
 

 
 
 
 

 استاندارد ملي ايران

  

 

 

  جمهوري اسالمي ايران
Islamic Republic of Iran 

ISIRI  

 

 6662 استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران سازمان  6662

 Institute of Standards and Industrial Research of Iran 1st. revision  نظر اول ديتجد

   

 

  

 

 

ل حمل كابلهاي مورد استفاده در تجهيزات قاب

 اتصال كوتاه و اتصال زمينمخصوص 

  

  

  

  

  

Cables for portable earthing and  

short-circuiting equipment  
 
 

 

  

 

 

 

  

  

ICS: 29.060.20  

  

 

 



  

 خدا نام به

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  ونقـان  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان

اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

مؤسسـات   و مراكـز  نظران صاحب *سهكارشناسان مؤس از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام كوششي و شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

كننـدگان،   مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پـيش  .شـود  مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، اردو و صادركنندگان

از  پـس  و شـود  مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

  .شود مي منتشر و چاپ

كننـد   مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  رمنتشـ  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهد مي تشكيل استاندارد سازمان كه مربوط استاندارد

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  مانساز اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان
المللـي   بـين  كميسـيون  1

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) 4رابط تنها عنوان به و است
كـدكس   كميسـيون  

 غذايي 
5
(CAC)هـاي  ينيازمنـد  و كلـي  شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

 .شود مي گيري بهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  مـوازين  رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از مينـان اط حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  ور،كشـ  محصـوالت  بـراي  المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند ميسازمان . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين .نمايد اجباري را آن بندي و درجه صادراتي كاالهاي استاندارد

 مـديريت  و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و سازمانها

 مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد سازمان ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  راكزو م ها آزمايشگاه محيطي، زيست

 ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را

 عيـار  تعيـين  سـنجش،  وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، لليالم بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا

 .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان  *

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 استانداردتدوين كميسيون فني 

  »صال زمين اتصال كوتاه و ات مخصوص كابلهاي مورد استفاده در تجهيزات قابل حمل «

  )تجديد نظر اول(

 

  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  پور عبداله، محمد باقر

  )ليسانس مهندسي صنايع(

  

  انجمن سيم و كابل

    :دبير

  شيخ حسيني، شكوفه

  )فوق ليسانس مهندسي صنايع(

  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء

  ، محمد رضاحاج كريمي

  )فوق ليسانس مهندسي الكترونيك قدرت، كنترل(

  

  شركت البرز

  

  بيگي، شيرزاد حسن

  )ليسانس مهندسي شيمي(

  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  ساسان، شاهرخ

  )ليسانس مهندسي شيمي(

  

  ديبا پليمر شركت

  ستخر، رضا

  )ليسانس مهندسي متالورژي(

  

  رسانا كابل شركت

  رامين عبقري،

  )ليسانس مهندسي برق(

  

  سيم و كابل سمنان شركت

  معتمدرسا، حسين

  )ليسانس مهندسي متالورژي(

  سيميا شركت

    



ج   

  فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ب استاندارد مؤسسة با آشنايي

  ج  استاندارد تدوين فني كميسيون

  ه  پيش گفتار

  1  هدف و دامنه كاربرد  1

  1  يمراجع الزام  2

  3   و تعاريف  اتاصطالح  3

  4  ها  الزامات عمومي درمورد ساختمان كابل  4

  7  بر روي كابلهاي تكميل شده  ها آزمون    5

  10  هاي ويژه مشخصه    6

  11  ها  راهنما براي استفاده كابل    7

  21  آزمون شوك   )  الزامي(   الف  پيوست

  

  

  

  

  



د   

  

  پيش گفتار

 نينخسـت  "اتصال كوتاه و اتصال زمـين  مخصوص جهيزات قابل حمل كابلهاي مورد استفاده در ت "استاندارد 

استاندارد  ةتوسط مؤسس يو بررس دهيرس يشنهادهاياستاندارد بر اساس پ نيا. شد نيتدو 1380بار در سال 

  قرارگرفـت و  دنظريـ بـار مـورد تجد   اولـين  يمربـوط بـرا   يهـا  ونيسـ يكم دييـ و تأ رانيا يصنعت قاتيو تحق

 بيصـو ت 29/10/87برق و الكترونيـك مـورخ   استاندارد  يمل ةتيكماجالس  هفتمين چهارصد و شصت و در 

اسـتاندارد و   ةمؤسسـ  الزامـات و  نيقـانون اصـالح قـوان    3 ةمـاد   كيـ بند  استناد استاندارد به نيا نكيا. شد

  .شود يمنتشر م رانيا ي، به عنوان استاندارد مل1371ماه  بهمن ، مصوبرانيا يصنعت قاتيتحق

خـدمات،   و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي ظحف براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

ـ  واهدخ قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها بنـابراين،  . تگرف

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  .شود يم 1380سال : 6662 ةشمار رانيا ياستاندارد مل نيگزياستاندارد جا نيا

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي

  

 

IEC 61138: 2007, Cables for portable earthing and short - circuiting equipment . 

  



  

  

 اتصال كوتاه و اتصال زمين  مخصوص قابل حملتجهيزات مورد استفاده در  كابلهاي

  

  و دامنه كاربردهدف   1

عمومي و روشهاي آزمون براي كابلهاي مورد استفاده در  الزاماتهدف از تدوين اين استاندارد تعيين 

  .قابل حمل اتصال زمين و اتصال كوتاه مي باشد تجهيزات

پلي وينيل كلريد  ، EPR(1(اتيلن پروپيلن با عايق الستيكي كابلهاي قابل انعطاف در مورد اين استاندارد 

)PVC(2  يا الستيك سيليكون)SiR(3 باشد براي تجهيزات قابل حمل اتصال كوتاه و اتصال زمين مي.  

