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  ايمني ترانسفورماتورهاي قدرت, واحدهاي منبع تغذيه و 

  قسمت اول: مقررات عمومي و آزمونها  تجهيزات مشابه ـ

  
 
 اول چاپ

 



 

ین است که واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر ا
استانداردهاي ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدي، 
فنی و فن آوري حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: 
تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و 

نداردهاي ملی جهت نظرخواهی براي مراجع سازمانهاي دولتی باشد.پیش نویس استا
ذینفع واعضاي کمیسیون هاي فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات 
وپیشنهادهـا در کـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان 

  استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.
سسات و سازمانهاي عالقمند و ذیصالح و با پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤ

رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی 
مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد. بدین 
ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی 

)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به 5اره ((شم
  تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضاي اصلی سازمان بین المللی 
استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهاي ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی 

پیشرفتهاي علمی، فنی و صنعتی جهان و ونیازمندیهاي خاص کشور، از آخرین 
  استانداردهـاي بین المـللی استفـاده می نماید.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی 
شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردي 

ت و مالحظات زیست محیطی و وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوال
اقتصادي، اجراي بعضی از استانداردها را با تصویب شوراي عالی استاندارد اجباري 
نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهاي بین المللی براي محصوالت کشور، 

 اجراي استاندارد کاالهاي صادراتی و درجه بندي آنرا اجباري نماید.
مینان بخـشیدن به استفاده کنندگـان از خـدمات سازمانها و همچـنین بمنظـور اطـ

مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزي و گواهی کنندکان 
سیستم هاي مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان 

اس وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اس



 

ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز 
شرایط الزم، گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت 
می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار 

ربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملی از فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کا
  دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.

 

ايمني ترانسفورماتورهاي قدرت ، واحدهاي منبع تغذيه و “كميسيون استاندارد 

  “ قسمت اول : مقررات عمومي و آزمونها -تجهيزات مشابه  

  سمت يا نمايندگي  رئيس

  ضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت ايرانع  نقندريان ، كاظم(دكتراي مهندسي صنايع)

    اعضا

توكل ، محمد سعيد(ليسانس مهندسي برق ـ 

  الكترونيك

معاون عمران و تاسيسات بنياد مستضعفان و جانبازان 

  انقالب اسالمي

توكلي ، سيروس(ليسانس مهندسي برق ـ 

  الكترونيك)

  شركت صنايع الكترونيك وزارت دفاع

  شركت ملي صنايع پتروشيمي  س مهندسي شيمي)توكلي ، الله(فوق ليسان

  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي  حلوايي ، علي اكبر(فوق ليسانس برق ـ قدرت)

  شركت ملي صنايع پتروشيمي  درباري ، محمد حسن(ليسانس مهندسي مكانيك)

شهشهاني ، محمدعلي(فوق ليسانس مهندسي برق ـ 

  الكترونيك)

  زارت دفاعشركت صنايع الكترونيك و



 

محمدي كاشاني ،  محمدرضا (ليسانس برق ـ 

  الكترونيك)

  مركز تحقيقات مخابرات ايران

  مركز تحقيقات مخابرات ايران  مير صراف ، محمدرضا(دكتراي مهندسي برق)

    دبیر

  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي  شيخان ، منصور(دكتراي مهندسي برق)

  

  صفحه                  فهرست مندرجات

  ٧٢        حفاظت در مقابل ورود گرد و غبار ، اشياي جامد و رطوبت مضر    ١٧

  ٨٠                مقاومت عايقي و استقامت دي الكتريك   ١٨

  ٨٣                      ساختمان   ١٩

  ٩٨                      اجزاء    ٢٠

  ١٠٧                    سيم كشي داخلي   ٢١

  ١٠٨          پذير بيرونياتصال تغذيه و كابلها يا سيم هاي ديگر انعطاف    ٢٢

  ١٢٠                ترمينال ها براي هادي هاي بيروني   ٢٣

  ١٢٤                    تعبيه زمين محافظ   ٢٤

  ١٢٧                     پيچها و كانكتورها   ٢٥

  ١٣٢            فواصل خزشي ، فواصل هوايي و فواصل عايقي   ٢٦

   ١٤٣      ير جريان خزشيمقاومت در برابر گرما ، حرارت غير عادي، آتش و ايجاد مس   ٢٧

  ١٤٨                 مقاومت در برابر زنگ زدگي   ٢٨



 

  ١٥٦           اندازه گيري فواصل خزشي و فواصل هوايي  -پيوست الف 

  ١٦٢             آزمون مجموعه هايي از ترانسفورماتور ها  -پيوست ب 

  ١٦٦           IIگروه مواد   - فواصل خزشي و فواصل هوايي   -پيوست پ 

 ١٦٩           I  گروه مواد  - فواصل خزشي و فواصل هوايي   -پيوست ت 

  ١٧٢                 آزمون برافروختگي سيم  -پيوست ث 

 ١٧٣       IEC 61058الزامات سوئيچهاي مطابق با استاندارد بين المللي   -پيوست ج 

  صفحه                  فهرست مندرجات

  ١٧٧             آزمون ايجاد مسير جريان خزشي  -پيوست چ 

  ١٧٩               مدارهاي الكترونيكي  -ح  پيوست

  ١٨٨           شبكة اندازه گيري براي جريانهاي تماس  -پيوست خ 

  ١٨٩   سيم هاي سيم پيچ عايق شده براي استفاده به عنوان عايق بندي چند اليه اي  -پيوست د 

  ١٩٢             آزمونهاي معمول (آزمونهاي توليد)  -پيوست ذ 

  ١٩٤         ١- ١٩تفاده به عنوان راهنماي بند مثالهاي مورد اس  -پيوست ر 

  ١٩٧           مثالهايي از نقاط اعمال ولتاژهاي آزمون  -پيوست ز 

  ١٩٩       مثالهايي از نقاط اندازه گيري فواصل خزشي و فواصل هوايي  -پيوست ژ 

  ٢٠١          براي درجه هاي حفاظت IPتوضيح شماره هاي   -پيوست س 

   ٢٠٤         ٦٢٠٥-١ستاندارد ملي ايران توضيحات كاربرد ا  -پيوست ش 

  ٢٠٥                 مراجع اطالعاتي  -پيوست ص 

   ٢٠٦         نمادهاي بكار رفته  براي قطع كننده هاي حرارتي  -پيوست ض 

  پيش گفتار

 ب



 

قسمت اول :   -ايمني ترانسفورماتورهاي قدرت ، واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه “استاندارد 

كه توسط كميسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در دويست و شصت و  ”ونهامقررات عمومي آزم

مورد تائيد قرارگرفته است، اينك به  ٢٤/٩/٨٢ جلسه كميته ملي استاندارد برق و الكترونيك مورخ  يكمين

قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب  ٣استناد بند يك مادة 

  بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود. ١٣٧١من ماه به

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينة صنايع، علوم و خدمات 

استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا 

ارائه شود، در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوطه مورد توجه قرار خواهد تكميل اين استاندارد ها 

  گرفت. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.

حد  در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود ونيازهاي جامعه، در

  امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

  منبع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است :

1- IEC 61558-1 : 1998 , Safety of power transformers, power supply units and 

similar - Part 1 : General requirement and tests .  

  

  

  

 ت



 

  مقدمه

  تحت پوشش قرار مي دهد. 1بطوركلي، اين استاندارد مقررات ايمني را براي ترانسفورماتورها

  در اين استاندارد ، الزامات استانداردهاي ملي ايران كه براساس مجموعه استاندارد بين المللي

IEC 60364  ،مي تواند مطابق با قوانين  بطوريكه ترانسفورماتور، در حد امكان درنظر گرفته شده است

اين استاندارد نصب شود. البته قوانين سيم كشي ملي ممكن است فرق داشته باشد. اين استاندارد سطح 

سوزي ترانسفورماتورها را  پذيرفته شدة بين المللي حفاظت در مقابل صدمات الكتريكي، مكانيكي و آتش

هاي سازنده در حالت عادي كار كنند،  دي و با درنظر گرفتن دستورالعملوقتيكه در شرايط استفاده عا

تحت  دهد. اين استاندارد همچنين موقعيتهاي غير عادي را كه در عمل مي توان انتظار داشت،  تشخيص مي

  پوشش قرار داده است.

آزمايش و آزمون  ترانسفورماتوري كه با اين استاندارد مطابق باشد،  لزومي نخواهد داشت كه وقتي مورد

قرار گرفت، مطابقت آن با مقررات ايمني استاندارد مورد قضاوت قرار گيرد، بلكه بايستي ويژگي هاي ديگر 

  آن كه سطح ايمني تحت پوشش اين الزامات را مورد خدشه قرار مي دهد بررسي شوند.

ي كه با جزئيات در الزامات ترانسفورماتوري كه مواد و يا شكلهاي ساختماني متفاوت (در مقايسه با آنهاي

اين استاندارد شرح داده شده است) را بكار گيرد، مي تواند مطابق با نيازمندي، مورد آزمايش و آزمون قرار 

  شود. مطابقت آن با مقررات ايمني اين استاندارد تاييد مي  گرفته و اگر بطور اساسي معادل بود،

استاندارد بحث شده است مبتني بر استانداردهاي بين المللي  جوانب غير ايمني ترانسفورماتورها كه در اين

  زير است :

- CISPR 11  وCISPR 14 مربوط به حذف تداخل راديويي  

- IEC 61000-3-2  وIEC 61000-3-3 مربوط به مطابقت الكترومغناطيسي  

                                                
1-  Transformers 

 ث



 

زامات و ، فراهم كردن مجموعه اي از ال٦٩٢٠موضوع قسمت اول مجموعه استانداردهاي ملي ايران  

آزمونها است كه بطور كلي به اكثر انواع ترانسفورماتورها قابل اعمال بوده و مي تواند براي قسمت دوم 

همين مجموعه استانداردها مورد نياز باشد. بنابراين قسمت اول نبايستي به عنوان مشخصات براي هر نوع 

شوند كه  ز ترانسفورماتورها اعمال ميترانسفورماتور مالحظه شود و تمهيدات آن فقط به انواع بخصوصي ا

  توسعه آن توسط بخش دوم تعيين شده است.

مجموعه هاي مربوط به قسمت دوم كه به هر بند از قسمت اول رجوع مي دهد، مشخص مي كند كه كدام 

  قسمت از بخش دوم قابل بكارگيري بوده و ترتيب آزمونهاي انجام شدني را  نيز معلوم مي كند.

همچنين شامل مقررات اضافي مورد نياز مي باشند. مباحث قسمت دوم خودكفا بوده و اين قسمت ها 

بنابراين شامل مراجعي به قسمت هاي ديگر اين مجموعه استاندارد نمي باشد. در جائيكه مقررات هر بندي 

رجوع داده  “اين بند از قسمت اول قابل بكارگيري است  “از قسمت اول در قسمت دوم توسط عبارت 

شود به جز  ود، عبارت مذكور بدين ترتيب معني مي شود كه تمامي الزامات بند قسمت اول اعمال ميش

  اينكه براي نوع بخصوصي از ترانسفورماتور تحت پوشش قسمت دوم ، مشخصاً قابل اعمال نباشد.

سهولت  قسمت دوم اين مجموعه استاندارد (شامل مقررات براي نوع بخصوص از ترانسفورماتور) به منظور

  در بازنگري بصورت جداگانه منتشر شده و در صورت تشخيص، هرگاه مورد نياز باشد، اضافه خواهد شد.

  ايمني ترانسفورماتورهاي قدرت ، واحدهاي منبع تغذيه و تجهيزات مشابه 

 قسمت اول : مقررات عمومي و آزمونها 

  

  هدف و دامنه كاربرد  ١

  قررات ايمني براي ترانسفورماتورها مي باشد.هدف از تدوين اين استاندارد تعيين م

 ث

ج



 

  در اين استاندارد تمامي جوانب ايمني (از جمله الكتريكي، حرارتي و مكانيكي) در موارد زير  ١-١

  بررسي مي شود :

ايمن، ترانسفورماتورهاي جدا كنندة با خنك شوندگي توسط هوا  الف) ترانسفورماتورهاي جدا كنندة 

انسفورماتورهاي چند فاز يا تك فاز و متحرك يا ايستا كه داراي مقدار اسمي (طبيعي يا مصنوعي)، تر

  وخروجي اسمي كمتر از مقادير زير باشند : MHz١و فركانس نامي كمتراز  ١٠٠٠.Va.cولتاژتغذيه كمتراز

  براي ترانسفورماتورهاي جدا كننده :

- KVA براي ترانسفورماتورهاي تك فاز . ٢٥  

- KVA ورماتورهاي چند فاز .براي ترانسف ٤٠  

  ايمن :  براي ترانسفورماتورهاي جدا كنندة

- KVA براي ترانسفورماتورهاي تك فاز . ١٠  

- KVA براي ترانسفورماتورهاي چند فاز . ١٦  

  ولتاژ خروجي بدون بار و ولتاژخروجي اسمي از مقادير زير بيشتر نمي شوند :

  بدون موجك. ٧٠٨ .Vd.cيا  ٥٠٠ .Va.cبراي ترانسفورماتورهاي جدا كننده  -

بدون  ١٢٠ .Vd.cمؤثر و / يا  ٥٠ .Va.cبراي ترانسفورماتورهاي جدا كننده ايمن،  اين ولتاژ مي تواند  -

  بين هادي ها يا بين هر هادي و زمين باشد. 1موجك

  

  براي فرکانسهاي باالتر، این استاندارد می تواند به عنوان سند راهنما بکار رود.  -١يادآوري 

  

                                                
1-  Ripple 



 

  براي ترانسفورماتورهاي جدا کننده، ولتاژ خروجی اسمی بدون بار می تواند تا  -٢يادآوري 

Va.c. 1000 یاVd.c. 1415 کشی ملی یا براي مقاصد خاص باشد. بدون موجک مطابق با قوانین سیم  

  

دارات شوند که بین م ترانسفورماتورهاي جدا کننده و جدا کنندة ایمن، جایی استفاده می  -٣يادآوري 

توسط قوانین نصب و مشخصات وسیله (براي مثال اسباب بازي ها، زنگ ها، ابزارهاي متحرك و چراغ 

هاي دستی) عایق تقویتی یا مضاعف مورد نیاز باشد. مقادیر اسمی براي هر نوع ترانسفورماتور در 

  قسمت دوم مربوطه مشخص شده اند.

  

توسط هوا (طبيعي يا مصنوعي)، ترانسفورماتورهاي ب) ترانسفورماتورهاي جدا كنندة با خنك شوندگي 

چندفاز يا تك فاز، متحرك يا ايستا، ترانسفورماتورهاي خودكار، ترانسفورماتورهاي متغير و واكنشگرهاي با 

، MHz١، فركانس اسمي كمتر از  ١٠٠٠ Va.cكوچك، كه داراي ولتاژ تغذيه اسمي كمتر از   1خاصيت سلفي

و براي ترانسفورماتورهاي مستقل  .d.cيا  ١٥ kVa.cا تحت بار اسمي كمتر از  ولتاژ خروجي بدون بار ي

  بدون موجك و خروجي اسمي كمتر از مقادير زير باشند : ١٢٠ Vd.cو / يا  ٥٠ Va.cبيشتر از 

-  KVAR براي ترانسفورماتورهاي تك فاز ١  

-  KVAR براي واكنشگرهاي با خاصيت سلفي تك فاز ٢  

-  KVAR رانسفورماتورهاي چند فازبراي ت ٥  

-  KVAR براي واكنشگرهاي با خاصيت سلفي چند فاز ١٠  

  مگر اينكه در قسمت دوم مربوطه مشخص شده باشد.
  

                                                
1-  Reactors 



 

ترانسفورماتورهاي جدا کننده در جایی استفاده می شوند که بین مدارات توسط قوانین   -١يادآوري 

  نیاز نباشد. نصب یا مشخصات وسیله، عایق تقویت شده یا مضاعف مورد
  

توسعه فن آوري ترانسفورماتورها همراه بانیاز به افزایش محدودة باالتري از فرکانس نامی   -٢يادآوري 

  است.
  

معموال، ترانسفورماتورها براي این بکار می روند تا به تجهیزات متصل شوند و ولتاژي  -٣يادآوري 

راهم شود. عایق ایمن می تواند توسط ویژگی متفاوت باولتاژتغذیه براي نیازمندي کارکردي تجهیزات ف

هاي دیگر تجهیزات (مانند بدنه) فراهم (یا کامل) شود. بخشهایی از مدارات خروجی می تواند به مدار 

  ورودي یا زمین حفاظتی متصل شوند.
  

  پ) واحدهاي منبع تغذيه كه داراي ترانسفورماتوري از نوع الف) يا ب) باشند.
  

دها می توانند شامل تبدیل، یکسوسازي، تغییر فرکانس یا ترکیبات دیگر آنها بوده این واح  -١يادآوري 

  منابع تغذیه سوئیچینگ) بکار روند. که بعنوان منبع تغذیه الکتریکی تجهیزات (بجز 

  

و  1مثالی از واحدهاي منبع تغذیه عبارتند از ترانسفورماتورها، حذف کننده هاي باطري  -٢يادآوري 

می باشند. در حالت اخیر آنها  2ها که براي استفاده در داخل منابع یا بصورت خود شامل تبدیل کننده

  هاي یکپارچه تهیه شده و در داخل پریز ثابت شوند. حتی می توانند با شاخک

  

                                                
1-  Battery eliminators 
2-  Self - contained 



 

الزامات ترانسفورماتورها براي منابع تغذیه سوئیچینگ در استاندارد ملی ایران به شماره   -٣يادآوري 

  ارائه شده اند.،  6920- 17-2

  

توانند درون  اين استاندارد به ترانسفورماتورهاي نوع خشك نيز قابل اعمال مي باشد. سيم پيچها مي  ٢-١

  محفظه و يا بدون محفظه باشند.

  

براي ترانسفورماتورهایی که با دي الکتریک مایع یا با مواد پودر شده از جمله شن، پر   -١يادآوري 

  ت بررسی می باشند.شده اند، نیازمندي ها تح

  

اين استاندارد به ترانسفورماتورهاي مرتبط با اقالم خاصي از تجهيزات نيز قابل اعمال مي باشد. 

ترانسفورماتورهايي كه مدارات الكترونيكي را شامل مي شوند نيز در اين استاندارد تحت پوشش قرار داده 

كه به ترمينال ها و پريز ترانسفورماتور متصل مي شده است. اين استاندارد به مدارات بيروني و اجزاي آنها 

  شوند، اعمال نمي شود.

  

  مثالها عبارتند از سیم کشی، فیوزها و سوئیچها  -٢يادآوري 

  به نکات زیر نیز توجه شود :  -٣يادآوري 

  براي ترانسفورماتورهایی که بایستی در وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی استفاده -

  تکمیلی ممکن است الزم باشد. شوند، الزامات



 

براي ترانسفورماتورهایی که در مناطق گرمسیري استفاده می شوند، الزامات خاصی ممکن است مورد  -

  نیاز باشد.

،  1در محلهایی که شرایط خاص محیطی حاکم است، ممکن است مطابق با استاندارد ملی ایران... -

  الزامات بخصوصی مورد نیاز باشد.

  

  زاميمراجع ال  ٢
مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است بدين ترتيب 

آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود. در مورد مراجع الزامي داراي تاريخ چاپ و / يا 

هذا بهتر است كاربران ذينفع تجديدنظر، اصالحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي آن مدارك موردنظر نيست. مع

اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار 

دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و / يا تجديدنظر، آخرين چاپ و / يا تجديدنظر آن مدارك الزامي 

  ارجاع داده شده مورد نظر است. 

  مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است : استفاده از

، سيم و كابل با عايق و غالف پلي وينيل كلريد با ولتاژ اسمي تا  ٦٠٧مجموعه استانداردهاي ملي ايران 

  ولت ٧٥٠/٤٥٠وخود 

 ها براي مصارف خانگي و مشابه ـ قسمت اول ، پريزها و دو شاخه ١٣٨١: سال  ٦٣٥-١استاندارد ملي ايران 

  : مقررات عمومي

ها براي مصارف خانگي مشابه ـ قسمت  ، پريزها و دو شاخه ١٣٨١: سال  ٦٣٥- ٢-٤استاندارد ملي ايران 

  ها و پريزهاي ولتاژ ضعيف دوم ـ مقررات ويژه دو شاخه

                                                
  مراجعه كنيد. IEC 60364-5-5تا تدوين استاندارد ملي ايران ، به استاندارد بين المللي  -١



 

: گرماي  Bها ـ آزمون  ، آزمونهاي محيطي ـ قسمت دوم : آزمون ١٣٧٧: سال  ١٣٠٧-٢استاندارد ملي ايران 

  خشك

:  Fcها ـ آزمون  ، آزمونهاي محيطي ـ قسمت دوم : آزمون ١٣٧٦: سال  ١٣٠٧-٦استاندارد ملي ايران 

  ارتعاش (سينوسي)

:  Edها ـ آزمون  ، آزمونهاي محيطي ـ قسمت دوم : آزمون ١٣٧٧: سال  ١٣٠٧-٣٢استاندارد ملي ايران 

  سقوط آزاد

  بندي حرارتي عايق الكتريكي بقه، ارزيابي و ط ١٣٧٥: سال  ٢١١٠استاندارد ملي ايران 

ها براي مصارف خانگي و مصارف عمومي مشابه ـ  ، اتصال دهنده ١٣٨٠: سال  ٢٤٥٧-١استاندارد ملي ايران 

  قسمت اول : مقررات عمومي

ها براي حفاظت در برابر اضافه جريان در  ، لوازم برقي ـ قطع كننده ١٣٨١: سال  ٢٦١١استاندارد ملي ايران 

  انگي و مانند آنهاتأسيسات خ

  ، ترانسفورماتورهاي قدرت : مقررات عمومي ١٣٨١: سال  ٢٦٢٠استاندارد ملي ايران 

  ها در لوازم الكتريكي بندي درجات حفاظت پوشش ، طبقه ١٣٨١: سال  ٢٨٦٨استاندارد ملي ايران 

آزمون ـ بخش  هاي ، آزمون خطر آتش سوزي ، قسمت دوم : روش ١٣٨٢: سال  ٣١٣٤استاندارد ملي ايران 

  : آزمون با سيم ملتهب ـ كليات ٠/ برگ  ١

هاي آزمون ـ  ، آزمون خطر آتش سوزي ، قسمت دوم : روش ١٣٨١: سال  ٣١٣٤- ١استاندارد ملي ايران 

  : راهنمايي آزمون سيم ملتهب بر روي محصول تمام شده ١/ برگ  ١بخش 

اي و شاخص آزمون  اي تعيين شاخص مقايسه، روشهاي آزمون بر ١٣٧٤: سال  ٣٦٢٦استاندارد ملي ايران 

  مقاومت در برابر ايجاد جريان خزشي مواد عايقي جامد تحت شرايط مرطوب



 

گيري الكتريكي آنالوگ با عملكرد مستقيم  ، دستگاههاي اندازه ١٣٧٦: سال  ٤٠٢٩استاندارد ملي ايران 

  نشانگر و متعلقات آنها

وسايل اتصال دهنده براي مدارهاي فشار ضعيف جهت مصارف  ، ١٣٧٧: سال  ٤٢٩٥-١استاندارد ملي ايران 

  هاي ورودي مجزا با اجزاي نگهدارندة پيچي خانگي و مشابه ـ قسمت اول : مقررات ويژه براي اتصال دهنده

، مقررات ايمني دستگاههاي الكترونيكي و دستگاههاي وابسته به آن  ١٣٧٧: سال  ٤٥٨٢استاندارد ملي ايران 

  كنند. انگي و موارد مشابه كه با منبع برق اصلي (برق شهر) كار ميبراي مصارف خ

بندي تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي ازنظر حفاظت در  ، طبقه ١٣٧٨: سال  ٤٧١٧استاندارد ملي ايران 

  برابر برق گرفتگي

گي و مشابه ـ هاي الكتريكي خودكار براي مصارف خان ، كنترل كننده ١٣٧٨: سال  ٥٠٣٩استاندارد ملي ايران 

  قسمت اول : مقررات عمومي

، تعيين اشتعال پذيري مواد عايق الكتريكي جامد به هنگام قرار  ١٣٧٨: سال  ٥٠٧٤استاندارد ملي ايران 

  گرفتن در معرض منبع احتراق ـ روشهاي آزمون

  دستگاهها، نمادهاي ترسيمي مورد استفاده بر روي  ١٣٨٠: سال  ٥٤٩٦مجموعه استانداردهاي ملي ايران 

هاي ولتاژ پايين  ، هماهنگي عايق بندي براي تجهيزات در سيستم ١٣٨١: سال  ٦٢٠٥-١استاندارد ملي ايران 

  ـ قسمت اول : اصول ، الزامها و آزمونها

هاي ولتاژ پايين  ، هماهنگي عايق بندي براي تجهيزات در سيستم ١٣٨٢: سال  ٦٢٠٥-٣استاندارد ملي ايران 

ها براي دستيابي به هماهنگي عايق بندي مدارهاي چاپي سخت مونتاژ  اده از پوششـ قسمت سوم : استف

  شده

  ها و پريزها براي مصارف خانگي و مشابه ، دو شاخه ١٣٨٢: سال  ٦٧٢١استاندارد ملي ايران 

  هاي آزمون هاي سيم پيچي ـ روش ، سيم ٦٨٩٢مجموعه استاندارد ملي 



 

IEC 60127 , Miniature fuses 
IEC 60216 , Guide for the determination of thermal endurance properties of electrical 
insulating materials 
IEC 60269-2 : 1986 , Low voltage fuses - Part 2 : Supplementary requirements for fuses for 
use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) 
IEC 60269-2-1 : 1987 , Low voltage fuses - Part 2 : Supplementary requirements for fuses for 
use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) - Sections I to III 
IEC 60269-3 : 1987 , Low voltage fuses - Part 3 : Supplementary requirements for fuses for 
use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications) 
IEC 60269-3-1 : 1994 , Low voltage fuses - Part 3 : Supplementary requirements for fuses for 
use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications) - Sections I to 
IV 
IEC 60309 , Plugs , socket - outlets and couplers for industrial purposes 
IEC 60317 , Specifications for particular types of windings wires 
IEC 60364-4-41 : 1992 , Electrical installations of buildings - Part 4 : Protection for safety - 
Chapter 41 : Protection against electrical shock 
 IEC 60364-5-51 : 1994 , Electrical installations of buildings - Part 5 : Selection and erection 
of electrical equipment  - Chapter 51 : Common rules 
IEC 60384-14 : 1993 , Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14 : Sectional 
specification : Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection 
to the supply mains 
IEC 60449 : 1973 , Voltage bands for electrical installations of buildings 
IEC 60454 , Specification for pressure - sensitive adhesive tapes for electrical purposes 
IEC 60691 : 1993 , Thermal - links - Requirements and application guide 
IEC 60738-1 : 1982 , Directly heated positive step - function temperature coefficient 
thermistors - Part 1 : Generic specification 
IEC 60906-1 : 1986 , IEC System of plugs and socket - outlets for household and similar 
purposes - Part 1 : Plugs and socket - outlets 16A 250Va.c. 
IEC 60906-3 : 1994 , IEC System of plugs and socket - outlets for household and similar 
purposes - Part 3 : SELV Plugs and socket - outlets 16A 6V, 12V , 24V , 48V , a.c. and d.c. 
IEC 60947-7-1 : 1989 , Low - voltage switchgear and controlgear - Part 7 : Ancillary 
equipment - Section 1 : Terminal blocks for copper conductors 
IEC 60990 : 1990 , Methods of measurement of touch - current and protective conductor 
current 
IEC 60998-1 : 1990 , Connecting devices for low voltage circuits for household and similar 
purposes - Part 1 : General requirements 
IEC 60998-2-2 : 1991 , Connecting devices for low voltage circuits for household and similar 
purposes - Part 2-2 : Particular requirements for connecting devices as separate entities with 
screw - type clamping units 



 

IEC 60999-1 : 1990 , Connecting devices - Safety requirements for screw - type and screwless 
- type clamping units for electrical copper conductors - Part 1 : General requirements and 
particular requirements for conductors form 0.5 mm2 up to 35 mm2 (included) 
IEC 61000-3-2 : 1995 , Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3 : Limits - Section 2 : 
Limitation of emission of harmonic currents in low - voltage power supply systems for 
equipment with rated current ≤ 16A 
IEC 61000-3-3 : 1994 , Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3 : Limits - Section 3 : 
Limitation of  voltage fluctuation and flicker in low - voltage power supply systems for 
equipment with rated current ≤ 16A 
IEC 61032 : 1990 , Test probes to verify protection by enclosures 
IEC 61058-1 : 1990 , Switches for appliances - Part 1 : Gerneral requirements 
IEC 61140 : 1992 , Protection against electric shock. Common aspects for installations and 
equipment 
ISO 3: 1973 , Preferred numbers  - Series of preferred numbers 
ISO 4046 : 1978 , Paper , board , pulp and related terms - Vocabulary  
ISO 8820 , Road vehicles - Blade type fuse - links 
IEC 60536-2 : 1992 , Classification of electrical and electronic equipment with regqrd to 
protection against electric shock - Part 2 : Guidelines to requirements for protection against 
electric shok     

  اصطالحات و تعاريف  ٣
  در اين استاندارد اصطالحات و / يا واژه ها با تعاريف زير بكار رفته اند :

تعاريف بيشتري از ترانسفورماتورها كه براي استفادة بخصوصي درنظر گرفته شده اند، در قسمت دوم 

  مربوطه مشخص شده اند.

انسفورماتور، واكنشگر با خاصيت سلفي و منبع هرگاه از واژه ترانسفورماتور استفاده مي شود، منظور از تر

  تغذيه (بسته به كاربرد) مي باشد.

هرگاه واژة ولتاژ و جريان استفاده شود، آنها مبين مقادير مؤثر ولتاژها و جريانهاي متناوب، بوده مگر اينكه 

حسابي بوده مگر به غير از اين مشخص شود. براي ولتاژها و جريانهاي مستقيم، آنها مبين مقدار ميانگين 

  اينكه به غير از اين مشخص شود.



 

  ترانسفورماتورها  ١-٣

قطعه اي ايستا از دستگاه با دو يا چند سيم پيچ، كه توسط القاي ترانسفورماتور قدرت :   ١-١-٣

الكترومغناطيسي، سيستمي با ولتاژ و جريان متناوب را به سيستمي با ولتاژ و جريان ديگر تبديل مي كند كه 

  مقادير متفاوتي در فركانس مشابه بوده و براي مقاصد انتقال توان الكتريكي بكار مي رود. معموال

  

  نیز در این تعریف شامل می شوند. 1ترانسفورماتورهاي توروئیدي  -يادآوري 

  

ترانسفورماتوري با جداساز حفاظتي بين سيم پيچ هاي ورودي و ترانسفورماتور جدا كننده :    ٢-١-٣

  خروجي است.

  SELV2ترانسفورماتور جدا كننده اي كه طراحي شده تا مدارات ترانسفورماتور جدا كنندة ايمن :   ٣-١-٣

  (ولتاژ پائين با حفاظت باال) را تامين نمايد.  PELV3(ولتاژ پائين با ايمني زياد) يا 

پيچ (هاي) ترانسفورماتوري با سيم پيچ (هاي) ورودي كه از سيم ترانسفورماتور جدا ساز :    ٤-١-٣

  خروجي حداقل توسط عايق بندي پايه جدا شده است.

  ترازباديوارنصب گردد. اي ترانسفورماتوري كه طراحي شده تادرجعبه:  4ترانسفورماتور روكار تراز  ٥-١-٣

ترانسفورماتوري كه طراحي شده تا وسايل يا تجهيزات يا بخشي از آنها را :  5ترانسفورماتور مرتبط   ٦-١-٣

ايد و مي تواند جزئي از آن باشد و يا نباشد، ولي بطور خاص طراحي مي شود تا فقط با وسيله تغذيه نم

  (ها) يا تجهيزات خاص استفاده شود.

                                                
1-  Toroidal 
2- Safety Extra – Low Voltage 
3-  Protective Extra – Low Voltage 
4-  Flush 
5-  Associated 



 

ترانسفورماتور مرتبطي كه طراحي مي شود تا در داخل وسيله يا :  1ترانسفورماتور الحاقي  ٧-١-٣

  ابل شوك الكتريكي مي شود.آن باعث حفاظت در مق تجهيزات خاصي قرار گيرد و قفسة 

ترانسفورماتور مرتبطي كه بدون اينكه در داخل وسيله يا ترانسفورماتور براي كاربرد خاص :   ٨-١-٣

  تجهيزاتي قرار بگيرد، همراه با وسيله يا تجهيزات تحويل داده شده و يا ثابت مي شود.

توري كه در آن هرگاه ترانسفورماتور ترانسفورماترانسفورماتور مقاوم در برابر اتصال كوتاه :    ٩-١-٣

دچار افزايش بار يا اتصال كوتاه شود، حرارت از محدودة مشخص شده باالتر نمي رود و بعد از اينكه 

  افزايش بار يا اتصال كوتاه برطرف گرديد، تمامي الزامات اين استاندارد را برآورده مي سازد.

ترانسفورماتور مقاوم در برابر اتصال كوتاه غير ذاتي :  ترانسفورماتور مقاوم در برابر اتصال   ١-٩-١-٣

كوتاه كه با مدار حفاظتي تجهيز شده بطوريكه مدار ورودي يا مدار خروجي را باز مي كند يا هرگاه كه 

ترانسفورماتور افزايش بار پيدا كرد يا اتصال كوتاه شد، جريان در مدار ورودي يا در مدار خروجي را كاهش 

از برطرف شدن افزايش بار يا اتصال كوتاه و بازنشاني يا تعويض مدار حفاظتي، تمامي  مي دهد و بعد

 الزامات اين استاندارد را برآورده مي سازد.

، فیوزهاي 2مثالهایی از مدارهاي محافظ عبارتند از فیوزها، رهاسازهاي افزایش بار  -١يادآوري 

و مدارهاي قطع کنندة  PTCو مقاومت هاي  حرارتی، پیونده هاي حرارتی، قطع کننده هاي حرارتی

  خودکار مکانیکی.

  

در صورتی که حفاظت توسط مداري انجام شود که نتوان آن را تعویض نمود و یا   -٢يادآوري 

ادامه دادن تا برآورده ساختن تمامی شرایط این استاندارد بعد از برطرف کردن “بازنشانی کرد، جمله 

  که ترانسفورماتور به کار خود ادامه دهد.بدین معنی نیست  ”افزایش بار
                                                
1-  Incorporated 
2-  Overload releases 



 

  

ترانسفورماتور مقاوم در برابر اتصال كوتاه ترانسفورماتور مقاوم در برابر اتصال كوتاه  ذاتي :    ٢-٩-١-٣

كه با مدار محافظ ترانسفورماتور تجهيز نشده است بطوريكه در صورت افزايش ولتاژ يا اتصال كوتاه، توسط 

كه دما از محدودة مشخص شده افزايش يابد و بعد از برطرف كردن افزايش بار يا  ساختار خود نمي گذارد

  اتصال كوتاه، تمامي شرايط اين استاندارد را برآورده مي سازد.

ترانسفورماتوري كه به گونه اي طراحي شده تا ترانسفورماتور نامقاوم در برابر اتصال كوتاه :     ١٠-١-٣

سط مداري كه همراه ترانسفورماتور نمي باشد محافظ شود و بعد از برطرف در اثر افزايش درجه حرارت تو

  شدن افزايش بار يا اتصال كوتاه و با زنشاني مدار محافظ، تمامي شرايط اين استاندارد برآورده مي شود.

اي  قفهغير عادي توسط و  ترانسفورماتوري كه بعد از استفادة:  1ترانسفورماتور ايمن در برابر خرابي  ١١-١-٣

  افتد ولي هيچگونه خطري براي كاربر يا محيط اطراف ندارد. از مدار ورودي بطور دائم از كار مي

ترانسفورماتوري كه يا در حالت كار جابجا شده يا براحتي مي توان ترانسفورماتور قابل حمل :   ١٢-١-٣

  آنرا از مكاني به مكان ديگر در حالي كه به منبع متصل است جابجا نمود.

  

ترانسفورماتوري که بطور مستقیم در پریز نصب می شود به عنوان ترانسفورماتور قابل   -يادآوري 

  حمل فرض شده حتی اگر در حالیکه به منبع متصل است نتوان آنرا جابجا کرد.

  

ترانسفورماتور قابل حملي كه در طول استفادة عادي آن در دست نگه ترانسفورماتور دستي :     ١٣-١-٣

  مي شود. داشته

                                                
1- Fail - Safe 



 

ترانسفورماتوري كه درنظر گرفته شده تا در حال محكم بودن (اتصال به ترانسفورماتور ثابت :     ١٤-١-٣

  يك پشتيبان) مورد استفاده قرار گيرد يا در موقعيت مشخصي بصورت مطمئن نصب شود.

باشد و  Kg١٨ي بيش از ترانسفورماتوري كه يا ثابت بوده و يا داراي جرمترانسفورماتور ايستا :     ١٥-١-٣

  براي آن يك يا چند دستگيره حمل فراهم نشده باشد.

ترانسفورماتور پوشش داري كه بدون محافظ خاصي در مقابل گرد و ترانسفورماتور معمولي :     ١٦-١-٣

  غبار و رطوبت بوده ولي توسط انگشتك آزمون استاندارد مورد تاييد و تصديق قرار گرفته است.

ترانسفورماتوري كه طراحي شده تا وسايل نامشخصي را تغذيه كند و انسفورماتور مستقل : تر    ١٧-١-٣

بدون محفظه اضافي مورد استفاده واقع شود. چنين ترانسفورماتوري تمامي حفاظت الزم را مطابق با 

  برچسبش فراهم مي كند.

  

  یستا باشد.چنین ترانسفورماتوري می تواند یا قابل حمل و یا از نوع ا  -يادآوري 

ترانسفورماتوري كه هسته وسيم پيچ هاي آن درمايع عايق كننده ترانسفورماتور نوع خشك :    ١٨-١-٣

  فروبرده نشده است.

دستگاهي كه توان را از شبكه برق اصلي دريافت كرده و توسط آن يك يا واحد منبع تغذيه :     ١٩-١-٣

  چند دستگاه ديگر تغذيه مي شوند.

  

هاي منبع تغذیه ممکن است شامل اجزایی براي تبدیل، یکسوسازي، معکوس سازي واحد -يادآوري

  فرکانس یا ترکیبی از آنها باشند.

  



 

  واژه هاي كلي  ٢-٣

سيم يا كابل انعطاف پذيري كه براي اتصال بيروني مدار سيم يا كابل انعطاف پذير بيروني :     ١-٢-٣

ده يا ثابت مي گردد و مطابق يكي از روشهاي الصاقي ورودي يا خروجي همراه با ترانسفورماتور سوار ش

  زير مي باشد :

  ، روشي از الصاق بطوريكه كابل انعطاف پذير يا سيم مي تواند براحتي تعويض شود. Xالصاق نوع  -

  

سیم منبع می تواند بطور مخصوصی آماده شود و فقط از طریق سازنده یا کارگزار   -١يادآوري 

  شد.سرویس او در دسترس با

  

  سیم مخصوص آماده شده ممکن است بخشی از ترانسفورماتور را نیز شامل شود.  -٢يادآوري 

  

  شود. می Mو Xهردونوع  شامل2 و...1 مطابق با استانداردهاي ملی ایران...  Xالصاق نوع   -٣يادآوري 

او يا شخص ، روشي از الصاق بطوريكه هرگونه تعويض توسط سازنده، كارگزار سرويس Yالصاق نوع  -

  واجد شرايط مشابهي، انجام مي شود.

  

می تواند یا با استفاده از سیم ها یا کابلهاي انعطاف پذیر معمولی یا سیم  Yالصاق هاي نوع   -يادآوري 

  ها و کابلهاي مخصوص انجام شود.

  

                                                
  مراجعه كنيد. IEC 60989تا تدوين استاندارد ملي ايران ، به استاندارد بين المللي  - ١

  مراجعه كنيد. IEC 60742تا تدوين استاندارد ملي ايران ، به استاندارد بين المللي  - ٢



 

ن يا خراب ، روشي از الصاق بطوريكه كابل انعطاف پذير يا سيم نمي تواند بدون قطع كرد Zالصاق نوع  -

  كردن بخشي از ترانسفورماتور تعويض شود.

  

كابل يا سيم انعطاف پذير بيروني كه در طرف ورودي براي مقاصد تامين سيم منبع تغذيه :     ٢-٢-٣

  تغذيه استفاده مي شود.

  

  سیم هاي منبع تغذیه عبارتند از :  -يادآوري 

  . Zیا   X،  Y ثابت یا سوار شده با ترانسفورماتور توسط الصاق   -

  توسط یک تزویج کننده دستگاه، به ترانسفورماتور متصل می شود. -

  

  انتهاي سيم پيچ كه سيم پيچ را به ترمينال متصل مي كند.سرهاي متصل كننده :    ٣-٢-٣

  

  سرهاي متصل کننده به عنوان سیم هاي داخلی درنظر گرفته می شوند.  -يادآوري 

  

ن استاندارد به عنوان واژة كلي استفاده مي شود و تمامي بخشهاي فلزي، ميله اين واژه در ايبدنه :    ٤-٢-٣

، چنگك ها كه در دسترس باشند را شامل مي شود، در ضمن پيچهاي ثابت كنندة 1ها ها، دستگيره ها، دگمه

فلزي و ورق فلزي كه بر روي سطوح مواد عايق اعمال مي شود و قابل دسترس است را نيز شامل مي 

  ولي بخشهاي فلزي غير قابل دسترس را شامل نمي شود.گردد، 

                                                
1-  Knobs 



 

اين واژه نيز در اين استاندارد به عنوان واژة كلي استفاده مي شود و بخشهاي قابل دسترسي :    ٥-٢-٣

تمامي بخشهايي كه مي تواند بعد از نصب صحيح ترانسفورماتور با انگشتك آزمون استاندارد لمس شود را 

  شامل مي گردد.

  بخشي كه مي تواند بدون كمك از ابزاري جدا شود.بخش جدا شدني :    ٦-٢-٣

  بخشي كه فقط مي تواند با كمك ابزار جدا شود.بخش جدا ناشدني :    ٧-٢-٣

پيچ گوشتي، سكه يا هر شي ديگري كه بتواند مانند پيچ گوشتي يا وسايل ثابت كنندة مشابه ابزار :    ٨-٢-٣

  عمل كند.

كه حفاظت ترانسفورماتور را در مقابل عوامل نفوذي بيروني در هر جهت و بخشي قفسه :    ٩-٢-٣

مراجعه شود) را  ٢٨٦٨از استاندارد بين المللي ملي ايران  ١-٣حفاظت در مقابل تماس هاي مستقيم (به بند 

  فراهم كند.

  

دگی، مثالی از عوامل نفوذي بیرونی عبارتند از : اثرات مکانیکی، خوردگی، قارچ ز  -يادآوري 

  جانوران موذي، تشعشع خورشیدي، یخ زدگی و رطوبت.

  

  عمليات و محافظت ها    ٣-٣

  هاي منبع توسط عمل كردن سوئيچ. قطع تمامي هاديقطع تمامي قطب ها :    ١-٣-٣

  

  هادي محافظ ، به عنوان هادي منبع درنظر گرفته نمی شود.  -١يادآوري 

  



 

  درنظر گرفته می شود. هادي خنثی به عنوان هادي منبع  -٢يادآوري 

  

مطابق با قوانین سیم کشی ملی، قطع یا عدم قطع هادي خنثی ممکن است مورد نیاز   -٣يادآوري 

  باشد.

  

مدار حساس حرارتي كه حرارت ترانسفورماتور يا بخشي ازآن را محدود قطع كننده حرارتي :    ٢-٣-٣

دهد و  خودكار باز كرده يا جريان را كاهش ميمي كند، بطوريكه در طول عملكرد غيرعادي، مداري را بطور 

  ساختار آن طوري است كه تنظيم آن نمي تواند توسط كاربر تغيير يابد.

قطع كنندة حرارتي كه بطور  خودكار بعد از اينكه بخش :  1قطع كنندة حرارتي خود بازنشان   ٣-٣-٣

  جريان را بازگرداني مي كند. كافي خنك شد يا بار خارج گرديد، مربوط ترانسفورماتور به اندازة

قطع كنندة حرارتي كه بايستي توسط دست آن را قطع كنندة حرارتي غير خود بازنشان :    ٤-٣-٣

  بازنشاني نمود يا بخشي را تعويض كرد تا جريان بازگردانده شود.

يا كل آن را  حرارتي كه فقط يك بار عمل كرده و نياز است تا بخشي قطع كنندةحرارتي :  پيوندة    ٥-٣-٣

  تعويض نمود.

سوئيچ محافظ عمل كننده با جريان كه وقتي جريان در مداري به مقدار از رهاساز اضافه بار :    ٦-٣-٣

  پيش تعيين شده برسد، مدار را باز كرده و در حالت باز باقي مي ماند.

                                                
1- Self - reseting 



 

كه مي تواند (بطور  (.d.c)يا مستقيم  (.a.c)باالترين مقدار مؤثر ولتاژ متناوب ولتاژ كاري :    ٧-٣-٣

محلي) در ولتاژهاي اسمي منبع در  دو سر هر عايقي اتفاق بيفتد، بطوريكه در شرايط بدون بار يا تحت 

  شرايط كار عادي، حالت هاي گذرا ناديده گرفته مي شوند.

  

لتاژي هرگاه سیستم عایقی بین سیم پیچها به یکدیگر متصل نشوند، ولتاژ کاري باالترین و  -١يادآوري 

  گیرد. است که بر روي هر سیم پیچی قرار می

  

توجه به این واقعیت الزم است که ولتاژ کاري نسبت به زمین ورودي می تواند با مقدار   -٢يادآوري 

ظاهري روي سیستم هاي تک فاز بدون خط خنثی و روي سیستم هاي سه فاز که سیم خنثی زمین نشده 

تواند  شده، فرق داشته باشد. ولتاژ خروجی ترانسفورماتور میو اتصال ستاره یا مثلث بکار گرفته 

  افتد باال رود. بطورمصنوعی نسبت به زمین توسط شرایطی که دروسیله یاتجهیزات اتفاق می

  

ولتاژ اعمال شده به سيم پيچ ورودي وقتيكه سيم پيچ ها در درجه حرارت ولتاژ اتصال كوتاه :    ٨-٣-٣

  چ خروجي اتصال كوتاه شده جرياني معادل با جريان اسمي خروجي توليد شود.محيطي باشند، تا در سيم پي

  

  ولتاژ اتصال کوتاه معموال برحسب درصدي از ولتاژ اسمی منبع بیان می شود.  -يادآوري 

  

  به عملكرد دوره اي نامحدود از زمان اطالق مي شود.عمل مداوم :    ٩-٣-٣



 

وره اي مشخص شده است كه از حالت سرد شروع شده و عملكرد براي دعمل كوتاه مدت :    ١٠-٣-٣

فواصل بين هر دوره عمل به اندازه كافي درنظر گرفته مي شود تا وسيله تقريبا تا رسيدن به درجه حرارت 

  محيط خنك شود.

  عملكردي است كه درمجموعه اي ازسيكلهاي يكسان مشخص شده انجام شود.عمل نوبتي :    ١١-٣-٣

  م پيچ هامدارها و سي    ٤-٣

  مداري كه درنظر گرفته شده تا به منبع متصل شود.مدار ورودي :    ١-٤-٣

  مداري كه به آن مدار توزيع، وسيله يا تجهيزات ديگر متصل مي شوند.مدار خروجي :    ٢-٤-٣

  منظور، سيم پيچ مدار ورودي است.سيم پيچ ورودي :    ٣-٤-٣

  ار خروجي است.منظور، سيم پيچ مدسيم پيچ خروجي :    ٤-٤-٣

  مقادير اسمي   ٥-٣

ولتاژ منبع (براي منبع چند فاز، ولتاژ فاز به فاز) كه توسط سازنده براي شرايط ولتاژ اسمي منبع :    ١-٥-٣

  كار مشخص شده براي ترانسفورماتور اختصاص يافته است.

ه و بصورت محدوده گستره ولتاژ اسمي منبع كه توسط سازندگسترة مقادير اسمي ولتاژ منبع :    ٢-٥-٣

  هاي پائين و باالي آن تعيين مي شود.

فركانسي است كه توسط سازنده براي شرايط كار مشخص شده اي براي فركانس اسمي :    ٣-٥-٣

  ترانسفورماتور اختصاص يافته است.

جريان خروجي در ولتاژ اسمي منبع و فركانس اسمي است كه توسط جريان اسمي خروجي :    ٤-٥-٣

  براي شرايط كار مشخص شده اي براي ترانسفورماتور اختصاص يافته است.سازنده 



 

ولتاژ خروجي (براي منبع چند فاز، ولتاژ فاز به فاز) در ولتاژ اسمي منبع، ولتاژ اسمي خروجي :    ٥-٥-٣

فركانس اسمي و جريان اسمي خروجي، در نرخ ضريب توان توسط سازنده براي شرايط كار مشخص شده 

  انسفورماتور اختصاص يافته است.اي براي تر

ضريب تواني است كه توسط سازنده براي شرايط كار مشخص شده اي ضريب توان اسمي :    ٦-٥-٣

  براي ترانسفورماتور اختصاص يافته است.

به حاصل ضرب ولتاژ اسمي خروجي در جريان اسمي خروجي يا براي خروجي اسمي :    ٧-٥-٣

برابر حاصل ضرب ولتاژ اسمي خروجي در جريان اسمي خروجي (كه  nترانسفورماتور هاي چند فاز، 

اطالق مي شود. اگر ترانسفورماتوري بيشتر از يك سيم پيچ خروجي يا يك سر  تعداد فاز است) nدر آن 

سيم پيچ خروجي داشته باشد، خروجي اسمي به حداكثر مجموع حاصل ضربهاي ولتاژ اسمي خروجي در 

  يان اسمي خروجي براي چنين مدارهايي كه مي توانند بطور همزمان بارگذاري شوند اطالق مي شود.جر

حداكثر درجه حرارتي است كه در آن ترانسفورماتور مي تواند :  taدرجه حرارت اسمي ميحط    ٨-٥-٣

  تحت شرايط عادي استفاده بطور مداوم كار كند.

  

مانع از کار موقتی ترانسفورماتور در درجه حرارت  (ta)ط مقدار درجه حرارت اسمی محی  -يادآوري 

  درجه سانتیگراد نمی شود.(ta+10) کمتر از  

  

  مقادير بي باري     ٦-٣

ورودي ترانسفورماتور وقتيكه به ولتاژ اسمي منبع در فركانس اسمي در حالت ورودي بدون بار :    ١-٦-٣

  بدون بار در خروجي متصل مي شود.



 

ولتاژ خروجي وقتيكه ترانسفورماتور به ولتاژ اسمي منبع در فركانس خروجي بدون بار : ولتاژ    ٢-٦-٣

  اسمي در حالت خروجي بدون بار متصل مي شود.

  عايق بندي     ٧-٣

عايق بندي كه براي بخشهاي برقدار خطرناك درنظر گرفته شده تا در مقابل عايق بندي پايه :    ١-٧-٣

  مراجعه شود) محافظت الزم را فراهم كند. ٤٧١٧استاندارد ملي ايران  از ١- ٢شوك الكتريكي (به بند 

  

عایق بندي پایه لزوما شامل عایقی نیست که انحصارا براي مقاصد کارکردي از جمله لعاب   -يادآوري 

  کاري سیم بکار می رود.

  

ور محافظت در عايق بندي مستقلي كه عالوه بر عايق بندي پايه به منظعايق بندي تكميلي :    ٢-٧-٣

 ٤٧١٧از استاندارد ملي ايران  ٢-٢مقابل شوك الكتريكي در مواقع خرابي عايق پايه بكار رفته است (به بند 

  مراجعه شود).

