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Long-term stability test of polyethylene and
polypropylene compounds
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مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استانداردهای
ملی(رسمی)ایران را به عهده دارد .
نام  موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومینجلسهشورایعالیاداریمورخ29/6/92به
سازمانملیاستانداردایرانتغییروطینامهشماره996/33333مورخ29/3/92جهتاجراابالغشدهاست .
تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسانسازمان ،صاحب نظران مراکز و مؤسسات
علمی ،پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی همگام با مصالح ملی و با توجه بهشرایط تولیدی،
فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،شامل تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود .پیش نویس
استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از
دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی(رسمی) ایران
چاپ و منتشر می شود .
پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های عالقه مند و ذی صالح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند
درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب  ،به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود  .بدین ترتیب ،
استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ ملی
استاندارد مربوطکه سازمانملیاستانداردایرانتشکیل میدهد به تصویب رسیده باشد .
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد )، 1(ISOکمیسیون بین المللی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 2کمیسیون کدکس غذایی 
)3(CACدر کشور فعالیت می کند .در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص
بینالمللی بهرهگیری میشود  .
کشور ،از آخرینپیشرفتهای علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهای 
سازمانملیاستانداردایرانمی تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون ،برای حمایت از مصرف کنندگان،حفظ
سالمت و ایمنی فردی و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادی ،اجرایبعضی
از استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب شورای عالی استاندارد،اجباری
نماید .سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور ،اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و
درجهبندی آن را اجباری نماید .همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال
در زمینۀ مشاوره  ،آموزش  ،بازرسی  ،ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،
آزمایشگاه ها ومراکز کالیبراسیون(واسنجی) وسایل سنجش ،سازمانملیاستانداردایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را
بر اساس ضوابط نظام تأییدصالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم ،گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن ها
اعطا و بر عملکرد آنها نظارتمی کند.ترویج دستگاه بین المللی یکاها ،کالیبراسیون(واسنجی) وسایل سنجش ،تعیین
عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقاتکاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این 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
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انجمنسیموکابلایران 

عفتنژاد،رضا 
(دکترایمهندسیبرق-قدرت) 


عضوهیاتعلمیدانشگاهآزاداسالمیکرج 


اعضا(:بهترتیبحروفالفباء) 
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(لیسانسمهندسیبرق-الکترونیک) 
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سازمانملیاستانداردایران 


بهنام،بهزاد 
(فوقلیسانسمهندسیبرق-کنترل) 
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رضاپور،کامبیز 
(دکترایمهندسیمکانیک) 
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عضوهیاتعلمیدانشگاهآزاداسالمیکرج 



عضوهیاتعلمیدانشگاهآزاداسالمیکرج 


شرکتتوانهکار 
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زمانی،حامد 
(لیسانسمهندسیبرق-قدرت) 



شرکترساناکابل 


ستخر،رضا 
(لیسانسمهندسیمتالورژی) 





عضوهیاتعلمیدانشگاهمحققاردبیلی 



شایقی،حسین 
(دکترایمهندسیبرق-قدرت) 
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شرکتسیمیا 

معتمدرسا،حسین 
(لیسانسمهندسیمتالورژی) 




مهدویطباطبایی،ناصر 
(دکترایمهندسیبرق-قدرت) 
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عضوهیاتعلمیدانشگاهسراج 