اند، براي اين نوع  منحصراً براي تجهيزات اتصال زمين و اتصال كوتاه منظور شده كه اين كابلهابا توجه به اين

  .شود نميداده ها هيچ ولتاژ اسمي  كابل

  .شود اين استاندارد مشخص مي 6بند آنها در مشخصه  كابل و كدخاص انواع 

 و 3084،  1926-2،  607-2 ايران ملي هايدر استاندارد ،هاي آزمون مشخص شده در اين استاندارد روش

IEC 62230  داده شده استتوضيح.  

گذاري در مورد  عالوه بر الزامات داده شده در اين استاندارد ، الزامات مكانيكي و الزامات مربوط به نشانه    يادآوري

  .موجود است IEC 62230اين الزامات در استاندارد . تجهيزات كامل شده مي بايستي در نظر گرفته شود

  

   يزاممراجع ال  2

 .به آن ها ارجاع داده شده است رانيا ياستاندارد مل نياست كه در متن ا يمقررات يحاو ريز يمدارك الزام

 .شوديمحسوب م رانيا ياستاندارد مل نياز ا يآن مقررات جزئ بيترت نيبد

 آن يبعد يدنظرهايو تجد ها هيانتشار ارجاع داده شده باشد، اصالح خيبا ذكر تار يكه به مدرك يصورت در

 ها ارجاع داده شده انتشار به آن خيكه بدون ذكر تار يدر مورد مدارك. ستين رانيا ياستاندارد مل نيا موردنظر

 .آنها مورد نظر است يبعد يها هيو اصالح دنظريتجد نيهمواره آخر است،

                                                
1 Ethylene Propylene Rubber  
2 Propylene Rubber 

3 Silicone Rubber  



  2

  : است  استاندارد الزامي  اين  زير براي  از مراجع  استفاده

  استانداردهاي ملي   2-1

ولت  750/450خود  وينيل كلرايد با ولتاژ اسمي تا و سيم و كابلهاي با عايق پلي ،607-1ستاندارد ملي ايران ا

  عمومي الزامات –

ولت  750/450خود  وينيل كلرايد با ولتاژ اسمي تا و سيم و كابلهاي با عايق پلي ،607-2استاندارد ملي ايران 

  روشهاي آزمون –

  هاديهاي سيم و كابل ،5525ه استاندارد ملي ايران شمار

قسمت –ولت  750/450خود  با ولتاژ اسمي تا وسيم و كابل با عايق الستيكي  ،1926-2استاندارد ملي ايران 

  روشهاي آزمون: دوم 

  .كيلوولت 30تا  1كابلهاي قدرت با عايق يكپارچه اكسترود شده براي ولتاژهاي  ،3569استاندارد ملي ايران 

اندازه گيري  –روشهاي آزمون  –مواد عايق و غالف كابلهاي الكتريكي  ،5525-1ران استاندارد ملي اي

  .ضخامت و ابعاد خارجي

 –روشهاي آزمون  –روشهاي آزمون  –مواد عايق و غالف كابلهاي الكتريكي  ،5525-2استاندارد ملي ايران 

  .روشهاي كهنگي حرارتي

  .روشهاي تعيين چگالي–روشهاي آزمون–كابلهاي الكتريكيمواد عايق و غالف  ،5525-3استاندارد ملي ايران 

  .در دماي پائين ها آزمون–روشهاي آزمون–مواد عايق و غالف كابلهاي الكتريكي ،5525-4استاندارد ملي ايران

آزمون  –روشهاي آزمون عمومي  –مواد عايق و غالف كابلهاي الكتريكي  ،5525-5استاندارد ملي ايران 

  .هاي االستومري وري در روغن معدني براي آميزه زن، گرماسختي، غوطهمقاومت در برابر ا

آزمون فشار  –روشهاي آزمون عمومي  –مواد عايق و غالف كابلهاي الكتريكي  ،5525-6استاندارد ملي ايران 

  .در دماي باال، آزمون مقاومت عايق در برابر ترك خوردگي

ي ها آزمون –روشهاي آزمون عمومي  –كابلهاي الكتريكي  مواد عايق و غالف ،5525-7استاندارد ملي ايران 

  . PVCهاي  تلفات جرم و پايداري حرارتي براي آميزه

  المللي استانداردهاي بين   1- 2 

IEC 61230, Live working – Portable equipment for earthing and short – circuiting  

IEC 62230, Electrical cables – Spark – test method 



  3

   تعاريف و اصطالحات  3

  : رود يكار م هب ريز فياستاندارد اصطالحات و تعار نيدر ا

3 -1   

  ي نوعيها آزمون

   Tنماد 

الزام شده است  انجام دادن آنها استانداردمشمول اين يك نوع از كابل ند كه پيش از تحويل ي هستيها آزمون

عملكرد رضايت بخش در كاربرد آن كابل  هاي خصهمشاين است كه اثبات براي و براساس يك قاعدة تجاري 

  .را دارند نظر مورد

به تكرار ندارند، مگر اينكه تغييراتي در مواد چنان ماهيتي دارند كه پس از انجام آنها، نيازي  ها آزموناين   يادآوري

  .ي وجود داشته باشدعملكرد يها مشخصهكه احتمال تغيير آن صورت گرفته باشد يا نوع فرآيند توليد  طراحي، اوليه

3 -2   

  اي ي نمونهها آزمون

   Sنماد 

اي از كابل تكميل شده يا اجزايي از يك كابل تكميل شده به منظور  بر روي نمونهي هستند كه يها آزمون

  .شوند انجام مي محصول نهايي با مشخصه هاي طراحيانطباق  تصديق

3 -3   

  معمول ي ها آزمون

   Rنماد 

  .شوند پارچگي آنها انجام مي اثبات يكبه منظور وليدي كابل تتمام طول روي  بري هستند كه يها آزمون