از  ٣- ٢عايقي كه شامل عايق پايه و عايق تكميلي مي باشد (به بند عايق بندي مضاعف :    ٣-٧-٣

  مراجعه شود). ٤٧١٧استاندارد ملي ايران 

سيستم عايق تكي كه به بخشهاي برقدارخطرناك اعمال شده تادرجه اي از عايق بندي تقويتي :    ٤-٧-٣

از استاندارد ملي  ٤- ٢حفاظت را در مقابل شوك الكتريكي معادل عايق بندي مضاعف فراهم كند  (به بند 

  مراجعه شود). ٤٧١٧ايران 

  



 

یق یک قطعه همگن می باشد. این عایق بدین معنی نیست که عا ”سیستم عایق بندي“واژه   -يادآوري 

می تواند شامل چندین الیه باشد که نتوان آن را همانند عایق پایه و تکمیلی بتنهایی مورد آزمون قرار 

  داد.

  

ترانسفورماتوري است كه در آن حفاظت در مقابل شوك الكتريكي فقط :  ١  ترانسفورماتور طبقة   ٥-٧-٣

بلكه شامل مقررات ايمني ديگري نيز هست. در اين روش وسايلي چون متكي بر عايق بندي پايه نبوده 

ترمينال زمين شده براي بخش هاي هادي در دسترس فراهم مي شود تا به هادي زمين شدة محافظ در سيم 

كشي ثابت تجهيزات  متصل شود، بطوريكه بخشهاي هادي در دسترس، در مواقع خرابي عايق اصلي نتوانند 

  برقدار شوند.

  

، ممکن است داراي بخشهایی با عایق بندي مضاعف یا تقویتی  1ترانسفورماتور هاي طبقه   -ادآوري ي

  باشند.

  

ترانسفورماتوري است كه درآن حفاظت درمقابل شوك الكتريكي فقط :  ٢  ترانسفورماتور طبقة   ٦-٧-٣

دي مضاعف يا عايق بندي متكي برعايق بندي پايه نبوده بلكه شامل تمهيدات ايمني ديگري چون عايق بن

تقويتي نيز باشد و براي زمين حفاظتي يا شرايط نصب قابل اطمينان، هيچگونه تمهيداتي درنظر گرفته نشده 

  است.

  



 

می تواند  همراه وسایلی براي نگهداري مداوم از مدار محافظ  2ترانسفورماتور طبقه   -١يادآوري 

از  2رانسفورماتور باشند و مطابق با مقررات طبقه فراهم شود، بشرط اینکه چنین وسایلی در داخل ت

  سطوح دسترس پذیر عایق شوند.

و  ”تمام عایق شده“از نوع  2در موارد معین، الزم است که بین ترانسفورماتورهاي طبقه   -٢يادآوري 

  ، تمایز قایل شویم. ”روکش فلزي شده“

  

دوام از مواد عایقی باشد که تمامی  ترانسفورماتوري که داراي قفسه اي اساسی و با  -٣يادآوري 

بخشهاي فلزي را پوشش دهد به استثناء بخشهاي کوچک فلزي از جمله پالك هاي مشخصات، پیچها و 

پرچ ها که توسط عایق حداقل معادل عایق تقویتی از بخشهاي برقدار خطرناك جدا شده باشد، 

  تمام عایق شده نامیده می شود. 2ترانسفورماتور طبقۀ 

  

ترانسفورماتوري که داراي قفسه اي اساسی و با دوام فلزي که در سراسر آن عایق   -٤وري يادآ

مضاعف استفاده شده، به استثناء بخشهایی که بخاطر غیرعملی بودن کاربرد عایق مضاعف از عایق 

  روکش فلزي نامیده می شود. 2تقویتی استفاده شده، ترانسفورماتور طبقۀ 

  

ورماتوري با عایق مضاعف و / یا عایق تقویتی در سراسر آن، داراي ترمینال اگر ترانسف  -٥يادآوري 

  را دارد. 1زمین کننده باشد، فرض می شود که ساختمان طبقه 

  



 

ترانسفورماتوري كه در آن حفاظت در مقابل شوك الكتريكي متكي بر :  ٣  ترانسفورماتور  طبقة   ٧-٧-٣

  التر از آنها توليد نمي شود.بوده و در آن ولتاژهاي با SELVتغذيه در 

  

اي  به سیستم عایق بندي بین سیم پیچ هاي ورودي وخروجی اشاره 3یا  2، 1بندي  طبقه  -يادآوري 

  ندارد.

از  ٢-٣- ١به كوتاه ترين فاصله هوايي بين دوبخش هادي اطالق مي شود (به بندفاصله هوايي :    ٨-٧-٣

  مراجعه كنيد). ٦٢٠٥-١استاندارد ملي ايران 

  

پذیرمحفظه عایق بندي  براي تعیین فاصله هوایی تا بخشهاي دسترس پذیر، سطح دسترس -يادآوري 

شده بایستی بصورت هادي درنظر گرفته شود و بتوان آن را توسط انگشتک آزمون استاندارد (به شکل 

  مراجعه کنید)، به هنگامی که توسط ورق فلزي پوشیده شده ، لمس نمود. 2

  

كوتاه ترين فاصله (از طريق هوا) در طول صفحه اي از مادة عايق شده بين دو خزشي : فاصله    ٩-٧-٣

  مراجعه كنيد). ٦٢٠٥-١از استاندارد ملي ايران  ٣-٣- ١بخش هادي مي باشد (به بند 

  

براي تعیین فاصله خزشی تا بخشهاي دسترس پذیر، سطح دسترس پذیر محفظه عایق بندي   -يادآوري 

هادي درنظر گرفته شود و بتوان آن را توسط انگشتک آزمون استاندارد (به شکل  شده، بایستی بصورت

  مراجعه کنید)  به هنگامی که توسط ورق فلزي پوشیده شده ، لمس نمود. 2

  



 

مواد خارجي اضافي، جامد، مايع يا گازي كه باعث كاهش استقامت دي الكتريك يا آلودگي :    ١٠-٧-٣

  مراجعه شود). ٦٢٠٥-١از استاندارد ملي ايران  ١١- ٣-١ مقاومت سطح عايق شود (به بند

محيط بالفصلي از عايق كه مشخصاً بعد فواصل خزشي يا فواصل هوايي را تحت :  1ريز محيط   ١١-٧-٣

  مراجعه شود). ٦٢٠٥-١از استاندارد ملي ايران  ٢-١٢- ٣-١دهد  (به بند  تأثير قرار مي

  

صله هوایی و محیط تجهیزات، تاثیر بر روي عایق را تعیین ریز محیط فاصله خزشی یا فا  -يادآوري 

نمی کنند. ریزمحیط می تواند بهتر یا بدتر از محیط تجهیزات باشد. این محیط می تواند شامل تمامی 

  عوامل نفوذ به عایق ازجمله عوامل آب وهوایی والکترومغناطیسی وتولیدآلودگی وغیره باشد.

  

مراجعه شود) براي اهداف  ٦٢٠٥- ١از استاندارد ملي ايران  ١-٥-٢بند (به درجات آلودگي :    ١٢-٧-٣

  ارزيابي فواصل هوايي و فواصل خزشي، درجات آلودگي در ريز محيط تعريف مي شوند.

نشانگر وضعيت بدون آلودگي يا اينكه فقط آلودگي غيرهدايتي و :  (P1)آلودگي  ١درجة    ١-١٢-٧-٣

  اين حالت هيچگونه نفوذي ندارد. خشك رخ دهد، مي باشد. آلودگي در

فقط آلودگي غير هدايتي رخ دهد، بجز اينكه گاهي هدايت موقتي كه :  (P2)آلودگي  ٢درجة    ٢-١٢-٧-٣

  بواسطه تراكم ايجاد مي شود قابل انتظار مي باشد.

  

ب بحسا (P2)آلودگی 2ترانسفورماتورهایی که داراي قفسۀ محکمی هستند، از نوع درجه   -يادآوري 

  می آیند.  بنابراین پوشش نامرئی نیاز ندارند.

                                                
1- Mciro - Environment 



 

  

در اين حالت آلودگي هدايتي رخ مي دهد يا آلودگي غيرهدايتي :  (P3)آلودگي  ٣درجة    ٣-١٢-٧-٣

  خشك رخ داده كه بخاطر تراكم مورد انتظار منجر به وضعيت هدايتي خواهد شد.

بندي پايه  سط حفاظت پايه و تكميلي (عايقبه جداسازي بين مدارات توجداسازي حفاظتي :     ١٣-٧-٣

بعالوة عايق بندي تكميلي يا توري حفاظتي) يا توسط تهيه محافظ معادل (براي مثال عايق تقويتي) اطالق 

  مراجعه كنيد). IEC 60536-2از استاندارد بين المللي  ٩- ٢مي شود (به بند 

ك توسط توري هادي ميانجي شده كه به جداسازي از بخشهاي برقدار خطرناتوري محافظ :     ١٤-٧-٣

 IEC 60536-2ازاستانداردبين المللي ٨-٢وسايلي براي هادي محافظ خارجي متصل مي شود (به بند

  مراجعه كنيد).

١٥-٧-٣    ELV  : (ولتاژ خيلي پائين) ولتاژ تجاوز نكند، اطالق مي  ”١“به ولتاژي كه از حد باالي گسترة

  مراجعه كنيد). IEC 60449للي شود  (به استاندارد بين الم

١٦-٧-٣    SELV  :ولتاژي كه ازVa.c. يا  ٥٠Vd.c. بدون موجك بيشتر نباشد وبين هادي ها يا  ١٢٠

بين هر هادي و زمين در مداري كه از منبع اصلي توسط وسايلي چون ترانسفورماتور جداساز ايمني، جدا 

  گشته است اعمال شود.

  

بدون  موجک وقتیکه تماس مستقیم با بخشهاي  Vd.c. 120یا  Va.c. 50ولتاژ کمتر از   -١يادآوري 

  تواند بعنوان مقررات مخصوصی تعریف شود. برقدار مجاز است، می

  



 

ایمن باشد، حد ولتاژ نبایستی بازاء هر باري بین  وقتیکه منبع ترانسفورماتور جدا کنندة  -٢يادآوري 

 حالتهاي بار کامل و بدون بار، افزایش یابد.

  

 .d.c% مؤلفۀ  10در شرایطی که میزان مؤثر ولتاژ موجک از  ”بدون موجک“از عبارت   -٣يادآوري 

ولت و  140نامی بدون موجک برابر  Vd.c. 120بیشتر نباشد، استفاده می شود. مقدار قلۀ براي سیستم 

  ولت بوده و از این مقادیر تجاوز 70نامی بدون موجک برابر  Vd.c. 60براي سیستم 

  می کند.ن

با جداسازي حفاظتي از مدارهاي ديگر بوده و هيچگونه تداركي  ELVمدار :  SELVمدار     ١٧-٧-٣

  براي زمين كردن مدار و بخشهاي هادي در معرض، انجام نشده است.

با جداسازي حفاظتي از مدارهاي ديگر بوده كه بنابه داليل كاركردي  ELVمدار :  PELVمدار     ١٨-٧-٣

  زمين شده و / يا بخشهاي هادي در معرض آن نيز مي توانند زمين شوند.مي تواند 

  

  مورد نیاز نباشد، استفاده می شوند. SELVدرجائیکه مدارهازمین شوندو PELVمدارهاي  -يادآوري 

  

بوده و مقررات  ELVاست كه بنابه داليل كاركردي داراي ولتاژ  ELVمدار :  FELVمدار     ١٩-٧-٣

  را بطور كامل برآورده نمي سازد. PELVا ي SELVمربوط به 

  بخشي كه از آن جريان كشيده شود.: بخش برقدار     ٢٠-٧-٣

بخش برقداري كه تحت شرايط معين از تاثيرات بيروني، مي تواند منجر : بخش برقدار خطرناك     ٢١-٧-٣

  ه شود).مراجع IEC 61140از استاندارد بين المللي  ٣-٤به شوك الكتريكي شود (به بند 



 

  

  مقررات عمومي     ٤

ترانسفورماتورها بايد طوري طراحي و ساخته شوند كه وقتي مورد استفاده قرار مي گيرند، مطابق با   ١-٤

دستورات سازنده نصب و نگهداري شوند. آنها نبايد هيچگونه خطري براي اشخاص يا محيط اطراف، پيش 

  ي رخ دهد.آورند، حتي در مواقعي كه در سرويس عادي ، بي دقت

  بطوركلي، مطابقت توسط انجام تمام آزمونهاي مربوط بررسي مي شود.

ترانسفورماتور بايد با قسمت دوم مطابق باشد. بهرحال اگر قسمت دوم مناسب براي ترانسفورماتور   ٢-٤

تواند به عنوان  بخصوص يا گروهي از ترانسفورماتورها وجود نداشت، نزديكترين قسمت قابل اعمال مي

اي باشد كه دو يا  نما براي مقررات و آزمونها مورد استفاده قرار گيرد. جائيكه طرح ترانسفورماتور بگونهراه

  هاي دوم مربوط مطابق باشد. چند قسمت قابل اعمال هستند، ترانسفورماتور بايد با هر دو يا تمامي قسمت

  

  نكات عمومي در مورد آزمونها     ٥

  ندارد، آزمونهاي نوعي مي باشند.آزمونهاي مطابق با اين استا  ١-٥

  

  آورده شده اند. ”ر“توصیه هاي الزم براي آزمونهاي رویه اي در پیوست   -يادآوري 

  

هر ترانسفورماتور نمونه بايد با تمامي آزمونهاي مربوط مطابق باشد. به منظور كاهش زمان آزمايش و امكان 

ن است ترانسفورماتورهاي اضافي يا بخشهايي از هر آزمون ديگري كه مي تواند مخرب باشد ، سازنده ممك

ترانسفورماتورها را ارائه دهد، بشرط اينكه آنها از مواد مشابه بوده و همانند ترانسفورماتور اصلي طراحي 

شده باشند و اينكه نتايج آزمونها در صورت اجراء روي ترانسفورماتور مشابه، يكسان باشند. در جائيكه 



 

ارائه شده باشد، بايد شامل هرگونه رسيدگي مورد نياز باشد.  ”بازرسي“ن آزمون مطابقت به عنوا

ترانسفورماتورهايي كه درنظر گرفته شده اند تا با كابلها يا سيم هاي انعطاف پذير و جداشدني استفاده شوند، 

  با كابل انعطاف پذير يا سيم متصل شده به ترانسفورماتور، مورد آزمون قرار مي گيرند.

نها بر روي نمونه هاي تحويلي و با درنظر گرفتن دستورات نصب سازنده  و همانطوريكه در آزمو  ٢-٥

 ٤- ١٦،  ٥- ١٥،  ٣- ١٤نصب  عادي بكار گرفته مي شوند، انجام مي گيرد. اگر الزم نباشد كه آزمونهاي بند 

  انجام شود، تعداد نمونه براي تمامي مقادير اسمي خروجي، يك مي باشد.

تحت شرايط مهم تري از ترانسفورماتور آزمايش مي شوند، تعداد نمونه مطابق با استاندارد براي اجزايي كه 

  مربوط مورد نياز مي باشد.

ضروري باشد ، سه نمونه اضافي ديگر مورد نياز مي باشد. اگر ضرورتي به   ٣-١٤اگر انجام آزمونهاي بند 

اي ازترانسفورماتورها، به  د.براي آزمون مجموعهها باشد، سه نمونه ديگر نيز مورد نياز مي باش تكرارآزمون

  مراجعه كنيد. ”ب“پيوست 

  مشخص ٣-١٤تمامي نمونه ها بايد، كلية آزمونهاي مربوط را تحمل كنند، به استثناء آنهائيكه در بند 

  شده اند.

ها  نمونهضروري باشد، آنها بر روي سه نمونة اضافي انجام مي گيرند. اين  ٥-١٥اگر انجام آزمونهاي بند 

  استفاده مي شوند. ٥-١٥فقط براي آزمونهاي بند 

  

براي ترانسفورماتورهاي مربوط، استاندارد تجهیزات میتواند تعداد نمونه هاي دیگري را  -١يادآوري 

  براي آزمون مقرر نماید.

  



 

ي ها اگر آزمونهاي دیگر به تخریب بخشی از ترانسفورماتورها نیاز داشته باشد، نمونه -٢يادآوري 

  اضافی ممکن است مورد نیاز باشد.

  

در حالت مدارهاي حفاظتی غیر قابل تعویض و غیر قابل بازنشانی، مطابقت بر روي نمونه  -٣يادآوري 

  آماده شدة بخصوصی بررسی می شود.

  

  ضروري باشد، آنها بر روي چهار نمونه اضافي انجام مي شوند. ٤-١٦اگر انجام آزمونهاي بند 

  رتيب بندها انجام مي شوند، مگر اينكه غير از اين مشخص شده باشد.آزمونها با ت  ٣-٥

اگر نتايج آزمون توسط درجه حرارت هواي محيط تحت تاثير قرار نگيرد، دماي محيط بطوركلي در   ٤-٥
oc نگهداري مي شود. در غير اين صورت و البته اگر درجه حرارت هر قسمت توسط مدار حساس به  ٢٠⋅٥

يا توسط درجه حرارتي كه منجر به تغيير حالت شده، تحت تاثير قرار گيرد، درجه حرارت محدود شود 

 taبراي ترانسفورماتورهاي با برچسب  ⋅٢ta oc) يا ٢٣⋅٢ ocحرارت محيط در صورت شك و ترديد در (

  نگهداري مي شود.

سب ترين محل ترانسفورماتور يا هر بخش جابجا پذير آن كه ممكن است در حالت استفادة عادي در نامنا

  قرار گيرد، مورد آزمون واقع مي شود.

، ولتاژها اساسا داراي شكل موج سينوسي هستند و اگر مشخص نشده باشد  .a.cبراي آزمون   ٥-٥

  مي باشند. ٦٠ Hzيا  ٥٠ Hzداراي فركانس 

  

به غیر از مواردي که در قسمت دوم این مجموعه استاندارد آورده شده است، فرکانس   -يادآوري 

  تحت بررسی می باشد. KHz 1با فرکانس باالتر از   .a.cولتاژ آزمون براي 



 

  

ترانسفورماتورهايي كه براي بيشتر از يك ولتاژ اسمي منبع ، يا براي گستره اي از ولتاژهاي اسمي   ٦-٥

منبع يا بيشتر از يك فركانس اسمي طراحي شده اند، به غير از مواردي كه در اين استاندارد مشخص شده 

اند، در ولتاژ يا فركانسي كه در بدترين شرايط براي ترانسفورماتور در آزمون درنظر گرفته شده است، مورد 

  آزمون قرار مي گيرند.

گيري  اندازه گيري ها تا حد امكان با تجهيزاتي انجام مي شود كه تاثيري بر روي مقدار اندازه  ٧-٥

  اصالحات الزم انجام مي شود. نداشته باشند و در صورت لزوم، براي تاثيرات آنها

به غير از مواردي كه مشخص شده اند، ترانسفورماتورها را با سيم ها يا كابل انعطاف پذير بيروني   ٨-٥

  دهند. كنيد) مورد آزمون قرارمي مراجعه١-٢- ٣كه به ترانسفورماتور متصل مي شوند (به تعريف بند

فلزي دسترس پذير باشند كه به ترمينال زمين شدة داراي بخش هاي  ١اگر ترانسفورماتورهاي طبقه   ٩-٥

حفاظتي يا كنتاكت زمين كنندة حفاظتي متصل نشده باشند و توسط يك بخش فلزي مياني كه به ترمينال 

زمين كننده يا كنتاكت زمين كننده متصل است از بخشهاي برقدار خطرناك جدا نشده باشند، مطابقت چنين 

، در اين استاندارد بررسي مي  ٢ص شده براي ترانسفورماتورهاي طبقه بخشهايي با الزامات مناسب مشخ

  شوند.

گيرد.  بامواد مناسب، مورد آزمون قرار مي ترانسفورماتور نوع ترازبا يك جعبة نصب ترازعايق شدة  ١٠-٥

ساخته  mm٢٠نشان داده شده است و از تخته چندال با ضخامت  ١اين جعبه در محفظه اي كه در شكل 

درون آن با رنگ سياه كدر شده است قرار مي گيرد، فاصلة بين پشت جعبه نصب و ديوارة پشتي شده و 

  مي باشد. ٥ mmمحفظة، 



 

مرتبطي وجود   براي ترانسفورماتورهايي كه براي استفادة خاص مي باشند در آنها هيچگونه وسيلة  ١١-٥

رانسفورماتورهايي در كاربردهاي عمومي ندارد يا تجهيزات استانداردي درنظر گرفته نشده است، به عنوان ت

مورد آزمون قرار مي گيرند و مقادير اسمي آنها بصورت مصرف توان و ضريب توان وسيله (ها) يا تجهيزات 

  طراحي شده براي آنان مورد بررسي قرار مي گيرند.

ايد با قسمت دوم ترانسفورماتورهاي مرتبط كه براي استفاده در وسيله يا تجهيزاتي بكار مي روند، ب  ١٢-٥

شوند بايد  اين مجموعه استاندارد، مطابق باشند و شرايطي كه آنها در وسيله يا دستگاه مورد استفاده واقع مي

با برچسب آنها مطابقت داشته باشد. بهرحال اگر آنها در وسيله يا دستگاهي استفاده شوند كه براي آنها 

ي توانند تحت شرايط موجود در وسيله يا دستگاهي كه براي وسيلة يا دستگاه مربوط استاندارد باشد، آنها م

  آنها منظور شده اند، مورد آزمون قرار گيرند.

در نتيجه، هر ترانسفورماتور تحت شرايط موجود در وسيله يا دستگاه كه درنظر گرفته شده مورد آزمون قرار 

يگر يا بخشهاي مربوط به آن كه توسط گيرد و بايستي با بندها يا بخشهاي مربوط به آن، تمامي بندهاي د مي

استاندارد محصول مربوط تحت پوشش قرار مي گيرند، مطابق باشد. اين بندها و بخشهاي مربوط به آنان 

  عبارتند از :

١-١٤، ١١-٨، ٢-٨، ٦- ٧، ٥-٧، ٢-٧، ١-٧، ١٢-٥، ٧-٥، ٦-٥، ٥- ٥، ٤-٥، ٣-٥، ٢-٥، ١- ٥، ٤، ٣، ٢، ١ ،

  شروع مي شود، ”محفظه هاي بيروني ...“مامي مقرراتي كه با عبارت در ت ١، به استثناء جدول ٢- ١٤

 ٤و  ٣، به استثناء موارد ٣- ١٨، ٢-١٨، ١-١٨، ٣و محدود مي شود به اولين مستطيل در جدول  ١-١٥، ٣- ١٤

  ، ”ت“، ”پ“،  ”الف“، پيوست هاي ٣- ٢٦، ٢-٢٦، ١- ٢٦، ٩-٢٠، ٢- ١٩، ١-١٩، ٤- ١٨، ٨از جدول 

  . ”س“، ”ز“، ”ر“، ”ذ“، ”چ“

  



 

با توجه به این واقعیت که اگر وسیله یا دستگاه استاندارد، شامل آزمونهایی براي حفاظت   -يادآوري 

  ضروري است. 15در برابر اتصال کوتاه یا افزایش بار نباشد، انجام آزمونهاي مربوط در بند 

  

ستفاده از محفظه مورد كه موارد استفادة آنان مشخص نمي باشد، بدون ا IP00ترانسفورماتورهاي   ١٣-٥

  آزمون قرار مي گيرند.

  قابل اعمال نمي باشند. ١٧و  ٩براي اين ترانسفورماتورها، الزامات مربوط در بندهاي 

كه استفادة آنان مشخص مي باشد، مطابق با دستورات سازنده نصب شده  IP00ترانسفورماتورهاي   ١٤-٥

  و مورد آزمون قرار مي گيرند.

  

  مقادير اسمي  ٦

  ي انواع ترانسفورماتورها، در قسمت دوم مربوط، مقادير اسمي مشخص شده اند.برا

  

اگر مقادیري به غیر از آنهایی که مشخص شده اند به عنوان مقادیر ترجیحی انتخاب شوند،   -يادآوري 

برگزیده شوند (به استاندارد بین المللی  R10توصیه می شود در صورت قابل اعمال بودن، از مجموعه 

ISO3 .(مراجعه شود  

  

  طبقه بندي  ٧

  ترانسفورماتورها بصورت زير طبقه بندي مي شوند :



 

  براساس حفاظت آنها در مقابل شوك الكتريكي :  ١-٧

  ١ترانسفورماتورهاي طبقه  -

  ٢ترانسفورماتورهاي طبقه  -

  ٣ترانسفورماتورهاي طبقه  -

  

ي نمی شوند. درجۀ حفاظت آنها در ترانسفورماتورهاي ادغام شده در دستگاه، طبقه بند  -يادآوري 

  مقابل شوك الکتریکی توسط روشی که در آن ترانسفورماتور ادغام می شود، تعیین می گردد.

  براساس حفاظت در برابر اتصال كوتاه يا حفاظت در مقابل استفادة غير عادي :  ٢-٧

  ترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر اتصال كوتاه ذاتي -

  مقاوم در برابر اتصال كوتاه غير ذاتي ترانسفورماتورهاي -

  ترانسفورماتورهاي نامقاوم در برابر اتصال كوتاه -

  ترانسفورماتورهاي ايمن در برابر خرابي -

حفاظت تضمين داده شده با توجه به محفظه و تعريف شده مطابق با استاندارد ملي  براساس درجة  ٣-٧

  مراجعه كنيد). ”ش“يشتر به پيوست (براي اطالعات ب IPدر بارة سيستم  ٢٨٦٨ايران 

  براساس قابليت تحرك آنها :  ٤-٧

  ترانسفورماتورهاي ايستا -

  ترانسفورماتورهاي ثابت -

  ترانسفورماتورهاي قابل حمل -

  ترانسفورماتورهاي دستي -



 

  براساس مدت كار آنها :  ٥-٧

  كار مداوم -

  كار كوتاه مدت -

  كار متناوب -

  براساس مورد استفاده :   ٦-٧

  مرتبط  ١-٦-٧

  ادغام شده -

  استفادة خاص -

  مستقل  ٢-٦-٧

  

  عالمت گذاري و اطالعات ديگر  ٨

  ترانسفورماتورها بايد مطابق زير عالمت گذاري شوند :  ١-٨

  الف) مقادير اسمي ولتاژ(هاي) منبع يا مقادير اسمي گستره(هاي) ولتاژ منبع برحسب ولت.

مقادير اسمي مي باشند و در سرتاسر اين گستره مي توانند بدون  ترانسفورماتورهايي كه داراي گستره اي از

تنظيم كار كنند، بايد از لحاظ محدوده هاي باال و پائين گستره كه با خط تيره جدا شده اند، عالمت گذاري 

  شوند.

  

: ترانسفورماتور براي کار در هر مقدار درون گسترة عالمت  V 230 -V115براي مثال   -١يادآوري 

  شده مناسب می باشد. گذاري



 

  

ترانسفورماتورهايي كه داراي مقادير اسمي متفاوتي مي باشند و بايستي توسط كاربر يا نصب كننده براي 

  عالمت گذاري شوند. ”/“مقداربخصوصي تنظيم شوند،بايد با مقاديرمختلف جداشده توسط خط شكسته 

  

ط براي مقادیر عالمت گذاري شده مناسب : ترانسفورماتور فق V 230  /V 115براي مثال   -٢يادآوري 

  می باشد (ترانسفورماتوري با سوئیچ انتخاب کننده)

این الزامات همچنین به ترانسفورماتورهایی که می توانند به منابع تک فاز یا چند فاز   -٣يادآوري 

  متصل شوند نیز قابل اعمال می باشد.

  

  يلوولت.ب) مقادير اسمي ولتاژ(هاي) خروجي برحسب ولت يا ك

براي ترانسفورماتورهايي كه شامل يكسوساز مي باشند، مقادير اسمي ولتاژ خروجي بايد بعد از يكسوسازي 

با مقدار ميانگين حسابي عالمت گذاري شوند، بهرحال اگر ولتاژ خروجي برحسب مقدار مؤثر داده شود، 

  اين مقدار مؤثر نيز بايد مشخص شود.

  

  قابل تمایز است. ”مؤثر“دار میانگین حسابی با ذکر عبارت مقدار مؤثر با مق  -٤يادآوري 

  

آمپر و براي واكنشگر با خاصيت سلفي  –آمپر يا كيلوولت  –پ) مقدار اسمي خروجي برحسب ولت 

VAR  ياKVAR .مي باشد  

  



 

براي ترانسفورماتورهایی که شامل یکسوساز می باشند، خروجی می تواند برحسب وات   -٥يادآوري 

  ـ آمپر یا کیلوولت ـ آمپر ، بیان شود.بجاي ولت 

  

  ت) مقادير اسمي جريان (هاي) خروجي برحسب آمپر يا ميلي آمپر به عنوان جايگزيني براي

  عالمت گذاري مقادير اسمي خروجي بكار مي رود.

  ث) مقدار اسمي فركانس (ها) برحسب هرتز.

  باشد. VA٢٥فورماتور هاي باالتر از ج) مقدار اسمي ضريب توان در صورتيكه غير از واحد براي ترانس

  براي ماهيت جريان خروجي ترانسفورماتور هايي كه شامل يكسوساز مي باشند. DCچ) نماد يا اختصار 

  ح) نمادي كه نوع ترانسفورماتور را مطابق با قسمت دوم از اين مجموعه استاندارد مشخص كند.

  خ) نام يا عالمت تجاري سازنده يا فروشندة مسئول

  مدل يا مرجع نوع ترانسفورماتور د)

  (در صورت نياز براي ترانسفورماتورهاي سه فاز ) ٢٦٢٠ذ) گروه بردار مطابق با استاندارد ملي ايران 

  ر) نماد براي ساختمان طبقه دوم فقط براي ترانسفورماتورهاي طبقه دوم

  ز) نماد براي ساختمان طبقه سوم فقط براي ترانسفورماتورهاي طبقه سوم

  باشد. IP00در صورتيكه غير از ترانسفورماتورهاي معمولي يا  IPنشانه اي از نمايه حفاظتي  س)

 باشد. oc٢٥، در صورتيكه غير از  taش) مقدار اسمي حداكثر درجه حرارت محيط 

  

 ocبراي  oc 10و گامهاي  oc 50≤ taبراي  oc 5درگامهاي  taپیشنهاد می شود که مقادیر   -٦يادآوري 

50 ta > .داده شوند  

  



 

ص) ترانسفورماتورهايي كه براي كار كوتاه مدت يا كار متناوب درنظر گرفته شده اند بايد بترتيب با مقدار 

اسمي مدت كار و مقدار اسمي مدت استراحت، عالمت گذاري شده، مگر اينكه مدت كار توسط ساختمان 

م اين مجموعه استاندارد محدود ترانسفورماتور يا توسط شرايط كار متناظر مشخص شده در قسمت دو

  شوند.

عالمت گذاري كار كوتاه مدت يا كار متناوب بايد با كاربرد معمولي مطابقت داشته باشد. عالمت گذاري كار 

متناوب بايستي چنان باشد كه مقدار اسمي مدت كار جلوتر از مقدار اسمي مدت استراحت باشد و هر دو 

دا شوند. عالوه بر اين، سازنده بايد براي خريدار اطالعات زير را از يكديگر ج ”خط شكسته“عالمت توسط 

  فراهم كند (بصورت كتبي يا نوع ديگر) :

، ولتاژ اتصال كوتاه بصورت  ١٠٠٠ VAبراي ترانسفورماتورهاي ايستاي با مقدار اسمي  خروجي باالتر از  -

  درصدي از مقدار اسمي ولتاژ تغذيه بيان شود.

  رانسفورماتور.كاركرد الكتريكي ت -

  

اگر ترانسفورماتوري بیشتر از یک سیم پیچ خروجی داشته باشد، ولتاژ اتصال کوتاه   -٧يادآوري 

  عالمت گذاري شده، کمترین مقدار براي انواع سیم پیچ ها می باشد.

  

  باشد بشرط اینکه باعث برداشت اشتباه از مفهوم نشود. گذاري اضافی مجاز می عالمت  -٨يادآوري 

  

، يا ترانسفورماتورهاي مرتبط مي توانند فقط با اسم (يا  IP00ترانسفورماتورهاي با نماية حفاظتي   ٢-٨

عالمت تجاري) سازنده يا فروشندة مسئول و مرجع نوع (يا مرجع راهنما) عالمت گذاري شوند. مشخصه 



 

ترانسفورماتور تحويل داده  هاي ديگر بايد با اوراق اطالعاتي ترانسفورماتور يا در دستورات سازنده همراه با

  شوند.

  

نام سازنده یا فروشندة مسئول و مرجع نوع می توانند با کد جایگزین شوند. این اطالعات   -١يادآوري 

باید طوري باشد که ترانسفورماتورجایگزین بتواند تامین شده وبطورکامل با ترانسفورماتور اصلی قابل 

  تعویض باشد.

  

ودن، بطور کامل موارد الکتریکی، مکانیکی، ابعادي و کارکردي را شامل قابل تعویض ب  -٢يادآوري 

  می شود.

اگر ترانسفورماتوري بتواند به مجموعه اي از مقادير اسمي ولتاژ منبع تنظيم شود، ولتاژي كه براي   ٣-٨

  ترانسفورماتور تنظيم مي شود بايد براحتي و بوضوح قابل تشخيص باشد.

گذاري  سرهاي خروجي يا چندين سيم پيچ خروجي بايد با موارد زير عالمتترانسفورماتورهاي با   ٤-٨

  شوند.

مقدار اسمي ولتاژ خروجي براي هر سر خروجي يا سيم پيچ، مگر اينكه ترانسفورماتور براي مقاصد  -

  خاصي درنظر گرفته شده باشد كه ولتاژ خروجي آن متناوبا تغيير كند.

جي يا سيم پيچ، مگر اينكه براي هر خروجي يا سيم پيچ يكي مقدار اسمي خروجي براي هر سر خرو -

باشد. ترتيب اتصاالت كه براي بدست آوردن ولتاژهاي خروجي مختلف مورد لزوم مي باشد، بايد بطور 

  واضح بر روي ترانسفورماتور مشخص شده باشند.



 

كوتاه معرفي مي شوند و با  ترانسفورماتورهايي كه به عنوان ترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر اتصال  ٥-٨

الزامات مربوطه مطابق هستند، بايد با نماد ترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر اتصال كوتاه عالمت گذاري 

شوند. ترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر اتصال كوتاه غير ذاتي با فيوزهاي مربوط و ترانسفورماتورهاي 

ده اند تا توسط فيوزها محافظت شوند، بايد با مقدار اسمي جريان، نامقاوم دربرابر اتصال كوتاه كه طراحي ش

ميزان آمپر يا ميلي آمپر براي پيوند فيوز محافظ، عالمت گذاري اضافي شوند و بدنبال آن توسط نمادي براي 

  مشخصه هاي زماني جريان فيوزها برطبق نشرية مربوطه (در صورت كاربرد) معلوم شوند.

وم در برابر اتصال كوتاه غير ذاتي با مدارهاي حفاظتي قابل تعويض مربوط (به غير از ترانسفورماتورهاي مقا

فيوزها) و ترانسفورماتورهاي نامقاوم در برابر اتصال كوتاه كه طوري طراحي شده اند تا با مدارهاي حفاظتي 

/ يا مقدار اسمي مدار غير از فيوزها محافظت شوند، بايد عالوه بر اين با مدل سازنده يا مرجع نوع مدار و 

  عالمت گذاري شوند.

  

در ترانسفورماتورهاي  مقاوم در برابر اتصال کوتاه غیر ذاتی با مدارهاي غیر قابل تعویض،   -يادآوري 

  لزومی ندارد که براي مدار حفاظتی آن عالمت گذاري اضافی انجام شود.

  

بايد مكفي باشد. در مواردي كه مدارهاي به منظور اطمينان از تعويض صحيح مدار حفاظتي، عالمت گذاري 

حفاظتي تعويض پذير غير از فيوزها استفاده شوند، اطالعات نصب آن بايد در اوراق دستورالعمل يا 

  ملزومات ترانسفورماتور داده شود.

 ترانسفورماتورهايي كه به عنوان ترانسفورماتورهاي ايمن در اثر خرابي معرفي مي شوند و با الزامات مربوطه

  مطابق هستند، بايد با نماد ترانسفورماتور ايمن در اثر خرابي، عالمت گذاري شوند.



 

ترمينال هايي كه انحصارا براي هادي خنثي درنظر گرفته شده اند، بايد توسط نمادي براي خنثي   ٦-٨

  مشخص شوند.

  ترمينال هاي زمين كننده بايد توسط نمادي براي زمين كردن مشخص شوند.

  ورودي و سيم پيچ هاي خروجي بايد بطور واضح مشخص شوند.ترمينال هاي 

  اي به قاب ياهسته متصل شود،بايد با نماد مربوطه عالمت گذاري شود. اگرهرنقطه ازسيم پيچي يا ترمينال

روش اتصال ترانسفورماتور بايد با عالمت گذاري روشني مشخص شود، مگر اينكه از چگونگي   ٧-٨

  وضوع مشخص باشد.طراحي ترانسفورماتور اين م

، اوراق دستورالعمل بايد شامل مواد  Zو  X  ،Yبراي ترانسفورماتورهاي با الصاق هاي نوع   ٨-٨

  اطالعاتي زير باشد:

  ، سيم مخصوص آماده شده اي وجود داشته باشد : Xبراي الصاق هاي نوع  -

توسط سيم يا وسيلة خاص در  اگر كابل يا سيم انعطاف پذير بيروني اين ترانسفورماتور خراب شود، بايد“

 ”دسترس (ارائه شده توسط سازنده يا كارگزار سرويس او) تعويض شود.

  : Yبراي الصاق هاي نوع  -

اگر كابل يا سيم انعطاف پذير بيروني اين ترانسفورماتور خراب شود، بايد توسط سازنده يا كارگزار او يا “

 ”ض  شود.شخص واجد شرايطي به منظور جلوگيري از خطر، تعوي

  : Zبراي الصاق هاي نوع  -

كابل يا سيم انعطاف پذير بيروني اين ترانسفورماتور نمي تواند تعويض شود، در صورت خرابي سيم، 

  ترانسفورماتور غيرقابل استفاده خواهد بود.



 

ترانسفورماتورهايي كه در داخل ساختمان استفاده مي شوند فقط بايد با نماد مربوط عالمت گذاري   ٩-٨

  شوند.

از آنجائيكه هيچگونه نمادي براي حال حاضر (تحت بررسي) وجود ندارد، سازنده بايد در اوراق 

  را درج كند. ”فقط براي استفاده در داخل ساختمان“دستورالعمل، جملة 

در  ٥٤٩٦از مجموعه استانداردهاي ملي ايران  ٥١٧٢بايد با نماد گرافيكي ٢ترانسفورماتورهاي طبقه   ١٠-٨

طالعات منبع عالمت گذاري شوند، براي مثال بر روي پالك مقادير اسمي بطوريكه روشن باشد كه كنار ا

اين نماد بخشي از اطالعات فني مي باشد و به هيچ وجه با نام سازنده يا هر شناسة ديگر نتواند اشتباه شود. 

  مراجعه كنيد). ٤٧١٧از استاندارد ملي ايران  ٣-٢- ٢-٥(به بند 

  مادها بر روي تجهيزات يا در دستورالعمل ها استفاده شوند، بايد مطابق زير باشند :وقتيكه ن  ١١-٨

 ٥٤٩٦استاندارد ملي ايران  شرح  نماد

V*  ولت   

A* آمپر   

(VAR)*  ياVA ولت آمپر   

W* وات   

Hz* هرتز   

PRI ورودي   

SEC  خروجي   

 ٥٠٣١ جريان مستقيم 

N  خنثي    

  ٥٠٣٢ .a.cتك فاز  

   .a.cسه فاز  3     



 

     3/N  سه فاز + خنثيa.c.   

Cos Φ ضريب توان    

  

 

  ٥١٧٢  ٢ساختار طبقه 

  

III  
  

  ٥١٨٠  ٣ساختار طبقه 

فيوز (براي مشخصه هاي زماني   -پيونده   

  جريان نمادي را اضافه كنيد)

٥٠١٦  

ta مقدار اسمي حداكثر درجه حرارت محيط   

X ٥٠٢٠  ترمينال قاب يا هسته 

  

 

  ٥٠١٩  زمين حفاظتي (زمين)

IPXX  شماره**IP   

    فقط براي استفاده داخل ساختمان  تحت بررسي

  ضريب يا ضرايب فرعي مجاز مي باشد.     *

، مشخص كننده نبود عددي در مثال مي باشد، ولي در صورت انجام، بر روي  IPاستفاده شده در شماره  Xعالمت     **

و عدد بايد بطور مناسب درج شود. در صورت نياز حروف اضافي و تكميلي ذكر شده در استاندارد بين ترانسفورماتور هر د

  مي تواند استفاده شود. IEC 60529المللي 

  

موقعيت هاي مختلف مدارهاي تثبيت كننده و موقعيتهاي متفاوت سوئيچها بايد توسط شكلها،   ١٢-٨

  حروف يا روشهاي بصري مشخص شوند.



 

بايد توسط شكل  ”خاموش“مشخص كردن موقعيت هاي متفاوت از شكلها استفاده شود، موقعيت اگر براي 

 صفر و موقعيت خروجي، ورودي و غيرة بزرگتر، بايد توسط شكل با شمارة باالتر مشخص شود.

و  شكل صفر نبايد براي هر نشانة ديگري بكار رود. نشانه ها بايد بدون آگاهي از زبانها، استانداردهاي ملي

  غيره قابل درك باشند.

  عالمت گذاري نبايد بر روي پيچها يا قسمتهايي كه براحتي خارج مي شوند، درج گردند.  ١٣-٨

وقتيكه ترانسفورماتور آماده استفاده مي باشد، به استثناء موارد زير، عالمت گذاري بايد واضح و قابل تميز 

  باشد.

رج شوند كه واضح و قابل تميز باشند، در صورت لزوم عالمت گذاري مربوط به ترمينال ها بايد طوري د

بعد از خارج كردن پوشش، بايد طوري باشد كه بين ترمينال هاي ورودي و ترمينال هاي خروجي اشتباهي 

  رخ ندهد.

عالمت گذاري مربوط به مدارهاي حفاظتي قابل تعويض بايد در مجاورت پايه هاي اين مدارات درج شده 

  رج كردن هرگونه پوشش و مدار حفاظتي، بايد واضح و قابل تميز باشند.و همچنين بعد از خا

  توسط عمل بازرسي بررسي مي شوند. ١٣- ٨الي  ١-٨مطابقت با الزامات بندهاي 

  در صورت لزوم بايد جزئيات مربوط به چگونگي نصب و بكارگيري تامين شوند.   ١٤-٨

  د.عالمت گذاري بايد با دوام و براحتي خوانا باش   ١٥-٨

مطابقت از طريق بازرسي بررسي شده، بطوريكه بوسيلة دست با قطعه اي از پارچة كتان كه با آب خيس 

ثانيه با قطعه اي از پارچة  ١٥ثانيه بر روي عالمت كشيده مي شود و دوباره به مدت  ١٥شده است، به مدت 

براي آزمون بكاربرده  كتان كه با نفت خالص آغشته شده است اين عمل تكرار مي شود. نفت خالص كه



 

، نقطة ٢٩ 3% ، مقدار كاريبوتانول١/٠با حجم حداكثر  2با محتويات معطر 1شود، هگزان حالل چربي مي

  باشد. مي ٦٨/٠ g/cm3وجرم ويژه (چگالي حجمي) oc٦٩،نقطة بخارتقريبي٦٥ ocتقريبي جوش اولية

آزمونهاي اين   شد. بعد از كليةعالمت گذاري توسط پرس قالب يا حكاكي، در حوزة اين آزمون نمي با

 ها نبايد براحتي جدا شده وقابل حركت باشند. خوانا باشد و برچسب گذاري بايدبراحتي استاندارد، عالمت

  

  محافظت در مقابل دسترسي به قسمت هاي برقدار خطرناك  ٩
دفي با ترانسفورماتورها بايد طوري ساخته و پوشش دار شوند كه حفاظت كافي در مقابل تماس تصا

  بخشهاي برقدار خطرناك وجود داشته باشد.

  بررسي مي شود. ٢-٩و  ١-٩مطابقت توسط آزمونهاي بندهاي 

به منظور اينكه مشخص شود كه بخش برقدار، خطرناك نمي باشد، اندازه گيري هاي زير، بين هر   ١-٩

طب هاي منبع تغذيه دو بخش يا كنتاكت ها انجام شده و سپس بين هر بخش يا كنتاكت و هر كدام از ق

استفادة شده در طول آزمون انجام مي شود. عالوه بر اين تخليه (دشارژ) بين پينهاي مدار متصل كنندة 

ثانيه وقفة منبع (در جائيكه  ٥ترانسفورماتور (اگر وجود داشته باشد) و / يا بين هادي هاي ثانويه بعد از 

  دسترس پذير باشد) بايد اندازه گيري شود.

، جدا شده باشد،  ٨-١٩يكه قسمت برقدار توسط عايق بندي مضاعف يا تقويتي يا مطابق با بند در صورت

  بخش برقدار خطرناك نمي باشد :

  بدون موجك بيشتر نمي شود. ٦٠ .Vd.c(قله) يا  ٣٥ .Va.cالف) ولتاژ از 

را بيان  ٢Uو  ١U اندازه گيري شده، ولتاژهاي ”خ“كه با شبكه معيار مطابق با پيوست  1ب) جريان تماسي

  نموده كه از مقادير زير بيشتر نمي باشند :

                                                
1- Aliphatic Solvent Hexane 
2- Aromatics 
3- Kauributanol 



 

  ٢U=  ٣٥/٠ Vو (قله)    ١U=  ٣٥ V: (قله)  .a.cبراي  -

 ١U=  ١ d.c.   :Vبراي  -

  

، متناظر با مقادیر  .d.cبراي  V 1  =1Uو  .a.cبراي  V 35/0  =2Uمقادیر حدي (قله)  -١يادآوري 

  جریان مستقیم می باشد. mA 2جریان متناوب ، و  mA 7/0(قله) 

  

هاي باالتر  ، براي فركانس ٧٠ mA(قله)  .a.c، متناظر با مقدار  .a.cبراي  ١U=  ٣٥ Vمقدار حدي (قله) 

  مي باشد.

  عالوه بر اين وقتيكه شرايط رديف ب) قابل اعمال باشد، موارد زير صادق است :

  بيشتر نمي شود. ٥٠  µCاز ، تخليه  ١٥ kVو   V٦٠پ) براي ولتاژهاي ذخيره شده بين 

  بيشتر نمي شود. ٣٥٠ mJذخيره شده ، انرژي تخليه از  ١٥ kVت) براي ولتاژهاي بيشتر از 

  اندازه گيري با شبكه معيار براي جريان تماسي بايد مطابق با پيوست خ انجام شود.

  

ایی گرمسیري پیشنهاد می شود براي دستگاههایی که جهت استفاده در شرایط آب و هو -٢يادآوري 

  منظور شده اند، مقادیر ارائه شده در ردیف هاي الف) و ب) از این بند نصف شوند.

  

به منظور اجتناب از جریان تماسی باال وقتیکه چند وسیله به یکدیگر متصل می شوند،  -٣يادآوري 

  نباشد. پیشنهاد می شود که مقدار هر جریان تماسی، باالتر از جریان مورد نیاز بدالیل کارکردي

  

                                                                                                                                                   
1- Touch - current 



 

دار شوند كه حفاظت  بايد طوري ساخته و پوشش IP00حفاظتي غير از  ترانسفورماتورهاي با نماية  ٢-٩

كافي در مقابل تماس تصادفي با بخشهاي برقدارخطرناك وجود داشته باشد و براي ترانسفورماتورهاي طبقه 

رناك جدا شده اند، نيز بايد وجود با بخشهاي فلزي كه فقط توسط عايق بندي پايه از بخشهاي برقدار خط ٢

  داشته باشد. اين الزامات حتي بعد از خارج كردن بخشهاي جداشدني به استثناء مواردزيراعمال مي شوند:

 E10المپ هاي با سرپوش به غير از  -

 Dرساناهاي فيوزي نوع  -

و اجزاي مركب  خواص عايقي مواد الكي، لعابي، كاغذي، كتاني و فيلم اكسيد بر روي بخشهاي فلزي

  پوششي نبايد براساس حفاظت مورد نياز در مقابل تماس تصادفي با بخشهاي برقدار خطرناك، باشند.

به عنوان اجزاي مرکب پوشش دهنده درنظر گرفته  1سخت شونده رزین هاي خود -١يادآوري 

  شوند. نمی

  

  ايد اجزاي برقدار خطرناك باشند.ميله ها، دستگيره ها، اهرم هاي كاري، دگمه ها و ساير موارد مشابه نب

  ، بررسي ميشود.٢٨٦٨مطابقت توسط بازرسي وتوسط آزمونهاي مربوط ازاستاندارد ملي ايران 

انجام  ٢براي ترانسفورماتورهاي معمولي، آزمون فقط با انگشتك آزمون استاندارد نشان داده شده درشكل 

  مي شود.

به غير از  ١و روزنه هاي ترانسفورماتورهاي طبقه  ٢بقه عالوه بر اين، روزنه هاي ترانسفورماتورهاي ط

آنهايي كه در بخشهاي فلزي به ترمينال زمين كننده متصل مي شوند، با پين آزمون نشان داده شده در شكل 

  ، مورد آزمايش قرار مي گيرند. ٣

                                                
1- Self - hardening 



 

نگشتك آزمون انگشتك آزمون و پين آزمون بدون نيروي قابل توجهي در هر محل ممكن اعمال مي شوند. ا

بدون نيروي قابل توجه در هر محلي كه ممكن باشد اعمال مي شود، به استثناء ترانسفورماتورهايي  ٢شكل 

بوده و كج نشوند. انگشتك آزمون از  ٤٠ Kgكه معموال در كف زمين استفاده شده و داراي جرمي بيش از 

مي شود و پيش از / در حين / پس از طريق سوراخ ها به هر عمقي كه انگشتك اجازه خواهد داد، اعمال 

قرار دادن به هر محل، چرخانده و زاويه دار مي شود. اگر سوراخ اجازة ورود انگشتك را ندهد، نيروي 

افزايش مي يابد. اگر پس از آن انگشتك به سوراخ وارد  N٢٠اعمال شده به انگشتك در راستاي محل به 

  ار مي شود.شد، آزمون با انگشتك در محل زاويه دار تكر

لمس كردن بخشهاي برقدار خطرناك برهنه يا بخشهاي برقدار خطرناك كه فقط با الك، لعاب، كاغذ، كتان، 

فيلم اكسيد يا اجزاي مركب پوشش دهنده حفاظت شده اند، نبايد با انگشتك آزمون امكان پذير باشد. براي 

قسمت هاي برقدار خطرناك فقط توسط ، نيز لمس كردن بخشهاي فلزي كه از  ٢ترانسفورماتورهاي طبقه 

  عايق بندي پايه جدا شده اند نبايد امكان پذير باشد.

  لمس كردن بخشهاي برقدار خطرناك برهنه با پين آزمون نبايد امكان پذير باشد.

  

  این الزامات به روپوش هاي المپ یا پریز اعمال نمی شود. -٢يادآوري 

  

نباشد، با  V40ده تماس الکتریکی با ولتاژي که کمتر از در صورت تردید، یک نشاندهن -٣يادآوري 

  پین آزمون استفاده می شود.

  



 

  تغيير تنظيم ولتاژ ورودي  ١٠

ترانسفورماتورهاي با بيشتر از يك مقدار اسمي ولتاژ منبع بايد طوري ساخته شوند كه نتوان تنظيم ولتاژ را 

  بدون كمك ابزار، انجام داد.

