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SIMCO 

 

 2014 ي 2005 ييرايص IEC 60502-2مقايسٍ استاوذارد 

 

 : خالصٍ 

 

 استاًذاسدي تشاي الضاهات آصهًَي ، اتؼادي ٍ ساختاسي ماتل ّاي قذست فطاس هتَسط تا ػايق IEC 60502-2استاًذاسد 

 ميلٍَلت ٍ تشاي هػاسف ًػة ثاتت هاًٌذ ضثنِ ّاي تَصيغ ٍ تاسيسات 30 ميلٍَلت تا 6امستشٍد ضذُ است ٍ تشاي ٍلتاط ّاي 

 . غٌؼتي هَسد استفادُ قشاس هي گيشد 

طشاحي ماتل ّايي مِ داساي . دس ايي استاًذاسد احتوال ًفَر ضؼاػي ضؼاػي آب تِ داخل ماتل ًيض دس ًظش گشفتِ ضذُ است 

هَاًغ جلَگيشي مٌٌذُ اص ًفَر طَلي آب تِ داخل ماتل هي تاضٌذ ًيض تِ ّوشاُ تست ّاي هشتَطِ دس ايي ٍيشايص استاًذاسد گٌجاًذُ 

هاًٌذ ضثنِ ّاي َّايي ، غٌؼت ٍ هؼذى ٍ اًشطي  )الثتِ ماتل ّايي مِ تشاي هَاسد خاظ ًػة ٍ سشٍيس تناس هي سًٍذ . ضذُ است 

 . ضاهل ايي استاًذاسد ًوي ضًَذ  (ّستِ اي 

 تْيِ ضذُ است ٍ پس 1997ايي ًسخِ اص استاًذاسد دس ٍاقغ سَهيي ًسخِ اص ايي استاًذاسد هي تاضذ مِ تشاي اٍليي تاس دس سال 

 .  ًسخِ دٍم آى ٍاسد تاصاس ضذ 2005اص آى تِ دليل ًياصّاي تَجَد آهذُ دس سال 

 .دس آخشيي ًسخِ اص ايي استاًذاسد ضاّذ تغييشاتي ّستين مِ دس اداهِ تِ تفػيل تِ ضشح آى خَاّين پشداخت 

 

 تغيير فرايىذ محاسبٍ ضخامت غالف سربي 

 

 ضاهل سِ حالت ماتل تل سضتِ ؛ ماتل سنتَس ٍ تاقي هَاسد تِ يل 2005فشآيٌذ هحاسثِ غالف سشتي دس استاًذاسد ٍيشايص 

  ( استاًذاسد جذيذ 22 ظ 1-12تٌذ /   استاًذاسد قذين  37 ظ 1-12تٌذ  )ساتطِ سادُ ساصي ضذُ است 
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𝑡طثق استاًذاسد قذين ضخاهت غالف سشتي تشاي ماتل تل سضتِ اص ساتطِ  = 0.03 ∗ 𝐷 +  ٍ جْت ماتل ّاي تا ّادي 0.8

𝑡 ميلٍَلت اص ساتطِ 15سنتَس تا ٍلتاط  = 0.03 ∗ 𝐷 + 𝑡 ٍ جْت سايش هَاسد اص ساتطِ 0.6 = 0.03 ∗ 𝐷 +  استفادُ ضذُ 0.7

𝑡است دس حالينِ دس استاًذاسد جذيذ جْت سادُ ساصي اص يل ساتطِ  = 0.03 ∗ 𝐷 +  t  استفادُ ضذُ است مِ دس آى 0.7

 .  قطش فشضي اليِ صيشيي است Dضخاهت غالف سشتي ٍ 
 

 تغيير حذاقل ضخامت مياوگيه جُت كابل َاي تك رضتٍ  

 

تٌذ /  استاًذاسد قذين 45 ظ 3-14تٌذ  )ضشايط حذاقل ضخاهت هياًگيي جْت سٍمص تشاي ماتل تل سضتِ تغييش ًوَدُ است 

