
 

 
 
 
 
 

 استاندارد ملي ايران

 
 

 

 

 جمهوري اسالمي ايران
Islamic Republic of Iran 

 

INSO 

 17501 استاندارد  سازمان ملي 10571

 Iranian National Standardization Organization 1st. Edition اول چاپ

1293  

 

 

 
 

 -هاي خطوط هوايي هادي

  -یلیسیومس -منیزيم -آلومینیوم آلیاژيهاي  سیم

 ها يژگيو
 

 

 

 

 

Conductors for overhead Lines-Aluminium-

Magnesium-Silicon Alloy Wires 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ICS: 29.240.20 

2014 



 ب  

  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي
و  اسکتاندارد  سکۀ مؤس مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور    نام

 جهت  اجرا ابحغ شده است.  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکک   نظکران  صاحب کارشناسان سازمان، از مرکب فنی اا کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شکرایط  توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شودمی نجاما مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی   پکی   شکود. مکی  حاصک   غیردولتی و دولتی اا سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراک  کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اکا  نکمیسیو اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شودمی منتشر و چاپ

کننکد  مکی  تهیکه  شکده  تعیکی   ضوابط رعایت با نی  صح ذ  و مندعحقه اا سازمان و مؤسسات که استاندارداایی وی نپی 

شکود. بکدی  ترتیکب،    مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  بکه  تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملکی  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوندمی تلقی ملی استاندارداایی

 .باشند رسیده تصویب به داد،می سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربو  که استاندارد

(ISO)استاندارد  المللیبی  سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
9المللی الکتروتکنیک   بی  ،کمیسیون 1

(IEC) 

3 قانونی شناسیاندازه المللیبی  سازمان و
(OIML) 2رابط تنها عنوانبه و است

 کدک  غذایی  کمیسیون 
3
(CAC)کشکور  در 

  آخکری   از کشکور،  خکا   اکا  نیازمنکد   و کلکی  شکرایط  بکه  توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کندمی فعالیت

  شود.می گیر بهره المللی بی  ا استانداردا و جهان صنعتی و فنی علمی، اا پیشرفت

 سحمت کنندگان، حفظ مصر  از حمایت برا  قانون، در شده بینیپی  موازی  رعایت با تواندسازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجکرا  بعضکی   اقتصکاد ،  و محیطکی  زیسکت  مححظکات  و محصکوتت  کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و

 اسکتاندارد، اجبکار    عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا /و کشور داخ  تولید  محصوتت برا  را ایران ملی استاندارداا 

-و درجکه  صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوتت برا  المللیبی  بازاراا  حفظ منظور به تواندمی سازمان نماید.

در  فعکا   مؤسسکات  و اکا سکازمان  خکدمات  از کنندگاناستفاده به بخشیدن میناناط برا  امچنی  نماید. اجبار  را آن بند 

و  اکا آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا سیستم صدور گواای و ممی   بازرسی، آموزش، مشاوره، زمینۀ

 ضکوابط  براساس را مؤسسات و ااانسازم گونهای  سازمان ملی استاندارد ایران سنج ، وسای  کالیبراسیون ) واسنجی ( مراک 

 عملککرد  بر و اعطا ااآن به صححیت تأیید گوااینامۀ تزم، شرایط احراز صورت در و کندمی ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام

 و اگرانبهک  فلک ات  عیکار  تعیی  سنج ، وسای  کالیبراسیون ) واسنجی ( یکااا، المللیبی  دستگاه ترویج .کندنظارت می ااآن

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام

 

                                                 
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 



 ج  

 استانداردتدوين کمیسیون فني 

 « ويژگي ها -سیلیسیوم -منیزيم-آلومینیوم آلیاژيسیم هاي  -هادي هاي خطوط هوايي »

 

 يا نمايندگي /سمت و :  رئیس
 عبدالرزاق،   پورمیدانی

 (    شیمیسان  )لی

  شرکت آلومت 

  : دبیر
 صادق،   صدیقی

 (    برق)لیسان  مهندسی 

 اداره ک  استاندارد ق وی   

  ) به ترتیب حرو  الفبا (اعضاء

 ابوالفض  ،  اکبرشاای

 ( لیسان  فی ی )

