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y
ol

- قرقرههاي تحويلی استوانهاي شكل:2 قسمت
 ويژگیهاي قرقرههاي يك بار ساخته:3 بخش
شده از مواد ترموپالستيك
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Packaging of winding wires
Part 2 : Cylindrical barrelled - delivery
spools - Section 3 - Specification for non returnable spools made from thermoplastic
imensions

به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
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مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مااد  3قاانون اصاح قاوانی و مقاررات مؤسساۀ اساتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشر اساتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار ماور 29/6/92
به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولید ،
فناور و تجار است که از مشاارکت آگاااناه و منصافانۀ صااحبان حا و نفاع ،شاام تولیدکننادگان ،مصار کننادگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتای حاصا مای شاود  .پای
نویس استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میشود و پس
از دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملای (رسامی)
ایران چاپ و منتشر می شود.
پی نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کنند
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب  ،به عنوان استاندارد ملی ایران چااپ و منتشار مای شاود  .بادی ترتیاب ،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شامار  3تادوی و در کمیتاۀ ملای
استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بی المللی اساتاندارد )، 1(ISOکمیسایون بای المللای الکتروتکنیاک
) 9(IECو سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاسات و باه عناوان تنهاا راباط 2کمیسایون کادکس غایایی
)3(CACدر کشور فعالیت می کند  .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمناد ااا خاا
کشور  ،از آخری پیشرفت اا علمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پی بینی شده در قانون  ،برا حمایت از مصر کنندگان  ،حفظ
سحمت و ایمنی فرد و عمومی  ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا
بعضی از استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و /یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی استاندارد،
اجبار نماید .سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراا بی المللی برا محصوالت کشور  ،اجرا استاندارد کاالاا
صادراتی و درجهبند آن را اجبار نماید  .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و
مؤسسات فعال در زمینۀ مشاوره  ،آموزش  ،بازرسی  ،ممیز و صدور گواای سیستم اا مدیریت کیفیت و مدیریت زیست-
محیطی  ،آزمایشگاه اا و مراکز کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنج  ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و
مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم  ،گوااینامۀ تأیید
صححیت به آن اا اعطا و بر عملکرد آن اا نظارت می کند  .ترویج دستگاه بی المللی یکااا  ،کالیبراسیون ( واسنجی )
وسای سنج  ،تعیی عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر
وظایف ای سازمان است.
1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission

کميسيون فنی تدوين استاندارد
« بستهبندي سيمهاي سيم پيچی  -قسمت  :2قرقرههاي تحويلی استوانهاي شكل  -بخش :3
رئيس

سمت يانمايندگی

طاار  ،محمود رضا
(فوق لیسانس مهندسی صنایع)

اداره ک استاندارد قزوی

دبير
اداره ک استاندارد قزوی
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سمیعی ،ستاره
(فوق لیسانس مهندسی صنایع )
اعضاء( :به ترتیب حرو الفبا )

جحلی گلمکانی ،جحل
(لیسانس فیزیک)

شرکت سیم الکی خراسان

جواد  ،مسعود
(لیسانس پتروشیمی)

سازمان ملی استاندارد

حسینی ،سید ابراایم
(لیسانس فیزیک)

کارشناس رسمی استاندارد

سربیشه ا  ،غزاله
(دکترا برق و الکترونیک)

دانشگاه غیر انتفاعی سجاد مشهد
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اعتصام نیا ،یاور
(لیسانس مهندسی برق)

شرکت امیاران صنعت تابران
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شفیعی ،ااد
(لیسانس مهندسی مکانیک)
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صدیقی ،صادق
(لیسانس مهندسی برق)
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ويژگیهاي قرقرههاي يك بار ساخته شده از مواد ترموپالستيك»

اداره ک استاندارد البرز

اداره ک استاندارد قزوی

محی الدی  ،رویا
(لیسانس مهندسی شیمی)

شرکت شهاب جم

قاسم پور ،مهران
(لیسانس مهندسی برق)

معاون شرکت توزیع نیرو برق مشهد

پيش گفتار
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استاندارد » بستهبند سیماا سیم پیچی  -قسمت  :9قرقرهاا تحویلیاستوانها شک  -بخ :3
ویژگیاا قرقرهاا یک بار ساخته شده از مواد ترموپحستیک« نخستی بار در سال  1339تدوی شد.
ای استاندارد بر اساس پیشنهاداا رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد و تأیید کمیسیوناا
مربوط برا اولی بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در افتصد و سی وپنجمی اجحس کمیتۀ ملی
استاندارد برق و الکترونیک مور  29/19/93تصویب شد .اینک ای استاندارد به استناد بند یک ماد 3
قانون اصح قوانی و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  ،مصوب بهم ماه  1331 ،به
عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .
برا حفظ اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا ملی و جهانی در زمینه صنایع  ،علم و خدمات ،
استاندارداا ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی
ای استاندارداا ارائه شود  ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت .
بنابرای  ،باید امواره از آخری تجدید نظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
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ای استاندارد جایگزی استاندارد ملی ایران شمار  9636-9-3سال  1339است .

