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-ويژگیهاي انواع خاصی از سیمهاي سیمپیچی

، با الک يا بدون الک، سیم مسی تخت:16 قسمت
با روکش پیچیدهشدهاي از الیاف شیشهاي پلی
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 با پوششی از رزين يا وارنیش با،استر
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661  شاخص حرارتی،661 حداقل طبقه حرارتی

ICS: 29.060.10
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Specifications for particular types of winding
wiresPart 61: polyester glass fibre wound, minimum
class 180, resin or varnish impregnated, bare
or enamelled rectangular copper wire,
temperature index 180

به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران،
مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استانداردهایملی(رسمی)ایران را به عهده دارد .
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نام موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومینجلسهشورایعااییاداریماور 29/6/92باهسااامانملای
استانداردایرانتغییروطینامهشماره996/33333مور 29/3/92جهتاجراابالغشدهاست .
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تدوین استاندارد در حواه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب اا کارشناسانساامان ،صاحب نظران مراکز و مؤسساتعلمی ،پژوهشی،
توییدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی همگام با مصایح ملی و با توجه بهشرایط توییدی،فنااوری و تجااری اسات کاه اا
مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،شامل توییدکنندگان ،مصرفکنندگان،صادرکنندگان و واردکنندگان ،مراکز علمی و تخصصی،
ذینفاع و اعضاای
پیشنویساستانداردهای ملی ایران برای نظرخاواهی باه مراجاع 
نهادها ،ساامان های دویتی و غیر دویتی حاصل می شود .
کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس اادریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به
عنوان استاندارد ملی(رسمی) ایرانچاپ و منتشر می شود .

po

میکننددرکمیتۀ ملی طرح
ذیصالح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه 
ساامانهای عالقه مند و 

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و
و بررسی و درصورت تصویب ،به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود.بدینترتیب،استانداردهایی ملی تلقی مای شاوند کاه بار
اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ ملیاستاندارد مربوطکه سااامانملایاساتانداردایارانتشاکیل 
میدهد به تصویب رسیده باشد .

m

ly

ساامانملیاستاندارد ایران اا اعضای اصلی ساامان بین ایمللی استاندارد)،1(ISOکمیسیون بین ایمللیایکتروتکنیک)9(IECو ساامان بین
ایمللی اندااه شناسی قانونی)3(OIMLاست و بهعنوان تنها رابط 2کمیسیون کدکسغذایی) 3(CACدر کشور فعاییت می کند.در تادوین
نیاامندیهای خاص کشور ،اا آخرینپیشارفتهاای علمای ،فنای و صانعتی جهاان و

استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و
بینایمللی بهرهگیری میشود.
استانداردهای 
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ساامانملیاستانداردایرانمی تواند با رعایت موااین پیش بینی شده در قانون،برای حمایت اا مصرف کنندگان،حفظ سالمت و ایمنی فردی
و عمومی،حصول اطمینان اا کیفیت محصوالت و مالحظات ایست محیطی و اقتصادی ،اجرایبعضای اا اساتانداردهای ملای ایاران را بارای
میتواند به منظور حفظ بااارهای
محصوالت توییدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب شورای عایی استاندارد،اجباری نماید .ساامان 
بین ایمللی برای محصوالت کشور ،اجرای استاندارد کاالهای صادراتی ودرجهبندی آن را اجباری نماید.همچنین برای اطمینان بخشایدن باه
سیستمهای مدیریت کیفیت

ساامانها و مؤسسات فعال درامینۀ مشاوره ،آمواش ،باارسی ،ممیزی و صدورگواهی

استفاده کنندگان اا خدمات
آامایشگاهها ومراکز کاییبراسیون(واسنجی) وسایل سنجش ،ساامانملیاستانداردایاران ایان گوناه سااامانهاا و