  آلومت شرکت 

 محمدرضا ،  اورنگ

 (  موادلیسان  مهندسی  فوق)

  افت الماسشرکت 

 شرکت رادسما                                                                      اد ا ، بیکدلو

 (   ژ رمهندسی مواد و متالو)لیسان   

 پروی ،  پرتوییمحمد

 (  موادلیسان  مهندسی  فوق )

  سیمکاتشرکت 

 نازنی ،  جواد 

 (  موادلیسان  فوق ) 

 شرکت آلومت 

 شرکت کابلساز  اف  البرز                                                                     حجت، دوستی

 )لیسان  فی ی  (   

 بهرام،  شم  مل  آرا

 ) لیسان  مهندسی برق  (

  کاب  البرزشرکت 

 شرکت رادسما                                                                 مجتبی، شیشه گر

 (   مهندسی صنایعان  )لیس 

 محمودرضا،  طاار 

 (  صنایعلیسان  مهندسی  فوق)

 اداره ک  استاندارد ق وی 

 



 د  

 پژواشگاه نیرو                                                                       بهنام، علم دوست

 (   مهندسی مواد)لیسان   

 ندا،  محمدبیگی

 () لیسان  مهندسی برق  

  کابلساز  اف  البرزشرکت 

 رویا ،  محی الدینی

 (  شیمی) لیسان  

  سیم و کاب  شهاب جمشرکت 

 مجید،  مرشدعباسی

 (  فی ی ) لیسان  

 اداره ک  استاندارد ق وی 

 شرکت سیم نور پویا                                                    سید حمیدرضا، مجد موسو 

 (  ورژ متال)لیسان   

 بهبود ،  نجفی

 (  بازرگانی) لیسان  

  رسا خطو شرکت 
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ب  آشنایی با سازمان ملی استاندارد                                                                                               

 ج ندارداستا تدوی  فنی کمیسیون

 و پی  گفتار

 1 اد  و دامنه کاربرد 1

 1 مراجع ال امی 9

 1 تعاریفاصطححات و  3

 9 مواد 2

 9      سیلیسیوم -منی یم -ی آلومینیومآلیاژیسیم اا   مقادیر مربو  به 3

 3 قطر و روادار  آن 6

 2 سطح سیم 3

 2 طو  و روادار  آن 3

 2 اتصاتت 2

 2 نمونه بردار  19

 3 آزمون اا 11

 6 مدرک بازرسی 19

 3 پذیرش یا عدم پذیرش 13

 3 قوانی  گرد کردن 12

 3 )ال امی(  شرایط ملی ویژه پیوست الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 و  

 پیش گفتار

 پی  که"  ویژگی اا -سیلیسیوم -منی یم-سیم اا  آلیاژ  آلومینیوم -ااد  اا  خطو  اوایی "استاندارد

افتصد و سی  و در شده تدوی  و ایران تهیه سازمان ملی استانداردتوسط  ربو م اا  درکمیسیون آن نوی 

 ، است گرفته قرار تصویب مورد  92/19/29مور  برق و الکترونی  استاندارد  ملی ۀکمیت اجحس و ششمی 

 ماه بهم  مصوب ، مقررات سازمان ملی استاندارد و قوانی  اصح  قانون 3  ماد ی  بند استناد به این 

  .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ، 1331

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوتت با اماانگی و امگامی حفظ برا 

ای   تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید ل وم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنابرای ،  . گرفت خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 است: زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که خذ أمنبع و م
BS EN 50183 : 2000, Conductors for overhead Lines-Aluminium-Magnesium-Silicon Alloy 

Wires. 
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 ويژگي ها– سیلیسیوم -منیزيم-آلومینیوم آلیاژيسیم هاي  -هادي هاي خطوط هوايي

 

 هدف و دامنه کاربرد  1

سیلیسیوم عملیات  -منی یم -اا  سیم اا  آلیاژ  آلومینیوم اد  از تدوی  ای  استاندارد، تعیی  ویژگی

شده است که در ساخت ااد  اا  تابیده شده جهت استفاده در خطو  اوایی انتقا  نیرو ه دادحرارتی 

  تا mm39/1اا  مکانیکی و الکتریکی سیم اایی با قطر بی   گیرد. ای  استاندارد ویژگی مورد استفاده قرار می

mm 99/3 .را مشخص می کند 

بیشتر می می باشد. مشخصات  AL7تا  AL2 نوع از مورد بررسی انواع سیم اا  آلیاژ در ای  استاندارد 

 تواند بی  خریدار و تولیدکننده تواف  شود.
 