  

   ها الزامات عمومي درمورد ساختمان كابل  4

  ها هادي   4-1

  مواد  4-1-1

هاي  سيم .باشد 3084 ايران آلومينيم يا آلياژ آلومينيم مطابق با استاندارد ملي ،هادي بايد شامل مس تابيده

هاي قلع اندود شده بايد با اليه مؤثري از قلع پوشش  سيم. باشندساده يا قطع اندود توانند  هادي مسي مي

  .داده شوند



  4

  ساختمان    4-1-2

  .مشخص شده است 4و  3هاي هادي در جدول  قطر سيم حداكثر

  بررسي ساختمان    4-1-3

  .شود يبررسگيري  بازرسي چشمي و اندازه بابايد  2-1-4و  1-1-4بندهاي الزامات مطابقت با 

   مقاومت الكتريكي    4-1-4

  .مشخص شده است 3084استاندارد ملي ايران  در C° 20در ي مسي ها هادي .d.cمقاومت 

  .اين استاندارد مشخص شده است 4جدول  در C° 20در  آلومينيميي ها هادي .d.cمقاومت 

  .انجام گيرد 3084آزمون بايد بر طبق پيوست الف استاندارد ملي ايران 

A/mmدانسيته جريان نبايد از توجه دما در طي آزمون،  اجتناب از هرگونه افزايش قابلبراي 
  .بيشتر شود  1 2

   جداساز بين هادي و پوشش     4-2

  .بين هادي و پوشش قرار گيرد مكن استيك نوار جداساز از جنس مناسب م

   پوشش     4-3

  جنس     1- 4-3

  :بايد يكي از انواع زير باشد 6ول جدع كابل انويك از اپوشش مشخص شده براي هر 

يا  EPM(آن  معادليا  (EPR)پروپيلن ولكانيزه اتيلن اي از الستيك  يك پوشش االستومري با آميزه -

EPDM (؛  

  ؛ (PVC)يد ااي از پلي وينيل كلر يك پوشش ترموپالستيك براي مصارف عمومي با آميزه -

 ؛  (PVC)اي از پلي وينيل كلريد  يك پوشش ترموپالستيك مقاوم در برابر سرما با آميزه -

  ؛ (SiR)ولكانيزه سليكون  يك پوشش الستيك -

  .مراجعه شود 5-3- 4 ات مربوط به اين تركيبات به بندالزامدر مورد 

  . شده استداده  7هاي پوشش داده شده با تركيبات باال در بند  حدود دما براي كابل

   رنگ پوشش    2- 4-3

هاي  روش پوشش بايد با استفاده از تركيبات رنگي يا ديگررنگ . ندارد براي پوشش وجود ترجيحيهيچ رنگ 

  .بدست آيدمناسب، 

  .پوشش، چه رنگ شده و چه رنگ نشده، بايد شفاف باشد
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  دار كردن هادي  پوشش    3- 4-3

پوشش بدون آسيب رسيدن به خود  كردنامكان جدا بايد . پوشش بايد در نزديكي هادي يا جداساز قرار گيرد

با بازرسي و  بامطابقت بايد  .وجود داشته باشد ،)در صورت وجود(، هادي يا روكش قلع اندود شده آن پوشش

  .آزمون دستي بررسي شود

  ضخامت     4- 4-3

  باشد 4و  3در جدول مقدار متوسط ضخامت پوشش نبايد كمتر از مقدار مشخص شده 

  اختالف  مشروط به اينكهمتر باشد، از مقدار مشخص شده ك تواند ميحال، ضخامت در هر محل  ا اينب

از  9-1شده در بند داده آزمون طبق مطابقت بايد بر. مقدار مشخص شده بيشتر نشود  % mm + 15 0.1از 

  .بررسي شود 1926-2 يا 607- 2ايران استانداردهاي ملي 

  از كهنگي  پسمكانيكي قبل و هاي  ويژگي    5- 4-3

ستيسيته مناسب در حدود دمايي كه در استفاده معمول در معرض پوشش بايد داراي استقامت مكانيكي و اال

  .آن قرار مي گيرد، باشد

  :ي مشخص شده در استانداردهاي زير براي هر نوع پوشش بررسي شودها آزمونمطابقت بايد با انجام 

شده با هاي پوشيده  عالوه بر آن، كابل؛ يا مشابه آن EPRبراي  15 ول، جد 3569-1ملي ايران  استاندارد -

  قرار گيرد؛  -C° 50 اين نوع تركيب بايد در معرض آزمون خمش يا كشش در

  بعنوان تركيبي براي مصارف عمومي؛  (PVC / ST5) 2، جدول  607-1ملي ايران استاندارد  -

  ؛بعنوان تركيب مقاوم در برابر سرما PVC / ST 11اين استاندارد براي  7جدول  -

  .ولكانيزهسليكون  الستيك آميزه اين استاندارد براي 9جدول  -

روش هاي آزمون قابل اجرا و نيز نتايجي كه بايد براي هر نوع پوشش بدست آيد، در جداول اشاره شده در 

  .باال مشخص شده است

   گذاري نشانه     4-4

   نشانه شناسائي سازنده    4-4-1

  :داشته باشند، باشدها بايد نشانة شناسائي كه شامل موارد زير  كابل

  يا شته نخ شناسايي سازنده؛يك ر -

بر  كاري برجستهكاري يا  كندهيا بصورت  ،بوسيله چاپ ،تجاري سازنده نشانهگذاري پيوسته نام يا  نشانه -

  .روي پوشش خارجي
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   سطح مقطع هاديكد مشخصه و شناسائي نشانة     4-4-2

