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สายไฟฟาแรงดันสูงหุมดวยฉนวน
ครอสลิงกดพอลิเอทิลนี สำหรับแรงดันไฟฟา
ทีก่ ำหนดตัง้ แต 60 กิโลโวลต ถึง 115 กิโลโวลต
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีก้ ำหนดสายไฟฟาแรงดันสูงหมุ ดวยฉนวนครอสลิงกดพอลิเอทิลนี สำหรับ
แรงดันไฟฟาทีก่ ำหนดตัง้ แต 60 กิโลโวลต ถึง 115 กิโลโวลต ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “สายไฟฟา”
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุม สายไฟฟาตัวนำทองแดงและอะลูมเิ นียมซึง่ มีตวั นำแกนเดียว
ฉนวนครอสลิงกดพอลิเอทิลนี เปลือกเปนพอลิเอทิลนี หรือพอลิไวนิลคลอไรด เหมาะทีจ่ ะใชงานในทอ ราง
และฝงดินโดยตรง โดยเฉพาะตองแชอยใู นน้ำตลอดเวลา ไมครอบคลุมถึงสายไฟฟาชนิดพิเศษ เชน สายไฟฟา
ทีใ่ ชใตทะเล (submarine cable)

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
2.1 ครอสลิงกดพอลิเอทิลนี (cross-linked polyethylene compound : XLPE) หมายถึง สารประกอบพอลิเอทิลนี
ทีถ่ กู เปลีย่ นโครงสรางโมเลกุลจากเสนตรงใหเกาะเกีย่ วกันเปนรางแห เพือ่ ใหมสี มบัตติ ามทีต่ อ งการ
2.2 แรงดันไฟฟาทีก่ ำหนด (rated voltage) หมายถึง แรงดันไฟฟาคารากของกำลังสองเฉลีย่ ระหวางเฟสกับเฟส
2.3 แรงดันไฟฟา Uo หมายถึง แรงดันไฟฟาคารากของกำลังสองเฉลีย่ ระหวางเฟสกับดิน
2.4 ตัวนำ (conductor) หมายถึง ลวดทองแดงหรือลวดอะลูมเิ นียมตีเกลียวซึง่ อยใู นรูปของการตีเกลียวรวมศูนย
กลมอัดแนน (compact round concentric lay stranding) หรือตีเกลียวแยกสวนอัดแนน (milliken conductor)
2.5 ตัวกัน้ ตัวนำ (conductor screen) หมายถึง ชัน้ ของสารกึง่ ตัวนำ (semi-conducting) ซึง่ อยใู นรูปของสารประกอบ
ทีใ่ ชหมุ และเทปทีใ่ ชพนั ทับบนตัวนำ ทำใหผวิ นอกราบเรียบสม่ำเสมอ เพือ่ ทำใหสนามไฟฟาระหวางตัวนำกับ
ฉนวนสม่ำเสมอทุกทิศทาง และยังชวยลดความเคนทางแรงดันไฟฟา (voltage stress) ทีเ่ กิดขึน้ ดวย
2.6 ฉนวน (insulation) หมายถึง ครอสลิงกดพอลิเอทิลนี ทีใ่ ชหมุ ทับบนชัน้ ของตัวกัน้ ตัวนำ มีหนาทีป่ อ งกันไมให
กระแสไฟฟารัว่ ออกมาทำอันตรายตอบุคคลหรือสิง่ แวดลอม และปองกันไมใหเกิดการลัดวงจร
2.7 ตัวกัน้ ฉนวน (insulation screen) หมายถึง ชัน้ ของสารกึง่ ตัวนำซึง่ อยใู นรูปของสารประกอบทีใ่ ชหมุ ทำใหผวิ นอก
ของฉนวนราบเรียบสม่ำเสมอ เพือ่ ทำใหสนามไฟฟาระหวางฉนวนกับตัวกัน้ โลหะสม่ำเสมอทุกทิศทาง และยัง
ชวยลดความเคนทางแรงดันไฟฟาทีเ่ กิดขึน้ ดวย
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2.8 เทปสังเคราะหปอ งกันการซึมของน้ำ (synthetic water blocking tape) หมายถึง เทปทีท่ ำจากสารสังเคราะห
ทีส่ ามารถดูดซึมน้ำไวในตัวเทปได มีหนาทีป่ อ งกันไมใหน้ำซึมเขาไปในสายไฟฟา และปองกันไมใหสว นทีเ่ ปนโลหะ
ทำใหเกิดรอยหรือสัมผัสโดยตรงกับสวนทีเ่ ปนอโลหะ เทปนีม้ ี 2 ประเภท คือ ประเภททีเ่ ปนสารกึง่ ตัวนำ และ
ประเภททีไ่ มเปนตัวนำ (non conducting)
2.9 ตัวกั้นโลหะ (metallic screen) หมายถึง ตัวกั้นที่เปนลวดและเทปทองแดงประกอบกัน มีหนาที่ปองกัน
สนามไฟฟาไมใหเกิดอันตรายตอบุคคลและสิง่ แวดลอม และปองกันไมให ไปรบกวนระบบอืน่ ๆ และใชเปน
สายดินตอเขากับระบบสายดินของระบบไฟฟา
2.10 ตัวปองกันน้ำโดยรอบ (radial water barrier) หมายถึง เทปอะลูมเิ นียมทีเ่ คลือบดวยสารประกอบทัง้ สองดาน
ใชพนั หรือหอบนสายไฟฟาใตชนั้ ของเปลือกนอก ซึง่ เมือ่ ไดรบั ความรอนสารประกอบทีเ่ คลือบไวทงั้ สองดาน
บนสวนทีซ่ อ นทับกันจะละลายติดกัน มีหนาทีป่ อ งกันไมใหน้ำซึมเขาสาย ไฟฟา
2.11 เปลือก (sheath) หมายถึง สารประกอบพอลิเอทิลนี หรือพอลิไวนิลคลอไรดใชหมุ ชัน้ นอกสุดของสายไฟฟา
ปองกันแรงกระแทก เสียดสี และทนทานตอสภาวะแวดลอม
2.12 คาทีร่ ะบุ (nominal value) หมายถึง คาตาง ๆ ทีก่ ำหนดและใชแสดงในตาราง
2.13 คามัธยฐาน (median value) หมายถึง คาตรงกลางถาจำนวนคาทัง้ หมดเปนเลขคี่ หรือหมายถึงคาเฉลีย่ ของ
คาตรงกลาง 2 คา ถาจำนวนคาทัง้ หมดเปนเลขคู เมือ่ คาทีไ่ ดจากผลการทดสอบมีหลายจำนวนและเรียงตาม
จากมากไปหานอย หรือนอยไปหามาก
2.14 การทดสอบประจำของสายไฟฟา (routine test on cable) หมายถึง การทดสอบทีท่ ำโดยผผู ลิตบนความยาว
ของสายไฟฟาทีผ่ ลิตแตละเสน เพือ่ ตรวจสอบวาตลอดความยาวของสายไฟฟาทัง้ หมดทีผ่ ลิตแตละเสนเปนไป
ตามขอกำหนด
2.15 การทดสอบตัวอยางของสายไฟฟา (sample test on cable) หมายถึง การทดสอบทีท่ ำโดยผผู ลิตบนตัวอยาง
ของสายไฟฟาสำเร็จรูปแตละตัวอยาง หรือสวนประกอบทีไ่ ดมาจากสายไฟฟาสำเร็จรูป เพือ่ ทวนสอบวาผลิตภัณฑ
สำเร็จรูปเปนไปตามขอกำหนด
2.16 การทดสอบเฉพาะแบบ (type test) หมายถึง การทดสอบที่ทำกอนนำผลิตภัณฑสูทองตลาด เพื่อแสดงวา
ผลิตภัณฑมสี มบัตเิ ปนทีน่ า พอใจ ซึง่ ตองการการทดสอบทีส่ มบูรณเปนหลักฐานเพียงครัง้ เดียว โดยไมตอ งทดสอบ
ซ้ำ ถาไมมกี ารเปลีย่ นแปลงในวัสดุประกอบของสายไฟฟา หรือการออกแบบ หรือกระบวนการผลิต ซึง่ อาจ
เปลีย่ นแปลงลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ

