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به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص می شود .پیش نکوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پک از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،به عنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکی شکود .بکدی ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بکی المللکی اسکتاندارد )، 1(ISOکمیسکیون بکی المللکی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاسکت و بکه عنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدک غکیایی
) 3(CACدر کشور فعالیت می کند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمنکد اکا خکا
کشور  ،از آخری پیشرفت اا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پیش بینی شده در قکانون ،بکرا حمایکت از مصکر کننکدگان ،حفک
سحمت و ایمنی فرد و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و/یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی اسکتاندارد ،اجبکار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی برا محصکوالت کشکور ،اجکرا اسکتاندارد کاالاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعا
در زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیز و صدورگواای سیستم اا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشکگاه
اا و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجش ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را بکر اسکاس
ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا اعطا و بر
عملکرد آن اا نظارت می کند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجش ،تعیکی عیکار فلکزات
گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.
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پیش گفتار
استاندارد" کاب اا اتصا ثانویه آب خن برا جوشکار مقاومتی  -قسکمت  : 3الزامکات آزمکون" ککه
پیش نوی آن درکمیسیون اا مربو توسط توسط انجم جوشکار و آزمایش اکا غیرمخکرب ایکران،
تهیه و تدوی شده و در در اشتصد و افتاد و چهارمی اجحس کمیتۀ ملی استاندارد مکانی و فلز شناسی
مور  1329/96/93مورد تصویب قرار گرفته است  ،این به استناد بند ی ماد  3قانون اصح قکوانی و
مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  ،1331به عنوان استاندارد ملی ایران
منتشر میشود .
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا ملی و جهانی در زمینۀ صنایع ،علکوم و خکدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ایک
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااد گرفکت  .بنکابرای ،
باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منبع و ماخی که برا تهیۀ ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
ISO 8205-3:1993, Water-cooled secondary connection cables for resistance welding - Part 3:
Test requirements.

ه

کابل هاي اتصال ثانويه آب خنک براي جوشکاري مقاومتي -
قسمت  : 3الزامات آزمون

3

هدف و دامنه کاربرد

اد از تدوی ای استاندارد ،تعیی رویه اا آزمون برا کابلها اتصا ثانویه ت رشته ا و دو رشته ا
به کار رفته برا جوشکار مقاومتی و فرآینداا وابسته می باشد .در ای استاندارد ،امچنی الزامات
مربو به مشخصه اا الکتریکی ،مکانیکی و خن کار ای کاب اا بیان می گردد.

1

مراجع الزامي

مدارک الزامی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است.
بدی ترتیب ،آن مقررات ،جزئی از ای استاندارد ملی ایران محسوب می شود .در صورتی که به مدرکی با
ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیه اا و تجدید نظراا بعد آن موردنظر ای استاندارد ملی
ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده شده است ،امواره آخری
تجدید نظر و اصححیه اا بعد آنها مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا ای استاندارد الزامی است:
برا

استانداردملی ایران به شماره  ،16623-1سا  ،1329کاب اا اتصا ثانویه آب خن
3-1
جوشکار مقاومتی  -قسمت  : 1ابعاد و الزامات کاب اا اتصا دو رشته ا
کابلها اتصا ثانویه آب خن برا جوشکار مقاومتی  -قسمت  : 9ابعاد و الزامات کاب اا
1-1
اتصا ت رشته ا

3

آزمون ها

امه آزمونها ،آزمون نوع می باشند.
شک  ،1مثالی از تأمی آب برا کاب را جهت اجرا آزمونها نیازمند به آن ،ارائه می نماید.
در زمان انجام آزمونها نباید اثر از نشت آب در اتصاالت مختلف وجود داشته باشد.

1

شکل  -3نمونه اي از تأمین آب براي کابل

3-3

تحمل فشار و نشت نکردن مدار آب

مدار آبی را که در جهت جریان آب کاب (پایی دست) آب بند شده است (برا مثا توسط بست شیر 3
نشان داده شده در شک  ،)1برا مدت زمان  ،6 minتحت فشار ( 3/3 barبه طور مثا با تنظیم شیر فشار
شک  )1قرار داید.
1-3

جريان آب

ای آزمون را به ترتیب ذی اجرا نمایید.
 با کاب قرار گرفته به صورت مسقیم و تخت بر رو ی سطح افقی (به شک  - 9الف مراجعه شود). با کاب خم شده با ی شعاع انحنا  399 mmکه رو ی سطح افقی قرارگرفته است (به شک -9ب مراجعه شود) .
برا ی فشار در خح جهت جریان آب (فشار باالدست) برابر یا بیشتر از  ،1 barافت فشار مسیر را با
گردش آب در کاب (به طور مثا توسط باز نمودن شیراا  9و  3مطاب شک  ،)1در میزان bar ( 39 Pa
 )9/3تنظیم نمایید.
جریان آب با استفاده از ی ترانسدیوسر جریان مناسب اندازه گیر شود (مورد  3نشان داده شده در شک
.)1
3-3

صحه گذاري انعطاف پذيري در بخش هاي انتهايي

ای آزمون را رو ی کاب راکتان  1پایی با مساحت سطح مقطع عرضی  999 mm2و طو 9399 mm
به عنوان نماینده کابلها دارا طراحی مشابه با مساحت مقطع عرضی و طو تعیی شده مطاب با
استاندارداا ملی به شماره اا  INSO 16693-1و  ،INSO 16693-2اجرا کنید .

