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 سیم مسی گرد با الک: 48 پیچی– قسمت
يا بدون الک باروکش پیچیده شدهاي از
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Specifications for particular types of
winding wires – part 48 :
Glass-fibre wound resin or varnish
impregnated, bare or enamelled round
copper wire, temperature index 155

به نام خدا
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مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتی سرستمی
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا عتادی ادار متور  29/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ رده است .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناستان ستازمان  ،صتاحب نظتران مراکت و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میتی و بتا توجته بته رترایط تودیتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود  .پیش نویس استتاندارداا میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس از دریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر می رود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصتویب  ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متی رتود  .بتدین ترتیتب ،
استاندارداایی میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ میی استاندارد
مربوط که سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده بارد.
9
1
سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ادمییی ادکتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند  .در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد اتا ختا کشتور  ،از آخترین
پیشرفت اا عیمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینادمییی بهرهگیر میرود .
سازمان میی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون  ،برا حمایت از مصرف کنندگان  ،حفظ سالمت و
ایمنی فترد و عمتومی  ،حصتول اطمینتان از کیفیتت محصتوتت و مالحظتات زیستت محیطتی و اقتصتاد  ،اجترا بعضتی از
استاندارداا میی ایران را برا محصوتت تودید داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد ،اجبار نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوتت کشور  ،اجرا استاندارد کاتاا صادراتی و درجهبند آن
را اجبار نماید  .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعال در زمینۀ مشتاوره ،
آموزش  ،بازرسی  ،ممی و صدور گواای سیستت اتا متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی  ،آزمایشتگاه اتا و مراکت
کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر استاس ضتوابط نظتام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط تزم  ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکترد آن اتا
نظارت می کند  .ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا  ،کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،تعیین عیتار فیت ات گرانبهتا و انجتام
تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا میی 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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وارنیش ،شاخص حرارتی »255

نجد  ،اردریر
سفوق دیسانس مهندسی مکانیک
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جمادپور  ،مجتبی
سدیسانس مهندسی برق  -قدرت
رفارود  ،محمدرضا
سفوق دیسانس مهندسی مکانیک

مدیریت بخش مهندسی ررکت خ ر سنتیک

رمس احمر  ،محمود
سدیسانس ریمی کاربرد

اداره کل استاندارد استان گیالن

مدیریت کنترل کیفیت ررکت تک سی

قدرجانی  ،مه کامه
سدیسانس مهندسی برق  -ادکترونیک
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ادف و دامنه کاربرد
مراجع اد امی
اصطالحات ،تعاریف ،نکات عمومی و وضعیت ظاار
ابعاد
مقاومت ادکتریکی
ازدیاد طول
حادت فنر
انعطاف پییر و چسبندگی
روک حرارتی
نرم ردن پورش
مقاومت در برابر سایش
مقاومت در برابر حاللاا
ودتاژ رکست
پیوستگی عایق
راخص حرارتی
مقاومت در برابر سردکنندهاا
دحی پییر
چسباندن با حرارت یا حالل
ضریب تیفات د ادکتریک
مقاومت در برابر تج یه بوسییه آب و روغن ترانسفورماتور
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صفحه

ه

پیش گفتار
استاندارد " ویژگیاا انواع خاصی از سی اا سی پیچی– قسمت  : 23سی مسی گرد با تک یا بدون تک
باروکش پیچیده ردها از ادیاف ریشها و پورشی از رزین یا وارنیش ،راخص حرارتی  "133نخستین بار در
سال  1339تدوین رد .این استاندارد بر اساس پیشنهاداا رسیده و بررسی توسط سازمان میی استاندارد ایران

ite

و تأیید کمیسیون اا مربوط برا اودین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و افتصد و بیست و سومین اجالس
کمیته میی استاندارد برق و ادکترونیک مور  1329/11/39تصویب رد .اینک این استاندارد به استناد بند یک
ماده  3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀاستانداردوتحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  ،1331به

ch

عنوان استاندارد میی ایران منتشر میرود.
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برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا میی و جهانی در زمینه صنایع ،عیوم و خدمات،
استاندارداا میی ایران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح و تکمیل این
استاندارداا ارائه رود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابراین،
باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا میی استفاده کرد.

ly

این استاندارد جایگ ین استاندارد میی ایران رماره  :6223-23سال  1339است.

m

منبع و مأخی که برا تهیۀ این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:
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IEC 60317-48 :2012 , Specifications for particular types of winding wires – part 48 :Glass-fibre
wound resin or varnish impregnated, bare or enameled round copper wire , temperature index 155
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این استاندارد یکی از سر استاندارداایی میبارد که برا سی اا مخصو
تهیه رده است .این مجموعه استاندارداا رامل سه گروه به ررح زیر میبارند:
 1روشاا آزمون سسر استاندارداا میی ایران رماره 6329
 9ویژگیاا سسر استاندارداا میی ایران رماره 6223
 3بستهبند سسر استاندارداا میی ایران رماره 9636

سی پیچی تجهی ات ادکتریکی

ز

ويژگیهاي انواع خاصی از سیمهاي سیم پیچی– قسمت : 48
سیم مسی گرد با الک يا بدون الک باروکش پیچیده شدهاي از الیاف شیشهاي و پوششی

2
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از رزين يا وارنیش ،شاخص حرارتی 255

هدف و دامنه کاربرد
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ادف از تدوین این استاندارد  ،تعیین ویژگی اا مربوط به سی سی پیچی بدون تک یا با تک از رده  1یا  9با
روکش پیچیده ردها از ادیاف ریشها و پورشی از رزین یا وارنیش با راخص حرارتی 133 1می بارد .عامل
پورشی9میتواند ،برا مثال ،بر پایه رزین پیی استر یا پیی استرایمید بارد.
يادآوري -برا این نوع سی  ،آزمون روک حرارتی کاربرد ندارد و بنابراین دما روک حرارتتتتی تعیین نشده است .در نتیجه

1
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نمی توان طبقه حرارتی را براساس ویژگیاا راخص حرارتی و دما روک حرارتی مشخص نمود.