3. ประเภท
สายไฟฟาแบงเปน 2 ประเภท ตามพิสยั แรงดันไฟฟาทีก่ ำหนด คือ
3.1 ประเภทใชกบั พิสยั แรงดันไฟฟาทีก่ ำหนด 60 กิโลโวลต ถึง 69 กิโลโวลต
3.2 ประเภทใชกบั พิสยั แรงดันไฟฟาทีก่ ำหนด 110 กิโลโวลต ถึง 115 กิโลโวลต
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4. ขนาด
4.1 ขนาดและรายละเอียดของสายไฟฟา ใหเปนตามทีก่ ำหนดในตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 4
ตารางที่ 1 สายไฟฟาตัวนำทองแดงพิสยั แรงดันไฟฟาทีก่ ำหนด 60 กิโลโวลต ถึง 69 กิโลโวลต
(ขอ 4.1)
พืน้ ที่หนาตัดระบุ
จํานวนเสนลวดในตัวนํา ต่ําสุด
เสนผานศูนยกลางของตัวนํา
ความหนาของตัวกั้นตัวนํา
ความหนาของฉนวน
ชวงของเสนผานศูนยกลางหลังหุมฉนวน
ความหนาของตัวกั้นฉนวน
พืน้ ที่หนาตัดทัง้ หมดของตัวกั้นลวดทองแดง ต่ําสุด

