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EN 38405-4 

 نیازهای تست برای لوازم دسته کابل های هوایی ولتاژ پایین

 کانکتورها: بخش چهارم

 

 استاندارد اروپا

 .منتقل شده است CENELECاین پیش نویش استاندارد اروپایی به منظور استعالم به اعضای 

د اروپایی پیش نویس شده، بوسیله این استاندار .تأیید شده است CENELECتوسط  1112-01-10استاندارد اروپایی در 

CENELEC  هر نسخه، در زبان های دیگر، تحت مسئولیت . تهیه شده است( انگلیسی، فرانسوی، آلمانی ) در سه نسخه رسمی

 .به زبان مورد نظر ترجمه شده است CENELECاعضای 

جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنالند، کمیته بین الملی الکتریکی استرالیا، بلژیک، بلغارستان، قبرس،  CENELECاعضای 

مانی، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، هانگاری، ایرلند، ایتالیا، لتونی، التویا، لوگزامبورگ، هلند، جزیره مالت، نروژ، لهستان، پرتغال، رو

 .اسلواکی، اسلونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس و ایاالت تحت سلطه

تأیید شده  1112-01-10در  EN 31425-0بعنوان  CENELECیه شده است و بوسیله متن سند با یک رأی گیری قانونی ته

  . است
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 مقدمه

 ی، کابل های الکتریکCENELEC TS 11از کمیته تکنیکال  WG 00این استاندارد اروپایی پیش نویس شده، توسط یک زیرگروه 

 . استفاده می شود CENELEC ناداز آن برای است. تهیه شده است

نیازهای تست برای لوازم دسته کابل های هوایی ولتاژ پایین است که شش بخش  EN 31425موعه، بخش چهارم استاندارد این مج

 .دارد

 کلی اصلکلیات و :  0بخش 

 کلمپ های کششی و آویزی برای سیستم های خود نگهدار: 1بخش 

 نول مهارکلمپ های کششی و آویزی برای سیستم های : 5بخش 

 هاکانکتور: 4بخش 

 تست پیرشدن الکتریک: 3بخش 

 تست های محیطی: 6بخش 
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 هدف  .1

EN 31425  کابل های هوایی  دستهو اتصال  نگهدارندهکشش،  درحالبرای اتصاالت خطوط هوایی به کاررفته (ABC  ) با نسبت

 .است U1/U(Um)  :kV (0،1 )0/1،6ولتاژ 

 . استفاده می شود ABCاین بخش در کانکتورهای مورد استفاده برای اتصال الکتریکی 

 .نصب شوند HD 616تعریف شده  ABCکانکتورها طراحی شده اند تا روی 

 .تست های توصیف شده در این سند تست های نوعی هستند

جود که از روی اصول استانداردهای بین المللی و مشخصات یا انتشار این استاندار اروپایی، باطل کننده تأییدیه های مو: توجه 

با این حال محصوالت تأیید شده با استاندارد های قدیمی نباید به تأییدیه این . ویژگی ها اجرایی خوشایند بدست می آمد، نیست

بق با استانداردهای قدیمی نشان دهنده می توان با توافق بین سازنده و خریدار، اثبات کرد که تطا. استاندارد اروپایی اعتراض کنند

هریک از این قبیل تست های . تطابق با این استاندارد است، با انجام تعدادی تست نوعی اضافی می توان این نیاز را برآورده کرد

 .اضافی که بخشی از سری انجام تست است ، نمی تواند به صورت مجزا انجام شود

 

 یاصلمنابع  .2

. برای منابع تاریخ دار، تنها ویرایش ارجاء داده شده به کار می رود. برای کاربرد این استاندارد ضروری استمنابع نوشته شده زیر 

 .برای منابع بدون تاریخ، آخرین ویرایش به کار می رود

 

EN 1052828005, Conductors for overhead lines – Round wire concentric lay stranded conductors 

EN 10425 series, Test requirements for low voltage aerial bundled cable accessories 

EN 1018025005, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 1018025020) 

HD 181, Overhead distribution cables of rated voltage Uo/U(Um): 0/1,5 (5/8) kV 

IEC 10010-415, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 415: Electric cables 
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 عبارات و تعاریف .5

 با یکدیگر به کار می روندهمراه داده شده است  IEC 61131-460برای اهداف این نوشته، عبارات و تعاریف زیر با آنچه در 

 ( ABC) دسته کابل هوایی  .5.1

اری کابل هوایی شامل یک دسته سیم هادی عایق کاری شده که به هم تابیده شده است دارای، یا فاقد، یک سیم هادی عایق ک

 [IEV 460-12-11]. نشده

عبارات دسته سیم های هادی، دسته کابل ها، رشته سیم های دسته شده و سیم های هادی دسته شده را می توان به : توجه 

 .  استفاده کرد ABCعنوان عباراتی معادل با 

 کابل عایق کاری شده هوایی .5.2

 [IEV 460-12-11]. و محیط خارجی ییخطوط هواکابل عایق کاری شده طراحی شده برای آویزان شدن در 

 انشعاب کلمپ  .5.5

 (. IEV 460-07-13) ی استفاده می شود اصلقطعه فلزی که برای اتصال یک سیم انشعاب به نقطه میانی یک سیم 

 سیم هادی انشعاب  .5.4

 .ی با استفاده از یک کانکتور متصل می شوداصلسیمی که به یک سیم هادی 

 عایق سیم هادی .5.3

 (. IEV 460-11-11) سیم هادی به کار می رود  عایقی که روی یک

 سیم هادی .5.3

 (. IEV 460-10-10)  که برای عبور جریان می باشدبخشی از کابل 

 کانکتور .5.3

 (. IEV 460-07-15) قطعه فلزی که برای اتصال کابل های سیم هادی به هم استفاده می شود 

 رشته سیم .5.0

 (.  IEV 460-14-14)ت مجموعه ای که در برگیرنده سیم هادی و روکش آن اس

 (از کابل ) عایق  .5.3

 [IEV 460-11-10]. کرد مقاومت در برابر ولتاژد عایق دور یک کابل با کارموا

 ( IPC) کانکتور نفوذ کننده عایق کاری شده .5.18

اد نفوذ می کند، ایج ABCکانکتوری که در آن اتصال الکتریکی با سیم هادی توسط برآمدگی های فلزی که در عایق رشته سیم 

 [IEV 460-00-12]. می شود

 ( Messenger)  مهار .5.11

ی آن نگهداشتن کابل در نصب هوایی است، که ممکن است جدا یا همراه با کابل که آن را نگه می اصلسیم یا طناب، که کارکرد 

 . دارد، باشد

 



 EN38405-4(9882)                                                                                           متن استاندارد 

6 
 

 ( MBL) نیرو شکست مینیمم  .5.12

می     تعیین  زنده در صورت تعریف نشدن در استانداردیا سا HD 616که توسط است مینیمم نیروی شکست سیم هادی یا کلمپ 

 . شود

 نول مهارسیستم  .5.15

 . است ABCبرای نگهداشتن  نول مهارسیستم عایق کاری هوایی در جایی که فقط 

 عایق کاری شده  ترمینال.5.14

 .قطعه فلزی عایق کاری شده برای اتصال یک سیم کابل عایق کاری شده به تجهیزات الکتریکی دیگر

 ( Sleeve)  مفصل .5.13

 . قطعه فلزی عایق کاری شده برای اتصال دو طول متوالی سیم هادی عایق کاری شده

 ( RTS) استحکام کششی مجاز  .5.13

 .تخمین بار محاسبه شده شکستن سیم هادی با استفاده از تعیین خواص کششی اجزای سیم

 کانکتور قابل استفاده مجدد .5.13

ر یا سیم های هادی بدون روکش در جایی که فقط اتصاالت انشعاب می تواند به کابل های روکش دا ABCکانکتور برای اتصال 

 . استفاده شود

 سیستم خود نگه دار .5.10

 . در نگهداشتن و نصب شرکت دارند ABCسیستم عایق کاری شده هوایی در جایی که همه رشته سیم های 

 غالف  .5.13

 [ IEV 460-13-15 ]. اکسترود شده پوشش لوله ای پیوسته و یکنواخت از مواد فلزی یا غیر فلزی، عموماً

 سربر .5.28

 .سر یک پیچ، یا یک قطعه نصب شده روی سر یک پیچ یا مهره، که طراحی شده تا در گشتاور تعیین شده بشکند

 تست نوعی .5.21

تستی که پیش از تولید یک نوع قطعه تحت پوشش این استاندارد اروپایی در یک زمینه تجاری عمومی نیاز است انجام شود تا 

 .ت کند که ویژگی های اجرایی مناسب برای کاربرد مورد نظر را دارداثبا

ایجاد مواد اولیه این تست ها به گونه ای است که بعداز انجام شدن، احتیاج به تکرار ندارند مگر درمواردی که تغییراتی در : توجه

 .هدیند تولید است که ممکن است ویژگی های اجرایی را تغییر دآشود، طراحی یا نوع فر
 

 عالئم اختصاری .4

ρ   : مقاومت ویژه (Ω.m ) 
 

