . به خط اصلی متصل گردد) جدا شده بصورت روکشبا هادی

  .قابل استفاده خواهد بود 3خط گرم با استفاده از کانکتور انشعاب خط گرم ه روشروکش دار ب
 خـط گـرم   طراحی شده مخصوص از یک کلمپ دندانه دار ، بایستیز باشدخط گرم از نظر قانونی مجااگر کار 

  .استفاده شودب  – 7مشابه شکل 
                

                                                 
1- T off 
2 - Parallel groove (PG) 
3 - Hot – line connector 
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  و کاور عایقی دارای پیچ سربرندهکانکتور  - ج  ور خط گرم               کانکت - ب                            دار  کانکتور دو طرف دندانه - لفا           

  دندانه دار فرو رونده در روکش هادی کلمپ های -7شکل 

و  CC-A-3-3نقشه مفهومی کانکتور های انشعاب دو شیاره موازی و خط گرم در پیوست شماره دو به شماره 
CC-A-3-4 نشان داده شده است  

  (PAD) 1قوس شاخک هایتجهیزات  4-2-4

ابـر  دار در بر هـای روکـش   هـادی  هـا و  مقـره  از آسیب دیدن مجموعـه  این وسایل حفاظتی بمنظور جلوگیری
کیلـو آمپـر در    10حداکثر جریان اتصال کوتـاه   باید دارای تحمل و اند طراحی شده الکتریکی قوس های جرقه

 .هسـتند  برقگیر ایه و حلقه )2و شاخک روبرو تخلیه قوسشاخک  (برقگیر شاخکهایشامل  یک ثانیه باشد  و
اسـتفاده   نصب و بهـره بـرداری   استاندارد 1-3 سمتق 3-7بند  براساس بایداین تجهیزات شاخک های قوس 

سیسـتم   و آزمـایش های قـوس   شرایط نصب تجهیزات شاخک اندارد شامل دستورالعملی شاملاین است شوند
  .می باشدمپر کیلو آ 10کیلو آمپر تا ایجاد شده با قدرت یک  مذکور در برابر تخلیه جرقه

نیـز مقاومـت   وارده بایـد در برابـر بـار مکـانیکی      خلیه قوسو ادوات نگهدارنده تجهیزات شاخک ت کانکتورها 
  .داشته باشند

هـای   دار در نزدیکـی مقـره   بـه هـادی روکـش   خود شاخک تخلیه قوس مخصـوص اتصـال   های مفهومی  نقشه
سوزنی یـا مقـره اتکـایی     در پین مقره )شاخک روبرو( ونیز انواع تجهیزات شاخک های قوس) اتکایی( سوزنی

های کششی به ترتیب در پیوسـت شـماره دو نقشـه     قوس مخصوص مقره های هیزات شاخکنیز تج پلیمری و
  .نشان داده شده است   CC-A-4-4الی   : CC-A-4-1شماره 

  

  
  تجهیزات شاخک های قوس -8شکل 

                                                 
1- - Arc protection devices (APD) 
2- Contter Horn  
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  (TEC) 2 ایمنی زمین اتصالیا ترمینال  (EPD)  1موقت ارت )اتصال(  تکیه گاه 4-2-5

بیشترین . دان اتصال کوتاه را داشته باشبایستی توان عبوردادن جریایمنی زمین ترمینال سیستم  اتصالمحل 
  .کیلو آمپر در یک ثانیه باشد 10کوتاه بایستی  مقدار جریان اتصال

  .ت داشته باشندماتصاالت نگهدارنده یراق آالت باید در برابر بارمکانیکی نیز مقاو
هـای   العمل دالیل فنی که در دستورقررات ایمنی، یا براساس موقت نیازمند م نصب و راه اندازی تکیه گاه ارت

 در طـرفین  اتصال ترمینال سیستم زمین ایمنـی ان مثال، به عنو .شود میانجام  باشند،  برداری موجود می بهره
همچنین ممکن است اطالعات اضافی ماننـد فاصـله    ها آن دستورالعمل. است الزام شده طبق قانون ایمنی کار

  .غیره را در بر داشته باشدینگ و ارت
عـایقی  به همراه یک میله و های فرو رونده  ز یک یا دو کانکتور با دندانهممکن است با استفاده ا تکیه گاه ارت

  .نصب گردد 9شکل مشابه  ارت ا هادی لختب) چوب پرش(
  
  
  
  
  
  

  
  

   ی دارای دو کلمپ با دندانه فرو روندهنوع رکاب - ب                       نوع یک طرفه با یک کلمپ -لفا          
  تکیه گاه ارت موقت -9شکل 

اجـراو بهـره    اسـتاندارد نصـب،  )  1-3 قسـمت ( 10جهت کسب اطالعات بیشتر از نحوه نصب و اجرا بـه بنـد   
یک نقشه مفهـومی از تکیـه گـاه ارت موقـت بـه      .برداری هادی های روکش دار فشار متوسط مراجعه فرمایید

  در پیوست شماره دو امده است CC-A-5-1شماره 

  3یا دو راههمفصل   4-2-6
بـا  متناسـب   طراحی شـده و ) در وسط اسپن و تحت کشش(روکش دار  اتصال دو هادی  مفصل بایستی برای

 آزمون"اید این مورد،  بدر . اشدهادی داشته بی با روکش خواص مشابه بایستی تیوب عایقی مفصل. باشدآن 
طول هادی باید در حـدی  . انجام شود 1-1 قسمتهادی روکش دار استاندارد  عایقی الزماتطبق   "ولتاژ باال
  . نمونه باشد متناسب با اندازه  شود و  مدت زمان آزموناتصال در طول آن محو باشد که 

                                                 
1 - Earth parking device 
2 - Temporary earthing connectors 
3 - Joint 
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مفصل هـای تحـت   ن است از موف، دو راهه و یا ، ممکادی های روکش داردر نصب تمام انواع اتصاالت بین ه
ای ه موف ،بوش یا دو راهه پرسی: این اتصاالت عبارتند از. رای هادی های لخت استفاده نمودناسب بکشش م

ـ    . از پیش فرم داده شدههای انفجاری و یا  مفصل اتوماتیک، ه تمام این مفصل و موف ها بایـد پـس از نصـب ب
 و یـا تیـوپ   عـایقی و یـا نـوار    بـا محفظـه   ،روش مناسب جهت حفاظت سطوح برقدار و جلوگیری از نفوذ آب

تمام اتصاالت باید دارای مشخصات الزم مکانیکی طبق استانداردهای مربوطـه   .پوشانده شوند) عایق حرارتی(
  .توافق بین مشتری و خریدار باشند یا دستورالعملهای وزارت نیرو و یا

نقشـه   که بایستی متناسب با قطر هادی انتخـاب شـود در  کششی یک نمونه از نقشه مفهومی موف اتوماتیک 
CC-A-6-1  پیوست شماره دو نشان داده شده است.  

  
  
  

                                                          
                                                      

  
  

  نمونه ای از موف یا مفصل - 10شکل  
  مقره سوزنی یا اتکایی   4-2-7

 .نصب شود) اتکایی و یا سوزنی نوع چینی و یا پلیمری(نواع مختلف مقره ها هادی روکش دار ممکن است با ا
با این حال نوع و جنس مقره از لحاظ اینکه هادی روکش دار بتواند به درسـتی بـه شـیار بـاالیی یـا کنـاری       

بـر  می توان مقره را بصورت افقی یا عمودی بر روی کراس آرم یا تجهیزات مشابه و . متصل شود، اهمیت دارد
با توجـه بـه اسـتاندارد نصـب و     . نموداستاندارد، نصب  1-3 قسمتاساس نقشه های جزئیات اجرایی پیوست 

  .کاهش یابد) در مقایسه با شبکه با هادی های لخت(بهره برداری، ممکن است فاصله فازها نسبت به هم 

  عالمت گذاری  4-3

  :ندباشو درج شده موجود  باید موارد زیر 2-4 ندی تمامی محصوالت ذکر شده در بوربر
  مت تجاری یا آرم کارخانه سازنده،عال 
  رجع،کد محصول و یا م -
  کد ردیابی یا شماره محموله، -
  ،سطح مقطع مناسب برای کاربرد حداقل و حداکثر محدوده -
  ت نیاز،در صوریا اندازه قالب  1پیچ کردن محکمگشتاور  -
  .کد بازیافت، اگر موجود باشد -

                                                 
1- Torque Wrench.   



٢٠ 
  

  .شودهای خاص دیگر باید با  توافق بین مشتری و سازنده انجام  عالمت گذاری ورت نیاز،در ص :نکته
  .مطرح شده است  3-7عالمت گذاری در بند دوام نحوه آزمون 

  تضمین کیفیت   5
 به منظور بررسی کیفیت یراق آالت در طول فرایند تولیـد  الزامات این استانداردبرنامه تضمین کیفیت با توجه به 

  .الزامی است (QC plan)  داشتن طرح و برنامه کنترل کیفیت .باید اجرا گردد) توافق بین خریدار و فروشنده با(

و سایر استانداردهای هم ردیـف آن آورده   9000جزئیات اطالعات در مورد استفاده از تضمین کیفیت در استاندارد ایزو  :توجه
  .است شده

  و جاری ساختی نوعی، نمونه طبقه بندی آزمونها   6 
  های نوعیآزمونهای  6-1
  کلیات 6-1-1

بـه طـور معمـول    این آزمون . در نظر گرفته شده است نوعی بمنظور صحه گذاری ویژگی های طراحیآزمون 
. شـود  فقط یکبار انجام شده و تنها زمانی که درطراحی یا جنس مواد یراق آالت تغییری ایجاد شود تکرار می

  .حصول با الزامات طراحی استنگر منطبق بودن مهای نوعی نشاآزمون  نتایج
  کاربرد
  .بر روی یراق آالت انجام شود ، »یک«پیوست  1 –الف نوعی بایستی طبق جدول آزمون 

  
   ای نمونه های آزمون  6-2
  کلیات   1- 6-2

  .نمونه بمنظور صحه گذاری در کیفیت جنس مواد و روش ساخت یراق آالت در نظرگرفته شده استآزمون 
  کاربرد  2- 6-2

. انجـام شـود  ، »یـک «پیوسـت   1 –الـف  نمونه یراق آالت خطوط هوایی بایستی طبق لیسـت جـدول    آزمون
دارد  خریـدار حـق   .اخت شده انتخـاب شـوند  باید به طور تصادفی از میان یراق آالت س ها جهت آزمون نمونه

  .)دگیر معموالً در مناقصات انجام میاین امر (نمونه ها را انتخاب نماید 
  نمونه برداری و معیارهای پذیرش  6-2-3 

بازرسی براسـاس   باید طبق استانداردهای خریدار و فروشنده، بین در صورت عدم تضمین روش نمونه برداری
  .انجام شود ISO 3951 بازرسی بر اساس متغیرها و  ISO 2859-2و ISO    1-2859ویژگیها

، سطح سطح بازرسی(و جزئیات شیوه آزمون ) ها یا متغیرهاژگیبر اساس وی(نمونه ، نوع بازرسی  در هر آزمون
بـه  ( توافق گـردد ، باید بین خریدار و فروشنده )، نمونه تکی ، دوتایی  یا چند تایی  و غیره کیفیت قابل قبول