منابع و مأخی که برا تهیه ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است :
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IEC 60264-2-3: 1998+A1:2003 , Packaging of winding wires Part 2: Cylindrical barrelled
delivery spools section Section 3 - Specification for non-returnable spools made from
thermoplasticmaterial

مقدمه
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ای بخ از استاندارد ملی ایران شماره  9636یکی از سر استاندارداا بساتهبناد سایمااا سایم
پیچی میباشد که به سیماا عای شده برا سیم پیچی در تجهیزات الکتریکی مربوط است .
ای سر اا سه دسته توصیف را شام میشوند .
 -1سیم اا سیم پیچی  -روشاا آزمون (استاندارد ملی ایران شماره ) 6329
 -9ویژگیاا انواع خاصی از سیماا سیم پیچی (استاندارد ملی ایران شماره )6223
 -3بسته بند سیماا سیم پیچی (استاندارد ملی ایران شماره )9636

بستهبندي سيمهاي سيم پيچی
قسمت  :2قرقرههاي تحويلی استوانهاي شكل -بخش  :3ويژگیهاي قرقرههاي يك
بار ساخته شده از مواد ترموپالستيك
2

هدف و دامنه کاربرد

2
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اد از تدوی ای استاندارد تعیی الزامات قرقرهاا سیم پیچی استوانها شک یک بار مصر ساخته
شده از مواد ترموپحستیکی میباشد.
مراجع الزامی

3

مواد
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مدارك الزامی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد باه آنهاا ارجااع داده شادهاسات .بادی
ترتیب آن مقررات جزئی از ای استاندارد محسوب مایشاود .در ماورد مراجاع دارا تااریچ چااپ و /یاا
تجدیدنظر ،اصححیهاا و تجدیدنظراا بعد ای مدارك مورد نظر نیست .معهیا بهتر است کااربران ذ
نفع ای استاندارد ،امکان کاربرد آخری اصححیهاا و تجدیدنظراا مدارك الزامی را ماورد بررسای قارار
داند .در مورد مراجع بدون تاریچ چاپ و  .یا تجدید نظر ،آخری چاپ و یا تجدید نظر آن مداركالزامای
ارجاع داده شده مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا کاربرد ای استاندارد الزامی است :
 2-2استاندارد ملی ایران شماره  9636-9-1سال 1329 :بستهبند سیماا سیم پیچی ا قسامت دوم
اقرقرهاا تحویلی استوانها شک بخ اول  -ابعاد پایه .
 2-2استاندارد ملی ایران شماره  9636-2-1سال 1329 :بستهبند سایمااا سایم پیچای ا قسامت
چهارم  -بخ اول ا روشاا آزمون قرقرهاا تحویلی با مواد ترموپحستیک.
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قرقرهاا باید از مواد ترموپحستیک (به عنوان مثال پلی استایرن اصح شده) ساخته شود که شرایط بیاان
شده در ای استاندارد را داشته باشند .مواد به کار رفته در ساخت قرقره نباید اثر زیان آور بر ااد یا
پوش سیماا سیم پیچی داشته باشند.
4

نشان گذاري نوع

قرقرهاا تحویلی سیم پیچی استوانها شک مطاب ای استاندارد باید امانگونه که در استاندارد ملای
ایران  9636-9-1بیان شده است با بعد  d1مشخص شود.
به عنوان مثال قرقره تحویلی شماره  999مطاب استاندارد ملی ایران شماره .9636-9-3

5

ويژگیها

جهت چگونگی و روشاا آزمون ای قرقرهاا به استاندارد ملی  9636-2-1مراجعه شود.
2-5

ناهمگونی قرقره

 2-2-5سطح

سطح قرقره باید کامحً صا بوده و لبهاا عار از ارگونه لبهاا اضافی باشد بطاور کاه باعا آسایب
زدن به دستاا کاربر و خراش دادن سیماا نشود
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 2-2-5ساختار