هادي گذاري سطح مقطع  نشانهو  2-6برطبق بند كد مشخصه مربوط به كابلها بايد داراي نشانة شناسائي 

mm.    “بصورت 
2
  .)مراجعه شود 4و  3به جدول (  باشند ”

بر روي پوشش خارجي انجام  كاري برجستهكاري يا  كندهبايد بوسيله چاپ يا بصورت يا بصورت  ها نشانهاين 

  .شود

  ها  پيوستگي نشانه    4-4-3

بيشتر  mm 550 گذاري نبايد از نشانه بعديشروع سري گذاري و  نشانه سري كامل فاصله بين انتهاي يك

  .باشد

  دوام     4-4-4

 1-8بند  شده در دادهآزمون  طبقت بايد برالزامامطابقت با اين . هاي چاپي بايد با دوام باشند گذاري نشانه

  .بررسي شود 1926- 2 يا 607-2 ايران استاندارد ملي

  

  خوانا بودن     4-4-5

  .شندها بايد خوانا با گذاري تمام نشانه

هاي شناسايي بايد به آساني قابل تشخيص بوده و يا در صورت لزوم بوسيله پاك كردن با  هاي رشته نخ رنگ

  .نفت يا حالل ديگر تشخيص داده شوند

  

  

  بر روي كابلهاي تكميل شده   ها آزمون    5

  الكتريكي هاي  ويژگي    1- 5

  كليات    1- 1- 5

  .سب باشندكابلها بايد داراي استقامت دي الكتريك منا

  .ي زير بررسي شودها آزمونمطابقت بايد با انجام 
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  آزمون ولتاژ    2- 1- 5

با ور شود و سپس ولتاژ تعيين شده به شرح زير بايد بين هادي و آب،  در آب غوطهبايد اي از كابل  نمونه

  :اعمال شود ،شرايط زير

   m 10         :نمونه طول حداقل -

   h 1     :وري در آب مدت زمان غوطه حداقل -

   C° 5 ± C° 20           :دماي آب -

   V 1000       : (.a.c)ولتاژ اعمال شده  -

   min 5       :مدت زمان اعمال ولتاژ حداقل -

  رخ دهد الكتريكي عايق در طي آزمون نبايد شكست      :اي كه بايد بدست آيد نتيجه -

   جرقهآزمون     3- 1- 5

  .بررسي شود IEC 62230برطبق استاندارد يكپارچگي پوشش بايد 

  الزامات مربوط به ولتاژهاي آزمون – 1ول جد

  شعاعي اليه تحت آزمونضخامت 

mm  

  ولتاژ آزمون

kV 

  پالس  .a.c. d.c.  h.f  تا  از
1.01 1.25  9  13  10 

a) 13  
1.26  1.50  10  15  11 

a)  15  
1.51  1.75  12  17  13 

a)  17  
1.76  2.00  13  20  14 

a)  20  
2.01  2.25  14  22  15 

a)  -  
1.26  2.50  16  24  17 

a)  -  
2.51  2.75  17  26  18 

a)  -  
2.76  3.00  19  28  20 

a)  -  
 a     h.f.  1.0ولتاژ آزمون براي ضخامت بزرگتر از mm  500بايد در فركانس بين Hz  4و kHz محدود شود.  

  

  .خرابي نشان دهدشود، هيچ  پوشش نبايد وقتي كه طبق روش فوق آزمون مي

   قطر كلي    2- 5

  .باشد 4و  3ها بايد در حدود مشخص شده در جدول  متوسط قطر كلي كابل

درصد حد  15نبايد از ) دوپهني-بيضوي( ح مقطع در يك سطها  قطر كلي كابل از اختالف بين هر دو مقدار

  .بااليي مشخص شده براي متوسط قطر كلي بيشتر شود

  .بررسي شود 1926- 2و  607- 2 ايران استاندارد ملي 11-1شده در بند  دادهآزمون طبق مطابقت بايد بر
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  آزمون قابليت انعطاف     3- 5

   كليات    3-1- 5

  .به اندازه كافي قابل انعطاف باشند عاديها بايد در استفاده  كابل

   هاي مسي هاديهاي با  كابلآزمون براي     3-2- 5

  .رسي شودبر 1926- 2 ايران از استاندارد ملي 2-3مطابقت بايد با انجام آزمون مشخص شده در بند 

 سپس آماده شده و ،در موقعيت عمودي h 24 بمدت C° 5 ± C° 20 ها بايد در دماي قبل از آزمون، نمونه

  .دما انجام شودمحدوده آزمون بايد در همان 

نبايد از مقادير مشخص شده ) شود مراجعه 1926- 2از استاندارد ملي ايران  2به شكل ( Lمتوسط دو مقدار َ

  .بيشتر شود 2در جدول 

  

  استاتيك پذيري انعطاف الزامات مربوط به آزمون – 2جدول 

  سطح مقطع نامي هادي

  
mm

2  

  Lفاصله َ حداكثر

  SiRو  EPR  ،PVCپوشش 

m  

16  

25  

35  

50  

70  

95  

120  

150  

45/0  

45/0  

50/0  

50/0  

55/0  

60/0  

65/0  

65/0  

  

   آلومينيميهاي  هاي با هادي براي كابلآزمون براي     3-3- 5

دو كه  Cاين دستگاه داراي يك حامل  . انجام شود 1وسيله دستگاه نشان داده شده در شكل آزمون بايد ب

 .اند كه كابل بين دو قرقره افقي باشد ها طوري قرار گرفته اين قرقره. مي باشددارد،  مي را نگه Bو  Aقرقره 

را ايجاد  m/s 33/0 با سرعت ثابت تقريبيm 1را در حدفاصل به عقب و رو به جلو  هاي رو حامل، حركت

  ).مراجعه شودنيز  1926- 2 يا 607-2 ايران به استانداردهاي ملي(كند  مي

 دو ها كشيده شده و به هر روي قرقره 1مطابق شكل  m 5 حدود طولانعطاف به قابل اي از كابل  نمونه