بـرای بازرسـی بـر    » ج«پیوست  رسی بر اساس ویژگیها ، وبرای باز» ب«پیوست به  عنوان مثال مراجعه کنید
  . )غیرهااساس مت
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تـر از روش   ی نمونه ها  بر اساس متغیرها، قابـل قبـول  ، بازرساز اندازه گیری ها در دسترس باشندزمانیکه تعداد زیادی  :توجه
بین کیفیت قابل قبول  های شکست و آزمون های مشابه پر هزینه فرقدر مورد آزمون . ا استبازرسی نمونه ها بر اساس ویژگیه

  .گیها و متغیرها بهترمشخص می گرددبر اساس ویژ رداری و بررسی  نمونه های هم اندازه ونمونه بو کیفیت ذاتی با انجام 
ــت        ــن اس ــرداری، ممک ــه ب ــد نمون ــدف فرآین ــه ه ــه ب ــا توج ــد      ب ــم باش ــا مه ــی ه ــا ویژگ ــا و ی ــاب روش متغیره  .انتخ

د تا مطمئن شود قطعات محموله ممکن است خریدار روش پذیرش نمونه گیری بر اساس ویژگیها را پیشنهاد کنبه عنوان مثال 
جهت نمونـه بـرداری پیشـنهاد کنـد      و تولید کننده نیز ممکن است اندازه گیری متغیرها رار محدوده  تلرانس ابعادی هستند د

  .فیت قابل قبول باشدزیرا عالقمند است حجم زیادی از محموله در داخل محدوده کی
  
  جاری ساختآزمون   6-3
  کلیات 6-3-1

. می گیردت انجام امات خاص و بر روی تمامی یراق آالروتین برای اثبات انطباق یراق آالت با الزآزمون های 
 .آسیبی بزند نباید به یراق آالت آزمون

  کاربرد و معیارهای پذیرش  6-3-2
ها تنها برای یراق  انجام می گیرد این آزمون 1های جدول  و لیست آزمون 4ق با الزامات بند نطبماین آزمون 
  .است هادی را بدون روکش می گیرند الزامی آالتی که

  
  ها آزمون   7

کلیـات مـورد نیـاز بـرای     » الـف «1در پیوسـت   1.سه نمونه از یراق آالت یا کلمپ ها بایستی آزمـایش شـوند  
  .آمده است های محصوالت آزمون

مـورد  ) بر روی روکش(های یراق آالتی که بدون برداشتن روکش بند تنها آزمون زیر تعریف های این  :توجه
لخـت اسـتفاده    هادی ی یراق آالتی که به طور مستقیم  بر رویبرا. قرار می گیرند را در بر می گیرد استفاده
 .شود بایستی استفاده،  IEC 61284همان استاندارد  دنمی شو

 سی ظاهریررب  7-1
 یق آالت بـا نقشـه هـای قـرارداد    این آزمون شامل بازرسی ظاهری یراق آالت و انطباق همه قسمتهای اصلی یرا

  .مغایرت با نقشه  منوط به توافق بین فروشنده و خریدار بوده و باید به صورت سند توافق ثبت شده باشد. باشد می

  ابعادی و مواد تأیید صحت  7-2
ی خطـا راق آالت در محـدوده  د تا اطمینان حاصل شود یها بایستی شامل اثبات درست بودن ابعاد باشاین آزمون 
و ابعـاد   یدار ممکن است برای اندازه گذاری هـا خر .بق نقشه های قراردادی قرار دارندطو  اعالم شده مجاز ابعادی

و  انتخاب شده دلیل و مدرک بخواهد ویا ممکن است زمانیکه مدارک سازنده در دسترس باشـد آنهـا  را بـازبینی   
باید با توجه به دقت مورد نیـاز بـرای انـدازه گیـری      رهبابزارآالت کالیازه گیری و دستگاه های اند  .نماید مالحظه

                                                 
  .به جز مواردی که در بندهای تعداد دیگری را خواسته باشد -  1
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  .انتخاب شوند و شواهد مستند از کالیبراسیون دستگاه های موجود باید در صورت درخواست ارائه گردد
بایستی یک سطح  )روتین(آزمون های جاری ساخت در صورت نیاز بر اساس طرح کیفیت مطرح در قرارداد ، 

 .را در بر گیرد ابعاد  کنترلویژه ای از 

دار و  توپیبعنوان مثال اتصاالت (توجه ویژه ای شود  دارند نیرو بایستی به آن دسته از ابعادی که نقش بالقوه در انتقال  :توجه
  .د مکانیکی و یا عملکرد الکتریکییا عملکر ))IEC 60471( یس و زبانهو اتصاالت کلو) IEC 60120( 1مادگی 

  دوام  عالئم آزمون 7-3
  اصول کلی  7-3-1

  .روی تجهیزات قابل خواندن و با دوام هستندعالئم گذاشته شده کند که  تضمین می این آزمون

  انجام آزمون نحوه  2- 7-3
  .شوند سه نمونه باید آزمایش

  روش اجرا  3- 7-3
کشـیده شـود و همچنـین     ثانیه توسط دست برروی عالئم 15مدت باید یک تکه پارچه خیس شده با آب به 

  . کشیده شود ثانیه بر روی عالئم 15به مدت  2ینفتمواد تکه پارچه آغشته به یک 

  .شود اخذ می EN50397-2نوع مواد نفتی به عنوان پاک کننده از استاندارد مرجع  :توجه

  های پذیرشمعیارو  الزامات 4- 7-3
  عالمت گذاری باید به وضوح مشخص باشد و اجزای جانبی مانع از شناسایی آن نشود

  آزمایشات مکانیکی 7-4
  :شوند تعداد یراق هایی که آزمایش می 
تمـام  های مکانیکی نوعی باید بر روی سه نمونه انجام شـود و در طـی آن بایـد     آزمون :های نوعی آزمون - 

 .پذیرفته شوند ها از آزمون نمونه
  .نجام شوندابشرح زیر های مکانیکی نمونه باید  آزمون :ای های نمونهآزمون  - 
، طـرح نمونـه بـرداری بایسـتی     مشـتری  وسازنده بین مگر در موارد توافق : ونه برداری و معیارهای پذیرشنم

بازرسی بر  و یا استاندارد ISO 2859-2یا    ISO 2859-1مانند ویژگیها بازرسی براساس یکی از استانداردهای
بـر اسـاس ویژگیهـا و    (بازرسـی   نـوع  ای نمونـه  برای هـر آزمـون  . انجام شود ISO 3951 یعنی رهااساس متغی

، دو تـایی و  یت قابل قبـول، نمونـه بـرداری تکـی    ، سطح کیفسطح پذیرش(جزئیات دستورالعملها  و) رهامتغی
  .بین سازنده و مشتری توافق گردند بایستی) چتدتایی و غیره

  

                                                 
1- Ball and Socket 
2 - Petroleum spirit. 
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  )بدون سیم گیر مارپیچی(ای کششی و آویزنیروهای شکست و آسیب برای کلمپ ه آزمون  7-4-1
  اصول کلی  7-4-1-1

این . نیروهای وارده استقادر به تحمل ) کلمپ(این آزمایش باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که گیره 
را عملکـرد صـحیح کلمپهـا     کـه  و ترکیـدگی  )دفرمه شدن( بوجود آمدن تغییر شکل دائمی نیروها باید بدون

  .داراستتحت تأثیر قرار دهد باشد، 

  م آزمونانجا نحوه  7-4-1-2
در اگـر  در صـورتیکه قـرار اسـت    . یا یک طرح مشـابه انجـام شـود     )الف، ب ، ج و د( 11باید مطابق شکلهایآزمون 

  .دندار نصب گرد ، بایستی هنگام تست بر روی هادی روکشنیز استفاده شود 1آرموراد سیستم هادی های روکشدار

  روش اجرا   7-4-1-3
ایش مقدار نیروی وارده در طول آزمایش و نحوه ارزیابی نتـایج  ، شیوه افزوندتعداد یراق آالتی که باید آزمایش ش

در نظر گرفته شده و  برای ایجـاد حـداقل نیـروی      30β° زاویهو و 15α° اندازه زاویهبشرح زیر میباشد  آزمایش
   .شونددر نظر گرفته  در این استانداردبایستی بیشترین مقدار اعالم شده  (SMDL)تخریب مکانیکی مجاز 

  نحوه آزمون   1 -7-4-1-3
 حـداقل  بایستی بر روی دستگاه کشش قرارداده شده و نیروی کشش بایستی بتدریج تا رسیدن بهآالت یراق 

سـپس نیـرو    .ثانیه نگه داشـته شـود   60این نیرو بایستی بمدت . افزایش یابد (SMDL)تخریب مجاز نیروی 
مقدار  حداقلدوباره بایستی نیرو بتدریج تا . شده بررسی گردد تغییر شکل ایجاد برداشته شده و یراق از لحاظ

خ تـا ر  را  نیـرو  تـوان  مـی ثانیه نگهداشته شود و در نهایـت   60افزایش یابد و   (SMFL)مجاز  نیروی شکست
  .)را مشاهده کنید 1 نمودار( .داددادن شکست در قطعه افزایش 

ات و اپراتور امکان خطـر  ، اگر برای تجهیزبرای نیروی فوق العاده زیاد. دمحوطه آزمون باید دارای ایمنی خاص خود باش  :جهتو
متوقف شـده و بازرسـی    (SMFL)مجاز  برابر حداقل نیروی شکست 2/1در مقدار نیروی  وجود داشته باشد ممکن است آزمون

  .بر اساس ویژگیها انجام شود

  معیارهای پذیرش  2 -7-4-1-3
ن اگـر تغییـر   آو یـا کمتـر از    (SMDL)تخریب با اعمال حداقل نیروی  و تخریبتحت نیروی  :آزمون نوعی

  .آزمون را با موفقیت گذرانده است ،یراقشکلی در یراق بوجود نیاید 
، ر از ان شکست در قطعه ایجاد نشـود یا کمت ، اگر با اعمال حداقل نیروی شکست ومجاز تحت نیروی شکست

  .شده استآزمون با موفقیت گذرانده 
بـر اسـاس دسـتورالعمل نمونـه بـرداری و معیارهـای        بایستی اطالعات آزمون 6.2.3طبق بند  :ونهآزمون نم

  .بین سازنده و مشتری ارزیابی شود پذرش توافق شده
رش برای ی پذیایراقی که با الزامات تعیین شده در معیاره ب -1پیوست شماره  ،با بازرسی بر اساس ویژگیها

  .ی طبق نمونه بررسی گرددود  بایستنوعی پذیرفته ش آزمون
                                                 

1 - Armour rods 
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  )آهنگ افزایش نیرو (و شکست یراق آالت زنجیره مقره  نیروی کششی پارگی نحوه انجام آزمون  -1 نمودار

  
  
  
  

  
  
  
  

  

  

  :راهنما                            
T                                   : مکانیکی مجاز، ) بار(حداقل نیروی تخریب R  :هادی،  نیروی وزنR2  :،نیروی جانبی به کلمپ راس مقره  

                                 R1 :  ،نیروی بلند کردن: α, β حداکثر زاویه طراحی  

  ترتیب و نحوه آرایش آزمون نیروی تخریب و شکست  -11شکل 
  معیارهای پذیرش 7-4-1-4

 ئمی در یراق آالت مشاهده نشـود آزمـون  داآسیب دیدگی، اگر تغییر شکل  تخریب و با توجه به اعمال نیروی
  .  پذیرفته شده است

 کلمپ راس مقره -الف

 کلمپ راس مقره - ب

 کلمپ آویز پیچی -ج

 کلمپ کششی پیچی) د

T  T  

T  T  

R1

T T 

R2

T  

R  
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  لغزش کلمپ آویز در دمای محیط  آزمون  7-4-2
  اصول کلی 7-4-2-1