وانند در مقادير اسمي ولتاژهاي متفاوت تنظيم شوند ، بايد طوري ساخته  شوند ترانسفورماتورهايي كه ميت

  كه وقتي ترانسفورماتور آماده استفاده مي باشد، نشانه ولتاژ تنظيم شده براي ترانسفورماتور قابل تميز باشد.

  مطابقت توسط بازرسي بررسي مي شود.

  

غییر یابد، ابزاري براي خارج کردن پوشش آن مورد اگر قبل از اینکه تنظیم ولتاژ بتواند ت  -يادآوري 

  نیاز باشد، آنگاه الزاماتی که مربوط به تنظیم ولتاژ می باشند، برآورده شده اند.

  ولتاژ و جريان خروجي تحت بار  ١١

هرگاه ترانسفورماتور در مقدار اسمي ولتاژ منبع و در فركانس اسمي و به امپدانسي كه در مقدار   ١-١١

در مقدار اسمي  .a.cژ خروجي، مقدار اسمي خروجي مربوطه را نتيجه داده و براي جريان اسمي ولتا

  ضريب توان، متصل شود، ولتاژ خروجي نبايد از مقدار اسمي مطابق زير بيشتر شود :

% ولتاژ خروجي ترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر اتصال كوتاه ذاتي با يك مقدار اسمي ولتاژ ١٠الف) 

  خروجي

% باالترين ولتاژ خروجي ترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر اتصال كوتاه ذاتي با بيشتر از يك مقدار ١٠ب) 

  اسمي ولتاژ خروجي.

% ولتاژهاي خروجي ديگر ترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر اتصال كوتاه ذاتي با بيشتر از يك مقدار ١٥پ) 

  اسمي ولتاژ خروجي



 

  ماتورهاي ديگر% ولتاژهاي خروجي ترانسفور٥ت) 

  شوند. درصد افزايش داده مي ٥براي ترانسفورماتورهاي همراه با يكسوسازها، مقادير درصد فوق به ميزان 

مطابقت وقتيكه شرايط پايداري برقرار شود، توسط اندازه گيري ولتاژ خروجي بررسي مي شود، بطوريكه 

ار اسمي ولتاژ خروجي و ضريب توان، ترانسفورماتور در فركانس اسمي و باري كه امپدانس آن در مقد

  مقدار اسمي خروجي مربوطه را نتيجه بدهد به مقدار اسمي ولتاژ منبع متصل مي شود.

براي ترانسفورماتورهاي با بيشتر از يك مقدار اسمي ولتاژ منبع، الزامات براي هر مقدار اسمي از ولتاژ منبع 

  قابل اعمال مي باشد.

بطور همزمان به هر بخش اعمال مي شوند مگر  ”بارها“ند سيم پيچ خروجي، براي ترانسفورماتورهاي با چ

  اينكه در غير اين صورت تعريف شده باشد.

اگر ترانسفورماتوري با مقدار اسمي خروجي، مقدار اسمي ولتاژ خروجي، مقدار اسمي جريان   ٢-١١

اساسي با هر كدام توافق  خروجي و مقدار اسمي ضريب توان عالمت گذاري شود، اين مقادير بايد بطور

داشته باشند. اگر هيچ مقدار اسمي براي جريان خروجي ترانسفورماتور معلوم نشود، مقدار اسمي جريان 

  خروجي مي تواند از روي مقادير اسمي خروجي و ولتاژ خروجي محاسبه شود. 

  مطابقت توسط محاسبه بررسي مي شود.

  

  ولتاژ خروجي بدون بار  ١٢

راي انواع مختلف ترانسفورماتور در قسمت دوم از اين مجموعه استاندارد آورده شده مشخصات مربوطه ب

  است.



 

براي ترانسفورماتورهايي همراه با يكسوساز، ولتاژهاي خروجي در هر دو طرف يكسوساز در صورتيكه به 

  ترمينال ها يا پاياندهنده ها متصل شوند، اندازه گيري مي گردد.

گيرد. ولتاژ  سوساز در دسترس كاربر باشند، اندازه گيري در آن قسمت انجام مياگر ترمينال هاي ورودي يك

  گيري خروجي در ترمينال هاي مدار با ولتمتري كه مقدار ميانگين حسابي را نشان مي دهد اندازه

  مراجعه كنيد). ١-٨بطور مشخص بيان شده باشد (به بند  (r.m.s)شود، مگر اينكه مقدار مؤثر  مي

  

  اتصال كوتاهولتاژ   ١٣

% ٢٠اگر براي ولتاژ اتصال كوتاه، عالمت مشخصي وجود داشته باشد، مقدار ولتاژ مذكور نبايد بيشتر از 

  مقدار محاسبه شده انحراف داشته باشد.

  شود. مطابقت توسط اندازه گيري ولتاژ اتصال كوتاه ترانسفورماتور در درجه حرارت محيط ، بررسي مي

  گرمايش  ١٤

  زيادي رابدست آورند. حرارت هاي آنها دراستفادة معمولي نبايددرجه ماتورها ونگهدارندهترانسفور  ١-١٤

  ، بررسي مي شود. ٢-١٤مطابقت زمانيكه شرايط زير به سيم پيچ ها اعمال شود توسط آزمون 

را بيان  taاگر سازنده بيان نكرده باشد كه كدام مواد طبقه بندي شده استفاده شده يا هر مقداري از     ١-١-١٤

 ١مراجعه كنيد) و درجه حرارت اندازه گيري شده از مقدار داده شده در جدول  ٨-٥-٣نكرده باشد (به بند 

  انجام نمي شوند. ٣-١٤، بيشتر نباشد، آزمونهاي بند  Aبراي مواد طبقه 

تر شود، بيش Aبراي مواد طبقه  ١بهرحال اگر درجه حرارت اندازه گيري شده از مقدار داده شده در جدول 

قرار مي گيرند. درجة  ٣- ١٤بخشهاي برقدار ترانسفورماتورها (هسته و سيم پيچ ها) در معرض آزمونهاي 



 

، باالترين ٢، انتخاب مي شود. مقدار درجه حرارت انتخابي در جدول  ٢حرارت قفسه مطابق با جدول 

  مقدار بعدي نسبت به مقدار درجه حرارت اندازه گيري شده است.

را بيان  taاگر سازنده بيان نكرده باشد كه كدام مواد طبقه بندي شده استفاده شده ولي مقدار     ٢-١-١٤

بيشتر  Aبراي مواد طبقه  ١نموده باشد و درجه حرارت اندازه گيري شده از مقدار داده شده در جدول 

  انجام ٣-١٤ مراجعه كنيد)، در اين صورت آزمونهاي ٢- ١٤را بحساب آورده (به بند  taنباشد، مقدار 

  شوند. نمي

براي  ١از مقدار داده شده در جدول  taبهرحال اگر درجه حرارت اندازه گيري شده با درنظر گرفتن مقدار 

، بيشتر باشد، بخشهاي برقدار ترانسفورماتورها (هسته و سيم پيچ ها) در معرض آزمونهاي  Aمواد طبقه 

نيز بحساب  taانتخاب مي شود و مقدار  ٢بق با جدول ، قرار مي گيرند. مقدار درجه حرارت قفسه مطا٣- ١٤

، باالترين مقدار بعدي نسبت به مقدار درجه  ٢آورده مي شود. مقدار درجه حرارت انتخابي در جدول 

  حرارت محاسبه شده مي باشد.

را بيان  taاگر سازنده بيان كرده باشد كه كدام مواد طبقه بندي شده استفاده شده است ولي مقدار     ٣-١-١٤

، بيشتر نباشد،  ١نكرده باشد و درجه حرارت اندازه گيري شده از مقدار مربوط داده شده در جدول 

  انجام نمي شود. ٣- ١٤آزمونهاي 

شود كه  بيشتر شود، فرض مي ١بهرحال اگر، درجه حرارت اندازه گيري شده از مقدار داده شده در جدول 

  ق نمي باشد.مطاب ١- ١٤ترانسفورماتور با الزامات بند 

را نيز بيان  taاگر سازنده بيان كرده باشد كه كدام مواد طبقه بندي استفاده شده است و مقدار     ٤-١-١٤

، ييشتر نباشد، با درنظر ١كرده باشد و درجه حرارت اندازه گيري شده از مقدار مربوط داده شده در جدول 

  انجام نمي شوند. ٣- ١٤، آزمونهاي  taگرفتن مقدار 



 

، ١از مقدار داده شده در جدول  taحال اگر، درجه حرارت اندازه گيري شده با درنظر گرفتن مقدار بهر

  مطابق نمي باشد. ١- ١٤بيشتر باشد فرض مي شود كه ترانسفورماتور با الزامات بند 

تعيين مي شوند. آزمون و  درجه هاي حرارت تحت شرايط زير وقتيكه پايداري برقرار باشد،  ٢-١٤

، با ابعادي كه بر نتايج آزمون تاثيري نداشته باشد، انجام 1ها در محلي عاري از جريان هوا گيري اندازه

  انجام مي شود. ⋅٥ta ocباشد، آزمون در دماي  taگيرد. اگر ترانسفورماتور داراي مقدار اسمي  مي

نسفورماتورهاي ايستا شوند. ترا ترانسفورماتورهاي قابل حمل بر روي تخته چند الي سياه رنگ قرار داده مي

نيز همانند وضعيت در كاركرد معمولي بر روي تخته چندالي سياه رنگ نصب مي شوند. اين وسيله تقريبا 

mmضخامت داشته و ابعاد آن حداقل  ٢٠mmبيشتر از تصوير عمودي نمونه در وسيله مي باشد. ٢٠٠  

روند،  منظوراستفاده در پريز ثابت بكار مي هاي يكپارچه فراهم شده اند و به ترانسفورماتورهايي كه با شاخك

نشان داده شده است در پريز نوع  تراز كه در تخته چند الي سياه رنگ نصب مي  ١همانطوريكه در شكل 

  شوند، مورد آزمون قرار مي گيرند.

گيرند.  شرح داده شده، مورد آزمون قرار مي ١٠-٥ترانسفورماتورهاي نوع  تراز همانطوريكه در بند 

گيرند.  ، در محفظه هاي خود مورد آزمون قرار مي IP00حفاظتي غير از  انسفورماتورهاي با نماية تر

-٥كه كاربرد آنها شناخته شده نمي باشند، همانطوريكه در بند  IP00ترانسفورماتورهاي با  نماية حفاظتي 

  شرح داده شد، مورد آزمون قرار مي گيرند. ١٣

  

نگهدارنده  ، درجه حرارت وسیلۀ  IP00حفاظتی  اتورهاي با نمایۀدر حالت ترانسفورم -١يادآوري 

  ، درنظر گرفته نمی شوند. 3و  1اندازه گیري می شود ولی مقادیر داده شده در جداول 

  
                                                
1- Draught - free 



 

بايد  Zو نوع  Yبا سيم آمادة مخصوص و براي نوع  Xترانسفورماتورهاي با ترمينال ها براي الصاق نوع 

  كشيد. N٥بل از انجام آزمون گرمايش بتوان آنها را با نيروي  اتصاالتي داشته باشند تا ق

ترانسفورماتورها به ولتاژ اسمي منبع متصل شده و با امپدانسي كه خروجي اسمي را در ولتاژ اسمي خروجي 

% ٦ در ضريب توان اسمي ارائه مي دهند، بار گذاري مي شوند سپس منبع ولتاژ به اندازة  .a.cو براي جريان 

شود. اگر اين وضعيت  ش داده مي شود. بعد از اين افزايش ولتاژ هيچگونه تغييري در مدار ايجاد نميافزاي

  آزمون تحت شرايط بدون باري نيز انجام مي شود. زياد ناخوشايند باشد،

ترانسفورماتورهاي مرتبط كه تحت شرايط استفادة عادي (همانطوريكه در مشخصات مربوط مشخص شده 

هاي سيم پيچ  ند، در وسايل يا تجهيزات مزبور تحت آزمون قرار مي گيرند. درجه حرارتاست) كار مي كن

  ها توسط روش مقاومت تعيين مي شوند.

یکی از روشهایی که شامل اندازه گیري هر سیم پیچ بطور جداگانه می باشد و تعیین   -٢يادآوري 

اومت انجام می گیرد بدین صورت مقاومت سیم پیچ ها در انتهاي آزمون توسط اندازه گیري هاي مق

است که بعد از خاموش کردن حتی االمکان در فواصل زمانی کوتاه، منحنی مقاومت برحسب زمان 

  رسم شده و مقاومت در لحظه خاموش شدن معین می گردد.

  

  مقدار افزايش درجه حرارت سيم پيچ، توسط فرمول زير محاسبه مي شود :
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  آن :كه در 

x   مي باشد. ٥/٢٣٤براي مس برابر  

x   مي باشد. ٢٢٥براي آلومينيوم برابر  



 

∆t   ٢افزايش درجه حرارت بااليt  ٢بوده بطوريكه حداكثر درجه حرارت برابرt+∆t .مي باشد  

١R   ١مقاومت در شروع آزمون و در درجه حرارتt .مي باشد  

٢R   ر برقرار است مي باشد.مقاومت در انتهاي آزمون وقتيكه شرايط پايدا  

١t   .درجه حرارت محيط در شروع آزمون مي باشد  

٢t   .درجه حرارت محيط در انتهاي آزمون مي باشد  

  در شروع آزمون، سيم پيچ ها بايد در درجه حرارت محيط باشند.

  وقتيكه درجه حرارت سيم پيچ ها را تعيين مي كنند، درجه حرارت محيط در فاصله اي از نمونه

ازه گيري مي شود بطوريكه در خواندن درجه حرارت تاثيري نداشته باشد. در اين لحظه درجه حرارت اند

  باشد. oc١٠هوا نبايد در طول آزمون بيشتر از 

براي ترانسفورماتورهاي با بيشتر از يك سيم پيچ ورودي يا خروجي يا سيم پيچي سروسط در ورودي يا 

نشان داده شده مورد بررسي قرار مي گيرد. درجه حرارت هاي  خروجي، نتايج در باالترين درجه حرارت

ديگر با وسايلي چون ترموكوپل ها تعيين مي شوند بطوريكه حداقل تاثير را بر روي درجه حرارت بخش 

  تحت آزمون داشته باشند.

ترموكوپل هايي كه براي تعيين درجه حرارت سطح وسايل بكار مي روند، به پشت صفحه هاي كوچك كه 

مي باشند و با صفحه  mm١٥و قطر  mm١كطرف آن سياه مي باشد و از جنس مس يا برنج با ضخامت ي

تراز شده اند، چسبيده مي شوند. درجه حرارت عايق الكتريكي (به غير از آنهايي كه مربوط به سيم پيچ ها 

رناك و بخشهاي مي باشند) بر روي سطح عايق در مكانهايي كه خرابي مي تواند بين بخشهاي برقدار خط

 ٢٦فلزي دسترس پذير ايجاد مي شود، يا فواصل خزشي يا فواصل هوايي به پائين تر از مقاديري كه در بند 

  مشخص شده اند كاهش يابد، تعيين مي گردد.



 

) كار oc٢٥يا  taدر طول آزمون، درجه حرارت نبايد وقتيكه ترانسفورماتور در درجه حرارت اسمي محيط (

، بيشتر شوند. در مواردي كه درجه حرارت در ناحيه آزمون با ١ر نشان داده شده در جدول مي كند، ازمقادي

و  ١درجه حرارت اسمي محيط فرق داشته باشد، اين اختالف وقتيكه محدودة هاي مشخص شده در جدول 

  برقرار باشد، بايد منظور شود. ٤-٢٧و  ١- ٢٧وقتيكه درجه حرارت هاي آزمون در بندهاي 



 

  حداكثر مقادير درجه حرارت در كار عادي -١جدول 
  درجه حرارت بخشهاي مختلف

oc 
  سيم پيچ ها (بوبين ها و اليه هاي در تماس)، اگر سيستم عايق بندي به صورت زير باشد :

 )١(Aمواد طبقة  -

 )١(Eمواد طبقة  -

 )١(Bمواد طبقة  -

 )١(Fمواد طبقة  -

 )١(Hمواد طبقة  -

  )٢(مواد ديگر -
توانند باانگشتك آزمون استاندارد لمس شوند) مربوط به ترانسفورماتورهاي  (كه مي)٢(بيرونيهاي  محفظه

  ايستا، بشرط اينكه از مواد زير باشند :
  فلزي -
  ساير مواد -

باانگشتك آزمون استاندارد لمس شوند) مربوط به ترانسفورماتورهاي  توانند نمي (كه)٣(هاي بيروني محفظه
  ايستا.

  ، دستگيره ها و ساير موارد مربوط به ترانسفورماتورهاي قابل حمل : )٣(ونيمحفظه هاي بير
اگر در استفادة عادي، اين بخشها بطور دائم نگه داشته شوند (براي مثال ، ترانسفورماتورهاي دستي)  -

  با مواد زير:
l فلزي  
l ساير مواد  
  اگر در استفادة عادي، اين بخشها بطور دائم نگه داشته نشوند : -
l فلزي  
l ساير مواد  

  ترمينال هاي هادي هاي بيروني و ترمينال هاي سوئيچها
  )٤(عايق بندي سيم كشي دروني و بيروني

  از پالستيك -
 از پلي وينيل كلرايد -

  
١٠٠  
١١٥  
١٢٠  
١٤٠  
١٦٥  
--  
  
  
  
٧٠  
٨٠  
٨٥  
  
  
  
  
  
  
  
٥٥  
٧٥  
  
٦٠  
٨٠  
٧٠  



 

  
٦٥  
٧٠ 

  ديحداكثر مقادير درجه حرارت در كار عا -١ادامه جدول 
  درجه حرارت بخشهاي مختلف

oc 
  : )٤(بخشهايي كه زوال آنها مي تواند بر ايمني اثر گذارد

  از پالستيك (غير از عايق بندي سيم كشي) -
  از فنول فورمالدئيد -
  از اورا فورمالدئيد -
  از كاغذ اشباع شده و فابريك -
  از چوب اشباع شده -
  ي سيم كشي)، پلي استرين و مواد ترموپالستيك مشابهاز پلي وينيل كلرايد (به غير از عايق بند -
  از پارچة كتاني الك الكلي شده -

  وسايل پشتيبان كننده
  : )٤(بردهاي مدار چاپي

  فورفورال يا پلي استر  -فورمالدئيد، فنول   -فورمالدئيد، مالمين  -روكش شده با فنول  -
 روكش شده با اپوكسي -

  
  
٧٥  
١٠٥  
٨٥  
٨٥  
٨٥  
٦٥  
٧٥  
٨٥  
  
١٠٥  
١٤٠ 



 

مي باشد، بهرحال اين  IEC 60216و استاندارد بين المللي  ٢١١٠)  طبقه بندي مواد مطابق با استاندارد ملي ايران ١
مقادير تنظيم مي شوند تا اين واقعيت درنظر گرفته شود كه در اين آزمونها، درجه حرارت ها ميانگين هستند و مقادير 

  اي نمي باشند. لحظه
استفاده شوند آنها بايد  ٢١١٠و استاندارد ملي ايران  IEC 60216از آنهائيكه در استاندارد بين المللي ) اگر موادي غير ٢

  را تحمل كنند. ٣-١٤آزمون 
) اگر هر جزئي، بخشي از سطح خارجي ترانسفورماتور باشد، درجه حرارت آن جزء نبايد از مقدار مشخص شده براي ٣

  محفظه بيروني مناسب بيشتر شود.
 ٦٠٧و استاندارد ملي ايران  IEC 60245بين المللي  رجه هاي عايق پالستيك و پلي وينيل كلرايد در استاندارد) د٤

  بترتيب تحت پوشش قرار گرفته اند.
اگر از مواد ديگري استفاده شود، آنها نبايد در معرض درجه حرارت هايي قرار گيرند كه بيشتر از مقدار مجاز براي اين 

  مواد باشند.

  

توجه به این واقعیت الزم است که مدارهاي حفاظتی می توانند عناصر حرارتی را نیز   -٣ادآوري ي

بندي  دربرداشته و داراي درجه حرارتی سطحی باشند که از درجه حرارت مجاز براي سیستم عایق

  تحت تاثیر بیشتر شوند.

  

مشخص شده  ٣-١٨همانطوريكه در بند بالفاصله بعد از آزمون، نمونه بايد آزمون استقامت دي الكتريك را 

  است تحمل نموده بطوريكه ولتاژ آزمون، بين مدارهاي ورودي و خروجي اعمال مي شود.

، اين مراقبت الزم است كه عايق ديگر توسط ولتاژي بيشتر از مقدار مربوط ١براي ترانسفورماتورهاي طبقه 

  ، تحت فشار قرار نگيرد.٣-١٨مشخص شده در بند 

مون، اتصاالت الكتريكي نبايد در حالت لقي كار كنند، فواصل خزشي و فواصل هوايي نبايد از بعد از آز

مشخص شده اند كمتر شوند، تركيب گلندي نبايد تغيير وضعيت دهد و مدارهاي  ٢٦مقاديري كه در بند 

  حفاظتي مربوط به افزايش بار نبايد عمل نمايند.



 

اي زير  فورماتور (هسته و سيم پيچ ها) تحت آزمون چرخهدر صورت امكان بخشهاي برقدار ترانس  ٣-١٤

-١٤قرار مي گيرند بطوريكه هرچرخه شامل، اعمال حرارت، رطوبت و آزمون ارتعاش مي باشد (به بندهاي

نيز انجام مي  ٤-٣- ١٤هاي منطبق با بند مراجعه كنيد) بعد از هر چرخه، اندازه گيري ٣- ٢٦و  ٣-١٢- ١٩، ١

  گيرد.

  ، مشخص شده اند. نمونه ها تحت ده چرخة آزمون قرار مي گيرند. ٢- ٥در بند  تعداد نمونه ها

  اعمال حرارت    ١-٣-١٤

بسته به نوع عايق، نمونه ها در محفظة حرارتي براي تركيبي از زمان و درجه حرارت مشخص شده در 

  قرار داده مي شوند. با تركيب مذكور ده چرخه اجرا مي شود. ٢جدول 

  نگهداري مي شود. ⋅ oc٣ظة حرارتي با رواداري درجه حرارت محف

  اعمال رطوبت    ٢-٣-١٤

  قرار مي گيرند. ٢-١٧ساعت) تحت رفتار رطوبتي مطابق با بند  ٤٨نمونه ها براي مدت دو روز (

  درجه حرارت آزمون و زمان آزمون (برحسب روز) به ازاي هر چرخه -٢جدول 
  درجه حرارت آزمون

oC 

 م عايق بنديدرجه حرارت براي سيست

١٦٥ ١٤٠ ١٢٠ ١١٥ ١٠٠ 

٢٢٠  

٢١٠  

٢٠٠  

١٩٠  

١٨٠  

١٧٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٤  

٧  

٤  

٧  

١٤  



 

١٦٠  

١٥٠  

١٤٠  

١٣٠  

١٢٠ 

  

  

  

  

  

  

  

٤  

٧ 

  

  

  

  

٤  

٧ 

  

  

  

٤  

٧ 

١٤ 

طبقه بندي متناظر مطابق با استاندارد ملي ايران 

 IEC 60216و استاندارد بين المللي  ٢١١٠

A E  B  F  H  

  



 

  رتعاشآزمون ا    ٣-٣-١٤

خود به منظور قرار گرفتن در برابر مولد ارتعاش همانطوريكه در استاندارد  نمونه ها در محل عادي استفادة

مشخص شده است، بوسيله نواري بر دور محفظه محكم بسته مي شوند. جهت ارتعاش  ١٣٠٧-٦ملي ايران 

  عمودي بوده و شدت آن مطابق با مشخصات زير مي باشد :

  قيقهد ٣٠طول زمان : 

  ٣٥/٠  mmدامنه : 

  ١٠٠ Hz،  ٥٥ Hz،  ١٠ Hzگسترة فركانس : 

  نرخ جاروب : تقريباً يك اكتاو بر دقيقه

  اندازه گيري ها    ٤-٣-١٤

اندازه گيري مي شود. آزمون استقامت دي  ٢-١٨و  ١-١٨بعد از هرچرخه، مقاومت عايقي مطابق با بندهاي 

م مي شود. بعد از آزمون هاي حرارتي، قبل از اينكه اعمال انجا ٤-١٨و  ٣- ١٨الكتريك مطابق با بندهاي 

رطوبت انجام گيرد، نمونه ها تا درجه حرارت محيط سرد مي شوند. مقادير ولتاژ آزمون براي آزمون دي 

% كاهش مي يابند و دفعات آزمون ٣٥مي باشند، هرچند كه مقادير مشخص شده تا  ١٨الكتريك مطابق با بند 

برابر ولتاژ  ٢/١بايد با ولتاژ آزمون و حداقل  ٤- ١٨، به استثناء اينكه آزمون مطابق با بند دو برابر مي شوند

اسمي منبع انجام شود. اگر جريان بدون بار يا جزء اهمي ورودي بدون بار از مقدار متناظري كه در طول 

شود. اگر بعد از تكميل  % منحرف شود، مطابقت نمونه تائيد نمي٣٠اولين اندازه گيري بدست آمده بيشتر از 

  تمامي ده چرخه، يك يا چند نمونه دچار اشكال شوند، ترانسفورماتور با آزمون دوام مطابق نخواهد بود.

  



 

  محافظت از اتصال كوتاه و اضافه بار  ١٥

ترانسفورماتورها نبايد بخاطر اتصال كوتاه و اضافه بار كه ممكن است در استفادة عادي رخ دهد   ١-١٥

  بودن خود را از دست بدهند. خاصيت ايمن

 ٢- ١٤مطابقت توسط بازرسي و آزمونهاي زير بررسي مي شود بطوريكه بالفاصله بعد از آزمون مطابق با بند 

برابر ولتاژ اسمي منبع يا  ٠٦/١در درجه حرارت محيط يكسان و بدون تغيير مكان ترانسفورماتور، در مقدار 

برابر و  ٩٤/٠اتصال كوتاه غير ذاتي، در هر مقداري از ولتاژ منبع بين براي ترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر 

  برابر ولتاژ اسمي منبع انجام مي شود : ٠٦/١

   ٢- ١٥براي ترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر اتصال كوتاه ذاتي، توسط آزمونهاي بند  -

  ٣-١٥د براي ترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر اتصال كوتاه توسط آزمونهاي بن -

  ٤- ١٥براي ترانسفورماتورهاي نامقاوم در برابر اتصال كوتاه توسط آزمونهاي بند  -

  ٥-١٥براي ترانسفورماتورهاي ايمن در برابر خرابي توسط آزمونهاي بند  

دو بار انجام مي شود،  ٣-١٥يا  ٢- ١٥براي ترانسفورماتورهاي تركيب شده با يكسوساز، آزمونهاي بند  -

  كوتاه كردن يكطرف يكسوساز و بار ديگر با اتصال كوتاه كردن طرف ديگر يكسوساز. يكبار با اتصال

براي ترانسفورماتورهاي با بيشتر از يك سيم پيچ خروجي يا سيم پيچ خروجي با سروسط ، نتايج همان  -

ان در خواهد بود كه باالترين درجه حرارت نشان خواهد داد. در اولين حالت، تمامي سيم پيچ ها در يك زم

  مقدار اسمي خروجي بار شده و سپس سيم پيچ خروجي اتصال كوتاه مي گردد.

  وقتيكه ترانسفورماتور دردرجه حرارت اسمي محيط ٤-١٥و  ٣- ١٥،  ٢-١٥براي آزمونهاي بندهاي 

)oc يا  ٢٥ta بيشتر شوند. در حاالتي  ٣) كار مي كند، درجه حرارت ها نبايد از مقادير داده شده در جدول

درجه حرارت ناحيه آزمون با درجه حرارت اسمي محيط تفاوت داشته باشد، اين اختالف وقتيكه كه 

  اعمال شوند بايد بحساب آورده شوند. ٣محدوده هاي مذكور در جدول 



 

  حداكثر مقدار درجه حرارت تحت شرايط اتصال كوتاه يا اضافه بار -٣جدول 

  A E  B  F  H طبقه بندي عايق

  

  

  

  ت ذاتيسيم پيچ با محافظ

  سيم پيچ با مدار محافظ :

  )١( ٤داده شده در جدول  Tدر طول زمان  -

  )٢(بعد از  اولين ساعت، مقدار قله   -

 )٢(بعد از اولين ساعت ، مقدار ميانگين حسابي  -

  حداكثر درجه حرارت
oC 

١٥٠  

  

  

٢٠٠  

١٧٥  

١٥٠ 

١٦٥  

  

  

٢١٥  

١٩٠  

١٦٥ 

١٧٥  

  

  

٢٢٥  

٢٠٠  

١٧٥ 

١٩٠  

  

  

٢٤٠  

٢١٥  

١٩٠ 

٢١٠  

  

  

٢٦٠  

٢٣٥  

٢١٠ 

محفظه بيروني (كه مي تواند با انگشتك آزمون 

  استاندارد لمس شود)

  عايق بندي پالستيكي سيم كشي

  سيم كشي PVCعايق بندي 

وسايل پشتيبان (يعني هر ناحيه اي از سطح تختة 

چند الي چوب كاج كه توسط ترانسفورماتور 

 پوشيده شود).

١٠٥  

  

٨٥  

٨٥  

١٠٥ 

  ، اين مقادير ممكن است بخاطر ممان حرارتي ترانسفورماتور، افزايش يابند. ٣-٣-١٥) بعد از آزمونهاي بند ١

 اعمال نمي شوند.  ٣-٣-١٥) به آزمونهاي بند ٢

  

در طول آزمون، نبايد مقدار خطرناكي از شعله، فلز ذوب شده، سم يا گاز قابل اشتعال از ترانسفورماتور 

  بيشتر شوند. ٣نشان داده شده در جدول  منتشر شود و درجه حرارت ها نبايد از مقادير

  مطابق باشد. ٩در طول و بعد از تمامي آزمونها، ترانسفورماتور بايد با بند 

بعد آزمونها، وقتيكه عايق تقريبا تا درجه حرارت محيط سرد شد، بايد آزمون استقامت دي الكتريك آورده 

  را تحمل نمايد. ٣- ١٨شده در بند 



 

، قبل از آزمون استقامت دي الکتریک اعمال  2-17ی آورده شده در بند رفتار رطوبت  -يادآوري 

  شود. نمی

  

هاي  ترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر اتصال كوتاه ذاتي توسط اتصال كوتاه كردن سيم پيچ   ٢-١٥

  خروجي مورد آزمون قرار مي گيرند تا اينكه شرايط پايداري فرا برسد.

  گيرند. در برابر اتصال كوتاه غير ذاتي مطابق زير مورد آزمون قرار ميترانسفورماتورهاي مقاوم    ٣-١٥

هاي خروجي اتصال كوتاه مي شوند. مدار حفاظتي در برابر اضافه بار بايد قبل از اينكه  ترمينال   ١-٣-١٥

ابر بر ٠٦/١برابر و ٩٤/٠براي هر مقدار ولتاژ منبع بين  ٣درجه حرارت از مقادير نشان داده شده در جدول 

  ولتاژ اسمي منبع افزايش يافت، عمل نمايد.

  يا IEC 60269-2اگرترانسفورماتور توسط فيوزي مطابق بااستانداردهاي بين المللي   ٢-٣-١٥

IEC 60269-3  يا فيوز معادل از لحاظ فني محافظت شود، براي مدت زمانT  با جرياني معادل باK  برابر

شود، در اين  فيوز حفاظتي، بار مي -نوان جريان اسمي پيونده جريان درج شده روي ترانسفورماتور به ع

  نشان داده شده اند. ٤داراي مقاديري هستند كه در جدول  Tو  Kمورد 

  براي فيوزها Kو  Tمقادير  -٤جدول 

  -از پيونده  Inمقادير درج شده به عنوان جريان اسمي 
  (برحسب آمپر) gGفيوز حفاظتي براي 

T  
 K  (برحسب ساعت)

 In ℵ٤    
٤    < In  <  ١٦  
١٦    ℵ In  ℵ  ٦٣  
٦٣    <  In  ℵ  ١٦٠  
١٦٠    <  In  ℵ  ٢٠٠  

١  
١  
١  
٢  
٣ 

١/٢  
٩/١  
٦/١  
٦/١  
٦/١ 



 

، براي استفادة اشخاص غیرماهر (به استاندارد  Bنوع   gGبراي فیوزهاي استوانه اي  -١يادآوري 

رد استفاده اشخاص مجاز که با مراجعه کنید) و براي فیوزهاي مو IEC 60269-3-1بین المللی 

 IEC 60269-2-1فیوز براي اتصاالت کشویی بکار می روند (به استاندارد بین المللی  –پیونده 

  می باشد. 6/1برابر  >A16 Inبراي  Kمراجعه کنید)، مقدار 

  

  ، براي استفادة اشخاص غیر ماهر (به استاندارد بین المللیDبراي فیوزهاي نوع  -٢يادآوري 

IEC 60269-3-1  مراجعه کنید) و جریان اسمیA16  مقدار ،K  می باشد. 9/1برابر 

  

، يا  IEC 60127اگر ترانسفورماتور توسط فيوزهاي مينياتوري مطابق با استاندارد بين المللي     ٣-٣-١٥

  توسط پيونده ـ فيوز الكتريكي نوع تيغه اي وسايط نقليه جاده اي مطابق با استاندارد بين المللي

IEC 8820   يا توسط فيوز معادل فني محافظت شود، ترانسفورماتور براي دوره اي متناظر با بلندترين زمان

با  جريان مربوط همانطوريكه در اوراق استاندارد مشخص شده است، بارگذاري  1پيش قوس الكتريكي

  شود. مي
  

جریان یکسانی همانند   - زمان فیوزي است که داراي مشخصه   -فیوز  معادل فنی، پیونده   -يادآوري 

  مشخص شده اند، باشد. ISO 8820یا  IEC 60127آنهایی که در استانداردهاي بین المللی 

  

                                                
1- Pre  arcing 



 

، يا قطع كنندة ٢٦١١ملي ايران مطابق با استاندارد  1اگر ترانسفورماتور توسط قطع كنندة مدار    ٤-٣-١٥

، مشخص شده، با  ٢٦١١ملي ايران در استاندارد مدار معادلي از لحاظ فني، محافظت شود، براي زماني كه 

  برابر مقدار جريان اسمي قطع كنندة مدار بارگذاري مي شود. ٤٥/١جريان معادل 

اگر ترانسفورماتور  توسط مدار محافظ در برابر اضافه بار غير از فيوز مطابق با استانداردهاي      ٥-٣-١٥

 ٩٥/٠مدار، محافظت شود، توسط جرياني معادل   نندةيا قطع ك IEC 60269يا  IEC 60127بين المللي 

برابر مقدار كمترين جريان كه باعث مي شودتا مدار عمل كند، بارگذاري شود تا اينكه شرايط پايداري فرا 

  برسد.

، پيونده ـ فيوز توسط  ٤-٣- ١٥و  ٣-٣-١٥،  ٢-٣-١٥براي آزمونهاي مذكور در بندهاي     ٦-٣-١٥

 يز جايگزين مي شود.اتصالي با امپدانس ناچ

برابر  ١/١، جريان آزمون در درجه حرارت محيط بدست مي آيد، بطوريكه از  ٥- ٣-١٥براي آزمونهاي بند 

% كاهش مي يابد، شروع شده تا اينكه مقدار جريان ٢جريان اسمي گردشي كه به آهستگي با گام هاي 

  عمل نكند. بدست آمده باعث شود كه مدار محافظت در برابر اضافه بار ديگر

اگر قطع كننده هاي حرارتي بازنشانندة غيرخودكار كه نه مي توانند بازنشاني شده و نه مي توان آن را 

% افزايش يابد. بعد از هرگام، ٥تعويض نمود، استفاده شوند، جريان آزمون يك نمونه بايد در گامهاي 

ا مي كند تا اينكه قطع كنندة حرارتي عمل كند. ترانسفورماتور بايد به شرايط پايداري برسد. اين كار ادامه پيد

برابر مقدار ثبت شده  ٩٥/٠در اين مورد مقدار جريان ثبت شده و آزمون با نمونه هاي ديگر با استفاده از 

  تكرار مي گردد.

                                                
1- Circuit - breaker 



 

مشخص گرديد، مورد  ٣-١٥ترانسفورماتورهاي نامقاوم در برابر اتصال كوتاه همانطوريكه در بند      ٤-١٥

در مدار ورودي يا  قرار مي گيرند. مدار حفاظتي صحيح كه توسط سازنده مشخص شده است، آزمون

  خروجي مربوط بكار گرفته مي شود.

ترانسفورماتورهاي نامقاوم در برابر اتصال كوتاه مرتبط، تحت بدترين شرايط براي استفادة عادي با مدار 

ورودي يا خروجي بكار گرفته شده و در محافظتي صحيح كه توسط سازنده مشخص گرديده و در مدار 

بدترين شرايط بار براي نوع تجهيزات يا مداري كه ترانسفورماتور براي آن طراحي شده است، مورد آزمون 

  قرار مي گيرند. مثالهايي از بدترين شرايط بار عبارتند از : پيوسته، كوتاه مدت يا كاركرد متناوب.

  برابر خرابيترانسفورماتورهاي ايمن در      ٥-١٥

فقط براي آزمون زير سه نمونه اضافي استفاده مي شود. ترانسفورماتورهايي كه در آزمونهاي     ١-٥-١٥

  ديگر استفاده مي شوند، مورد بحث اين آزمون نمي باشند.

،  mm٢٠عادي بر روي سطح تخته چند الية سياه رنگ با ضخامت  هر كدام از سه نمونه همانند استفادة 

برابر ولتاژ اسمي ورودي عمل مي كند، سيم پيچ خروجي كه  ٠٦/١وند. هر ترانسفورماتور در نصب مي ش

برابر جريان اسمي خروجي  ٥/١توليد مي كند، ابتدا با  ٢- ١٤باالترين درجه حرارت را در طول آزمون بند 

ذاري مي شود، تا (يا اگر اين حالت امكان پذير نباشد، با حداكثر مقدار جريان خروجي دست يافتني) بارگ

  اين كه شرايط پايدار فرا برسد يا ترانسفورماتور خراب شود (هر كدام كه ابتدا رخ دهد).

مطابق  ٢-٥- ١٥اگر ترانسفورماتور خراب شود، بايد در طول يا بعد از آزمونها با معيارهاي داده شده در بند 

  باشد.

ر ثبت مي شود و سپس سيم پيچ خروجي اگر ترانسفورماتور خراب نشود، زمان رسيدن به حالت پايدا

انتخاب شده اتصال كوتاه مي شود. آزمون ادامه مي يابد تا اينكه ترانسفورماتور خراب شود. هر نمونه بايد 



 

در اين دوره زماني چنين عمل كند و اين بخش از آزمون طوالني تر از زمان الزم براي رسيدن به شرايط 

  يز بيشتر نشود.ساعت ن ٥پايدار نباشد و البته از 

بايد در شرايط ايمن  ٢- ٥-١٥ترانسفورماتورها در طول و بعد از آزمون مطابق با معيارهاي داده شده در بند 

  دچار اشكال شوند.

  شرايط زير برقرار است : ١-٥-١٥در هر زمان در طول آزمونهاي بند     ٢-٥-١٥

ت توسط انگشتك آزمون استاندارد لمس درجه حرارت هر بخش از محفظه ترانسفورماتورها كه ممكن اس -

  بيشتر شود. ١٧٥ ocشود، نبايد از 

  بيشتر شود. ١٢٥ ocدرجه حرارت صفحة پشتيبان تختة چندال نبايد در هيچ شرايطي از  -

ترانسفورماتورها نبايد شعله ها، مواد ذوب شده، ذرات برافروخته يا قطرات سوختة مواد عايق را منتشر  -

  نمايند.

  و بعد از سرد شدن تا درجه حرارت محيط شرايط زير برقرار است : ١- ٥-١٥زمونهاي بند بعد از آ

 ١٨بند  ٨% مقادير منطبق با جدول ٣٥ترانسفورماتورها بايد آزمون استقامت دي الكتريك را با ولتاژ آزمون  -

ين آزمون ورودي به ، تحمل كنند. آزمون ورودي به بدنه براي تمامي انواع ترانسفورماتورها و عالوه بر ا

  خروجي براي ترانسفورماتورهاي جداساز ايمن و جدا كننده انجام مي شود.

اگر محفظه هايي وجود داشته باشد، نبايد داراي هيچ گونه حفره اي باشد تا انگشتك آزمون استاندارد (به  -

ترديد، تماس مراجعه شود) با بخشهاي برقدار لخت خطرناك تماس حاصل كند. در صورت شك و  ٢شكل 

نباشد،  V٤٠با بخشهاي برقدار لخت خطرناك توسط نشاندهندة تماس الكتريكي، كه ولتاژ آن كمتر از 

  تشخيص داده مي شود.

اين ترانسفورماتور با آزمون پايداري  چنانچه ترانسفورماتوري در هر يك از اين بندها دچار اشكال شود، 

  مطابق نمي باشد.



 

  

  استقامت مكانيكي  ١٦

ترانسفورماتورها بايد  استقامت كافي مكانيكي داشته باشند و طوري ساخته شوند كه همانطوريكه در   ١-١٦

عادي از آنها انتظار مي رود، پايدار و شرايط سخت را تحمل نمايند. مطابقت توسط آزمونهاي بند   استفادة

همانطوريكه براي  ٤-١٦و  ٣-١٦، ٢- ١٦براي ترانسفورماتورهاي ايستاء و توسط آزمونهاي بندهاي  ٢- ١٦

  ترانسفورماتورهاي قابل حمل مناسب مي باشند، بررسي مي گردد.

ترانسفورماتور برطبق اين استاندارد نبايد خراب شود. بخصوص، بخشهاي برقدار  بعد ازآزمونها، 

كننده  مورد آزمون قرار مي گيرند نبايد دسترس پذير شوند. موانع عايق ٢-٩خطرناك،وقتيكه مطابق با بند

  نبايدخراب شوند و دستگيره ها ـ اهرم ها، دگمه ها و ساير موارد نبايد از روي محور خود جابجا شوند.

  

خرابی رنگ و روغن، تورفتگی هاي کوچک که فواصل خزشی و فواصل هوایی را به زیر   -١يادآوري 

وبی بر حفاظت در کاهش نمی دهند و تراشه هاي کوچک که اثر نامطل 26مقادیر مشخص شده در بند 

  نادیده گرفته می شوند.  مقابل شوك الکتریکی یا رطوبت ندارند،

  

ترکهایی که با چشم عادي یا بینایی اصالح شده بدون بزرگنمایی دیده نمی شوند و   -٢يادآوري 

  ترکهاي سطحی در قالبهاي تقویت شدة رشته اي و ... نادیده گرفته می شوند.

  

  ، خم كردن پينها در طول آزمون، ناديده گرفته مي شود. ٤-١٦آزمون بند عالوه بر اين، با مالحظة 



 

ترانسفورماتورهاي با پوشش و مشابه آن در مقابل صفحة پشتيبان محكم بطور ثابت نگه داشته      ٢-١٦

و با  IEC 60068-2-63شده و با سه ضربه چكش بصورتيكه مانند فنر عمل كند مطابق با استاندارد 

) به هر نقطه از سطح خارجي كه از بخشهاي برقدار خطرناك محافظت مي كند و بنظر ٥/٠⋅٠٥/٠(Jانرژي 

اعمال مي گردد. اين بخشها شامل دستگيره ها، اهرم ها، دگمه هاي سوئيچ و ساير   رسد كه ضعيف باشد، مي

مال شود، ها اع موارد بوده و فشار نوك چكش بصورت عمودي به سطح وارد مي گردد. قبل از اينكه ضربه

مشخص شده  ١١پايه ها و پوشش ها با گشتاوري معادل دو سوم آنچيزي كه در جدول  پيچهاي ثابت كنندة

  محكم مي شوند. است،

اين نقص  اگر شكي وجود داشته باشد كه در اثر كاربرد ضربه هاي مذكور، نقصي ممكن است رخ دهد،

روي نمونه جديد كه بايد در برابر آزمون  ناديده گرفته شده و گروهي از سه ضربه به همان مكان بر

  استقامت كند، اعمال مي شود.

شود و  كه وقتي ترانسفورماتور در يك وسيله يا تجهيزات ديگر نصب مي IP00بخشهاي ترانسفورماتورهاي 

  ديگر دسترس پذير نيست، مورد بحث آزمون نمي باشد.

ادة خود نگه داشته شده و سپس از يك ارتفاع ترانسفورماتورهاي قابل حمل در محل عادي استف     ٣-١٦

mmبر روي يك صفحه صاف فوالدي با ضخامت حداقل  ٢٥mmقرار   كه بر روي محيط سيماني تخت ٥

  شود. تكرار مي ثانيه ٥درهر بارافتادن يك كمتر از  در نرخي كار صدمرتبه   اينكند.  مي  سقوط  دارد،  

  آزمون وقتيكه معلق مي شود و قبل از افتادن اندازه گيري شود. ارتفاع بايد از قسمتي از نمونه تا سطح

روش رها كردن نمونه بايد طوري باشد كه از محل تعليق با حداقل اغتشاش در لحظه رهايي، بصورت آزاد 

  سقوط كند.



 

نها اگر ترانسفورماتور با سيم (ها) يا كابل انعطاف پذير بيروني فراهم شده باشد، آنها را بريده تا طول آ

mmشود. ١٠٠  

هاي يكپارچه فراهم شده اند و براي استفاده در پريز ثابت منظور  ترانسفورماتورهايي كه با شاخك     ٤-١٦

، انجام مي ٣-١٦شده اند، بايد استقامت كافي مكانيكي را داشته باشند. آزمونهاي زير در عوض آزمونهاي بند

  شوند.

  مطابقت توسط آزمونهاي زير بررسي مي شود :

شرح  ١٣٠٧- ٣٢الف) آزمون بر روي سه نمونه و در غلطك مخصوصي همانطوريكه در استاندارد ملي ايران 

طول آنها به  داده شده است انجام مي گيرد. اگر ترانسفورماتور با سيم (هاي) بيروني ثابت فراهم شده باشد، 

mmكاهش مي يابد. هر نمونه نيز جداگانه مورد آزمون قرار مي گيرد. ١٠٠  

سقوط رخ مي دهد،  ١٠غلطك با نرخ پنج چرخش به ازاي هر دقيقه، چرخانده مي شود، و در هر دقيقه 

  بطوريكه تعداد سقوط مطابق شرايط زير مي باشد : 

  بار ٥٠بيشتر نباشد ،  ٢٥٠ gاگر جرم نمونه از  -

  بار ٢٥بيشتر باشد،  ٢٥٠ gاگر جرم نمونه از  -

  ندارد، نمونه نبايد خراب شود ولي نيازي نيست كه كار كند.بعد از آزمون، مطابق با اين استا

بشرط اينكه حفاظت در مقابل شوك الكتريكي تحت تاثير قرار نگيرد، قطعات كوچك ممكن است شكسته 

  شوند.

كجي پينها و خرابي رنگ  و تورفتگي هاي كوچك كه فواصل خزشي و فواصل هوايي را به زير مقادير 

  ، كاهش نمي دهند، ناديده گرفته مي شوند. ٦٣٥-١ندارد ملي ايران استا ١-٢٦مشخص در بند 

  هر سه نمونه بايد آزمون زير را متحمل شوند :



 

، ابتدا در يك جهت براي يك دقيقه و سپس در جهت مخالف نيز به مدت  ٤/٠ Nmب) وقتيكه گشتاور 

  ه باشند.يك دقيقه ديگر به ترانسفورماتور اعمال گرديد، پينها نبايد چرخشي داشت

  

وقتی چرخش پینها، ایمنی در مفهوم این استاندارد را مختل نمی سازد، این آزمون انجام   -يادآوري 

  نمی شود.

  

هاي تند  داده شده است در جهت محور طولي پين بدون تكان ٥پ) نيروي كششي همانگونه كه در جدول 

كششي يك ساعت بعد از اينكه  به مدت يك دقيقه بر روي هر پين در چرخش اعمال مي شود. نيروي

  ) ، اعمال مي شود.٧٠⋅٢( ocترانسفورماتور در قفسه گرمايشي قرار داده شد، در درجه حرارت 

  نيروي كشش هر پين -٥جدول 

 نيروي كشش تعداد قطب مقادير اسمي براي معادل نوع دو شاخه اي

  ٢  (و شامل مقادير مذكور) ١٠ Aو  ١٣٠/  ٢٥٠ Vحداكثر 

٣  

٤٠  

٥٠  

  ١٦ Aو حداكثر تا  ١٠ Aو بيش از  ١٣٠/  ٢٥٠ Vاكثر حد

  (و شامل مقادير مذكور) 

٢  

٣  

٥٠  

٥٤  

  ١٦ Aو حداكثر تا  ١٠ Aو بيش از   ٤٤٠ Vحداكثر 

  (و شامل مقادير مذكور) 

٣  

  ٣بيشتر از 

٥٤  

٧٠  

  



 

رنظر براي اهداف اين آزمون، كنتاكت هاي زمين حفاظتي، صرف نظر از تعداد آنها به عنوان يك قطب د

  گرفته مي شوند.

بعد از آزمون، و بعد از اينكه ترانسفورماتور تا درجه حرارت محيط سرد شد، هيچ پيني نبايد در بدنة 

  ، جابجا شده باشد. mm١ترانسفورماتور بيشتر از 

  آزمونهاي ب) و پ) بر روي نمونة جديد انجام مي شوند.

  

  و رطوبت مضرحفاظت در مقابل ورود گرد و غبار ، اشياي جامد   ١٧

محفظه هاي ترانسفورماتور بايد با درجه اي از محافظت در مقابل ورود گرد و غبار، اشياي جامد و   ١-١٧

  كه بر روي پالك آن درج شده است، فراهم شود. IPرطوبت مطابق با طبقه بندي ترانسفورماتور و شمارة 

  

  شده است. آورده “ش “، در پیوست  IPشرح سیستم شماره گذاري   -يادآوري 

  

توسط آزمون  IPو براي مقادير اسمي ديگر  ١-١-١٧مطابقت توسط آزمون مناسب مشخص شده در بند 

  بررسي مي گردد. ٢٨٦٨مناسب مشخص شده در استاندارد ملي ايران 

) ، ترانسفورماتور بايد تحت شرايط خروجي اسمي IPX 8مشخصه دوم (به استثناء  قبل از آزمون شماره 

  و سپس در ولتاژ اسمي به درجه حرارت كار پايدار آورده شود.قرار گرفته 

  باشد. ١٥⋅ oc ١٠ ocآب مورد استفاده آزمون بايد در درجه حرارت 

ترانسفورماتورها بايد مطابق با استفادة عادي در جائيكه دو شاخة مناسب و مربوط در مدار خروجي قرار 

  داده شد، نصب و سيم كشي شوند.



 

رهايي كه سيم يا كابل انعطاف پذير بيروني تعبيه نشده باشد، با سيم كشي بيروني براي ترانسفورماتو

  مشخص شده است، با بدترين نوع و سطح مقطع استفاده شده آماده مي شوند. ٢٢همانطوريكه در بند 

ي (الف تا د) ترانسفورماتور ثابتي براي نصب كه بدنة آن نيز در تماس با سطح ١-١-١٧براي آزمونهاي بند 

كلي معادل با تصوير  قرار دارد درنظر گرفته شده است. اين ترانسفورماتور بايد بر روي بردي با اندازة

  ترانسفورماتور مورد آزمون قرار گيرد.

در ترانسفورماتورهايي كه تمهيداتي براي جذب آب توسط سوراخ هاي جذبي درنظر گرفته شده، بايد با 

وند، مگر اينكه غير از اين در دستورات نصب سازنده مشخص پائين ترين حفرة جذب باز خود نصب ش

  شده باشد. روزنه هاي تهويه در طول آزمون، باز مي باشند.

ترانسفورماتورهاي قابل حمل كه براي استفاده عادي سيم كشي مي شوند، بايد در بدترين شرايط محلي 

  استفادة عادي قرار گيرند.