  .باشد mm 120 بايد Bو  Aقطر قرقره . شود آويزان مي kg 10 اي به جرم انتهاي آن وزنه
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جريان الكتريكي اعمال شده به بايد . باشند مي mm 30 ها داراي شيارهايي به شكل نيمه دايره با قطر قرقره

  .باشد Hz 62 و Hz 48 و فركانس بين V 220 ، ولتاژ بايد A 5نمونه 

  ).حركت در هر جهت 1000(جابجايي يا حركت انجام شود  2000 تعداد كلبايد

  

  پذيري انعطافدستگاه  -1شكل 

عالوه بر اين، . نبايد هيچگونه ترك يا شكستگي بر روي پوشش بوجود آيدپذيري  انعطافهاي  در پايان حركت

  .باشدبيشتر  ،درصد مقاومت الكتريكي در شروع آزمون 10مقدار مقاومت الكتريكي در پايان آزمون نبايد از 

  اختياري آزمون: شوكآزمون     4- 5

يا الزامات  پيوست الفشود و برطبق  محدود مي PVCهاي با پوشش  ابلاختياري است و فقط به كآزمون اين 

  .شود مشتريان انجام مي

آزمون "كنند بايد توسط سازنده با چاپ عبارت  بخش برآورده مي كابلهايي كه آزمون شوك را بطور رضايت

  بر روي پوشش مشخص شوند  "شوك

  .نجام گيردآزمون بايد همانطور كه در پيوست الف توصيف شده است، ا

  

  هاي ويژه مشخصه    6

  كليات    1- 6

  .مطابقت داشته باشد 6و الزامات ويژه از اين بند  5و  4هر كابل بايد با الزامات مربوط داده شده در بندهاي 
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  كد مشخصه    2- 6

  

  مشخصه كد  نوع پوشش و هادي

EPR – 61138  مس IEC 60110  

EPR – 61138  آلومينيم IEC 60210  

PVC/ST 5 – 61138  مس IEC 60150  

PVC/ST 5 – 61138  آلومينيم IEC 60250  

PVC/ST 11 – 61138 مس IEC 60155  

PVC/ST 11 – 61138 آلومينيم IEC 60255  

SiR – 61138 مس IEC 60165  

SiR – 61138  آلومينيم IEC 60265  

  

   ولتاژ اسمي    3- 6

  .مراجعه شود 1مشخص نشده است، به بند  ولتاژي

  تمان ساخ    4- 6

  ها  هادي    4-1- 6

  . 1: ها تعداد هادي

  .باشد ت داشتهمطابق 4و  3 از جدول 2شده در ستون  تعيين اتالزامهادي بايد با 

  پوشش     4-2- 6

  .حافظت شوند 3-4پوشش مشخص شده در بند  توسطهادي و جداساز آن، در صورت وجود، بايد 

  .مطابق باشد 4و  3ل جدو 2ستون ضخامت پوشش بايد با مقدار مشخص شده در 

  قطر كلي     4-3- 6

  .باشد 4و  3جدول  5و  4ستون  در شده تعيين محدودهمتوسط قطر كلي بايد در 

   ها آزمون    5- 6

 EPRهاي با پوشش  كابل براي 5شده در جدول  دادهي ها آزمونبازرسي و  بابايد  4-6بند  الزاماتمطابقت با 

  .، بررسي شود SiRهاي با پوشش  براي كابل 8در جدول و  PVCهاي با پوشش  براي كابل 6و در جدول 
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    ها براي استفاده كابل راهنما    7

 كابلهاي مورد استفاده در تجهيزات قابل حمل اتصال كوتاه و اتصال زمينها بايد منحصراً براي  اين كابل

  .)مراجعه شود IEC 61230به استاندارد ( استفاده شوند

  :باشند رون ساختمان و در حدود دماي زير مناسب ميياده در درون و بها براي استف اين كابل

EPR :        C° 40 -      تاC° 70 +   

PVC/ST 5 :      C° 5-        تاC° 70 +   

PVC/ST 11 :      C° 25 -      تاC° 55 +   

SiR :        C° 40 -      تاC° 70 +   
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  IEC 60110 , 60150 , 60155 , 60165 61138هاي عمومي براي انواع  داده - 3جدول 

1  2  3  4  5  

سطح 

  مقطع

  نامي هادي

قطر  حداكثر

ها در  سيم

  هادي

  ضخامت پوشش
  مقدار مشخص شده

  
  متوسط قطر كلي

EPR  

  و

PVC  

SiR 

  ترحد باال  تر ينيحد پا

EPR  

  و

PVC  

SiR  EPR  PVC  SiR  

mm2  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  
                  مس

16  

25  

35  

50  

70  

95  

120  

150  

21/0  

21/0  

21/0  

31/0  

31/0  

31/0  

31/0  

31/0  

2/1  

2/1  

2/1  

5/1  

8/1  

8/1  

8/1  

8/1  

4/1  

4/1  

4/1  

6/1  

1/2  

3/2  

7/2  

8/2  

1/7  

4/8  

7/9  

7/11  

4/13  

5/15  

1/17  

6/18  

9/8  

6/10  

1/12  

6/14  

8/16  

3/19  

4/21  

3/23  

6/8  

2/10  

7/11  

2/14  

2/16  

7/18  

6/20  

5/22  

6/8  

2/10  

7/11  

2/14  

2/16  

7/18  

6/20  

5/22  

5/9  

2/11  

7/12  

2/15  

4/17  

9/19  

0/22  

0/24  
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  IEC 60210 , 60250 , 60255 , 60265 61138هاي عمومي براي انواع  داده - 4جدول 