  ( استاًذاسد جذيذ 26 ظ 14-3

𝑡جْت هحاسثِ ضخاهت ًقطِ اي اص ساتطِ  = 0.035 ∗ 𝐷 +  استفادُ هي گشدد ٍ دس غَستي مِ ايي هقذاس اص حذاقل 1.0

ايي هقذاس حذاقل طثق استاًذاسد قذين تشاي ماتل تل سضتِ تذٍى ّيچ . تؼشيف ضذُ موتش تاضذ هقذاس حذاقل هالك قشاس هي گيشد 

 ٍ تشاي ماتل 1.4 (تذٍى ضشط اضافي  ) است اها طثق استاًذاسد جذيذ ايي هقذاس تشاي ماتل تل سضتِ 1.8 ٍ سايش هَاسد 1.4اليِ فلضي 

 .  تؼشيف گشديذُ است 1.8چٌذ سضتِ 

 

 اضافٍ ضذن تست تعييه دماي َادي 

 

 استاًذاسد جذيذ ٍ اضافِ 26 ظ 4-15اضافِ ضذى تٌذ  ) Gاضافِ ضذى تٌذ فشػي سٍش تست تؼييي دهاي ّادي طثق ضويوِ 

  ( استاًذاسد جذيذ 86 الي 82 ظ Gضذى ضويوِ 

 .  جْت تؼييي دهاي ٍاقؼي ّادي هَسد استفادُ قشاس هي گيشد Gطثق ايي تٌذ يني اص سٍش ّاي رمش ضذُ دس ضويوِ 

 دسجِ تاالتش اص حذامثش دهاي ماسمشد تٌظين گشدد ٍ دس حيي آصهايص 10 تا 5 دس تشخي اص تست ّا دهاي ماتل تايذ :َذف 

تؼالٍُ . ّايي هاًٌذ تحت ٍلتاط قشاس دادى ماتل تحت فشماًس قذست ٍ يا تست ضشتِ اهناى اًذاصُ گيشي هستقين دها ًيض ٍجَد ًذاسد 

ماليثشُ مشدى اٍليِ ٍ .  دسجِ است دس غَستي مِ دهاي هحيط هوني است تغييشات تيطتشي داضتِ تاضذ 5هحذٍدُ تغييشات 

. هحاسثات تشاي ضشٍع ماس هٌاسة است اها تغييشات دهاي هحيط دس حيي آصهايص هوني است خاسج اص هحذٍدُ تؼييي ضذُ تاضذ 

 . تٌاتشايي سٍش ّايي تشاي هطاّذُ ٍ مٌتشل دها دس حيي آصهايص هَسد ًياص است 
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 ّذف اص ماليثشاسيَى تؼييي دهاي ّادي تا اًذاصُ گيشي هستقين دس هحذٍدُ دهايي :كاليبراسيًن دما در مذار تست اصلي 

ًوًَِ ماتل تايذ . طَل ماتل هَسد استفادُ تايذ تش اساس طَل ماتل هَسد ًياص جْت تست اغلي تؼييي گشدد . هَسد ًياص تست است 

دس هشمض ماتل دٍ .  دسجِ ًثاضذ 2 هتش هشمضي ماتل تيص اص 2 هتش تاضذ ٍ ّوچٌيي تايذ تِ غَستي تاضذ مِ اختالف دها دس 5حذاقل 

اتػال سٌسَسّا تا ّادي تايذ تِ غَست . سٌسَس حشاستي هَسد ًياص است يني تش سٍي ّادي ٍ ديگشي تش سٍي يا صيش سٍمص ًْايي 

هناًيني تاضذ صيشا هوني است استؼاضات ًاضي اص افضايص دها تاػث جاتجايي آى ضَد ٍ جْت جلَگيشي اص ًطت حشاست تِ هحيط ًيض 