شند، بايد با گشتاوري معادل دو سوم گشتاور اعمال به گلندها در وجود داشته با 1در صورتيكه گلندهايي

  ، محكم شوند.٦- ٢٥آزمون بند 

را  ٣- ١٨بعد از تكميل آزمون ها، ترانسفورماتور بايد آزمون استقامت دي الكتريك مشخص شده در بند 

  تحمل كند و نتايج زير برقرار باشد :

مقاوم در برابر گرد و غبار ته نشين نشود بطوريكه اگر الف) هيچگونه پودر طلقي در ترانسفورماتورهاي 

  پودر هادي شود، عايق بندي دچار اشكال شده و الزامات اين استاندارد را برآورده نمي سازد.

  ، ننشيند.2ب) هيچگونه پودر طلقي در داخل محفظه هاي ترانسفورماتورهاي نفوذ ناپذير در مقابل غبار

                                                
1- Glands 
2- Dust - tight 



 

هاي برقدار يا عايق نباشد چون مي تواند براي كاربرد يا محيط هاي پ) هيچگونه اثر آب بر روي بخش

، كاهش ٢٦اطراف خطرناك شود، براي مثال ، مي تواند فواصل خزشي را به زير مقادير مشخص شده در بند 

  دهد.

ت) هيچگونه تجمعي از آب در ترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر چكه، مقاوم در برابر بارش، مقاوم در 

  ر ترشح و مقاوم در برابر پرش آب وجود نداشته باشد بطوريكه در برابر خرابي ايمن شود.براب

  نباشد. 1ث) هيچگونه اثري از آب وارد شده در هر بخش ترانسفورماتور نفوذ ناپذير در مقابل آب

  ج) هيچگونه دخولي توسط پروب آزمون مربوطه براي ترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر ورود شي

  ، صورت نپذيرد.2دجام

  آزمونها     ١-١-١٧

) بايد با انگشتك ٢شماره  IPترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر ورود شي جامد (با اولين مشخصة   - الف 

مطابق  ٣و پين آزمون مشخص شده در شكل  ٢٨٦٨آزمون استاندارد مشخص شده در استاندارد ملي ايران 

  قرار گيرند.مورد آزمون  ٢٦و  ٩با الزامات بندهاي 

  

نیازي نیست ترانسفورماتورهاي معمولی با حدود فعالیت مشخص شده در استاندارد ملی   -يادآوري 

  ، مورد آزمون واقع شوند. 2868ایران 

  

) بايد در هر ٤و  ٣شماره  IP ترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر ورود شي جامد (با اولين مشخصة  -ب 

  از استاندارد بين المللي Dيا  Cدها) با پروبي مطابق با پروب آزمون نقطة ممكن (به استثناي درزبن

IEC 61032 .و با اعمال نيرويي مطابق با جدول زير مورد آزمون قرار گيرند  
                                                
1- Water  -  tight 
2-Solid – object - proof 



 

  آزمون ترانسفورماتور مقاوم در برابر ورود شي جامد -٦جدول 

  پروب آزمون 

 IEC 61032مطابق با 

  قطر سيم

 (mm)پروب 

 نيروي اعمالي

C +0.05  ٣شماره  IPين اول
02.5  ١٠%N⋅٣  

D +0.05  ٤شماره  IPاولين 
01  ١٠%N⋅١  

  

  انتهاي سيم پروب بايد نسبت به راستاي طول آن با زاويه عمودي بريده شده و از خارها جدا شود.

) در اطاقك گرد و غبار ٥ماره ش IPترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر گرد و غبار (با اولين مشخصة   - پ 

تحت آزمون قرار مي  ، نشان داده شده است، ٢٨٦٨از استاندارد ملي ايران  ٢آلودي مانند آنچه در شكل 

گيرند. در اين آزمون پودر طلق توسط جريان هوا بصورت معلق نگه داشته مي شود و در طول آزمون، پمپ 

پودر براي هر متر مكعب  Kg٢ي شود. اطاقك بايد شامل خالء همانطوريكه نشان داده شده است ، متصل نم

از حجم خود باشد. پودر طلق استفاده شده بايد از ميان الك مربعي توري شكل كه قطر اسمي سيم آن 

µmو فاصله باز بين سيم  ٥٠µmبوده عبور داده شود و در ضمن بايد داراي گستره اي از اندازة ذره  ٧٥

  باشد. µm٥% وزن ، كمتر از ٥٠با حداقل  µm١هاي كوچك تا 

  آزمون مورد استفاده واقع شود. ٢٠اين پودر نبايد براي بيشتر از 

  آزمون بايد مطابق با زير انجام شود :

الف) ترانسفورماتور خارج از اطاقك گرد و غبارآلود بصورت معلق در خروجي اسمي كار مي كند تا اينكه 

  درجه حرارت عملي فرا برسد.

تور كه هنوز در حال كار مي باشد، با حداقل اغتشاش در اطاقك گرد و غبار آلود قرار داده ب) ترانسفورما

  مي شود.



 

  پ) درب اطاقك گرد و غبار آلود بسته مي شود.

  ت) پنكه / دمندة هوا كه باعث مي شود پودر بصورت معلق درآيد روشن مي شود.

ساعت در حاليكه پودر طلق در حالت معلق ث) بعد از يك دقيقه ترانسفورماتور خاموش شده و براي سه 

  در هوا مي باشد، خنك مي شود.

  

فاصله زمانی یک دقیقه بین روشن کردن پنکه / دمندة هوا و خاموش کردن ترانسفورماتور   -يادآوري 

براي اطمینان از این است که پودر طلق، بخوبی در اطراف ترانسفورماتور در طول سرد شدن اولیه، در 

باشد. ابتدا همانطوریکه در  شود که این کار براي ترانسفورماتورهاي کوچکتر خیلی مهم میهوا معلق 

حالت الف) مشخص شد، براي اطمینان از اینکه اطاقک آزمون افزایش حرارت نیابد، ترانسفورماتور 

  کار می کند.

  

 ”پ“) نيز مطابق با حالت ٦شماره  IP ترانسفورماتورهاي نفوذ ناپذير در مقابل غبار (با اولين مشخصه  -ت 

  مورد آزمون قرار مي گيرند.

) براي ده دقيقه تحت ريزش ١شماره  IPترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر چكه (با دومين مشخصة  - ث 

نشان  ٢٨٦٨استاندارد ملي ايران  ٣در دقيقه توسط وسيله اي كه در شكل  mm٣باران مصنوعي با شدت 

باالي سر ترانسفورماتور بطور عمودي  mm٢٠٠بطوريكه ريزش آب از ارتفاع داده شده است قرار مي گيرد 

  ريخته مي شود.



 

) با دستگاه پاشندة مطابق با ٣شماره  IPترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر باران (با دومين مشخصة   -ج 

نيم   . شعاع لولة، براي مدت ده دقيقه تحت پاشش آب قرار مي گيرند ٢٨٦٨از استاندارد ملي ايران  ٤شكل 

  دايره اي  بايد تا حد امكان كوچك بوده و مطابق با اندازه و موقعيت ترانسفورماتور باشد.

لوله بايد طوري سوراخ شده باشد كه پرش هاي آب بسوي مركز دايره هدايت شوند و فشار آب در درون 

  باشد. ٢kN/m٨٠دستگاه بايد تقريبا 

  در هر طرف خط قائم نوسان كند، بطوريكه زمان يك نوسان كامل ٦٠٠ يا ١٢٠٠لوله بايد بتواند با زاويه 

  ) ، حدود چهار ثانيه مي باشد.٢×١٢٠٠(

ترانسفورماتور بايد باالي خط محور لوله نصب شده بطوريكه انتهاي هر دو طرف ترانسفورماتور به اندازه 

در طول آزمون با نرخ يك دور  كافي از پرش آب پوشيده شود. ترانسفورماتور بايد حول محور عمودي خود

  بردقيقه چرخانده شود.

بعد از دورة ده دقيقه اي ، ترانسفورماتور بايد خاموش شده و بطور طبيعي خنك شود در حاليكه پاشش آب 

  براي ده دقيقه ديگر ادامه مي يابد.

گاه پاشندة مطابق با ) ، با دست٤ شماره  IP ترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر ترشح (با دومين مشخصة  -چ 

و توضيح داده شده در حالت قبل، براي مدت ده دقيقه ، تحت پاشش  ٢٨٦٨از استاندارد ملي ايران  ٤شكل 

آب قرار مي گيرند. ترانسفورماتور بايد زير خط محور لوله نصب شود بطوريكه انتهاي هر دو طرف 

  كافي از پرش آب برخوردار شوند. ترانسفورماتور به اندازة

در هر طرف خط قائم شود بطوريكه زمان يك نوسان  ١٨٠٠يا  ٣٦٠٠له بايد منجر به نوسان با زاويه تقريبا لو

) ، حدود دوازده ثانيه باشد. ترانسفورماتور بايد حول محور عمودي خود در طول آزمون با ٢× ٣٦٠٠كامل (

ون بايد به شكل مشبك باشد. نرخ يك دور بردقيقه، چرخانده شود. صفحة پشتيبان براي تجهيزات تحت آزم



 

ترانسفورماتور بايد خاموش شده و بطور طبيعي خنك شود، در حاليكه پاشيدن  بعد از اين دورة ده دقيقه اي ،

  آب براي ده دقيقه ديگر ادامه مي يابد.

) خاموش شده و بالفاصله ٥ شماره IPترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر پرش آب (با دومين مشخصة   -ح 

اي مدت پانزده دقيقه از تمامي جهات بوسيلة شلنگي كه داراي سر لولة آب بوده و با شكل و ابعاد نشان بر

تحت پاشش آب قرار داده مي شوند. اندازة  مطابقت دارد،  ٢٨٦٨از استاندارد ملي ايران  ٦داده شده در شكل 

D  برابرmmه شود.متر دور از نمونه نگه داشت ٣بوده و سر لولة آب بايد  ٣/٦  

  باشد. ٢kN/m٣٠فشار آب در سر لولة آب بايد تقريبا 

) خاموش شده و ٧شماره  IPترانسفورماتورهاي نفوذ ناپذير در مقابل آب (با دومين مشخصة   -خ 

آب باالي سر  mm١٥٠بالفاصله براي مدت سي دقيقه در آب غوطه ور مي شوند بطوريكه حداقل 

تا سطح آب فاصله داشته باشد.  m١ئين ترين قسمت ، حداقل ترانسفورماتور وجود داشته باشد و پا

  ترانسفورماتورها بايد توسط وسايل تثبيت كننده عادي خودشان در محل نگه داشته شوند.

  

این عملکرد براي ترانسفورماتورهایی که جهت کار در زیر آب منظور شده اند به اندازه   -يادآوري 

  کافی سخت نیست.

  

) بواسطة كار يا ٨شماره  IP رهاي نفوذ ناپذير در مقابل آب پرفشار (با دومين مشخصةترانسفورماتو  - د 

توسط وسايل مناسب گرم مي شوند بطوريكه درجه حرارت محفظه ترانسفورماتور از آب موجود در مخزن 

  بيشتر شود. oc١٠تا  oc٥آزمون به ميزان 

برابر فشاري كه  ٣/١دقيقه تحت آبي با فشار پس از آن ترانسفورماتور بايد خاموش شده و براي مدت سي 

  قرار گيرد.  با حداكثر عمق اسمي غوطه وري متناظر است،



 

عادي رخ دهند مقاوم  ترانسفورماتورها بايد در مقابل شرايط رطوبت كه ممكن است در استفادة    ٢-١٧

بدنبال آن بالفاصله  باشند. مطابقت توسط رفتار رطوبتي كه در اين بند شرح داده شد بررسي مي شود و

  انجام مي شود. ١٨آزمونهاي بند 

هاي  ترانسفورماتورهايي كه براي اتصال ثابت به منبع درنظر گرفته شده اند، با كابل تعبيه شده ولي با ورودي

يكي از آنها باز مي   باز مورد آزمون قرار مي گيرند. اگر موارد معيوب كنار گذاشته شده فراهم شده باشند،

اند، با سيم و  رانسفورماتورهايي كه براي استفاده با سيم يا كابل انعطاف پذير بيروني درنظر گرفته شدهشود. ت

  ورودي هاي سيم كه بدرستي تثبيت شده اند، مورد آزمون قرار مي گيرند.

اجزاي الكتريكي ، پوششها و بخشهاي ديگر كه بدون كمك ابزاري قابل خارج ساختن مي باشند، در 

  م بيرون آورده شده و با قسمت اصلي در معرض رطوبت قرار مي گيرند.صورت لزو

  % است فراهم٩٥% و ٩١شرايط رطوبتي از طريق محفظه مرطوبي كه شامل هوا با رطوبت نسبي بين 

در هر مقدار مناسب  oc١مي شود. دماي هوا ، در تمام مكانهايي كه نمونه ها را مي توان قرار داد، با دقت 

  ، نگهداري مي شود. oc٣٠و  oc٢٠بين 

  ) تنظيمt+٤(ocو tقبل از اين كه نمونه درمحفظه مرطوب قرار داده شود، درجه حرارت آن بين 

  شود. مي

  نمونه مطابق با شرايط زير در محفظه نگهداشته مي شود :

مدت دو يا پائين تر به  ٢٠IP براي ترانسفورماتورهاي معمولي وترانسفورماتورهاي با حفاظت داراي نماية -

  ساعت) ٤٨روز (

  ساعت) ١٦٨روز ( ٧براي ترانسفورماتورهاي ديگر  -

در اكثر حاالت ، قبل از ايجاد شرايط رطوبتي حداقل براي چهار ساعت نمونه ها را براي اينكه به درجه  

  حرارت مشخصي برسند، آنها را در آن درجه حرارت نگه مي دارند.



 

  

سولفات سدیم   % می تواند با قرار دادن محلول اشباع شدة95% تا 91رطوبت نسبی بین   -يادآوري 

)4SO2Na) 3) یا نیترات پتاسیمKNO در آب بدست آید بطوریکه محلول به اندازه کافی سطح تماس (

درون محفظه،   بزرگی با هوا در محفظه رطوبتی داشته باشد. به منظور رسیدن به شرایط مشخص شدة

رار بوده و بطورکلی از محفظه با عایق بندي حرارتی استفاده ضروري است که گردش ثابت هوا برق

  شود.

، ترانسفورماتور نبايدمطابق با مفهوم اين استاندارد، ١٨بعد از ايجاد شرايط مذكور، وانجام آزمونهاي بند 

  خراب شود.

  

  مقاومت عايقي و استقامت دي الكتريك    ١٨

 فورماتورها بايد به اندازه كافي باشد.مقاومت عايقي و استقامت دي الكتريك ترانس    ١-١٨

شود، بررسي  انجام مي٢-١٧كه بالفاصله بعد از آزمون بند  ٤-١٨تا  ٢-١٨مطابقت توسط آزمونهاي بندهاي 

مي گردد بطوريكه نمونه در محفظة رطوبتي يا در اطاقي كه به حرارت مقرر رسيده بعد از دوباره سوار كردن 

  ورده شده باشند، قرار مي گيرد.قسمتهايي كه ممكن است بيرون آ

اندازه گيري مي شود بطوريكه يك دقيقه بعد از اعمال  V٥٠٠تقريبا  .d.cمقاومت عايقي با ولتاژ     ٢-١٨

  ولتاژ اندازه گيري انجام مي گيرد.

  ، باشد. ٧مقاومت عايقي نبايد كمتر از مقادير آورده شده در جدول 

  مقادير مقاومت عايقي -٧جدول 

  مقاومت عايقي ي مورد آزمونعايق بند
(MΩ) 

    بين بخشهاي برقدار خطرناك و بدنه :



 

  براي عايق بندي پايه -
  براي عايق بندي تقويتي -

  بين مدارهاي ورودي و مدارهاي خروجي (عايق بندي پايه)
  بين مدارهاي ورودي و مدارهاي خروجي (عايق بندي مضاعف يا تقويتي)

  اي ورودي ديگر متصل به هم بين هر مدار ورودي و تمامي مداره
  بين هر مدار خروجي و تمامي مدارهاي خروجي ديگر متصل بهم

كه فقط توسط  ٢بين بخشهاي برقدار خطرناك و بخشهاي فلزي ترانسفورماتورهاي طبقه 
  بندي پايه از بخشهاي برقدار خطرناك جدا شده اند. عايق

سط عايق بندي پايه از بخشهاي برقدار كه فقط تو ٢بين بخشهاي فلزي ترانسفورماتورهاي طبقه 
  خطرناك و بدنه جدا شده اند.

  بين دو ورق فلزي در تماس با سطوح داخلي و خارجي محفظه ها از مواد عايق كننده

٢  
٧  
٢  
٥  
٢  
٢  
٢  
  
  
٥  
  
٢  

دقيقه تحت ولتاژي سينوسي شكل با  ١، عايق براي مدت  ٢-١٨بالفاصله بعد از آزمون بند     ٣-١٨

  ، آورده شده است. ٨قرار مي گيرد. مقدار ولتاژ آزمون و نقاط اعمال آن در جدول  ٦٠/٥٠ Hzفركانس 

  قبل از اجراي آزمون ، مقاومت ها، خازن ها و اجزاي ديگر قطع مي شوند.

  مقادير ولتاژهاي آزمون -٨جدول 

 كاربرد ولتاژ آزمون
 *Vولتاژ كاري 

١٠٠٠ ٦٠٠ ٣٠٠  ١٥٠ > ٥٠ 

مدارهاي ورودي و بخشهاي ) بين بخشهاي برقدار ١

 برقدار مدارهاي خروجي (عايق بندي پايه)

٢٧٥٠ ٢٥٠٠ ٢١٠٠ ١٤٠٠ ٢٥٠ 

) بين بخشهاي برقدار مدارهاي ورودي و بخشهاي ٢

برقدار مدارهاي خروجي (عايق بندي مضاعف يا 

  تقويتي)

٥٥٠٠  ٥٠٠٠  ٤٢٠٠  ٢٨٠٠  ٥٠٠  



 

  ) با عايق بندي پايه و تكميلي بين موارد زير :٣

  خشهاي برقدار با قطبش متفاوتالف) ب

ب) بخشهاي برقدار و بدنه در صورتيكه بايستي به 

  زمين حفاظتي وصل شوند.

پ) بخشهاي هادي دسترس پذير و ميلة فلزي با 

همان قطر به عنوان سيم يا كابل انعطاف پذير (يا 
ورق فلزي كه بدور سيم پيچيده شده باشد) و در 

و قالب و داخل غالف دروني، محافظ هاي سيم 

  ساير موارد مشابه قرار داده شده باشند.

  ت) بخشهاي برقدار و بخش هادي مياني

  ث) بخشهاي هادي مياني و بدنه

٢٧٥٠  ٢٥٠٠  ٢١٠٠  ١٤٠٠  ٢٥٠  

  ٥٥٠٠  ٥٠٠٠  ٤٢٠٠  ٢٨٠٠  ٥٠٠  ) با عايق بندي تقويتي بين بدنه و بخشهاي برقدار٤

  توسط درون يابي بين مقادير فهرست شده تعيين مي شوند. مقادير ولتاژ آزمون براي مقدار مياني ولتاژ كاري  *

  در ابتدا، ولتاژي كمتر از نصف ولتاژ مقرر اعمال شده و سپس بسرعت به مقدار كامل باال برده مي شود.

در طول آزمون نبايد هيچگونه قطعي يا تخلية الكتريكي غير عادي رخ دهد. نمودارهاي مربوط به چگونگي 

  آورده شده است. ”ز“زمون در پيوست اعمال ولتاژهاي آ

ترانسفورماتور ولتاژ باال كه براي آزمون استفاده مي شود، بايد وقتيكه ترمينال هاي خروجي اتصال كوتاه مي 

را تامين نمايند. رها سازهاي مربوط به اضافه بار مدار، نبايد براي هر جرياني  mA٢٠٠حداقل جريان  شوند، 

ايند. ولتمتر استفاده شده براي اندازه گيري مقدار ولتاژ آزمون بايد مطابق با ، عمل نم ١٠٠  mAكمتر از 

باشد. بايد مراقب بود كه ولتاژ اعمال شده براي آزمون بين مدارهاي  ٥/٢، از طبقه  ٤٠٢٩استاندارد ملي ايران 

كه بين مدارهاي ورودي و خروجي، فشار زيادي به عايق ديگر وارد نكند. اگر توسط سازنده بيان شده باشد 

ورودي و خروجي، همانند مدار ورودي به هسته و از هسته به مدار خروجي ، سيستم عايق بندي مضاعف 



 

، مورد آزمون قرار مي ٨لذا هر عايق بطور جداگانه مطابق با ولتاژ آزمون رديف سوم ازجدول   وجود دارد،

  اعمال مي شود.گيرد. ولتاژ يكساني نيز به عايق مضاعف بين ورودي و بدنه ، 

كه شامل عايق بندي تقويتي و عايق بندي مضاعف مي باشند، بايد مواظب بود كه  ٢براي موقعيتهاي طبقه 

  ولتاژ اعمال شده به عايق بندي تقويتي، فشار زيادي به عايق بندي پايه و تكميلي وارد نسازد.

لتاژي معادل دو برابر ولتاژ اسمي دقيقه به و ٥، يك مدار ورودي براي  ٣- ١٨بعد از آزمون بند     ٤-١٨

منبع و با دو برابر فركانس اسمي ، متصل مي شود. هيچگونه باري به ترانسفورماتور متصل نمي شود. در 

  وجود داشته باشد بصورت سري بيكديگر متصل مي شوند. 1طول آزمون، اگر سيم پيچهاي چند اليي

اتصال برحسب دقيقه معادل ده برابر   وريكه طول دورةفركانس آزمون باالتر نيز مي تواند استفاده شود بط

  دقيقه نباشد. ٢فركانس اسمي كه بر فركانس آزمون تقسيم شده باشد بوده و كمتر از 

در طول آزمون، نبايد هيچگونه شكست عايقي بين دورهاي سيم پيچ، بين مدارهاي ورودي و خروجي، بين 

  چ ها و هر هستة هادي بوجود آيد.مدارهاي ورودي و خروجي مجاور يا بين سيم پي

  

  ساختمان    ١٩

بايد  بطور كلي مدارهاي ورودي و خروجي همانطوريكه در قسمت دوم مربوط مشخص شده اند،   ١-١٩

توسط عايق جدا شده و بطور كلي ساختمان بايد طوري باشد كه هيچگونه اتصالي ممكن نباشد. بجزء اينكه 

زي ديگر مستقيما يا بصورت غيرمستقيم و از روي عمد انجام شده بين اين مدارها، از طريق بخشهاي فل

  باشد.

  ) نبايد در ساختمان ترانسفورماتورها استفاده شوند.”سلولوئيد“موادي كه بسرعت مي سوزند (مانند    ٢-١٩

                                                
1- Poly filar 



 

ه موادي چون ابريشم، كتان، كاغذ و مواد مشابه رشته اي نيز نبايد براي عايق بندي استفاده شوند مگر اينك

  اشباع شده باشند.

واكس و اشباع كننده هاي مشابه نيز نبايد استفاده شوند، مگر اينكه بطور مناسب از جابجايي جلوگيري شده 

  باشد.

مطابقت توسط بازرسي، بررسي شده و در صورت شك و ترديد، موادي كه بسرعت مي سوزند توسط 

   كنترل مي شوند. ٢-٢٧آزمون برافروختگي سيم مطابق با بند 

  

مواد عایق کننده درصورتی اشباع شده درنظر گرفته می شوند که درزهاي بین رشته هاي  -يادآوري 

  مواد بطور اساسی با عایق مناسبی پر شده باشند.

  چوب اشباع شده نيز نبايد به عنوان عايق بندي تكميلي يا تقويتي استفاده شود.

  برابر اتصال كوتاه يا ايمن در برابر خرابي باشند. ترانسفورماتورهاي قابل حمل بايد يا مقاوم در   ٣-١٩

  مطابقت توسط بازرسي بررسي مي شود.

پيش بيني هاي الزم براي جلوگيري از اتصال بين بخشهاي فلزي دسترس پذير و كانالها يا غالف    ٤-١٩

  بايد درنظر گرفته شوند. ٢هاي فلزي سيم كشي تغذيه ترانسفورماتورهاي طبقه 

  ازرسي ، بررسي مي شود.مطابقت توسط ب

كه به عنوان عايق تكميلي يا عايق تقويتي بكار  ٢در مورد بخشهاي ترانسفورماتورهاي طبقه    ٥-١٩

روند و ممكن است در طول دوباره سوار كردن بعد از سرويس دهي معمولي حذف شوند، بايد مطابق با  مي

  زير عمل شوند :

  را خارج نمود مگر اينكه بطور جدي خراب شوند. بطريقي محكم و ثابت شوند كه نتوان آنها -



 

طوري طراحي شوند كه نتوان آنها در محل نادرست جايگزين نمود و در صورتيكه حذف شوند،  -

  ترانسفورماتور بصورت غير عملياتي در آمده و بطور آشكارا ناقص مي شود.

  مطابقت توسط بازرسي و توسط آزمون دستي بررسي مي شود.

  

بهرحال موارد دیگري نیز می تواند به عنوان عایق تکمیلی بر روي سیم کشی داخلی   -١يادآوري 

  استفاده شده بشرط اینکه با ابزار ساده اي در محل قرار داده شود.

  

شکستن یا  موارد خاص دیگر بایستی با ابزار ساده طوري ثابت شوند که فقط بوسیلۀ  -٢يادآوري 

  بتوان آن را از دو طرف باال برد. بریدن بتوان آنها را خارج نمود یا

سرویس دهی معمول شامل تعویض سوئیچها، مدارهاي حفاظتی و سیم هاي منبع تغذیه   -٣يادآوري 

  این کار را بدهد. بوده، بشرط اینکه نوع الصاق اجازة

  

محفظه هاي فلزي زیرین با پوششی از الك و الکل یا موادي به شکل پوشش دهنده که   -٤يادآوري 

  را تحمل نکنند نمی توانند بقدر کفایت اهداف این الزامات را برآورده سازند. 10- 19مون بند آز

  

بايد طوري ساخته شوند كه اگر هر سيم، پيچ، مهره، واشر، فنر  ٢و طبقه  ١ ترانسفورماتورهاي طبقه   ٦-١٩

فواصل  تفادة عادي، يا بخش مشابه، شل شوند يا از محل خود بيفتند، ترتيبي داده شود كه در حالت اس

هاي ورودي و  خزشي يا فواصل هوايي عايق بندي تكميلي يا عايق بندي تقويتي يا فاصلة بين ترمينال

  ، كاهش يابند. ٢٦% مقدار مشخص شده در بند ٥٠خروجي نتوانند به كمتر از 



 

  مطابقت توسط بازرسي ، اندازه گيري و توسط آزمون دستي بررسي مي شود.

  

  اي اهداف این الزامات موارد زیر نیز لحاظ می شوند :بر  -يادآوري 

  مستقل ، بصورت همزمان شل شوند.  انتظار نمی رود که دو ثابت کنندة -

واشرهاي قفل کننده اي درنظر گرفته شده   به همراه بخشهایی که با پیچها یا مهره ها ثابت می شوند، -

مهره ها در طول تعویض سیم یا کابل انعطاف  است که بنظر می رسد شل نشوند بشرط اینکه پیچها یا

  پذیر منبع یا سرویس دهی معمول خارج نشوند.

بنظر می رسد هادي هایی که با قلع کاري متصل می شوند، به اندازه کافی ثابت نشوند، مگر اینکه  -

  آنها در مکانی نزدیک به پایاندهنده و توسط قالب کردن مستقل از قلع کاري نگه داشته شوند.

، به  IEC 60998-2-2بنظر می رسد که ترمینال هاي بدون پیچ مطابق با استاندارد بین المللی  -

  کافی هادي را بدون ابزاري اضافی ثابت کنند. اندازة

  کافی امن باشند، مگر اینکه تثبیت کنندة بنظر نمی رسد که سیمهاي متصل شده به ترمینال ها به اندازة -

  ر ترمینال تعبیه شده باشد.اضافی نوع مناسب در کنا

  اضافی نه تنها هادي بلکه عایق را نیز نگه می دارد.  در حالت هادي هاي رشته اي، این تثبیت کنندة

  سیم هاي کوتاه محکم، وقتیکه در محل ترمینال بخوبی پیچ نشوند، مسئول بیرون آمدن از آن -

  نمی باشند.

  

شوند بايد از  به بخشهاي فلزي دسترس پذير متصل مي بخشهايي كه توسط مقاومت ها يا خازن ها   ٧-١٩

  عايق بندي مضاعف يا عايق بندي تقويتي، جدا شوند. بخشهاي برقدار خطرناك بوسيلة



 

  مطابقت توسط آزمونهايي براي عايق بندي مضاعف يا عايق بندي تقويتي بررسي مي شود.

رناك و بخشهاي فلزي دسترس پذير، مقاومت ها يا خازنهاي متصل شده بين بخشهاي برقدار خط   ٨-١٩

بايد شامل حداقل دو قطعه جداگانه باشند كه امپدانس آنها در طول عمر ترانسفورماتور تغيير قابل توجهي 

نبايد  ٩از مقادير مشخص شده در بند   نكنند. اگر هر كدام از اين قطعه ها اتصال كوتاه يا مدار باز شوند،

  تجاوز كنند.

  بررسي مي شود. و توسط اندازه گيري،  مطابقت توسط بازرسي

  

و خازنهاي  4582از استاندارد ملی ایران  1- 14بنظر می رسد که مقاومت هاي مطابق با بند   -يادآوري 

قطعات مناسبی باشند. یک خازن مطابق با الزامات  IEC 60384-14مطابق با استاندارد بین المللی 

  ، نیز بنظر می رسد که کافی باشد. IEC 60384-14از استاندارد بین المللی  Y1 طبقه

  

مواد عايق كننده اي كه سيم پيچ هاي ورودي و خروجي را از يكديگر جدا مي كنند و بخشهاي    ٩-١٩

شوند،  استفاده مي ٢طبيعي يا الستيك مصنوعي كه به عنوان عايق بندي تكميلي در ترانسفورماتورهاي طبقه 

ا طوري مرتب و ابعاد بندي شده باشند كه هرچند تركهايي ممكن است مقاوم بوده ي 1بايد در مقابل پيري

  كاهش نيابند. ٢٦بوجود آيد، ولي فواصل خزشي به زير مقادير مشخص شده در بند 

مطابقت توسط بازرسي و توسط اندازه گيري بررسي مي شود و در صورت شك و ترديد مربوط به خواص 

  شود.پيري الستيك، توسط آزمون زير كنترل مي 

بخشهاي الستيكي در فضايي از اكسيژن تحت فشار مورد پيري قرار مي گيرند. نمونه ها بطور آزاد در 

باشد.  مخزني از اكسيژن معلق مي شوند، ظرفيت مؤثر مخزن تحت استفاده حداقل ده برابر حجم نمونه ها مي

٢N/cm )+7% و با فشار ٩٧حداقل مخزن با اكسيژن تجارتي با درجة خلوص 
  ) پر مي شود.0210

                                                
1- Ageing 



 

oc )+1نمونه ها در مخزن و دردرجه حرارت 
ساعت) نگه داري مي شوند.  ٩٦) براي مدت چهار روز (070

ساعت  ١٦بعد از آن بالفاصله از مخزن بيرون آورده شده و با جلوگيري از تابش نور مستقيم، براي حداقل 

نمونه ها امتحان شده و نبايد هيچگونه تركي با بينايي  ر مي گيرند. بعد از آزمون، در درجه حرارت محيط قرا

  عادي يا با بينايي اصالح شده و بدون بزرگنمايي مشاهده شود.

  

در صورت شک و تردید براي مواد غیر از الستیک، آزمون خاصی می تواند انجام شود   -يادآوري 

  ).3-26و  3- 14(مطابق با بندهاي 

هاي اوليه  اده از مخزن اكسيژن مي تواند خطر داشته باشد مگر اينكه با دقت انجام شود. تمامي احتياطاستف

  بايستي درنظر گرفته شود تا از خطر انفجار بخاطر اكسيده شده ناگهاني جلوگيري شود.

ه اي هرگاه محافظت از بخشهاي برقدار خطرناك در مقابل تماس تصادفي توسط پوشش عايق كنند   ١٠-١٩

  تضمين شود، اين پوشش بايد قادر به تحمل آزمونهاي زير باشد :

  الف) آزمون پيري

) از استاندارد ملي ايران Baبخش پوشش داده شده تحت شرايط توصيف داده شده در بخش اول (آزمون 

  گيرند. ساعت) قرار مي ١٦٨) براي دوره اي هفت روزه (٧٠⋅٢(oc، در درجه حرارت  ١٣٠٧- ٢

بخش مذكور تا درجه حرارت محيط خنك شده و بايستي در بازرسي به عمل آمده،  ن رفتار، بعد از اي

  پوشش ، شل نشده و از مواد پايه عقب كشيده نشده باشد.

  ب) آزمون ضربه

) قرار داده مي شود. در -١٠⋅٢(oCساعتي در درجه حرارت  ٤پس از آن پوشش مذكور براي دوره اي 

اي كه  پوشش تحت ضربه قرار مي گيرد بطوريكه در هر نقطه از اليه رار دارد، حاليكه در اين درجه حرارت ق



 

  ضعيف بنظر آيد، با چكش ضربه اي كه مثل فنر عمل مي كند، مطابق با استاندارد بين المللي

IEC 60068-2-63  و با انرژيJ)اعمال مي شود.٥/٠⋅٠٥/٠ (  

نه تركي با بينايي عادي يا بينايي اصالح شده بعد از اين آزمون، پوشش نبايد خراب شود. بخصوص هيچگو

  بدون بزرگنمايي مشاهده نگردد.

  پ) آزمون خراش

مورد آزمون خراش  سرانجام، بخش مذكور در باالترين درجه حرارت بدست آمده تحت شرايط كار عادي، 

م بشكل قرار مي گيرد. خراشهايي توسط پين فوالدي سخت شده ايجاد مي شود بطوريكه انتهاي هر كدا

  ) گرد شده باشد.٢٥/٠⋅٠٢/٠(mmباشد درآيد و نوك آن با شعاع  ٤٠٠مخروطي كه داراي زاويه راس 

نشان داده  ٤همانطوريكه در شكل  mm/s٢٠خراشها توسط كشيدن پين در طول سطح و با سرعت حدود 

  شده است ايجاد مي شوند. پين طوري بار مي شود كه نيروي بكار رفته در طول محور آن

 N )باشد. خراشها حداقل ١٠⋅٥/٠ (mmبا يكديگر و حداقل  ٥mmنمونه فاصله دارند. از لبة ٥  

بعد از اين آزمون، پوشش نبايد شل شده و سوراخ شده باشد و بايد آزمون استقامت دي الكتريك 

ر مشخص شد) را تحمل كند بطوريكه ولتاژ آزمون بين مواد پايه و ورق فلزي د ١٨(همانطوريكه در بند 

  تماس با الية اعمال مي شود.

  

  آزمونها می توانند بر روي نمونه جداگانه اي از بخش پوشش داده شده انجام شوند.  -يادآوري 

  



 

كافي  دگمه ها و ساير موارد، بايد از مواد عايقي بوده يا به اندازة دستگيره ها ، اهرم هاي كاري،   ١١-١٩

ميله هاي خود جدا شده يا توسط چنين عايقي محكم شوند  توسط عايق تكميلي پوشيده شده باشند، يا از

  بطوريكه در مواقع خرابي عايق، ميله ها يا ثابت كننده  برقدار شوند.

مطابقت توسط بازرسي و در صورت لزوم بوسيله الزامات مشخص شده براي عايق بندي تكميلي، بررسي 

  مي شود.

  ساختمان سيم پيچ   ١٢-١٩

  تمهيداتي بايد درنظر گرفته شود : رماتورها، به منظور جلوگيري از حاالت زير، در تمامي انواع ترانسفو

  جابجايي بي مورد سيم پيچ هاي ورودي يا خروجي يا تعداد دورهاي آن -

  جابجايي بي مورد سيم كشي داخلي يا سيمهاي اتصال بيروني -

  پارگي سيم ها ياشل شدن اتصاالتجابجايي بي مورد بخشهايي ازسيم پيچ ها ياسيم كشي داخلي درمواقع  -

  ، بررسي مي شود. ١٦مطابقت توسط بازرسي و بوسيلة آزمونهاي بند 

  آخرين دور هر سيم پيچ نبايد جابجا شود.

  

  ابزار جلوگیري کننده از جابجایی مذکور می توانند یکی از موارد زیر باشند :  -١يادآوري 

  ناسب یا قالب سیمابزار ساده اي چون نوار، عامل روکش کنندة م -

  فن آوري فرآیند -

  



 

که بخاطر  1در صورت لزوم صفحۀ حفاظتی به منظور جلوگیري از تلفات جریان گردابی  -٢يادآوري 

نتوانند بطور همزمان یکدیگر  ایجاد دور کوتاه تولید می شود، باید طوري ترتیب داده شود که هر دو لبۀ

  و یا هستۀ آهنی را لمس کنند.

  

ر جائيكه از نوار دندانه دندانه شده به عنوان عايق استفاده شود، فرض مي شود كه دندانه اليه د   ٢-١٢-١٩

، ١٣مقادير كاهش يافته جدول  هاي مختلف روي هم رفتگي خواهند داشت. براي فاصلة از ميان عايق،

ي بدون دندانه ، در صورتيكه يك الية اضافي از نوار دندانه دار و يك الية اضاف ١- و جدول ت ١- جدول پ

  در محل دندانه قرار گيرد مي تواند استفاده شوند.

  داده شده است. 1-2- یک مثال در پیوست ر  -١يادآوري 

استفاده شوند، در دورهاي انتهایی هر الیه باید از جابجایی  2در صورتیکه بوبینهاي بدون برآمدگی

  جلوگیري شود.

  

می تواند با مواد عایق کنندة مکفی، و در وراي دورهاي براي مثال ، در هم نهی هر الیه   -٢يادآوري 

  انتهایی از هر الیه ، انجام شود. عالوه بر این ، موارد زیر نیز امکان پذیر است :

اشباع شوند و بطور اساسی فضاهاي تداخل شده را پر  3سیم پیچ (ها) می توانند با مواد سخت پخت -

  ش نمایند.کنند و بطور مؤثر دورهاي انتهایی را روک

سیم پیچ (ها) می توانند بوسیلۀ مواد عایق کننده یا با توجه به فن آوري فرآیند، با یکدیگر نگه داشته  -

  شوند.
                                                
1-Eddy current losses 
2- Cheekless 
3- Hard - baking 



 

  

  بررسي مي شود. ١٨و  ١٧، ١٦مطابقت توسط بازرسي و توسط آزمونهاي بندهاي 

  

  يا تقويتي فراهم سيمهاي سيم پيچ عايق شده، عايقي كه از آن عايق بندي پايه، تكميلي   ٣-١٢-١٩

  مي شود بايد الزامات زير را برآورده سازند :

اين الزامات اضافي به تمامي انواع ترانسفورماتورها براي عايق بندي پايه يا عايق بندي تكميلي كه جداگانه 

تي بندي (و ح بكار رفته اند، و به ترانسفورماتورهايي كه براي منابع تغذيه سوئيچينگ در تمامي انواع عايق

  تركيبي از آنها) نيز قابل اعمال مي باشد.

  

مقررات تکمیلی دیگري براي اعمال این فن آوري به تمامی انواع ترانسفورماتورها شامل   -يادآوري 

 ترکیبی از عایق بندي نیز تحت بررسی می باشد.

  

  سيم هاي سيم پيچ عايق شده بخشهاي پيچيده شده بايد الزامات زير را برآورده سازند :

پيچيده بدون  الف) اگر عايق بندي سيم، سيم پيچ به منظور فراهم كردن عايق بندي پايه يا تكميلي در جزء

  عايق در هم نهي شدة ديگري بكار رود، آنگاه :

  مطابق باشد. ”د“ياعايق بندي معادل ازنظركيفيت) بايدباپيوست  1سيم عايق شده (براي مثال پلي ايميد -

  شامل حداقل دو اليه باشد. عايق بندي هادي بايد -

ب) اگر عايق بندي سيم پيچ به منظور فراهم كردن عايق بندي مضاعف يا تقويتي در بخش پيچيده بكار رود 

  ، آنگاه :

                                                
1- Polyimide 



 

  مطابق باشد. ”د“سيم عايق شده (براي مثال پلي ايميد ياعايق بندي معادل ازنظركيفيت) بايد باپيوست  -

  ل سه اليه باشد.عايق بندي هادي بايد شامل حداق -

دو سيم عايق شده مجاور كه نسبت به هم نزديك مي باشند بايستي در صورتيكه عايق بندي هر هادي  -

  براي ولتاژ كاري درنظر گرفته شود توسط عايق بندي مضاعف جدا شوند.

% تحت آزمون معمولي ١٠٠پ) سازنده بايد نشان دهد كه سيم بكار رفته در جزء پرداخت شده، بطور 

  قرار گرفته است. ”٣-د“ستقامت دي الكتريكي مطابق با پيوست ا

براي سيم پيچ هاي يا عايق بندي مضاعف يا تقويتي، آزمونهاي تكميلي والزامات زير نيز بايد برآورده شوند 

:  

  ٣-١٤آزمون چرخه اي حرارتي مطابق با بند  -

  سوزي وايجادمسيرجريان خزشي ش: مقاومت در برابر حرارت ،حرارت غيرعادي وآت ٣-٢٧آزمون بند  -

  ) ، هيچ مقداري الزم نيست.٢از كادر  )و قسمت پ ١-و جدول ت ١-، جدول پ ١٣در جدول  -

دستگيره ها، اهرم هاي كاري و ساير موارد بايد بطريقي قابل اعتماد طوري ثابت شوند كه در اثر       ١٣-١٩

  يش بيايد، شل نشوند.حرارت، ارتعاش و غيره كه ممكن است در استفاده عادي پ

  بررسي مي شود. ١٦و  ١٤مطابقت توسط بازرسي و آزمونهاي بندهاي 

بايد بطور امن محكم  پوشش هايي كه حفاظت در مقابل شوك الكتريكي را فراهم مي كنند،       ١٤-١٩

ار محكم شوند. بايد توسط حداقل دو روش مستقل كه يكي از آنها به استفاده از ابزار نياز داشته باشد، ك

  كاري انجام شود.

  مطابقت توسط بازرسي و آزمون دستي بررسي مي شود.

  



 

پوشش را ممکن است با روشهایی از جمله فرورفتگی یا لبه دار کردن، به شکل یکی از   -١يادآوري 

  حاالت محکم کاري ترکیب نمود.

  

د مورد استفاده قرار گیرند، ولی پیچها می توانند در روشی که به استفاده از ابزار نیاز دارن  -٢يادآوري 

مهره هاي کنگره اي یا پیچ هاي کنگره اي ، حتی اگر براي درزگیري نیز آمادگی داشته باشند، مناسب 

  نمی باشند.

  

ترانسفورماتورهايي كه با پين تهيه شده و براي استفاده بداخل پريز ثابت بكارمي روند نبايد بي       ١٥-١٩

  تحت فشار قرار بگيرند. مورد بر روي اين سوكت ها

شود)  مطابقت توسط قرار دادن ترانسفورماتور (همانطوريكه در استفادة عادي بداخل پريز ثابت قرار داده مي

بطوريكه پريز حول محور افقي از طريق خطوط  بررسي مي شود،  ٦٧٢١منطبق با استاندارد ملي ايران 

  پريز، هم محور مي شود. 1ير شوندهپشت وجه درگ mm٨مركزي الستيك هاي تماس در فاصله 

 Nm٢٥/٠عمودي، گشتاور اضافي اعمال شده به پريز نبايد از براي نگهداري وجه درگير شونده در صفحة

  بيشتر شود.

، بايد يا ترانسفورماتور VA٢٠٠ترانسفورماتورهاي قابل حمل با ولتاژ اسمي خروجي كمتر از       ١٦-١٩

يا باالتر باشد. براي ترانسفورماتورهاي معمولي و  IP20ظتي حفا معمولي بوده يا داراي نماية

، بايد در دستورالعمل هاي آن، بيان مي شود كه چنين IPX0ترانسفورماتورهاي داراي نمايه حفاظتي 

  ترانسفورماتورهايي فقط براي استفاده در داخل ساختمان درنظر گرفته شده اند.

                                                
1- Engagement face 



 

براي  ٥/٢ KVAولي كمتر از  VA٢٠٠سمي بيشتر از ترانسفورماتورهاي قابل حمل داراي خروجي ا

بايد داراي نمايه حفاظتي،  براي ترانسفورماتورهاي چند فاز، KVA٣/٦ترانسفورماتورهاي تك فاز، يا كمتر از 

IPX4 .يا باالتر باشند  

براي ترانسفورماتورهاي تك فاز يا  KVA٥/٢ترانسفورماتورهاي قابل حمل داراي خروجي اسمي بيشتر از 

  KVA٣/٦بيشتر از

  يا باالتر باشند. IP21حفاظتي  براي ترانسفورماتورهاي چند فاز بايد داراي  نماية

باشند  ) ميIPX6(مشتمل بر خود  IPX6تا  IPX1حفاظتي  ترانسفورماتورهايي كه داراي نماية       ١٧-١٩

  باشند. mm٣باعرض حداقل  ٢mm٢٠يا مساحت  mm٥بايد داراي سوراخ جذب مؤثر با قطر حداقل 

اگر ترانسفورماتور شامل سيم پيچ و هسته ، بطور كامل با مواد عايق كننده پر شده باشند، سوراخ جذب 

  مورد نياز نمي باشد.

شوند،  يا باالتر هستند، بايد وقتيكه بطور صحيح نصب مي IPX7حفاظتي  ترانسفورماتورهايي كه داراي نماية

  كامال مهار شوند.

، بايد در صورت وجود با دو شاخه  IPX1اتورهاي داراي نمايه حفاظتي باالتر از ترانسفورم      ١٨-١٩

  قالب ريزي شده ارائه شوند.

كه براي اتصال بوسيلة سيم يا كابل انعطاف پذير طراحي شده اند،  ١ترانسفورماتورهاي طبقه       ١٩-١٩

نده و دو شاخة تماس زمين كنندة ارائه بايد با سيم يا كابل انعطاف پذير جدا نشدني همراه با هادي زمين كن

  شوند.

، بررسي ١-١٧، توسط بازرسي، اندازه گيري و توسط آزمونهاي بند  ١٩- ١٩تا  ١٦-١٩مطابقت، با الزامات 

  مي شود.



 

بايد ازنظر الكتريكي از يكديگر و از مدارهاي ديگر  PLEVو  SELVبخشهاي برقدار مدارات       ٢٠-١٩

ار رفته بايد تضمين نمايد كه جداسازي الكتريكي بين مدار خروجي و مدار جدا شوند. آرايش هاي بك

  ايمن، كمتر از ولتاژ كاري مربوط درنظر گرفته شده نباشد.  ورودي ترانسفورماتور جدا كنندة

  

  به زمین را استثناء نمی کند. PELVاین الزام، اتصال مدار   -١يادآوري 

  

ه معنی آنچه که بین سیم پیچ هاي خروجی و ورودي جداسازي الکتریکی فقط ب  -٢يادآوري 

ایمن فراهم شده باشد نیست، بلکه بین بخشهاي برقدار تجهیزات الکتریکی   ترانسفورماتور جدا کنندة

  مانند رله ها، کنتاکتورها، سوئیچهاي کمکی و هر بخشی از مدار ولتاژ باالتر، ضروري است.

، بررسي PELVبراي مدارهاي  ٢-٢٠-١٩و  SELVمدارهاي  براي ١-٢٠- ١٩مطابقت توسط تطبيق با بند 

  مي شود.

نبايد به زمين، بخشهاي برقدار يا هادي هاي حفاظتي كه  SELVبخش هاي برقدار مدارهاي    ١-٢٠-١٩

  قسمتي از مدارهاي ديگر را تشكيل مي دهند، متصل شوند.

  زير وصل شوند : ، نبايد از روي عمد به نقاط SELVبخشهاي هادي در معرض مدارهاي 

  زمين -

  هادي هاي حفاظتي يا بخشهاي هادي در معرض مدار ديگر -

بخشهاي هادي بيروني (بجزء در مواقعي كه ذاتا الزم است تا تجهيزات الكتريكي به بخشهاي هادي  -

بيروني متصل شوند) ولي بايد اطمينان حاصل شود كه اين بخشها به ولتاژي باالتر از ولتاژ نامي مشخص 

  ، نرسند.SELVشده براي 

  



 

، بصورت اتفاقی یا از روي عمد، به  SELVاگر بخشهاي هادي در معرض مدارهاي   -يادآوري 

بخشهاي هادي در معرض مدارهاي دیگر، متصل شوند. حفاظت در مقابل شوك الکتریکی دیگر تنها 

هاي هادي در معرض بلکه به معیارهاي حفاظتی که بعدا بخش ندارد،  SELVبستگی به محافظت توسط 

  آنها قرار می گیرند نیز مربوط می شود.

  

بدون موجك شود، حفاظت در مقابل تماس مستقيم بايد  ٦٠.Vd.cيا  ٢٥.Va.cاگر ولتاژ نامي بيشتر از 

تحمل  ٨توسط عايقي فراهم شود كه بتواند ولتاژ آزمون براي عايق بندي مضاعف يا تقويتي را مطابق جدول 

  نمايد.

بدون موجك نشود، بطوركلي حفاظت در مقابل تماس  ٦٠.Vd.cيا  ٢٥.Va.cنامي بيشتر از  اگر ولتاژ

مستقيم ضروري نمي باشد. اگرچه، تحت شرايط خاصي از اثرات بيروني، اين كار مي تواند ضروري باشد 

  (به قسمت دوم مربوط مراجعه كنيد).

  شوند :، الزامات زير بايد برآورده  PELVبراي مدارهاي    ٢-٢٠-١٩

بندي  حفاظت در مقابل تماس مستقيم بايد توسط عايقي تضمين شود كه بتواند ولتاژ آزمون براي عايق

  تحمل نمايد. ٨مضاعف يا تقويتي را مطابق جدول 

  

یا  Va.c.25حتی براي ولتاژهاي زیر  PELVالزام مذکور بدین معنی است که مدارهاي   -يادآوري 

Vd.c.60 عایق بندي شوند. بخشهاي برقدار که مستقیما به زمین متصل شده  بدون موجک نیز بایستی

  استثناء می باشند. اند،

  



 

، الزامات زير بايد برآورده شوند تا حفاظت در مقابل تماس مستقيم يا  FELVبراي مدارهاي      ٢١-١٩

  غير مستقيم تضمين شود.

  

سفورماتور ها، رله ها،  سوئیچهاي براي مثال وقتی مدار شامل تجهیزاتی (از جمله تران  -يادآوري 

کنترل از راه دور و کنتاکتورها) باشد و بطور ناکافی نسبت به مدارهاي ولتاژ باال عایق نشده باشد، 

  ممکن است چنین شرایطی بوجود آید.

  

حفاظت در مقابل تماس غير مستقيم بايد توسط عايق بندي متناظر با حداقل ولتاژ آزمون مورد نياز براي 

  هاي اوليه، فراهم شود.مدار

  نبايد زمين محافظ فراهم شود. ٢ براي ترانسفورماتورهاي طبقه     ٢٢-١٩

محكم شده كه براي استفاده در حلقه درنظر گرفته شده است، ممكن است  ٢بهرحال، ترانسفورماتور طبقه 

ترانسفورماتور  داراي ترمينال داخلي براي نگهداري و حفظ پيوستگي الكتريكي هادي زمين باشد كه در

بندي  ) عايق٢پاياندهي نشده باشد، بشرط اينكه ترمينال از بخشهاي فلزي دسترس پذير (توسط عايق طبقه 

  شده باشد.

  مطابقت توسط بازرسي، بررسي مي شود.

  نبايد زمين محافظ فراهم شود. ٣براي ترانسفورماتورهاي طبقه     ٢٣-١٩

  مطابقت توسط بازرسي، بررسي مي شود.