จํานวนเสนลวดของตัวกั้นลวดทองแดง ต่ําสุด
ความหนาเฉลี่ยของเทปอะลูมิเนียม
ในตัวปองกันน้ําโดยรอบ ต่ําสุด
ความหนาของเปลือก (ไมรวมสัน)
ชวงของเสนผานศูนยกลางของสายไฟฟา (ไมรวมสัน)
o

ความตานทานกระแสตรงของตัวนําที่ 20 C สูงสุด

400
500
630
800
1000
1200
mm2
เสน
53
53
53
53
53
mm
23.4
26.7
30.2
34.0
40.0
43.0
mm
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
mm
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
mm 48 ถึง 52 51 ถึง 55 55 ถึง 58 59 ถึง 62 64 ถึง 67 67 ถึง 73
mm
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2
95
95
95
95
120
120
mm
หรือ
120
เสน
50
50
50
50
70
70
mm
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
mm
mm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
65 ถึง 70 68 ถึง 73 72 ถึง 77 76 ถึง 81 81 ถึง 86 84 ถึง 92
Ω/km 0.0470 0.0366 0.0283 0.0221 0.0176 0.0151
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ตารางที่ 2 สายไฟฟาตัวนำทองแดงพิสยั แรงดันไฟฟาทีก่ ำหนด 110 กิโลโวลต ถึง 115 กิโลโวลต
(ขอ 4.1)
พื้นที่หนาตัดระบุ
จํานวนเสนลวดในตัวนํา ต่ําสุด
เสนผานศูนยกลางของตัวนํา
ความหนาของตัวกั้นตัวนํา
ความหนาของฉนวน
ชวงของเสนผานศูนยกลางหลังหุมฉนวน
ความหนาของตัวกั้นฉนวน
พื้นที่หนาตัดทั้งหมดของตัว้ กั้นลวดทองแดง ต่ําสุด

จํานวนเสนลวดของตัวกั้นลวดทองแดง ต่ําสุด
ความหนาเฉลี่ยของเทปอะลูมิเนียม
ในตัวปองกันน้ําโดยรอบ ต่ําสุด
ความหนาของเปลือก (ไมรวมสัน)
ชวงของเสนผานศูนยกลางของสายไฟฟา (ไมรวมสัน)
ความตานทานกระแสตรงของตัวนําที่ 20oC สูงสุด

400
500
630
800
1000
1200
mm2
เสน
53
53
53
53
53
mm
23.4
26.7
30.2
34.0
40.0
43.0
mm
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
mm
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
mm 59 ถึง 62 62 ถึง 65 65 ถึง 68 69 ถึง 72 75 ถึง 78 77 ถึง 83
mm
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2
95
95
95
95
120
120
mm
หรือ
120
เสน
mm

50
0.19

50
0.19

50
0.19

70
0.19

70
0.19

70
0.19

mm
mm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.6
3.8
76 ถึง 81 79 ถึง 84 83 ถึง 88 86 ถึง 91 92 ถึง 97 93 ถึง 101
Ω/km 0.0470 0.0366 0.0283 0.0221 0.0176 0.0151

ตารางที่ 3 สายไฟฟาตัวนำอะลูมเิ นียมพิสยั แรงดันไฟฟาทีก่ ำหนด 60 กิโลโวลต ถึง 69 กิโลโวลต
(ขอ 4.1)
2

พืน้ ที่หนาตัดระบุ
จํานวนเสนลวดในตัวนํา ต่ําสุด
เสนผานศูนยกลางของตัวนํา
ความหนาของตัวกั้นตัวนํา
ความหนาของฉนวน
ชวงของเสนผานศูนยกลางหลังหุมฉนวน
ความหนาของตัวกั้นฉนวน
พืน้ ที่หนาตัดทัง้ หมดของตัวกั้นลวดทองแดง ต่ําสุด

จํานวนเสนลวดของตัวกั้นลวดทองแดง ต่ําสุด
ความหนาเฉลี่ยของเทปอะลูมิเนียม
ในตัวปองกันน้ําโดยรอบ ต่ําสุด
ความหนาของเปลือก (ไมรวมสัน)
ชวงของเสนผานศูนยกลางของสายไฟฟา (ไมรวมสัน)
o