 ویژگی ها .3

 . را متصل کند و تست های نوعی زیر را تحمل کند HD 616این کانکتورها باید کابل های طراحی شده در 
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 عالمت گذاری .3

 .EN 31425-0مراجعه به 
 

 شرایط تست عمومی .3

 .EN 31425-0از  9مراجعه به عبارت 
 

 عمومیت ها .3.1

م و ماکزیمم سیم های هادی برای این تست ها باید مینیمم و ماکزیمم سطح مقطعی باشد که برای کانکتور سطح مقطع مینیم

 . طراحی شده است

 .شود 7.1پیش شرطی مطابق با  همه سیم های هادی مورد استفاده در این تست ها باید

 . باشد EN 31425-0از  9.0.4ابق با زمانی که نیروی تست کشش به سیم های هادی اعمال می شود نرخ افزایش باید مط

  . شده است عالنهمه تست ها باید در دمای محیط انجام شود مگر در موارد دیگر که در این استاندارد ا

 . باشد EN 31425-0از  9.0.9تست ها باید مطابق با  a.cفرکانس 

 .  ح شوداصالاین استاندارد  باشد مگر در صورتی که توسط EN 3145-0از  9.0.9رطوبت نسبی باید مطابق با 

. شوداعتبار اعالم کردن کانکتور بی  مردودبدون اگر یک کابل در آنسوی هر بخشی از یک کانکتور خراب شود، نتایج تست باید 

 . تکرار شود نوتست ها باید با استفاده از یک کانکتور و کابل 

  ABCپیش نیاز  .3.2

  .باید استفاده شود نوکابل ها و رشته سیم های 

پیش  EN 31425-0از  9.0رشته سیم ها باید به منظور اینکه از پایداری ابعادی غالف عایق اطمینان حاصل شود مطابق با عبارت 

 شرط شوند

 .سرویس باید داخل کانکتور مطابق با دستورالعمل سازنده کانکتور نصب شودهای کابل های انت 

کتور در مکان افقی تست شود، رشته سیم باید اول خم شود و در یک وضعیت ، اگر کان2.0.5برای تست های ولتاژ و آب بندی در 

صلب با استفاده از یک قطعه مناسب به منظور جلوگیری از آسیب به اتصال هنگام عملیات نگهداشته شود، همانطور که در تست 

 . تعیین شده است

 که برای تست های ولتاژ دی الکتریک و آب بندی است رشته سیم ها باید همانگونه 2.0.3.1برای تست پیرشدن آب و هوایی در 

خم شوند و انتهای شان باید محکم پوشش داده شود تا از نفوذ رطوبت در سیم های هادی ممانعت کند، همان طور که در تست 

 . تعیین شد

 . رشته سیم باشدبرابر قطر خارجی  03زمانی که نیاز به خم کردن کابل ها وجود دارد، زاویه خم کردن باید حداقل 

 .توصیه می شود که رشته سیم ها باید پیش از نصب کانکتورها شکل داده شوند: 0توجه 

تست نفوذپذیری غالف عایق  با انطباق دهی رشته سیم های مورد استفاده بایددر جایی که مشتری در خواست کند : 1توجه 

 . استفاده  تست شود کابل مورد و HD 616تعریف شده در 
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 ای نوعیتست ه .0

 IPCتست های  .0.1

 IPCنصب  .0.1.1

باید برای همه  EN 31425-0از  9.0.2یک گشتاور سنج، مطابق با . کانکتورها باید مطابق با دستورالعمل سازنده نصب شوند

 . عملیات های محکم کردن و باز کردن استفاده شود

 . باشد EN 31425-0 ،9.0.01محکم کردن باید با نرخ تعیین شده در 

 .یک کابل با سطح مقطع مشابه باید برای هر تست استفاده شود(  0به عنوان مثال فاز ) ابه رشته سیم مش

هنگام محکم  وضعیت، می تواند در یک mm153یا مساوی با  شته سیم ها با یک سطح مقطع کمترکانکتورهای استفاده شده در ر

 . کردن در صورت لزوم نگه داشته شود
 

 تست مکانیکی .0.1.2

 :سیم هادی متصل شده آسیب نمی بیندو سالمت مکانیکی دارد  IPC شود که اصلی شده است تا اطمینان حتست های زیر طراح

 عبارت     تست

 2.0.1.0 یاصلتست برای آسیب مکانیکی به سیم هادی 

 2.0.1.1  ابکابل انشع بیرون آمدنتست 

 2.0.1.5  تست محکم کردن پیچ کانکتور

 2.0.1.4    تست کارایی سربر

 2.0.1.3   ربه دما پایینتست ض
 

 یاصلتست برای آسیب مکانیکی به سیم هادی   .2.0.1.0

 اصول .2.0.1.0.0

 . معیوب نمی شود IPCاین تست اطمینان می دهد که کارایی مکانیکی سیم هادی در نتیجه نصب 

 آرایش تست .2.0.1.0.1

ترکیب  باید در هریک از برای بیش از یک اندازه از رشته سیم طراحی شده است، دو نمونه IPCدو نمونه باید تست شود، زمانی که 

 : های سیم هادی زیر تست شود
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 . ماکزیمم و مینیمم ممکن است ترکیبی توافق شده بین مشتری و سازنده باشد: توجه

 . رشته سیم باید در یک ماشین تست کشش با کارایی مناسب نصب شود

و بین (  AAC) خود برای سیم های هادی آلومینیومی  MBL% 03تا  01بین ها تست خواهد شد، باید  IPCرشته سیم، که در 

کشیده (  AAACبه عنوان مثال مس و ) تعریف شده است  HD 616خود برای همه سیم های هادی دیگر که در % MBL11تا  03

 . شود

که  EN 31021مطابق با  و اده شدهرشته سیم های هادی بدون روکش استفزمانیکه . باشد m0،3تا  1،3طول رشته سیم باید بین 

 . استفاده شود RTS از ، بایدوجود نداشته باشد  HD 616در 

 

 روش  .2.0.1.0.5

 . کانکتورها باید مطابق با دستورالعمل سازنده نصب شود

انیکه در زم و،  کانکتورها باید تا ماکزیمم گشتاور تعیین شده سازنده محکم شوددر زمانیکه کانکتور با یک سربر طراحی شده است 

 . برابر گشتاور ظاهری تعیین شده محکم شود 0،0 کانکتور بدون سربر طراحی شده است تا

ی اعمال شود تا اصلباید به رشته سیم نیروی تست کشش . باز شودنباید از رشته سیم ها  پیش از تست کشش مکانیکی کانکتورها

 : به مقادیر زیر برسد

 
 

 . باید با توافق بین مشتری و سازنده باشد ABCنیروها برای طراحی های دیگر : توجه

 . دقیقه نگه داشته شود 0نیرو باید برای 
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 خواسته ها .2.0.1.0.4

 .   ثانیه بدون خراب شدن یا هرگونه آسیبی که از کارکرد صحیح کابل ممانعت کند نگه دارد 61سیم هادی باید نیروی تست را برای 

 

 کابل انشعاب بیرون آمدنتست  .2.0.1.1

 لواص .2.0.1.1.0

 . تضمین مکانیکی کابل انشعاب را برآورده می کند IPCیافتن از این که برای اطمینان 

 

 

 آرایش تست .2.0.1.1.1

دو نمونه باید .به گونه ای طراحی شده است تا بیش از یک اندازه از سیم هادی را قبول کند دو نمونه باید تست شود  IPCجایی که 

 : در هر یک از ترکیبات سیم هادی زیر تست شود

 
 .ممکن است ترکیبات دیگر استفاده شود بین مشتری و سازنده انجام شودبا توافق : توجه

 . ر شده و سپس مطابق با دستورالعمل سازنده نصب شودکانکتورهای انشعاب باید مستق

باید مطابق با دستورالعمل  IPC. نشان داده شده است 0آرایش عمومی در شکل . باشد m1،3تا  1،1طول سیم هادی باید بین 

 .نصب شودسازنده 

 
 

 آرایش تست. 0شکل 

 

 روش .2.0.1.1.5
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 .زمانیکه کانکتور با سربر طراحی شده است، باید تا گشتاور تعیین شده توسط سازنده محکم شود

 .برابر گشتاور تعیین شده توسط سازنده محکم کرد 0،0زمانیکه کانکتور سربر ندارد، باید آنرا تا 

به گونه ای عالمت گذاری شود که هر لغزشی هنگام  IPCیم هادی، باید در رشته سیم ، یا در مورد یک سیم هادی بدون روکش، س

 . تست قابل اندازه گیری باشد

به گونه ای عالمت گذاری شود که هر لغزشی هنگام  IPCیک سیم هادی بدون روکش، سیم هادی، باید در رشته سیم ، یا در مورد 

 . تست قابل اندازه گیری باشد

اید توسط یک که ب) شی مقابلاصلید حدوداً به صورت محوری، بین رشته سیم انشعاب و رشته سیم با(  F) یک نیروی کششی 

سیم هادی انشعاب % MBL01یا  kN0این نیرو باید . اعمال شود N/min311 تا 011با یک نرخ بین  (قطعه مکانیکی محکم شود