تشاي دستشسي پيذا مشدى تِ ّادي دس هشمض ماتل ، تا تشداضتي اليِ ّاي سٍي ّادي تايذ . تايذ تِ اتػاالت حشاستي خَب تَجِ ًوَد 

 . يل سٍصًِ مَچل ايجاد مشد ٍ پس اص ًػة سٌسَس اليِ ّاي جذا ضذُ سا تشگشداًذ 

 دسجِ 2تشاي اثثات اًتقال حشاست ًاچيض تايذ اختالف دها دس ًقطِ هشمضي ماتل ٍ يل هتش قثل آى ٍ يل هتش پس اص آى حذامثش 

 . تاضذ 

اگش ايي تست تش سٍي چٌذ ماتل مِ دس ًضديني ينذيگش قشاس داسًذ اًجام گشدد تاػث ايجاد اثش ّونٌاسي حشاستي هي گشدد ٍ 

 . ماليثشاسيَى تايذ تش سٍي گشهتشيي ماتل ٍ دس هشمض آى اًجام گشدد 

دهاي ّادي ، . ٍ دس هحلي اًجام گشدد مِ جشياى َّا دس آى ٍجَد ًذاضتِ تاضذ  ( ⁰C 15±20 )ماليثشاسيَى تايذ دس دهاي 

 5اتتذا ماتل گشم هي گشدد تا دهاي ّادي دس ًقطِ سٌسَس هشمضي تِ . سٍمص ًْايي ٍ هحيط ًيض تايذ تِ غَست ّوضهاى ثثت گشدد 

هشمضي ، يل هتش قثل اص آى ٍ  )تؼذ اص ثاتت ضذى دها ، هياًگيي دهاي سِ ًقطِ ّادي .  دسجِ تاالتش اص حذامثش دهاي ماس تشسذ 10الي 

 . ، دهاي سٍمص ًْايي ، دهاي هحيط ٍ جشياى ثثت هي گشدد  (يل هتش پس اص آى مِ دس آًْا سٌسَس دها ًػة گشديذُ است 

 ماتلي هطاتِ ماتل قثلي سا تَسيلِ جشياى تذست آهذُ دس ًوًَِ هشجغ گشم  :(تست با استفادٌ از كابل مرجع  )ريش ايل 

آصهَى تايذ تِ غَستي تاضذ مِ جشياى دس ّش لحظِ اص تست ٍ تاثيشات حشاستي هتقاتل دس طَل تست هطاتِ آصهايص اٍل . هي مٌين 

سٌسَس دها تش سٍي يا . جشياى جْت گشهايص دس ّش دٍ حلقِ طَسي تٌظين هي گشدد مِ دها اص هحذٍدُ هَسد ًياص فشاتش ًشٍد . تاضذ 

صيش سٍمص ًْايي ٍ دس گشهتشيي ًقطِ آى مِ هؼوَال هشمض آى است قشاس هي گيشد ٍ تِ غَست هطاتِ سٌسَس ديگشي ًيض دس گشهتشيي 

اًذاصُ گيشي ّوضهاى دهاي سٍمص ًوًَِ تحت آصهايص ٍ هشجغ جْت اطويٌاى اص  )قسوت سطح سٍمص ماتل هشجغ قشاس هي گيشد 

ٍ دهاي اًذاصُ گيشي ضذُ دس هشمض ماتل هشجغ تِ ػٌَاى دهاي ماتل تحت آصهايص دس ًظش گشفتِ هي  (ضشايط ينساى دٍ ًوًَِ است 

ايي اختالف جشياى  )جشياى دس ّش دٍ حلقِ تايذ ثثت گشدد تا هطخع گشدد مِ ايي دٍ جشياى دس طَل تست تا ينذيگش تشاتشًذ . ضَد 

  . ( هجاص است%1±تا 

اگش اًذاصُ گيشي اص طشيق يل ليٌل فيثش ًَسي يا هطاتِ آى اًجام گشدد هي تَاى ماتل هشجغ سا تا ماتل تحت آصهايص تِ غَست 