دار وارد  به هادی روکش در دمای محیط اطمینان حاصل می شود که اگر نیروی بزرگی طی انجام این آزمون
  .اجازه لغزش را به آن نخواهد داد ویزشود کلمپ آ

  انجام آزمون نحوه   7-4-2-2
آزمایش که قرار است  در نظر گرفته شود یکلمپمتناسب با باید آزمون  دار مورد استفاده در هادی روکش

با توجه به و  12باید بر روی دو نمونه با استفاده از یکی از سه روش نشان داده شده در شکل  آزمون. شود
  :)قسمت های الف، ب و ج 12ع کنید به شکل رجو(آزمون به شرح زیر انجام شود طرح نمونه 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :راهنما                                                      
G                                                    : ثابت عکس العملنیروی ،T :نیروی اعمال شده  

  ترتیب و نحوه انجام آزمون لغزش در دمای محیط -12شکل 
  
  روش اجرا 7-4-2-3

 15ده و تحت نیرویی معادل ستگاه کشش وصل شانتهای د دو به دار هادی روکشمونتاژ شده مجموعه  )الف
تعریـف   اگر بیشترین مقـدار نیـروی  . گیردمی قرار  ) =MBL15 %T ( پارگی هادینیروی  حداقل درصد
  .این نیروی خمش استفاده شود ی ازباشد ، بایست T اعمالی خمش مقره یا پین مقره کمتر از نیرویشده 

و گشتاور اعالم نصب شده و مهره ها و پیچها طبق دستور  Tدار تحت نیروی  کلمپ بر روی هادی روکش) ب
  .سفت می گردنددر گشتاور داده شده و فروشنده شده از سوی 

  .دا می شوددار از دستگاه کشش ج هادی روکش یک سر تا مقدار صفر کاهش یافته و Tنیروی کششی )  ج
  .تهای آزاد دستگاه کشش وصل می شودکلمپ به ان) د
مطـابق   )SMSL(مجـاز  لغزشـی   حداقل نیرویحداقل نیروی پارگی هادی و یا همان   ٪ 20نیرویی به اندازه  ) ه

هـادی نسـبت بـه اتصـاالت      لغـزش  ،نصـب شـده   ،جابه جایی 1مبدلاستفاده از و با اعمال شده  ) 2(جدول 

                                                 
1- Trans ducer. 

کلمپ راس-الف

گیرسیم - ب

  کلمپ پیچی -ج

T

G T

TG
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روی هـادی عالمـت گـذاری    در صورت عدم وجود مبدل ، برای تشخیص جابجایی بر . ودش تشخیص داده می
   .می گیرد

ــ    ) و  .ثانیــه نگــه داشـته مــی شــود  60مـدت  ه نیـرو بــه تـدریج تــا حــداقل مقـدار لغــزش افــزایش یافتـه و ب
  .تدریج افزایش می یابد تا هادی درون کلمپ شروع به لغزش کند ه نیرو ب) ل
بسته شده در (ی اطمینان از کارکرد صحیح یراق آالت، برای اتصاالت سیم گیر مارپیچی در صورت نیاز برا) م

نیـروی  . میتواند اعمال گـردد  Gو تجهیزات جانبی دیگر یک نیروی عکس العمل ثابت ) وجه جانبی مقره
G اگر نیروی عکس العمل استفاده شود ، حداقل نیروی لغـزش . بین مشتری و فروشنده توافق شود باید، 

  .خواهد بود G و  Tتفاضل نیروی 

   معیارهای پذیرش  7-4-2-4
یـراق آالت بـا    آزمـایش در پایـان  . میلی متر بیشتر باشـد  5ایستی لغزش از بن، با اعمال حداقل نیروی لغزش

 هـادی  یراق بایستی جدا شده و روکش. شندداشتن هر گونه آسیب دیدگی احتمالی بایستی به مقره متصل با
  .هادی رخ داده باشد باید پارگی روی روکشن .بازرسی شود

 تست لغزش در دمای پایین برای کلمپ آویز 7-4-3 

  کلیات 7-4-3-1
قرار گرفته و قسمتی از هادی در شرایط دمـای پـایین بـه     Gبار ثابت  کششی با نیروی کلمپ آویز باید تحت

عدم هر گونه آسیب دیدگی کلمـپ  باید بمنظور اطمینان از عدم لغزش هادی و  آزموناین . کلمپ بسته شود
   .شودمی و هادی انجام 
 150بـا مقطـع بزرگتـر از    (هـا   کیلو نیوتن و برای گروه دوم هـادی  8ها  برای گروه اول هادی Gمقدار نیروی 
  . باشد کیلو نیوتن می 14) میلیمتر مربع

 )ای کلمپ کششـی  گوه های فک( این تست همچنین باید تایید کند که کلیه قسمتهای پالستیکی یراق آالت
  . بهره برداری در دمای پایین هستندقادر به تحمل تنشهای وارده در زمان نصب و 

   انجام آزموننحوه  7-4-3-2
. مورد استفاده قرار می گیرد بایستی یک کلمـپ در نظـر گرفتـه شـود     در آزمونداری که  هادی روکشبرای 

  )13شکل : (شود  انجامدر یک محفظه دمای پایین تست باید بشرح زیر 
  

  
 کلمپ راس مقره -ب     سیم اصله شده                                                                           -الف                           

  :راهنما                           
   (T)نیروی بار وارد شده  -4،  (G)نیروی ثابت عکس العمل  -3،  اری شدهگذ نشانه -2 ،ناحیه در دمای پایین-1                           

  لغزش در دمای پایین آزموننحوه  -13 شکل
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  روش اجرا 7-4-3-3

درجـه سـانتیگراد   ) -10±3( میلی متر قبل از نصب در دمـای   300ای از هادی بطول  و تکهکلمپ آویز ) الف
  .گیرندقرار  ساعت 24بایستی بمدت 

  .  درجه سانتیگراد نگهداشته شود) -10±3( ید دردما با) ب
  .انجام شود 3-2-4-7طبق بند های قسمت  آزمایشسپس باید ) ج

  .های مجزا انجام شود کلغزش ممکن است در اتاق آزمونمونتاژ و  :1 نکته
، در چنـین مـواردی  . نباشـد  کـافی  سانتی گراد درجه -  10 دمای، ممکن است ده در مناطق با دمای بسیار پایینبرای استفا :2 نکته

  . ثبت شود  آزمایشبایستی این دما در گزارش  اًنهایتآزمایش می شود و محصول در دمای توافقی بین فروشنده و خریدار 
  معیارهای پذیرش 7-4-3-4

یـراق آالت بـا    آزمـون، در پایـان  . میلی متر بیشـتر باشـد   5ایستی لغزش از بن با اعمال حداقل نیروی لغزش،
هـادی   یراق بایستی جدا شده و روکش. شندهر گونه آسیب دیدگی احتمالی بایستی به مقره متصل باداشتن 
  .هادی رخ داده باشد نباید پارگی روی روکش .بازرسی شودبایستی 

 ای لحظه نامتعادل های خاص مانند نیروی فلزی آزمایش غیراصلی کردن های  سیم اتصال وممکن است برای 
 .بین فروشنده و خریدار توافق شوند بایستی نیاز باشد اما آنها

  )اختیاری(در دمای باال  لغزش کلمپ آویز آزمایش 7-4-4
  .شود می ریان عبوری در هادی انجام سیکل حرارتی است که با بیشترین دمای حاصل از ج آزمایشیک آزمون این 

  کلیات  1 -7-4-4
اال قرار گیرند تا اطمینـان حاصـل شـود کـه آنهـا      آویز بایستی تحت نیروهای مکانیکی در دمای ب های کلمپ

  . هستند مشابهبدون هیچگونه آسیب دیدگی و یا بدون صدمه زدن به هادی قادر به تحمل بارهای 
  خواهد بود ) 2(بر اساس جدول  (SMSL)حداقل نیروی لغزش مجاز 

   انجام آزموننحوه  7-4-4-2
  .د نشو آزمایشباید  آویزکلمپ عدد دو تعداد 

. یـک کلمـپ در نظرگرفتـه شـود    بایسـتی  قرار می گیرد  مورد استفاده آزمون ی که دردار هادی روکشای بر
  :باید بشرح زیر انجام شود آزمایش

  .نصب گردد 11کلمپ بایستی بصورت نشان داده شده در شکل )الف
پارگی هادی درصد نیروی  15معادل  Tحت نیروی مکانیکی ثابت بایستی کلمپ ت آزمایشانجام در طول ) ب

(MBL)  قرار گیرد . 
  .جریان باقی بماندمنبع جهت اتصال ادی ه ،)میلی متر 500 از هر طرف( طرف کلمپباید در خارج از دو ) ج

  روش اجرا 7-4-4-3
  .ساعت پایدار بماند 6و برای مدت حداقل   ± ٪ 10ت این نیرو باید با ثبا) الف
  .اندازه گیری و ثبت شوند نوسانات دما باید با عبور جریان از هادی) ب
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   .سیکل در روز تحمل کند 4سیکل حرارتی را بمیزان حداکثر  100باید  در آزمون شدهمونتاژ مجموعه ) ج
  .آزمایش پایدار بماند نیرو بایستی در طول) د
  :زیر باشد به شرح بایستیشرایط دمایی هر سیکل ) ه
 .دشو رجه حرارت اولیه در نظر گرفته میدمای محیط د - 
 درجـه  ±5 (نـامی ساعت تا بیشترین مقدار خـود در اثـر عبـور جریـان      2دمای هادی بتدریج در کمتر از  -  

 .یابدیش افزا  )کلوین
 .شود ساعت نگه داشته می 4باال به مدت این درجه حرارت   -
  .شوند طبیعی تا دمای محیط سرد میبطور  غاز سیکل بعدی، هادی و کلمپ تحت کششآقبل از  -
یـر  این دماسنج بایسـتی ز  .رسانا اندازه گیری شود در زیر روکشمخصوص  دماسنجیستی بوسیله یک ما باد -

  .ن جاسازی شودو روکش آهادی  خارجی هسته الیهآخرین 
  معیارهای پذیرش 7-4-4-4

  .و هادی باشد آویزبایستی هیچ آسیب دیدگی بوجود نیاید تا نشانگر عملکرد صحیح کلمپ 
  .آسیب ببیند هادی نباید روکش

  .میلی متر باشد 20، لغزش باید کمتر از هادی در صورت وجود لغزش روکش
  
  در دمای محیط یمپ آویزبرای کل ای عمودی و جانبیدر راست آزمون نیرو 7-4-5
  کلیات 7-4-5-1

مـی  ی راستای عمـود در  روهای در راستای جانبی وتحمل کلمپ آویز در برابر نی آزمایش بمنظور اطمینان ازاین 
  .و یا بوجود آمدن لغزش در مقره ها انجام شود بدون هیچگونه تخریب در روکش 4بایستی طبق جدولباشد که 

  روش انجام آزمون 2- 5- 7-4 
. گیرد بایسـتی یـک کلمـپ در نظرگرفتـه شـود     قرار می مورد استفاده آزمایش برای هادی روکش داری که در

  .)الف و ب 14رجوع کنید به شکل (شود  اجرا باید بر روی دو نمونه بشرح زیر آزمایش
  حداقل نیروی مجاز  -4جدول 

 R2حداقل نیروی مجاز جانبی
(N) 