 . باشد که هرکدام که کمتر باشد اعمال می شود

 . نیه نگه داشته شودثا 61نیرو باید برای 

 

 خواسته ها .2.0.1.1.4

 . باشد mm5لغزش رشته سیم نباید بیشتر از 

 . شکست یا هر گونه آسیبی که از کارکرد صحیح کابل جلوگیری کند نگه داردثانیه بدون  61رشته سیم باید نیرو را برای

 

 تست محکم کردن پیچ کانکتور .2.0.1.5

 لواص .2.0.1.5.0

پیچ های استفاده شده برای برقراری اتصال الکتریکی و مهیاکردن ایمنی برای اطمینان یافتن از اینکه هنگام محکم کردن، 

 . هنگام تست نمی شود IPCمکانیکی، سبب شکستن مکانیکی 

 

 آرایش تست .2.0.1.5.1

 .خود کشیده شود % MBL11نصب می شود باید تا  IPCرشته سیمی که روی آن  . دو کانکتور باید تست شود

IPC  در جایی که . طراحی شده است نصب شودرشته سیمی که برای آن ها باید رویIPC  برای بیش از یک اندازه از سیم هادی

 .: طراحی شده است، دو نمونه باید در هر یک از ترکیبات سیم هادی زیر تست شود

 

 
 . انجام شود یمم، مینیمم ، ترکیبی دیگریماکز ممکن است با توافق بین مشتری و سازنده،: توجه
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 روش .2.0.1.5.5

 . ، محکم شود% 11، تا ماکزیمم گشتاور تعیین شده توسط سازنده، بعالوه EN 31425-0از   9.0.01طابق با کانکتورها باید م

 .  مقدار بیشتر گشتاور ممکن است با توافق بین مشتری و تولیدکننده استفاده شود: توجه

 

 

 خواسته .2.0.1.5.4

 . کانکتور نباید خراب شود

 

 تست کارکرد سربر .2.0.1.4

 لواص .2.0.1.4.0

 . در محدوده گشتاور تعیین شده دارد یینکه مکانیزم سربر کارکرد صحیحای اطمینان یافتن از ابر

 

 آرایش تست .2.0.1.4.1

 . شش نمونه باید در هر یک از دماهای زیر تست شود

 باشد، -C  05 تا  -7مینیمم دما باید 

 . باشد C  35 تا  47ماکزیمم دما باید 

 . پایین مراجعه شودبرای آگاهی از استفاده از دمای  9.0عبارت  EN 31425-0به : توجه

 :نمونه ها باید در در هر یک از ترکیبات سطو ح مقاطع زیر تست شود

 

 
 روش .2.0.1.4.5

دقیقه  03مینیمم  ایدما باید بر. کانکتورهای مونتاژی باید در یک محیط با دمای کنترل شده قرارگیرند تا به دمای تست برسند

 . نگه داشته شود

در این مورد دمای کانکتور باید بازبینی شود و گشتاور در . ور در بیرون اعمال شودمجموعه ها باید از مخزن خارج شود و گشتا

 . اعمال شودمحدوده های دمایی تعریف شده در باال 

 .سربر باید سپس مطابق با دستورالعمل سازنده محکم شود تا اینکه سرپیچ ببرد
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 خواسته ها .2.0.1.4.4

ی که در آن سرپیچ بریده می شود، باید داخل تولرانس محدوده برای هریک از دماهای تست و ترکیب سطو ح مقاطع، گشتاور

 .   گشتاور تعیین شده سازنده باشد

 

 

 

 تست ضربه دما پایین .2.0.1.3

 لواص .2.0.1.3.0

 . برای اطمینان یافتن از اینکه کانکتور توانایی تحمل ضربه در زمانی که سرد شد را دارد

 

 آرایش تست .2.0.1.3.1

 . نصب شود هدو کانکتور باید به صورتی که برای آن طراحی شد

 .: نمونه ها باید در ترکیباب سطو ح مقاطع زیر تست شود
 

 
 

 . نشان دهنده یک آرایش تست کاربردی است 1شکل 

 . قرارداده شود تا به دمای تست برسد -C  05 تا  -7کانکتورها و رشته سیم ها باید در یک محیط با دمای کنترل شده در محدوده 

 .ای آگاهی در استفاده در دمای پایین مراجعه شود، بر EN 31425-0  ،9.0به : توجه

برای اطمینان یافتن از این که تست در دمای تعیین شده . مجموعه می تواند از محفظه سرد به منظور اجرای تست خارج شود

 . است باید تست فوراً انجام شود

 

 روش .2.0.1.3.5

با یک شعاع برخورد کروی  mm31وانه ای با قطر حدوداً نمونه های جدا باید در دستگاه تست ضربه قرار گیرد و با یک سندان است

 . ضربه اعمال شود mm511حدوداً 

 . دو ضربه باید روی هر نمونه انجام شود، یک از باال و یک از کنار عمل می کند

 . با توافق بین سازنده و مشتری به گونه ای باشد که آسیب پذیرترین نقطه باشدمکان ضربه باید :  0توجه

 . ه سقوط ممکن است متنوع باشد به شرطی که انرژی ضربه مشابه بمانداصلمقدار وزن و ف: 1توجه 
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 آرایش کاربردی تست ضربه – 1شکل 

 

 خواسته ها .2.0.1.3.4

 . هیچ آسیبی که سبب تحت تأثیر قرار گرفتن کارکرد صحیح کانکتور شود نباید اتفاق افتد
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 ریک و آب بندیتتست های ولتاژ دی الک .0.1.5

 الکتریک تست ولتاژ دی .2.0.5.0

به . که یک سیم هادی بدون روکش را به یک سیم هادی عایق کاری شده وصل می کند، استفاده نمی شود IPC این تست برای

 . منظور دستیابی به خواسته های این تست های نوعی حداقل یک از دو تست دی الکتریک باید انجام شود

 : کالس کانکتورها 

 تست دی الکتریک در آب، کانکتور قرار گرفته تحت : 0کالس 

 .کانکتور قرار گرفته تحت تست دی الکتریک در هوا: 1کالس 

 . انتخاب کالس کانکتور باید با توافق بین مشتری و سازنده باشد: توجه

 

 لواص .2.0.5.0.0

 . ولتاژ دی الکتریک را دارد ز اینکه کانکتور توانایی تحمل برای اطمینان یافتن ا

 

 آرایش تست  .2.0.5.0.1

بیش از یک اندازه از سیم هادی طراحی شده است، دو نمونه باید در هر یک از برای  IPCجایی که . شوددو نمونه باید تست 

 : ترکیبات سیم هادی زیر تست شود

 

 
 

 روش .2.0.5.0.5

 . کانکتور باید تا مینیمم گشتاور بیان شده توسط سازنده محکم شود

 . باید به صورت متوالی، چهار بار بسته شود و سه بار باز شود ابتدا، برای کانکتورهای قابل استفاده مجدد، رشته سیم مورد استفاده

باال  2.0.0باید سربر هنگام محکم کردن کانکتور بشکند سپس گشتاور باید تا مقدار مینیمم مقدار مطابق با روش تعریف شده در 

 . رود

 . انتهای سیم هادی انجام شود غالف شکلیا  ، جهتباز و بسته کردن باید شامل خارج کردن سیم هادی باشد، اما نباید تغییری در 

 . هنگامی که سیم هادی باز و بسته می شود، پیچ باید تا گشتاور مینیمم محکم شده و سپس باز شود
 

 ( 0تنها برای کانکتورهای کالس ) تست در آب  .2.0.5.0.5.0

 نگهداشتهوعه ، ممکن است آنرا هنگام حرکت مجم. مجموعه، سیم هادی و رشته سیم ها، باید در کف یک تانک آب قرار داده شود

 .یا حرکت های ناخواسته اجزای مجموعه ممانعت کند شدن رشته سیمتا از خم 
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 . افقی قرار گیرد یاکانکتور ممکن است در حالت عمودی 

آنها به شود که  اصلرشته سیم ها باید طولی داشته باشند که اطمینان ح. عمق آب باید از بخش باالیی کانکتور اندازه گیری شود

 (. مراجعه شود  5به شکل ) ممانعت شود  یاندازه کافی باالی سطح آب قرار گیرند تا از تخلیه الکتریک

 . باشد EN 31425-0از  9.0.3ماکزیمم جریان نشتی باید مطابق با 

 . باشد EN 31425-0از  9.0.6مقاومت ویژه آب مورد استفاده در این تست باید مطابق با 

 . اعمال شود EN 31425-0از  9.0.7سرعت تعیین شده در ولتاژ باید با 

 . اعمال شود 5ثانیه مطابق با شکل  61برای  kV 4به میزان   a.cولتاژ  ای با دقیقه زیر آب، تست ولتاژ باید به نمونه 51بعد از 

 . ممکن است با توافق مشتری و سازنده استفاده شود kV 6یک ولتاژ : توجه

 
 

 ش برای تست دی الکتریک در آبترسیم آری. 5شکل 

 



 EN38405-4(9882)                                                                                           متن استاندارد 