 . هَاصي هتػل ًوَد 
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 ّذف تؼييي دهاي ّادي تَسيلِ  :(تست با استفادٌ از اوذازٌ گيري دماي ريكص ي محاسبٍ دماي َادي  )ريش ديم 

ماتل هَسد استفادُ ٍ ًحَُ گشهايص آى تايذ هطاتِ تا ماتل . اًذاصُ گيشي هستقين جشياى ٍ هحاسثِ دها دس هحذٍدُ دهايي تست است 

تست ًيض تِ غَست هطاتِ ًوًَِ هشجغ هجذد . هشجغ تاضذ ٍ ّوچٌيي ًحَُ ًػة ماتل ٍ سٌسَس ًيض تايذ هطاتِ ماتل هشجغ تاضذ 

 ٍ تش هثٌاي اًذاصُ گيشي دهاي IEC 60853-2دس حيي ماليثشُ مشدى ٍ تست تايذ دهاي ّادي هطاتق استاًذاسد . اًجام هي گشدد 

تش هثٌاي دهاي اًذاصُ گيشي ضذُ دس سطح سٍمص ٍ هحاسثات دهاي ّادي ، هقذاس جشياى تش سٍي ػذد هَسد . سٍمص هحاسثِ گشدد 

 . ًياص تٌظين هي گشدد 

 

 اضافٍ ضذن تست الكتريكي بر ريي ريكص 

 

 هطاتق تٌذ 1-16، تِ تٌذ 26 ظ dاضافِ ضذى سديف  )اضافِ ضذى تست النتشيني تش سٍي سٍمص ًْايي تِ تست ّاي سٍتيي  

  ( استاًذاسد جذيذ 28 ظ 16-5

 IEC 60229:2007دس غَست تَافق تَليذ مٌٌذُ ٍ خشيذاس ماتل تايذ تحت تست النتشيني تش سٍي سٍمص هطاتق استاًذاسد 

ماتل ّايي مِ تش سٍي سٍمص ًْايي يل ًيوِ ّادي امستشٍد ضذُ داسًذ ًياصي تِ ايي تست ًذاسًذ ٍ تِ جاي آى .  قشاس گيشد 2-3تٌذ 

 .  تش سٍي آى اًجام داد 1-3 تٌذ IEC 60229:2007هي تَاى تست ٍلتاطي هطاتق استاًذاسد 

 

 تغيير ضخامت حذاقل غالف غير فلسي  

 

 53 ظ 3-5-17تٌذ /  استاًذاسد جذيذ 30 ظ 3-5-17تٌذ  )تغييش دس تٌذ اًذاصُ گيشي غالف غيش فلضي ٍ ضخاهت حذاقل 

  (استاًذاسد قذين 

% 15 ٍ تشاي سايش هَاسد 0.2+ ضخاهت % 20دس استاًذاسد قذين تشاي سٍمص ماتل سٍي آسهَس حذاقل ضخاهت تِ غَست 

 .  است 0.2+ ضخاهت % 20 تؼشيف ضذُ تَد اها دس استاًذاسد جذيذ 0.1+ ضخاهت 
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 هيلي هتش اص 0.3دس غَستي مِ اليِ ًيوِ ّادي خاسجي تِ غَست امستشٍد تِ طَس ماهل تش سٍي سٍمص قشاس گيشد ، تا ضخاهت 

آى هي تَاًذ تِ ػٌَاى ضخاهت سٍمص لحاظ گشدد ٍ تايذ سٍمص ضاهل ايي اليِ ًيوِ ّادي الضاهات هناًيني تؼييي ضذُ جْت سٍمص 

 . سا تشآٍسدُ ًوايذ 

 تغيير در تلًراوس َاي تست خمص 

 

 ظ 4-2-18تٌذ /  استاًذاسد قذين 59 ظ 3-1-18تٌذ  ) دس تست خوص تلَساًس هٌفي جْت قطش قشقشُ حزف ضذُ است 