د

فهرست مندرجات
صفحه

عنوان
آشنایی با سازمانملی استانداردایران 
کمیسیون فنی تدوین استاندارد 
پیشگفتار 
مقدمه 
هدفودامنهکاربرد 
1
مراجعالزامی 
9
اصطالحاتوتعاریف 
3
روشآزمون 
2
گزارشآزمون 
3
پیوستالف(-الزامی)-آمادهسازینمونه 
کتابنامه 
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استاندارد "کابلهایالکتریکیونوری -روشهایآزمونموادغیرفلزی -قسمت:293آزمونهای تکمیلی-
آزمونپایداریدرازمدتآمیزههایپلیاتیلنوپلیپروپیلن"،کهتوسطکمیسیونهایمربوطتهیهوتدوین
شدهودر هفتصدوپانزدهمیناجالسیهکمیتهملیاستانداردبرقوالکترونیکمورخ 1329/19/13مورد
تصویبقرارگرفتهاست،اینکبهاستنادبندیکماده 3قانوناصالحقوانینومقررات موسسهاستانداردو
تحقیقاتصنعتیایرانمصوببهمنماه1331بعنواناستانداردملیایرانمنتشرمیشود .
برای حفظهمگامی وهماهنگیباتحوالتوپیشرفتهایملیوجهانیدرزمینهصنایع ،علوموخدمات
استانداردهایملیایراندرمواقعلزومتجدیدنظرخواهدشدوهرگونهپیشنهادیکهبرایاصالحوتکمیل
ایناستانداردهاارائهشود،درهنگامتجدیدنظردر کمیسیونفنیمربوطموردتوجهقرارخواهدگرفت.
بنابراینبرایمراجعهبهاستانداردهایایرانبایدهموارهازآخرینتجدیدنظرآنهااستفادهگردد .
در تهیهوتدوین ایناستانداردسعیشدهاستکهضمنتوجهبهشرایطموجودونیازهایجامعه ،در حد
امکانبینایناستانداردواستانداردملیکشورهایصنعتیوپیشرفتههماهنگیایجادشود .
استانداردملیایرانشماره: 3393-2-9سال، 1333روشهایآزمونعمومیبرایموادعایقوروکش
کابل های الکتریکی و نوری -قسمت  : 2-9روشهای ویژه برای آمیزه های پلی اتیلن و پلی پرو پیلن-
استقامتکششیوازدیادطولدرنقطهپارگیپسازآمادهسازیدردمایباال– آزمونپیچشپساز
آمادهسازیدردمایباال -آزمونپیچشپسازکهنگیحرارتیدرهوا -اندازهگیریافزایشجرم -آزمون
پایداری دراز مدت -روش آزمون تخریب اکسایشی کاتالیز شده با مس  باطل و این استاندارد بهمراه
استانداردهایملیایرانبهشماره:3393-296سال:3393-293،29سال:3393-319،29سال29
:3393-313،سال:3393-312،29سال29و:3393-313سال29جایگزینآنمیشود .
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منبعوماخذیکهبرایتهیهایناستانداردبهکاررفتهبهشرحزیراست:
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IEC 60811-408: 2012, Electric and optical fibre cables- Test methods for non-metallic
materials - Part 408: Miscellaneous tests - Long-term stability test of polyethylene and
polypropylene compounds

و

مقدمه
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ایناستانداردیکیازمجموعهاستانداردهایملیایرانبهشماره3393استوکهبایدبرایآزمونموادغیر
فلزیتمامانواعکابلبهکاررود.اینروشهایآزمونبرایاستفادهوارجاعدراستانداردهایساختکابلو
برایموادکابلدرنظرگرفتهشدهاند .
ایناستانداردجایگزیناستانداردآزمونپایداریدرازمدتآمیزههایپلیاتیلنوپلیپروپیلندراستاندارد
ملیایرانشماره: 3393-9-2سال 1333بودهوبهمراهسریاستانداردهای: 3393-296سال،29
: 3393-293سال: 3393-319 ، 29سال: 3393-313 ، 29سال: 3393-312، 29سال 29و-313
:3393سال29جایگزینمیشوند .
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يادآوري -2موادغیرفلزیعمومابرایعایق،1روکش،9بدینگ،3پرکننده2یانوار3درداخلکابلبهکارمیروند .

يادآوري -5اینروشهایآزمونبهعنوانروشهایاولیهوپایهبهکاررفتهاندودرطولسالهایبسیارتوسعهیافتهوبرای
موادانواعکابلهای انرژی استفادهشدهاند.اینروشهایآزمون بهطورگستردهبرایسایرکابلهاپذیرفتهواستفادهشدهاند،
بهویژهبرایکابلهایفیبرنوری،مخابراتی،کابلهایکنترلوکابلهایمورداستفادهدرکشتیهاوکاربردهایدریایی .
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1- Insulating
2-Sheathing
3-Bedding
4-Filling
5-Taping
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کابلهاي الکتريکي و نوري -روشهاي آزمون مواد غیرفلزي-
قسمت  :804آزمونهاي تکمیلي-

2
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آزمون پايداري درازمدت آمیزه هاي پلياتیلن و پليپروپیلن
هدف و دامنه کاربرد
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هدفازتدوین این استاندارد،تعیینرویهایبرایمشخصکردنکیفیترضایتبخشاجزای یککابلمخابراتی
درطولعمردرنظرگرفتهبرایآناست .