 S(mm2) سطح مقطع

3300  70≤ S ≤ 35  
3900  120≤ S ≤ 70  
4900  185≤ S ≤ 120  
5500  ≤ S 185   
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 :راهنما                               
T                               .آزمون،  نیرویR1 . ،نیرو در راستای عمودیR2 . 1نیرو در راستای جانبی طبق جدول 
α                                :زاویه راستای نیروی عمودی با راستای خط 
β                                 :زاویه راستای نیروی جانبی با راستای خط 

  ی عمودی و جانبیدر راستا نیرو آزمون -14شکل 

  اجراروش  7-4-5-3
  نصب شده و آزموندار بین دو انتهای دستگاه  هادی روکشآزمون نیرو در راستای عمودی، برای  )الف

باید  αزاویه  .نیوتن اعمال می شود 2000اندازه ه ب (R1)سپس نیروی کششی در راستای عمودی بطرف باال 
  .درجه باشد 15کمتر از 

سپس  نصب شده و  آزموندار بین دو انتهای دستگاه  هادی روکشدر راستای جانبی،  آزمون نیروبرای ) ب
 βزاویه  .شود اعمال می 1دار داده شده در جدول اندازه حداقل مقه ب R2نیروی کششی در راستای جانبی 

  . درجه باشد 15باید کمتر از 
ه هـا در صـورت وجـود مقـدار     دار تحت نیروی کششی بسته شده و پیچ و مهـر  کلمپ روی هادی روکش) ج

  .می شوند محکم اعالم می شود گشتاور سفت شونده که توسط فروشنده
 60ه و بـه مـدت   نیروی کششی بتدریج تا حداقل مقدار نیروی در راستای عمودی یا جانبی افـزایش یافتـ  ) د

  .شود ثانیه نگهداشته می

  معیارهای پذیرش 7-4-5-4
ـ    در راس )وتننی 2000(اعمال شده  تحت حداقل نیروی سـیب دیـدگی   آ هتای عمودی یـا جـانبی نبایـد هیچگون

. تی بـه مقـره متصـل باشـند    هر گونه آسیب دیدگی احتمالی بایس بدونیراق آالت با  آزموندر پایان . بوجود آید
 .نباید هیچگونه پارگی در روکش هادی رخ داده باشد. ودهادی بررسی شیراق آالت بایستی جدا شده و روکش 

  حرارتی کلمپ آویزمون آز 7-4-6
  کلیات  7-4-6-1

دون برند تا اطمینان حاصل شود که آویز بایستی تحت نیروهای مکانیکی در دمای باال قرار گی های کلمپ
  .هستند مشخص شدهصدمه زدن به هادی قادر به تحمل بارهای  هیچگونه آسیب دیدگی و یا

  

R3

T 

R1  

TTT 

  نیرو در راستای عمودی  -الف   نیرو در راستای جانبی  -ب 
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  انجام آزموننحوه   6-2- 7-4 
  .شود  آزمایش دتعداد یک کلمپ آویز بای

ـ  آزمـون  ه وددر نظر گرفته شـ آزمایش دار مورد استفاده در  هادی روکشیک کلمپ آویز برای  شـرح زیـر   ه ب
  : جام گرددان

نشان داده شده است با بیشترین زاویه طراحـی کلمـپ    ج -12صورتیکه در شکل ه بایستی ب مپ آویزکل)الف
  .نصب شود

  .به یراق اعمال شود SMFL نیروی  ٪ 15ی ثابت باندازه بایستی نیروی مکانیک آزمایشدر طول ) ب
  روش اجرا 7-4-6-3

 .ســاعت پایــدار بمانــد   6و بــرای مــدت حــداقل     ± ٪ 10 ایــن نیــرو بایــد بــا مقــدار ثابــت     ) الــف
  .با عبور جریان از هادی به دست آید مطابق با سیکل حرارتی نوسانات دما باید) ب 
  .سـیکل در روز تحمـل کنـد     4یکل حرارتـی را بمیـزان حـداکثر    سـ  100بایـد  شـده  مونتـاژ   مجموعـه ) ج 
  .پایدار بماند  آزموننیرو بایستی در طول ) د 
 :شرایط دمایی هر سیکل ) ه 

 .درجه حرارت اولیه در نظر گرفته می شود ،دمای محیط - 
  ± 5 ( مینـا ساعت تا بیشترین مقدار خـود در اثـر عبـور جریـان      2تدریج در کمتر از ه دمای هادی ب -

 .یش می یابدافزا) درجه کلوین
 .ساعت نگه داشته می شود 4این درجه حرارت باال به مدت  - 
  .شوند بطور طبیعی تا دمای محیط سرد می ، هادی و کلمپقبل از اغاز سیکل بعدی -

  معیارهای پذیرش 7-4-6-4
  . باشد تاثیر گذاربایستی آسیبی وارد نشود تا در نحوه عملکرد صحیح یراق آالت 

  .باشدتاثیر گذار بایستی آسیبی وارد نشود تا در نحوه عملکرد صحیح روکش هادی 
  

  )ی محیطدما(کلمپ کششی در هواآزمون نیروی کشش  7-4-7
  کلیات  1- 7-4-7

در شرایط دمایی محـیط قـرار    تخریب و شکست مجازدو عدد کلمپ کششی بایستی تحت نیروهای مکانیکی 
شود که آنها بدون هیچگونه آسیب دیدگی و یا بدون صدمه زدن به هادی قـادر بـه   گیرند تا اطمینان حاصل 

  .هستند  مشابهتحمل بارهای 

  انجام آزموننحوه   7-2- 7-4 
ه شده بسته شده و بصورت نشان دادن برداشتن روکش وبددار  دو عدد کلمپ کششی باید روی هادی روکش

سمت خروجی از غالف کلمپ  از هرهادی  آزاد دنبالهطول . دننصب گرد داخل دستگاه کشش) 15(در شکل 
  .میلی متر باشد 500بایستی حداقل 
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  .دار بـــا روکـــش باشـــد  برابـــر قطـــر هـــادی روکـــش 100فاصـــله بـــین دو کلمـــپ بایـــد حـــداقل 
  .باید در دمای محیط انجام شود  آزمایش

 

  
 :راهنما                                             

  میلی متر 500طول دنباله حداقل  -2، روکشدار برابر قطر هادی 100حداقل  -1                                     

  کشش نحوه مونتاژ آزمون -15کل ش

  اجراروش  3- 7-4-7
و هـادی در  افزایش یافتـه  ) 3(در جدول   (SMFL) شکست مجاز نیروی حداقل درصد 20نیرو باید به اندازه 

  .گذاری شود نهمحل خروج از کلمپ نشا
ثانیـه   60ایـن نیـرو بایسـتی بمـدت     . مجموعـه افـزایش یابـد    SMFLنیروی  درصد 60نیرو باید به تدریج تا 

  .داشته شودنگه
ثانیه تـا حـداقل نیـروی شکسـت      30، نیرو باید به طور پیوسته در کمتر از بدون هیچ گونه تغییر در اتصاالت

  .در ایـــن وضـــعیت نگهداشـــته شـــود ثانیـــه 60ایش یافتـــه و حـــداقل بمـــدت افـــز (SMFL)مجـــاز  
نیروی شکست  . ا شکست رخ دهد، نیرو باید به طور پیوسته افزایش یافته تبدون هیچ گونه تغییر در اتصاالت

  .باید ثبت گردد
  معیارهای پذیرش 4- 7-4-7

تحـت  میلـی متـر بـوده و     3در صورتی قبول می شود که جابجایی هادی نسبت به کلمـپ کمتـر از    آزمایش
 SMFLمقدار نیروی  . هیچگونه شکستی در کلمپ یا هادی رخ ندهد) SMFL(حداقل نیروی شکست مجاز  

   .است) 1(مطابق با جدول ) MBL( درصد حداقل نیروی پارگی هادی 80 در این آزمایش برابر

  کلمپ کششی در دمای پایین آزمون نیروی کشش 7-4-8
  کلیات 7-4-8-1

دمای بسته شده روی آن در ابت بطوریکه یک کلمپ و قسمتی از هادی کلمپ کششی بایستی تحت نیروی ث
لمـپ و  بایستی بمنظور اطمینان از رخ ندادن لغزش هـادی در ک  آزمایش .، قرار گیردیین نگهداری شده اندپا

  .آسیب ندیدن کلمپ انجام شود

  نحوه انجام آزمون 7-4-8-2
شتن روکش بسته شده و بصورت نشان داده شده دو عدد کلمپ کششی باید روی هادی روکش دار بدون بردا

) 16(یراق آالت بایستی بصورت نشـان داده شـده در شـکل    . داخل دستگاه کشش نصب گردد) 15(در شکل 
میلـی   500طول دنباله هادی در سمت خروجی از غالف کلمـپ بایسـتی حـداقل    . در محیط سرد قرار گیرند
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   .متر باشد
 

  
  :ماراهن                       

  ناحیه با دمای پایین - 3میلی متر،  500طول دنباله  - 2میلی متر،  300 -1                               

  نحوه آرایش برای آزمون در ناحیه دمای پایین  -16شکل 
  

  .برابر قطر هادی روکش دار با روکش باشد 100فاصله بین دو کلمپ باید حداقل 

حـداقل یـک   . انجام شود (MBL) درصد حداقل نیروی پارگی هادی 70برابر آزمایش باید با یک نیروی ثابت 
درجه سانتیگراد بمدت یک ساعت سرد شـده و  ) -10± 3(میلی متر از هادی بایستی تا دمای  300کلمپ و 

 )14و  13شکل . (مقدار باال اعمال شود  ±٪ 10نیرو با

در چنین مـواردی،  . درجه سانتیگراد کافی نباشد -10ن است دمای برای استفاده در مناطق با دمای بسیار پایین، ممک :توجه 
درجه حرارت انتخاب شده باید در گـزارش   .محصول بنابر توافق بین تولید کننده و مشتری در دمای پایین تر آزمایش می شود

  .آزمایش ثبت شود
این نشانه گذاری . شودساعتی، هادی باید در محل خروج از فک کلمپ نشانه گذاری  24قبل از شروع سیکل 

 20این نشانه گذاری بایستی بعد از اعمـال نیرویـی بمیـزان    . شود اندازه گیری میزان لغزش انجام میبا هدف 
  . درصد حداقل نیروی لغزش انجام شود

پس از نصب هادی بین دو انتهای دستگاه کشش، هادی باید تحت نیروی توافق شده بین فروشنده و خریـدار  
ها براساس مقادیر اعالم شـده توسـط    هادی بایستی اتصاالت پیچی و مهرهرای مونتاژ کلمپ روی ب. قرار گیرد

) -10± 3(سـاعت در دمـای    24کلمپ کششی بایسـتی بمـدت   . فروشنده با آچار گشتاور سنج محکم گردند
سـاعت   24پس از . درجه سانتیگراد، تحت حداقل نیروی لغزش توافق شده بین خریدار و فروشنده قرار گیرد

  .نیروی کششی بتدریج افزایش یافته تا لغزش کامل رخ دهد

  معیار پذیرش 7-4-8-3
میلی متر باشد و همچنـین کلمـپ کششـی     3در اثر اعمال حداقل نیروی لغزش نباید لغزش هادی بیشتر از 

  .بایستی هیچگونه آسیبی که در عملکرد صحیح آن موثر باشد نبیند
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  پ کششی در دمای باالآزمایش نیروی کشش کلم 7-4-9
مقدار حداکثر دمای هـادی هـا   . این آزمایش یک آزمون سیکل حرارتی با بیشترین دمای کارکرد هادی است