1  2  3  4  5  6  

سطح 

  مقطع

  نامي هادي

 حداكثر

قطر 

ها در  سيم

  هادي

  ضخامت پوشش
  مقدار مشخص شده

  
  متوسط قطر كلي

حداكثر 

مقاومت 

هادي در 

20 °C 

EPR  

  و

PVC  

SiR 

  Ω/km  ترحد باال  تر ينيحد پا

EPR  

  و

PVC  

SiR  EPR  PVC  SiR    

mm
2  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm    

                    آلومينيم

35  

50  

70  

95  

120  

150  

46/0  

46/0  

46/0  

46/0  

46/0  

46/0  

2/1  

2/1  

8/1  

8/1  

8/1  

8/1  

4/1  

6/1  

1/2  

3/2  

7/2  

8/2  

7/9  

7/11  

4/13  

5/15  

1/17  

6/18  

1/10  

7/11  

6/14  

5/16  

9/18  

6/20  

1/12  

6/14  

8/16  

3/19  

4/21  

3/23  

7/11  

2/14  

2/16  

7/18  

6/20  

5/22  

7/12  

2/15  

4/17  

9/19  

0/22  

0/24  

886/0  

616/0  

44/0  

326/0  

254/0  

208/0  
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  )EPRپوشش ( IEC 60110 61138و  60210 يي براي انواعها آزمون -5جدول 

1  2  3  4  

شماره 
  مرجع

  آزمون
 هرد

  آزمون
  ش آزمون درتوضيح رو

  شماره بند  استاندارد

        ي الكتريكيها آزمون  1

  1-2  1926- 2ملي ايران   T , S  مقاومت هادي ها  1-1

  2-2  1926- 2ملي ايران  V 1000   T , S آزمون ولتاژ برروي كابل تكميل شده در  1-2

   R IEC 62230  در پوشش خرابينبودن   1-3

و  مانساختهاي  هاي مربوط به مشخصه بيني پيش  2

  ابعاد
 

    

  4  اين استاندارد T , S  مربوط به ساختمانهاي  بيني مطابقت با پيش بررسي  2-1

  1-9  1929- 2 ايران ملي T , S  گيري ضخامت پوشش اندازه  2-2

       گيري قطر كلي اندازه  2-3

  11-1  1929- 2 ايران ملي T,S  مقدار متوسط  1- 2-3

  11-1  1929- 2 يرانا ملي T,S  )دوپهني( حالت بيضوي  2- 2-3

  a 17(  و 15جداول   5525- 1 ايران ملي T  پوشش ي موادها آزمون  3

       كشسائي در دماي پائين  4

  C  T 1-4 -5525 8-2° 50-آزمون خمش براي پوشش در   4-1

  bازدياد طول در دماي پايين  آزمون  4-2
-50 °C   T 1-4 -5525  8-4  

       آزمون انعطاف پذيري  5

  2- 3-5  اين استاندارد T  هادي مسي كابلهاي با  5-1

  3- 3-5  اين استاندارد T  كابلهاي با هادي آلومينيومي  2- 5

  a   موادي كه بايد آزمون شود از كابل . گيرند تمام روشها و الزامات آزمون مربوط به مواد را دربر ميها  اين جدول

  .شود نهايي كامل شده برداشته مي

  b    روش آزمون بيشتر باشداين ت كه قطر كلي كابل از حد مشخص شده در در صورتي قابل اجراسفقط.  
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  )PVC پوشش( IEC 60150 61138  60250 ,60155, و 60255 يي براي انواعها آزمون -6جدول 

1  2  3  4  

شماره 
  مرجع

  آزمون
 هرد

  آزمون
  توضيح روش آزمون در

  شماره بند  استاندارد

        ي الكتريكيها آزمون  1

  1-2  1926- 2ملي ايران   T , S  ها مقاومت هادي  1-1

  2-2  1926- 2ملي ايران  V 1000   T , S آزمون ولتاژ برروي كابل تكميل شده در  1-2

   R IEC 62230  در پوشش خرابينبودن   1-3

و  مانساختهاي  هاي مربوط به مشخصه بيني پيش  2

  ابعاد
 

    

  4  اين استاندارد T , S  تمانمربوط به ساخهاي  بيني مطابقت با پيش بررسي  2-1

  1-9  1929- 2 ايران ملي T , S  گيري ضخامت پوشش اندازه  2-2

       گيري قطر كلي اندازه  2-3

  11-1  1929- 2 ايران ملي T,S  مقدار متوسط  1- 2-3

  11-1  1929- 2 ايران ملي T,S  )دوپهني( حالت بيضوي  2- 2-3

       پوشش ي موادها آزمون  3

3-1  ST 5  )60250و  60150 انواع كابل (  T جدول    607- 1 ايران ملي )a 2  

3-2  ST 11  ) 60255و  60155انواع كابل (  T جدول    اين استاندارد )a 7  

       آزمون انعطاف پذيري  4

  2- 3-5  اين استاندارد T  كابلهاي با هادي مسي  4-1

  3- 3-5  اين استاندارد T  كابلهاي با هادي آلومينيومي  4-2

  پيوست الف  اين استاندارد T  )رصورت لزومد(آزمون شوك   5

  a   موادي كه بايد آزمون شود از كابل . گيرند تمام روشها و الزامات آزمون مربوط به مواد را دربر ميها  اين جدول

    .شود نهايي كامل شده برداشته مي
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   PVC/ST 11 براي پوششغيرالكتريكي  يها آزمونالزامات مربوط به  - 7جدول 

1  2  3  4  5  6  

شماره 
  مرجع

  ديمانسيون  آزمون

  نوع تركيب
PVC/ST 11  

  توضيح روش آزمون در

  استاندارد  الزامات
شماره 

  بند

  2-9  5525-1      و ازدياد طول در شكست يكششاستقامت   1

         در حالت تحويل داده شده ها ويژگي  1-1

         :مقاديري كه بايد براي قدرت كشش بدست آيد   1- 1-1

N/mm  اني ، كمينهمي -  
2

 5/7      

مقاديري كه بايد براي ازدياد طول هنگام شكست   2- 1-1
  : بدست آيد

 
      