5

po

اینآزمونفقطبهعنوانآزمونانتخابمواددرنظرگرفتهمیشودتاتضمینشودکهموادانتخابشدهبرایعمر
موردنظرکابل،رضایتبخشهستند.مدتانجامآزمونآنرابرایآزمونهایکنترلکیفیتمعمول1مناسبنمی
سازد.یکروشمناسببرایپایشمواداولیهدراستانداردملیایرانبهشماره:3393-219سال1329بیان
شدهاست .
مراجع الزامي

ly

مداركالزامیزیرحاوی مقرراتیاستکهدرمتنایناستانداردملیایرانبهآنهاارجاعدادهشدهاست.بدین
جزئیازایناستانداردمحسوبمیشوند .


آنمقررات
ترتیب

m

درصورتیکهبهمدرکیباذکرتاریخانتشارارجاعدادهشدهباشد،اصالحیههاوتجدیدنظرهایبعدیآنمورد
نظرایناستانداردملیایراننیست.درموردمدارکیکهبدونذکرتاریخانتشاربهآنهاارجاعدادهشدهاست،
هموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیههایبعدیآنهاموردنظراست .
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استفادهازمراجعزیربرایایناستانداردالزامیاست :

 2-5استانداردملیایرانشماره:3393-199سال"،1329کابلهایالکتریکیوفیبرنوری-روشهایآزمون
موادغیرفلزی-قسمت:199کلیات" 

om

5-5استانداردملیایرانشماره:3131سال"،1332الستیکولکانیزهیاگرمانرم-آزمونهایمقاومتگرمایی
وپیرشدگیتسریعشده" 
9-5استانداردملیایرانشماره:3393-219سال"،1329کابلهایالکتریکیوفیبرنوری-روشهایآزمون
روشآزمونافتکیفیناشیازاکسایشهادیهایمسیبا

موادغیرفلزی-قسمت:219آزمونهایتکمیلی–
عایقپلیالفین"
1- Routine

1

9

اصطالحات و تعاريف

درایناستاندارد ،اصطالحاتوتعاریفبیانشدهدراستانداردملیایرانشماره:3393-199سال 1329بهکار
میرود .

2-8

روش آزمون براي کابلهاي پرنشده

2-2-8

کلیات

ایناستانداردبایدبههمراهاستانداردملیایرانشماره:3393-199سال1329بهکاررود .
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روش آزمون
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يادآوري-اینروشآزمونفقطبرایکابلهایمخابراتیدارایزوجهایمسیکاربرددارد.یکروشآزمونمشابهبرایکابلهای
توزیعبرقتحتبررسیاست .

po

نیازبرایمشخصکردنکیفیترضایتبخش اجزا یککابلمخابراتیدرطولعمردرنظرگرفتهشدهبرایآن
کامالمشخصاست.بهویژهعایقپلیالفینبایدمقاومتکافیدربرابرکهنگیدرکارداشتهباشد .
تعریفمدتآزمون،دما،محیط1ومعیارمردودیبایدبادقتانتخابشود .
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یکیاز دو شرایطآزمونزیرکهدردماومدتآزمونمتفاوتهستند،بایدباتوجهبهسختیشرایط سیستم
کابلمشخصشدهدراستانداردکابلبهکاررود .
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199ºC-برای29روز .

m

شرایطآزمونالف:برایعایقکابلهایانصبدرشرایطمعتدلعموماًکمتراز39ºCکاربرددارد،بهعنوانمثال
برایکابلهایمستقیمانصبشدهدرزمین،کابلهایداخلکانالیامجرا،9یاکابلهاینصبشدهرویزمین
درآبوهوایمتعادل :