و مدیریت ایستمحیطی،
آنها اعطا و
الام ،گواهینامۀ تأیید صالحیت به 
میکند و در صورت احراا شرایط 
مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأییدصالحیت ایران ارایابی 
یکاها ،کاییبراسیون(واسنجی) وسایل سنجش ،تعیین عیار فلازات گرانبهاا و انجاام

بینایمللی
آنها نظارتمی کند.ترویج دستگاه 
بر عملکرد 
تحقیقاتکاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران اا دیگر وظایف این ساامان 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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کمیسیون فنی تدوين استاندارد
«ويژگیهاي انواع خاصی از سیمهاي سیمپیچی -قسمت  :16سیم مسی تخت ،با الک يا بدون الک ،با
روکش پیچیدهشدهاي از الیاف شیشهاي پلی استر ،با پوششی از رزين يا وارنیش با حداقل طبقه
حرارتی  ، 661شاخص حرارتی  »661
ایاای،جمیله 
(ییسانسمهندسیبرق-ایکترونیک) 
 

رئیس گروه نظارت بر اجرای استانداردهای
برقومهندسیپزشکی 
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رئیس:

سمت و /يا نمايندگی

مقنییزدی،علی 
(ییسانسمهندسیبرق-قدرت) 


کارشناسشرکتمهندسیامواجبرقپایدار 
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دبیر:





اعضاء(:اسامیبهترتیبحروفایفبا( 

تقیااده،بهزاد 
(فوقییسانسمهندسیبرق-قدرت) 

مسئولکنترلکیفیتشرکتراماپارسیان 
خدادادیفیجانی،مائده 
(ییسانسفیزیککاربردی) 

کارشناسساامانملیاستانداردایران 
رثائی،حامد 
(ییسانسمهندسیبرق-قدرت) 

مدیر کیفیت گروه صنعتی راما (شرکتهای
سلماسی،تورج 
راماپارسیانوراماایکتریک) 
(ییسانسفیزیککاربردی) 

کارشناسآامایشگاهآروینآامایسرمد 
معصومی،مجتبی 
(ییسانسمهندسیبرق-قدرت) 

محمدطاهری،امیرحسینکارشناسدفترتدوینساامانملیاستاندارد 
(ییسانسمهندسیبرق–قدرت) 
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کارشناسشرکتمهندسیامواجبرقپایدار 


سرپرست آامایشگاه کابل و یراق شرکت
آامایشگاههایصنایعبرق)(EPIL


نقشی،کارو 
(فوقییسانسمهندسیبرق-قدرت) 
ج
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آشناییباساامانملیاستاندارد
کمیسیون فنی تدوین استاندارد 
پیشگفتار 
مقدمه 
هدفودامنهکاربرد 
1
مراجعایزامی 
9
اصطالحات،تعاریفونکاتعمومیدرموردروشهایآامونوشکلظاهری 
3
ابعاد 
2
مقاومتایکتریکی 
3
اادیادطول 
6
حایتفنری 
3
انعطافپذیریوچسبندگی 
3
شوکحرارتی 
2
  19نرمشدنپوشش 
  11مقاومبودندربرابرسایش 
  19مقاومبودندربرابرحالل 
  13ویتاژشکست 
  12پیوستگیعایق 
  13شاخصحرارتی 
  16مقاومبودندربرابرگااهایسردکننده 
  13قابلیتیحیمپذیری 
  13چسباندنباحاللیاحرارت 
  12ضریبتلفاتدیایکتریک 
  99مقاومبودندربرابرروغنترانسفورماتور 
  91کاهشجرم 
  93آامونسورا کردن 
  39بستهبندی 
کتابنامه 
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عنوان