17 
 

 ( 1تنها برای کانکتورها کالس )  هواتست در  .2.0.5.0.5.1

 . دو روش تهیه شده است، تطابق با هریک از این تست های نوعی خواسته ها را برآورده می کند
 

 0روش  .2.0.5.0.5.1.0

مجموعه باید . ور باشددورتر از کانکت cm01حداقل هر تغییری در نظم رشته سیم باید . رشته سیم نباید نزدیک کانکتور خم شود

 . به گونه ای نصب شود که کانکتور افقی قرار گیرد

توپ های فلزی نباید سبب اعمال تنش مکانیکی . پوشیده شود mm0،7تا  0،5با توپ های فلزی به قطر  cm1تا  0مجموعه باید 

 . نشان داده شده است 4آرایش مجموعه در شکل . به مجموعه شوند

ثانیه بین رشته های سیم هادی و توپ های فلزی  61، باید برای kV4 a.cثانیه ای، یک تست ولتاژ  61د بعداز یک مینیمم پریو

 . اعمال شود

 . ممکن است با توافق بین مشتری و سازنده استفاده شود kV6 a.cیک ولتاژ : 0توجه 

 . ی استفاده شودیک فویل فلزی ممکن است با توافق بین مشتری و سازنده بجای توپ های فلز:  1توجه 

 . باشد EN 31425-0از  9.0.3ماکزیمم جریان نشتی باید مطابق با 

 . اعمال شود EN 31425-0از  9.0.7ولتاژ باید با سرعت تعیین شده در 

 
 آرایش برای تست دی الکتریک در توپ های فلزی. 4شکل 
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 1روش  .2.0.5.0.5.1.1

اتصال تستها  تماس باپیچیده شود، که باید فاقد  mm3کوچکتر از کانکتورهای مونتاژی باید به دقت با تور فلزی دارای اندازه مش 

 . تست باید موقتاً عایق کاری شود اتصال در صورت لزوم این نقاط. شود

       درجایی که کانکتور با عایق درپوش سیم طراحی شده است . نشان دهنده یک آرایش تست کاربردی است 3شکل : 0توجه 

 . طه شود می تواند با تور فلزی احا

 . ی و تور اعمال شوداصلثانیه بین سیم هادی  61باید برای  kV4 a.cولتاژ تست 

 . استفاده شود kV6 a.cولتاژ ممکن است با توافق بین مشتری و سازنده : 1توجه 

     تعریف شده در ، کانکتور باید در معرض باران مصنوعی با ویژگی هااستولتاژ اعمال ، و هنگامی که زمان فوراًدقیقه  01برای 

EN 61319:0990 کالس ،IPX5 دقرار گیر . 

 . اعمال شود EN 31425-0از  9.0.7ولتاژ باید با سرعت تعیین شده در 

 . باشد EN 31425-0از  9.0.3ماکزیمم جریان نشتی باید مطابق با 

 
 

 آرایش کاربردی برای تست دی الکتریک با تور فلزی . 3شکل 
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 خواسته ها .2.0.5.0.4

 (هنگام گردش ولتاژ ژنراتور ) ست یا تخلیه الکتریکی نباید اتفاق افتد هیچ شک

 

 تست آب بندی .2.0.5.1

 . این تست برای کانکتورهای که برای آنها تست دی الکتریک در آب به واسطه طراحی کانکتور قابل استفاده نیست ، نیاز است

 

 لواص .2.0.5.1.0

یا یک سیم هادی بدون روکش به  ABCبه  ABCکتور برای اتصال برای اطمینان یافتن از اینکه آب نمی تواند هنگام استفاده کان

ABC، برسد. 

 . است 1ا بدون روکش و در صورت نیاز  برای کانکتور های کالس یاین تست قابل کاربرد برای سیم های هادی عایق کاری شده 

 

 آرایش تست  .2.0.5.1.1

ی شده است، دو نمونه باید در هر یک ترکیبات سیم زمانی که برای بیش از یک اندازه سیم هادی طراح. دو نمونه باید تست شود

 : هادی زیر تست شود

 
 روش .2.0.5.1.5

 .نشان دهنده آرایش تست است 6شکل 

گشتاور . کانکتورها باید تا حداقل گشتاور تعیین شده توسط سازنده محکم شود. باشد cm51ی باید حدوداً اصلاندازه رشته سیم 

 . اعمال شود EN 31425-0از  9.0.01باید با سرعت تعیین شده در 

 . عمق آب باید از باالی رشته سیم اندازه گیری شود. کانکتور مونتاژی و رشته سیم ها باید در کف یک تانک آب قرارگیرد

باید طراحی به گونه ای باشد که از هرگونه  و، .رشته سیم مورد استفاده باید به خارج تانک از میان یک آب بند مناسب عبور کند

 .به عایق ممانعت کند تنش اضافی

 .ساعت در آب نگه داشته شود 14برای مجموعه باید 
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 خواسته ها  .2.0.5.1.4

 . هیچ مقدار آبی نباید در انتهای رشته سیم مشاهده شود

 

 تست مجموعه دما پایین .0.1.4

 لواص .2.0.4.0

 . در شرایط سرد اتصال برقرار می شود IPCبرای اطمینان یافتن از اینکه هنگام استفاده از 

 

 آرایش تست .2.0.4.1

برای بیش از یک اندازه از سیم هادی طراحی شده است، دو نمونه باید در هریک از  IPCجایی که . و نمونه باید تست شودد

 . ترکیبات سیم هادی زیر تست شود

 . ، ترکیبی نیاز به تست شدن داشته باشد ممکن است با توافق بین مشتری و سازنده انجام شود min ،maxجایی که : توجه
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 رایش تست برای تست آب بندیآ. 6شکل 

 

 
 روش .2.0.4.5

 .، پیش از مونتاژ شدن ، برسد -c  05 تا  -7کانکتورها و رشته سیم باید مجدداً آماده سازی شود تا دمای آنها به دمای تست 

 .مراجعه شود EN 31425-0برای آگاهی از نحوه استفاده از یک دمای پایین به :  0توجه 

 .ی و انشعاب باید اندازه گیری شودصلااتصال الکتریکی بین کابل های 

 . انجام شود -C  05 تا  -9مونتاژ باید در محفظه دما پایین، 

IPC باید مطابق با دستورالعمل سازنده با استفاده از یک گشتاورسنج نصب شود . 

در این موارد دمای . ز محفظه سرد خارج کرده و گشتاور را در خارج به آن اعمال کردامی توان به صورت متناوب مجموعه را 

این دما باید داخل این محدوده باشد . کانکتور و رشته سیم باید بازبینی شود و گشتاور در محدوده تعریف شده در باال اعمال شود

 .تا یکبار دیگر اتصال برقرار شود

 . اعمال شود EN 31425-0از  9.0.01در گشتاور باید با سرعت بیان شده 

 . گشتاوری که در آن اتصال برقرار می شود باید ثبت شود

درجایی که گشتاور داخل یک محفظه سرد اندازه . دقت گشتاور سنج معموالً در محدوده دمایی مثبت تضمین می شود:  1توجه 

   .   گیری می شود دقت گشتاور سنج ممکن است تضمین نشود

 

 ه هاخواست .2.0.4.4

 . گشتاور نصب مینیمم تعیین شده سازنده بدست آید% 71اتصال الکتریکی باید در یک گشتاوری کوچکتر یا مساوی با 

 

 تست های محیطی .0.1.3

و یکی (  EN 31425-6  ،2.4جزئیات در ) به منظور دستیابی به خواسته های تست های نوعی حداقل یک از سه تست خوردگی 

 . انجام شود(  EN 31425-6  ،2.3یات در جزئ) از دو تست آب و هوایی 

 . انتخاب تست باید با توافق بین مشتری و سازنده باشد

 

 



 EN38405-4(9882)                                                                                           متن استاندارد 

22 
 

 تست های خوردگی  .2.0.3.0

  لواص .2.0.3.0.0

 . در اتمسفر خورنده تحت تأثیر قرار نمی گیرد IPCبرای اطمینان یافتن از اینکه 

 

 تست مه نمکی و تست اتمسفر گازی –آرایش تست  .2.0.3.0.1

 : کیب سیم هادی زیر تست شود دو نمونه باید مطابق با تر

 
 

 .مراجعه شود EN 31425-6  ،2.4.5.0برای تست غوطه وری به آرایش تست در 

 

 تست مه نمکی و اتمسفر گازی –روش  .2.0.3.0.5

آنرا تا گشتاور مینیمم تعیین شده توسط سازنده محکم  و قرار گیرد m0،3تا  1،3ی به طول اصلرشته سیم  میانهکانکتور باید در 

 . کرد

 . اعمال شود EN 31425-0از  9.0.01اور باید با سرعت تعیین شده در گشت

  . مراجعه شود EN 31425-6 ،2.4.5.0برای تست غوطه وری به روش بیان شده در 

 

 تست مه نمکی .2.0.3.0.5.0

 . تعریف شده انجام شود EN 31425-6از  2.4.0باید مانند آنچه در ( هفته  4) سیکل  4تعداد 