  .استاندارد هادی های روکش دار فشار متوسط قابل استخراج است 1-1 قسمتبراساس 

  کلیات 7-4-9-1
تا اطمینان حاصل شود که توانایی تحمل کلمپ کششی بایستی تحت نیروی مکانیکی در دمای باال قرار گیرد 

  .حداقل مقدار نیروی لغزش بایستی بین فروشنده و خریدار توافق گردد. نیروهای احتمالی را دارد
  نحوه انجام آزمون   7-4-9-2

  .دو عدد کلمپ کششی باید آزمایش شوند
آزمایش بشرح زیـر انجـام   . برای هادی روکش دار استفاده شده در آزمون یک عدد کلمپ در نظر گرفته شود

  :گیرد می
  .نصب گردد  13کلمپ بایستی بصورت نشان داده شده در شکل ) الف
ایـن نیـرو بـین  فروشـنده و     . مقدار نیروی مکانیکی کلمپ بایستی در طول آزمایش ثابت نگهداشته شود) ب

  .گردد خریدار توافق می
  .باشد میلی متر 500بع جریان بایستی تقریبا بطول دنباله هادی از محل خروج انتهای کلمپ جهت وصل به من) ج
  روش اجرا 7-4-9-3

   .ساعت در دمای محیط نگهداری شود 6تثبیت  و بمدت حداقل   ±٪ 10نیرو باید با اختالف) الف
  .نوسانات دما باید با عبور جریان هادی ثبت گردند) ب
  سیکل در  4صورت ماکزیمم سیکل حرارتی و ب 100مجموعه مونتاژ شده تست بایستی حداقل ) ج

 .روز مورد آزمایش قرار گیرند
   .نیرو باید در طول زمان آزمون نگه داشته شود) د
 .شرایط الزم برای هر سیکل دما به شرح زیر است) ه
 . درجه حرارت اولیه  دمای محیط می باشد   -
   .می رسد   ±5Kد هادی ساعت دمای هادی بتدریج به بیشترین مقدار دمای عملکر 2در مدت کمتر از  -
 داشته می شود  ساعت نگه 4این درجه حرارت باال به مدت  -
  .قبل از آغاز سیکل بعدی هادی و کلمپ بصورت طبیعی تا دمای محیط سرد می شوند  -
ایـن ترموکوپـل بایسـتی در زیـر     . درجه حرارت زیر روکش هادی توسط یک ترموکوپل اندازه گیری شـود   -

   .خارجی هسته هادی تعبیه گرددروکش و روی الیه 

  معیارهای پذیرش 7-4-9-4
   .نباید هیچ آسیبی رخ دهد که در عملکرد صحیح کلمپ موثر باشد و همچنین روکش نباید آسیب ببیند 

   .میلیمتر باشد 20لغزش در صورت رخ دادن باید کمتر از 
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  آزمون محکم کردن پیچ کلمپ 7-4-10
 ی کلمپ های آویز و کشش  1- 7-4-10
  کلیات 1-1- 7-4-10

ایـن آزمـایش    .این آزمایش باید برای پیچ و مهره هر دو کلمـپ آویـزی و کششـی انجـام شـود     
بمنظور اطمینان از اینکه پیچ و مهره ها فشار مورد نیاز برای گرفتن هادی را دارنـد و در طـول   

  .گیرد کلمپ ها آسیب نمی زنند انجام می مدت عملکرد خود به
  انجام آزمون  نحوه  1-2- 7-4-10

  .دو عدد گیره باید آزمایش شوند
  .آزمایش باید در دمای محیط انجام شود

   .کلمپ بایستی بر روی هادی روکش داری که برای طراحی شده است نصب گردد
  .پیچ و مهره ها باید با گشتاور مشخص شده توسط سازنده سفت شوند

  روش اجرا   1-3- 7-4-10
  . برابر گشتاور تعیین شده باشد 1/1گشتاور سفت کردن بایستی تا 

ها بایستی تا حدی شل باشند تا هیچ فشاری به هادی و کلمپ وارد نشـده و سـپس    پیچ و مهره
  .جدا گردند

بار انجام شود سپس باید مقـدار گشـتاور تـا مرحلـه آسـیب       10مراحل سفت و شل کردن باید 
  .بایستی ثبت گردد دیدگی افزایش یابد و مقدار گشتاور و میزان آسیب دیدگی

  معیارهای پذیرش  4-10-1-4=7
ر نحـوه عملکـرد صـحیح کلمـپ یـا      در طول مراحل سفت کردن و شل کردن نباید آسیبی بوجود آیـد کـه د  

  .ها تاثیر داشته باشد مهره
 )های انشعاب اتصاالت و کلمپ(کانکتورها  7-4-10-2

  کلیات  2-1- 7-4-10
 محکـم کـردن پیچهـا، اتصـاالت الکتریکـی را بـا اطمینـان برقـرار          باید اطمینان حاصل شود کـه از در زمـان  

باعث ایجاد شکست مکـانیکی    IPC) بصورت دندانه دار فرو رونده در روکش(و کانکتورهای انشعاب . کنند می
  .در زمان نصب نمی شوند

  نحوه انجام آزمایش   2- 7-4-10-2
  .تعداد دو عدد کانکتور باید آزمایش شود

  .کشیده شود MBLدرصد حداقل نیروی پارگی هادی  20متصل شده باید تا  IPCکانکتور انشعاب هادی که به 
  . بایستی بر روی هادی که برای آنها طراحی شده است نصب شوند (IPC)کانکتورهای انشعاب  
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بـق  در صورتیکه کانکتور انشعاب برای بیش از یک اندازه طراحی شده باشد، دو نمونه از قطعات بـا ترکیـب ط  
  : جدول زیر آزمایش می شود

  نحوه ترکیب سیم انشعاب و هادی اصلی در آزمون کانکتور انشعاب - 5جدول
 هادی اصلی عابشسیم ان

 بزرگترین بزرگترین
 کوچکترین کوچکترین
 کوچکترین بزرگترین

  

شده توسـط سـازنده کـانکتور     بزرگترین و کوچکترین سیم انشعاب و هادی اصلی باید مطابق با مشخصات فنی ارایه :یادآوری
  . انتخاب گردند

  روش اجرا 2-3- 7-4-10
  .محکم شوند% 20کانکتورها بایستی تا بیشترین مقدار گشتاور پیچشی اعالم شده توسط سازنده به اضافه 

  طرز اعمال گشتاور پیچشی  7-4-10-2-4
عالم شده سازنده اتصاالت، ای یا بر اساس محدود ا ثانیه 8تورها بایستی در یک نوبت محکم کردن کانک 

  .صورت گیرد

  معیارهای پذیرش   2-5- 7-4-10
  . کانکتور نبایستی آسیب ببیند 

  پیچها 1آزمایش عملکرد برش سربرنده  7-4-11
  کلیات 7-4-11-1

ها در محدوده گشتاور مجاز، عملکرد صحیح دارند اطمینان  مکانیزم برش سر بریده شونده پیچ باید از اینکه
  .حاصل شود

  نحوه انجام آزمون  7-4-11-2
  : های زیر آزمایش شوند ونه باید در هر یک از درجه حرارتسه نم

  درجه سانتیگراد ) -10± 3(حداقل دما  •
  درجه سانتیگراد) 50±3(حداکثر دما  •

چنین در . نباشددرجه سانتیگراد کافی  - 10برای استفاده در مناطق با دمای خیلی پایین، ممکن است استفاده از دمای :توجه
مقدار توافق شده و نتایج آزمـایش  . شود ایش میتر و بنا بر توافق بین تولید کننده و خریدار آزم مواردی محصول در دمای پایین

  .بایستی ثبت شوند
  :آزمایش شوند) 6(های مقاطع جدول  نمونه ها باید در ترکیب

                                                 
1- Shear head 
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  ترکیب های آزمون برش سربرنده پیچها -6جدول 
 هادی اصلی سیم انشعاب
 کوچکترینکوچکترین
 بزرگترینبزرگترین

  در صورتی که نمونه آزمون، سیستم حفاظتی و یا سیستم اتصال زمین باشد، انشعاب با میله جایگزین شود :2نکته 

  اجرا روش  7-4-11-3
  .ته شوددقیقه نگهداش 15دمای مذکور بایستی حداقل به مدت . کلیه اتصاالت بایستی به دمای آزمون برسند

بایـد  . بریـده شـود   پیچتا زمانی که سـر  سفت شده،باید  مطابق با دستورالعمل نصب سازنده  ندهسپس سر بر
 شـده  باید برای سه نمونه در هر یک از درجه حرارت مشخص آزمایش. ثبت گردد پیچشی این گشتاورمقدار 

  .شودطع تکرار اترکیب مقبا و 

  معیارهای پذیرش  7-4-11-4
محدوده باید در داخل پیچشی برش سربرنده  ، گشتاورآزمایشطع ااز درجه حرارت و ترکیب مقبرای هر یک 

   .باشدتولید کننده خطای مجاز تعیین شده توسط 

  آسیب مکانیکی هادی اصلی  آزمایش 7-4-12
  کلیات 12-1- 7-4 

  .زند آسیبی نمی هادیبه  کانکتورکند که عملکرد مکانیکی  تضمین می آزمون این

  نحوه انجام آزمون 7-4-12-2
 2 ایـد باشد، بطراحی شده  در صورتی که کانکتور برای بیش از یک سطح مقطع. شود آزمایشدو نمونه باید  

   :شوند آزمایشنمونه در هر یک از ترکیبات هادی زیر 
  ترکیب های آزمون آسیب مکانیکی هادی - 7جدول 

  هادی اصلی سیم انشعاب
  بزرگترین  بزرگترین
  کوچکترین  بزرگترین
  کوچکترین  کوچکترین

  .، انشعاب با میله جایگزین شودزمیناتصال  سیستمو یا ی حفاظت وجود سیستم در صورت
که کانکتور روی آن آزمایش می شـود   هادی. هادی بایستی به شیوه صحیح در دستگاه کشش قرار داده شود

 تـا  5/0هادی بایـد بـین    طول . ودکشیده ش MBLدرصد حداقل نیروی پارگی هادی  20تا  10بایستی بین 
  .متر باشد 5/1

  اجرا روش 7-4-12-3
  .شوندمطابق با دستور العمل سازنده نصب  بایستی کانکتورها
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ندازه بیشترین مقدار گشتاور پیچشی اعالم شده توسط اکانکتور زمانیکه دارای سر برنده باشد، بایستی ب
شی سفارش شده توسط برابر اندازه گشتاور پیچ 1/1اندازه  سازنده سفت شود، اما اگر فاقد سر برنده باشد به

کانکتورها روی هادی اصلی بسته شده و کانکتور بایستی تا رسیدن نیروی کشش به . شود سازنده سفت می
90 %MBL شود نگه داشتهدقیقه به مدت یک باید  نیرو. کشیده شود.  