 مراجع الزامي 3

زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن اا ارجاع داده شده است. ال امی مدارک 

 د.بدی  ترتیب آن مقررات ج ئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می شو

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصححیه اا و تجدید نظراا  بعد  آن 

مورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده 

 رد نظر است.شده است، امواره آخری  تجدیدنظر و اصححیه اا  بعد  آن اا مو

 استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد ال امی است:

 

 ، روش اندازه گیر  مقاومت ویژه مواد فل  ؛1321: سا  12331استاندارد ملی ایران شماره   3-1

 آزمون خم  معکوس؛ -سیم -، مواد فل  1333: سا  19391استاندارد ملی ایران شماره  3-3

 

3-2  EN 1715-2, Aluminium and Aluminium Alloys - Drawing Stock - Part 2: Specific 

Requirements for Electrical Application. 

4-2   EN 10002-1, Metallic Materials – Tensile Testing – Part 1: Method of Test at ambient 

Temperature. 

5-2   EN 10204, Metallic Products – Types of Inspection Documents. 

6-2  IEC 60050-466, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 466: 

Overhead Lines. 

7-2   ISO 7802, Metallic Materials – Wire – Wrapping Test. 

 

 تعاريفاصطالحات و  2

 IEC، اصطححات و تعاریف بکار رفته در استاندارد اصطححات و تعاریف زیرعحوه بر در ای  استاندارد، 

 نی  کاربرد دارد.  60050-466
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2-1 

 1بهر

 مشابه؛ تولید کننده در شرایط تولیدامان تولید شده توسط  9 ی  گروه از قرقره اا یا کح  اا

 
 می تواند شام  ی  بخ  یا ک  مقدار خریدار  شده باشد. ی  بهر -1يادآوري 

 

   خریدار و تولید کننده تواف  شود.ی  بهر می تواند بی شرایط -3يادآوري 

 

 مواد 4

در آورده شده است، تولید شوند و  EN 1715-2که در ویژگی اا  استاندارد  3سیم اا باید از ماده خام کش 

 آن اا انجام شود. رو  بر 2ز عملیات حرارتی پیرسا ،آخری  مرحله

 

 سیلیسیوم -منیزيم -آلومینیوم آلیاژيسیم هاي مربوط به مقادير  5

جهت اادا   مطاب  ای  استانداردسیلیسیوم  -منی یم -آلومینیوم آلیاژ سیم اا   برا باید  مقادیر زیر

 به کار روند: محاسباتی

 

Kg/dm درجه سانتیگراد: 99چگالی در دما  
3  39/9

 

 بر درجه کلوی  93×19 -6 :خطیانبسا   ضریب

 بر درجه کلوی  C˚99 : 3- 19×6/3 در دما  3مقاومت در جرم ثابتدمایی ضریب 

N/mm :کشسانی ماژو  
2  63999 

 

دمایی ، ضریب خطیتر، مقادیر اندازه گیر  شده می تواند برا  چگالی، ضریب انبسا   درستبه منظور محاسبات  -يادآوري

 به کار روند.کشسانی ماژو  رم ثابت و مقاومت در ج

 

 

در ،   تکیبرا  سیم ااداده شده بیشتری  مقدار  : C˚ 99 مقاومت ویژه در دما 

بیشتری  جایی که بیان شده باشد آن یا ،  1جدو  

 برا  میانگی  ی  بهر، آورده شده است.مقدار مجاز  

                                                 
1- Lot 

2- Coils 

3- Drawing Stock 

4- Ageing 

5- Constant-mass Temperature Coefficient of Resistance  
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 1  ، در جدوسیم اا  تکیبرا  کمتری  مقدار  : استحکام کششی

 آورده شده است.