 

 تست اتمسفر گازی .2.0.3.0.5.1

مانند  SO1روز در اتمسفر  7روز مه نمکی و  7روزه شامل  04این سیکل . روزه باشد 04سیکل  4باید . تست ترکیبی: 0روش 

 . است EN 31425-6از  2.4.1و  2.4.0آنچه در 

 (. هفته  6حدود ) ساعته باشد  1سیکل  311باید :  1روش 

 

 تست غوطه وری .2.0.3.0.5.5

 . مراجعه شود EN 31425-6از  2.4.5به 

 .است  وجود داشته باشد  2.4.5.0عبارت  EN 31425-6غوطه وری مانند آنچه در  حالتسیکل حرارتی در 0111اید ب:  0روش 

 .تعریف شده است EN 31425-6از  2.4.5.1در  1روش :  1روش 
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 خواسته ها .2.0.3.0.5.4

 .باید بازرسی چشمی انجام شود و نباید اثر محسوسی از زنگ قرمز وجود داشته باشد

 . از مساحت سطح در معرض نمایش از بخش های فلزی را در برگیرد% 01وس است که بیش از زنگاری محس: توجه

 . می شود خوانا باشد ل یا صحیح، بدون بزرگنمایی بازرسیعالئم شناسایی نمونه ها باید زمانی که با دید نرما

 . هیچ خرابی در کانکتور که سبب آسیب زدن به کارکرد نرمال آن شود نباید اتفاق افتد

 . کانکتور طراحی شده با سربر باید قابل باز کردن با گشتاوری کمتر، یا مساوی با، ماکزیمم گشتاور تعیین شده سازنده باشد

برابر گشتاور اسمی تعیین شده سازنده  0،0کانکتور طراحی شده بدون سربر باید قابل بازکردن با گشتاوری کوچکتر یا مساوی با 

 . باشد

 .برای کانکتوری که سیم هادی بدون روکش را به سیم هادی عایق متصل می کند به صورت زیر است افیی تست اضخواسته ها

 61نیرو باید برای . ی اعمال می شوداصلبه سیم هادی  2.0.1.0مقدار نشان داده شده در % 91نیروی درحال افزایش پیوسته تا 

 . م اعمال بار مشاهده شودنباید تخریب غالف رشته سیم ها هنگا. ثانیه نگه داشته شود

   . تعریف شده است EN 31425-6از  2.4.5.0، در 0تحت تست غوطه وری، روش  IPCخواسته های تست اضافی برای 

 

 تست پیرشدن آب و هوایی .2.0.3.1

دی توصیه می شود که این تست ها باید روی نمونه های انجام شود که خواسته های تست های ولتاژ دی الکتریک یا آب بن: توجه 

 .را برآورده کند

 لواص .2.0.3.1.0

 . أثیری در آن نداردبرای اطمینان یافتن از اینکه شرایط آب و هوایی ت

 آرایش تست  .2.0.3.1.1

 . مراجعه شود 2.0.5به آرایش تست های ولتاژ دی الکتریک یا آب بندی داده شده در 

 

 

 روش .2.0.3.1.5

 0روش  –تست پیرشدن آب و هوایی  .2.0.3.1.5.0

 . تعریف شده است، وجود داشته باشد EN 31425-6از  2.3.0هفته ای، مانند آنچه در  0سیکل  6باید 

 . باشد C71 باید  Cو  Aدما هنگام پریود 

 . ممکن است دما با توافق بین مشتری و سازنده کمتر باشد: توجه

ی در یک صفحه افقی و المپ در یک صفحه عمودی اصلتاحد ممکن، نمونه ها باید به گونه ای نصب شوند که محور رشته سیم 

ی باید عمود بر صفحه عمودی توصیف اصلرشته سیم . این دو صفحه باید در نیمه المپ و نیمه نمونه ها به هم برخورد کند. باشد

  ( .  7شکل ) نصب شود  1 آرایش، مابقی مطابق با 0 آرایشمطابق با نصف نمونه ها باید . شده باشد
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  1روش  –تست پیرشدن آب و هوایی  .2.0.3.1.5.1

 . تعریف شده است، وجود داشته باشد EN 31425-6از  2.3.1، مطابق آنچه در (هفته  2) روزه  0سیکل  36باید 

 . نصب شود 7نمونه ها باید در آرایش نشان داده شده در شکل 

 

 خواسته ها .2.0.3.1.4

ا ساعت در اتمسفر آزمایشگاه، نمونه ه 71ساعته و حداکثر  14پس از سیکل های پیرشدن آب و هوایی و بعداز قرار گرفتن حداقل 

 . باید خواسته های تست های زیر را برآورده کنند

 

 IPCخواسته های تست برای  .2.0.3.1.4.0

این خواسته های تست برای کانکتورهای که سیم هادی بدون روکش را به سیم هادی عایق کاری شده متصل می کند کاربردی 

 . ندارد

IPC  برآورده کند2.0.5.0.5.1ه شده در باید خواسته های تست ولتاژ دی الکتریک در هوا ، داد 1و کالس  0کالس ، . 

IPC  مجموعه تشکیل شده از کانکتور و رشته سیم ها باید سپس بدون هر گونه تنش مکانیکی، از داخل توپ های فلزی  0کالس

 .برآورده کند kV 0را با ولتاژ  2.0.5.05.0خارج شده و خواسته های تست ولتاژ دی الکتریک در آب ذکر شده در 
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 رایش نمونه ها برای تست پیرشدن آب و هواییآ -7شکل 

  

 

     خواسته های تست برای کانکتوری که سیم هادی بدون روکش را به سیم هادی عایق کاری شده متصل  .2.0.3.1.4.1

 ، در صورت نیاز1می کند و برای کانکتورهای کالس 

 .درا برآورده کن 2.0.5.1ه شده در کانکتور باید خواسته های تست آب بندی دادساعت است  01بعد از زمان غوطه وری که  

 

 خواسته های عمومی تست  .2.0.3.1.4.5

کارکرد نرمال نمونه را تحت تأثیر قرار که ممکن است  پالستیکیبازرسی چشمی باید برای تعیین عدم وجود تخریب بخش های 

 . دهد انجام شود

 . باشدعالئم شناسایی نمونه باید زمانیکه با دید نرمال یا صحیح بازرسی می شود، خوانا 

 

 تست پیر شدن الکتریکی .0.1.3

 . تعریف شده است EN 31425-3روش تست، خواسته ها و دسته بندی ها در 
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 مفاصل  .0.2

 مفاصلنصب  .0.2.1

یک کابل با سطح مقطع مشابه برای ( به عنوان مثال فاز ) رشته سیم مشابه . باید مطابق با دستورالعمل سازنده نصب شود مفاصل

 . هر تست باید استفاده شود

مینیمم و ماکزیمم ، سطو ح مقطع ( مفاصل پیچیبه عنوان مثال ) است ح مقاطع مختلف آنها برای سط طراحی مفاصل کهبرای 

 . باید تست شود

 . ها تعریف شده است ایجاد شود IPCبرای  2.0.0تست می شود، اتصاالت تست باید مطابق آنچه در ی پیچ مفاصلدرجایی که 

 

 تست مکانیکی .0.2.2

 لواص .2.1.1.0

 . اتصال مکانیکی قابل قبول به کابل ایجاد می کند مفصلت اطمینان یافتن از این است که هدف از این تس

 

 آرایش تست  .2.1.1.1

 . تست شود یکساندو نمونه باید برای هریک از سطو ح مقاطع 

 

 روش .2.1.1.5

 . است قرار گیرد 2مطابق با شکل  مفصل وارده بهمجموعه باید تحت یک نیروی کشش 

 . باشد EN 31425-0از  9.0.4ای هادی اعمال می شود نرخ افزایش باید مطابق با زمانی که نیروهای تست به سیم ه

 : برسد 0مقادیر  داده شده در جدول % نیروی تست کشش باید به سیم هادی اعمال شود تا این نیرو  به 

 
 نیروی اولیه مورد نیاز برای عالمت گذاری – 0جدول 

 . باشد مشتری و سازندهبین باید با توافق  ABCنیروها برای طراحی های دیگر :  0توجه 

 . عالمت گذاری شودمفصل  کابل باید در نقطه انتهایی

به دالیل ایمنی، عالمت گذاری ممکن است پیش از اعمال نیروی اولیه، یا بعداز آزاد شدن نیروی اولیه، و پیش از اعمال :  1توجه 

 . نیروی تست انجام شود

 . افزایش یابد 1دول نیروها باید سپس تا مقادیر ج
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 نیروهای تست -1جدول 

 

 
  شماتیک نصب تست مکانیک . 2شکل 

 خواسته ها .2.1.1.4

 . افتدنباید هیچ لغزش یا شکستی اتفاق 

 

 تست ولتاژ دی الکتریک و تست آب بندی .0.2.5

 تست ولتاژ دی الکتریک .2.1.5.0

 . اید انجام شودبه منظور دستیابی به خواسته های تست های نوعی حداقل یکی از دو تست دی الکتریک ب