  



 

  اجزاء  ٢٠

اجزايي از جمله سوئيچها، دو شاخه ها، فيوزها، سرپيچ هاي المپ، خازن ها و كابل هاي انعطاف   ١-٢٠

، چنانچه بطور معقول قابل اعمال بوده ، مطابق  IECپذير و سيم ها بايد با استاندارد بين المللي مربوط 

  باشند.

و  IPX0براي ترانسفورماتورهاي  ٢٤٥٧- ١ايران  متصل كننده هاي منابع تغذيه وسايل بايد با استاندارد ملي

  براي ترانسفورماتورهاي ديگر مطابق باشند. IEC 60309استاندارد بين المللي 

مطابق باشند مگر اينكه با وسيله مورد آزمون قرار  ٥٠٣٩هاي خودكار بايد با استاندارد ملي ايران  كنترل

  بگيرند.

در حد معقول مطابق باشند. سوئيچها بايد با  IEC 60691ين المللي پيونده هاي حرارتي بايد با استاندارد ب

  بيان شده است مطابق باشند. ”ج“همانطوريكه در پيوست  IEC 61058استاندارد بين المللي 

  بطوركلي آزمون اين اجزاء بطور جداگانه مطابق با استاندارد مربوط با ترتيب زير انجام مي شود :

مي جداگانه عالمت گذاري شده اند به منظور تناسب با شرايطي كه ممكن است اجزايي كه با مقادير اس -

  ) بررسي مي شوند. سپس جزء مذكور مطابق با1در ترانسفورماتور رخ دهد (از جمله جريان يورش

نشانه گذاري خود مورد آزمون قرار مي گيرد، تعداد نمونه هاي مورد نياز نيز توسط استاندارد مربوط تعيين 

  .مي شود

تحت شرايطي كه در ترانسفورماتور رخ مي  اجزايي كه با مقادير اسمي جداگانه عالمت گذاري نشده اند، -

دهند (از جمله جريان يورش) تحت آزمون قرار مي گيرند. بطور كلي تعداد نمونه هاي مورد نياز توسط 

  استاندارد مربوط تعيين مي شود.

                                                
1- Inrush current 



 

مذكور  براي جزء مربوطه وجود نداشته باشد يا جزء IECي در حاليكه هيچگونه استاندارد بين الملل -

مذكور تحت شرايط ايجاد شده   عالمت گذاري نشده باشد، يا مطابق با عالمت گذاري استفاده نشود، جزء

در ترانسفورماتور مورد آزمون قرار مي گيرد. تعداد نمونه ها بطوركلي توسط مشخصات مشابه، تعيين مي 

  شود.

  

، مجاز هستند  IEC 60269و  IEC 60127وزهاي مطابق با استانداردهاي بین المللی فی  -يادآوري 

  برابر مقدار اسمی، بطور پیوسته بار شوند. 1/1که با جریانی کمتر از 

  

مجتمع شده يا ارائه شده با ترانسفورماتورها به عنوان بخشي از ترانسفورماتور مورد آزمون هاي اين   اجزاء

  گيرند. استاندارد قرار مي

مربوط ، لزوما مطابقت با الزامات اين استاندارد را تضمين   براي جزء IECمطابقت با استاندارد بين المللي 

  نمي كند.

سوئيچهاي منظور شده براي قطع كردن ترانسفورماتور از منبع بايد تمامي قطب ها را قطع كنند و در   ٢-٢٠

  ب باشد.در هر قط mm٣ضمن بايد داراي فاصله تماس حداقل 

الزامات مربوط به قطع تمامي قطب ها و جداسازي تماس، به ترانسفورماتورهايي كه براي اتصال به منبع 

توسط كابل انعطاف پذير يا سيم و دو شاخه منظور شده اند يا به ترانسفورماتورهايي كه توسط اوراق 

م كشي ثابت منظورشده دستورالعمل همراه آنها مشخص شده كه چنين وسايلي براي قطع بايد درسي

  باشند،اعمال نمي گردد.

  مطابقت توسط بازرسي، بررسي مي شود.



 

پريز در مدار خروجي بايد طوري باشند كه بين آنها و دو شاخه اي كه براي اتصال مستقيم به پريز   ٣-٢٠

س ها مورد منظور شده است و مي تواند براي مدار خروجي در رابطه با قوانين عايق بندي، ولتاژها و فركان

  استفاده واقع شوند، هيچگونه خطري وجود نداشته باشد.

  ، مطابق باشند.IEC 60906-3بايد با الزامات استاندارد بين المللي  SELVدو شاخه ها و پريز براي 

  بايد با الزامات زير مطابق باشند : PELVدو شاخه ها و پريز براي سيستمهاي 

  ن در پريز سيستمهاي ولتاژ استاندارد شدة ديگر باشند.دو شاخه ها نبايد قادر به وارد شد -

  پريز نبايد دو شاخه هاي سيستمهاي ولتاژ استاندارد شدة ديگر را بپذيرند. -

  پريز نبايد داراي تماس زمين حفاظتي باشند. -

  

کاربرد پریز که تماس الزامی کارکردي براي آنها منظور شده از این قاعده استثناء   -يادآوري 

  باشند. نمی



 

  بايد با الزامات زير مطابق باشند: FELVدو شاخه ها و پريز براي سيستم هاي 

  دوشاخه ها نبايد قادر به وارد شدن در پريز سيستم هاي ولتاژ استاندارد شدة ديگر باشند. -

  پريز نبايد دو شاخه هاي سيستم هاي ولتاژ استاندارد شدة ديگر را بپذيرند. -

  و آزمون دستي، بررسي مي شود.مطابقت توسط بازرسي 

قطع كننده هاي حرارتي، رهاسازهاي اضافه بار، فيوزها و مدارهاي حفاظتي در مقابل افزايش بار    ٤-٢٠

  ديگر، بايد ظرفيت قطع كافي را داشته باشند.

  ، بررسي مي شود. ٦- ٢٠يا  ٥-٢٠مطابقت توسط آزمون مربوط در بندهاي 

  يكي از الزامات زير را برآورده سازند : قطع كننده هاي حرارتي بايد  ٥-٢٠

جداساز مورد آزمون قرار مي گيرد، بايد با الزامات و  وقتي كه قطع كننده حرارتي به عنوان جزء    ١-٥-٢٠

  ، در صورت اعمال، مطابق باشد. ٥٠٣٩آزمونهاي استاندارد ملي ايران 

  براي اهداف اين استاندارد موارد زير اعمال مي شود :

مراجعه  ٥٠٣٩از استاندارد ملي ايران  ٤- ٦باشد (به بند  ٢يا نوع  ١طع كنندة حرارتي بايد از نوع الف) ق

  كنيد).

  و ٢- ٣-٤- ٦) باشد (به بندهاي B٢ب) قطع كننده حرارتي بايد حداقل داراي ريز قطع كننده (نوع 

  مراجعه كنيد). ٥٠٣٩از استاندارد ملي ايران  ٢-٩- ٦

داراي مكانيزم عاري از لغزش باشد كه توسط آن تماس دهنده ها در مقابل  پ) قطع كنندة حرارتي بايد

  مراجعه كنيد). ٥٠٣٩از استاندارد ملي ايران  ٥-٣-٤- ٦) براحتي باز نشوند (به بند E٢تداوم نقص (نوع 

  ت) تعداد چرخه هاي كنش خودكار بايد بصورت زير باشد :

  نشاني خودكارچرخه براي قطع كننده هاي حرارتي با باز ٣٠٠٠ -



 

بازنشان نباشند و وقتيكه ترانسفورماتور قطع شود  –چرخه براي قطع كننده هاي حرارتي كه خود  ٣٠٠ -

بازنشاني شوند و براي قطع كننده هاي حرارتي كه مي توانند توسط دست بدون استفاده از ابزاري براي 

  مراجعه كنيد). ٥٠٣٩ران از استاندارد ملي اي ١٠-١١-٦بازنشاني، بازنشاني شوند (به بند 

چرخه براي قطع كننده هاي حرارتي كه بازنشاني خودكار ندارند و نمي توانند توسط دست بدون  ٣٠ -

  مراجعه كنيد). ٥٠٣٩از استاندارد ملي ايران  ١١- ١١- ٦استفاده از ابزار بازنشاني شوند (به بند 

ره اي طوالني از فشار الكتريكي كه بر ث) قطع كنندة حرارتي بايد همانطوريكه طراحي شده و براي دو

 ٥٠٣٩از استاندارد ملي ايران  ٢-١٤-٦بخشهاي عايق كننده وارد مي شود، مورد آزمون واقع شود (به بند 

  مراجعه كنيد).

  ج) مشخصه هاي قطع كنندة حرارتي مطابق با زير مالحظه مي شود :

  مراجعه كنيد). ٥٠٣٩ران از استاندارد ملي اي ٥نرخ قطع كنندگي حرارتي (به بند  -

  طبقه بندي قطع كننده حرارتي مطابق با زير مي باشد : -

  مراجعه كنيد). ٥٠٣٩از استاندارد ملي ايران  ١-٦) ماهيت منبع (به بند ١

  مراجعه كنيد). ٥٠٣٩از استاندارد ملي ايران  ٢-٦) نوع باري كه بايستي كنترل شود (به بند ٢

از  ١- ٥-٦ط محفظه ها در مقابل ورود اشياي جامد و گرد و غبار (به بند ) درجة حفاظت فراهم شده توس٣

  مراجعه كنيد). ٥٠٣٩استاندارد ملي ايران 

از استاندارد ملي  ٢- ٥-٦حفاظت فراهم شده توسط محفظه ها در مقابل ورود آب مضر (به بند   ) درجة٤

  مراجعه كنيد). ٥٠٣٩ايران 

 ٥٠٣٩از استاندارد ملي ايران  ٣-٥- ٦حرارتي مناسب باشد (به بند) موقعيت آلودگي كه براي قطع كنندة ٥

  مراجعه كنيد).



 

از  ١٣-٦اي ايجاد مسير جريان خزشي كه براي قطع كنندة حرارتي مناسب باشد (به بند  ) شاخص مقايسه٦

  مراجعه كنيد). ٥٠٣٩استاندارد ملي ايران 

  مراجعه كنيد). ٥٠٣٩د ملي ايران ازاستاندار ٧- ٦محيط(به بند ) حداكثرمحدودة درجه حرارت٧

  موارد فوق بايد براي كاربرد وسيله تحت شرايط كاري عادي و تحت شرايط خطا ، مناسب باشند.

قطع كنندة حرارتي وقتي كه بعنوان بخشي از ترانسفورماتور مورد آزمون قرار مي گيرد بايد       ٢-٥-٢٠

  مطابق با زير باشد :

از  ٢- ١٣باشد و ولتاژ آزمون مطابق با بند ٥٠٣٩ه مطابق با استاندارد ملي ايران داراي حداقل ريز قطع كنند -

  استاندارد مذكور را تحمل كند.

  داراي مكانيزم عاري ازلغزش باشدكه تماس دهنده ها رابتوان درمقابل تداوم اشكال ازيكديگر باز نمود. -

تحت شرايط كاري عادي در درجه حرارت ساعت فرسوده شود بطوريكه وقتي ترانسفورماتور  ٣٠٠بعد از  -

درجه حرارت متناظر با درجه حرارت محيط قطع كنندة حرارتي  ، عمل مي كند،  ta+oC٢٠يا  oC٣٥محيط 

  باشد.

براي قطع كننده هاي حرارتي  ١-٥-٢٠همانطوريكه در بند  توسط ايجاد شرط (هاي) خطاي مربوط،  -

  حت تعدادي چرخة كنش خودكار مورد آزمون قرارمشخص شده است، به عنوان جزء جداگانه اي ت

  مي گيرد.

  آزمونها بر روي سه نمونه انجام مي شود.

  مطابقت توسط بازرسي و توسط آزمونهاي مشخص شده و با نظم مربوطه بررسي مي شود.

در طول اين آزمونها، نبايد هيچگونه قوس الكتريكي تقويت شده اي رخ دهد و در ضمن هيچگونه خرابي 

  به داليل ديگر وجود نداشته باشد.بنا



 

بعد از آزمون، قطع كنندة حرارتي بايد مطابق با مفهوم اين استاندارد هيچگونه خرابي نداشته باشد، بخصوص 

هيچگونه زوالي در محفظه آن مشاهده نشود، هيچگونه كاهشي در فواصل هوايي و فواصل خزشي آن انجام 

  ده مكانيكي آن شل نشوند.نگيرد و اتصاالت الكتريكي با ثابت كنن

نوع حرارتي غير مستقيم در اين استاندارد به عنوان قطع كننده حرارتي غير  PTCمقاومت       ٣-٥-٢٠

  خود بازنشان درنظر گرفته مي شود.

  مطابقت توسط آزمون زير بررسي مي شود :

هاي خروجي  با ترمينال برابر و ١/١ساعت (دو روز) در ولتاژ اسمي ورودي  ٤٨ترانسفورماتور براي مدت 

  اتصال كوتاه شده، متصل مي شود.

ساعت، ترانسفورماتور بايد تا درجه حرارت تقريبي محيط سرد شود، اين آزمون بايد در  ٤٨بعد از  -

  حداكثر درجه حرارت محيط معرفي شده براي ترانسفورماتور، پنج بار تكرار شود.

برابر ولتاژ اسمي ورودي و حداقل درجه حرارت  ٩/٠در  چرخه هاي آزمون مشابه بايد تكرار شوند ولي -

  محيط معرفي شده براي ترانسفورماتور.

بايد عمل كرده و در وضعيت  PTCدر طول قسمتي از چرخه، جائيكه ترانسفورماتور تحت بار است، 

را تحمل  ١٨ند امپدانس باال بماند تا اينكه منبع خاموش شود. در انتهاي آزمون ترانسفورماتور بايد آزمون ب

  بدرستي كار كند.  كرده و هيچگونه خرابي را نشان ندهد و مطابق با مفاهيم اين استاندارد،

  پيونده هاي حرارتي بايد يكي از الزامات زير را برآورده سازند.     ٦-٢٠

ت و پيونده حرارتي وقتيكه به عنوان جزء مجزايي مورد آزمون قرار مي گيرد، بايد با الزاما    ١-٦-٢٠

  مطابق باشد. IEC 60691آزمونهاي استاندارد بين المللي 



 

، مورد آزمون واقع شود، موارد زير اعمال  IEC 60691اگر پيوندة حرارتي مطابق با استاندارد بين المللي 

  مي شود :

  مشخصه هاي آن مطابق با موارد زير مي باشد :

  مراجعه كنيد). IEC 60691از استاندارد بين المللي  ١- ٦شرايط محيط (به بند  -

  مراجعه كنيد). IEC 60691از استاندارد بين المللي  ٢-٦شرايط مدار (به بند  -

مراجعه  IEC 60691از استاندارد بين المللي   ٨مقادير اسمي پيوندة حرارتي (به قسمت ب) از بند  -

  كنيد).

از   ٨از بند  ”پ“كننده (به قسمت  درزگيري مناسب يا استفادة از سياالت اشباع كننده يا حالل هاي پاك -

  مراجعه كنيد). IEC 60691استاندارد بين المللي 

موارد فوق بايد براي كاربرد وسيله تحت شرايط كار عادي و تحت شرايط اتصال كوتاه و اضافه بار مناسب 

  باشند.

،  IEC 60691مطابقت توسط بازرسي و اندازه گيري مطابق با مشخصات آزمون استاندارد بين المللي 

  بررسي مي شود.

پيونده حرارتي وقتي به عنوان بخشي از ترانسفورماتور مورد آزمون قرار مي گيرد، موارد زير     ٢-٦-٢٠

  رعايت مي شود :

ساعت فرسوده شود بطوريكه وقتي ترانسفورماتور تحت شرايط كاري عادي در درجه  ٣٠٠بايد بعد از  -

ل مي كند، درجه حرارت، متناظر با درجه حرارت محيط پيوندة ، عم ta+oC١٠يا   oC٣٥حرارت محيط 

  حرارتي باشد.



 

حرارتي عمل نمايد قرار گيرند. در   بايد تحت شرايط خطاي ترانسفورماتور كه باعث مي شود تا پيوندة -

طول آزمون، هيچگونه قوس الكتريكي تقويت شده اي و هيچگونه خرابي مطابق با مفاهيم اين استاندارد رخ 

  نداده باشد.

وقتي  MΩ٢/٠بايد قادر به تحمل دو برابر ولتاژ در دو سر قطع شده باشد و داراي مقاومت عايقي حداقل  -

  كه با ولتاژي معادل دو برابر ولتاژ در دو سر قطع شده اندازه گيري مي شود باشد.

  آزمون ده بار انجام مي شود و هيچگونه خرابي نيز مجاز نمي باشد. -

  ر آزمون، بطور جزئي يا كلي، پيونده حرارتي تعويض مي شود.بعد از ه -

  در جائيكه پيوندة حرارتي قابل تعويض نباشد، آزمون بر روي سه نمونه جديد انجام مي شود. -

  مطابقت توسط بازرسي و انجام آزمونها با ترتيب مربوط بررسي مي شود.

كه معلوم شود كه خطرهاي مكانيكي، الكتريكي مدارهاي خود بازنشان نبايد استفاده شوند مگر اين   ٧-٢٠

  يا غيره كه در اثر عمل آنها مي تواند بوجود آيد، رخ نخواهد داد.

  مطابقت توسط بازرسي، بررسي مي شود.

قطع كننده هاي حرارتي كه درنظر گرفته شده اند تا توسط عمل لحيم كاري بازنشاني شوند، نبايد    ٨-٢٠

  بار استفاده شوند.براي حفاظت در برابر اضافه 

  مطابقت توسط بازرسي، بررسي مي شود.

  وسايل حفاظت در برابر اضافه بار بهنگام روشن بودن منبع تغذيه ولتاژ نبايد كار كنند.   ٩-٢٠

  مطابقت توسط آزمون زير بررسي مي شود :

سپس منبع ولتاژ در برابر ولتاژ اسمي منبع، متصل مي شود.  ٠٦/١ترانسفورماتور بدون بار به ولتاژي معادل 

  دفعه روشن و خاموش مي شود. ٢٠فواصل زماني تقريبي ده ثانيه اي به تعداد 



 

  منبع تغذيه بايد طوري باشد كه هيچگونه افتي در ولتاژ در اثر جريان يورش ناگهاني وجود نداشته باشد.

  

  سيم كشي داخلي  ٢١

رانسفورماتور، بايد به اندازه كافي سيم كشي داخلي و اتصاالت الكتريكي بين بخشهاي مختلف ت  ١-٢١

  حفاظت شده يا پوشيده شوند.

ها را  بندي هادي خارها، تشعشع و غيره كه ممكن است عايق  مسيرهاي سيم بايد هموار و بدون لبه هاي تيز،

  باشد. خراب كند، 

شوند،  ه ميروزنه هايي كه در صفحه فلزي وجود دارد و از طريق آنها سيم هاي عايق شده عبور داد  ٢-٢١

  نيست) باشند. mm٥/١بايد داراي لبه هاي گرد شده (با شعاعي كه كمتر از 

كافي حفظ  هادي هاي لخت بايد طوري ثابت شوند كه فاصلة آنها از يكديگر و از محفظه به اندازة  ٣-٢١

  شود.

  توسط بازرسي ، بررسي مي شود. ٣- ٢١تا  ١- ٢١مطابقت با الزامات بندهاي 

  خلي نبايد وقتي كه سيم هاي بيروني به ترمينال هاي ورودي يا خروجي متصلسيم كشي دا  ٤-٢١

  مي شوند، در حالت شل كار كنند.

  ، بررسي مي شود. ٣-٢٣مطابقت توسط بازرسي و توسط آزمون بند 

مذكور   هادي هاي عايق شده كه در استفادة عادي تحت درجه حرارتي بيشتر از مقادير محدود شدة  ٥-٢١

واقع مي شوند، بايد در صورتيكه مطابقت با اين استاندارد احتمال خرابي توسط زوال عايق  ٢-١٤در بند 

  رابدهد، داراي عايقي كه درمقابل حرارت مقاوم باشد وازمواد غير رطوبتي استفاده كرده، باشد.



 

در توسط آزمونهاي اضافي بررسي مي شود، درجه حرارت نيز  مطابقت توسط بازرسي و در صورت نياز، 

  تعيين مي شود. ٢-١٤طول آزمون 

  

  اتصال تغذيه و كابلها يا سيم هاي ديگر انعطاف پذير بيروني  ٢٢

اشاره دارد، بايد داراي  ٢٢تمامي كابلها، سيم هاي انعطاف پذير و وسايل متصل كننده كه به بند   ١-٢٢

  مي شوند باشند.جريان و ولتاژ مناسبي براي مقادير اسمي ترانسفورماتورهايي كه به آن متصل 

  مطابقت توسط بازرسي بررسي مي شود.

  ورودي هاي جداگانه اي بايد براي سيم كشي ورودي و خروجي فراهم شود.  ٢-٢٢

دريچه هاي داخلي و بيروني كه براي كابلهاي انعطاف پذير يا سيم ها درنظر گرفته شده است بايد طوري 

  ي توسط آنها عبور نمايد.طراحي شوند كه پوشش حفاظتي سيم بدون خطر از خراب

دريچه هاي داخلي و بيروني كه براي كابلهاي انعطاف پذير يا سيم ها درنظر گرفته شده است بايد از مواد 

عايق كننده يا لوله اي از مواد عايق كننده كه بطور اساسي تحت شرايط مورد انتظار سرويس، تحت تاثير 

د طوري شكل دهي داده شود كه از خرابي سيم جلوگيري پيري قرار نگيرد، باشد. دريچه هاي مذكور باي

  شود.

لوله هاي پالستيكي براي سيم كشي بيروني بايد بطور مطمئن ثابت شده و بايد طوري باشند تا توسط موادي 

  كه در آن نصب مي شود، احتمال خرابي خيلي كم باشد.

قسمتي از محافظ سيم را تشكيل بدهند (به  لوله هاي پالستيكي نبايد از الستيك طبيعي باشند مگر اينكه آنها

  مراجعه كنيد). ٩-٢٢بند 

  



 

  این الزامات استفاده از لوله هاي پالستیکی خارج شدنی را مستثنی نمی کند.  -يادآوري 

  

  مطابقت توسط بازرسي ، بررسي مي شود.

ر به طريق عادي بر ترانسفورماتورهاي ثابت بايد طوري طراحي شوند كه بعد از اينكه ترانسفورماتو  ٣-٢٢

روي صفحة پشتيبان خود ثابت گرديد، اتصال هادي هاي انعطاف پذير يا سخت سيم كشي بيروني امكان 

  پذير باشد.

به غيراز ترانسفورماتورهايي كه درنظر گرفته شده اند تا بطور دائم به سيم كشي ثابت متصل شوند، 

  اخلي نيز مجهز شوند.ترانسفورماتورها مي توانند در طرف ورودي با وسيلة د

فضاي سيمها در داخل ترانسفورماتور بايد به اندازه اي باشد كه هادي ها بتوانند براحتي متصل و ارائه شوند 

  و در صورت وجود پوشش، بدون اينكه هادي ها يا عايق آنها خراب شوند، جاي گيرند.

ا بخشهاي برقدار خطرناك با قطبش اتصال سيم هاي منبع خارجي به ترمينال ها بدون اينكه عايق آنها ب

  مختلف سيم مربوط (شامل بخشهاي برقدار مدارهاي خروجي) تماس بگيرند، بايد امكان پذير باشد.

مطابقت توسط بازرسي و توسط آزمون نصب با هادي هايي با بزرگترين سطح مقطع متناظر با مقادير اسمي 

  ظرفيت اتصال ترمينال ها، بررسي مي شود.

سفورماتورهاي قابل حمل ، غير از آنهايي به منظور نصب مستقيم در پريز درنظر گرفته شده اند، تران  ٤-٢٢

  باشد، ارائه شوند. m٤و  m٢مراجعه كنيد) كه طول آن بين  ١-٢-٣بايد با سيم منبع تغذيه (به بند 

هستند  ٢mm٥/٠ ترانسفورماتورهاي قابل حمل كه مجاز به داشتن سيم منبع تغذيه هستند، داراي سطح مقطع

  كه مورد انتظار اين استاندارد مي باشد.

  مطابقت توسط بازرسي ، بررسي مي شود.



 

، نبايد سبكتر از سيمها يا كابل  IPX0حفاظتي  سيم هاي منبع تغذيه ترانسفورماتورهاي با نماية  ٥-٢٢

) يا سيم IEC 60245-1از استاندارد بين المللي  ٥٣انعطاف پذيرغالف دار الستيكي معمولي (با كد معرف 

از مجموعه استاندارد ملي  ٥٣ها يا كابل انعطاف پذير غالف دار پلي وينيل كلرايد معمولي (با كد معرف 

  ) باشند.٦٠٧ايران 

سيم هاي منبع تغذيه مي تواند مجموعه سيمي باشد كه با اتصال دهندة وسيله مطابق با استاندارد   ٦-٢٢

ند، بشرط اينكه ترانسفورماتور قابل حمل و تك فاز بوده و داراي جريان ، تعبيه شده باش ٢٤٥٧-١ملي ايران 

  باشد. A١٦ورودي در خروجي اسمي كمتر از 

نشان داده  ٩سطح مقطع اسمي سيم ها يا كابل انعطاف پذير بيروني نبايد از مقاديري كه در جدول   ٧-٢٢

  شده است كمتر باشد.

  طاف پذير بيرونيسطح مقطع اسمي سيم ها يا كابل انع -٩جدول 

  جريان ورودي يا خروجي در خروجي اسمي 
(A) 

  سطح مقطع اسمي

)٢mm(  
 *٣و شامل  ٣تا 

  ٦و شامل  ٦تا  ٣باالي  

  ١٠و شامل  ١٠تا  ٦باالي 

  ١٦و شامل  ١٦تا  ١٠باالي 

٥/٠  

٧٥/٠  

١  

٥/١  

  ٢٥و شامل  ٢٥تا  ١٦باالي 

  ٣٢و شامل  ٣٢تا  ٢٥باالي 

  ٤٠و شامل  ٤٠تا  ٣٢باالي 

  ٦٣و شامل  ٦٣تا  ٤٠االي ب

٥/٢  

٤  

٦  

١٠  

اين سيمها مي توانند به عنوان سيم هاي منبع تغذيه استفاده شوند در صورتيكه طول آنها بين نقطه اي كه سيم يا محافظ   *

 بيشتر نباشد. m٢سيم وارد ترانسفورماتور مي شوند و ورودي به دو شاخه ، از 

  بررسي مي شود. مطابقت توسط بازرسي و نيز اندازه گيري



 

، بايد با سيم ديگري كه با رنگ سبز / زرد پوشيده  ١ترانسفورماتورهاي طبقه  سيم هاي منبع تغذية  ٨-٢٢

همراه شود تا به ترمينال زمين كنندة ترانسفورماتور و در صورت وجود به كنتاكت زمين دو   شده باشد،

  شاخه وصل شود.

بل حمل تك فاز كه داراي جريان ورودي در خروجي اسمي كمتر ترانسفورماتورهاي قا  سيم هاي منبع تغذية

  يا استاندارد بين المللي ٦٧٢١مي باشند بايدبا دوشاخه اي مطابق با استاندارد ملي ايران  A١٦از 

IEC 60906-1  همراه باشند. ترانسفورماتورهاي قابل حمل ديگر مي توانند با دو شاخه اي مطابق با

  ، همراه باشند. IEC 60309استاندارد بين المللي

  مطابقت توسط بازرسي ، بررسي مي شود.

 Zيا  X  ،Yسيم ها يا كابل انعطاف پذير بيروني بايد به ترانسفورماتور توسط الصاق هاي نوع   ٩-٢٢

متصل شوند مگر اينكه در غير اين صورت در قسمت دوم مربوط از اين مجموعه استاندارد مشخص شده 

  باشد.

  بررسي مي شود. زرسي و در صورت لزوم توسط آزمون دستي،مطابقت توسط با

، قالب محفظه ترانسفورماتور و سيم يا كابل انعطاف پذير بيروني نبايد  Zبراي الصاق هاي نوع     ١-٩-٢٢

  با يكديگر بر روي عايق بندي سيم اثري داشته باشند.

  مطابقت توسط بازرسي ، بررسي مي شود.

ي بايد طوري طراحي و شكل دهي شوند (يا با لوله اي پالستيكي فراهم شوند) روزنه هاي داخل    ٢-٩-٢٢

  كه پوشش حفاظتي كابل يا سيمي انعطاف پذير بيروني با خطر خرابي روبرو نشوند.

  عايق بندي بين هادي و محفظه بايد شامل عايق بندي هادي و موارد زير باشد :

  بندي پايه ، حداقل عايق ١براي ترانسفورماتورهاي طبقه  -



 

  ، حداقل عايق بندي مضاعف يا تقويتي ٢براي ترانسفورماتورهاي طبقه  -

  

غالف سیم یا کابل انعطاف پذیر بیرونی که حداقل معادل سیمی مطابق با استاندارد ملی   -١يادآوري 

  شود. درنظرگرفته می بندي پایه باشدبه عنوان عایق IEC 60245یااستانداردبین المللی 607ایران 

  

تودوزي مواد عایق کننده در صورتیکه با الزامات مربوط مطابق باشد به عنوان عایق بندي   -٢يادآوري 

  تکمیلی درنظر گرفته می شود.

  

در حالت محفظه هاي فلزي، لوله اي از مواد عایق کننده در صورتیکه با الزامات مربوط   -٣يادآوري 

  گرفته می شود. مطابق باشد، به عنوان عایق بندي تکمیلی درنظر

  

محفظه اي از مواد عایق کننده که در این صورت دو عایق جداگانه هم مورد نیاز   -٤يادآوري 

  باشد، به عنوان عایق بندي تقویتی درنظر گرفته می شود. نمی

  

  مطابقت توسط بازرسي و توسط آزمون دستي، بررسي مي شود.

  لوله هاي داخلي بايد بصورت زير باشند :    ٣-٩-٢٢

  طوري شكل دهي شده باشند كه از خرابي سيم يا كابل انعطاف پذير بيروني جلوگيري كنند. -

  بطور مطمئن ثابت شده باشند. -

  بدون كمك از ابزار قابل خارج كردن نباشند. -



 

از الستيك طبيعي نباشند به استثناء اينكه بخش جداناپذير از غالف الستيكي سيم يا كابل انعطاف پذير  -

  باشد. ١ترانسفورماتورهاي طبقه  Zو  Yبا سيم مخصوص، نوع  Xي براي الصاق نوع بيرون

  مطابقت توسط بازرسي و آزمون دستي بررسي مي شود.

ترانسفورماتورهايي كه در حين كار سيم هاي آنها قابل جابجايي است بايد طوري ساخته شوند    ٤-٩-٢٢

ر زمان ورود به ترانسفورماتور محافظت شود و محافظ كه سيم به اندازة كافي در مقابل انعطاف زيادي د

  هاي سيم در صورت وجود بايد از مواد عايق كننده بوده و به روش مطمئن ثابت شده باشند.

، ٧مطابقت توسط آزمون زير و بر روي وسيله اي كه داراي عنصر نوسان كننده مي باشد مطابق با شكل 

  بررسي مي شود.

ه شامل ورودي سيم و محافظ سيم در صورت وجود مي باشد و سيم يا كابل بخشي از ترانسفورماتور ك

انعطاف پذير بيروني چنان به عنصر نوسان كنندة ثابت مي شود كه وقتي عنصر مذكور در ميان مسير خود 

باشد، محور سيم جائيكه به محافظ سيم يا داخل وارد مي شود، عمودي باشد و از ميان محور نوسان عبور 

  ور اصلي بخش تحت سيم ها بايد موازي با محور نوسان باشد.كند. مح

  نيرويي كه براي بار كردن سيم بكار مي رود بصورت زير است :

- N٢براي سيمهايي كه داراي سطح مقطع بيشتر از  ١٠mmباشند. ٧٥/٠  

- Nبراي سيمهاي ديگر ٥  

فظ سيم وارد ترانسفورماتور ، بين محور نوسان و نقطه ايكه محا ٧نشان داده شده در شكل  Aفاصلة 

شود، طوري تنظيم مي گردد كه هرگاه عنصر نوسان كننده بيشتر از گسترة كامل خود جابجا شد، سيم و  مي

در هر طرف خط عمود) حركت  ٤٥٠( ٩٠٠بار باعث حداقل حركت افقي شوند. عنصر نوسان كننده با زاويه 

هاي ديگر، ده  ، بيست هزار وبراي الصاق Zهاي نوع  داده مي شود، بطوريكه تعداد انعطاف ها براي الصاق

  هزار باشد. نرخ انعطاف دهي نيز شصت بار در دقيقه مي باشد.



 

  

  درجه اي می باشد. 90هر انعطاف یک حرکت   -١يادآوري 

درجه اي بعد از نیمی از تعداد انعطاف ها (مگر اینکه  90سیم و بخشهاي مرتبط با آن نیز با یک زاویه 

جا داده شده باشد) چرخانده می شوند. در طول آزمون و در ولتاژ اسمی، هادي ها با  سیم تخت

  حداکثر جریان اسمی مدار تحت بررسی، بار می شوند.

  

  جریان از طریق هادي زمین عبور داده نمی شود.  -٢يادآوري 

  این آزمون نباید منجر به حاالت زیر شود :

  اتصال کوتاه بین هادي ها -

  % رشته هاي هر هادي10تر از قطعی بیش -

  جداشدن هادي از ترمینال -

  شل شدن هر محافظ سیم -

  خرابی سیم یا محافظ سیم مطابق با مفهوم این استاندارد -

  قطع شدن رشته بطوري که عایق را سوراخ کرده و هادي قابل دسترس شود. -

  

  هادي ها شامل هادي هاي زمین نیز می باشند.  -٣يادآوري 

  



 

اگر جریان از مقداري معادل دو برابر حداکثر جریان اسمی مدار تحت بررسی، بیشتر   -٤ يادآوري

  شود، بین هادي هاي سیم، اتصال کوتاه رخ داده است.

  

ترانسفورماتورهاي ايستا كه براي استفاده با سيم يا كابل انعطاف پذير بيروني و    ٥-٩-٢٢

ند، بايد طوري نگهدارندة سيم داشته باشند كه هادي ها را ترانسفورماتورهاي قابل حمل درنظر گرفته شده ا

از فشار شامل پيچ خوردگي در جائيكه در ميان ترانسفورماتور متصل مي شوند، خالص نمايد و در ضمن 

، گلندها  Xطوري باشد كه عايق بندي هادي ها از خراش و سائيدگي محافظت شوند. براي الصاق هاي نوع 

رنده هاي سيم در ترانسفورماتورهاي قابل حمل استفاده شوند، مگر اينكه آنها داراي نبايد به عنوان نگهدا

كابل ها و سيم هايي باشد كه به عنوان كابل ها يا كابل انعطاف پذير بيروني   نگهدارندة تمامي انواع و اندازة

  مورد استفاده قرار مي گيرند.

  احي شده يا قرار گرفته باشد كه :، تكيه گاه سيم بايد طوري طر Xبراي الصاق هاي نوع 

  جايگزيني سيم بسادگي ممكن باشد. -

  چگونگي اطمينان از كشيده شدن و جلوگيري از تاب خوردن مشخص باشد. -

براي انواع مختلف سيم مناسب است كه مشخص شود كه كدام قابليت اتصال را دارد، مگر اينكه  -

  ك نوع سيم قابليت تطبيق را داشته باشد.ترانسفورماتور طوري طراحي شده باشد كه فقط ي

تمامي سيم يا كابل انعطاف پذير با پوشش (غالف) آن، در صورت وجود، قابليت نصب به تكيه گاه سيم  -

  را داشته باشد.

تكيه گاه مذكور نبايد به سيم صدمه زده و در صورت محكم يا شل شدن در استفادة عادي احتمال صدمه  -

  .رسيدن به آن كم باشد



 

اگر اين پيچها در دسترس بوده يا تماس  سيم نتواند با پيچهاي نگهدارندة تكيه گاه سيم تماس داشته باشد، -

  الكتريكي با قسمت هاي فلزي در دسترس داشته باشند.

  سيم توسط پيچ فلزي كه مستقيما بر سيم تاثير مي گذارد، نگه داشته نمي شود. -

  رت امن به ترانسفورماتور تثبيت شده باشد.حداقل يك بخش از تكيه گاه سيم بصو -

پيچها، در صورت وجود، كه بايد بهنگام جايگزيني سيم عمل نمايند براي تثبيت جزء ديگري بكار گرفته  -

نشوند، مگر اينكه بدرستي نصب نشده باشند كه موجب غير عملياتي بودن ترانسفورماتور خواهد شد و يا 

شده براي محكم شدن توسط آنها نتوانند بدون كمك ابزار در حين مگر اينكه قسمتهاي درنظر گرفته 

  جابجايي سيم جابجا شوند.

، اگر اشكالي ازلحاظ عايق بندي روي سيم منجر به اين شود كه قسمتهاي  ١براي ترانسفورماتورهاي طبقه  -

  درنظر گرفته مي شود. فلزي برقدار در دسترس قرار بگيرند، آنگاه ماده عايقي يا فلزي با آستري عايق كننده

، مادة عايقي يا فلزي از قسمت هاي فلزي دسترس پذير توسط عايق  ٢براي ترانسفورماتورهاي طبقه  -

  بندي منطبق با الزامات عايق بندي تكميلي جدا مي شود.

، هسته هاي سيم يا كابل انعطاف پذيري بيروني  Zو نوع  Yبا سيم مخصوص، نوع  Xبراي الصاق هاي نوع 

يد از قسمت هاي فلزي دسترس پذير توسط عايق بندي مطابق با الزامات عايق بندي پايه براي با

  جدا شود. ٢و عايق بندي تكميلي براي ترانسفورماتور هاي طبقه  ١ترانسفورماتور هاي طبقه 

  عايق بندي ميتواند شامل موارد زير باشد :

  شد.يك سد عايقي مجزا كه به تكيه گاه سيم تثبيت شده با -

  يك آستر مخصوص كه به سيم تثبيت شده باشد. -

  ١پوشش (غالف) سيم براي ترانسفورماتور هاي طبقه  -

  ، تكيه گاه سيم بايد بگونه اي طراحي شود كه : Yبا سيم مخصوص و نوع  Xبراي الصاق هاي نوع 



 

  ار نكند.جايگزيني سيم يا كابل انعطاف پذير بيروني، مطابقت با اين استاندارد را خدشه د -

  تمامي سيم يا كابل انعطاف پذير با پوشش خود، در صورت وجود، قابل نصب به تكيه گاه سيم باشد. -

  بهنگام محكم يا شل كردن در استفادة عادي ، سيم صدمه نبيند. -

سيم نتواند با پيچ هاي محكم كنندة تكيه گاه تماس پيدا كند. اگر اين پيچ را در دسترس بوده يا تماس  -

  كتريكي با قسمت هاي فلزي در دسترس داشته باشند.ال

  سيم توسط پيچ فلزي كه مستقيما بر سيم تاثير مي گذارد، نگه داشته نمي شود. -

  از گره در طول سيم نميتوان استفاده كرد. -

مارپيچ ها يا ابزار مشابه بشرط اينكه چگونگي سوار شدن آنها بر سيم يا كابل انعطاف پذير بيروني  -

  مجاز است. ص باشد، مشخ

بستن سيم به گره يا گره زدن با چسب مجاز نمي باشند. البته  روشهاي توليد از جمله، طرح هاي قالب دار،

پيچاندن سيم و روشهاي مشابه مجاز است بشرط اينكه چگونگي سوار كردن سيم يا كابل انعطاف پذير 

  بيروني واضح باشد.

  ي مي شود.مطابقت توسط بازرسي و آزمون زير بررس

، ترانسفورماتور توسط سيم يا كابل مناسب انعطاف پذير بيروني (به جزء سيم  Xبراي الصاق هاي نوع 

مخصوص) مجهز مي شود. هادي ها در داخل ترمينال ها نصب مي شوند و در صورت وجود پيچ ها به 

هدارندة سيم به طريق اندازة كافي محكم مي شوند تا هادي ها براحتي از محل خودشان حركت نكنند. نگ

مشخص  ١١عادي استفاده شده و پيچهاي نگهدارندة آن با گشتاوري معادل دو سوم مقداري كه در جدول 

  محكم مي شوند. شده است، 



 

، انجام شده و  ٩آزمونها ابتدا با سبكترين نوع مجاز سيم و كوچكتين سطح مقطع مشخص شده در جدول 

گترين سطح مقطع مشخص شده انجام مي شود مگر اينكه سپس با نوع سنگينتر بعدي سيم و بزر

  ترانسفورماتور طوري طراحي شده باشد كه فقط يك نوع سيم داشته باشد.

ترانسفورماتور با سيم در جاي خود، مورد   Zو نوع  Yبا سيم مخصوص، نوع  Xبراي الصاق هاي نوع 

  آزمون واقع مي شود.

منظور كشش سيم يا خراب كردن بخشهاي داخلي ترانسفورماتور فشار دادن كابل بداخل ترانسفورماتور به 

  نبايد امكان پذير باشد.

، قرارمي گيرد. ١٠پس از آن سيم، تحت بيست و پنج بار كشش مطابق با مقدار نشان داده شده در جدول 

  كشش هاي مذكور هر بار براي يك ثانيه، بدون تكان در نامناسبت ترين جهت اعمال مي شوند.

، قرار مي ١٠له پس از آن، سيم براي يك دقيقه، تحت گشتاوري با مقدار نشان داده شده در جدول بالفاص

  گيرد.

  كشش و گشتاور اعمال شده به سيم ها يا كابل انعطاف پذير بيروني -١٠جدول 

  جرم ترانسفورماتور

(Kg) 

  كشش

(N) 

  گشتاور

(Nm) 

  ١و شامل  ١تا 

  ٤و شامل  ٤تا  ١باالي 

  ٤باالي 

٣٠  

٦٠  

١٠٠  

١/٠  

٢٥/٠  

٣٥/٠  

  سيم نبايد در طول آزمونها خراب شود.

در ترمينال  mm١جابجا شده و هادي ها نبايد بيش از  mm٢بعد از آزمونها، سيم نبايد بطور طولي بيشتر از 

  ها تغيير فاصله پيدا كنند و همچنين نبايد فشار قابل توجهي در اتصال وجود داشته باشد.



 

  كاهش يابند. براي ٢٦خالي نبايد به زير مقادير مشخص شده در بند فواصل خزشي و فاصله هاي 

اندازه گيري طولي جابجايي قبل از شروع آزمونها عالمتي بر روي سيم تحت كشش درج مي شود بطوريكه 

  با نگهدارندة سيم يا نقطه مناسب ديگر فاصله داشته باشد. mm٢٠تقريبا 

كشش مي باشد، جابجايي عالمت روي سيم نسبت به نگهدارندة بعد از آزمونها، در حاليكه سيم هنوز تحت 

  ديگر اندازه گيري مي شود.  سيم يا نقطة

فضاي كابلهاي تغذيه يا سيم يا كابل انعطاف پذير بيروني، در داخل فراهم مي شود يا به عنوان     ٦-٩-٢٢

  بخشي از ترانسفورماتور براي اتصال هاي زير اضافه مي شود:

 ، با توجه به موارد زير : Yو  Xشي ثابت و براي الصاق هاي نوع الف) به سيم ك

قبل از تثبيت پوشش، در صورت وجود، بايد طوري طراحي شوند كه هادي ها و محل صحيح اتصال آنها  -

 بررسي شود.              

اشته باشند، پوششها در صورت وجود بتوانند بدون اينكه خطري براي خراب شدن هادي ها يا عايق آنها د -

  تثبيت شوند.

براي ترانسفورماتورهاي قابل حمل، طراحي بايد طوري باشد كه انتهاي عايق نشدة هادي كه بايد از  -

مگر اينكه براي الصاق  ترمينال براحتي عبور كند، نتواند با بخشهاي فلزي دسترس پذير، تماس داشته باشد،

  دي در آنها لغزشي ندارند فراهم شده باشد.، سيم با پاياندهنده هايي كه ها Yو  Xهاي نوع 

  ، با توجه به موارد زير : Xب) به سيم كشي ثابت براي الصاق هاي نوع 

  كافي و براحتي وارد شده و متصل شوند. هادي ها بايد به اندازة -

هاي  بايد طوري طراحي شوند كه پوشش ها در صورت وجود، دسترسي به ترمينال ها را براي هادي -

  ني امكان پذير سازند كه فقط با كمك ابزار بتوانند خارج شوند.بيرو

  مطابقت توسط بازرسي و توسط آزمونهاي دستي، بررسي مي شود.



 

  

  ترمينال ها براي هادي هاي بيروني  ٢٣

ترانسفورماتورهايي كه بطور دائم به سيم كشي ثابت متصل مي شوند و ترانسفورماتورهايي به غير   ١-٢٣

فراهم شده اند، بايد  Zو نوع  Yا سيم هاي انعطاف پذير بيروني همراه با الصاق هاي نوع از آنهايي كه ب

  شود، ارائه گردند. همراه با ترمينال هايي كه توسط پيچ ها، مهره ها يا قطعات كارآمد معادل، اتصال انجام مي

 IEC 60999-1ين المللي ترمينال هايي كه بخش جدا ناپذير ترانسفورماتور هستند، بايستي بااستاندارد ب

  (تحت شرايط قابل قبول ترانسفورماتور) مطابق باشند.

  ترمينال هاي ديگر بايد مطابق با يكي از موارد زير باشند :

و  IEC 60998-2-2و استانداردهاي بين المللي  ٤٢٩٥-١بطور جداگانه مطابق با استاندارد ملي ايران  -

IEC 60947-7-2 المت گذاري هاي آنان استفاده شوند.بررسي شده و مطابق با ع  

  (تحت شرايط قابل قبول ترانسفورماتور) بررسي شوند. IEC 60999-1مطابق با استاندارد بين المللي  -

، اتصاالت لحيم شده براي هادي هاي بيروني مي توانند  Xبراي ترانسفورماتورهاي همراه با الصاق نوع 

ار گرفته يا ثابت شود كه نگهداري هادي در محل تنها مبتني بر استفاده گردند بشرط اينكه هادي طوري قر

لحيم كاري نباشد، مگر اينكه موانعي وجود داشته باشد كه فواصل خزشي و فواصل هوايي بين بخشهاي 

كاهش يافته  ٢٦% مقادير مشخص شده در بند ٥٠برقدار خطرناك و بخشهاي فلزي ديگر، نتوانند به كمتر از 

  لحيم كاري شده هادي قطع شود. و در نقاط اتصال

، اتصاالت لحيم كاري شده ، جوش كاري  Zو نوع  Yبراي ترانسفورماتورهاي همراه با الصاق هاي نوع 

  شده، بهم پيچيده شده و مشابه آنها مي توانند براي هادي هاي بيروني استفاده شوند..



 

ثابت شود كه نگهداري هادي در محل تنها  ، هادي بايد طوري قرار گيرد يا ٢براي ترانسفورماتورهاي طبقه 

مبتني بر لحيم كاري، پيچاندن سيم ها يا جوشكاري نباشد، مگر اينكه موانعي وجود داشته باشد كه فواصل 

% مقادير ٥٠خزشي و فواصل هوايي بين بخشهاي برقدار خطرناك و بخشهاي فلزي ديگر نتوانند به كمتر از 

و هادي در نقاط اتصال لحيم كاري شده يا جوشكاري شده قطع شود كاهش يافته  ٢٦مشخص شده در بند 

  و يا اتصاالت بهم پيچيده شده باز شوند.

  

بطورکلی ، قبل از لحیم کاري براي نگهداري هادي سیم یا کابل انعطاف پذیر در محل   -يادآوري 

هادي از آن عبور بشرط اینکه سوراخی که   خود، قالب کردن سیم ها بیکدیگر روش مناسبی می باشد،

  می کند بی جهت بزرگ نباشد.

  

، بايد براي مصارفشان مناسب  Y  ،Zهمراه با سيم مخصوص ،  Xترمينال ها براي الصاق نوع   ٢-٢٣

  باشند.

(بالفاصله قبل  N٥، توسط بازرسي و توسط اعمال نيروي كششي  ٢- ٢٣و  ١- ٢٣مطابقت با الزامات بندهاي 

  ، بررسي مي شود.) به اتصال٢- ١٤از آزمون بند 

مي باشند، بايد طوري ثابت شوند كه  Zو  Yترمينال ها ، غير از آنهايي كه همراه الصاق هاي نوع     ٣-٢٣

كشي داخلي  وقتي ادوات نگه دارنده، شل يا سفت مي شوند، ترمينال در حالت شل بودن كار نكند، سيم

  ، كاهش نيابند.٢٦ر مشخص شده در بند تحت فشار نباشد و فواصل خزشي و فواصل هوايي به زير مقادي

مي باشند، بايد طوري طراحي شوند كه  Zو  Yترمينال ها، غير آنهايي كه همراه الصاق هاي نوع     ٤-٢٣

-٢٣هادي بين سطوح فلزي با فشار تماس كافي نگه داشته شود و خراب نشود. مطابقت با الزامات بندهاي 



 

گيري بعد از اينكه به تعداد ده بار، هادي با بزرگترين سطح مقطع  ، توسط بازرسي و توسط اندازه ٤- ٢٣و  ٣

شود. گشتاور اعمال شده معادل دو  بررسي مي  متناظر با ظرفيت اسمي اتصال ترمينال، شل و سفت گرديد،

  مي باشد. ٢٥سوم گشتاور مشخص شده در بند 

  

دیگر کافی نمی باشد. بهرحال  محکم کاري با ترکیبات درزگیري، بدون ادوات نگهدارندة  -يادآوري 

رزینهاي خود سفت شونده به منظور محکم کردن ترمینال هایی که در استفاده عادي تحت پیچش قرار 

  نمی گیرند، می توانند استفاده شوند.

  

ترمينال هايي كه براي اتصال به سيم كشي ثابت فراهم شده اند و ترمينال هايي كه همراه الصاق     ٥-٢٣

اشند، بايد نزديك به ترمينال هاي مرتبط با قطب هاي متفاوت خودشان و در صورت وجود مي ب Xنوع 

  نزديك به زمين قرار گيرند.

  مطابقت توسط بازرسي، بررسي مي شود.

بلوك هاي ترمينال اي و قطعات مشابه نبايد بدون كمك از ابزار (حتي اگر بخشهاي برقدار     ٦-٢٣

  )، در دسترس قرار بگيرند.خطرناك آنها دسترس پذير نباشند

  مطابقت توسط بازرسي و آزمون دستي بررسي مي شود.

، بايد طوري قرار گرفته يا  Xترمينال ها يا پاياندهنده هاي ترانسفورماتور ها همراه با الصاق نوع    ٧-٢٣

نبايد پوشيده شوند كه وقتي هادي ها جا داده مي شوند، سيمي از هادي رشته اي آزاد بماند. در ضمن 

، بين بخشهاي فلزي  ٢بخشهاي برقدار و بخشهاي فلزي دسترس پذير و درحالت ترانسفورماتورهاي طبقه 



 

كه فقط توسط عايق بندي تكميلي از بخشهاي فلزي دسترس پذير جدا شده اند، خطر اتصال تصادفي وجود 

  داشته باشد.

  مي شود. مطابقت توسط بازرسي، توسط آزمون دستي و توسط آزمون زير بررسي

از  mm٨دارد به اندازة  ٢٢از انتهاي هادي انعطاف پذير كه سطح مقطع اسمي مشخص شده اي مطابق بند 

عايق آن بيرون آورده مي شود. يك سيم از هادي رشته اي آزاد گذاشته شده و بقية سيمها بطور كامل در 

  داخل ترمينال قرار گرفته و نگه داشته مي شوند.