 
 خواص نهايي سیم هاي عملیات حرارتي شده -1جدول 

 نوع

هدايت 

 نامي

 قطر نامي
حداقل استحکام 

حداقل ازدياد طول  کششي

بعد از شکست در 

 میلیمتر 357

 حداکثر مقاومت ويژه

مقادير 

 بیشتر از

مقادير تا 

 شاملو 

سیم هاي 

 تکي

میانگین 

 يک بهر

سیم هاي 

 تکي

 میانگین

 يک بهر

IACS% mm mm N/mm
2

 N/mm
2 % nΩ.m nΩ.m 

AL2 3/39 39/1 39/3 393 - 9/3 32/39 - 

  39/3 99/3 313 - 9/3 32/39 - 

AL3 9/33 39/1 99/3 923 - 3/3 33/39 - 

AL4 2/39 39/1 39/3 393 329 9/3 2/39 6/39 

  39/3 99/3 313 339 9/3 2/39 6/39 

AL5 93/33 39/1 99/3 923 - 3/3 9/39 9/31 

AL6 6/33 39/1 39/3 312 - 3/3 3/31 9/31 

  39/3 99/3 392 - 3/3 3/31 9/31 

AL7 3/33 39/1 39/9 399 - 9/3 3/39 9/39 

  39/9 99/3 929 - 9/3 3/39 9/39 

  99/3 39/3 933 - 9/3 3/39 9/39 

  39/3 99/2 963 - 9/3 3/39 9/39 

  99/2 99/3 933 - 9/3 3/39 9/39 

 

 قطر و رواداري آن 6

شده در جدو   دادهشود و انحرا  آن از قطر نامی نباید از مقادیر روادار  می رقم اعشار بیان  قطر سیم تا دو

 بیشتر باشد. 9
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 قطر سیم -3جدول 

 قطر نامي

 مقادير بیشتر از رواداري

mm 

 شاملمقادير تا و 

mm 

39/1 99/3 mm 93/9 ± 

99/3 99/3  %1 ± 

 

 ح سیمسط 0

دیگر  که نواقص اا )به ویژه ذرات م (، و ارگونه  ناخالصی، حفره ااسطح سیم باید صا ، عار  از ترک، 

 باشد. ،شود اصلی آن به عنوان ی  سیم برا  ااد  الکتریکیمنجر به کاا  عملکرد 
 

 طول و رواداري آن 8

که تامی  گردد، مگر ای  + 2%   تا 9%   طو  مشخص شده توسط خریدار با تغییر مجازکمینه سیم اا باید با 

تنها  ال امای  طو  اا  تصادفی کوتاه تر یا بلندتر از  خریدار و تولید کننده تواف  شود. به ترتیب دیگر  بی 

 در صورتی که از قب  بی  خریدار و تولیدکننده تواف  شده باشد، قاب  قبو  استند.
 

1اتصاالت 9
 

. امچنی  ی  اتصا  می تواند در سیم تکمی  انجام شوندترسیم له قب  از آخری  مرح می تواننداتصاتت 

 یا: باشد kg 399 آن 9جرم کح  انجام شود در صورتی کهشده 

 ؛ والف( در ار کح  بیشتر از ی  اتصا  وجود نداشته باشد

 د.نشام  اتصا  باش ،کح  اا در ی  بهر 19 % ب( نباید بیشتر از

کند که نشان داد استحکام کششی اتصاتت  ارائهدکننده باید مدارکی در صورت درخواست خریدار، تولی

N/mm  کمتر از
 نیست. 139 2

 کح  اا  شام  ی  اتصا  در سیم تکمی  شده باید به وضو  مشخص شوند.

  

2نمونه برداري  17
 

ننده توسط تولیدکجهت آزمون اا طو  مج ا  سیم، ی  نمونه  19% از ارحداق  جهت انجام آزمون اا باید 

قابلیت ارائه شوااد   تولیدکنندهه جایی کدر و باشد  به مقدار زیادتولید   یمدر حاتتی که سبرداشته شود. 

                                                 
1-Joints 

2-Coil 

3-Sampling 
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تعداد نمونه اا با تواف  بی  خریدار و تولیدکننده  دا  بر برآورده کردن ال امات یا بی  از آن را داشته باشد،

تحت پای  مناسب قرار  ،ید که ار بهر تولید  سیماطمینان ایجاد نما که سطحیمی تواند کاا  یابد تا 

 گرفته است.