. Reactance

9

1

3-3-3

ثابت کردن کابل

کاب مورد نظر توسط یکی از اتصا اا انتهایی به ی ابزار دارا خط کشها مدرج افقی و عمود  ،ثابت
کنید به نحو که انتها دیگر آن به صورت آزاد آویزان باشد .ای امر ،به منظور اندازه گیر مختصات ی
نقطه صورت می پییرد (به شک  3مراجعه شود).
آزمون باال ،برا ار ی از دو بخش انتهایی کاب انجام داید .
ابعاد بر حسب میلی متر

ب -کابل انحنادار

الف -کابل مستقیم
شکل  -1صحه گذاري جريان آب
ابعاد بر حسب میلی متر

ب -تعیین شعاع انحنا

الف -وسیله آزمون
شکل  -3اندازه گیري شعاع انحنا

3

1-3-3

اندازه گیري هاي مورد نیاز

با استفاده از دو خط کش مدرج ،عرض  yدر ار ی از نقا  B ،Aو  Cکه  xآنها به ترتیب برابر ،9 mm
 139 mmو  399 mmمی باشد ،اندازه گیر کنید .نقطه مبدأ  Aدر محور مختصات ،نقطه تقاطع محور
سورا در ثابت کردن انتهایی با صفحه میانی آن می باشد ؛ نقا  Bو Cرو محورکاب قرار می گیرند (به
شک  3مراجعه شود) .
3-3-3

تفسیر نتايج

قوس دایره عبور از سه نقطه  B ،Aو  ،Cبه وسیله تفسیر اندسی تعیی کنید  .شعاع قوس باید به عنوان
شعاع انحنا در نظر گرفته شود (به شک -3ب مراجعه شود) .
ياد آوري  -3در صورتی که عرض نقطه  Cبیشتر از  9/3 mباشد ،شعاع انحنا ،زیر  9/3 mدر نظر بگیرید (مشرو
بر ای که عرض نقطه  Bصفر نباشد).
4-3

پیچش

ای آزمون را رو ی کاب راکتان پایی با سطح مقطع  999 mm2و طو  1939 mmبه عنوان نماینده
کابلها دارا طراحی مشابه با سطح مقطع و طو تعیی شده مطاب با  INSO 16693-1و INSO
 ،)16693-2اجرا شود .
3-4-3

استقرار جهت آزمون

به شک  2مراجعه شود .
کاب را به وسیله اتصا انتهایی که توسط آن از حرکات چرخشی و انتقالی بازداشته شده و معل
می گردد ،به صورت عمود آویزان کرد .ی نیرو به میزان  ،399 N ± 39 Nتوسط ی کوپلینگ دو شاخه
در حا چرخش ،به اتصا انتهایی پایی تر کاب اعما گردد .کاب مورد نظر ،تحت ی فشار bar( 139 Pa
 ،)1/3با آب پر شود.
1-4-3

اندازه گیري هاي مورد نیاز

گشتاور مورد نیاز جهت اعما چرخش  139درجه ا
اندازه گیر شود.
5-3

در اری

از جهات اتصا انتهایی پایی

تر،

اندازه گیري مقاومت عايقي

مقاومت عایقی ی
اندازه گیر شود.

کاب

خش

جدید ،با اعما ی

2

ولتاژ  d.c.به میزان  23 Vبرا

مدت ،1 min

تعیین امپدانس 3کابل (تنها برا کابلها مطاب با )INSO 16693-1
6-3
امپدان کاب  ،در39 ˚Cتوسط اعما ی ولتاژ متناوب تاحدامکان سینوسی با بسامد  39 Hzو مقدار r.m.s.
معاد  Uبه ترمینالها آن و اندازه گیر شدت جریان گردشی در کاب  Iبه وسیله ی چنبره 9واسنجی
شده ،تعیی گردد .سپ  ،میزان امپدان  Zتوسط فرمو ذی محاسبه می گردد:
Z = U/I

شکل  -4نحوه استقرار براي آزمون پیچش

7-3

تعیین مقاومت کابل

مقاومت کاب  ،در  39 ˚Cو در حالتی که کاب بدون آب می باشد ،توسط اعما ی ولتاژ دائمیUبه پایانه اا
آن و اندازه گیر شدت جریان گردشی در کاب  ،Iتعیی گردد .سپ  ،میزان مقاومت  Rبا فرمو ذیر
محاسبه می شود :
R = U/I