ه عايق را پاره كند در هر جهت ممكن خم مي شود، ولي بدون اينكه باعث شود تا سيم آزاد بدون اينك

خمهاي تيز موانع را بپيچاند. سيم آزاد هادي كه به ترمينال برقدار متصل مي شود، نبايد با هر بخش فلزي كه 

اي در دسترس است تماس حاصل كند يا به بخش فلزي دسترس پذير متصل شود يا براي ترانسفورماتوره

، هر بخش فلزي كه صرفا توسط عايق بندي تكميلي از بخشهاي فلزي دسترس پذير جدا مي شوند، ٢طبقة 

اتصال پيدا كند. سيم آزاد هادي كه به ترمينال زمين كننده متصل مي شود، نبايد با هر بخش برقدار خطرناك 

  تماس داشته باشد.

شود، بايد حداقل همراه دو پيچ  A٢٥ر از ترمينال هاي بدون صفحه فشاري در صورتيكه جريان بيشت

  نگهدارنده ارائه شوند.

  پيچهاي ترمينال ، غير از پيچهاي ترمينال هايي كه براي اتصال هادي هاي زمين حفاظتي بكار    ٨-٢٣

روند، نبايد با هر بخش فلزي در دسترس يا متصل به يك بخش فلزي دسترس پذير براي ترانسفورماتور  مي

  ا بخشهاي فلزي دسترس ناپذير، وقتيكه پيچ تا حد امكان شل شود، تماس داشته باشند.ي ٢هاي طبقه 

  ، بررسي مي شود. ٢- ٢٣مطابقت توسط بازرسي در طول آزمون بند 

  



 

  تعبيه زمين محافظ  ٢٤

كه در مواقع خرابي عايق ممكن است  ١بخشهاي فلزي دسترس پذير ترانسفورماتورهاي طبقه   ١-٢٤

  بطور دائم و مطمئن درون ترانسفورماتور به ترمينال زمين حفاظتي متصل شوند. برقدار شوند، بايد

  نبايد هيچگونه پايانه زمين كننده اي داشته باشند. ٢ترانسفورماتورهاي طبقة 

  مطابقت توسط بازرسي، بررسي مي شود.

  

دة حفاظتی اگر بخشهاي فلزي دسترس پذیر توسط بخشهاي فلزي که به ترمینال زمین کنن  -يادآوري 

متصل می شوند، از بخشهاي برقدار خطرناك جدا شوند، یا توسط عایق بندي مضاعف یا عایق بندي 

تقویتی از بخشهاي برقدار خطرناك جدا گردند، این بخشها براي این الزامات درنظر گرفته نشده و 

  احتماال در مواقع خرابی عایق ، برقدار می شوند.

  

نده حفاظتي كه براي اتصال به سيم كشي ثابت، درنظر گرفته شده اند و ترمينال هاي زمين كن    ٢-٢٤

، مطابق باشند. ادوات  ٢٣، بايد با الزامات بند  Xترمينال هاي زمين كنندة حفاظتي همراه با الصاق نوع 

زار، نگهدارندة آنها بايد در مقابل شل شدن تصادفي به اندازه كافي محكم شده باشند و نبايد بدون كمك از اب

  آنها را بتوان شل كرد.

  ، بررسي مي شود. ٢٣مطابقت توسط بازرسي، توسط آزمون دستي و توسط آزمونهاي بند 

  

بطورکلی، طرحهایی که عموما براي ترمینال هاي حمل جریان بکار می روند، بجزء بعضی   -يادآوري 

کنند. براي طرح  کافی را فراهم میازترمینال هاي نوع ستونی، به منظور مطابقت با الزامات اخیر، ارتجاع 



 

هاي دیگر، تدارکات خاصی از جمله استفاده از بخش ارتجاعی کافی که احتماال بطور غیرعمدي قابل 

  بیرون آوردن نیست، می تواند ضروري باشد.

  

تمامي بخشهاي ترمينال زمين كنندة حفاظتي بايد طوري باشد كه در اثر تماس بين اين بخشها و     ٣-٢٤

  ادي زمين كننده يا هر فلز ديگر كه با اين بخشها در تماس است، باعث خطر خوردگي نشود.مس ه

اگر بدنة ترمينال زمين كنندة حفاظتي، بخشي از قاب يا محفظة آلومينيومي يا آلياژي از آلومينيوم باشد، بايد 

آن، احتياطات الزم  به منظور جلوگيري از خطر خوردگي در اثر تماس بين مس و آلومينيوم يا آلياژهاي

  درنظر گرفته شود.

  مطابقت توسط بازرسي، بررسي مي شود.

بدنة ترمينال زمين كنندة حفاظتي بايد از برنج يا فلز ديگري كه در برابر خوردگي كم مقاومت نباشد، بوده 

لز ديگري مگر اينكه، بخشي از قاب يا محفظه باشد بطوريكه در اين حالت،  پيچ يا مهره بايد از برنج يا ف

  باشد كه به اندازة كافي در مقابل خوردگي مقاوم است.

اتصال بين ترمينال زمين كننده حفاظتي و بخشهايي كه بايستي به آن متصل شود بايد مقاومت كمي    ٤-٢٤

  داشته باشند.

  مطابقت توسط آزمون زير بررسي مي شود.

برابر جريان اسمي  ٥/١ه مي شود كه معادل كشيد .a.c، جرياني از منبع  V١٢در ولتاژ بي باري كمتر از 

دقيقه بين ترمينال زمين كنندة  ١مي باشد و در جاي خود هر كدام كه بيشتر باشد به مدت  A٢٥ورودي يا تا 

  حفاظتي و هر كدام از بخشهاي فلزي دسترس پذير، عبور داده مي شود.

  



 

ر ولتاژ اسمی منبع، تعیین می جریان اسمی ورودي بصورت خارج قسمت خروجی اسمی ب  -١يادآوري 

تعداد فاز می باشد، تعیین  nبرابر ولتاژ اسمی منبع که  nشود یا براي ترانسفورماتورهاي چند فاز بر 

  می گردد.

  

حفاظتي و بخش فلزي دسترس پذير، اندازه گيري شده و مقاومت آن از  افت ولتاژ بين ترمينال زمين كنندة

  اين افت ولتاژ، محاسبه مي شود.جريان و 

  بيشتر باشد. Ω١/٠در هيچ حالتي مقاومت نبايد از 

  در صورت شك و ترديد، بعد از يك دقيقه، آزمون انجام شده تا اينكه شرايط پايداري فرابرسد.

مراقبت الزم باید انجام شود که مقاومت تماس بین سر پروب اندازه گیري و بخش فلزي   -٢يادآوري 

  مون، اثري بر روي نتایج آزمون نگذارد.تحت آز

  

مقاومت سیم یا کابل انعطاف پذیر منبع در صورتیکه براي راحتی کار استفاده شود، در   -٣يادآوري 

  اندازه گیري مقاومت، شامل نمی گردد.

  

  ، دسترس ناپذیر تلقی می شوند. IP00هسته هاي ترانسفورماتورهاي   -٤يادآوري 

  

ها يا  همراه با سيم ها يا كابل انعطاف پذير بيروني، آرايش ترمينال ١ماتورهاي طبقه براي ترانسفور   ٥-٢٤

طول هادي هاي بين قالب سيم و ترمينال ها بايد طوري باشد كه هادي هاي حامل جريان قبل ازاينكه هادي 

  زمين كننده از قالب سيم باز شود، محكم و پيچيده شوند.



 

  

  پيچها و اتصاالت  ٢٥

ت پيچ شدة الكتريكي يا غير از اين صورت، بايد فشارهاي مكانيكي وارد شده در استفادة اتصاال  ١-٢٥

  عادي را تحمل كنند.

پيچهايي كه فشار تماس را منتقل مي كنند و پيچهايي كه احتماال توسط كاربر محكم مي شوند و داراي قطر 

  مي باشند، بايد بداخل فلز پيچ شوند. mm٨/٢اسمي كمتر از 

  بايد از فلزات نرم يا خزنده از جمله روي يا آلومينيوم باشند.پيچها ن

  پيچهاي ساخته شده از مواد عايق كننده نبايد براي هر اتصال الكتريكي بكار روند.

بندي پايه  در صورتيكه پيچهاي ساخته شده از مواد عايق كننده بجاي پيچ فلزي استفاده شوند و بتوانند عايق

، عايق بندي تكميلي يا عايق بندي تقويتي را خراب كنند نبايد از آنها استفاده  بين مدار ورودي و خروجي

نمود، در ضمن اگر اين پيچها در موقع تعويض سيم منبع تغذيه بتوانند خارج شوند و در صورتيكه با پيچ 

  فلزي تعويض شوند و بتوانند عايق بندي پايه را خراب كنند نيز نبايد استفاده شوند.

سط بازرسي و توسط آزمون زير براي پيچ ها و مهره هايي كه فشار تماس را منتقل كرده يا مطابقت تو

  احتماال توسط كاربر محكم شوند، بررسي مي گردد.

  پيچها بصورت زير باز و بسته مي شوند :

  ده بار براي پيچي كه با قالويز مواد عايق كننده درگير باشد. -

  ديگرپنج بار براي مهره ها و پيچ هاي  -

  در هر بار، پيچهاي درگير با قالويز مواد عايق كننده، خارج شده و دوباره بسته مي شوند.



 

هرگاه پيچ و مهره هاي ترمينال مورد آزمون واقع مي شوند، سيم يا كابل انعطاف پذيري با بزرگترين سطح 

بار بستن، تغيير محل ، در ترمينال قرار داده مي شود. اين سيم قبل از هر  ٩مقطع مشخص شده در جدول 

  داده مي شود.

آزمون بوسيلة پيچ گوشتي ، آچار يا وسيله مناسب آزمون مطابق با ستون مربوطة مشخص شده در زير و 

  انجام مي شود. نشان داده شده است،  ١١گشتاور اعمالي كه در جدول 

  اول          مده باشد :الف) براي پيچهاي فلزي بدون سر، بشرط اينكه پيچ بسته شده از سوراخ جلو نيا

  دوم                     ب) براي ساير پيچهاي فلزي و مهره ها :

  دوم                   پ) براي پيچهاي ساخته شده از مواد عايق كننده :

  داراي سرشش گوش با كنارة تخت و بيشتر از قطر قالويز -

برابر قطر كلي قالويز  ٨٣/٠تر از با سر استوانه اي و سوكتي براي آچار بطوريكه اندازة عرض تخت آن كم -

  نباشد.

برابر قطر كلي قالويز بيشتر  ٥/١با سري كه داراي شكاف يا شكافهاي عرضي بطوريكه طول هر كدام از  -

                            مي باشد.

  سوم                 ت) براي ساير پيچهاي ساخته شده از مواد عايق كننده :

  ا و اتصاالت اعمال شودگشتاوري كه بايد به پيچ ه -١١جدول 

  قطر اسمي پيچ

(mm) 

  گشتاور

(Nm) 

 سوم دوم اول



 

  و شامل آن ٨/٢تا 

  و شامل آن ٣تا  ٨/٢باالي 

  و شامل آن ٢/٣تا  ٣باالي 

  و شامل آن ٦/٣تا  ٢/٣باالي 

  و شامل آن ١/٤تا  ٦/٣باالي 

  و شامل آن ٧/٤تا  ١/٤باالي 

  و شامل آن ٣/٥تا  ٧/٤باالي 

 و شامل آن ٦تا  ٣/٥باالي 

٢/٠  

٢٥/٠  

٣/٠  

٤/٠  

٧/٠  

٨/٠  

٨/٠  

 -- 

٤/٠  

٥/٠  

٦/٠  

٨/٠  

٢/١  

٨/١  

٢  

٥/٢ 

٤/٠  

٥/٠  

٦/٠  

٦/٠  

٦/٠  

٩/٠  

١  

٢٥/١ 

  هربار كه پيچ يا مهره باز شود، هادي جابجا مي شود.

  در طول آزمون، هيچگونه خرابي كه استفادة بيشتر اتصاالت پيچ شده را مختل سازد، نبايد رخ دهد.

یچها یا مهره  هایی که احتماال توسط کاربر بسته می شوند، شامل پیچهایی می باشند که پ  -١يادآوري 

  بکار می روند. Xبراي تعویض سیم هاي منبع تغذیه با الصاق نوع 

  

شکل تیغۀ پیچ گوشتی آزمون باید با سرپیچ تحت آزمون جور باشد. پیچها و مهره ها   -٢يادآوري 

  نبایستی با تندي بسته شوند.

  

به  mm٣پيچهايي كه با قالويز مواد عايق كننده درگير هستند، بايد داراي طول رزوه شدة حداقل   ٢-٢٥

  (هر كدام كوتاه تر است) باشند. mm٨عالوه يك سوم قطر اسمي پيچ يا 

  پيچ بايد بدرستي داخل سوراخ پيچ شده يا مهره شود.



 

برابر  ٢/١ريكه گشتاور اعمالي، به بررسي مي شود، بطو ١-٢٥مطابقت توسط بازرسي و توسط آزمون 

  گشتاور مشخص شده افزايش مي يابد.

  

در صورتی الزامات درست داخل کردن پیچ برآورده می شود که از داخل کردن آن   -يادآوري 

بصورت کج جلوگیري شود، براي مثال هدایت کردن پیچ بوسیله قسمتی که بایستی ثابت شود، ایجاد 

  کند،  یا از پیچی که رزوه هاي آن از بین رفته باشد، استفاده شود. تورفتگی در قالویز مادگی

  

اتصاالت الكتريكي بايد طوري طراحي شوند كه فشار تماس به مواد عايق كنندة غير از سراميك يا   ٣-٢٥

ميكاي خالص، منتقل نشود مگر اينكه در بخشهاي فلزي به اندازة كافي ارتجاع وجود داشته باشد تا هرگونه 

  شدگي يا اعوجاج مواد عايق كننده را جبران سازد. جمع

پيچهاي قالويز كننده (پيچهاي فلزي ورق) نبايد براي اتصال بخشهاي حامل جريان استفاده شوند،   ٤-٢٥

  مگر اينكه آنها اين بخشها را در تماس با يكديگر نگهداشته و با روش هاي مناسب محكم شوند.

يد براي اتصال بخشهاي حامل جريان استفاده شوند، مگر اينكه آنها شكل ) نبا1پيچهاي برندة قالويز (خودرو

  كاملي از پيچهاي حديده شده توسط ماشين استاندارد را توليد كنند.

بهرحال در صورتيكه توسط كاربر يا نصب كننده بكار گرفته شوند نبايد استفاده گردند، مگر اينكه قالويز در 

  ن بدست آمده،، شكل داده شود.طولي از مواد كه توسط كنش تابيد

وقتي پيچهاي برنده قالويز و قالويز كننده براي استمرار اتصال زمين بكار روند بايد طوري باشند كه در 

  معمولي، براي اتصال اشكالي بوجود نياورند و حداقل براي هر اتصال دو پيچ استفاده شود. استفادة 

                                                
1-Self - tapping 



 

  بازرسي، بررسي مي شود. توسط ٤- ٢٥و  ٣- ٢٥مطابقت با الزامات بندهاي 

پيچهايي كه اتصال مكانيكي را بين بخشهاي مختلف ترانسفورماتور ايجاد مي كنند، اگر اتصال،   ٥-٢٥

  جرياني راحمل مي كند يا بخشي از مدار زمين محافظتي را تشكيل دهد، بايد محكم شوند و شل نگردند.

ايد در صورتيكه اتصاالت مربوط در استفادة پرچهايي كه براي اتصاالت حامل جريان استفاده مي شوند ب

  عادي تحت پيچش قرار گرفتند، محكم بوده و شل نشوند.

  مطابقت توسط بازرسي و آزمون دستي بررسي مي شود.

  

  واشرهاي فنري و مشابه آنها می توانند استحکام رضایتبخشی را فراهم کنند.  -١يادآوري 

  

  ا بریدگی مناسب می تواند کافی باشد.براي پرچها، میلۀ غیر گرد ی  -٢يادآوري 

مواد مرکب درزگیر که براي استحکام بکار رفته و با حرارت نرم شوند، فقط براي   -٣يادآوري 

  اتصاالت پیچ شده اي مناسب می باشند که در استفادة عادي تحت پیچش قرار نگرفته باشند.

  

  گلندهاي پيچ شده بايد با آزمون زير مطابق باشند :  ٦-٢٥

لندي هاي پيچ شده بايد توسط ميله فلزي استوانه اي كه قطر آن معادل قطر داخلي بسته بندي بوده، تثبيت گ

، به مدت ١٢شوند. گلندها بايد توسط آچار مناسب محكم شوند. بطوريكه نيروي نشان داده شده در جدول 

  .از محور گلند به آچار اعمال مي شود mm٢٥٠يك دقيقه به نقطه اي در فاصله 

  آزمون گشتاور بر روي گلندها -١٢جدول 

 نيرو  قطر ميلة آزمون



 

(mm) گلندهاي فلزي  
(N) 

  گلندهايي از مواد قالب شده
(N) 

  و شامل آن ١٤تا 

  و شامل آن ٢٠تا  ١٤باالي 

 ٢٠باالي 

٢٥  

٣٠  

٤٠ 

١٥  

٢٠  

٣٠ 

  بعد از آزمون، ترانسفورماتور و گلندها نبايد خراب شوند.

  صل هوايي و فواصل عايقيفواصل خزشي ، فوا   ٢٦

 ١٣فواصل خزشي ، فواصل هوايي و فواصل عايقي نبايد كمتر از مقادير نشان داده شده در جدول     ١-٢٦

مراجعه  ٦٢٠٥-١درنظر گرفته شده اند (به استاندارد ملي ايران  IIIaباشند كه براي مواد عايق كننده گروه 

  كنيد).

  ، بررسي مي شود. ٣-٢٦و  ٢- ٢٦بندهاي  مطابقت توسط اندازه گيري هاي مطرح در

  مراجعه کنید. ”ت“و  ”پ“براي گروه مواد هاي اول و دوم به پیوست هاي   -١يادآوري 

  

قابل  KHz 30، فقط براي فرکانس هاي تا  1-و جدول ت 1- ، جدول پ13جدول   -٢يادآوري 

  اعمال می باشند.

  

 KHz30قی براي فرکانس هاي بیشتر از فواصل هوایی، فواصل خزشی و فواصل عای  -٣يادآوري 

  تحت بررسی می باشند.

  



 

فواصل خزشي و فواصل هوايي با استفاده از كابل تغذيه و سيم هايي كه براي اتصال به سيم كشي ثابت و 

بكار مي روند، اندازه گيري مي شوند بطوريكه حداقل و حداكثر اندازة  Xآنهايي كه براي الصاق نوع 

، سيم  Xا ظرفيت اسمي اتصال ترمينال درنظر گرفته مي شوند. براي الصاق هاي نوع هاي متناظر ب هادي

  ، سيم ها و كابل تغذية تحويلي استفاده مي شوند. Zيا  Yمخصوص ، 

در جائيكه اليه هايي از نوارهاي دندانه دندانه استفاده شوند، مقدار فواصل خزشي و فواصل هوايي چنانچه 

  هاي مختلف روي هم قرار گيرند، تعيين مي شود.دندانه ها از طريق اليه 

  

گیري  نمودارهایی نشان داده شده است که بعضی از روشهاي اندازه ”الف“درپیوست   -٤يادآوري 

  فواصل خزشی و فواصل هوایی را با مثال روشن می سازد.

  

زه گیري ، نمودارهایی نشان داده شده است که بعضی از نقاط اندا ”س“در پیوست   -٥يادآوري 

  فواصل خزشی و فواصل هوایی را با مثال روشن می سازد.

، جزئیات ضروري آزمونها براي تعیین جداسازي گروههاي مواد، آورده  ”چ“در پیوست   -٦يادآوري 

  شده است.

  

بندي  ، اضافه ولتاژهاي طبقه دو براي عایق1-و جدول ت 1-، جدول پ13در جدول   -٧يادآوري 

  هاي طبقه سه براي عایق بندي مضاعف و تقویتی درنظر گرفته شده است.پایه و اضافه ولتاژ

  



 

مقادير چاپ شده بر روي سيم، در جائيكه ممكن است مطابق با مفاهيم اين استاندارد باعث خرابي شوند، 

، برابر با مقادير كاهش نيافته براي بخشهاي برقدار باشند،  ١-و جدول ت ١-، جدول پ١٣بايد مانند جدول 

  ، مطابق باشد. ٦٢٠٥- ٣اينكه سيم چاپ شده با الزامات استاندارد ملي ايران  مگر

فواصل  اگر آلودگي هدايت مداوم و زيادي را براي مثال، توسط گرد و غبار يا باران يا برف، توليد كند،

 mm٦/١مشخص شده، بايد (با حداقل فاصله خالي  ٣خزشي و فواصل هوايي ، چنانچه براي آلودگي درجه 

  افزايش بيشتري يابد. mm٤در پيوست الف) از  Xمقدار  و

 (cr)فواصل خزشي     ٢-٢٦

براي سيم پيچهايي كه با نوار چسب پوشيده مي شوند بطوريكه به لبه هاي جلويي آن مي چسبند، مقادير 

) بيان شده ١P( ١فواصل خزشي، در طول سطح پيوسته نوار چسب و مقاديري كه براي آلودگي درجه 

 IECو استاندارد بين المللي  ٢١١٠بشرط اينكه تمامي مواد عايق كننده مطابق با استاندارد ملي ايران  است،

، طبقه بندي شوند، مورد بررسي قرار مي گيرند. در جائيكه از مانع عايقي شامل ديوارة جدا كنندة  60216

شوند. اگر نقطة اتصال توسط  فشردة نچسبيده استفاده شود، فواصل خزشي از نقطه اتصال اندازه گيري مي

، پوشيده شده باشد، يك اليه از نوار چسب به  IEC 60454نوار چسب مطابق با استاندارد بين المللي 

باشد. ترانسفورماتورهايي  منظور كاهش خطر تا خوردن نواردر طول آماده سازي، بر روي هر طرف الزم مي

ورودگرد وغبار و رطوبت (براي مثال اشباع شده  رمقابلكه باداشتن بخشهاي به هم چسبيده يامحاط شده ياد

كنند، فواصل خزشي حداقل مورد  يا پخته شده) ماهرانه درزبندي شده اند و آزمونهاي زيررا برآورده مي

  )، كاهش يابند.١P( ١بحث مي توانند به مقادير بيان شده براي آلودگي درجه 

، زماني مي توانند استفاده شوند كه  ١- و ت  ١-پ ،١٣مقادير كاهش يافته نشان داده شده در جدول 

جداسازي توسط كاربرد اشباع سازي، پختن يا توسط نوار چسب كه سيم پيچ ها را بپوشاند، انجام شده 

  ، برآورده شوند.٦٢٠٥-١از استاندارد ملي ايران  ١-٢- ١-١- ٤باشد و شرايط آزمونهاي بند 



 

دازة كافي پخته شده، اشباع شده يا به يكديگر چسبيده اند، به منظور اينكه بررسي شود تا بخشها به ان

  چنانچه مناسب باشد، آزمونهاي زير انجام مي شود :

  الف) به منظور آزمون پخته شدن يا اشباع شدن، سه ترانسفورماتور استفاده مي شود.

  نمونه ها، ده بار تحت دنباله اي از چرخه هاي حرارتي زير قرار مي گيرند :

با  k١٠بعالوة  ٢ oc ⋅در باالترين درجه حرارت سيم پيچ اندازه گيري شده در استفادة عادي ساعت  ٦٨

  ٨٥ ocحداقل 

  ٢٥ oc ⋅٢ oc  ساعت در  ١

  ٠ oc ⋅٢ oc  ساعت در  ٢

  ٢٥ oc ⋅٢ oc  ساعت در  ١

  مقادير كاهش يافته اعمال مي گردد، بين سيم پيچ هاي در طول هر آزمون چرخة حرارتي، جائيكه 

  ، اعمال مي شود. Hz٦٠يا  ٥٠ Hzها، ولتاژي دو برابر مقدار ولتاژ كاري در فركانس نمونه 

ساعته) و آزمون استقامت دي  ٤٨(رفتار  ٢-١٧سپس دو نمونه از سه نمونه ، تحت رفتار رطوبتي بند 

  ضرب شده است، قرار مي گيرند. ٢٥/١، كه ولتاژ آن در ضريب  ٣- ١٨الكتريك مربوط به بند 

نمونه، بالفاصله در انتهاي آخرين دورة در طول آزمون چرخة  حرارتي و در باالترين درجه  يكي از سه

ضرب  ٢٥/١، (در ولتاژي كه در ضريب  ٣-١٨حرارت، تحت آزمون استقامت دي الكتريك مربوط به بند 

  شده است) قرار مي گيرد.

يم هاي سيم پيچ سه نمونه با ب) به منظور بررسي اينكه بخشها به يكديگر چسبيده شده اند يا نه، س

  هاي بدون عايق و هرگونه اشباع شدگي يا پختگي تعويض شده و بطور مخصوصي آماده مي شوند. سيم

سيم پيچ ها بايستي طوري آماده شوند كه بين سيم پيچ هاي ورودي و خروجي (به غير از اتصال چسبيده 

  جود نداشته باشد.شده كه قرار است آزمايش شود) هيچگونه تخليه الكتريكي و



 

  نمونه ها، ده بار تحت دنباله اي از چرخه هاي حرارتي زير قرار مي گيرند :

با  k١٠بعالوة  ٢ oc ⋅ساعت در باالترين درجه حرارت سيم پيچ اندازه گيري شده در استفادة عادي  ٦٨

  ٨٥ ocحداقل 

  ٢٥ oc ⋅٢ oc  ساعت در  ١

  ٠ oc ⋅٢ oc  ساعت در  ٢

  ٢٥ oc ⋅٢ oc  ساعت در  ١

ساعته) و آزمون استقامت دي  ٤٨(رفتار  ٢- ١٧بهرحال، دو نمونه از سه نمونه تحت رفتار رطوبتي بند 

  ضرب شده است قرار مي گيرند. ٦/١، كه ولتاژ آزمون در ضريب  ٣- ١٨الكتريك مربوط به بند 

االترين درجه يكي از سه نمونه، بالفاصله در انتهاي آخرين دوره ، در طول آزمون چرخة حرارتي و در ب

ضرب  ٦/١، (در ولتاژي كه در ضريب  ٣- ١٨حرارت، تحت آزمون استقامت دي الكتريك مربوط به بند 

  شده است) قرار مي گيرد.

ولتاژ آزمون اعمال شده به بخشهاي چسبیده شدة نمونه ها، بایستی از ولتاژهاي آزمون   -يادآوري 

  قطع شوند. عادي باالتر باشد، تا سطوح بیکدیگر چسبیده نشده

  

 (dti)فاصله از ميان عايق     ٣-٢٦

، در كروشه ها نشان داده شده ١-و ت ١-، پ١٣فاصلة از ميان عايق كه در قسمتهاي دوم و هفتم جدول 

است بشرطي مي توانند استفاده شوند كه عايق بشكل صفحة نازك بوده و شامل حداقل سه اليه (جدا شدني 

هر اليه بايد طبقه بندي مواد حرارتي را مطابق با  ا جدا يا جداپذير باشند،و جدا نشدني) باشد. اگر اليه ه

مربوط به ترانسفورماتور را برآورده نمايد و هر  IEC 60216و بين المللي  ٢١١٠استانداردهاي ملي ايران 

اشد نيز تركيبي از دو سوم تعداد اليه هاي جدا يا جداپذير كه به نزديك ترين عدد كامل گرد نقصاني شده ب



 

را برآورده سازد. اگر اليه ها جدا شدني نباشند، تعداد آنها بايد حداقل سه تاباشد بطوريكه  1بايد آزمون قالبي

  بندي ترانسفورماتوروآزمون قالبي را برآورده سازد. صفحة تركيبي بايدطبقه كل

  آزمون قالبي

سازنده تهيه شود. با ثابت كردن بايد براي آزمون توسط  mm٧٠سه نمونه جدا از صفحات نازك با عرض 

) ساخته شده ٦نمونة صفحة نازك بر روي قالبي كه از صفحات صاف نيكل، فوالد يا برنج (مطابق با شكل 

  آزمون انجام مي شود. است،

، بايد نزديك به سطح نمونه قرار  mm٠٣٥/٠ ⋅mm٠٠٥/٠يك ورق فلزي (آلومينيومي يا مسي) با ضخامت 

قرار گيرد. ورق فلزي بايد طوري قرار گيرد كه لبه هاي آن از لبة نمونه  N١كششي  داده شود و تحت نيروي

 ،mmلبه هاي نمونه را در فاصلة حداقل   فاصله داشته و وقتيكه قالب در محل نهايي خود قرار مي گيرد، ٢٠

mmمناسبي، انتهاي آزاد نمونه تحت نيروي كششي  ، بپوشاند. توسط وسيله نگهدارندة ١٠Nقرار مي  ١٥٠

بدون لرزش و تكان، به آهستگي به عقب و جلو چرخانده شود.  ٢٣٠٠گيرد. نمونه بايد سه بار تحت زاويه 

اگر نمونه در طول چرخش و در وسيله نگهدارنده شكسته شود، آزمون دوباره تكرار مي شود. اگر يك يا 

توضيح  ٣- ١٨انطوريكه در بند چند نمونه در هر مرحلة ديگر شكسته شود، آزمون برآورده نشده است. هم

داده شد، در حاليكه قالب در محل نهايي خود قرار دارد، در طول چند دقيقه بدنبال آن، بين قالب و ورق 

  اعمال مي شود. KV٥/٥فلزي، ولتاژ آزمون 

ز در طول آزمون نبايد هيچگونه تخليه الكتريكي و قطعي رخ دهد و لذا اثرات هاله اي و پديده هاي مشابه ني

  ناديده گرفته مي شوند.

  ١-وجدول ت ١-، جدول پ ١٣اعدادي كه درون كروشه هاي آورده شده در رديف دوم و هفتم جدول 

  مطابق زير استفاده مي شوند. ديده مي شوند،

                                                
1-Mandrel test 



 

مي باشند، اعداد داخل كروشه ها  VA١٠٠براي ترانسفورماتورهايي كه داراي خروجي اسمي بيشتر از  -

  اعمال مي شود.

ها  مي باشند،اعداد داخل كروشه VA١٠٠تا  VA٢٥اي ترانسفورماتورهايي كه داراي خروجي اسمي بر -

  توانند به دو سوم مقدار آنها كاهش يابند. مي

   ها مي باشند، اعداد داخل كروشه VA٢٥براي ترانسفورماتورهايي كه داراي خروجي اسمي كمتر از  -

  د.توانند به يك سوم مقدار آنها كاهش يابن مي

، ثابت شود كه مواد  ٣-١٤فواصل كمتر از ميان عايق در صورتي مي تواند استفاده شوند كه در آزمون بند 

  كافي استفامت مكانيكي دارند و در مقابل پيري مقاوم مي باشند. به اندازة

اشد. اين الزامات مرتبط با فاصلة عايقي، متضمن اين نمي باشند كه فاصله مقرر فقط بايد ميان عايق جامد ب

  فاصله ممكن است شامل ضخامت عايق جامد بعالوة يك يا چند الية هوا باشد.

در جائيكه نوار دندانه دندانه شده به عنوان عايق استفاده شود، فرض مي شود كه دندانه اليه هاي مختلف 

و جدول  ١- ، جدول پ ١٣هم پوشاني خواهند داشت. براي فاصلة از ميان عايق، مقادير كاهش يافته جدول 

، بشرطي استفاده مي شوند كه يك الية اضافي از نوار دندانه دار و يك الية اضافي بدون دندانه، محل  ١-ت

  هاي خالي را بپوشاند.



 

  (dti)و فواصل از ميان عايق  (cl)، فواصل هوايي  (cr)فواصل خزشي  -١٣جدول 
  )١٧٥  > ℵ CTI ٤٠٠( IIIaگروه مواد 

١P  ٢   ١= درجه آلودگيP  ٣    ٢= درجه آلودگيP  ٣= درجه آلودگي  

 نوع عايق بندي 

 (V)   )٢ولتاژهاي كاري اندازه گيري

از ميان الك 
 )١ سيم پيچ

غير از ميان 
 )١الك سيم پيچ

٢٥ ℜ  
٥٠ ℵ 

١٠٠٠ ٦٠٠ ٣٠٠ ١٥٠ ١٠٠ 

٢P ٣P ٢P ٣P cl cr cl cr cl cr cl cr cl cr cl cr 
) عايق بين مدارهاي ورودي و ١

  خروجي
 (عايق بندي پايه)

الف) فواصل خزشي و فواصل هوايي بين بخشهاي 
برق دار مدارهاي ورودي و بخشهاي برق دار 

 مدارهاي خروجي

  
  
  
* 

  
  
  
  
* 

*   
* 

٢/٠  
٨/٠  
٢/٠  
٨/٠ 

٢/١  
٩/١  
٢/١  
٩/١ 

٥/٠  
٨/٠  
٢/٠  
٨/٠ 

٤/١  
٢/٢  
٤/١  
٢/٢ 

٥/١  
٥/١  
٥/٠  
٨/٠ 

٦/١  
٥/٢  
٦/١  
٥/٢ 

٣  
٣  
٥/١  
٥/١ 

٣  
٧/٤  
٣  
٧/٤ 

٥/٥  
٥/٥  
٣  
٣ 

٦  
٥/٩  
٦  
٥/٩ 

٨  
٨  
٥/٥  
٥/٥ 

١٠  
١٦  
١٠  
١٦ 

  ٢/٣  -   ٧/١  -   ٧/٠  -   ٣/٠  -   ٢٥/٠  -   ١٨/٠  -       ) مراجعه كنيد.١P(٢- ٢٦مقادير كاهش يافته، به بند 
ب) فواصل از ميان عايق بين مدارهاي ورودي يا 

 خروجي و توري فلزي زمين شده
* * * * 

dti dti dti dti dti dti 
 امتفاقد شرايط ضخ

پ) فواصل از ميان عايق بين مدارهاي ورودي و 
 خروجي

* * * * 
 فاقد شرايط ضخامت

) عايق بندي بين مدارهاي ٢
  ورودي و خروجي

  (عايق بندي مضاعف يا تقويتي)

الف) فواصل خزشي و فواصل هوايي بين بخشهاي 
برق دار مدارهاي ورودي و بخشهاي برق دار 

  مدارهاي خروجي

  
  
  
*  

  
  
  
  
*  

*    
*  

٥/٠  
٨/٠  
٢/٠  
٨/٠ 

٤/١  
٢/٢  
٤/١  
٢/٢  

٥/١  
٥/١  
٥/٠  
٨/٠  

٢  
٢/٣  
٢  
٢/٣  

٣  
٣  
٥/١  
٥/١  

٣  
٧/٤  
٣  
٧/٤  

٥/٥  
٥/٥  
٣  
٣  

٦  
٥/٩  
٦  
٥/٩  

٨  
٨  
٥/٥  
٥/٥  

١٢  
٢/١٩  
١٢  
٢/١٩  

١٤  
١٤  
٨  
٨  

٢٠  
٣٢  
٢٠  
٣٢  

  ٥/٧  -   ٤  -   ٧/١  -   ٧/٠  -   ٤/٠  -   ٢٥/٠ -           ) مراجعه كنيد.١P(٢- ٢٦مقادير كاهش يافته، به بند 
صل از ميان عايق بين مدارهاي ورودي يا ب) فوا

 ٣- ٢٦خروجي و توري فلزي زمين شده، به بند 
 مراجعه كنيد.

* * * * dti dti Dti dti dti dti 

* * * * 
١/٠  

)٠٥/٠[٧[ 
٢/٠  

)٠٧/٠[٧[ 
٢٥/٠  

)٠٨/٠[٧[ 
٥/٠  

)١٦/٠[٧[ 
٧/٠  

)١٩/٠[٧[ 
١  

)٢٥/٠[٧[ 



 

پ) فواصل از ميان عايق بين مدارهاي ورودي و 
 مراجعه كنيد. ٣-٢٦وجي، به بند خر

* * * * 
)٢٤/٠  

)١/٠[٥(-٦[ 

)٣٤/٠  
)١/٠[٥(-٦[ 

)٥٤/٠  
)١٥/٠[٥(-٦[ 

)١٤/٠  
)٣/٠[٥(-٦[ 

)٥٤/١  
)٤/٠[٥(-٦[ 

)٢٤  
)٥/٠[٥(-٦[ 

  ١٣ادامه جدول 

 نوع عايق بندي 

 (V)  )٢ولتاژهاي كاري اندازه گيري

از ميان الك 
 )١ سيم پيچ

غير از ميان 
 )١الك سيم پيچ

٢٥ ℜ  
٥٠ ℵ 

١٠٠٠ ٦٠٠ ٣٠٠ ١٥٠ ١٠٠ 

٢P ٣P ٢P ٣P cl cr cl cr cl cr cl cr cl cr cl cr 
) عايق بين مدارهاي ورودي ٣

مجاور يا عايق بين مدارهاي 
 )٣خروجي مجاور

   * الف) فواصل خزشي و فواصل هوايي
* 

*   
* 

٢/٠  
٨/٠ 

٢/١  
٩/١ 

٢/٠  
٨/٠ 

٤/١  
٢/٢ 

٢/٠  
٨/٠ 

٦/١  
١/٣ 

٥/٠  
٨/٠ 

٣  
٧/٤ 

٥/١  
٥/١ 

٦  
٥/٩ 

٣  
٣ 

١٠  
١٦ 

  ٢/٣ -  ٧/١ -  ٧/٠ -  ٣/٠ -  ٢٥/٠ -  ١٨/٠ -       ) مراجعه كنيد١P(٢- ٢٦مقادير كاهش يافته، به بند 
) فواصل خزشي و فواصل ٤

هوايي بين ترمينال ها براي 
اتصال سيمها و كابلهاي بيروني 
بجز آنهايي كه بين ترمينال هاي 
پيچي براي مدارهاي ورودي 

 وند.وخروجي بكار مي ر

   و شامل آن A٦الف) تا 
* 

  
* 

  
* 

  
* 

  
٣ 

  
٦/٣ 

  
٤ 

  
٦ 

  
٩ 

  
٥/١٢ 

   و شامل آن A١٦تا  A٦ب) باالي 
* 

  
* 

  
* 

  
* 

  
٥ 

  
٦ 

  
٧ 

  
١٠ 

  
١٣ 

  
١٦ 

 ٢٠ ١٧ ١٤ ١٢ ١١ ١٠ * * * * A١٦پ) باالي 



 

  بين اجزاي زير 
  الف) بخشهاي برقدار با قطبيت متفاوت

ل آن ب) بخشهاي برقدار و بدنه در صورتيكه اتصا
  به زمين حفاظتي درنظر باشد.

پ) بخشاي فلزي دسترس پذير و ميله اي فلزي با 
همان قطر به عنوان سيم يا كابل انعطاف پذير (يا 
ورق فلزي كه بدور سيم پيچيده شود) و در داخل 

  لوله، قالب و ساير موارد مشابه قرار داده شود.
  ت) بخشهاي برق دار و بخش فلزي مياني

 مياني و بدنهث) بخش فلزي 

  
  
  
  
* 

  
  
  
  
  
* 

  
* 

  
  
* 

  
٢/٠  
٨/٠  
٢/٠  
٨/٠ 

  
٢/١  
٩/١  
٢/١  
٩/١ 

  
٥/٠  
٨/٠  
٢/٠  
٨/٠ 

  
٤/١  
٢/٢  
٤/١  
٢/٢ 

  
٥/١  
٥/١  
٥/٠  
٨/٠ 

  
٦/١  
٥/٢  
٦/١  
٥/٢ 

  
٣  
٣  
٥/١  
٥/١ 

  
٣  
٧/٤  
٩/٢  
٧/٤ 

  
٥/٥  
٥/٥  
٣  
٣ 

  
٦  
٥/٩  
٦  
٥/٩ 

  
٨  
٨  
٥/٥  
٥/٥ 

  
١٠  
١٦  
١٠  
١٦  

  ٢/٣ -  ٧/١ -  ٧/٠ -  ٣/٠ -  ٢٥/٠ -  ١٨/٠ -       عه كنيد) مراج١P(٢- ٢٦مقادير كاهش يافته، به بند 

  ١٣ادامه جدول 

 نوع عايق بندي 

 (V)   )٢ولتاژهاي كاري اندازه گيري

از ميان الك 
 )١ سيم پيچ

غير از ميان 
الك سيم 

 )١پيچ
٢٥ ℜ  
٥٠ ℵ ١٠٠٠ ٦٠٠ ٣٠٠ ١٥٠ ١٠٠ 

٢P ٣P ٢P ٣P cl cr cl cr cl cr cl cr cl cr cl cr 
بندي تقويتي يا  ) عايق٦

 مضاعف
   بين بدنه و بخشهاي برق دار

  
  
* 

  
  
  
  
* 

*   
* 

٥/٠  
٨/٠  
٢/٠  
٨/٠ 

٤/١  
٢/٢  
٤/١  
٢/٢ 

٥/١  
٥/١  
٥/٠  
٨/٠ 

٢  
٢/٣  
٢  
٢/٣ 

٣  
٣  
٥/١  
٥/١ 

٣  
٧/٤  
٣  
٧/٤ 

٥/٥  
٥/٥  
٣  
٣ 

٦  
٥/٩  
٦  
٥/٩ 

٨  
٨  
٥/٥  
٥/٥ 

١٢  
٢/١٩  
١٢  
٢/١٩ 

١٤  
١٤  
٨  
٨ 

٢٠  
٣٢  
٢٠  
٣٢ 

وجي در بين بدنه و بخشهاي برقدار مدار خر
صورتي كه توسط تمهيدات اضافي در مقابل 

 ولتاژهاي گذرا محافظت شده باشد.

*   
* 

*   
* 

٢/٠  
٨/٠ 

٤/١  
٢/٢ 

٢/٠  
٨/٠ 

٢  
٢/٣ 

٥/٠  
٨/٠ 

٣  
٧/٤ 

٥/١  
٥/١ 

٦  
٥/٩ 

٣  
٣ 

١٢  
٢/١٩ 

٥/٥  
٥/٥ 

٢٠  
٣٢ 

 ٥/٧ -  ٤ -  ٧/١ -  ٧/٠ -  ٤/٠ -  ٢٥/٠ -      ) مراجعه كنيد١P(٢- ٢٦مقادير كاهش يافته، به بند 
) فاصله از ميان عايق (بجز ٧

عايق بين مدار ورودي و 
 خروجي)

 فاقد شرايط ضخامت * * * * )٨الف)پايه
 dti dti dti dti dti Dti     ب) تكميلي

* * * * 
١/٠)٤  

)٠٥/٠[٥(-٦[ 
١٥/٠)٤  

)٠٥/٠[٥(-٦[ 
٢٥/٠)٤  

)٠٨/٠[٥(-٦[ 
٥/٠)٤  

)١٥/٠[٥(-٦[ 
٧٥/٠)٤  

)٢/٠[٥(-٦[ 
١)٤  

)٢٥/٠[٥(-٦[ 
 * * * * ) تقويتيپ

٢/٠)٤  
)١/٠[٥(-٦[ 

٣/٠)٤  
)١/٠[٥(-٦[ 

٥/٠)٤  
)١٥/٠[٥(-٦[ 

١)٤  
)٣/٠[٥(-٦[ 

٥/١)٤  
)٤/٠[٥(-٦[ 

٢)٤  
)٥/٠[٥(-٦[ 

  ابعاد برحسب ميليمتر مي باشد.



 

  ، از ميان الك سيم سيم پيچ اندازه گيري را انجام دهيد.مطابق باشد IEC 60317تعريف شده در استاندارد بين المللي  ١) در صورتيكه سيم  سيم پيچي حداقل با نوع درجه ١يادآوري 
  ي مقادير جدول)) مقادير فواصل خزشي و فواصل هوايي و فواصل از ميان عايق را مي توان براي مقادير مياني ولتاژهاي كاري بدست آورد (از طريق درون ياب٢يادآوري 

  كافي مي باشد. ٨ولتاژ مورد نياز نبوده و آزمون ولتاژ جدول  بعنوان آزمون V٢٥هيچگونه مقداري براي ولتاژهاي كاري زير 
  ) اين مقادير اعمال نمي شوند :٣يادآوري 

  تالف ولتاژ مساوي باشد.است به يكديگر متصل شوند داراي اخداخل هرسيم پيچ يا بين گروهي ازسيم پيچها كه قرار است بطور دائم به يكديگر متصل شوند، به شرط اينكه پاياندهي سيم پيچهايي كه قرار  -
مطابق باشد، حتي اگر قرار باشد كه سيم پيچ ها بصورت سري يا موازي به يكديگر  IEC 60317تعريف شده در استاندارد بين المللي  ١بيشتر نشود و سي سيم پيچ حداقل با نوع درجه  V٣٠٠جائيكه ولتاژ كاري از  -

  .)٢٢٠/١١٠ Vمتصل شوند (براي مثال، ولتاژ ورودي 
  ) براي عايق بندي جامد.٤يادآوري 
  ) در صورتيكه عايق شامل سه اليه باشد.٥يادآوري 
  باموفقيت گذرانده باشد. ٥/٥ kVرا درولتاژ  ٣- ٢٦) درصورتيكه عايق بندي شامل دواليه مجزا باشد (دراين حالت چسبيدن اليه مجازنيست) وهر اليه، آزمون قالبي بند ٦يادآوري 
  تيكه عايق بندي شامل دو اليه باشد.) در صور٧يادآوري 
يا از طريق بخشهاي فلزي، همانند مقادير آورده شده در ) وقتيكه بين سيم پيچهاي ورودي و خروجي، عايق بندي مضاعف مورد نياز باشد، كل ضخامت از ميان عايق بايد در صورت اندازه گيري مستقيم ٨يادآوري 

  رديف دوم پ) باشد.
  وجود داشته باشد. يه هاي عايق از دورهايي از نوار عايق كننده ايجاد شده باشد، پيچيدن نوار بايد طوري باشد كه در هر بار حداقل تعداد اليه مورد نياز) وقتيكه ال٩يادآوري 
  ) وقتيكه در ستون جدول، شماره اي با خط تيره جايگزين شود، بدين معني است كه هيچگونه مقداري نياز نبوده است.١٠يادآوري 



 

  مقاومت در برابر گرما ، حرارت غير عادي، آتش و ايجاد مسير جريان خزشي  ٢٧

بخشهاي دسترس پذير بيروني مواد عايق كننده كه زوال آنها مي تواند باعث شود تا   ١-٢٧

  ترانسفورماتور ايمن نباشد، بايد در مقابل حرارت مقاوم باشند.

نشان داده شده است به محفظه ها  ٥ي كه در شكل ساچمه، بوسيله دستگاه 1مطابقت، توسط آزمون فشار

  و بخشهاي بيروني مواد عايق كننده، مورد بررسي قرار مي گيرد.

در  mm٥، گوي فوالدي با قطر  N٢٠ سطح بخش تحت آزمون، در حالت افقي قرار گرفته و با نيروي

 مقابل اين صفحه فشار داده مي شود.

)، انجام مي شود، ٤٠+⋅٢θ(oc) ، يا درجه حرارت ٧٠⋅٢(ocآزمون در قفسه حرارتي و درجه حرارت 

(هركدام كه بيشتر  ٢-١٤، افزايش درجه حرارت بخش مربوط بوده كه در طول آزمون بند  θبطوريكه 

  باشد) تعيين مي شود.

بعد از يك ساعت، گوي از نمونه جدا شده و سپس در طول ده ثانيه به داخل آب سرد فرو برده شده و 

جه حرارت تقريبي محيط مي رسانند. قطري كه توسط گوي تحت تاثير قرار گرفته است، آن را به در

  ، بيشتر باشد. mm٢اندازه گيري شده و نبايد از 

  

  آزمون بر روي بخشهاي مواد سرامیکی انجام نمی شود.  -يادآوري 

  

ش آتش سوزي بخشهاي دسترس پذير بيروني مواد عايق كننده بايد نسبت به جرقه و گستر      ٢-٢٧

  مقاوم باشند.
                                                
1-Ball - pressure 



 

مطابقت توسط قرار دادن محفظه ها و بخشهاي دسترس پذير ديگر، تحت آزمون برافروختگي سيم، 

  مراجعه كنيد). ”ث“مورد بررسي قرار مي گيرد (به پيوست 

  در صورت امكان، نمونه بايد ترانسفورماتور كاملي باشد.

  جام شود، بخش مناسبي بايد از آن جدا شود.اگر آزمون نتواند بر روي ترانسفورماتور كامل ان

اگر به منظور انجام آزمون، الزم باشد بخشهايي از محفظه را جدا نمود يا بخش مناسبي را قطع كرد، 

مراقبت الزم بايد صورت گيرد بطوريكه شرايط آزمون استاندارد با مواردي كه در استفاده عادي رخ 

هاي  فشارهاي حرارتي و زبانه جه به شكل ساختار، تهويه،اثراتدهد، قضاوت مهمي نداشته باشد وباتو مي

  قطرات سوزنده يا ذرات برافروخته كه در مجاورت نمونه بريزد، نيز مالحظات الزم صورت گيرد. آتش،

آتش يا برافرودختگي نمونه بايد در طول سي ثانيه، بعد از پس زدن سيم برافروخته  هرگونه زبانة 

، مشخص شده است  IEC 4046از استاندارد بين المللي  ٨-٦طوريكه در بند فرونشانده شود و همان

هرگونه قطرات ذوب شده يا سوزنده نبايد يك الية از دستمال كاغذي را كه بصورت افقي در زير نمونه 

  ) پهن شده است را آتش بزند.٢٠٠⋅٥(mmبه ابعاد 

د به نتايج مربوطه، آزمون بر روي دو فقط يك نمونه مورد آزمون قرار مي گيرد. در صورت شك و تردي

  نمونه اضافي ديگر تكرار شده بطوريكه هر دو نمونه بايد آزمون را با موفقيت طي كنند.

يا باالتر، نبايد حتي در  IP20بخش هاي مواد عايقي ميان محفظه ترانسفورماتور از نوع      ٣-٢٧

انسفورماتور بوجود مي آيد، به عنوان حالت حرارت غيرعادي يا آتش سوزي كه در اثر خرابي در تر

  منبعي براي آتش زدن اطراف عمل كنند.

  ، بررسي مي شود. ٢-٣-٢٧و  ١-٣- ٢٧مطابقت توسط آزمونهاي بندهاي 



 

براي اين آزمون دو نمونه مخصوص آماده شده نيز مورد نياز مي باشد بطوريكه سيم پيچ (هاي) آن 

  سرهاي سيم و اتصال كوتاه كردن آنها آماده شوند. اتصال كوتاه شده باشد، يا با بيرون آوردن

برابر ولتاژ اسمي ورودي در درجه  ٠٦/١اتصال كوتاه بايد چنان باشد كه ترانسفورماتور بدون بار با 

باشد.  مي ⋅%٢٠حرارت محيط و توان ورودي (وات) برابر با مقدار اسمي خروجي، تغذيه شود. رواداري 

اي است كه به  صال كوتاه شود، تقريبا برابر با ولتاژ اتصال كوتاه شدهدرصدي از دورها كه بايستي ات

شود. در  عنوان درصدي از ولتاژ اسمي منبع بيان شده است. اتصال كوتاه از وسط سيم پيچ ها انجام مي

يك نمونه، اتصال كوتاه به سيم پيچ ورودي اعمال شده و در نمونة ديگر، به سيم پيچ خروجي اعمال مي 

يا تمام سيم پيچ هاي ورودي اتصال كوتاه شده ويا   اگر بيشتر از يك سيم پيچ وجود داشته باشد،گردد. 