 

 آزمون ها 11

1چشميآزمون     11-1
 

اا،  ، سطح سیم باید عار  از ترکصورت گیرد اصح  شدهبا چشم غیرمسلح یا چشم  بازرسی کهانگامی 

 ، ناخالصی اا )به ویژه ذرات م ( باشد.حفره اا

 

 قطر    11-3

اا باید در روادار   گیر  شود. ار ی  از ای  اندازه یکسان تعیی  در سطح مقطع باید ،قطرکمینه و بیشینه 

 قرار گیرد.  9آورده شده در جدو  

 جهت محاسبه سطح مقطع، مقدار میانگی  دو اندازه گیر  باید استفاده شود.

 

  و ازدياد طول 3هاي کشش آزمون    11-2

شده اند، باید بدون ماشی   برداشته 19که مطاب  با بند بریده شده از ار ی  از نمونه اایی  3آزمونهی  

توضیح داده شده است، تحت آزمون کش  قرار گیرد. سرعت  EN 10002-1کار  امانطور که در استاندارد 

 باشد. mm/min 199 و بیشتر از mm/min 93 دور شدن گیره اا از ام در دستگاه آزمون نباید کمتر از

بعد از ای  که  باید mm 939 اصلی 2طو  سنجهسرتاسر  در، (A250عد از شکست )مقدار ازدیاد طو  دائمی ب

 دو انتها  شکسته شده به یکدیگر چسبیده شوند، اندازه گیر  شود.

 ، باشد.1داده شده در جدو   مربوطهنباید کمتر از مقدار  استحکام کششی و ازدیاد طو 

کی را جهت جلب رضایت خریدار مبنی بر ای  که انگامی که تولیدکننده بتواند مداردر صورت تواف ، 

 ال امات ای  استاندارد برآورد شده اند، ارائه نماید مقدار ازدیاد طو  در شکست می تواند اندازه گیر  شود.

، بدون توجه به برسد تعیی  شده به مقدار در صورتی که  ، در یا بعد از شکست ازدیاد طو می ان تعیی  

تعیی  ازدیاد طو  نسبی درصورتی  فقط، نرسد مقدار تعیی  شده به اگر  ااد بود.مکان شکست، معتبر خو

 .ار نشانه ر  داد mm 93 که شکست بی  نشانه اا  سنجه و دورتر ازمعتبر خوااد بود 

 

 

 

 

                                                 
1-Visual Test 

2-Tensile 

3-Specimen 

4-Gauge Length 
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1آزمون دورپیچي    11-4
 

باید مطاب  با استاندارد شده اند،  برداشته 19ی  آزمونه بریده شده از ار ی  از نمونه اایی که مطاب  با بند 

ISO 7802 .تحت آزمون دورپیچی قرار گیرد 

دور بر دقیقه، حو  ی  میله با قطر  برابر با قطر   شصت یا برابر بادور با سرعت کمتر از   اشت سیم باید

 پیچیده شود. سیم نباید بشکند. ،سیم

 

 3خمشآزمون     11-5

در صورت توضیح داده شده است،  19391ایران شماره ملی  مطاب  با آن چه در استاندارد خم آزمون 

 ، باید انجام گیرد.تواف  بی  خریدار و تولیدکننده

 شده است. داده 3قب  از شکست در جدو   ال امی خم  اا و تعداد  3شک  داندهشعاع 

 
 آزمون خمش -2جدول 

 قطر نامي

mm 
 خمش هاتعداد 

 شکل دهندهشعاع 

mm مقادير بیشتر از 

 

 شاملتا و  مقادير

 

3/1 9/9 3 3 

9/9 3/9 2 3 

3/9 3/9 3 19 

3/9 6/3 6 19 

6/3 3/2 6 13 

3/2 9/3 3 13 

 مقاومت ويژه    11-6

شده اند،  برداشته 19بریده شده از ار ی  از نمونه اایی که مطاب  با بند  نمونهی  مقاومت ویژه الکتریکی 

 C˚99  تعیی  شود. مقاومت ویژه در دما   12331یران شماره ملی ا مشخص شده در استاندارد رویهباید با 

 باشد. بیشتر ،1داده شده در جدو   مربوطهنباید از مقادیر  ،

                                                 
5-Wrapping Test 

1-Bend Test 

2-Former 
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 مدرک بازرسي 13

رو  در صورت درخواست خریدار، تولیدکننده باید ی  گواای از نتایج تمام آزمون اا  انجام شده بر 

 اا را به خریدار ارائه کند. نمونه
 

 عدم پذيرش پذيرش يا 12

بهر  که آزمونه از  عدم پذیرشرد شدن ی  نمونه آزمون باید سبب مطاب  با ال امات ای  استاندارد،     12-1

 آن انتخاب شده است، شود.