شرایطآزمونب:برایعایق کابلهایانصب رویزمیندرشرایطبسیارگرم،مانندکابینتهایاجعبههای
ترمینالکاربرددارد :
193ºC-برای29روز .

om

5-2-8

تجهیزات

برایاهدافاینآزمون،تجهیزاتزیربهکارمیرود :

الف-یککورههوا،عموماًمطابقبااستانداردملیایرانشماره3131وبهویژهمطابقبامعیارهایزیر :

1- Atmosphere
2- Ducts or troughs

9

میانگیندمادرطولآزمونبایددرمحدوده±9/3ºCازدمایمشخصشدهحفظشود؛ بیشینهتغییراتدمادرطولآزموننباید±1/9ºCازدمایمشخصشدهبیشترشود؛ تبادلهوایخشکوتمیز:دستکمششبارتعویضهوادرساعت،درصورتتردید،بیشینهنرختعویضباید19باردرساعتباشد .
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يادآوري -بعنوان گزینه دیگر میتوان از یک دستگاه آزمون شامل یک یا چند اتاقک به ابعاد زیر استفاده کرد ،بهشرط آنکه
معیارهایفوقبرآوردهشوند :
ارتفاعاتاقک:دستکم939mm؛ 

ch

قطر:دستکم33mm؛ 
نسبتارتفاعبهقطر:بین3به1و2به .1

po

ب-یکدستگاهاندازهگیریجریانهواباگسترهاندازهگیریمتناسببااندازهکورههواطبقبندالف .

پ -یکترموکوپلیادماسنج باتفکیکپذیری کمتریامساوی  /1 ºCوعدمقطعیتاندازهگیریکل کمتریا
مساوی .9/9ºC

9-2-8

ly

ت-یکترازویآزمایشگاهیبادقت9/3mgوخواناییوتکرارپذیریتا .9/1mg
آمادهکردن نمونه

m

سهنمونهازهررنگباطول 9 mبایدازیکنمونهکابلنهایی پرنشده 1گرفتهشود.ایننمونههابایدتحت
آزمونپیوستالفقرارگیرندوالزاماتبندالف2-رابرآوردهکنند .

.c
er

سپسدستکمسهقطعهآزمونباطول 999 mmبایدازهرنمونهآزمونشدهطبقشرایطفوقبریدهشود.
قطعات آزمون باید از فاصلههای برابر بریده شوندو اولین قطعه باید ازفاصله 999 mmاز یک انتهای نمونه
برداشتهشود .
یکیازدوانتهایهرقطعه999mmبایدبادستدورانتهایدیگرپیچیدهشودتادستکم19دورمجاورهم
ایجادشود.قطعاتبایدباچشمبرایوجودتركیاشکافبررسیشوند .

om

8-2-8

رويه کهنگي

آزمونه بهدستآمدهبهروشفوقبایددرکورهدارایگردشهوادردمای 69 ºC ± 9 ºCبرایمدتهفتروز
آویزانشوند .


1- Unfilled finished cable

3

5-2-8

ارزيابي نتايج

5-8

روش آزمون براي کابلهاي کامالً پرشده

2-5-8

کلیات

بهبند1-1-2مراجعهشود .
برایکابلهایباعایقپلیالفین،سازگاریمجموععایقومادهپرکنندهبایدارزیابیشود .
5-5-8

دستگاهها

9-5-8

ch

بهبند9-1-2مراجعهشود .

ite

درپایانعملیات،بابررسیچشمیآزمونهنبایدهیچگونهتركیاشکافمشاهدهشود .

آمادهکردن نمونه و آزمونه ها

po

سهنمونهازازهررنگباطول9/3mبایدبهمدتهفتروزدرآمیزهپرکنندهبهکاررفتهودردماهایزیرتحت
عملیاتحرارتیقرارگیرند ::
69ºC±9ºC-برایآمیزههایپرکنندهبانقطهریزشبیشاز39ºCتاکمتریامساوی39ºC؛ 

ly

39ºC±9ºC-برایآمیزههایپرکنندهبانقطهریزشبیشاز .39ºC

يادآوري-برایتوضیحاتنقطهریزشبهاستانداردملیایرانبهشماره3393-691مراجعهشود .

m

آمادهسازیمیتواندبررویرشتههای عایقشدهباغوطهوریدرحدود 999 gازآمیزه پرکنندهدریکظرف
شیشهای(بهجزدوانتها)یابررویکابلانجامشود.اگرازکابلاستفادهمیشود،بایدتوجهکردکهآزمونه پس
ازعملیاتحرارتیجداشوند .