  مجاز نيست. انجام هيچگونه تنظيمي گردد. درطول آزمون هاي خروجي اتصال كوتاه مي پيچ تمامي سيم

  جام نمي شود.قرار گرفته اند، ان ٥-١٥اين آزمون بر روي ترانسفورماتورهايي كه قبال تحت پوشش بند 

ترانسفورماتورهاي قابل حمل، بر روي صفحه اي از تخته چند الي سياه رنگ، همانطوريكه    ١-٣-٢٧

  توضيح داده شد، قرار داده مي شوند. ٢-١٤در بند 

ترانسفورماتورهاي ايستاء كه براي استفاده در داخل دستگاه طراحي نشده اند، در نامناسب ترين محل 

توضيح داده شد، بر روي صفحه اي از تخته چند الي  ٢-١٤همانطور كه در بند تحت استفادة عادي، 

سياه رنگ، ثابت مي شوند. هرگاه نامناسب ترين محل استفاده، عمودي يا بر روي سقف باشد، 

) باالي قطعه اي از تخته چوب كاج ٢٠٠⋅٥(mmترانسفورماتور ايستاء و صفحة نگهدارندة در اين محل

  قرار مي گيرد. كه با يك اليه از دستمال كاغذي پوشيده شده باشد، mm١٠يبي سفيد با ضخامت تقر

شوند.  براي ترانسفورماتورهاي با مدارهاي خود بازنشان، تمامي اين مدارهاي حفاظتي ، اتصال كوتاه مي

براي اين آزمون، مدارهاي ورودي بايد توسط فيوز يا قطع كنندة مدار با جريان اسمي ده برابر جريان 

  ، محافظت شوند. A١٦اسمي ترانسفورماتور، ولي حداقل 



 

در جائيكه امكان پذير باشد، ترانسفورماتور با مدار حفاظتي آن، همانطوريكه در فوق مشخص شد به 

مدت پانزده روز، بدون بار مورد آزمون قرار مي گيرد. نتيجه بايد وقفة معيني در مدار باشد و اگر 

  بعد از آن دوره منبع قطع مي شود.هيچگونه وقفة معيني رخ نداد 

اگر مدار حفاظتي غير خود بازنشان يا تعويض پذير (در صرت وجود) ، وقفه اي به مدار بدهد، منبع 

ساعت خنك مي شود. پس از آن مدار حفاظتي بازنشاني شده  ٢قطع شده و ترانسفورماتور براي مدت 

اي در  اظتي به مدار وقفه داده يا وقفهيا تعويض مي گردد و منبع روشن شده تا اينكه مدار حف

ترانسفورماتور رخ دهد. اگر وقفه اي در ترانسفورماتور رخ ندهد، براي مدارهاي بازنشاني پذير، سي 

دوره انجام شده و براي مدارهاي تعويض پذير، ده دوره انجام مي شود. هر دوره شامل تغذيه 

ساعت تغذيه در حالت  ٢ر را وقفه داده و به مدت ترانسفورماتور بوده تا اينكه مدار حفاظتي، مدا 

  خاموش باقي بماند.

در طول آزمون، هيچگونه زبانه آتش نبايد رخ دهد و ترانسفورماتور نبايد به عنوان منبع جرقه براي 

بيشتر شود. اگر ترانسفورماتورهاي ايستاء  oc١٢٥اطراف عمل كند. درجه حرارت صفحة پشتيبان نبايد از 

عمودي يا بر روي سقف قرار بگيرند، در صورت وجود قطرات سوزنده، نبايد دستمال  در موقعيت

  كاغذي آتش گرفته يا تخته چوب كاج بطور سطحي سوزانده شود.

و بعد از سرد كردن آن تا درجه حرارت محيط ، آزمون هاي زير  ١-٣-٢٧بعد از آزمون بند    ٢-٣-٢٧

  اعمال مي شود.

بايد آزمون استقامت دي  ه وقفة معيني در مدار ورودي آن ها رخ داده است،الف) ترانسفورماتورهايي ك

  ، تحمل كنند. ١٨از بند  ٨% مقادير ارائه شده در جدول ٣٥الكتريك را با ولتاژ آزمون به ميزان 



 

اي بايد  ب) ترانسفورماتورهايي كه وقفة معيني در مدار ورودي آن ها رخ نداده است، بعد از آزمون دوره

  را تحمل كنند. ١٨از بند  ٨ژهاي آزمون ارائه شده در جدول ولتا

در ترانسفورماتور نبايد هيچگونه حفره هايي ظاهر شود كه برآن اساس بدون نيروي قابل توجهي، 

انگشتك آزمون استاندارد بتواند بخشهاي برقدار خطرناك را لمس كند. در صورت شك و ترديد بوسيلة 

با بخشهاي برقدار خطرناك ثابت مي شود. ولتاژ آزمون نيز نبايد كمتر از  نشانگر تماس الكتريكي، تماس

Vباشد. اگر يك نمونه، آزمون را با موفقيت طي نكند، كل آزمون ناموفق تلقي مي شود. ٤٠  

بخشهايي از مواد عايق كننده كه بخشهاي حامل جريان را در محل خود حفظ مي كنند بايد      ٤-٢٧

  ادي و آتش سوزي مقاوم باشند.نسبت به حرارت غير ع

  مطابقت توسط آزمون زير بررسي مي شود.

توضيح داده شد قرار  ١- ٢٧بخشهايي از مواد عايق كننده تحت آزمون گوي فشار همانطوريكه در بند 

، افزايش  θ) ، در جائيكه ٤٠+⋅٢θ(oc) يا در درجه حرارت ١٢٥⋅٢(ocگيرد ولي دردرجه حرارت  مي

  (هر كدام كه بيشتر باشد) تعيين مي شود. ٢- ١٤وطه بوده و در طول آزمون بند درجه حرارت بخش مرب

  

آزمون بر روي بخشهایی از مواد سرامیکی، یا بر روي بوبین ها (قرقره ها)، یا بر روي   -يادآوري 

  شیشه، انجام نمی شود.

  

هاي هادي هاي بيروني عالوه بر اين، بخشهايي از مواد عايق كننده كه در طول عمل عادي حفظ ترمينال 

را حمل مي كنند، برعهدة آنهاست، بايد با آزمون برافروختگي سيم كه در  A٥/٠را كه جريان بيشتر از 



 

،  oc٨٥٠شرح داده شد، مطابق باشند، با اين تفاوت كه برافروختگي سيم بطور الكتريكي تا  ٢-٢٧بند 

  حرارت داده مي شود.

كه بخشهاي عايق كننده، بخشهاي حامل  IPX0، غير از  IPنرخ براي ترانسفورماتورهاي با      ٥-٢٧

جريان را در محل حفظ مي كنند، بايد در مقابل ايجاد مسير جريان خزشي مطابق با حداقل گروه مواد 

IIIa  در صورتيكه آنها در معرض رطوبت اضافي قرار گيرند يا در كار عادي كثيف و گرد و خاكي

  مقاوم باشند. شوند، 

  بررسي مي شود. ”چ“براي مواد غير از سراميكي ، توسط آزمونهاي پيوست  مطابقت

قبل از اينكه بطور كلي پنجاه قطره ريزش كند، هيچگونه تخليه الكتريكي يا قطعي نبايد بين الكترودها 

  رخ دهد.

  

  مقاومت در برابر زنگ زدگي  ٢٨
ر را خدشه دار سازند، بايد به اندازة بخشهاي آهني كه در اثر زنگ زدگي مي توانند ايمني ترانسفورماتو

  كافي در مقابل زنگ زدگي حفاظت شوند.

  

این الزامات به سطوح خارجی هسته هاي آهنی اعمال می شود، در این قسمت فرض   -يادآوري 

  کافی حفاظت صورت گرفته شده باشد. می شود که توسط پوشش وارنیش ، به اندازة

  

  ، توسط آزمون زير بررسي مي شود.مطابقت توسط بازرسي و در صورت شك



 

براي مدت ده دقيقه تمامي بخشهاي گريس خورده كه قرار است تحت آزمون قرار گيرند بوسيله فرو 

% كلريد ١٠بردن در تري كلرو اتان، پاك مي شوند. سپس اين بخشها به مدت ده دقيقه در محلول 

  مي شوند.فرو برده   ) ،٢٥⋅٥(ocآمونيوم در آب و داراي درجه حرارت 

به مدت ده دقيقه در قوطي كه  اين بخشها بعد از تكان دادن و ريزش قطرات بدون اينكه خشك شوند،

  قرار مي گيرند.  ) مي باشد،٢٥⋅٥(ocحاوي هوا اشباع شده مرطوب و درجه حرارت 

) خشك ١٠٠⋅٥(ocبعد از اينكه به مدت ده دقيقه تمامي بخشها در قفسه حرارتي و در درجه حرارت 

  دند، سطوح آنها نبايد هيچگونه عالمتي از زنگ زدگي را نشان دهند.ش

  

این الزامات به سطوح خارجی هسته هاي آهنی اعمال می شود، ولی فرض می شود   -١يادآوري 

  کافی حفاظت صورت گرفته است. که توسط پوشش الك و الکل، به اندازة

  

یز و هرگونه غبار زردرنگ که توسط رگه هایی از زنگ زدگی بر روي لبه هاي ت  -٢يادآوري 

 سایش برطرف شوند، قابل چشم پوشی است.



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  A-Aمقطع       

  

  

  مراجعه كنيد) ١٠-٥قوطي نصب براي ترانسفورماتور نوع تراز (به بند  -١شكل 

  

mm 300 

 رنگ سیاه تیره

mm 5 

 قوطی

mm 20 

 ه چند التخت



 

  دستگیره

  

  محافظ          مواد عایق کننده

  

  

  

  

  

  

  وجه متوقف کننده   

  اتصاالت        لبه ها را خم کنیدتمامی         

  

  

  

05/0⋅4R  2⋅05/0    کرويR  استوانه اي  

  A-Aمقطع      

  B-Bمقطع      

  

  

  

  مواد : فلز ، مگر اینکه به غیر از این مشخص شده باشد.



 

  ابعاد خطی برحسب میلیمتر
  : رواداري هاي ابعاد بدون رواداري مشخص

  0/-100در زوایا : 
  در ابعاد خطی :

:    mm25تا     -
0

-0/05  
  ⋅ mm25    :2/0باالي  -

  + مجاز به جابجایی باشند.100با رواداري صفر الی  900هر دو اتصال باید در یک صفحه و در یک جهت با زاویه 
  و استاندارد بين المللي ٢-٥-١٥،  ٢-٩انگشتك آزمون استاندارد (به بندهاي  -٢شكل 

IEC 61032  پروب آزمونB ، (مراجعه كنيد  
  

  

  

  

  

  

  ابعاد برحسب میلیمتر

  مراجعه كنيد) ١٣، پروب آزمون  IEC 61032و استاندارد بين المللي  ٢-٩پين آزمون (به بند  -٣شكل 

  

  

  

    

  پین         

  

  

  جهت حرکت پین
 تقریبا



 

  

  

  

  

  

  تحت آزمون  نمونۀ  

  

  مود می باشد.، نسبت به نمونه تحت آزمون ، ع ABCDپین موجود در صفحۀ   -يادآوري 

  

  آزمون مقاومت خراش براي اليه هاي پوشيده از عايق -٤شكل 



 

  

  

  

  

        mm 5/2  =R 

  

  

  

  نمونه

  کروي        

  

  

  مراجعه كنيد)  ١-٢٧گوي فشار (به بند   وسيلة -٥شكل 



 

        دید جانبی                  

  

  

  

  دید جزئی از باال      

  

  

  

      مقطع جزئی     

  نیکل یا برنج  -: روکش فوالد مواد     

  

  الف) شروع              ب) خاتمه 

  

  تیزي نوك       

  مواد عایق کننده        

  

  

  

  موقعيت قالب -ب  ٦شكل 

  

  ورقه فلزي

02/0⋅5/0  =R 02/0⋅5/0  =R×3 

قالب -الف ٦شكل   

 تیزي نوك
 سیستم تثبیت کننده

 سیستم تثبیت کننده

 ورق فلزي



 

  مواد عایق کننده

  

  

  موقعيت ورق فلزي بر روي كاغذ -پ ٦شكل 

  

  وزنۀ تعادل  

  

  نمونه               

  

  قاب نوسان کننده     

  صفحۀ حامل قابل تنظیم                 محور نوسان  

  

  

  

  نبشی قابل تنظیم        

  

  

  

  

  بار  

  

  آرايش آزمون براي بررسي تحمل مكانيكي مواد عايق كننده -٦شكل 
  مراجعه كنيد). ٣-٢٦در اليه هايي از صفحة نازك (به بند  

 

mm 300 ℜ  



 

  

  

  وسيله آزمون انعطاف پذيري -٧شكل 



 

  پيوست الف

  اندازه گيري فواصل خزشي و فواصل هوايي

  (الزامي)

  

ي شيارهاي مشخص شده در مثالهاي يك الي ده به عنوان كاركردي از درجة آلودگي به تمام Xعرض 

  مثالها مطابق زير اعمال مي شود :

  شيارها : حداقل مقادير Xعرض  درجة آلودگي

١  

٢  

٣  

mm ٢٥/٠ 

mm ١  

mm ٥/١  

  

باشد، حداقل عرض شیار می تواند به یک  mm3اگر فاصله هوایی مربوط ، کمتر از   -يادآوري 

  سوم این فاصله کاهش یابد.

  

  در مثالهاي يك الي ده مشخص شده اند.روشهاي اندازه گيري فواصل خزشي و فواصل هوايي 

  اين موارد بين شكاف ها و شيارها يا بين انواع عايق بندي تمايزي قايل نمي شود.

  فرضيات زير درنظر گرفته مي شوند :



 

مشخص شده، پل  Xفرض مي شود هرگونه تورفتگي با اتصال عايقي كه داراي طولي برابر با عرض  -

  عيت قرار داده شود (به مثال سه مراجعه كنيد).زده شده باشد و در بدترين موق

فاصله خزشي، در  مشخص شده باشد،  Xدر حائيكه فاصلة دو طرف شيار برابر يا بزرگتر از عرض  -

  طول خطوط فاصل شيار اندازه گيري مي شود (به مثال دو مراجعه كنيد).

قعيتهاي مختلفي فرض نمود، فواصل خزشي و فواصل هوايي بين بخشهايي كه بتوان بين آنها را مو -

  زمانيكه اين بخشها دربدترين موقعيت خود قرار دارند، اندازه گيري مي شود و چنين نشان داده شده اند:

  فاصله خالي     فاصلة خزشي          

  مثال اول

  

  

  

  

مسير تحت بررسي ، شامل شيار كناري همگرا  يا شيار موازي با هرگونه عمق و عرض كمتر وضعيت : 

  مي باشد. Xmmز ا

اندازه گيري فاصلة خزشي و فاصله هوايي، مستقيما در دوطرف شيار همانگونه كه در فوق قانون : 

  نشان داده شده است انجام مي گيرد.

  مثال دوم

  

  

  



 

  

  

مسير تحت بررسي شامل شيار كناري موازي با هرگونه عمق و عرض برابر يا بزرگتر وضعيت : 

  مي باشد.Xmmاز

مي باشد. مسير خزشي خط فاصل شيار را دنبال  ”خط ديد مستقيم“له هوايي، فاصله فاصقانون : 

  كند. مي

  مثال سوم

  

  

  

  

  

  

و عرض بيشتر از   ٨٠٠شكل با زاوية داخلي كمتر از  Vمسير تحت بررسي شامل يك شيار وضعيت : 

Xmm.مي باشد  

خط فاصل شيار را دنبال كرده مي باشد. مسير خزشي  ”خط ديد مستقيم“فاصله هوايي، فاصله قانون : 

  شده باشد. ”اتصال كوتاه“، انتهاي شيار،  X mmبه استثناء اينكه با طول 

  مثال چهارم

  



 

  

  

  

  

  

  

  مسير تحت بررسي شامل يك دندانه مي باشد.وضعيت : 

فاصله هوايي كوتاه ترين مسير هوايي باالي دندانه مي باشد. مسيرخزشي خط فاصل دندانه قانون : 

  مي كند. رادنبال

  مثال پنجم

  

  

  

  

  

  

در  X mmاتصال نچسبيده با شيارهاي با عرض كمتر از   شامل نقطة مسير تحت بررسي ، وضعيت : 

  مي باشد. دوطرف

  نشان داده شده مي باشد. ”خط ديد مستقيم “فاصلة خزشي و مسير فاصله هوايي، فاصله قانون : 



 

  مثال ششم

  

  

  

  

  

  

  

 X mmاتصال نچسبيده با شيارهايي با عرض برابر با يا بزرگتر از مسير تحت بررسي شامل وضعيت : 

  در هر دو طرف مي باشد.

  كند. مي باشد. خزش، خط فاصل شيار رادنبال مي ”خط ديد مستقيم“مسيرفاصله هوايي، فاصله قانون : 

  مثال هفتم

  

  

  

  

  

  



 

يك طرف و عرض كمتر اتصال نچسبيده با شياري بر روي   شامل نقطة مسير تحت بررسي ، وضعيت : 

  ، مي باشد. X mmو شياري بر روي طرف ديگر با عرض برابر يا بزرگتر از  X mmاز 

  فاصله هوايي و مسيرهاي خزشي در شكل فوق نشان داده شده است.قانون : 

  مثال هشتم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فاصله خزشي از ميان اتصال، كمتر از فاصله خزشي از طريق مانع مي باشد.وضعيت : 

فاصله هوايي كوتاه ترين مسير هوايي مستقيم باالي دندانه مي باشد. فاصله خزشي، خط فاصل ن : قانو

  مانع از ميان شيار مي باشد.

  مثال نهم

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  بين سرپيچ و ديوارة تورفتگي آنقدر باريك است كه درنظر گرفته نمي شود.شكاف : 

  مثال دهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  كافي بوده و درنظر گرفته مي شود.  ة تورفتگي به اندازةبين سرپيچ و عرض ديوارشكاف : 



 

  پيوست ب

  آزمون مجموعه هايي از ترانسفورماتورها

  (الزامي)

  

مقرراتي كه در اين پيوست منظور شده اند براي تسهيل آزمون مجموعه اي از ترانسفورماتورها درنظر 

  گرفته مي شوند.

هاي  ماتورها تحت آزمون واقع شوند، تعداد نمونهترانسفور اگر قرار باشد كه مجموعه اي از  ١-ب

  تحت آزمون مي تواند كاهش يابند.

  ترانسفورماتورها مطابق با شرايط زير بصورت مجموعه درنظر گرفته مي شوند :

الف) آنها از يك خانواده باشند، بدين معني كه توسط بخش يكساني از قسمت دوم تحت پوشش قرار 

  بگيرند.

  زير داراي ساختمان يكساني باشند : ب) آنها مطابق با

  ) داراي هسته يا ورق با گسترة الگوي يكسان بوده و از مواد مشابهي ساخته شده باشند.١

) از فن آوري سيم پيچي نوع يكساني استفاده شده باشد (براي مثال، هم مركز يا دو اطاقكي، سيستم ٢

  عايق مشابه)

نوع پوشيده، نوع  ستفاده شده باشد (براي مثال، نوع باز، ) از فن آوري سوار كردن قطعات يكساني ا٣

  بدون محفظه، اشباع شده، پخته شده و غيره).



 

هاي  ) نوع يكساني ازحفاظت درمقابل اضافه باراستفاده شده باشد (براي مثال، فيوزها، قطع كننده٤

  حرارتي و غيره).

  ) از گسترة يكسان فركانسي باشند.٥

  درجه حرارت هاي محيط يكساني طراحي باشند. پ) براي حداقل و حداكثر

تغييرات پارامترهاي زير مجاز مي باشد، بشرط اينكه ترانسفورماتور ها با جزئيات قوانين فوق در ساير 

  جوانب نيز مطابق باشند :

  ) گسترة ولتاژ ورودي١

  ولتاژ خروجي  ) گسترة٢

  ) تعداد سر و / يا سيم پيچ٣

  عريف شده) فركانس در گسترة فركانس ت٤

  ) خروجي اسمي٥

تعداد نمونه هاي مورد نياز در آزمون مجموعه اي ترانسفورماتورهاي تعريف شده در فوق بايد   ٢-ب

  مطابق با زير باشد:

) : حداقل دو نمونه و حداكثر چهار نمونه بطوريكه انتخاب آنها ٣) و ٢) ، ١الف) براي پارامترهاي 

  ن از نامناسب ترين ها برگزيده شده باشند.بترتيبي باشد كه در خانوادة تحت آزمو

  

  نمونه ها بایستی مطابق با قوانین زیر انتخاب شوند :  -١يادآوري 

  یکی از کمترین خروجی اسمی با باالترین ولتاژها و کمترین تعداد سر خروجی. -



 

  یکی از باالترین خروجی اسمی با کمترین ولتاژها و کمترین تعداد سر خروجی. -

کمترین خروجی اسمی با بیشترین تعداد سرخروجی با بیشترین اختالف ولتاژ بین سیم یکی از  -

  پیچ هاي مجاور.

  یکی از خروجی  هاي اسمی متوسط با ولتاژهاي متوسط و تعداد متوسط سر خروجی. -

  یکی از باالترین خروجی  هاي اسمی با کمترین ولتاژها و باالترین تعداد سیم پیچ. -

  مونه انتخاب مي شوند، دو جايگزين اول بايستي استفاده شوند.وقتيكه فقط دو ن

) : يكي نمونه از كمترين فركانس و در صورت شك و ترديد ، يك نمونه از باالترين ٤ب) براي پارامتر 

  فركانس درون گستره.

  

) 2) ، 1در صورت امکان، نمونه می تواند دومین نمونه انتخاب شده براي پارامترهاي   -٢يادآوري 

  ) باشد.3و 

  

  ) : حداقل دو نمونه از انتهاي گستره برگزیده می شود.5پ) براي پارامتر 

  

  نمونه ها بایستی مطابق با قوانین زیر انتخاب شوند :  -٣يادآوري 

یکی از کمترین خروجی  هاي اسمی با باالترین اختالف درصد بین مقدار جریان ترانسفورماتور  -

  مربوطه (در صورت وجود) و مقدار جریان مدار حفاظتی

یکی از باالترین خروجی  هاي اسمی با باالترین اختالف درصد بین مقدار جریان ترانسفورماتور  -

  و مقدار جریان مدار حفاظتی مروبطه (در صورت وجود)



 

  یک نمونه که بدترین شرایط درجه حرارت سیم پیچ و هسته را ارائه دهد. -

  ایش درجه حرارت محفظه را ارائه دهد.یک نمونه که بدترین شرایط افز -

سازنده بايد  براي اطمينان از اينكه در هر حالت، بدترين شرايط و موقعيت تحت پوشش قرار گرفته است،

نوعي را در مجموعه معرفي كند كه حداكثر تلفات را در شرايط عادي داشته و اين نمونه به عنوان يكي 

  از نمونه هاي مورد آزمون انتخاب شود.

  شرايط فوق مي تواند توسط حداقل دو نمونه تحت پوشش قرار گيرد.

  و به استثناء موارد زير باشد : ٢-٥تعداد نمونه ها براي هر مورد بايد مطابق با بند 

در جائيكه فقط دو نمونه از سه نمونه بطور كلي براي مجموعه مورد نياز باشد، تعداد نمونه براي  -

  مي باشد. ٥رامتر ، دو رديف اول پا٣-١٤آزمون 

در جائيكه فقط دو نمونه از سه نمونه بطور كلي براي مجموعه مورد نياز باشد، تعداد نمونه براي  -

  مي باشد. ٥، دو رديف اول پارامتر  ٥-١٥آزمون 

، سنگين ٤-١٦در جائيكه فقط سه نمونه بطور كلي براي مجموعه مورد نياز باشد، براي آزمون بند  -

  مي شود. ترين نوع انتخاب

  

حداقل يك نمونه براي هر اندازة هسته اي يا ورقه اي بايد به منظور ساختار فواصل هوايي،   ٣-ب

  استقامت مكانيكي و غيره ارائه شود.

  

  ، باشند. 2- ، باید شامل نمونه هاي استفاده شده در ب 3-نمونه هاي مورد نیاز در ب  -يادآوري 



 

  پيوست پ
  IIگروه مواد   -فواصل خزشي و فواصل هوايي 

 (الزامي)
  (dti)و فواصل از ميان عايق  (cl)، فواصل هوايي  (cr)فواصل خزشي   -١-جدول پ

  )٤٠٠  > ℵ CTI ٦٠٠(  IIگروه مواد 
١P  ٢   ١= درجه آلودگيP  ٣    ٢= درجه آلودگيP  ٣= درجه آلودگي  

 نوع عايق بندي 

 (V))   ٢ولتاژهاي كاري اندازه گيري
از ميان الك 

 )١ يم پيچس
غير از ميان 
 )١الك سيم پيچ

٢٥ ℜ  
٥٠ ℵ 

١٠٠٠ ٦٠٠ ٣٠٠ ١٥٠ ١٠٠ 

٢P ٣P ٢P ٣P cl cr cl cr cl cr cl cr cl cr cl cr 
) عايق بندي بين مدارهاي ١

  ورودي و خروجي
 (عايق بندي پايه)

الف) فواصل خزشي و فواصل هوايي بين بخشهاي 
برق دار مدارهاي ورودي و بخشهاي برق دار 

 دارهاي خروجيم

  
  
  
* 

  
  
  
  
* 

*   
* 

٢/٠  
٨/٠  
٢/٠  
٨/٠ 

٨٥/٠  
٧/١  
٨٥/٠  
٧/١ 

٥/٠  
٨/٠  
٢/٠  
٨/٠ 

١  
٢  
١  
٢ 

٥/١  
٥/١  
٥/٠  
٨/٠ 

٥/١  
٢/٢  
١/١  
٢/٢ 

٣  
٣  
٥/١  
٥/١ 

٣  
٢/٤  
١/٢  
٢/٤ 

٥/٥  
٥/٥  
٣  
٣ 

٥/٥  
٦/٨  
٣/٤  
٦/٨ 

٨  
٨  
٥/٥  
٥/٥ 

٨  
١٤  
١/٧  
١٤ 

  ٢/٣  -   ٧/١  -   ٧/٠  -   ٣/٠  -   ٢٥/٠  -   ١٨/٠  -       ) مراجعه كنيد.١P(٢- ٢٦مقادير كاهش يافته، به بند 
ب) فواصل از ميان عايق بين مدارهاي ورودي يا 

 * * * * خروجي و توري فلزي زمين شده
dti dti dti dti dti dti 

 فاقد شرايط ضخامت

پ) فواصل از ميان عايق بين مدارهاي ورودي و 
 فاقد شرايط ضخامت * * * * خروجي

ارهاي ) عايق بندي بين مد٢
  ورودي و خروجي

  (عايق بندي مضاعف يا تقويتي)

الف) فواصل خزشي و فواصل هوايي بين بخشهاي 
برق دار مدارهاي ورودي و بخشهاي برق دار 

  مدارهاي خروجي

  
  
  
*  

  
  
  
  
*  

*    
*  

٥/٠  
٨/٠  
٢/٠  
٨/٠ 

١  
٢  
١  
٢  

٥/١  
٥/١  
٥/٠  
٨/٠  

٥/١  
٨/٢  
٤/١  
٨/٢  

٣  
٣  
٥/١  
٥/١  

٣  
٢/٤  
٢  
٢/٤  

٥/٥  
٥/٥  
٣  
٣  

٥/٥  
٦/٨  
٤/٣  
٦/٨  

٨  
٨  
٥/٥  
٥/٥  

٦/٨  
٢/١٧  
٦/٨  
٢/١٧  

١٤  
١٤  
٨  
٨  

١٤  
٢٨  
١٤  
٢٨  

  ٥/٧  -   ٤  -   ٧/١  -   ٧/٠  -   ٤/٠  -   ٢٥/٠ -           ) مراجعه كنيد.١P(٢- ٢٦مقادير كاهش يافته، به بند 
ب) فواصل از ميان عايق بين مدارهاي ورودي يا 

 ٣- ٢٦خروجي و توري فلزي زمين شده، به بند 
 مراجعه كنيد.

    dti dti dti dti dti dti 

* * * * 
١/٠  

)٠٥/٠[٧[ 
٢/٠  

)٠٧/٠[٧[ 
٢٥/٠  

)٠٨/٠[٧[ 
٥/٠  

)١٦/٠[٧[ 
٧/٠  

)١٩/٠[٧[ 
١  

)٢٥/٠[٧[ 



 

پ) فواصل از ميان عايق بين مدارهاي ورودي و 
 * * * * مراجعه كنيد. ٣-٢٦خروجي، به بند 

)٢٤/٠  
)١/٠[٥(-٦[ 

)٣٤/٠  
)١/٠[٥(-٦[ 

)٥٤/٠  
)١٥/٠[٥(-٦[ 

)١٤/٠  
)٣/٠[٥(-٦[ 

)٥٤/١  
)٤/٠[٥(-٦[ 

)٢٤  
)٥/٠[٥(-٦[ 

  ١-ادامه جدول پ

 نوع عايق بندي 

 (V)   )٢ولتاژهاي كاري اندازه گيري

از ميان الك 
 )١ سيم پيچ

غير از ميان 
 )١الك سيم پيچ

٢٥ ℜ  
٥٠ ℵ 

١٠٠٠ ٦٠٠ ٣٠٠ ١٥٠ ١٠٠ 

٢P ٣P ٢P ٣P cl cr cl cr cl cr cl cr cl cr cl cr 
دارهاي ) عايق بندي بين م٣

ورودي مجاور يا عايق بندي بين 
 )٣مدارهاي خروجي مجاور

   * الف) فواصل خزشي و فواصل هوايي
* 

*   
* 

٢/٠  
٨/٠ 

٨٥/٠  
٧/١ 

٢/٠  
٨/٠ 

١  
٢ 

٢/٠  
٨/٠ 

١/١  
٢/٢ 

٥/٠  
٨/٠ 

١/٢  
٢/٤ 

٥/١  
٥/١ 

٣/٤  
٦/٨ 

٣  
٣ 

١/٧  
١٤ 

  ٢/٣ -  ٧/١ -  ٧/٠ -  ٣/٠ -  ٢٥/٠ -  ١٨/٠ -       ) مراجعه كنيد١P(٢- ٢٦مقادير كاهش يافته، به بند 
) فواصل خزشي و فواصل ٤

هوايي بين ترمينال ها براي 
اتصال سيمها و كابلهاي بيروني 
بجز آنهايي كه بين ترمينال هاي 
پيچي براي مدارهاي ورودي 

 وخروجي بكار مي روند.

   و شامل آن A٦الف) تا 
* 

  
* 

  
* 

  
* 

  
٣ 

  
٦/٣ 

  
٤ 

  
٦ 

  
٩ 

  
٥/١٢ 

   ل آنو شام A١٦تا  A٦ب) باالي 
* 

  
* 

  
* 

  
* 

  
٥ 

  
٦ 

  
٧ 

  
١٠ 

  
١٣ 

  
١٦ 

 ٢٠ ١٧ ١٤ ١٢ ١١ ١٠ * * * * A١٦پ) باالي 



 

  بين اجزاي زير 
  الف) بخشهاي برقدار با قطبيت متفاوت

ب) بخشهاي برقدار و بدنه در صورتيكه اتصال آن 
  به زمين حفاظتي درنظر باشد.

پ) بخشاي فلزي دسترس پذير و ميله اي فلزي با 
عنوان سيم يا كابل انعطاف پذير (يا همان قطر به 

ورق فلزي كه بدور سيم پيچيده شود) و در داخل 
  لوله، قالب و ساير موارد مشابه قرار داده شود.
  ت) بخشهاي برق دار و بخش فلزي مياني

 ث) بخش فلزي مياني و بدنه

  
  
  
  
* 

  
  
  
  
  
* 

  
* 

  
  
* 

  
٢/٠  
٨/٠  
٢/٠  
٨/٠ 

  
٩/٠  
٧/١  
٩/٠  
٧/١ 

  
٥/٠  
٨/٠  
٢/٠  
٨/٠ 

  
١  
٢  
١  
٢ 

  
٥/١  
٥/١  
٥/٠  
٨/٠ 

  
٥/١  
٢/٢  
١/١  
٢/٢ 

  
٣  
٣  
٥/١  
٥/١ 

  
٣  
٢/٤  
١/٢  
٢/٤ 

  
٥/٥  
٥/٥  
٣  
٣ 

  
٥/٥  
٦/٨  
٣/٤  
٦/٨ 

  
٨  
٨  
٥/٥  
٥/٥ 

  
٨  
١٤  
١/٧  
١٤  

  ٢/٣ -  ٧/١ -  ٧/٠ -  ٢٤/٠ -  ١/٠ -  ٠٣/٠ -       ) مراجعه كنيد١P(٢- ٢٦مقادير كاهش يافته، به بند 

  ١-ادامه جدول پ

 نوع عايق بندي 

 (V)   )٢ولتاژهاي كاري ياندازه گير

از ميان الك 
 )١ سيم پيچ

غير از ميان 
الك سيم 

 )١پيچ
٢٥ ℜ  
٥٠ ℵ ١٠٠٠ ٦٠٠ ٣٠٠ ١٥٠ ١٠٠ 

٢P ٣P ٢P ٣P cl cr cl cr cl cr cl cr cl cr cl cr 
) عايق بندي تقويتي يا ٦

 مضاعف
   بين بدنه و بخشهاي برق دار

  
  
* 

  
  
  
  
* 

*   
* 

٥/٠  
٨/٠  
٢/٠  
٨/٠ 

١  
٢  
١  
٢ 

٥/١  
٥/١  
٥/٠  
٨/٠ 

٥/١  
٣  
٥/١  
٣ 

٣  
٣  
٥/١  
٥/١ 

٣  
٢/٤  
١/٢  
٢/٤ 

٥/٥  
٥/٥  
٣  
٣ 

٥/٥  
٦/٨  

¾  
٦/٨ 

٨  
٨  
٥/٥  
٥/٥ 

٦/٨  
٢/١٧  
٦/٨  
٢/١٧ 

١٤  
١٤  
٨  
٨ 

١٤  
٢٨  
١٤  
٢٨ 

بين بدنه و بخشهاي برقدار مدار خروجي در 
صورتي كه توسط تمهيدات اضافي در مقابل 

 ولتاژهاي گذرا محافظت شده باشد.

*   
* 

*   
* 

٢/٠  
٨/٠ 

١  
٢ 

٢/٠  
٨/٠ 

٥/١  
٣ 

٥/٠  
٨/٠ 

١/٢  
٢/٤ 

٥/١  
٥/١ 

٣/٤  
٦/٨ 

٣  
٣ 

٦/٨  
٢/١٧ 

٥/٥  
٥/٥ 

١٤  
٢٨ 

 ٥/٧ -  ٤ -  ٧/١ -  ٧/٠ -  ٤/٠ -  ٢٥/٠ -      ) مراجعه كنيد١P(٢- ٢٦مقادير كاهش يافته، به بند 
) فاصله از ميان عايق (بجز ٧

عايق بين مدار ورودي و 
 خروجي)

 متفاقد شرايط ضخا * * * * )٨الف)پايه
 dti Dti dti dti dti dti     ب) تكميلي

* * * * 
١/٠)٤  

)٠٥/٠[٥(-٦[ 
١٥/٠)٤  

)٠٥/٠[٥(-٦[ 
٢٥/٠)٤  

)٠٨/٠[٥(-٦[ 
٥/٠)٤  

)١٥/٠[٥(-٦[ 
٧٥/٠)٤  

)٢/٠[٥(-٦[ 
١)٤  

)٢٥/٠[٥(-٦[ 
 * * * * پ) تقويتي

٢/٠)٤  
)١/٠[٥(-٦[ 

٣/٠)٤  
)١/٠[٥(-٦[ 

٥/٠)٤  
)١٥/٠[٥(-٦[ 

١)٤  
)٣/٠[٥(-٦[ 

٥/١)٤  
)٤/٠[٥(-٦[ 

٢)٤  
)٥/٠[٥(-٦[ 

  ابعاد برحسب ميليمتر مي باشد.



 

  مطابق باشد، از ميان الك سيم سيم پيچ اندازه گيري را انجام دهيد. IEC 60317تعريف شده در استاندارد بين المللي  ١) در صورتيكه سيم  سيم پيچي حداقل با نوع درجه ١يادآوري 
  وايي و فواصل از ميان عايق را مي توان براي مقادير مياني ولتاژهاي كاري بدست آورد (از طريق درون يابي مقادير جدول)) مقادير فواصل خزشي و فواصل ه٢يادآوري 

 كافي مي باشد. ٨بعنوان آزمون ولتاژ مورد نياز نبوده و آزمون ولتاژ جدول  V٢٥هيچگونه مقداري براي ولتاژهاي كاري زير 
  وند :) اين مقادير اعمال نمي ش٣يادآوري 

  است به يكديگر متصل شوند داراي اختالف ولتاژ مساوي باشد.داخل هرسيم پيچ يا بين گروهي ازسيم پيچها كه قرار است بطور دائم به يكديگر متصل شوند، به شرط اينكه پاياندهي سيم پيچهايي كه قرار  -
مطابق باشد، حتي اگر قرار باشد كه سيم پيچ ها بصورت سري يا موازي به  IEC 60317تعريف شده در استاندارد بين المللي  ١جه بيشتر نشود و سيم سيم پيچ حداقل با نوع در V٣٠٠جائيكه ولتاژ كاري از  -

  ).٢٢٠/١١٠ Vيكديگر متصل شوند (براي مثال، ولتاژ ورودي 
  ) براي عايق بندي جامد.٤يادآوري 
  ) در صورتيكه عايق شامل سه اليه باشد.٥يادآوري 
  باموفقيت گذرانده باشد. ٥/٥ kVرا درولتاژ  ٣-٢٦درصورتيكه عايق بندي شامل دواليه مجزا باشد (دراين حالت چسبيدن اليه ها مجازنيست) وهر اليه، آزمون قالبي بند  )٦يادآوري 
  ) در صورتيكه عايق بندي شامل دو اليه باشد.٧يادآوري 
شده در بندي مضاعف مورد نياز باشد، كل ضخامت از ميان عايق بايد در صورت اندازه گيري مستقيم يا از طريق بخشهاي فلزي، همانند مقادير آورده ) وقتيكه بين سيم پيچهاي ورودي و خروجي، عايق ٨يادآوري 

  رديف دوم پ) باشد.
  ه در هر بار حداقل تعداد اليه مورد نياز وجود داشته باشد.) وقتيكه اليه هاي عايق از دورهايي از نوار عايق كننده ايجاد شده باشد، پيچيدن نوار بايد طوري باشد ك٩يادآوري 
  ) وقتيكه در ستون جدول، شماره اي با خط تيره جايگزين شود، بدين معني است كه هيچگونه مقداري نياز نبوده است.١٠يادآوري 

  پيوست ت
 Iگروه مواد   -فواصل خزشي و فواصل هوايي 

 (الزامي)
  (dti)و فواصل از ميان عايق  (cl)فواصل هوايي ،  (cr)فواصل خزشي   -١-جدول ت

  )CTI ℜ ٦٠٠(  Iگروه مواد 
١P  ٢   ١= درجه آلودگيP  ٣    ٢= درجه آلودگيP  ٣= درجه آلودگي  

 نوع عايق بندي 

 (V))   ٢ولتاژهاي كاري اندازه گيري
از ميان الك 

 )١ سيم پيچ
غير از ميان 
 )١الك سيم پيچ

٢٥ ℜ  
٥٠ ℵ 

١٠٠٠ ٦٠٠ ٣٠٠ ١٥٠ ١٠٠ 

٢P ٣P ٢P ٣P cl cr cl cr cl cr cl cr cl cr cl cr 
) عايق بين مدارهاي ورودي و ١

  خروجي
 (عايق بندي پايه)

الف) فواصل خزشي و فواصل هوايي بين بخشهاي 
برق دار مدارهاي ورودي و بخشهاي برق دار 

 مدارهاي خروجي

  
  
  
* 

  
  
  
  
* 

*   
* 

٢/٠  
٨/٠  
٢/٠  
٨/٠ 

٦/٠  
٥/١  
٦/٠  
٥/١ 

٥/٠  
٨/٠  
٢/٠  
٨/٠ 

٧/٠  
٨/١  
٧/٠  
٨/١ 

٥/١  
٥/١  
٥/٠  
٨/٠ 

٥/١  
٢  
٨/٠  
٢ 

٣  
٣  
٥/١  
٥/١ 

٣  
٩/٣  
٥/١  
٩/٣ 

٥/٥  
٥/٥  
٣  
٣ 

٥/٥  
٧/٧  
٣  
٧/٧ 

٨  
٨  
٥/٥  
٥ 

٨  
٥/١٢  
٥/٥  
٥/١٢ 



 

  ٢/٣  -   ٧/١  -   ٧/٠  -   ٣/٠  -   ٢٥/٠  -   ١٨/٠  -       ) مراجعه كنيد.١P(٢- ٢٦مقادير كاهش يافته، به بند 
ارهاي ورودي يا ب) فواصل از ميان عايق بين مد
 * * * * خروجي و توري فلزي زمين شده

dti dti dti dti dti dti 
 فاقد شرايط ضخامت

پ) فواصل از ميان عايق بين مدارهاي ورودي و 
 فاقد شرايط ضخامت * * * * خروجي

) عايق بندي بين مدارهاي ٢
  ورودي و خروجي

  (عايق بندي مضاعف يا تقويتي)

و فواصل هوايي بين بخشهاي  الف) فواصل خزشي
برق دار مدارهاي ورودي و بخشهاي برق دار 

  مدارهاي خروجي

  
  
  
*  

  
  
  
  
*  

*    
*  

٥/٠  
٨/٠  
٢/٠  
٨/٠ 

٧/٠  
٨/١  
٧/٠  
٨/١  

٥/١  
٥/١  
٥/٠  
٨/٠  

٥/١  
٥/٢  
١  
٥/٢  

٣  
٣  
٥/١  
٥/١  

٣  
٩/٣  
٥/١  
٩/٣  

٥/٥  
٥/٥  
٣  
٣  

٥/٥  
٧/٧  
٣  
٧/٧  

٨  
٨  
٥/٥  
٥/٥  

٨  
١٦  
٦  
١٦  

١٤  
١٤  
٨  
٨  

١٤  
٢٥  
١٠  
٢٥  

  ٥/٧  -   ٤  -   ٧/١  -   ٧/٠  -   ٤/٠  -   ٢٥/٠ -           ) مراجعه كنيد.١P(٢- ٢٦قادير كاهش يافته، به بند م
ب) فواصل از ميان عايق بين مدارهاي ورودي يا 

 ٣- ٢٦خروجي و توري فلزي زمين شده، به بند 
 مراجعه كنيد.

    dti dti dti dti dti dti 

* * * * 
١/٠  

)٠٥/٠[٧[ 
٢/٠  

)٠٧/٠[٧[ 
٢٥/٠  

)٠٨/٠[٧[ 
٥/٠  

)١٦/٠[٧[ 
٧/٠  

)١٩/٠[٧[ 
١  

)٢٥/٠[٧[ 
پ) فواصل از ميان عايق بين مدارهاي ورودي و 

 * * * * مراجعه كنيد. ٣-٢٦خروجي، به بند 
)٢٤/٠  

)١/٠[٥(-٦[ 

)٣٤/٠  
)١/٠[٥(-٦[ 

)٥٤/٠  
)١٥/٠[٥(-٦[ 

)١٤/٠  
)٣/٠[٥(-٦[ 

)٥٤/١  
)٤/٠[٥(-٦[ 

)٢٤  
)٥/٠[٥(-٦[ 

  ١-ادامه جدول ت

 ندينوع عايق ب 

 (V)   )٢ولتاژهاي كاري اندازه گيري

از ميان الك 
 )١ سيم پيچ

غير از ميان 
 )١الك سيم پيچ

٢٥ ℜ  
٥٠ ℵ 

١٠٠٠ ٦٠٠ ٣٠٠ ١٥٠ ١٠٠ 

٢P ٣P ٢P ٣P cl cr cl cr cl cr cl cr cl cr cl cr 
) عايق بندي بين مدارهاي ٣

ورودي مجاور يا عايق بندي بين 
 )٣مدارهاي خروجي مجاور

   * اصل خزشي و فواصل هواييالف) فو
* 

*   
* 

٢/٠  
٨/٠ 

٦/٠  
٥/١ 

٢/٠  
٨/٠ 

٧/٠  
٨/١ 

٢/٠  
٨/٠ 

٨/٠  
٢ 

٥/٠  
٨/٠ 

٥/١  
٩/٣ 

٥/١  
٥/١ 

٣  
٧/٧ 

٣  
٣ 

٥  
٥/١٢ 

  ٢/٣ -  ٧/١ -  ٧/٠ -  ٣/٠ -  ٢٥/٠ -  ١٨/٠ -       ) مراجعه كنيد١P(٢- ٢٦مقادير كاهش يافته، به بند 
) فواصل خزشي و فواصل ٤

راي هوايي بين ترمينال ها ب
اتصال سيمها و كابلهاي بيروني 
بجز آنهايي كه بين ترمينال هاي 

   و شامل آن A٦الف) تا 
* 

  
* 

  
* 

  
* 

  
٣ 

  
٦/٣ 

  
٤ 

  
٦ 

  
٩ 

  
٥/١٢ 

   و شامل آن A١٦تا  A٦ب) باالي 
* 

  
* 

  
* 

  
* 

  
٥ 

  
٦ 

  
٧ 

  
١٠ 

  
١٣ 

  
١٦ 



 

پيچي براي مدارهاي ورودي 
 وخروجي بكار مي روند.

 ٢٠ ١٧ ١٤ ١٢ ١١ ١٠ * * * * A١٦پ) باالي 

  بين اجزاي زير ) عايق بندي پايه يا تكميلي٥
  الف) بخشهاي برقدار با قطبيت متفاوت

ب) بخشهاي برقدار و بدنه در صورتيكه اتصال آن 
  به زمين حفاظتي درنظر باشد.

پ) بخشاي فلزي دسترس پذير و ميله اي فلزي با 
همان قطر به عنوان سيم يا كابل انعطاف پذير (يا 

لزي كه بدور سيم پيچيده شود) و در داخل ورق ف
  لوله، قالب و ساير موارد مشابه قرار داده شود.
  ت) بخشهاي برق دار و بخش فلزي مياني

 ث) بخش فلزي مياني و بدنه

  
  
  
  
* 

  
  
  
  
  
* 

  
* 

  
  
* 

  
٢/٠  
٨/٠  
٢/٠  
٨/٠ 

  
٦/٠  
٥/١  
٦/٠  
٥/١ 

  
٥/٠  
٨/٠  
٢/٠  
٨/٠ 

  
٧/٠  
٨/١  
٧/٠  
٨/١ 

  
٥/١  
٥/١  
٥/٠  
٨/٠ 

  
٥/١  
٢  
٨/٠  
٢ 

  
٣  
٣  
٥/١  
٥/١ 

  
٣  
٩/٣  
٥/١  
٩/٣ 

  
٥/٥  
٥/٥  
٣  
٣ 

  
٥/٥  
٧/٧  
٣  
٧/٧ 

  
٨  
٨  
٥/٥  
٥/٥ 

  
٨  
٥/١٢  
٥/٥  
٥/١٢  

  ٢/٣ -  ٧/١ -  ٧/٠ -  ٢٤/٠ -  ١/٠ -  ٠٣/٠ -       ) مراجعه كنيد١P(٢- ٢٦مقادير كاهش يافته، به بند 

  ١-ادامه جدول ت

 نوع عايق بندي 

 (V)   )٢ولتاژهاي كاري اندازه گيري

ن الك از ميا
 )١ سيم پيچ

غير از ميان 
الك سيم 

 )١پيچ
٢٥ ℜ  
٥٠ ℵ ١٠٠٠ ٦٠٠ ٣٠٠ ١٥٠ ١٠٠ 

٢P ٣P ٢P ٣P cl cr cl cr cl cr cl cr cl cr cl cr 
) عايق بندي تقويتي يا ٦

 مضاعف
   بين بدنه و بخشهاي برق دار

  
  
* 

  
  
  
  
* 

  
* 

  
* 

٥/٠  
٨/٠  
٢/٠  
٨/٠ 

٧/٠  
٨/١  
٧/٠  
٨/١ 

٥/١  
٥/١  
٥/٠  
٨/٠ 

٥/١  
٥/٢  
١  
٥/٢ 

٣  
٣  
٥/١  
٥/١ 

٣  
٩/٣  
٥/١  
٩/٣ 

٥/٥  
٥/٥  
٣  
٣ 

٥/٥  
٧/٧  
٣  
٧/٧ 

٨  
٨  
٥/٥  
٥/٥ 

٨  
١٦  
٦  
١٦ 

١٤  
١٤  
٨  
٨ 

١٤  
٢٥  
١٠  
٢٥ 

بين بدنه و بخشهاي برقدار مدار خروجي در 
صورتي كه توسط تمهيدات اضافي در مقابل 

 ولتاژهاي گذرا محافظت شده باشد.

*   
* 

*   
* 

٢/٠  
٨/٠ 

٧/٠  
٨/١ 

٢/٠  
٨/٠ 

١  
٥/٢ 

٥/٠  
٥/٠ 

٥/١  
٩/٣ 

٥/١  
٥/١ 

٣  
٧/٧ 

٣  
٣ 

٦  
١٦ 

٥/٥  
٥/٥ 

١٠  
٢٥ 

 ٥/٧ -  ٤ -  ٧/١ -  ٧/٠ -  ٤/٠ -  ٢٥/٠ -      ) مراجعه كنيد١P(٢- ٢٦مقادير كاهش يافته، به بند 
) فاصله از ميان عايق (بجز ٧

عايق بين مدار ورودي و 
 خروجي)

 فاقد شرايط ضخامت * * * * )٨الف)پايه
 dti dti dti dti dti dti     ب) تكميلي

* * * * 
١/٠)٤  

)٠٥/٠[٥(-٦[ 
١٥/٠)٤  

)٠٥/٠[٥(-٦[ 
٢٥/٠)٤  

)٠٨/٠[٥(-٦[ 
٥/٠)٤  

)١٥/٠[٥(-٦[ 
٧٥/٠)٤  

)٢/٠[٥(-٦[ 
١)٤  

)٢٥/٠[٥(-٦[ 



 

 * * * * پ) تقويتي
٢/٠)٤  

)١/٠[٥(-٦[ 
٣/٠)٤  

)١/٠[٥(-٦[ 
٥/٠)٤  

)١٥/٠[٥(-٦[ 
١)٤  

)٣/٠[٥(-٦[ 
٥/١)٤  

)٤/٠[٥(-٦[ 
٢)٤  

)٥/٠[٥(-٦[ 
  برحسب ميليمتر مي باشد.ابعاد 

  مطابق باشد، از ميان الك سيم سيم پيچ اندازه گيري را انجام دهيد. IEC 60317تعريف شده در استاندارد بين المللي  ١) در صورتيكه سيم  سيم پيچي حداقل با نوع درجه ١يادآوري 
  توان براي مقادير مياني ولتاژهاي كاري بدست آورد (از طريق درون يابي مقادير جدول)) مقادير فواصل خزشي و فواصل هوايي و فواصل از ميان عايق را مي ٢يادآوري 

 كافي مي باشد. ٨بعنوان آزمون ولتاژ مورد نياز نبوده و آزمون ولتاژ جدول  V٢٥هيچگونه مقداري براي ولتاژهاي كاري زير 
  ) اين مقادير اعمال نمي شوند :٣يادآوري 

  داراي اختالف ولتاژ مساوي باشد.وهي ازسيم پيچها كه قرار است بطور دائم به يكديگر متصل شوند، به شرط اينكه پاياندهي سيم پيچهايي كه قرار است به يكديگر متصل شوند داخل هرسيم پيچ يا بين گر -
مطابق باشد، حتي اگر قرار باشد كه سيم پيچ ها بصورت سري يا موازي به يكديگر  IEC 60317لمللي تعريف شده در استاندارد بين ا ١بيشتر نشود و سي سيم پيچ حداقل با نوع درجه  V٣٠٠جائيكه ولتاژ كاري از  -

  ).٢٢٠/١١٠ Vمتصل شوند (براي مثال، ولتاژ ورودي 
  ) براي عايق بندي جامد.٤يادآوري 
  ) در صورتيكه عايق شامل سه اليه باشد.٥يادآوري 
  باموفقيت گذرانده باشد. ٥/٥ kVرا درولتاژ  ٣-٢٦مجزا باشد (دراين حالت چسبيدن اليه ها مجازنيست) وهر اليه، آزمون قالبي بند ) درصورتيكه عايق بندي شامل دواليه ٦يادآوري 
  ) در صورتيكه عايق بندي شامل دو اليه باشد.٧يادآوري 
مت از ميان عايق بايد در صورت اندازه گيري مستقيم يا از طريق بخشهاي فلزي، همانند مقادير آورده شده در ) وقتيكه بين سيم پيچهاي ورودي و خروجي، عايق بندي مضاعف مورد نياز باشد، كل ضخا٨يادآوري 

  رديف دوم پ) باشد.
  نياز وجود داشته باشد. مورد ) وقتيكه اليه هاي عايق از دورهايي از نوار عايق كننده ايجاد شده باشد، پيچيدن نوار بايد طوري باشد كه در هر بار حداقل تعداد اليه٩يادآوري 
  ) وقتيكه در ستون جدول، شماره اي با خط تيره جايگزين شود، بدين معني است كه هيچگونه مقداري نياز نبوده است.١٠يادآوري 



 

  پيوست ث

 آزمون برافروختگي سيم

  (الزامي)

  

  انجام مي شود. ٣١٣٤آزمون برافروختگي مطابق با استاندارد ملي ايران 

  شود. مي ، اعمال٣١٣٤استاندارد، موارد زير با اشاره به بندهاي استاندارد ملي ايران  براي مقاصد اين

  

  شدت  ٥

  باشد. oc٦٥٠درجه حرارت نوك سيم برافروخته بايد 

  

  تعيين شرايط  ٧

  تعيين پيش شرط مورد نياز مي باشد.