 : هامفصل کالس بندی 

 تحت تست دی الکتریک در آب، مفصل: 0کالس 

 .تحت تست دی الکتریک در هوا مفصل:  1کالس 

 

 لواص .2.1.5.0.0

 . می تواند ولتاژ دی الکتریک را تحمل کندمفصل  برای اطمینان یافتن از اینکه
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 آرایش تست  .2.1.5.0.1

 . شودتست  یکسان دو نمونه باید برای هریک از سطو ح مقاطع

 

 روش .2.1.5.0.5

 تست در آب  .2.1.5.0.5.0

 . مراجعه شود 2.0.5.0.5.0به 

 . اعمال شود 9ثانیه مطابق با شکل  61برای  KV4 a.c ی برابرتست ولتاژ باید به نمونه ولتاژ جهتدقیقه زیر آب، 51بعداز

 . استفاده شود KV6ولتاژ ممکن است با توافق بین مشتری و سازنده : توجه

 

 تست در هوا .2.1.5.0.5.1

 . جعه شودمرا 2.0.5.0.1به 

 . شود IPCجایگزین نشان داده شده، باید مفاصل  3یا  4آرایش تست، مانند آنچه در شکل 

 

 خواسته ها .2.1.5.1

 . نباید اتفاق افتد( ولتاژ مولد  اعمالهنگام ) تخلیه الکتریکی یا شکستی 

 . باشد EN 31425-0از  9.0.3ماکزیمم جریان نشتی باید مطابق با 

 . اعمال شود EN 31425-0از  9.0.7شده در ولتاژ باید با سرعت تعیین 

 

 تست دما پایین .0.2.4

 لواص .2.1.4.0

 .اطمینان یافتن از اتصال قابل قبول کابل در دمای پایین

 

 آرایش تست .2.1.4.1

 . تست شود یکساندو نمونه باید برای هریک سطو ح مقاطع 

 

 روش .2.1.4.5

 . برسند -C  05  تا -7، سیم های هادی و ابزارها باید پیش از اینکه مونتاژ شوند به دمای تست مفصل 

 . مراجعه شود EN 31425-0از  9.0برای آگاهی از استفاده در دمای پایین به : توجه

 . مونتاژ شود -C  05 تا  -9مجموعه باید در مخزن دما پایین ، در 

 :باید تحت تست های زیر قرار گیرند مفصلساعت بعداز خارج شدن از مخزن سرد،  5حداقل 

 .2.1.5ر آب، مطابق با تست ولتاژ دی الکتریک د -

 . 2.1.1تست مکانیکی ، مطابق با  -
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 خواسته ها .2.1.4.4

 (.ولتاژ مولد  اعمالهنگام ) شکست یا تخلیه الکتریکی نباید اتفاق افتد 

 . تخریب یا شکستی نباید اتفاق افتد

 . باشد EN 31425-0از  9.0.3ماکزیمم جریان نشتی باید مطابق با 

  . اعمال شود EN 31425-0از  9.0.7 ولتاژ باید با سرعت تعیین شده در

 

 تست محیطی .0.2.3

 تست های خوردگی .2.1.3.0

 EN 31425-6همانطوری که در ) به منظور دستیابی به خواسته های تست های نوعی باید حداقل یکی از سه تست خوردگی 

 .در جایی که به کارمی رود انجام شود(  2.4عبارت 

 

 لواص  .2.1.3.0.0

 . ه کانکتور را تحت تأثیر قرار نمی دهدمحیط خورندبرای اطمینان یافتن از اینکه 

 

 آرایش تست  .2.1.3.0.1

 . تست شود یکساندو نمونه باید برای هریک سطو ح مقاطع 

 . باشد 2.4عبارت  EN 31425-6آرایش تست باید مطابق با 

 

 روش  .2.1.3.0.5

 . باشد EN 31425-6  ،2.4روش باید مطابق با 

 

   خواسته ها .2.1.3.0.4

نباید تخریبی در . می شود، خوانا باشد رمال یا صحیح، بدون بزرگنمایی بازرسیید نعالئم شناسایی نمونه ها باید هنگامی که با د

 . که سبب از بین رفتن کارکرد نرمال آن شود اتفاق افتد مفصل

 

 تست پیرشدن آب و هوایی .2.1.3.1

 . آورده می کندتوصیه می شود که تست ها باید روی نمونه هایی انجام شود که خواسته های تست ولتاژ دی الکتریک را بر: توجه 

انتخاب تست . به منظور دستیابی به خواسته های تست های نوعی حداقل یکی از تست های پیرشدن آب و هوایی باید کامل شود

 . باید با توافق بین مشتری و سازنده باشد

 

 لواص .2.1.3.1.0

 . برای اطمینان یافتن از اینکه تحت تأثیر شرایط آب و هوایی قرار نمی گیرد
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 آرایش تست  .2.1.3.1.1

 . تست شود یکسانمونه باید برای سطو ح مقاطع دو ن

 . به آرایش تست ولتاژ دی الکتریک در آب مراجعه شود

 

 روش  .2.1.3.1.5

 . باشد EN 31425-6  ،2.3 روش باید مطابق با 

 

 0روش  –تست پیرشدن آب و هوایی  .2.1.3.1.5.0

 . شدتعریف شده است وجود داشته با EN 31425-6از  2.3.0هفته ای ، مانند آنچه در  0سیکل  6باید 

 .باشد C  71 باید  Cو  Aدما هنگام پریود 

 . دما ممکن است با توافق مشتری و سازنده پایین تر انتخاب شود: توجه

ی در یک صفحه افقی و المپ در یک صفحه عمودی قرار اصلتاحد ممکن، نمونه ها باید گونه ای نصب شود که محور رشته سیم 

. ی باید عمود بر صفحه عمودی بیان شده باشداصلرشته سیم . ه ها با هم متقاطع باشنددو صفحه باید در نیمه المپ و نمون. گیرد

 ( 01شکل )
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 آرایش تست پیرشدن آب و هوایی. 01شکل 

 

 1روش  –تست پیرشدن آب و هوایی  .2.1.3.1.5.1

 . تعریف شده است وجود داشته باشد EN 31425-6از  2.3.1روزه مانند آنچه در  0سیکل  36باید 

 

 خواسته ها .2.1.3.1.4

ساعت قرار گرفتن در اتمسفر آزمایشگاه،  71ساعت و حداکثر 14ایی و بعداز پریود حداقل د از سیکل های پیرشدن آب و هوبع

 . تست های زیر باید انجام شود

 . را برآورده کند 2.3.1.5.0.5.1باید خواسته های تست ولتاژ دی الکتریک در هوا،  1و  0کالس  مفصل
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مکانیکی، از توپ های فلزی خارج کیل شده از کانکتور و رشته سیم ها باید بدون هر گونه تنش ، مجموعه تش0کالس  مفصلبرای 

 . ، برآورده کند KV0 a.cبا ولتاژ  را 2.1.5.0.5.0ب داده شده در خواسته های تست ولتاژ دی الکتریک در آ ه ودش

 

 خواسته های عمومی تست  .2.1.3.1.3

 . وجود ندارد پالستیک خریبی در بخش هایبازرسی چشمی باید انجام شود تا تعیین شود که ت

 . می شود، خوانا باشد ل یا صحیح، بدون بزرگنمایی بازرسیعالئم شناسایی نمونه ها باید زمانی که با دید نرما

 

 تست پیرشدن الکتریکی .0.2.3

 . تعریف شده است EN 39425-3روش های تست ها، خواسته ها و کالس ها در 

 

 تست های دوام .0.2.3

 لواص .2.1.7.0

تست این است که از رفتار مکانیکی و دی الکتریکی قابل قبول هنگام ترکیب شدن سیکل های حرارتی و نیروی  هدف از این

 . شود اصلمکانیکی اطمینان ح

 

 آرایش تست .2.1.7.1

چهار نمونه . تست می شود سیم هادیقطر خروجی مشابه دارند، فقط سطح مقطع ماکزیمم و مینیمم نوع مشابه از مفاصل  زمانیکه

 . باید تست شود یکسانز سطو ح مقاطع از هریک ا

مفصل  د رشته سیم بین نقطه کشش و آخرینباشد و طول آزا m0،0تا  1،9، باید  مفصل 4هر یک از طول آزاد رشته سیم، بین 

 . باشد m0باید حداقل 

 . باید به انتهای رشته سیم لخت شده با استفاده از تجهیزات کشش مناسب اعمال شود ینیروهای مکانیک

 . انتهای مجموعه تست قرار گیرند مفاصل قرار گرفته در ابتدا و ترموکوپل ها باید در بخش رسانا در مرکز

از اجزای نگهدارنده یا اتصال،  m0از  بیشتره اصلو در مکانی با ف m0،0تا  1،9دمای مرجع باید در وسط یک رشته سیم لخت شده 

 . اندازه گیری شود

 . نشان داده شده است 00آرایش تست در شکل . م شودتست باید در دمای محیط انجا

 

 روش  .2.1.7.5

 باشد غیردر صورت نیاز در سراسر تست مت سیستم، باید به انتهای رشته سیم اعمال شود و هر رو، برای نوع مناسبنی