  ( استاًذاسد جذيذ 33

 هي %5+ دس ًظش گشفتِ ضذُ تَد مِ دس استاًذاسد جذيذ ايي تلَساًس قطش تِ غَست %5±دس استاًذاسد قذين تلَساًس قطش 

 . تاضذ ٍ ضاهل قسوت هٌفي تلَساًس ًيست 

 

 اضافٍ ضذن اوذازٌ گيري ضخامت غالف سربي بٍ تست َاي وًعي غير الكتريكي

 

  ( 38 ظ 4-19تٌذ  ) اضافِ ضذى اًذاصُ گيشي ضخاهت غالف سشتي تِ تست ّاي ًَػي غيش النتشيني 

 تؼشيف گشديذُ تَد اها دس 6-17تش اساس استاًذاسد قذين اًذاصُ گيشي ضخاهت غالف سشتي تِ غَست تست ًوًَِ اي هطاتق تٌذ 

 هطاتِ فشم ًوًَِ اي ، تِ غَست ًَػي ًيض تؼشيف 4-19 ايي تست دس تٌذ 6-17استاًذاسد جذيذ ػالٍُ تش تست ًوًَِ اي هطاتق تٌذ 

 . گشديذُ است 

 

  پس از وصبACتغيير در تست يلتاش 

 

  ( استاًذاسد جذيذ 43 ظ 1-3-20تٌذ /  استاًذاسد قذين 81 ظ 1-2-20تٌذ  ) تش سٍي ػايق پس اص ًػة ACتغييش دس تست 

 .  سا تا فشماًس قذست سا اًجام داد ACطثق استاًذاسد قذين دس غَست تَافق تيي خشيذاس ٍ فشٍضٌذُ هي تَاى تست 
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  دقيقِ 5اػوال ٍلتاط فاص تِ فاص تيي ّادي ٍ اسنشيي فلضي تشاي هذت  

  ساػت 24اػوال ٍلتاط ًاهي سيستن تِ تشاي هذت  

 اها طثق استاًذاسد جذيذ هي تَاى دس غَست تَافق تيي خشيذاس ٍ فشٍضٌذُ تست ّاي صيش سا اًجام داد 

  ّشتض300 تا 20 دقيقِ دس فشماًس 15اػوال ٍلتاط فاص تِ فاص تيي ّادي ٍ اسنشيي فلضي تشاي هذت  

  ساػت24اػوال ٍلتاط ًاهي سيستن تِ تشاي هذت  

  3اػوال ٍلتاطU0 ّشتض تيي ّادي ٍ اسنشيي فلضي 0.1 دس فشماًس  

 

  پس از وصبDCتغيير تًضيحات تست 

 

  ( استاًذاسد قذين 81 ظ 2-2-20تٌذ /  استاًذاسد جذيذ 44 ظ 2-3-20تٌذ  ) پس اص ًػة DCتغييش دس تَضيحات تست 

 هوني است تشاي سيستن ػايقي خطشًاك تاضذ ، سٍش DC پس اص ًػة اػالم ضذُ مِ تست DCدس استاًذاسد قذين تست 

 هوني است تش سٍي سيستن ػايقي خطشًاك تاضذ ٍ  DCدس استاًذاسد جذيذ اػالم ضذُ مِ تست . تست ديگشي دس حال تشسسي است 

 .   سا هطاتق تٌذ قثل اًجام داد ACدس غَست اهناى تايذ تِ جاي آى تست 

 

 مىابع مًرد استفادٌ

[1] :  IEC 60502-2 : 2005 

[2] :  IEC 60502-2 : 2014 

 

:  تُيٍ كىىذٌ 

  ضشمت سيونَ– مٌتشل ميفيت حيي فشايٌذ ٍ تحقيق ٍ تَسؼِ ٍ آهَصش ٍاحذ

 