.c
er

بعدازانجامپیشآمادهسازی ،نمونههاباید بایکدستمالبدونپرزازآمیزه پرکنندهاضافیپاكشوند.دوانتها
کهدرآمیزهپرکنندهغوطهورنشدهاند،بایدبرداشته شوند تاسه نمونه آزمون ازهررنگباطول 9 mبهدست
آید.ایننمونههابایدتحتآزمونپیوستالفقرارگیرندوالزاماتبندالف2-رابرآوردهکنند .

om

سپسدستکمسهقطعهآزمونباطول 999 mmبایدازهرنمونهآزمونشدهطبقشرایطفوقبرداشته شود.
قطعات آزمون باید از فاصلههای برابر بریده شوندو اولین قطعه باید ازفاصله 999 mmاز یک انتهای نمونه
برداشتهشود .
یکانتهایهرقطعه999mmبایدبادستدورانتهایدیگرپیچیدهشودتادستکم19دورمجاورهمایجاد
شود.قطعاتبایدباچشمبرایوجودتركیاشکافبررسیشوند .

8-5-8

رويه کهنگي

بهبند2-1-2مراجعهشود .

2

5-5-8

ارزيابي نتايج

بهبند3-1-2مراجعهشود .
5

گزارش آزمون

om

.c
er

m

ly

po

ch

ite

گزارشآزمونبایدمطابقبااستانداردملیایرانشماره:3393-199سال1329باشد.

3

پیوست الف
(الزامی) 
آمادهسازي نمونه

ite

الف2-

آمادهکردن نمونه

ch

هریکازسهنمونهبایدجداگانهبهشکلیککالفشلباقطرحدودا69mmدرآید.هیچگونهتابیدگییاپیچ
خوردگی نبایددرآزمونهوجودداشتهباشد .درصورتلزوممیتوان کالف رابادوگرهشلازسیمآلومینیومی
محکمکرد .
الف 5-رويه کهنگي

po

هر یک از سه قطعه آزمون باید در قسمت پایینی کوره هوا بهوسیله یک قالب  از سیم آلومینیوم متصل به
سرپوشآویزانشود.یکترموکوپلیایکدماسنجمناسببایدبرایاطمینانازنگهداریدمایمرکزکالف در
محدودهدمایمشخصشدهطبقشرایطآزمونالفیاب(بهبند1-1-2مراجعهشود)بهکاررود .

ly

اگریکدستگاهآزمونشاملاتاقکهایکهنگیبکاررود،ترجیحدادهمیشودکهدراتاقک جداگانهتحت
کهنگیقرارگیرد.هرچنددرصورتلزوم،ممکناستسهنمونههمزماندریکاتاقکتحتکهنگیقرارگیرند،
بهشرطآنکهبافاصله3mmتا3mmازهمآویزانشوندتابایکدیگریادیوارهاتاقکتماسنداشتهباشند .

m

توجه:بکارگیرییکثباتدمابراینشاندادندمادرطولآزمونپیشنهادمیشود .

.c
er

درپایاندورهآزموننمونههارابایدازکورههایهواخارجوتادمایمحیطسردنمود .
الف 9-اندازهگیريها

پسازکهنگی،هرنمونهبایدباتقریب9/1mgوزنشود .
الف 8-ارزيابي نتیجه

om

عایقبایدباچشمبررسیشودوبایدعاریازتركوشکافوهرگونهنشانهایازافتکیفیتپلیمرباشد.رنگ-
هابایدقابلتشخیصباقیبمانند .

افزایشجرمرامحاسبهکنید.افزایشجرمنبایدبیشاز 1 gباشد.بهعنوانگزینهدیگر،یکزماندرمعرض
قرارگرفتن1دستکم9minبایددرآزمونOITمطابقبااستانداردملیایرانبهشماره3393-219باشد .
1- Induction time

6

کتابنامه
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