 . مجموعه تست اعمال شود به دقیقه، باید 91 زمانسیکل های حرارتی، با 

 . سیکل وجود داشته باشد 311باید 

 . دقیقه اول هر سیکل، جریان عبوری از میان مجموعه تست باید سبب باال رفتن دما شود 43رای ب
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 EN 31425-0از  Cتغییرات مانند آنچه در ضمیمه  K5دمای مرجع سیم هادی باید در دمای کاری نرمال در بازه ای با حداکثر 

 . غاز سیکل  برسددقیقه در آ 03تا  3این دمای باید ظرف مدت . است، نگهداشته شود

دما باید سپس در این مقدار، تا انتهای . سرد شود C  12 تا  11 تا دمایدقیقه آخر، از هر تست ، مجموعه تست باید  43برای 

 . سیکل نگهداشته شود

 .ثبت شود مفصلارتی ، باید دماهای بدست آمده توسط دو ساعته، در انتهای پریود حر 14در بازه های 

 

 و سیستم های خود نگهدار نول مهاروش برای سیم های هادی فاز سیستم آرایش تست و ر .2.1.7.5.0

 

 آرایش تست .2.1.7.5.0.0

می تواند تغییر  با این آرایش آن طول سیم های فاز ساختمان تست به شرط تطابق. آرایش تست نوعی را نشان می دهد 00شکل 

 . کند

 

 روش .2.1.7.5.0.1

 . اده شده استنشان د 01تغییرات در نیروی مکانیک و دما به صورت نمودار در شکل 

 . ثانیه بدست آید 61این مقدار باید در حدود . ، اعمال شود% MBL53یک نیروی کششی باید تا دستیابی به مقداری برابر با 

ساعت بدون  14مجموعه باید برای . دقیقه با استفاده از تنظیم پیوسته اتوماتیک یا دستی نگهداشته شود 01نیرو باید سپس برای 

 . تا خودش به صورت مکانیکی پایدار شودتنظیم رها شود 

% MBL11در انتهای اولین سیکل، نیروی کششی باید در . یکبار دیگر که مجموعه پایدار شد سیکل های حرارتی باید آغاز شود

 .تنظیم شود

 . تنظیم شود% MBL11ساعت، نیروی کشش باید تا   14حداقل یکبار در هر 
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 ستمجموعه تساختار شماتیک . 00شکل 

 

 نول مهار مفصلهایآرایش تست و روش برای  .2.1.7.5.1

 آرایش تست  .2.1.7.5.1.0

 . جایگزین شود نولآنجا باید سیم هادی فاز با سیم هادی  در نشان داده شده است که 00آرایش تست در شکل 

 روش .2.1.7.5.1.1

 . نشان داده شده است 05و دما به صورت نموداری در شکل  یدر نیروی مکانیک تغییر

این . نگهداشته شود 5از جدول  F0قه اول سیکل اعمال می شود، نیروی کشش باید در مقدار دقی 73سیکل های حرارتی برای 

 . دقیقه آخر افزایش می یابد 03با اعمال یک نیروی در راستای طول برای  F1نیرو سپس تا مقدار 

 . دافزایش می یابثانیه  61و  3در یک پریود بین  ،نیروی طولی باید به تدریج تا مقدار مورد نیاز

 خواسته ها .2.1.7.4

 . ها باید کمتر از دمای رشته سیم مرجع باشدمفصلدر انتهای پریود حرارتی، دمای 
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 دیاگرام سیکل های حرارتی و تنش های مکانیکی اعمالی به سیم هادی فاز. 01شکل 
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 نولدیاگرام سیکل های حرارتی و نیروهای مکانیکی روی سیم هادی  – 05شکل 

 

 

 



 EN38405-4(9882)                                                                                           متن استاندارد 

37 
 

 
 شی اعمالینیروی کش. 5جدول 

 

رشته سیم ها باید بدون هرگونه تنش مکانیک، از توپ های فلزی خارج  و مفصلمجموعه تشکیل شده از  0های کالس مفصلبرای 

 . برآورده کند KV0ولتاژ  با(  2.1.5.0.5.0) شود، و خواسته های تست ولتاژ دی الکتریک در آب را 

 . را برآورده کند 2.1.1باید خواسته های تست مکانیکی در  مفصلجهار 
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 ( Lug)ترمینال های عایق کاری شده  .0.5

 ها ترمینالنصب  .0.5.1

 . باید مطابق با دستورالعمل سازنده نصب شود ترمینال

 . از هر کابل با سطح مقطع مشابه باید برای هر تست استفاده شود( به عنوان مثال فاز ) رشته سیم مشابه 

 .خود نگهدار داده شده در زیر قابل کاربرد است ABCو سیستم های  نول ارمهنیروهای مکانیکی داده شده در زیر برای 

برای آن طراحی شده است، باید  ترمینالتست می شود سطح مقطع ماکزیمم و مینیممی که  یهای پیچ ترمینالدرجایی که 

 . استفاده شود

 . تعریف شده است باشد 2.0.0که در بند  ها IPCاتصاالت تست باید مطابق آنچه برای  آماده سازیگشتاور مورد استفاده برای 

 

 تست مکانیکی .0.5.2

 لواص .2.5.1.0

 . می دهد یک اتصال قابل قبول به کابل ترمینالشود که  اصلهدف تست این است که اطمینان ح

 

 آرایش تست  .2.5.1.1

 . دو نمونه باید برای هریک از سطح مقاطع برابر تست شود

 . نشان داده شده است 04آرایش تست در شکل 

 

 روش .2.5.1.5

 . ، قرار گیرد04وعه باید تحت نیرو کشش، که به سیم هادی اعمال می شود، مطابق با شکل مجم

نرخ افزایش نیرو . ، هرکدام که کمتر است، باشدN0311سیم هادی که برای آن طراحی شده است، یا % MBL01نیروی اولیه باید 

 . باشد EN 31425-0از  9.0.4باید مطابق با 

 .عالمت گذاری شود ترمینال ییکابل باید در نقطه انتها

 . افزایش یابد 4نیرو باید سپس تا مقدار جدول 

 
 نیروهای کشش -4جدول 
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 ترسیم نصب تست مکانیکی – 04شکل 

 

 خواسته ها .2.5.1.4

 . نباید لغزش یا شکستی اتفاق افتد

 

 تست آب بندی .0.5.5

 . وم اعمال می شودکف آلومینیوم یا آلیاژ آلومینیهای ترمینال دارای  ترمینالاین تست فقط برای 

 

 لواص .2.5.5.0

 . برسد ABCبه  ترمینالبرای اطمینان یافتن از اینکه آب نمی تواند از میان 

 

 آرایش تست .2.5.5.1

 .تست شود یکساندو نمونه باید برای هریک از سطح مقاطع 

 . نشان داده شده است 03آرایش تست در شکل 

 . تست باید در دمای محیط انجام شود

 . ابق با دستورالعمل سازنده نصب شودباید روی کابل مط ترمینال

پوشیده  ترمینالاندازه گیری شده از باالی  cm41تا  51مونتاژشده و کابل باید در یک تانک قرار گرفته و با آب به ارتفاع  ترمینال

 . شود

انعت کند، به خارج از تنش اضافی به عایق مم به گونه ای طراحی شود که از میان یک آب بند مناسب، که بایدرشته سیم باید 

 . تانک انتقال یابد
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 ویز غوطه ور شدهشماتیک شکل آ -03شکل 

 

 روش  .2.5.5.5

 . قرار گیردساعت در آب  14مجموعه باید برای 

 

 خواسته ها .2.5.5.4

 . در انتهای رشته سیم نباید اثر آب مشاهده شود

 

 تست دما پایین .0.5.4

 . را برآورده کند این تست نیاز نیست 2.1.4سته های خوا مفصلدارد، اگر  ترمینالطراحی مشابه با غالف  مفصلدرجایی که 

 

 لواص .2.5.4.0

 .برای اطمینان یافتن از اتصال قابل قبول کابل در دمای پایین

 

 آرایش تست .2.5.4.1

 . دو نمونه از هر سطح مقطع باید تست شود
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 روش .2.5.4.5

 . ، پیش از مونتاژ شدن برسند -C 01 ، سیم هادی و ابزارها باید به دمای ترمینال

 . مراجعه شود EN 31425-0از  9.0گاهی در استفاده از دمای پایین به برای آ: توجه

 . شود آماده -C  05 تا  -9مجموعه باید در محفظه دما پایین، در 

 . است قرار گیرند 2.5.1ها باید تحت تست مکانیکی مانند آنچه در  ترمینالساعت بعد از خارج کردن از محفظه سرد،  5حداقل 

 

  خواسته ها .2.5.4.4

 . شکست یا لغزش اتفاق افتدنباید 

 

 تست محیطی .0.5.3

 تست پیرشدن محیطی .2.5.3.0

 لواص .2.5.3.0.0

 . با شرایط آب و هوایی تحت تأثیر قرار نمی گیرد ترمینالبرای اطمینان یافتن از اینکه 

 