 آنتمام کح  اا  تکی سیم در ار بهر، تولیدکننده فقط ی  بار ح  دارد  عدم پذیرشدر صورت    12-3

ن اایی را که ال امات پذیرش را برآورد می کنند را ارائه نماید. تنها آن آزمون بهر را مورد آزمون قرار داده و آ

 ، باید انجام شوند.نکردنداایی که بر رو  آزمونه اصلی ال امات پذیرش را برآورد 

 

1قوانین گرد کردن 14
 

 :دنباید به کار رو ،با ای  استاندارد مطابقتبرا  تعیی   زیرقوانی  گردکردن 

باشد، آخری  رقمی  3می که بحفاصله بعد از آخری  رقمی که باید نگه داشته شود کمتر از وقتی رق   14-1

 که باید نگه داشته شود بدون تغییر باقی می ماند.

باشد، و به  3وقتی رقمی که بحفاصله بعد از آخری  رقمی که باید نگه داشته شود بیشتر از، یا برابر با    14-3

ی  واحد اضافه ه غیر از صفر آمده باشد، آخری  رقمی که باید نگه داشته شود دنبا  آن حداق  ی  رقم ب

 .می شود

باشد، و به دنبا  آن  3وقتی رقمی که بحفاصله بعد از آخری  رقمی که باید نگه داشته شود برابر با    14-2

باقی می ماند و اگر  یرفقط رقم صفر آمده باشد، آخری  رقمی که باید نگه داشته شود اگر زوج باشد بدون تغی

 ی  واحد اضافه می شود. فرد باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1-Rounding Rules 
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 پیوست الف

 (الزامي)

 شرايط ملي ويژه

 

، ملکرد ملی که نتوان آن را حتی برا  ی  زمان طوتنی تغییر دادمشخصه یا شیوه ع شرايط ملي ويژه:

 برا  مثا ، شرایط آب و اوایی، شرایط زمی  کردن الکتریکی. 

است؛ برا  سایر کشوراا  ال امیدر آن اا شرایط ملی ویژه به کار می رود، ای  قوانی  ایی که برا  کشورا

 است. جهت اطحع ارائه شده

 شرايط ملي ويژه بند

 نروژ و سوئد 1

 باید قب  از کش  نهایی انجام گیرد. AL8عملیات حرارتی سیم  

 نروژ و سوئد      1جدو  

  اضافه گردد:

 

 نوع

هدايت 

 مينا

 قطر نامي
استحکام کمینه 

ازدياد طول کمینه  کششي

بعد از شکست در 

 میلیمتر 357

مقاومت بیشینه 

 ويژه

مقادير 

 بیشتر از

مقادير 

تا و 

 شامل

تک سیم 

 ها

میانگین 

 يک بهر

تک 

 سیم ها

میانگین 

 يک بهر

IACS% mm mm N/mm
2

 N/mm
2

 % nΩ.m nΩ.m 

AL8 3/33 39/1 39/9 399 - 6/1 3/39 9/39 

  39/9 99/3 929 - 3/1 3/39 9/39 

  99/3 39/3 933 - 9/9 3/39 9/39 

  39/3 99/2 963 - 2/9 3/39 9/39 

  99/2 39/2 933 - 3/9 
  

  39/2 99/3 923 - 9/3 3/39 9/39 
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3 

 

 

 

 فرانسه

اتصاتت  باید با جوش الکتریکی سر به سر، یا جوش فشار  سرد انجام شود. AL4اتصاتت در سیم  

 1میلیمتر  نرم کار  939ایجاد شده با جوش فشار  سرد باید از دو طر  اتصا  تا فاصله تقریباً 

 شود.

N/mmاستحکام کششی ی  اتصا  نباید کمتر از 
N/mmو بیشتر از  139 2

 باشد.   993 2

 

 استرالیا و آلمان 2

دور آن باید باز شود   ش  ه شود.دور باید حو  ی  میله با قطر  برابر با قطر سیم پیچید اشت  

 دوباره پیچیده شود. سیم نباید بشکند.و سپ  
 

                                                 
1-Annealed 