  

  روش اجراي آزمون  ٩

  اضافه كنيد. ١-٩پاراگراف زير را به بند 

سيم برافروخته به سطوح مسطح اعمال مي شود و به شيارها، قطعات سوار شده،  در صورت امكان سر

  تورفتگي هاي باريك يا لبه هاي تيز اعمال نمي شود.



 

  پيوست ج

  IEC 61058الزامات سوئيچهاي مطابق با استاندارد بين المللي 

  (الزامي)

  

الف) يا ب) زير را برآورده  سوئيچهاي مكانيكي كه با دست كار مي كنند بايد يكي از الزامات  ١-ج

  نمايند.

الف) سوئيچي كه به عنوان قطعه جدايي مورد آزمون قرار مي گيرد بايد با الزامات و آزمونهاي استاندارد 

IEC 61058-1 : در صورتيكه موارد زير اعمال شود، مطابق باشد ،  

 IEC 61058-1بين المللي از استاندارد   ٤-٤-١-٧تعداد چرخة كاري بايد ده هزار باشد (به بند  -

  مراجعه كنيد).

از استاندارد  ٢-٦- ١- ٧سوئيچ بايد براي استفاده در موقعيت درجة آلودگي مربوط مناسب باشد (به بند  -

  مراجعه كنيد). IEC 61058-1بين المللي 

رد از استاندا ٣-٩- ١-٧و مقاوم در برابر حرارت و آتش سوزي باشد (به بند  Dسوئيچ بايد از طبقة  -

  مراجعه كنيد). IEC 61058-1بين المللي 

مشخصه هاي سوئيچ مطابق با موارد زير بايد براي كاركرد سوئيچ تحت شرايط كاري عادي مناسب 

  باشند :

  مراجعه كنيد) IEC 61058-1از استاندارد بين المللي  ٦) نرخ كليدزني (به بند ١

  ) طبقه بندي سوئيچ مطابق با موارد زير :٢



 

  مراجعه كنيد). IEC 61058-1از استاندارد بين المللي  ١-١- ٧ذيه (به بند ماهيت تغ -

 IEC 61058-1از استاندارد بين المللي  ٢-١-٧نوع باري كه بايد توسط سوئيچ كنترل شود (به بند  -

  مراجعه كنيد).

  مراجعه كنيد). IEC 61058-1از استاندارد بين المللي  ٣-١- ٧دماي هواي محيط (به بند  -

و جريان اسمي قله  Iسوئيچ، سوئيچ منبع باشد كه پريز (هاي) اصلي را كنترل مي كند، جريان اسمي  اگر

  نيز بايد درنظر گرفته شوند.  ٢-يورش دو شاخه (هاي) مشخص شده در بند ج

، توسط بازرسي و توسط  IEC 61058-1مطابقت مطابق با آزمودن مشخصات استاندارد بين المللي 

  سي مي شود.اندازه گيري برر

ب) سوئيچي كه به عنوان بخشي از وسيله تحت شرايط كاري عادي مورد آزمون واقع مي شود، بايد 

  را برآورده سازد. ٤-و ج ٣-، ج٢-الزامات ج

سوئيچ بايد بدون پوشش اضافي، اثرات مضر الكتريكي، حرارتي و فشارهاي مكانيكي را كه در   ٢-ج

و بايد در ضمن داراي اجزاء و عوامل مطابق با استاندارد بين  استفادة عادي رخ مي دهند، تحمل كرده

  باشد. .a.cو سوئيچهاي تغذيه  .d.cبراي سوئيچهاي  IEC 61058-1المللي 

  شود. بررسي مي و آزمون دوام زير،  IEC 61058-1از استاندارد بين المللي  ١-١٣مطابقت مطابق با بند 

تحت ده هزار چرخة  IEC 61058-1از استاندارد بين المللي  ٢-١-١٧سوئيچ با دنباله اي مطابق با بند 

كاري قرار مي گيرد به استثناء اينكه افزايش ولتاژ آزمون در سرعت شتاب يافته و مشخص شده در بند 

همان استاندارد و تحت شرايط حرارتي و الكتريكي كه توسط شرايط كاري عادي وسيله داده  ١٤-٢- ١٧

  مي شوند.درنظر گرفته   شده است، 

  آزمون بر روي سه نمونه انجام شده و هيچگونه خرابي مجاز نمي باشد.



 

، ١٠اگرسوئيچ، سوئيچ تغذيه باشد كه پريز (هاي) اصلي را كنترل مي كند، با درنظر گرفتن شكل   ٣-ج

ين از استاندارد ب ٩آزمون دوام با اتصال بار اضافي به پريز (ها) (كه شامل مدار نشان داده شده در شكل 

  مي باشد) انجام مي پذيرد. IEC 61058-1الملي 

از  ”ث“، بايد متناظر با عالمت درج شده بر روي پريز (ها) باشد (به مورد  Iجريان اسمي يا بار اضافي 

  را داشته باشند. ١-مراجعه كنيد). جريان قله يورش بار اضافي بايد مقاديري مطابق با جدول ج ٢-٥بند 

  ورش بار اضافيجريان قله ي -١-جدول ج

  جريان اسمي پريز (ها)

(A) 

  جريان قله يورش

(A) 

٥/٠  I ℵ  

٠/١ <  I  ℵ   ٥/٠  

<  I  ١  

٢٠  

٥٠  

١٠٠  

  

سوكتي، با جرياني كه مي تواند كشيده شود عالئم گذاري گردد، اين مقادير براي جريان   -اگر دو شاخه 

  يا دوشاخه سوكت (ها) انتخاب مي شوند. Iاسمي 

  -دو شاخه  Iسوكت با تواني كه مي تواند كشيده شود عالئم گذاري گردد، جريان اسمي اگر دو شاخة، 

  سوكت از اين مقدار محاسبه مي گردد.

بعد از آزمون، مطابق با مفاهيم اين استاندارد، سوئيچ نبايد هيچگونه خرابي را نشان دهد. بخصوص نبايد 

هوايي پديد آيد و اتصاالت الكتريكي آن محفظه آن خراب شده و كاهشي در فواصل خزشي و فواصل 

  كه با تثبيت كننده هاي مكانيكي محكم شده اند، شل گردند.



 

كه بترتيب در زير آورده  ٥- و ج ٤- مطابقت توسط بازرسي و آزمون هاي مشخص شده در بندهاي ج

  شده اند، بررسي مي گردد.

حرارت هاي زيادي را بدست  سوئيچ بايد طوري ساخته شده باشد كه در استفادة عادي درجه  ٤-ج

نياورد. مواد استفاده شده بايد طوري باشند كه عملكرد سوئيچ مطابق با شرايط كاري در استفادة عادي 

داده شده توسط وسيله ، تحت تاثير معكوس قرار نگيرد. بخصوص مواد و طرح كنتاكت ها بايد طوري 

پذيري ديگري تحت تاثير معكوس قرار  باشند كه كار و عملكرد سوئيچ توسط اكسيده شدن يا زوال

  نگيرد.

رديف هاي ت) ،  ٢-٢-١٦و مطابق با بند  ”روشن“مطابقت تحت شرايط كاري عادي و تحت موقعيت 

، پريز اصلي در  Iبررسي شده و نرخ جريان اسمي  IEC 61058-1خ) و ز) از استاندارد بين المللي 

  نيز درنظر گرفته مي شوند. ٣-صورت وجود و جريان قله يورش مطابق با بند ج

  سوئيچ بايد به اندازه كافي استقامت دي الكتريك را داشته باشد.  ٥-ج

  مطابقت توسط آزمونهاي زير بررسي مي شود :

را بدون اينكه قبال تحت رفتار  ٣-١٨سوئيچ بايد آزمون استقامت دي الكتريك مشخص شده در بند 

% ولتاژ آزمون متناظر مشخص شده در ٧٥ولتاژ آزمون به رطوبتي قرار گرفته باشد، تحمل كند بطوريكه 

  قله) كاهش مي يابد. ٧٠٠ Vمؤثر ( V٥٠٠همان بند ولي نه كمتر از 

، بين بخشهاي برقدار خطرناك و بخشهاي هادي دسترس پذير و  ”روشن“ولتاژ آزمون در موقعيت  -

  عالوه بر اين بين قطب ها در حالت سوئيچ چند قطبي، اعمال مي شود.

  در دو سر هر شكاف تماس اعمال مي شود. در طول آزمون، ”خاموش“ولتاژ آزمون در موقعيت  -

  مي توان مقاومت ها و خازنهايي را كه با شكاف تماس موازي شده اند، قطع نمود. 



 

  پيوست چ

  آزمون ايجاد مسير جريان خزشي

  (الزامي)

  

اي ايجاد مسير جريان  ير شاخص مقايسهبراي مقاصد اين استاندارد، مواد به سه گروه براساس مقاد

  تقسيم بندي مي شوند : مطابق با زير 1(CTI)خزشي 

  ٦٠٠  I  :       <  (CTI)گروه مواد  

 ٤٠٠  > (CTI) >  ٦٠٠  :    IIگروه مواد  

  ١٧٥  > (CTI) >  ٤٠٠  :    IIIaگروه مواد 

ي مقايسه اي مطابق با جداسازي گروههاي مواد ، توسط مطابقت با آزمون نمايه ايجاد مسير جريان خزش

  ، تعيين مي شود. ٣٦٢٦استاندارد ملي ايران 

قبل از اينكه هر آزمون شروع شود، سه نمونه يا سه قطعه كه از جزء مربوط جداگشته با درنظر گرفتن 

مراقبت هاي الزم به طوري آماده مي شوند كه الكترودها تميز باشند و بدرستي شكل داده شده و در 

اده شوند. در صورت شك و ترديد و در صورت لزوم، آزمون بر روي نمونه جديد جاي خود قرار د

  تكرار مي گردد.

  ، اعمال مي شود. ٣٦٢٦براي مقاصد اين استاندارد، موارد زير با اشاره به بندهاي استاندارد ملي ايران 

  

                                                
1-Comparative Tracking Index 



 

  نمونه تحت آزمون  ٣

 آخرين جمله از اولين پاراگراف اعمال نمي شود.

  

  آزمون وسيلة تحت  ٥

  ، اعمال نمي شود. ١-٥يادآوري آورده شده در بند 

  ، اعمال نمي شود. ٣- ٥آورده شده در بند  ٤يادآوري 

  گيرد. توضيح داده  شده است مورد استفاده قرار مي ٤-٥همانطوريكه در بند  Aروش آزمون 

  

  روش اجرا  ٦

  ي شوند.بند سوم نيز اعمال م ٣و  ٢، يادآوري هاي  ٢-٦بند  CTIبراي آزمون 

  اعمال نمي شود. ٣-٦بند 



 

  پيوست ح

  مدارهاي الكترونيكي

  (الزامي)

  

  كليات  ١-ح

 براي مدارهايي كه حداقل شامل يك قطعة الكترونيكي باشند، اين استاندارد با اصالحات زير اعمال

  شود. مي

  تعاريف  ٣-ح

  تعاريف اضافه شده :

  قطعات و مدارهاي الكترونيكي   ٨-٣-ح

بخشي است كه هدايت در آن، اصوال توسط جابجايي الكترون ها از الكترونيكي : قطعة    ١-٨-٣-ح

  ميان خالء، گاز يا نيمه هادي بدست مي آيد.

  

  نشانگرهاي نئونی به عنوان قطعات الکترونیکی تلقی نمی شوند.  -يادآوري 

  

  مداري كه حداقل شامل يك قطعة الكترونيكي باشد.مدار الكترونيكي :    ٢-٨-٣-ح

  نكات عمومي در مورد آزمون ها  ٥-ح

  بندهاي اضافه شده :



 

تمامي بندهاي قسمت اول، همانطوريكه در اين پيوست تغيير داده شده اند و در قسمت دوم    ١-٥-ح

  براي ترانسفورماتورهاي خاص اصالح شدند به مدارهاي الكترونيكي اعمال مي شوند.

لي پديد مي آيد، اجتناب مي شود. در صورت لزوم از تجمع تنش كه در اثر آزمون هاي متوا   ٢-٥-ح

  مي توان قطعات را تعويض نمود يا از نمونه هاي اضافي استفاده كرد.

  

تعداد نمونه هاي اضافی توسط ارزیابی مدارهاي مربوط بایستی به حداقل رسانده   -يادآوري 

  شوند.

  

  حفاظت در برابر اتصال كوتاه و اضافه بار  ١٥-ح

  ده :بندهاي اضافه ش

مدارهاي الكترونيكي بايد طوري طراحي و اعمال شوند كه وضعيت خطا در اثر شوك      ٦-١٥-ح

الكتريكي، خطر آتش سوزي يا بد عمل كردن خطرناك باعث نشود كه ترانسفورماتور وضعيت ايمن 

  خود را از دست بدهد.

يا بخشهايي ازمدارها براي تمامي مدارها  ٨-١٥- مطابقت توسط ارزيابي شرايط خطا كه در بند ح

 ٧- ١٥- مشخص شده اند بررسي مي گردد مگر اينكه مطابقت آنها با شرايط مشخص شده در بند ح

  محرز شده باشد.

فيوز داشته باشد، آزمون   - اگر شرايط ايمني ترانسفورماتور تحت هر شرايط خطا بستگي به عمل پيونده 

  انجام مي شود. ٩-١٥- بند ح



 

، ١-١٥بند   ٣از آن درجه حرارت ها نبايد از مقادير مشخص شده در جدول در طول هر آزمون و بعد 

  نيز مطابق باشد. ١- ١٥بيشتر شده و ترانسفورماتور بايد با شرايط مشخص شده در بند 

اگر هادي برد مدار چاپي، به حالت مدار باز برود، ترانسفورماتور بايستي آزمون بخصوصي را تحمل كند 

  شرط زير برآورده شوند :بشرط اينكه تمامي شش 

  داشته باشد. ٥٠٧٤، مطابق يا مطابقت بهتري با استاندارد ملي ايران  FV1برد مدار چاپي با الزامات  -

  در هر طرف كنده (برآمده) نشده باشند. mm٢هادي هاي قطع شده ، بيشتر از  -

و در ضمن ولتاژ دو سر توضيح داده شد، در مدار كم توان باشد  ٧- ١٥-قطعي همانطوريكه در بند ح -

  بيشتر شود. V٥٠قطعي نبايد از 

  ترانسفورماتور با الزامات اين بند در حاليكه هادي هاي قطع شده، پل زده شده باشند، مطابق گردد. -

  ، شل نشده باشد. mm٥هيچگونه هادي ديگري با طول بيشتر از  -

بين بخشهاي برقدار خطرناك و  هر هادي كنده شده و يا شل شده، فواصل خزشي و فواصل هوايي -

  ، كاهش ندهد. ٢٦بخشهاي دسترس پذير را به زير مقدارهاي مشخص شده در بند 

  

اگر الزم باشد که بعد از هر آزمون، قطعاتی را تعویض نمود، بعد از آزمون نهایی بر   -١يادآوري 

  ود.، انجام ش 3- 18روي مدار الکترونیکی فقط آزمون استقامت دي الکتریکی بند 

 

بطورکلی ، امتحان ترانسفورماتور و نمودار مداري آن، وضعیت هاي خطا و نقص را   -٢يادآوري 

که بایستی شبیه سازي شوند، آشکار خواهد نمود. بطوریکه آزمون به مواردي می تواند محدود شود 

  که بدترین نتایج مورد انتظار را می دهند.



 

، مشخص شده اند، به مدارها يا  ٨- ١٥- در بند ح وضعيت هاي نقص الف) الي ج) كه     ٧-١٥-ح

  بخشي از مدارهايي كه هر دو شرط زير را برآورده سازند، اعمال نمي شود :

  مدار كم توان باشد. مدار الكترونيكي همانطوريكه در زير توضيح داده شده است، -

مل كردن خطرناك حفاظت در مقابل شوك الكتريكي، خطر آتش سوزي، خطرهاي مكانيكي بايد با ع -

  بخشهاي ديگر ترانسفورماتور، ربطي به كاركرد درست مدار الكترونيكي نداشته باشد.

  ، مثالي آورده شده است). ١-مدار توان كم ، مطابق با زير تعيين مي شود (در شكل ح

ست ترانسفورماتور در ولتاژ اسمي كار كرده و مقاومت متغيري كه به حداكثر مقاومت خود تنظيم شده ا

شود. پس از آن، مقاومت آن  اي كه مورد اندازه گيري بوده و قطب مخالف منبع تغذيه متصل مي بين نقطه

را كاهش داده تا اينكه توان مصرف شده توسط مقاومت به حداكثر برسد. هر نقطة نزديك به منبع كه در 

شود.  نقطه توان كم ناميده مي بيشتر نباشد، W١٥آن توان تحويلي به اين مقاومت در انتهاي پنج ثانيه از 

  شود. مدار توان كم تلقي مي بخشي از مداري كه نسبت به نقطة توان كم، از منبع تغذيه دورتر است،

  

اندازه گیري ها فقط از یک قطب منبع تغذیه، ترجیحا از نقطه اي که کمترین توان   -١يادآوري 

  پائین را بدهد انجام می شود.

تعیین می کنید، پیشنهاد می شود که از نقاط نزدیک به منبع تغذیه کار را  وقتیکه نقاط کم توان را

  شروع کنید.

  

  توانی که توسط مقاومت متغیر مصرف می شود توسط واتمتر اندازه گیري می گردد.  -٢يادآوري 



 

  

  وضعيتهاي نقص زير در صورت لزوم يكبار اعمال شده و مورد مالحظه قرار مي گيرند :     ٨-١٥-ح

) اتصال كوتاه فواصل خزشي و فواصل هوايي بين بخشهاي برقدار قطب هاي مختلف، در صورتيكه الف

  مشخص شده اند. ٢٦اين فواصل كمتر از آنهايي باشد كه در بند 

  ب) مدار باز در ترمينال هاي هر قطعه

  .مطابق باشند IEC 60384-14مگر اينكه با استاندارد بين المللي  پ) اتصال كوتاه خازنها،

ت) اتصال كوتاه هر دو ترمينال قطعه الكترونيكي، غير از مدارات مجتمع. اين وضعيت نادرست بين دو 

  مدار تزويج كنندة نوري، اعمال نمي شود.

ث) مدار باز يا اتصال كوتاه داخل مدار مجتمع. دراين صورت، موقعيتهاي خطرناك ممكن در 

  فقط به كاركرد درست چنين قطعه اي وابسته نباشد. ترانسفورماتور ارزيابي مي شوند تا شرايط ايمني

تمامي سيگنالهاي خروجي ممكن مدار مجتمع مورد بررسي قرار مي گيرند. اگر بتوان ثابت نمود كه 

  سيگنال خروجي بخصوصي رخ نخواهد داد، سپس عيب مربوط بررسي نمي شود.

  

  مون قرار می گیرند.ریز پردازنده ها به عنوان مدارات مجتمع مورد آز  -١يادآوري 

  

قطعات نیمه هادي از جمله تریستورها و ترایاك ها تحت شرایط عیب ب) و ت) قرار   -٢يادآوري 

  می گیرند.

  



 

ج) عالوه بر اين ، هر مدار توان كم توسط اتصال نقطه توان كم به قطب منبعي كه اندازه گيري ها از آن 

  شروع مي شود، اتصال كوتاه مي گردد.

برابر ولتاژ  ٠٦/١برابر و  ٩٤/٠ترانسفورماتور در هر ولتاژ منبع بين  ازي وضعيتهاي عيب،براي شبيه س

  مي نمايد. اسمي منبع عمل

آزمون ادامه مي يابد تا اينكه شرايط پايداري برقرار  چنانچه هرگونه وضعيت عيب شبيه سازي شود، 

  شود.

انسفورماتور، وقفة تغذيه رخ دهد. اگر در هر حالت، آزمون در صورتي پايان مي يابد كه در داخل تر

را تضمين نمايد، آزمون  ١٥ترانسفورماتوري شامل مدار الكترونيكي باشد و عملكرد آن مطابقت با بند 

مربوط با يك عيب شبيه سازي شده، همانطوريكه در رديف هاي الف) الي ث) فوق مشخص گرديد، 

  تكرار مي شود.

ري ارزيابي شود، وضعيت عيب ث) به قطعات بدون محفظه و اگر مداري نتواند توسط روشهاي ديگ

  مشابه اعمال مي شود.

 (NTC)و مقاومتهاي با ضريب درجه حرارت منفي  (PTC)مقاومتهاي با ضريب درجه حرارت مثبت 

  در صورتيكه مطابق با مشخصات سازنده استفاده شوند، اتصال كوتاه نمي گردند.

، شرايط ايمني ترانسفورماتور،  ٨- ١٥-مشخص شده در بند ح اگر براي هر وضعيت عيب     ٩-١٥-ح

آزمون تكرار شده ولي بجاي پيونده ـ فيوز از آمپرسنج استفاده  بستگي به عمل پيونده ـ فيوز داشته باشد،

  مي گردد.

در صورت شك و ترديد، وقتيكه جريان را تعيين مي كنيم، حداكثر مقاومت پيونده ـ فيوز بايستي درنظر 

  شود. گرفته



 

، شرايط زير  IEC 60127-3براي پيونده ـ فيوزهاي بسيار كوچك مطابق با استاندارد بين المللي 

  مي شود. اعمال

برابر جريان اسمي پيونده ـ فيوز بيشتر نشد، مدار به اندازة كافي  ١/٢اگر جريان اندازه گيري شده از 

  ده انجام مي شود.محافظت نشده است و آزمون با پيونده ـ فيوز اتصال كوتاه ش

  مدار به اندازه كافي محافظت شده است. برابر جريان اسمي پيونده ـ فيوز باشد،  ٧٥/٢اگرجريان حداقل 

برابر جريان  ٧٥/٢برابر جريان اسمي پيونده ـ فيوز بيشتر شد ولي از  ١/٢اگر جريان اندازه گيري شده از 

  آزمون مطابق با زير انجام مي شود :اسمي بيشتر نشد، پيونده ـ فيوز اتصال كوتاه شده و 

تر  دقيقه (هركدام ، كوتاه ٣٠براي پيونده ـ فيوزهاي با كنش سريع، جهت دورة مربوط يا براي مدت  -

  باشد).

تر  دقيقه (هركدام كوتاه ٢براي پيونده ـ فيوزهاي تاخير زماني ، جهت دورة مربوط يا براي مدت  -

  باشد).

  

که آیا پیونده ـ فیوز به عنوان مدار محافظتی عمل می کند یا نه، براي تصدیق این  -يادآوري 

(که اطالعات الزم براي  IEC 60127-3مشخصه هاي فیوزي معین شده در استاندارد بین المللی 

  محاسبه حداکثر مقاومت پیونده ـ فیوز را نیز اعالم می کنند)، مالك قرار می گیرند.

  

مطابق  نمي باشند، آزمون مطابق ، بندهاي  IEC 60127-3المللي  براي فيوزهايي كه با استاندارد بين

  ، انجام مي شود. ٥-٣- ١٥الي  ٢-٣- ١٥

  فواصل خزشي ، فواصل هوايي و فواصل از ميان عايق  ٢٦-ح



 

  موارد اضافه شده :

له براي الگوهاي هدايت بر روي بردهاي مدار چاپي، به استثناء لبه هاي آنها، ماداميكه مقدار ق   ١-٢٦-ح

را بين  ١-و جدول ت ١-، جدول پ١٣فشار ولتاژ از مقادير زير افزايش نيابد مي توان ، مقادير جدول 

  بخشهاي با قطبش متفاوت، كاهش داد.

  ٢/٠ mmبا حداقل فاصله  V١٥٠اگر در مقابل كثيفي محافظت شود، به ازاي هر ميلي متر،  -

  ٥/٠ mmبا حداقل فاصله  V١٠٠ي متر ، اگر در مقابل كثيفي محافظت نشود، به ازاي هر ميل -

، فواصل خزشي كاهش يافته فقط در صورتي اعمال مي شوند كه نماية  V٥٠براي ولتاژهاي قله بيشتر از 

دربرابرايجاد مسير جريان خزشي متناظر  بردمدار چاپي، (1PTI)مقاوم در برابرايجاد مسير جريان خزشي 

  باشد. ، مقاومت داشته IIIaباحداقل گروه مواد 

، (وقتيكه  ١٥- اين فواصل مي تواند كاهش بيشتري يابد بشرط اينكه، ترانسفورماتور با الزامات بند ح

  فواصل مذكور به نوبت اتصال كوتاه شوند) مطابق باشد.

  

وقتیکه محدوده هاي ذکر شده در فوق منجر به مقادیر باالتري نسبت به جدول شوند،   -يادآوري 

  ،  اعمال می شوند. 1- و جدول ت 1-پ ، جدول13مقادیر جدول 

  

براي بخشهاي برقدار با قطبش متفاوت كه فقط با عايق بندي پايه جدا شده اند، فواصل خزشي و فواصل 

هوايي كوچكتر از آنهائيكه در جدول مشخص شده اند بوده بشرط اينكه اين فواصل خزشي و فواصل 

  برآورده شوند. ١٥-هوايي بترتيب اتصال كوتاه شوند و الزامات بند ح

                                                
1-Proof Tracking Index 



 

فواصل خزشي و فواصل هوايي در بين تزويج كننده هاي نوري در صورتيكه هر يك از عايق ها به 

گيري  اندازه كافي روكش شده باشند و يا هواي بين هر يك از اليه هاي مواد خارج شده باشند، اندازه

  شوند. نمي

، عالوه بر  K٥٠نوري در درجه حرارت روش اجرا تعيين شرايط براي تزويج كننده هاي    ٢-٢٦-ح

گيري  اندازه ١٥و  ١٤حداكثر درجه حرارتي كه بر روي سطح تزويج كننده  نوري در طول آزمونهاي بند 

شود، انجام مي پذيرد بطويكه تزويج كننده نوري تحت شرايط طاقت فرسا كه در طول اين آزمونها  مي

  رخ مي دهند، عمل مي كند.

  

  

  

  

  منبع تغذیه

  

  

 

  

  

D   دورترین نقطه اي است که از منبع تغذیه فاصله داشته و حداکثر توان تحویلی به بار بیرونی ازW15  بیشتر شده

  است.



 

A  وB  نزدیک ترین نقطه ها به منبع تغذیه بوده در حالیکه حداکثرتوان تحویلی به بار بیرونی ازW15  بیشتر نشده

  باشد. این محل ها نقاط کم توان هستند.

  اتصال کوتاه می شوند. Cبطور جداگانه به نقطه  Bو  A نقاط

  اعمال 7Zو  1Z  ،2Z  ،3Z  ،6Zبطور جداگانه به  8-15-وضعیتهاي عیب الف) الی ث) مشخص شده در بند ح

  می شوند.

  مراجعه كنيد) ٧-١٥-مثالي از مدار الكترونيكي با نقاط كم توان (به بند ح -١-شكل ح

  پيوست خ

  براي جريانهاي تماسشبكة اندازه گيري 

  (الزامي)

  

  برگرفته شده است). IEC 60990استاندارد بين المللي  ٤(از شكل 

  

  

  

  

  ترمینال هاي آزمون

  

  

  



 

V ولتمتر =  

  PF 200 ℵظرفیت خازن ورودي :           خواندن مقدار مؤثر واقعی

  MHz 1الی  Hz 15گسترة فرکانس :           >% 2  عدم قطعیت :

  MΩ 1/0مقاومت ورودي :  

  

  شبكة اندازه گيري براي جريان تماس -١-شكل خ

  



 

  پيوست د

  سيم هاي سيم پيچ عايق شده براي استفاده به عنوان عايق بندي چند اليه اي

  (الزامي)
 

در اين پيوست ، سيم سيم پيچ عايق شده با ورق پلي اميد يا عايق معادل، مشخص شده بطوريكه براي 

ا تقويتي در بخشهاي سيم پيچي بدون عايق در هم نهي شدة فراهم كردن عايق بندي پايه، تكميلي ي

  اضافي ، بكار روند.

  

مقادیر نمونه بعضی از خواص پلی آمید جهت اطالع در زیر آورده شده است. توافق با   -يادآوري 

  این مقادیر بخشی از این استاندارد نمی باشد.

  KV/mm  180          استقامت دي الکتریک  -

  5/3            ثابت دي الکتریک -

  KHz 1در  003/0            ضریب پراکندگی -

  MΩ 105            مقاومت عایقی -

  %50در رطوبت نسبی  Ω 1016           مقاومت ویژه سطحی -

  چرخه 104            دوام تاخوردگی -

  ساختمان سيم  ١-د



 

  سيم سيم پيچ بايد با دو يا چند اليه عايق بندي شود. در حالت اليه هاي نوارهاي مارپيچي شده،

اليه هاي با چرخش مخالف بايد استفاده شوند. هم پوشاني اين اليه ها بايد به اندازه كافي باشد تا در  

  طول ساخت بخش سيم پيچي، تداوم هم پوشاني تضمين شود.

  چنين اليه هايي از نوار بايد به منظور حذف مسيرهاي خزشي بين اليه ها  روكش شوند.

  آزمونهاي تطابق  ٢-د

  زير را با موفقيت طي كند. ٥-٢- الي د ١-٢-آزمون نوعي دسيم بايد پنج 

  استقامت دي الكتريك  ١-٢-د

 ٣- ١٨براي دوره اي يكسان، همانطوريكه در بند  ٦٨٩٢از مجموعه استانداردهاي ملي ايران  ١٣آزمون 

 ٣ KVاين استاندارد يا  ٨آورده شده است، با ولتاژ آزمون بيشتر از ولتاژ مناسب آورده شده در جدول 

  درصورت وجود سه اليه، (هركدام كه بزرگتر باشد) اعمال مي گردد. ٥/٥ KVدرصورت وجود دواليه، 

  پيوستگي و انعطاف پذيري ٢-٢-د

دي الكتريك  وبدنبال آن،آزمون استقامت ٦٨٩٢از مجموعه استانداردهاي ملي ايران  ٤-١-٥بند  ٨آزمون 

  ، در درجه حرارت اسمي محيط انجام مي شود.١- ٢-د

  شوك حرارتي  ٣-٢-د

  وبدنبال آن آزمون استقامت ٦٨٩٢از مجموعه استانداردهاي ملي ايران  ٢- ٣يا  ١-٣بند  ٩آزمون 

  انجام مي شود. ١-٢- دي الكتريك د

  حفظ استقامت دي الكتريكي بعد از خم كردن ٤-٢-د

بال آن آزمون و بدن ٦٨٩٢در رديف پ) از مجموعه استانداردهاي ملي ايران  ١- ٦-٤از بند  ١٣آزمون 

  ، انجام مي شود. ١-٢-استقامت دي الكتريك د

  مقاومت در مقابل خراش و سائيدگي ٥-٢-د

  قابل اعمال مي باشد. ٦٨٩٢از مجموعه استانداردهاي ملي ايران  ١١آزمون 



 



 

  (آزمونهاي توليد) 1آزمون معمول  ٣-د

بق با مجموعه استانداردهاي % ، مطا١٠٠سيم بايد توسط سازندة آن تحت آزمون استقامت دي الكتريك 

در  KV٣اين استاندارد يا  ٨با ولتاژ آزمون بيشتر از ولتاژ مناسب آورده شده در جدول  ٦٨٩٢ملي ايران 

  در صورت وجود سه اليه (هر كدام كه بزرگتر باشد) قرار گيرد. ٥/٥ KVصورت وجود دو اليه و 

                                                
1-  Routine test 



 

  پيوست ذ

 آزمونهاي معمول (آزمونهاي محصول)

  (اطالعاتي)

  

به منظور تعيين  آزمونهايي كه در اين پيوست منظور شده اند، ماداميكه با شرايط ايمني در ارتباط هستند، 

تغييرات غير قابل قبول در مواد يا ساخت، بكار مي روند. اين آزمونها به منظور تخريب خواص و 

ز توليد بر روي هر قابليت اعتماد ترانسفورماتور منظور نشده اند و بايستي توسط سازنده بعد ا

  ترانسفورماتور انجام شوند.

آزمونهاي اضافي بسته به تجربيات بدست آمده توسط سازنده ممكن است به منظور اطمينان مطابقت هر 

  ترانسفورماتور با نمونه هايي كه آزمونهاي اين استاندارد را تحمل نموده اند به اجبار انجام شود.

مون مناسب كه براي محصول خود ترتيب داده است استفاده سازنده ممكن است از روش اجراي آز

نمايد و در طول توليد و در مرحله اي مناسب، آزمونهايي را انجام دهد تا بتواند نشان دهد كه 

ترانسفورماتورهاي تحت آزمون قرار گرفته توسط خود ازنظر شرايط ايمني همانند ترانسفورماتورهايي 

اين پيوست را تحمل كرده اند و حداقل داراي درجه يكساني با است كه آزمونهاي مشخص شده در 

  آنها مي باشند.

  آزمون پيوستگي اتصال زمين  ١-ذ



 

، بين ترمينال زمين كننده و هر بخش فلزي دسترس پذير كه بنابه داليل  ١براي ترانسفورماتورهاي طبقه 

 V١٢باري كه ولتاژ آن كمتر از آمپري از منبع بدون  ١٠جريان حداقل  ايمني بايستي زمين شده باشد،

  است، عبور داده مي شود.

در طول اين آزمون، بين ترمينال زمين كننده و بخشهاي فلزي دسترس پذير مربوط نبايد هيچگونه قطعي 

  در اتصال يا بطور اساسي كاهشي در جريان در جريان رخ دهد.

  بررسي ولتاژ خروجي بدون بار  ٢-ذ

  مطابق باشد. ١٢ا بند ولتاژ خروجي بدون بار بايد ب

  آزمون استقامت دي الكتريك  ٣-ذ

، انجام  ٢-١٧در درجه حرارت محيط و بدون آزمون رطوبت بند  ٣-١٨از بند  ٨آزمون مطابق با جدول 

  شود. مي

  ولتاژ آزمون مشخص شده براي مدت يك ثانيه اعمال مي شود.

  آزمونهاي بين اجزاي زير انجام مي شوند :

  ر مدارهاي ورودي و بخشهاي هادي دسترس پذير ترانسفورماتورالف) بخشهاي برقدا

  ب) مدارهاي ورودي و مدارهاي خروجي

  در طول آزمون هيچگونه تخليه الكتريكي يا قطعي كامل نبايد رخ دهد.

آزمونهاي اضافي مي توانند براي ترانسفورماتورهاي با سطح عايقي باال و ترانسفورماتورهاي جداساز با 

  ، مورد نياز باشند. V١٠٠٠باالي ولتاژ كاري 

  بررسي نصب مدارهاي حفاظتي  ٤-ذ



 

از عمل مدار حفاظتي (در صورت وجود) نبايد توسط نصب نادرست مدار در ترانسفورماتور، جلوگيري 

  شود.

  مطابقت توسط بازرسي، بررسي مي شود.



 

  پيوست ر

  ١-١٩مثالهاي مورد استفاده به عنوان راهنماي بند 

  (اطالعاتي)
  سيم پيچ تشكيل دهندة   ١-ر

  نوع هم مركز  ١-١-ر

  تشکیل دهنده سیم پیچ  تشکیل دهنده سیم پیچ  تشکیل دهنده سیم پیچ  تشکیل دهنده سیم پیچ
  لوله اي      تکی     چند تایی    با کمی فاصله

  
  
  
  
  
  
  
  

  قرار گرفتن عایق              قطعه فاصله    
  )٢( ١طبقه          )٢( ١بقه ط        )٢(١طبقه           (براي مثال چهاردندانه) 

  )٢( ١طبقه      
  نوع پهلو به پهلو  ٢-١-ر

  تشکیل دهندة سیم پیچ لوله اي         تشکیل دهنده سیم پیچ تکی      تشکیل دهنده سیم پیچ چند تایی
  
  

  قرار گرفتن عايق              
  
  
  



 

  
  
  

  )٢(١طبقه            )٢(١طبقه         )٢(١طبقه      
ا ضخامت مشخص شده براي عایق بندي تکمیلی یا حداقل نوار سه الیه (به لوله اي ب  -١يادآوري 

  مراجعه کنید) 26بند 

  

مشخص شده است، قسمتی از  26همانطوریکه براي عایق بندي تکمیلی در بند  -٢يادآوري 

  ضخامت را تشکیل می دهد.

  

  سيم پيچ ها  ٢-ر

  بدون توري  ١-٢-ر

  

  

  

  

  

    نوار خمیده الصاقی      
  دون فاصله هوایی)(ب     

  

  عایق جاي داده شده      

  )٢( ١ طبقه           )٢( ١طبقه        



 

r*      يك تكه از ضخامت مشخص شده يا حداقل سه اليه از نوار  

r**    يك تكه از ضخامت مشخص شده بعالوة نوار الصاقي يا عايق جاي داده يا حداقل سه الية نوار

  قي يا حداقل چهار اليه نوار دندانه داربه اضافه ، براي مثال يك نوار الصا

  

  از جابجایی آخرین دورسیم پیچ جلوگیري می شود.  -٣يادآوري 

  

  

  

  

  

  

  

  عایق جاي
  داده شده

  

  

  ورودي یا خروجی که با         ورودي یا خروجی که با 
  مواد عایق کننده پیچیده        مواد عایق کننده پیچیده

  شده باشد.        )crشده باشد (بدون 
  )2( 1طبقه                  )2( 1قه طب   

  با توري  ٢-٢-ر
  نوار الصاقی    



 

  

  

  

  

  

  توري          

      زمین          زمین         
  1طبقه           1طبقه           

  = عايق بندي تقويتي يا عايق بندي مضاعف  r        ١ براي ساختمان طبقه
cr  فاصلة خزشي =        p  ورودي يا سيم پيچ اوليه =  
cl  فاصله هوايي =        S  خروجي يا سيم پيچ ثانويه =  
b  ٢براي ساختمان طبقه         = عايق بندي پايه  
s  حروف اختصاري داخل كروشه هستند.        = عايق بندي تكميلي  

  پيوست ز

  مثالهايي از نقاط اعمال ولتاژهاي آزمون

  (اطالعاتي)
  

  اشاره دارد. 8اعداد داخل دایره ها به عناوین معینی در جدول   -يادآوري 

  

  روشهاي ساختماني يا چيدمان ديگر مي تواند استفاده شود.

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١مثال               ٢مثال 

  ١ ترانسفورماتور با ساختمان طبقة      همراه با ١ ترانسفورماتور با ساختمان طبقة

  توري فلزي زمين شده

1روجی خ  
1ورودي   

2خروجی  2ورودي    

1خروجی  1ورودي    

2خروجی  2ورودي    



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٣مثال 

  الف)                ب)

  هسته به بدنه متصل شده است.          ه استهسته به بدنه متصل نشد

  همراه با محفظة فلزي ٢ ترانسفورماتور با ساختمان طبقة

  فلزي  ورقۀ

  

  

  

  

1خروجی  1ورودي    

2خروجی  2ورودي    

1خروجی  1ورودي    

2خروجی  2ورودي    

 هسته هسته

1خروجی  1ورودي    

2خروجی  2ورودي    



 

  

  

  ٤مثال 

  همراه با ٢ترانسفورماتور با ساختمان طبقة 

  محفظه اي از مواد عايق كننده

  پيوست ژ

  مثالهايي از نقاط اندازه گيري فواصل خزشي و فواصل هوايي

  تي)(اطالعا
  

اشاره  ، 1- و جدول ت 1- ، جدول پ 13اعداد داخل دایره به عناوین معینی در جدول   -يادآوري 

  می کنند. روشهاي دیگري براي ساخت یا چیدمان می تواند استفاده شود.

  

  

  

  

  

  

  

  

 هسته

1خروجی  1ورودي    

2خروجی  2ورودي    

 هسته

1خروجی  1ورودي    

2وجی خر 2ورودي    

 هسته



 

  

  ١ترانسفورماتور با ساختمان طبقة  -١مثال 

  الف)                ب)
  هسته به بدنه متصل شده است          هسته به بدنه متصل نشده است

  

  

  

  

  

  ٢مثال 
  1 ترانسفورماتور با ساختمان طبقۀ
  همراه با توري فلزي زمین شده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1خروجی  1ورودي    

2خروجی   

2ورودي   

 هسته

1خروجی   

1ورودي   

2خروجی  2ورودي    

 هسته

1خروجی   

1ورودي   

2خروجی  2ورودي    

 هسته



 

  همراه با محفظه فلزي ٢ترانسفورماتور با ساختمان طبقة  -٣مثال 
  الف)                ب)

  است هسته به بدنه متصل شده          هسته به بدنه متصل نشده است
  

  

  ورقه فلزي      

  

  

  

  

  

  

  

  ٤مثال 

  2 ترانسفورماتور با ساختمان طبقۀ 

  همراه با محفظه اي از مواد عایق کننده

1خروجی   
1ورودي   

2خروجی  2ورودي    

 هسته



 

  پيوست س

  براي درجه هاي حفاظت IPتوضيح شمارة هاي 

  (اطالعاتي)
  

رد استخراج ، مراجعه كنيد، مطالب زيراز اين استاندا ٢٨٦٨براي جزئيات كامل به استاندارد ملي ايران 

  شده است.

  نوع حفاظت تحت پوشش اين سيستم طبقه بندي مطابق با زير مي باشد :  ١-س

الف) حفاظت از اشخاص در مقابل تماس ها، يا رويكرد به بخشهاي برق دار و در مقابل تماس با 

  بخشهاي متحرك (به غير از ميله هايي كه آرام مي چرخند و ساير موارد مشابه) در داخل محفظه

  ب) حفاظت از تجهيزات در مقابل ورودي اشياي جامد بيروني

  محافظت تجهيزات داخل محفظه در مقابل ورود آب زيان آور  ٢-س

بوده كه بدنبال آن دو  IPالگويي كه درجه هاي حفاظت را مشخص مي كند شامل حروف مشخصه هاي 

را بترتيب  ٢-و ش ١- شرقم (ارقام مشخصه اي) مي آيد و تطابق با شرايط مطرح شده در جداول 

تعيين مي كند. اولين رقم، درجه حفاظت توصيف شده تحت عنوان  الف)  در فوق را مشخص كرده و 

  دومين رقم، درجه حفاظت توصيف شده تحت عنوان   ب)  در فوق را تعيين مي كند.



 

  درجه هاي حفاظت كه توسط اولين رقم مشخصه تعيين شده است -١-جدول س 

اولين 

رقم 

مشخص

 ه

 درجه حفاظت

شرح مختصري از اشيايي كه از ورود آنها به قفسه  توضيح مختصر

 جلوگيري خواهد شد

  بدون حفاظت مخصوص  حفاظت نشده ٠

،  mm٥٠در مقابل اشياي جامد بزرگتر از   ١

  حفاظت شده است.

سطح بزرگي از بدن ، از جمله دست (ولي بدون حفاظت 

ا قطر بيشتر از در مقابل دسترس عمدي). اشياي جامد ب

mm٥٠  

 mm٥/١٢در مقابل اشياي جامد بزرگتر از   ٢

  حفاظت شده است.

. اشياي  mm٨٠انگشتان يا اشياي مشابه با طول كمتر از 

  ٥/١٢ mmجامد با قطر بيشتر از 

 mm٥/٢در مقابل اشياي جامد بزرگتر از   ٣

  حفاظت شده است.

  ر ازابزار، سيم ها و غيره كه قطر يا ضخامت آنها بزرگت

mmباشد. اشياي جامد با قطر بيشتر از  ٥/٢mm٥/٢  

 ١ mmدر مقابل اشياي جامد بزرگتر از   ٤

  حفاظت شده است.

. اشياي  mm١سيم ها يا نوارهاي با ضخامت بزرگتر از 

  ١ mmجامد با قطر بيشتر از 

ود زيرا يطوركلي، از ورود گرد و غبار جلوگيري نمي ش  در مقابل گرد و غبار حفاظت شده است  ٥

در تداخل با كار رضايت بخش تجهيزات، گرد و غبار 

  زيادي وارد نمي شود.

  هيچگونه گرد و غباري وارد نمي شود.  مقاوم در برابر گرد و غبار  ٦

  



 

  درجه هاي حفاظت كه توسط دومين رقم مشخصه تعيين شده است -٢-جدول س 

دومين 
رقم 

 مشخصه

 درجه حفاظت

از اشيايي كه از ورود آنها به محفظه شرح مختصري  توضيح مختصر
 جلوگيري خواهد شد

  بدون حفاظت مخصوص  حفاظت نشده ٠
درمقابل چكه كردن آب حفاظت شده   ١

  است
چكه كردن آب (بصورت ريزش عمودي قطرات) نبايد 

  هيچگونه اثر زيان آوري داشته باشد.
در مقابل چكه كردن آب وقتيكه محفظه   ٢

  ه است.كج شود حفاظت شد ١٥٠تا 
 ١٥٠وقتيكه محفظه از محل عادي خود تحت هر زاويه اي تا 

كج شود، چكه كردن عمودي آب نبايد هيچگونه اثر زيان 
  آوري داشته باشد.

از خط  ٦٠٠ريزش آب بصورت پاشيدن در زاويه اي تا   در مقابل پاشيدن آب حفاظت  شده است  ٣
  عمود نبايد هيچگونه اثر زيان آوري داشته باشد.

آب ترشح شده به محفظه از هر جهت نبايد هيچگونه اثر   در مقابل ترشح آب حفاظت شده است  ٤
  زيان آوري داشته باشد.

در مقابل پرش يا فوران آب حفاظت شده   ٥
  است

آبي كه توسط سرلولة در هر جهت به محفظه پرتاب شده 
  است نبايد هيچگونه اثر زيان آوري داشته باشد.

يد آب حفاظت شده در مقابل فوران شد  ٦
  است

آبي كه با فوران شديد به محفظه پاشيده شود نبايد به مقدار 
  زيان آوري وارد آن شود.

در مقابل اثرات فرو بردگي موقت در آب   ٧
  حفاظت شده است

وقتيكه محفظه بطور موقت تحت شرايط تعريف شده اي از 
فشار و زمان ، داخل آب فرو برده شود، ورود آب به مقدار 

  ان آوري نبايد امكان پذير باشد.زي
در مقابل اثرات فرو بردگي دائمي در آب،   ٨

  حفاظت شده است.
تحت شرايطي كه توسط سازنده بايد مشخص شود، فرو 

  بردن دائمي تجهيزات در آب، بايستي امكان پذير باشد.

معموال، بدین معنی خواهد بود که تجهیزات  -يادآوري 
حال در انواع معینی از ماهرانه روکش شده اند. بهر

تجهیزات، آب می تواند وارد شود ولیکن با این وجود، 
  اثرات زیان آوري پدید نخواهد آمد.



 

  پيوست ش

  ٦٢٠٥-١توضيحات كاربرد استاندارد ملي 

  (اطالعاتي)

  

  تحت بررسي مي باشد. ٦٢٠٥-١از استاندارد ملي ايران  ١-٢- ١-١- ٤كاربرد بند 



 

  پيوست ص

  مراجع اطالعاتي

  اطالعاتي)(

  

IEC 60038 : 1983 , IEC standard voltages 

IEC 60555 : 1982 , Disturbances in supply systems caused by household 

appliances and similar electrical equipment - Part 1 : Definitions 

IEC 60584-1 : 1992 , Thermocouples - Part 1 : Reference tables 

CISPR 11 : 1990 , Limits and methods of measurement of electromagnetic 

disturbance characteristics of industrial , scientific and medical (ISM) radio - 

frequency equipment 

CISPR 14 : 1993 , Limits and methods of measurement of electromagnetic 

disturbance characteristics of electrical motor - operated and thermal 

appliances for household and similar purposes , electric tools and electric 

apparatus 

 



 

  پيوست ض

  نمادهاي بكار رفته براي قطع كننده هاي حرارتي

  (اطالعاتي)

  

  كليات  ١-ض

براي سازندة تجهيزات و كاربر مصرف كننده است بطوريكه منظور از اين پيوست، فراهم كردن اطالعاتي 

  براساس آن بازنشاني ترانسفورماتور بعد از عمل قطع كنندة حرارتي، پيشبري مي شود.

هرگاه نمادهايي استفاده شوند، آنها به منظور اطالع رساني درنظر گرفته شده اند و هرگاه كه بعدا 

  آنها بصورت اجباري است. شناخته و تشخيص داده شوند، هدف استفادة

زماني نمادها استفاده مي شوند كه بر روي ترانسفورماتور درج شده باشند. اين نمادها به   ٢-ض

  ترانسفورماتور هاي مستقل و وابسته اعمال مي گردند.

  طرح هاي زير استفاده مي شوند.

  

  رارت عمل می کند.براي این استفاده شده است که مشخص کند مدار توسط ح θنماد    -يادآوري 

  

  مراجعه كنيد) ٤-٣-٣قطع كننده حرارتي غير خود بازنشان (به بند        ١-٢-ض

  توسط عمل دستي بازگرداني مي شود.    ١-١-٢-ض

  



 

  

  توسط قطع منبع بازگرداني مي شود    ٢-١-٢-ض

  

  

  

  

  مراجعه كنيد). ٥-٣-٣پيونده حرارتي (به بند     ٣-١-٢-ض

  

  

  

  

  مراجعه كنيد). ٣- ٣-٣ننده حرارتي خود بازنشان (به بند قطع ك     ٢-٢-ض

  



 

  صفحه                  فهرست مندرجات

  ت                   پيشگفتار

  ث                         مقدمه

  ١                   هدف و دامنة كاربرد    ١

  ٥                     مراجع الزامي    ٢

  ١٠                   اصطالحات و تعاريف    ٣

  ٢٧                      مقررات عمومي    ٤

    ٢٨                 نكات عمومي در مورد آزمونها   ٥

  ٣٣                     مقادير اسمي   ٦

  ٣٣                       طبقه بندي   ٧

  ٣٥                 عالمت گذاري و اطالعات ديگر   ٨

  ٤٤           محافظت در مقابل دسترسي به قسمت هاي برقدار خطرناك    ٩

  ٤٨                   تغيير تنظيم ولتاژ ورودي   ١٠

  ٤٩                 ولتاژ و جريان خروجي تحت بار   ١١

  ٥٠                     ولتاژ خروجي بدون بار    ١٢

  ٥٠                      ولتاژ اتصال كوتاه   ١٣

  ٥١                       گرمايش    ١٤

  ٦١                محافظت از اتصال كوتاه و اضافه بار   ١٥

  ٦٧                     استقامت مكانيكي   ١٦

 الف
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