      125 %  مياني ، كمينه -  

 5525-2     كهنگي در محفظه حرارتپس از  ها ويژگي  1-2
  5525- 1و

8-1  
9-2  

         :شرايط كهنگي  1- 1-2

      C 2±70°  دما -  

      h 24×7  عملياتزمان  -  

         :ري كه بايد براي قدرت كشش بدست آيد مقادي  2- 1-2

N/mm  مياني ، كمينه -  
2

 5/7      

      ±20  %  ، بيشينه *انحراف -  

مقاديري كه بايد براي ازدياد طول هنگام شكست   3- 1-2
  :بدست آيد 

    
    

      125  %  مياني ، كمينه -  

      ±20  %  ، بيشينه *انحراف -  

  2-8  5525-3      آزمون كاهش جرم  2

          گيشرايط كهن  2-1

      C 2 ± 70°  دما -  

      h 24×7   عملياتزمان  -  

، براي كاهش جرم بدست آيدبايد مقاديري كه   2-2
  بيشينه

mg/cm
2

 2  
    

    5525- 3-1      آزمون شوك حرارتي  3
          :شرايط آزمون   3-1

      C  3±150°  دما -  

      h 1  زمان كاركرد -  

      عدم وجود ترك   بدست آيد بايدنتايجي كه   3-2
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   PVC/ST 11 براي پوششغيرالكتريكي  يها آزمونالزامات مربوط به  - 7جدول ادامه 

1  2  3  4  5  6  

شماره 
  مرجع

  ديمانسيون  آزمون

  نوع تركيب
PVC/ST 11  

  توضيح روش آزمون در

  استاندارد  الزامات
شماره 

  بند

  2-8  5525- 3-1      آزمون فشار در دماي باال  4

         :شرايط آزمون   4-1

  4- 2-8       ل شده به وسيله تيغهنيروي اعما -  

  5- 2-8       مدت زمان حرارت دادن تحت بار -  

      C 2 ± 60°  دما -  

 5525-2     بدست آيد بايدنتايجي كه   4-2
  5525- 1و

8-1  
9-2  

      50 %  متوسط عمق روزنه ، بيشينه -  

  2-8  5525- 1-4     ازمون خمش در دماي پائين  5

          :شرايط آزمون   5-1

      C   2 ± 5-0°  دما  -  

  3- 2-8  5525- 1-4      مدت زمان اعمال دماي پائين  -  

      عدم وجود ترك   بدست آيد بايدنتايجي كه   5-2

  3-8  5525-4      آزمون ازدياد طول در دماي پائين  6

          :شرايط آزمون   1- 6

      -C 2 ± 35°  دما  -  

  
     مدت زمان اعمال دماي پائين  -

و  4- 8-3  4-5525
8-3 -5  

         بدست آيد بايدنتايجي كه   2- 6

      30 %  ازدياد طول بدون شكست ، كمينه -  

  5-8  5525- 4      آزمون ضربه در دماي پائين  7

          :شرايط آزمون   7-1

      -35 ± 2   دما -  

  5- 5-8  5525- 4      مدت زمان اعمال دماي پائين -  

  5- 5-8  5525- 4     جرم چكش -  

  6- 5-8  5525- 4  عدم وجود ترك   بدست آيد بايدنتايجي كه   7-2

8  
  عدم وجود ترك   )درصورت لزوم( آزمون شوك 

اين 
  استاندارد

پيوست 
  الف

 a     اختالف بين مقدار متوسط بعد از كهنگي و مقدار متوسط بدون كاركرد ، كه بصورت درصدي از : انحراف

  .مقدار متوسط بدون كاركرد بيان مي شود
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  )SiR پوشش( IEC 60165 61138 و 60265 يي براي انواعها آزمون -8جدول 

1  2  3  4  

شماره 
  مرجع

  آزمون
 هرد

  آزمون
  توضيح روش آزمون در

  شماره بند  استاندارد

        ي الكتريكيها آزمون  1

  1-2  1926- 2ملي ايران   T , S  ها مقاومت هادي  1-1

  2-2  1926- 2ملي ايران  V 1000   T , S آزمون ولتاژ برروي كابل تكميل شده در  1-2

   R IEC 62230  در پوشش خرابينبودن   1-3

و  مانيساختهاي  هاي مربوط به مشخصه بيني پيش  2

  يابعاد
 

    

  4  اين استاندارد T , S  مربوط به ساختمانهاي  بيني مطابقت با پيش بررسي  2-1

  1-9  1929- 2 ايران ملي T , S  گيري ضخامت پوشش اندازه  2-2

       گيري قطر كلي اندازه  2-3

  11-1  1929- 2 ايران ملي T,S  مقدار متوسط  1- 2-3

  11-1  1929- 2 ايران ملي T,S  )دوپهني( حالت بيضوي  2- 2-3

  a 9( جدول    اين استاندارد T  پوشش ي موادها آزمون  3

  5-8  5525- 4 ايران ملي C 2 ± 50 -   T° آزمون ضربه در  4

       آزمون انعطاف پذيري  5

  2- 3-5  اين استاندارد T  كابلهاي با هادي مسي  5-1

  3- 3-5  اين استاندارد T  كابلهاي با هادي آلومينيومي  5-2

  a   موادي كه بايد آزمون شود از كابل . گيرند تمام روشها و الزامات آزمون مربوط به مواد را دربر ميها  اين جدول

    .شود نهايي كامل شده برداشته مي
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  SiRپوشش  پوششي غيرالكتريكي درمورد ها آزمونالزامات مربوط به  - 9جدول 