 آرایش تست  .2.5.3.0.1

 .مراجعه شود 2.5.5به آرایش تست آب بندی داده شده در 

 

 روش  .2.5.3.0.5

انتخاب تست . از دو تست پیر شدن آب و هوایی باید کامل شود یاقل یکبه منظور دستیابی به خواسته های تست های نوعی حد

 .باید با توافق بین سازنده و مشتری باشد

 

 0روش  –تست پیرشدن آب و هوایی  .2.5.3.0.5.0

 . تعریف شده است باید وجود داشته باشد EN 31425-6از  2.3.0مانند آنچه در هفته ای  0سیکل  6

 . اشدب C  71 باید  Cو  Aدما هنگام پریود 

 . ممکن است دما با توافق بین مشتری و سازنده کمتر باشد: توجه

ی در یک صفحه افقی و المپ در یک صفحه عمودی اصلتاحد ممکن، نمونه ها باید به گونه ای نصب شوند که محور رشته سیم 

باید عمود بر صفحه عمودی مانند ی اصلرشته سیم . این دو صفحه باید در نیمه المپ و نیمه نمونه ها به هم برخورد کند. باشد

 . جایگزین می شود، باشد ترمینالتوسط  مفصل،که در آنجا 01آنچه در شکل 

 

 1روش  –تست پیرشدن آب و هوایی  .2.5.3.0.5.1

 . تعریف شده است وجود داشته باشد EN 31425-6از  2.3.1مانند آنچه در ( هفته  2) روزه  0سیکل  36باید 

 . جایگزین می شود نصب شود ترمینالتوسط  مفصلکه در آنجا  01شده در شکل نشان داده  موقعیتنمونه باید در 
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 خواسته ها .2.5.3.0.4

ها  ترمینالساعت در اتمسفر آزمایشگاه،  71 و حداکثرساعته  14بعد از سیکل های پیرشدن آب و هوایی و بعد از پریودی حداقل 

 . ده کنندساعت برآور 01باید خواسته های تست آب بندی را بعداز زمان غوطه وری 

 . صورت نگرفته است پالستیکیبازرسی چشمی باید انجام شود تا تعیین شود که در آنجا تخریب اجزای 

 . عالئم شناسایی نمونه ها باید زمانی که با دید صحیح یا نرمال، بدون بزرگنمایی بررسی می شود، خوانا باشد

 

 تست های خوردگی .2.5.3.1

باید در (  EN 31425-6  ،2.4جزئیات در ) از سه تست خوردگی  ینوعی حداقل یکبه منظور دستیابی به خواسته های تست های 

 . جایی که کاربرد دارد انجام شود

 

 لواص .2.5.3.1.0

 . توسط محیط خورنده تحت تأثیر قرار نمی گیرد ترمینالبرای اطمینان یافتن از اینکه 

 

 آرایش تست .2.5.3.1.1

 . دو نمونه باید برای هر سطح مقطع تست شود

 . باشد EN 31425-6  ،2.4طابق با آرایش تست باید م

 

 روش .2.5.3.1.5

 .باشد EN 31425-6  ،2.4روش تست باید مطابق با 

 خواسته. 2.5.3.1.4.     

 . عالئم باید خوانا باشد

 . تخریبی که سبب آسیب زدن به کارکرد نرمال کانکتور شود نباید اتفاق افتد

 

 ( NaOH) تست خوردگی بی متالیک در محلول سدیم هیدروکسید  .2.5.3.5

 . های ترمینالی که کف مسی دارند اعمال می شود ترمینالین تست تنها برای ا

 

 لواص .2.5.3.5.0

برای اطمینان یافتن از اینکه زمانی که در معرض محیطی خورنده قرار می گیرد، خوردگی کف مسی روی بخش آلومینیومی 

 .  تأثیری ندارد ABCکانکتور یا 

 

 تآرایش تس .2.5.3.5.1

 .شود دو نمونه باید برای هر سطح مقطع تست
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 .نشان داده شده است 06آرایش تست در شکل 

 
 ترسیم آرایش تست غوطه وری در محلول هیدروکسید سدیم -06شکل 

 

 . تست باید در دمای محیط انجام شود

 . باید مطابق با دستورالعمل سازنده روی کابل نصب شود ترمینال

تا  51به ارتفاع ( از آب  g/l41) لول نرمال سدیم هیدروکسید با یک محمونتاژی و کابل باید در یک تانک قرارگیرد و  ترمینال

cm41  پوشیده شود ترمینالاندازه گیری شده از باالی. 

 . انتهای کابل عایق کاری شده باید به خارج تانک که ایمن از محلول هیدروکسید سدیم است، آورده شود

 

 روش .2.5.3.5.5

 . ساعت غوطه ور شود 14مجموعه باید برای 

 

 خواسته ها .2.5.3.5.4

 . ، نباید اثر خوردگی روی بخش های آلومینیومی مشاهده شودترمینالعد از باز کردن عایق ب

 

 تست پیرشدن الکتریکی .0.5.3

 . تعریف شده است EN 31425-3تست ها، روش ها، خواسته ها و دسته بندی ها در 
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 Aضمیمه 

 باال رفتن دما و تست اضافه بار  -ت قکانکتورهای مو

 (است  ABCسیم های هادی و اتصال کوتاه  ولتاژ هااندازه گیری مورد استفاده برای IPCرهای این تست فقط برای کانکتو) 
 

A.1 .اصل 

 .استفاده می شوداست زمانیکه سیم های هادی حامل جریان و جریان اتصال کوتاه  IPCبرای اطمینان یافتن از مناسب بودن 

 

A.2 .آرایش تست 

 . ع رشته سیم فاز نصب شودچهار کانکتور باید روی ماکزیمم سطح مقط

 . کانکتورها باید تا مینیمم گشتاور تعیین شده توسط  سازنده محکم شود

 .باشد EN 31425-9  ،9.0.01محکم کردن باید با نرخ تعیین شده در 

 . کانکتورها باید با استفاده از یک مغزی مسی با سطح مقطع تعیین شده توسط سازنده جفت جفت نصب شود

 (. A.0شکل . ) غزی باید با یک فیش یا سوکت اتصال سازگار با پین کانکتور مجهز شودیک انتهای م

 .مجهز شود که تاحد ممکن نزدیک به مسیر جریان سیم های متصل شده قرار گرفته است یک ترموکوپل هر کانکتور باید به

 .مجهز شود بستههر پین باید با یک ترموکوپل نزدیک به سیستم 

 . نشان داده شده است مرتب شود A.1انند آنچه در شکل حلقه تست باید م

 . باشد m0ه بین هر کانکتور و منبع انرژی باید به طول مینیمم اصلف

، 3.5.1آماده سازی کابل ها و رشته سیم پیش از تست ها، نصب کانکتورها و روش اندازه گیری دما روی کانکتورها، باید مطابق با 

 . باشد EN 31425-3از  3.4.0، 3.5.5

 

A.5 .روش 

A.5.0  .باالرفتن دمای اولیه تست 

 . شود اصلاجزای نصب شده مختلف حبه کانکتوری که طراحی شده است باید اعمال شود تا پایداری دمایی  a.cیک جریان 
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 مثال از یک پین اتصال  – A.0شکل 

 . باشد  %1باید حداکثر  a.cتولرانس جریان 

 .دقیقه نوسان نکند 03برای  K1می شود که دمای هر کانکتور بیشتر از  اصلمانی حپایداری دما باید فرض شود ز

 . ثبت شود T1دمای محیط  مانندهر پین مرتبط با کانکتور باید به  T1هر کانکتور و دمای  T0دمای 

 

A.5.1  . باالتست جریان 

 . باید به حلقه تست اجازه داده شود که تا دمای محیط سرد شود 

 . ه اعمال شودنیثا0باید برای هر  باالارتایی جریان سری چهیک 

 . برای مغزی مسی بدون روکش محاسبه شود A/mm1061مقدار اضافه جریان باید با چگالی جریان حدوداً 

نرا ثانیه، می توان آ 0 اسمیتعیین شده، استمرار جریان زیاد، به صورت  باالیبه منظور فراهم کردن تقریب نزدیک به مقدار جریان 

 . ثانیه با در نظر گرفتن رابطه زیر، تنظیم کرد 0،03تا  1،23در بازه 
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 . داد C 53یا مساوی با  متر، باید به حلقه اجازه سرد شدن تا دمای کباالبعد از هر جریان  

 

A.5.5  .تست باالبردن دمای نهایی 

باید یکبار دیگر به مجموعه اعمال شود تا پایداری فاده شد، ، مانند آنچه پیش از این است a.c، جریان باال بعد از سری های جریان

 . شود اصلدما ، برای اجزای نصب شده مختلف، ح

 .دقیقه نوسان نکند 03برای  K1می شود که دمای هر کانکتور بیشتر از  اصلپایداری دما باید فرض شود زمانی ح

 . ثبت شود T3محیط  د دمایماننبرای هر پین باید به  T4برای هرکانکتور و دمای  T5دمای 

A.5.4  .خواسته ها 

 . برای هر کانکتور و هر پین باید هر دو شرط زیر را بررسی کرد
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