پیچاا و زبانه اایی که در قرقرهاا بکار رفتهاند باید به گونها باشند که سر آنها زیرسطح قرقره قرار گیرد.
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2-5

نشانه گذاري قرقره

3-5
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ار قرقره باید مح مشخص شدها رو لبه باالیی برا ثبت و /یا حک ،اطحعات زیر داشته باشد.
الف -نشانه گیار نوع قرقره (برا مثال 999مطاب استاندارد ملی ایران شماره )9636-9-3
ب -نام وعحمت تجار سازنده قرقره
پ -سال ساخت قرقره
ت -جرم نامی قرقره به گرم
ث -کلمه( :یکبار مصر )
لبه باالیی باید به گونه ا طراحی شود که جایی برا برچسب سازنده سیم سیم پیچی شاام اطحعااتی
نظیر اندازه و جرم سیم وغیره داشته باشد.
جرم

er

جرم قرقره باید مطاب مقدار داده شده در جدول  1باشد.

جدول  -2جرم

.c

نوع قرقره
199

om

193
169

999

جرم

رواداري

g

%

29

±9

139

±9

939

±9

239

±9

برا اندازه قرقرهاا خارج از اطحعات جدول رعایت ای بند الزامی نمیباشد.

4-5

ابعاد قرقره

ابعاد و روادار اا
داشته باشد.

5-5

قرقره باید با ابعاد و روادار اا

استاندارد ملی ایران شماره  9636-9-1مطابقت

انحراف رانش واقعی

2-5
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انحرا ران واقعی نباید از مقدار مشخص شده در جدول  1اساتاندارد ملای ایاران شاماره 9636-9-1
(تحت محور  Yو  ) Zبیشتر شود.
شرايط در دماي باال

آزمون ضربه روي لبهها
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قرقره باید در شرایط دمایی  )69 ± 3( ˚ Cباشد.
ابعاد و روادار اا قرقره باید با ابعاد و روادار اا داده شده در استاندارد ملی ایران شماره 9636-9-1
مطابقت داشته باشد.
ایچگونه برآمدگی ،کجی و یا تغییر شکلی در لبهاا و یا بدنه قرقره نباید بوجود آید.

 2-7-5در شرايط محيطی معمولی

مشخصات قرقره پس از اعمال فشار مطاب جدول  9نباید تغییر نماید.

نوع قرقره

m

جدول  -2مقادير ميزان جرم و انرژي
جرم
kg

169

.c

999

er

199
193

9/ 3

انرژي
N.m

9/ 3

9/ 3

1/ 9

9/ 3

9/ 9

9/ 3

3/13
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برا اندازه قرقرهاا خارج از اطحعات جدول رعایت ای بند الزامی نمیباشد.
2-7-5

در دماي پايين

عملکرد قرقره در دما  -19 ˚ Cتا  -19 ˚ Cنباید تغییر نماید .در ای دما و با فشار معادل  39%مقادیر
ارائه شده در جدول  9در پارامتراا قرقره نباید ایچگونه تغییر مشااده گردد .امچنی پس از قرار
گرفت در دما  )-93±3( ˚Cو با فشار معادل  39 %مقادیر ارائه شده در جدول  9در پارامتراا قرقره
نباید ایچگونه تغییر مشااده گردد.

8-5

تغيير شكل زير بار

انگام قرار گرفت قرقره تحت باراا مشخص شده در جدول  3میزان ازدیاد طول نباید از مقادیر داده
شده بیشتر شود.

جدول  -3ميزان بار و ازدياد طول
kN

mm

199

3

1/ 9

193

6/3

1/ 9

169

3

1/ 6

999

19

9/ 9
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نوع قرقره

ite

کمينه بار کششی

بيشينه ازدياد طول

برا اندازه قرقرهاا خارج از اطحعات جدول رعایت ای بند الزامی نمیباشد.
3-5

آزمون انعطاف پذيري در لبهها
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پس از قرار گرفت قرقره تحت بار مشخص شده در جدول  2میزان تغییر فاصله بی لبهاا در حی و بعد
از اعمال فشار نباید از مقادیر قید شده در ای جدول بیشتر شود.
جدول  -4ميزان افزايش طول لبهها

m

مقدار بار

199

1/ 6

er

نوع قرقره

kN

169

9/ 3

999

3/13

.c

193

9

بيشينه تغيير فاصله بين لبه ها
mm

در حين فشار

پس از فشار

9

9/93

9/ 3

9/313

3/13

9/ 2

2

9/ 3
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برا اندازه قرقرهاا خارج از اطحعات جدول رعایت ای بند الزامی نمیباشد.