1  2  3  4  5  6  

شماره 
  مرجع

  ديمانسيون  آزمون

  نوع تركيب
PVC/ST 11  

  توضيح روش آزمون در

  استاندارد  الزامات
شماره 

  بند

  2-9  5525-1      و ازدياد طول در شكست يكششاستقامت   1

         در حالت تحويل داده شده ها ويژگي  1-1

 بدست يكشش استقامتمقاديري كه بايد براي   1- 1-1
  :آيد 

N/mm
2

 0/5    
  

         مياني ، كمينه -  

مقاديري كه بايد براي ازدياد طول هنگام شكست   2- 1-1
  :بدست آيد 

     
  

      150 %  مياني ، كمينه -  

 5525-2     پس از كهنگي در محفظه حرارت ها ويژگي  1-2
  5525- 1و

8-1  
9-2  

         :شرايط كهنگي  1- 1-2

      C 2±200°  دما -  

      h 24×10  عملياتزمان  -  

بدست  يكشش استقامتمقاديري كه بايد براي   2- 1-2
  :آيد 

       

٢  مياني ، كمينه -  
N/mm 0/4      

%  ، بيشينه *انحراف -  
        

مقاديري كه بايد براي ازدياد طول هنگام شكست   3- 1-2
  :بدست آيد 

    
    

      120  %  مياني ، كمينه -  
        %  ، بيشينه *انحراف -  

  9  5525- 2-1      داغ معمولآزمون   2
          :شرايط آزمون   2-1

C°  دما -  
 3 ± 250      

      mn 15  تحت بارمدت زمان  -  

N/cm  تنش مكانيكي -  
2 20      

      2   بدست آيد بايدنتايجي كه   2-2
      100  %  حداكثر ازدياد طول تحت بار  
      25  %  باري حداكثر ازدياد طول پس از بي  

  2-8  5525-4     در دماي پائين خمشآزمون   3
         :ايط آزمونشر  3-1
      - C 2 ± 5°  دما -  
  3- 2-8  5525-4     مدت زمان اعمال دماي پائين -  
      عدم وجود ترك   بدست آيد بايدنتايجي كه   3-2
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  SiRپوشش  پوششي غيرالكتريكي درمورد ها آزمونالزامات مربوط به   - 9جدول ادامه 

1  2  3  4  5  6  

شماره 
  مرجع

  ديمانسيون  آزمون

  نوع تركيب
PVC/ST 11  

  توضيح روش آزمون در

  استاندارد  الزامات
شماره 

  بند

  3-8  5525-4       آزمون ازدياد طول در دماي پائين  4

         :شرايط آزمون   4-1

      - C 2 ± 5°  دما -  

  4- 3-8  5525-4     مدت زمان اعمال دماي پائين -  

         بدست آيد بايدنتايجي كه   4-2

      30 %  مياني ، كمينه -  

  a   موادي كه بايد آزمون شود از كابل . گيرند تمام روشها و الزامات آزمون مربوط به مواد را دربر ميها  لاين جدو

    .شود نهايي كامل شده برداشته مي
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  الف  پيوست

 ) الزامي(

 آزمون شوك

 

  سازي قطعات آزمون آماده   1- الف

  .، برداشته شود mm 150بايد سه قطعه آزمون از كابل كامل شده هر يك به طول حداقل 

  آزموندستگاه و شرايط    2- الف

  .تنشان داده شده اس 1- رود در شكل الف دستگاهي كه براي آزمون بكار مي

  .مي باشد mm 8/0قطعه واسط فوالدي داراي شعاع 

  .قرار داده شود mm 40الستيكي به ضخامت تقريبا  اليه اسفنجيشود دستگاه بر روي يك  توصيه مي

  .باشد C° 3 ± C° 23ماي آزمون شود د توصيه مي

  .مراجعه شود 1- به جدول الف. باشد kg 10يا  kg 5شود جرم چكش بسته به سطح مقطع  توصيه مي

  

  ارتفاع سقوط   1- جدول الف

  S ارتفاع  جرم چكش  سطح مقطع نامي

mm
2 kg  mm  

16  5  150  

25  5  150  

35  5  200  

50  5  300  

70  5  400  

95  10  200  

120  10  250  

150  10  300  
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  آزمونروش انجام    3- الف

  .بيافتد Sقرار گيرد و چكش بايد بتواند از ارتفاع ،  1-شكل الف مطابق هر قطعه آزمون بايد در وضعيتي

اين ها در  پيچش نمونه. ها در پوشش آزمايش شود ها و شكست قطعه آزمون سپس بايد براي بررسي ترك

  .اين كار انجام گيردپذير است  د هرجا كه امكانشو كند و توصيه مي انجام آزمايش كمك مي 

پذير نباشد، در اين صورت بايد پوشش در جهت محوري  ها به اين روش امكان حال اگر پيچش نمونه با اين

  .سپس بايد داخل و بيرون پوشش آزمايش شود. كابل برش داده شده و باز شود

  

  بيان نتايج   4- الف

شوند، هيچ تركي ديده  نمايي آزمايش مي ه با ديد عادي و بدون بزرگنبايد در سه قطعه آزمون هنگامي ك

  .شود

تواند بر روي سه قطعه آزمون بعدي  اگر فقط در يكي از سه قطعه ترك ديده شود، در اين صورت آزمون مي

ر شود اما اگ اگر هيچيك از قطعات ترك نشان ندهند، الزامات آزمون برآورده ميتكرار شود كه، در اين حالت 

فقط در يكي از سه قطعه ترك ديده شود، در اين صورت كابل يا غالف با الزامات اين آزمون مطابقت حتي 

  .ندارد
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  )ضربه عمودي( دستگاه آزمون ضربه    ا- شكل الف
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