پیشگفتار
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استاندارد"ویژگیهایانواعخاصیااسیمهایسیمپیچی-قسمت:61سیممسیتخت،باالکیابدونالک،با
روکشپیچیدهشدهایاااییافشیشهایپلیاستر،باپوششیااراینیاوارنیشباحداقلطبقهحرارتی،139
شاخص حرارتی  " 139کهپیشنویس آن در کمیسیونهای مربوطتوسط شرکت مهندسی امواج برق پایدار
تهیه و تدوین شده است و در هفتصد و پانزدهمین اجالس کمیته ملی استاندارد برق و ایکترونیک مور 
 1329/19/99مورد تصویب قرار گرفته است ،اینک به استناد بند یک ماده  3قانون اصالح قوانین و مقررات
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  ،1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر
میشود .

po

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در امینه صنایع ،علوم و خدمات،
استانداردهای ملی ایراندرمواقع یزومتجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادیکه برای اصالح وتکمیل این
استانداردها ارائه شود ،هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .بنابراین ،
بایدهموارهااآخرینتجدیدنظراستانداردهایملیاستفادهکرد .
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منبعوماخذیکهبرایتهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهشرحایراست:
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IEC 60317-61: 2012, Specifications for particular types of winding wires - Part 61: Polyester
glass fibre wound, minimum class 180, resin or varnish impregnated, bare or enamelled
rectangular copper wire, temperature index 180

ه

مقدمه:

ite

این استاندارد یکی اا سری استانداردهای مرتبط با سیمهای عایقشده به کاررفته در سیمپیچی تجهیزات
ایکتریکیاست.اینسریشاملسهگروهبهشرحایراست :
-1سیمهایسیمپیچیوروشهایآامون(1)IEC 60851؛ 
-9ویژگیهایانواعخاصیااسیمهایسیمپیچی(9)IEC 60317؛ 
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-3بستهبندیسیمهایسیمپیچی(.3)IEC 60264
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-1استانداردهایملیایرانسری6329
-9استانداردهایملیایرانسری6223
-3استانداردهایملیایرانسری9636

و

ويژگیهاي انواع خاصی از سیمهاي سیمپیچی -قسمت  :16سیم مسی تخت ،با الک يا
بدون الک ،با روکش پیچیده شدهاي از الیاف شیشهاي پلی استر ،با پوششی از رزين يا
وارنیش با حداقل طبقه حرارتی  ، 661شاخص حرارتی 661
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6

هدف و دامنه کاربرد

ch

هدفااتدوینایناستاندارد،تعیینایزاماتسیممسیتختمخصوصسیمپیچیباالکیابدونالک،باروکش
پیچیدهشدهایاااییافشیشهایپلیاستروپوششدارباشاخصحرارتی139میباشد .
يادآوري -برایایننوعسیم،آامونشوکحرارتیکاربردندارد،بنابرایندمایشوکحرارتیقابلتعییننیست.درنتیجهطبقه
حرارتیرانمیتوانبراساسایزاماتشاخصحرارتیودمایشوکحرارتیمشخصکرد .

حداقل9/9mm

حداکثر 16/9mm

-پهنا:

-ضخامت:حداقل 9/3mm

حداکثر 3/69mm

po

گسترهابعادنامیهادیکهتوسطایناستانداردپوششدادهمیشود،بهقرارایراست :

m

1

مراجع الزامی

ly

نسبتهای مشخصشدهااعرضوضخامت ،کهنشاندهندهنسبتپهنا بهضخامتمیباشند،مطابقاستاندارد
IEC 60317-0-8هستند .
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مدارک ایزامیایر حاویمقرراتی است کهدر متن این استاندارد ملی ایران بهآنها ارجاع داده شده است .
بدینترتیبآنمقرراتجزئیااایناستانداردملیایرانمحسوبمیشود .
در صورتیکه به مدرکی باذکرتاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصالحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن 
موردنظرایناستانداردملیایراننیست .درموردمدارکیکهبدونذکرتاریخانتشاربهآنهاارجاعدادهشده
است،هموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیههایبعدیآنهاموردنظراست .
استفادهاامرجعایربرایایناستانداردایزامیاست :

om

IEC 60317-0-8: 2012, Specifications for particular types of winding wires - Part 0-8:
General requirements - Polyester glass fibre wound, resin or varnish impregnated or not
impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire

2-1

9

6-9

اصطالحات ،تعاريف و نکات عمومی در مورد روشهاي آزمون و شکل ظاهري
اصطالحات و تعريف

درایناستاندارد،اصطالحاتوتعاریفارائهشدهدرایربند1-3استانداردIEC 60317-0-8: 2012کاربرددارد .
1

1-9

نکات عمومی

6-1-9

روشهاي انجام آزمون

ایربند9-3اااستانداردIEC 60317-0-8: 2012کاربرددارد .

1-1-9

ite

درصورتوجودمغایرتبینایناستانداردواستاندارد،IEC 60317-0-8: 2012ایناستانداردبایدمالکقرار
گیرد .
سیم سیمپیچی

سیمالکیبایددستکمدارایشاخصحرارتی139بودهوبایدموردتوافقخریداروتامینکنندهباشد.

po

روکشبایدیکیااردههایضخامتایرراداشتهباشد :

ch

هنگامیکهعاملپوششیراینیاوارنیش مورداستفادهقرارگیرد،شاخصحرارتیسیمبستگیبهنوععامل
پوششی دارد .عامل پوششی اعمال شده به اییاف شیشهای پلی استر باید فاقد سیلیکون بوده و باید حداقل
شاخصحرارتی139راداراباشد .

:PG1یکالیهروکشاااییافشیشهایپلیاستربررویهادیبدونالک :PG2-دوالیهروکشاااییافشیشهایپلیاستربررویهادیبدونالک 

ly

 PG1-رده:1یکالیهروکشاااییافشیشهایپلیاستر()GL1بررویهادیباالکرده(1رده)1

m

PG2رده:1دوالیهروکشاااییافشیشهایپلیاستر()GL2بررویهادیباالکرده(1رده )1PG1-رده:9یکالیهروکشاااییافشیشهایپلیاستر()GL1بررویهادیباالکرده(9رده)9

9-9
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PG2رده:9دوالیهروکشاااییافشیشهایپلیاستر()GL2بررویهادیباالکرده(9رده)9شکل ظاهري

بند3-3استانداردIEC 60317-0-8: 2012کاربرددارد .
4

ابعاد

om

بند2اااستانداردIEC 60317-0-8: 2012کاربرددارد .
5

مقاومت الکتريکی

بند3اااستانداردIEC 60317-0-8: 2012کاربرددارد .


9

1

ازدياد طول

بند6اااستانداردIEC 60317-0-8: 2012کاربرددارد .
7

حالت فنري (فنريت)

6
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بند3اااستانداردIEC 60317-0-8: 2012کاربرددارد.

انعطاف پذيري و چسبندگی

9

شوک حرارتی

po

اینآامونکاربردندارد .
61

نرم شدن پوشش
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مقاوم بودن در برابر حاللها

m

مقاوم بودن در برابر سايش

اینآامونکاربردندارد .
61

ly

اینآامونکاربردندارد .
66

اینآامونکاربردندارد .
69

ولتاژ شکست

om

بند13اااستانداردIEC 60317-0-8: 2012کاربرددارد.

64
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بند3اااستانداردIEC 60317-0-8: 2012کاربرددارد.

پیوستگی عايقی

اینآامونکاربردندارد .


3

65

شاخص حرارتی

بند13اااستانداردIEC 60317-0-8: 2012کاربرددارد.

61

مقاوم بودن در برابر گازهاي سردکننده

67

ite

اینآامونکاربردندارد .
لحیمپذيري

66

ch

اینآامونکاربردندارد .
چسباندن با حرارت يا حالل

69

po

اینآامونکاربردندارد .
ضريب تلف دي الکتريک

مقاوم بودن در برابر روغن ترانسفورماتور

اینآامونکاربردندارد .
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19

آزمون پنچري
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