  معیارهای پذیرش  7-4-12-4
تحت آزمایش قرار گیرد به طوری که هیچ گونه شکستی رخ ندهد یا آسیبی به مدت یک دقیقه هادی باید  

  .که در نحوه عملکرد صحیح آن موثر باشد بوجود نیاید
  
  آزمون خروج کابل انشعاب 7-4-13
  کلیات 7-4-13-1

حاصل شود کانکتورها برای هادی انشعاب از لحاظ مکانیکی ایمن هستند اطمینان  اینکه برایاین آزمون 
  .می شود انجام

  نحوه آرایش آزمون  7-4-13-2
 2 بایـد باشد، طراحی شده در صورتی که کانکتور برای بیش از یک سطح مقطع . دنشو آزمایش دو نمونه باید

   :شوند آزمایشنمونه در هر یک از ترکیبات هادی زیر 
  ترکیب های آزمون خروج کابل انشعاب -8جدول 

  اصلی انشعاب
  بزرگترین  بزرگترین

  کوچکترین  ترینکوچک

  . کانکتور انشعاب بایستی بر اساس دستورالعمل نصب سازنده بسته شوند
   .نشان داده شده است )17( در شکل آرایش کلی

  

  
 : راهنما

 تکیه - 4کلمپ انشعاب طبق دستورالعمل نصب سازنده،  - 3،  انشعاب -2، )هر کدام کمتر باشد(  SMFLنیروی  ٪ 10یا   kN 1 نیروی محوری -1
 گاه مکانیکی اصلی

  آرایش آزمون خروج کابل انشعاب -17شکل 
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  اجرا روش 7-4-13-3
. در محل کانکتور نصب شده عالمت گذاری شود تا هرگونه لغزش قابل اندازه گیـری باشـد  باید  انشعاب هادی
خالف برن بر دقیقه بین هادی انشعاب و نیوت 500تا  100تقریباً بصورت محوری و با نرخ کششی باید  نیروی

بمـدت  بایـد   نیرو ).هر کدام کمتر باشد(باشد   SMF 10%یا  KN1این نیرو بایستی . هادی اصلی اعمال شود
  .شود نگه داشتهدقیقه یک 

  معیارهای پذیرش  7-4-13-4
بـه مـدت یـک دقیقـه تحـت آزمـایش قـرار گیـرد         هادی باید . باشدمیلی متر  3بیش از  نبایدلغزش هادی  

  .کستی رخ ندهد یا آسیبی که در نحوه عملکرد صحیح آن موثر باشد بوجود نیایدبطوریکه هیچ گونه ش

  آزمایش مونتاژ در دمای پایین 7-4-14
  کلیات 7-4-14-1

دمایی سرد نصب شده باشد وجود اتصال الکتریکی زمانی که کانکتور در شرایط  برای اطمینان ازاین آزمایش 
  .شود انجام می

   نحوه آرایش آزمون 7-4-14-2
نمونه  2 بایدباشد، طراحی شده  جایی که کانکتور برای بیش از یک سطح مقطع. دنشو آزمایشدو نمونه باید 

   :شوند آزمایش) 6(جدول در هر یک از ترکیبات هادی 
  ترکیب های آزمون مونتاژ در دمای پائین - 9جدول 

  اصلی انشعاب
  بزرگترین  بزرگترین
  کوچکترین  کوچکترین
  رینبزرگت  کوچکترین

  اجرا روش 7-4-14-3
  .درجه سانتیگراد سرد کرد) -10± 3(بعد از مونتاز کانکتورها و هادی بایستی آنها را تا رسیدن به دمای 

در . درجه سانتیگراد ممکن است کـافی نباشـد   -10برای استفاده در مناطق با درجه حرارت بسیار کم، استفاده از دمای  :توجه
دمـای انتخـاب شـده بایـد در     . تر آزمـایش شـود   ، در دمای پایینوافق بین تولید کننده ومشتریچنین مواردی، محصول بنابر ت

مجموعـه بایسـتی در محـیط بـا     . عبور جریان برق بین هادی اصلی و انشعاب باید اندازه گیری شود. گزارش آزمایش ثبت شود
 .درجه سانتیگراد تشکیل گردد ) -10± 3(دمای سرد 

  .یستی طبق دستورالعمل سازنده و با آچار گشتاور سنج نصب شودبا  IPCکانکتور انشعاب
. روش دیگر مونتاژ این است که مجموعه از محفظه سرد خارج شده و گشتاور پیچشی در بیرون اعمـال شـود  

در این حالت باید دمای کانکتور و مغزی هادی نشان داده شده و گشتاور پیچشی در محدوده دمـایی مـذکور   
  .اولین تماس صورت گرفته باید در محدوده دمایی ذکر شده باشد. وددر باال اعمال ش

  



٣٩ 
 

  کاربرد گشتاور پیچشی  7-4-14-4
ثانیه و یا در زمان مشخص شـده دردسـتورالعمل نصـب     8محکم کردن باید با نرخ حدود یک نوبت کامل در 

  .سازنده انجام گیرد

اده از ابزار انجام گیرد، اما سـفت کـردن بوسـیله انگشـتان     در موحله اول ممکن است که سفت کردن بدون استف : 1یادداشت 
  . گشتاور پیچشی بدست آمده باید ثبت شود. دست قابل قبول نیست

جائیکه اندازه گیری گشتاور پیچشی . دقت آچار گشتاور سنج معموالً در دامنه دماهای مثبت تضمین شده است : 2یادداشت
  . ار گشتاور سنج را تضمین کرددر مکان سرد انجام شود، نمی توان دقت آچ

  معیارهای پذیرش  7-4-14-5
  .مقدار تعیین شده توسط کارخانه سازنده برقرار شود ٪70اتصال الکتریکی باید در مقدار گشتاور کمتر یا مساوی،  

  )EPD( آزمون مکانیکی تکیه گاه اتصال زمین 7-4-15
  کلیات 15-1- 7-4 

. طول مدت نصب ترمینال زمین و وزن این اتصـاالت را تحمـل کنـد     میله زمین باید نیروهای اعمال شده در
بنابراین، این آزمایش برای بررسی خواص مکـانیکی کلمپهـا جهـت بررسـی اینکـه توانـایی تحمـل نیروهـای         

  .  ، در نظر گرفته شده است وسیله این اتصاالت آسیب نمی بینداحتمالی را دارند و هادی ب

  نحوه آرایش آزمون 7-4-15-2
باشـد طـول    N/mm235کشش هادی در طول تسـت بایـد   . نشان داده شده است 18آرایش آزمون در شکل 

باید با گشتاور نـامی داده   EPD. متری یک انتها  نصب شده باشد  1باید در EPDمتر و  2هادی باید حداقل 
  .شده توسط سازنده سفت شود

  اجراروش   7-4-15-3 
ایـن  . نـدازه گیـری شـود   باید قبل و بعد از تست مکانیکی ا EPDبین هادی و  مقاومت الکتریکی هر یک از کلمپهای

  .گردد کلمپ بسته شده روی تسمه اعمال مینیرو با استفاده از یک . ها بایداز یک نقطه مشابه انجام گیرد اندازه گیری
EPD  نیوتنی  300بایستی ابتدا تحت نیروی افقی)Fh (سپس باید تحت  ، موازی با محور هادی قرار گرفته و

  . قرار گیرد ) Fv(نیوتنی  500نیروی  عمودی 
در هر مرحله . وارد گردد EPDنیوتن متر حول محور عمودی به  36باندازه ) M(در مرحله، باید یک گشتاور پیچشی 

  .ثانیه برداشته شوند 15نیروها بایستی بتدریج تا مقدار مشخص شده اعمال گردند و پس از نگهداری بمدت 

  : معیارهای پذیرش 7-4-15-4
تغییـراختالف مقاومـت   . در پایان آزمایش هیچ آسیب و یا جابه جـایی روئیـت پـذیری بوجـود نیامـده باشـد      

  .باشد MBL ٪ 90باشد و مقدار شکست هادی اصلی باید حداقل  ٪ 20الکتریکی باید کمتر از 
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  :راهنما                                      
  نیروی افقی - 3     ،نیروی عمودی - 2     گشتاور پیچشی، - 1                                   

  تنش های مکانیکی بر روی اتصاالت زمین -18شکل 

  آزمایش گالوانیزه گرم  7-5

  کلیات 7-5-1
اگر کلمپهای فلزی دارای پوشش گالوانیزه گرم باشند بایستی جهت اطمینان از داشتن ضـخامت الزم طبـق    

  .ای بر روی آنها انجام شود تایپ آزمون و آزمایش نمونه ISO1461اندارد است

 ) (IPC آزمون آب بندی کانکتورهای انشعاب 6 -7

  کلیات 7-6-1
هادی روکش دار بایستی به همراه یراق آالت در آب غوطه ور شوند تـا اطمینـان حاصـل شـود کـه بـه زیـر         

  .ها انجام شود بدون هیچ نوع محافظ رطوبت هادی داین آزمایش بای. کند پوشش هادی، آب نفوذ نمی

  نحوه آرایش آزمایش  7-6-2
بایستی در داخل آب غوطه ور ) طبق دستورالعمل سازنده(کانکتور یا کلمپ انشعاب مونتاژ شده برروی هادی 

  :آزمایش بایستی با ترکیب هادیها بشرح زیر انجام شود). را مشاهده کنید 19شکل (گردند 
  رکیب های آزمون ضدآب بودن کلمپ های انشعابت -10جدول 

 هادی اصلی سیم انشعاب
 کوچکترین کوچکترین
 بزرگترین کوچکترین

  
 روش اجرا 3- 7-6

میلی متر تا دیواره  300میلی متر و طول  200هادی و اتصاالت نصب شده باید در محفظه آب با عمق 
  .ساعت غوطه ور شوند 48مخزن به مدت 

  پذیرشمعیارهای   4- 7-6
  .نگاه کنید) 19به شکل (آب نباید به هادی نفوذ کرده باشد 

  

Fv

M

Fh
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 :راهنما

  .هادی فرعی با درپوش یا اتصاالت زمین  - 4، ناحیه تحت بررسی هادی اصلی یا فرعی -3، لوازم انشعاب -2، هادی اصلی -1                

  آرایش آزمون مقاومت در برابر نفوذ آب -19شکل 

  کانکتورها) پیرسازی(دگی خواص الکتریکی آزمایش فرسو 7-7
این آزمایش بایستی طبق استاندارد تجهیزات یراق آالت کابل های خودنگهدار فشار ضعیف استاندارد  قسمت 

  .انجام شود Bو با توجه به تغییرات زیر برای کانکتورهای کالس   5-7بند  2-2
 .شرح داده شده اندهادی های روکش دار  1-2هادی ها در استاندارد قسمت  - 

 1-1دمای هوا در طول سیکل حرارتی بایستی منطبق با بیشترین دمای داده شـده در اسـتاندارد قسـمت      -
  .هادی ها باشد

 EPD  گاه ارت موقت تکیه یا  APDشاخک تخلیه قوس در آزمایش اتصال کوتاه 8- 7

  کلیات  7-8-1
باید قادر بـه تحمـل عبـور     (EPD) ه اتصاالت زمینو تکیه گا (APD) حفاظت از جرقه و یا برقگیرها شاخک

این آزماش برای بررسی توانایی تحمل مقدار جریان اتصال کوتاه کانکتورهای بسته . جریان اتصال کوتاه باشند
  .شده روی میله های فوالدی در نظر گرفته شده است

  موننحوه آرایش آز 7-8-2

در این آزمون، شاخک یا میله اتصال زمین بایستی با . ستنشان داده شده ا) 20(آرایش این آزمون در شکل  
طول این قطعه آزمایشی دو برابر یکی از شاخکها . یک قطعه کششی با مقطع و جنس مشابه جایگزین شوند 

  .یا میل اتصال زمین باشد

  روش اجرا 7-8-3
. شـوند  تورها بسته میدو قطعه مورد نظر جهت آزمایش، روی هادی با بیشترین مقطع طراحی شده برای کانک

  .ثانیه انجام شود  1کیلو آمپر در  10آزمایش بایستی توسط یک پالس و بصورت 
  معیارهای پذیرش  7-8-4