مراجع الزامی
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مدارک اد امی زیر  ،حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آنها ارجاع داده رده است .بدین
ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می رود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد ،اصالحیه اا و تجدیدنظراا بعد آن
موردنظر این استاندارد میی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده رده
است ،امواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه اا بعد آناا مورد نظر است.
استفاده از مرجع اد امی زیر برا کاربرد این استاندارد اد امی است:
 2-1استاندارد میی ایران رماره  :6223-9-6سال ،1336ویژگتتتتتتیاا انواع خاصی از سی اا سی پیچی -قسمت
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 : 6-9سی مسی گرد با تک یا بدون تک با روکش پیچیده ردها از ادیاف ریشها و با پورشتتی از رزین یا وارنیش–
اد امات عمومی

1-Temperature index
2-Impregnating agent

1

9
2-9

اصطالحات ،تعاريف ،نکات عمومی و وضعیت ظاهري
اصطالحات و تعاريف

در این استاندارد ،اصطالحات و تعاریف داده رده در بند  1-3استاندارد میی ایران رماره  6223-9-6کاربرد
دارد.

ite

1-9

نکات عمومی

 2-1-9روش هاي آزمون

ch

بند  9-3استاندارد میی ایران رماره  6223-9-6کاربرد دارد.
در صورت وجود مغایرت بین استاندارد میی ایران رماره  6223-9-6و این استاندارد ،باید استاندارد میی ایران
رماره  6223-23مالک بارد.
 1-1-9سیم سیم پیچی

ly
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سی تکی باید دست ک دارا راخص حرارتی  133و با توافق بین خریدار و تأمین کننده بارد.
راخص حرارتی سی به نوع عامل پورشی به کاررفته بستگی دارد .عامل پورشی به کاررفته برا ادیاف ریشها
باید دارا راخص حرارتی حداقل  133بارد.
روکش ادیاف ریشه ا مجاز عبارت است:
ادف – یک تیه 1از ادیاف ریشها ؛
ب  -دو تیه 9از ادیاف ریشها  ،که یک تیه در جهت مخادف تیه دیگر به کاربرده رده بارد.

9-9

وضعیت ظاهري

m

قطراا نامی ااد در بند  2استاندارد میی ایران رماره  6223-9-6مشخص رده است.

4

ابعاد
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بند  3-3استاندارد میی ایران رماره  6223-9-6کاربرد دارد.

بند  2استاندارد میی ایران رماره  6223-9-6کاربرد دارد.
5

مقاومت الکتريکی

om

بند  3استاندارد میی ایران رماره  6223-9-6کاربرد دارد.

1- A single layer
2- A double layer

9

8

ازدياد طول

بند  6استاندارد میی ایران رماره  6223-9-6کاربرد دارد.
7

حالت فنري

8
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بند  3استاندارد میی ایران رماره  6223-9-6کاربرد دارد.
انعطاف پذيري و چسبندگی

بند  3استاندارد میی ایران رماره  6223-9-6کاربرد دارد.
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9

شوک حرارتی

این آزمون کاربرد ندارد.

po

21

نرم شدن پوشش

1

این آزمون کاربرد ندارد.
22

مقاومت در برابر سايش

مقاومت در برابر حاللها

این آزمون کاربرد ندارد.
29

ولتاژ شکست

m

21
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این آزمون کاربرد ندارد.

24

.c
er

بند  13استاندارد میی ایران رماره  6223-9-6کاربرد دارد.
پیوستگی عايق

این آزمون کاربرد ندارد.
25

شاخص حرارتی
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بند  13استاندارد میی ایران رماره  6223-9-6کاربرد دارد.
28

مقاومت در برابر سردکنندهها

این آزمون کاربرد ندارد.

1- Cut-through

3

27

لحیم پذيري

این آزمون کاربرد ندارد.
28

چسباندن با حرارت يا حالل

29
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این آزمون کاربرد ندارد.
ضريب تلفات دي الکتريک

11

مقاومت در برابر تجزيه به وسیله آب 1و روغن ترانسفورماتور

این آزمون کاربرد ندارد.
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12

تلفات جرم

این آزمون کاربرد ندارد.
19

آزمون پنچري

9
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این آزمون کاربرد ندارد.
91
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این آزمون کاربرد ندارد.

بسته بندي
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به بند  39استاندارد میی ایران رماره  6223-9-6مراجعه رود.

1- Hydrolysis
2- Pin hole test
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- IEC60317-3:2004+Amd1:2010 ,Specification for particular types of winding wires–Part 3:
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enamelled round copper wire , class 180
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