. Impedance
. Toroid

3

1
2

8-3

محاسبه ( cos تنها برا کابلها مطاب با )INSO 16693-1

سپ  ،مقدار  cos کاب  ،با استفاده از مقادیر بدست آمده در  6-3و  ،3-3به شر زیر می تواند محاسبه
شود :
cos= R/Z

6-3

آزمون دوام

3-6-3

اصول

اصو آزمون ،تخمی عمر ی نوع کاب راکتان پایی و تغییر مقاومت آن در طی زمان است .
جهت انجام ای آزمون ،کاب به ی ابزار آزمون متص می گردد .ای ابزار ،قادر به بازساز جابجایی اا،
مای شدنها و پیچیدنها مشابه آنچه در شرایط سروی ر می داد ،می باشد .در اینجا ،جریان الکتریکی
توسط ترانسفورمر جوشکار تامی گردیده و شرایط خن کار نیز فراام می گردد .سپ  ،کاب تحت ی
سر چرخه اا شام تعداد ثابتی از جریانها پالسی (در ذیر ،به عنوان مدت و جریان الکتریکی
جوشکار  ،مربو می شود) و حرکتها گوناگون ممک قرار می گیرد.
ای آزمون نوع باید بر رو طو بیان شده در جدو  9399( 1میلی متر) صورت پییرد.
جدول  -3متغیرهاي تنظیمي براي کابلهاي با طول 1522 mm

سطح مقطع
کابل
mm2

160
200
250
315

1-6-3

جريان
kA

مدت زمان
اعمال جريان
s

16
19
19
24

0.24
0.4
0.4
0.5

تعداد
پالسهاي
جريان بر
دقیقه
13
13
15
10

نسبت
عملکرد
(سیکل
وظیفه)

مدت زمان
يک چرخه

مدت چرخه

جوشکاري

آزمون

s

%

5.2
8.6
10
8.3

4.6
4.6
4
6

2 min 25 s
2 min 25 s
2 min 7 s
3 min 7 s

دستگاه آزمون

شک  ،3مثالی از دستگاه آزمون را ارائه می داد.
3-6-3

متغیرهاي تنظیمي

آزمون باید بر رو ی کاب با طو  9399 mmصورت پییرد .از متغیراا تنظیمی ارائه شده برا سطح
مقطعها گوناگون در جدو  ،1باید استفاده شود .
مدار خن کننده باید به نحو تنظیم گردد که افت فشار معاد  )9/3 bar ( 39 Paحاص شود.
6

4-6-3

چرخه آزمون

ار چرخه آزمون باید دارا مدت زمان مشخص شده در جدو  1بوده و شام موارد ذی باشد:
 ی بار حرکت رو به جلو وسیله حم کننده 1در مسافتی معاد 399 mm؛  13بار حرکت پیچشی  29درجه ا اعما شده در حرکت رو به جلو که پیچشی در جهت عک بهمنظور بازگشت به وضعیت اولیه را در پی خوااد داشت؛
  19بار مای (خم شدن کاب در اثر چرخش وسیله حم کننده)  29درجه ا اعما شده در حرکت روبه جلو که مای شدنی در جهت عک به منظور بازگشت به وضعیت اولیه را در پی خوااد داشت؛
  39بار اعما جریان مطاب مدت زمان مشخص شده در جدو 1؛ ی عدد جابجایی رو به عقب وسیله حم کننده به منظور بازگشت به وضعیت اولیه.آغاز چرخه ،به عنوان شروع حرکت رو به جلو وسیله حم کننده تعریف گردیده و خاتمه چرخه ،به عنوان
بازگشت وسیله حم کننده به وضعیت اولیه تعریف می شود.
شک  ،6نمودار ی چرخه آزمون را ارائه می نماید.
5-6-3

رويه و مدت آزمون

بار تعیی گردیده و منحنی ) Z = f(Nترسیم شود ( Nشماره

میزان امپدان کاب  ،ار  9999چرخه ی
چرخه اا می باشد).
ای آزمون ،به محض مشااده نخستی نشانه ازکار افتادگی متوقف گردد (به طور مثا بیرون زدن آب یا
پارگی کاب ) .تعداد چرخه اا انجام پییرفته و طبیعت از کار افتادگی ،مورد توجه قرار گیرند.
32-3

گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شام اطحعات ذیر باشد:
الف  -ارجاع به ای قسمت از استاندارد ملی ایران شماره  INSO 16693-3؛
ب  -شناسه کاب مورد آزمون؛
پ  -نتایج آزمایش اا ؛
ت  -ار رویداد که نتایج را متاثر می سازد.

. Carriage

3

1

ابعاد بر حسب میلی متر

شکل  -5نمونه اي از دستگاه آزمون براي اجراي آزمون تحمل يک کابل داراي راکتانس پايین

راهنما:
C
T
B
I

کالسکه
پیچش
کج شدن
جریان الکتریکی

پیشرو کالسکه
پیچش مثبت
کج شدن رو به جلو

بازگشت کالسکه
پیچش منفی
کج شدن معکوس

شکل  -6نمودار چرخه آزمون
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