  . باشد  ٪ 50اختالف  مقاومت قبل و بعد از اتصال کوتاه باید کمتر از 
  .نباید هیچگونه آسیب قابل مشاهده در کانکتورها و هادی بوجود آمده باشد 
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  :راهنما                  
  هادی با بیشترین سطح مقطع  -4اندازه گیری مقاومت،  -3دو میله یا شاخک،  -2اندازه گیری مقاومت،   -1                 

  اندازه گیری مقاومت بعد از آزمون اتصال کوتاه -20شکل 

  (PAD) آزمون تجهیزات شاخک های تخلیه قوس 7-9
  کلیات  7-9-1

ظت از جرقه الکتریکی ناشی از صاعقه و اضافه ولتاژ باید به منظور اطمینان از اینکه قـادر بـه تحمـل    سیستم حفا
  .قرار گیرندمی باشد مورد آزمایش تخلیه قوس  جرقه بدون صدمه رساندن به هادی کابل

   وننحوه آرایش آزم  7-9-2
یـک  . روی هادی روکش دار نصب شـود دستگاه حفاظت از جرقه الکتریکی باید مطابق با دستورالعمل سازنده 

  . نشان داده شده است 21مثال در شکل 
لوازم جانبی  .های جرقه گیر و براکت باید با بوسیله یک سیم به قطر یک میلی متر بهم وصل شوند شاخک

یط ممکن نزدیک به شرا مورد استفاده در آزمون باید بین تامین کننده و خریدار توافق شود و باید آنها تا حد 
سایر تجهیزات حفاظت از جرقه باید  .آزمایش باید در شرایط سرویس نرمال انجام شود. سرویس نصب شوند

  .آزمایش شوند IEC 61467طبق استاندارد 
  

  
  :توضیحات                               

  روع اتصال کوتاهسیم یک میلی متری برای ش - 2تجهیزات حفاظت از جرقه،  - 1                             

  های تخلیه قوس شاخک نمونه ای از آزمایش برای سیستم -21شکل 
  روش اجرا  7-9-3

طـول مـدت   . کیلـو آمپـر   10کیلو آمپر و دیگری بـا جریـان    1یک تست با جریان . دو آزمون باید انجام شود
  .ولت باشد کیلو 10کیلو ولت و  7ولتاژ بدون بار باید بین . ثانیه خواهد بود 1اتصال کوتاه 
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  معیارهای پذیرش 7-9-4
  نباید هیچ آسیبی در سیم های هادی رخ دهد؛  •
  .مقره رخ دهد نباید هیچ شکست و یا سوختگی شدید در  •

  .عالئم سوختگی در پوسته انتهای مقره و یا روکش هادی قابل قبول می باشد :توجه

  های آویز و کششی های محیطی برای کلمپ آزمون 7-10
و ) 1-10-7جزئیات در بنـد (رسیدن به معیارهای پذیرش تایپ تستها ، یکی از سه آزمون خوردگی به منظور 

  تعیین آزمن . باید انجام شوند) 2-10-7جزئیات در بند (یکی از دو آزمون شرایط اقلیمی 
 .باید با توافق سازنده و مشتری صورت گیرد

  آزمون خوردگی  7-10-1
  آزمون مه نمکی  7-10-1-1

  . انجام شود  یراق االت کابل خودنگهدار فشار ضعیف 2-2 قسمتاستاندارد  8.4.1این آزمون باید مطابق با بند
  نحوه آرایش آزمون  7-10-1-1-1
  :در این آزمون باید معیارهای زیر استفاده شود 
  عدد باشد، 2باید تعداد نمونه کلمپ آویز  •
  عدد باشد، 2کشش باید تعداد نمونه کلمپ  •
  . باشد) هفته 4( 4تعداد سیکل باید  •

  .نمونه ها باید در موقعیت مشابه و نزدیکترین حالتی که عملکرد نرمال را در پی خواهد داشت نصب شوند

  معیارهای پذیرش  7-10-1-1-2
  به عنوان مثال

  .طی بازرسی چشمی نباید هیچ عالئم زنگ زدگی قابل توجه بوجود آمده باشد 
 .باشد درصد کل سطح قطعات فلزی می10بیش از منظور از زنگ زدگی قابل توجه، بوجود آمدن زنگ زدگی در  :ادآوریی

   .عملکرد طبیعی کلمپها نباید با بدتر شدن وضعیت کلمپ مختل شود .عالمت گذاری باید واضح باشد. باشدنشانه گذاری باید خوانا 

کلمپ آویز بایستی . باشد 1- 4-7ز معیارهای پذیرش در بند کلمپ کششی بایستی طی آزمایش مکانیکی حائ
  .باشد 1- 4-7طی آزمایش مکانیکی حائز معیارهای پذیرش در بند 

   آزمون فشارجو  7-10-1-2
  .انجام شود   یراق االت کابل خودنگهدار فشار ضعیف 2-2 قسمت 1-4-8این آزمایش باید مطابق با بند 

   1 روش -معیارهای تست   7-10-1-2-1
  :در این آزمون باید معیارهای زیر استفاده شود

  عدد باشد،  2باید تعداد نمونه کلمپ آویز  •
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  عدد باشد، 2باید تعداد نمونه کلمپ کشش  •
 7روز در مـه نمکـی و    7روزه متشکل است از  14این چرخه . روزه انجام شود  14سیکل  4آزمون باید در  •

یراق االت کابل خودنگهدار فشار ضـعیف شـرح    2-2 قسمت  8.4.2و  8.4.1که در بند  SO2روز در فشار جو 
  . داده شده است

  نمونه ها باید در موقعیت مشابه و نزدیکترین حالتی که عملکرد نرمال را در پی خواهد داشت  •
  .نصب شوند

   2 روش -معیارهای آزمون   7-10-1-2-2
  :در این آزمون باید معیارهای زیر استفاده شود

  عدد باشد، 2ید تعداد نمونه کلمپ آویز با •
  عدد باشد، 2باید تعداد نمونه کلمپ کشش  •
  ،)هفته 6حدود (ساعته اجرا شود  2سیکل  500باید در  •
  .نمونه ها باید در موقعیت مشابه و نزدیکترین حالتی که عملکرد نرمال را در پی خواهد داشت نصب شوند •

  )2و روش  1روش (معیارهای پذیرش  7-10-1-2-3
  .بوجود آمده باشد چشمی بایستی انجام شود و نباید هیچگونه اثر قابل توجهی از زنگ زدگیبازرسی 
کـل سـطح قطعـات فلـزی     % 10بـیش از  منظور از زنگ زدگی قابل توجه، بوجود آمدن زنـگ زدگـی در   : یادداشت

  .باشد می
  .عالمت گذاری باید واضح باشد 

  .بدتر شدن وضعیت کلمپ مختل شود عملکرد طبیعی کلمپها نباید با
  .باشد 7.4.1کلمپ کششی بایستی طی آزمایش مکانیکی حائز معیارهای پذیرش در بند 

  .باشد 7.4.1کلمپ آویز بایستی طی آزمایش مکانیکی حائز معیارهای پذیرش در بند 

   شرایط آب و هوایی آزمون 7-10-2
   انجام شود یراق االت کابل خودنگهدار فشار ضعیف 2-2 تقسماستاندارد  5-8بند این آزمایش باید مطابق با 

  :باید معیارهای زیر استفاده شود آزموندر این  1روش  - آزمون مقدمات  7-10-2-1
  عدد باشد، 2 کلمپ آویزتعداد نمونه باید  •
  عدد باشد، 2 کلمپ کششتعداد نمونه باید  •
  ای، سیکل یک هفته 6تعداد سیکلها  •
 .گرددبین مشتری و سازنده توافق  ، بایددرجه و یا در غیر این صورت 70باید   Bو  Aر طول دوره درجه حرارت د• 
   .گیرنددر معرض منبع نور قرار  بیشترین قسمتهای آنهاباید نصب شده باشد به طوری که  ها نمونه• 
 
   2 روش - آزمون مقدمات  7-10-2-2

  :باید معیارهای زیر استفاده شود آزموندر این 
  عدد باشد، 2 کلمپ آویزتعداد نمونه باید  •
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  عدد باشد، 2 کلمپ کششتعداد نمونه باید  •
  ،)هفته 8 بمدت(سیکل یکروزه  56تعداد سیکلها • 
   .گیرنددر معرض منبع نور قرار  بیشترین قسمتهای آنهاد که نباید به طوری نصب شده باش ها نمونه• 

  )2و روش  1روش (معیارهای پذیرش  7-10-2-3
عالمت گذاری .رابی در قسمتهای اصلی انجام شودبازرسی چشمی جهت اطمینان از رخ ندادن هیچگونه خ

  .باید واضح باشد
  .عملکرد طبیعی کلمپها نباید با بدتر شدن وضعیت کلمپ مختل شود

  .باشد 7.4.1کلمپ کششی بایستی طی آزمایش مکانیکی حائز معیارهای پذیرش در بند 
  .باشد 7.4.1طی آزمون مکانیکی حائز معیارهای پذیرش در بند  کلمپ آویز بایستی

  )ها اتصال دهنده(مون های محیطی کانکتورها آز 7-11
در این بند منظـور از کـانکتور، کلیـه اتصـاالت     . های محیطی باید روی کلیه اتصاالت کامالً انجام گیرد آزمون

  .باشد نیز میل زمین مربوط به تجهیزات حفاظت از جرقه و تجهیزات اتصا

  آزمون خوردگی  7-11-1
  کلیات  7-11-1-1
  .شوند حت تاثیر اتمسفر دچار خوردگی نمیت) IPC(این آزمون اطمینان حاصل می شود که کلمپ های انشعاب  در
  موننحوه آرایش آ 2- 7-11-1

  :برای آزمایش مه نمکی و آزمون گاز جو
دو نمونه باید مطابق با ترکیب هادی های  باشده طراحی شد جایی که کانکتور برای بیش از یک سطح مقطع

  :زیر آزمون شود
  ترکیب آزمون خوردگی کلمپ های انشعاب -11جدول 

  اصلی انشعاب
  کوچکترین  کوچکترین

  
  اجراروش  7-11-1-3

  :برای آزمون مه نمکی و آزمون گاز جو
ده و بـه انـدازه حداقلمقـدار    متـر جاگـذاری شـ    5/1متر تا  5/0اتصال باید در وسط مغزی هادی اصلی بطول 

آهنـگ سـفت کـردن بایسـتی تقریبـا      . گشتاور پیچشی تعیین شده توسط سازنده در محل مذکورسفت شـود 
  .ثانیه یا طبق دستورالعمل نصب سازنده انجام شود 8بصورت یک دور در 

  آزمون مه نمکی  7-11-1-3-1
  .خودنگهـدار فشـار ضـعیف انجـام شـود      یـراق االت کابـل   2-2 قسـمت  8.4.1این آزمون باید مطابق بـا بنـد  

  .باشد) هفته 4( 4تعداد سیکل باید 
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  گاز جو  آزمون  7-11-1-3-2
 .شودانجام  یراق االت کابل خودنگهدار فشار ضعیف 2-2 قسمتاستاندارد  8.4.2بند  باید مطابق با آزموناین 

 7و  مـه نمکـی  روز  7تشـکل از  م هروز14 هر سیکل. باشد ه روز 14 سیکل 4باید .  ترکیبیآزمایش  :1روش 
یراق االت کابل خودنگهدار فشار ضعیف  2-2 قسمت استاندارد 8.4.2و  8.4.1که در بندهای  SO2روز در جو 
  .ت باشدشده اس شرح داده

  ). هفته 6حدود ( هساعت 2 سیکل 500 :2روش 
  
   معیارهای پذیرش  4- 7-11-1

  .بوجود آمده باشد اثر قابل توجه زنگ زدگیچشمی بایستی انجام شود و نباید هیچگونه بازرسی 
  .عالمت گذاری باید واضح باشد. کل سطح است% 10منظور از زنگ زدگی قابل توجه، بوجود آمدن زنگ زدگی در بیش از : یادداشت

  .عملکرد طبیعی کلمپها نباید با بدتر شدن وضعیت کلمپ مختل شود 
توسط یا برابر با حداکثر گشتاور مشخص شده  پایینگشتاور باید با سر،  برشقابلیت طراحی شده با  کانکتور

برابر  1/1یا برابر با  پایینباید با گشتاور سر،  برشقابلیت  بدونطراحی شده  کانکتور. سازنده جدا شود
   .توسط سازنده جدا شود مشخص شده  اسمی  حداکثر گشتاور

   آزمون تاثیر آب و هوا 7-11-2
   کلیات 1- 7-11-2

  .شرایط آب و هوایی روی کلمپ تاثیر نمی گذارد که  کنداید اطمینان حاصل ب تستاین 

  وننحوه آرایش آزم 2- 7-11-2
برای بیش از یک سطح مقطع هادی طراحی شده باشد، دو نمونه  IPCجایی که  .شود آزمایشدو نمونه باید 

  :باید بر اساس جدول ترکیبی هادی ها انجام شود 
  تأثیر آب و هوا بر روی کلمپ هاترکیب های آزمون  -12جدول 

  اصلی انشعاب
  کوچکترین  کوچکترین
  بزرگترین  کوچکترین

  
اتصال زمین اسـتفاده شـود بایـد هـادی انشـعاب بـا میلـه        و یا دستگاه  لوازم حفاظت جرقه در صورتی که از 

  .جایگزین شود
  
  اجرا روش  7-11-2-3
  1روش   -آزمون تاثیر آب و هوا   7-11-2-3-1
 6( ، یـراق االت کابـل خودنگهـدار فشـار ضـعیف      2-2 قسمتاستاندارد  8.5.1 بند باید مطابق با زمونآاین  

  .باشد درجه سانتی گراد 70باید  Cو  Aشود درجه حرارت در طول سیکل انجام  ) ای هفته 1 سیکل
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  .در صورت توافق بین سازنده و مشتری ممکن است دما پایین تر هم در نظر گرفته شود  :توجه 

   2روش   - آزمون تاثیر آب و هوا  2- 2-3- 11- 7
 56(یراق االت کابل خودنگهدار فشار ضعیف  2- 2 قسمتاستاندارد  8.5.2این آزمون باید مطابق با بند 

  .انجام شود) هفته 8سیکل یک روزه به مدت 

  معیارهای پذیرش  4- 7-11-2
سـاعت در فضـای آزمایشـگاهی،     72ر ازسـاعت و کمتـ   24پس از سیکل تاثیر آب و هوایی و بعـد از حـداقل   

  :آزمایشات زیر باید انجام شود
  .باشد 7و  8حائز معیارهای پذیرش آزمون آب بندی در بند ) ساعت غوطه وری در آب 12بعد از (کانکتور باید 

عالمـت گـذاری   . های اساسـی انجـام شـود   قسـمت باید بازرسی ظاهری جهت تعیین آسیبهای بوجود آمده در 
  .اید خوانا باشد و زمان آزمون بدون بزرگنمایی با چشم طبیعی قابل مشاهده باشدها ب هنمون
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  واژه نامه
Sample test  آزمون  نمونه ای

Routine test  آزمون جاری ساخت
 Type test  آزمون نوعی  

Temporary earthing connectors  اتصال زمین موقت
Terminals  اتصاالت

 Rated tensile strength(RTS)  استقامت کششی مجاز
Petroleum spirit  پارچه آغشته به مواد نفتی

Arc Protection System  تجهیزات شاخک های قوس
Arc protection devices (APD)  تجهیزات شاخک های قوس

Earth parking device(EPD)  تکیه گاه ارت موقت
Mall enable  چدن چکش خوار

ductile  چدن نشکن

 Specified minimum mechanical damage  قل نیروی تخریب مکانیکی مجازحدا
failure load(SMMDL) 

 Minimum breaking load(MBL)  حداقل نیروی شکست
 Specified minimum failure load(SMFL)  حداقل نیروی شکست مجاز
 Specified minimum slip load(SMSL)  حداقل نیروی لغزش مجاز

Ambient temperature  دمای محیط
shear head  سربرنده

Ties  سیم اصله
Preformed helical fittings  سیم گیر مارپیچی

Factory – formed helical conductor fitting  )از پیش فرم داده شده(سیم گیر مارپیچی 
Arc protection device(APD)  شاخک تخلیه قوس

X Value  فاکتور لغزش
Bolted attached clamps  پیچی کلمپ آویز

Roller clamps  کلمپ آویز غلتکی
Connector  کانکتور

Branch connector  کانکتور انشعاب
T off  کانکتور انشعاب

Hot – line connector  کانکتور انشعاب خط گرم
Parallel groove (PG)  کانکتور انشعاب دو شیاره موازی

 Insulation Piercing Connectors(IPC)  ه در روکشکانکتور با دندانه فروروند
Traceability code  کد ردیابی
Suspension clamp  کلمپ آویز

Wedge clamp  )گوه ای شکل(کلمپ اتوماتیک 
 Bolted clamp  کلمپ پیچی

Top clamp  کلمپ رأس مقره
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Tension clamp  کلمپ کششی
Cone Clamp  کلمپ مخروطی

trans ducer  مبدل
Non – tension joints  مفصل غیر کششی

Tension joints  مفصل کششی
Joint  مفصل یا دو راهه

Accessorise conceptional drawings  نقشه مفهومی یرآق االت
Rated voltage  ولتاژ نامی

Covered Conductor  هادی روکش دار تک الیه
Covered Corductor Thick  هادی روکش دار ضخیم دو الیه

 Armour rods  آرموراد هادی های روکشدار
Bimetallic fittings  یرآق آالت بی متال
 Watertight  یرآق آالت ضد آب
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  : الف - 1یوست شماره 
  جدول خالصه آزمون های نوعی، نمونه و جاری ساخت -الف 

CLAUSE  
 تجهیزات اتصال زمین تجهیزات حفاظت از جرقه کانکتورها ت آویزیالیراق آ یراق آالت کششی

تست 
 نوعی

تست 
 نمونه

تست 
 روتین

تست 
 نوعی

تست 
 نمونه

تست 
 روتین

تست 
 نوعی

تست 
 نمونه

تست 
 روتین

تست 
 نوعی

تست 
 نمونه

تست 
 روتین

تست 
 نوعی

تست 
 تست روتین نمونه

 a b × a b × a b × a b × a b × تست ظاهری 7.1
 b × × b × × b × × b × × b × × تست ابعادی و تایید جنس 7.2
 b × × b × × b × × b × × b × × عالمتگذاری 7.3
                تست مکانیکی 7.4

           × ×  × × تست نیروهای شکست 7.4.1
           × ×    تست لغزش در دمای محیط 7.4.2
            ×    تست لغزش در دمای پایین 7.4.3
            ×    تست لغزش در دمای باال 7.4.4
          × × ×    تست نیروهای عمودی و جانبی 7.4.5
            ×    تست گرما در یراق آالت مارپیچ 7.4.6
              × × تست کشش در دمای محیط 7.4.7
               × تست کشش در دمای پایین 7.4.8
               × تست کشش در دمای باال 7.4.9
  × ×  × ×  × ×  × ×  × × تست سفت کردن پیچ کلمپ 7.4.10
  × ×  × ×  × ×  × ×  × × تست عملکرد سر برشی 7.4.11
  × ×  × ×  × ×       تست آسیب هادی اصلی 7.4.12
         ×       تست کشش هادی انشعاب 7.4.13
   ×   ×   ×       تست مونتاز در دمای پایین 7.4.14
  × ×             ت مکانیکی اتصاالت زمینتس 7.4.15

  × ×  × ×  × ×  × ×  × × تست ضخامت گالوانیزه گرم 7.5
   ×   ×   ×   ×   × تست عدم نفوذ آب 7.6
         ×       تست خوردگی الکتریکی 7.7
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   ×   ×          تست اتصال کوتاه 7.8
7.9 Power Arc تست          c      
                ست محیطی کلمپهات 7.10

            ×   × تست خوردگی زنگزدگی 7.10.1
            ×   × تست خوردگی آب و هوا 7.10.2
                تستهای محیطی هادی 7.11

   ×   ×   ×       تست خوردگی زنگزدگی 7.11.1
   ×   ×   ×       تست خوردگی آب و هوا 7.11.2

a) زرسی تنها بر اساس مشخصاتبا                                         b) بازرسی بر اساس توافق بین سازنده و مشتری                                        c) بازرسی تنها بصورت نصب در زنجیره مقرهی 

  
  بیولوژی 
  IEC 60120    هاابعاد کوپلینگهای سوکت و بال در زنجیره مقره  
  IEC 60471  ابعاد کوپلینگهای کلویس و تانگ در زنجیره مقره ها  
  ISO 9000  سیستم مدیریت  
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  : ب  – 1پیوست شماره 
  )ها ویژگی( مثال برای نمونه گیری در بازرسی خواص

  یک مثال برای روش اجرایی بازرسی توافقی بین خریدار و مشتری به شرح ذیل
a(  سطح بازرسی 
b(  برنامه نمونه برداری منفرد برای بازرسی نرمال: برنامه نمونه برداری 
c(  سطح پذیرشAQL  
  برای تمام موارد که امن و قابل اعتمادند 1/0 
  برای موارد دیگر با ویژگی های مربوطه 1 

  .روش اجرایی باال نیازمند اندازه پارتی محصول است
  8: تعداد نمونه    D: کد اختصاصی   100: تعداد یا اندازه پارتی 

AQL = 0.1 :  
  صفر ،  عدم انطباق= پذیرش   
  یا بیشتر عدم انطباق  1= رد  

AQL = 1 :  
  صفر ،  عدم انطباق= پذیرش   
  یا بیشتر عدم انطباق  1= رد  

  50: تعداد نمونه    H: کد اختصاصی   12500: تعداد یا اندازه پارتی 
AQL = 0.1 :  

  صفر ،  عدم انطباق= پذیرش   
  طباق یا بیشتر عدم ان 1= رد  

AQL = 1 :  
  صفر ،  عدم انطباق= پذیرش   
  یا بیشتر عدم انطباق  1= رد  
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  : ج  – 1پیوست شماره 
  مثال برای نمونه برداری در بازرسی متغیر

  :مثال برای روش اجرایی بازرسی تغیر توافق شده بین خریدار و تأمین کننده بشرح ذیل
d(  سطح بازرسی :S4 
e(  روش : نوع روشS  
f( ذیرشسطح پ :AQL  
  برای تمام موارد و ویژگیهای خدمات امن و قابل اعتمادند=  1/0 
  برای بقیه موارد دیگر با ویژگی های مربوطه=  1 

  موارد مورد نیاز برای روش اجرایی باال 
  4: تعداد نمونه    C: کد اختصاصی     100: تعداد یا اندازه 

AQL = 0.1  : 42/4ثابت پذیرش =K   
 AQL = 1   :45/1بت پذیرش ثا =K  

  25: تعداد نمونه    I: کد اختصاصی     12500: تعداد یا اندازه 
AQL = 0.1  : 5/2ثابت پذیرش =K   

 AQL =1   : 85/1ثابت پذیرش =K  
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