ความตานทานกระแสตรงของตัวนําที่ 20 C สูงสุด

mm
เสน
mm
mm
mm
mm
mm

mm2

เสน
mm

400

500

630

800

1000

1200

53
53
53
53
53
23.4
26.7
30.2
34.0
40.0
43.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
48 ถึง 52 51 ถึง 55 55 ถึง 58 59 ถึง 62 64 ถึง 67 67 ถึง 73
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
120
120
95
95
95
95
หรือ
120
50
0.19

mm
mm

50
0.19

50
0.19

50
0.19

70
0.19

70
0.19

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
65 ถึง 70 68 ถึง 73 72 ถึง 77 76 ถึง 81 81 ถึง 86 84 ถึง 92
Ω/km 0.0778 0.0605 0.0469 0.0367 0.0291 0.0247
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ตารางที่ 4 สายไฟฟาตัวนำอะลูมเิ นียมพิสยั แรงดันไฟฟาทีก่ ำหนด 110 กิโลโวลต ถึง 115 กิโลโวลต
(ขอ 4.1)
พื้นที่หนาตัดระบุ
จํานวนเสนลวดในตัวนํา ต่ําสุด
เสนผานศูนยกลางของตัวนํา
ความหนาของตัวกั้นของตัวนํา
ความหนาของฉนวน
ชวงของเสนผานศูนยกลางหลังหุมฉนวน
ความหนาของตัวกั้นของฉนวน
พื้นที่หนาตัดทั้งหมดของตัวกั้นลวดทองแดง ต่ําสุด

จํานวนเสนลวดของตัวกั้นลวดทองแดง ต่าํ สุด
ความหนาเฉลี่ยของเทปอะลูมิเนียม
ในตัวปองกันน้ําโดยรอบ ต่าํ สุด
ความหนาของเปลือก (ไมรวมสัน)
ชวงของเสนผานศูนยกลางของสายไฟฟา (ไมรวมสัน)
ความตานทานกระแสตรงของตัวนําที่ 20oC สูงสุด

400
500
630
800
1000
1200
mm2
เสน
53
53
53
53
53
mm
23.4
26.7
30.2
34.0
40.0
43.0
mm
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
mm
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
mm 59 ถึง 62 62 ถึง 65 65 ถึง 68 69 ถึง 72 75 ถึง 78 77 ถึง 83
mm
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
95
95
95
95
120
120
mm2
หรือ
120
เสน
50
50
50
70
70
70
mm
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
mm
mm

3.5
3.5
3.5
3.5
3.6
3.8
76 ถึง 81 79 ถึง 84 83 ถึง 88 86 ถึง 91 92 ถึง 97 93 ถึง 101
Ω/km 0.0778 0.0605 0.0469 0.0367 0.0291 0.0247

5. วัสดุและการทำ
5.1 ตัวนำ
5.1.1 ตัวนำตองเปนทองแดงอบออนหรืออะลูมเิ นียม มีโครงสรางแบบตีเกลียวรวมศูนยกลมอัดแนนหรือตีเกลียว
แยกสวนอัดแนน เปนไปตาม IEC 60228
5.2 ตัวกัน้ ตัวนำ
5.2.1 ความหนาเฉลีย่ ของตัวกัน้ ตัวนำ ตองไมนอ ยกวาคาทีร่ ะบุใน ตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 4
5.2.2 ความหนาต่ำสุดของตัวกัน้ ตัวนำ ตองไมนอ ยกวารอยละ 80 ของคาทีร่ ะบุในตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 4
5.3 ฉนวน
5.3.1 ฉนวนตองเปนครอสลิงกดพอลิเอทิลนี ไมมคี ารบอนแบล็ก โดยหมุ พรอมกันกับชัน้ ตัวกัน้ ตัวนำ และชัน้
ตัวกัน้ ฉนวน
5.3.2 กระบวนการบมตองเปนแบบแหง (dry curing process) หามบมดวยน้ำรอนหรือไอน้ำ
5.3.3 ความหนาเฉลีย่ ของฉนวน ตองไมนอ ยกวาคาทีร่ ะบุในตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 4
5.3.4 ความหนาต่ำสุดของฉนวนตองไมนอ ยกวารอยละ 90 ของคา ทีร่ ะบุในตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 4 และ
จุดเยือ้ งศูนย ไมมากกวา 0.12 ซึง่ วัดจากหนาตัดเดียวกันของฉนวน คำนวณไดจากสูตร
tmax - tmin
tmax

–5–

มอก. 2202–2547
เมื่อ
tmax คือ ความหนาสูงสุด เปน มิลลิเมตร
tmin คือ ความหนาต่ำสุด เปน มิลลิเมตร
5.4 ตัวกัน้ ฉนวน
5.4.1 ความหนาเฉลีย่ ของตัวกัน้ ฉนวน ตองไมนอ ยกวาคาทีร่ ะบุในตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 4
5.4.2 ความหนาต่ำสุดของตัวกัน้ ฉนวน ตองไมนอ ยกวารอยละ 80 ของคาทีร่ ะบุในตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 4
5.5 เทปสังเคราะหประเภททีเ่ ปนสารกึง่ ตัวนำสำหรับใชปอ งกันการซึมของน้ำ
5.5.1 เทปสังเคราะหประเภททีเ่ ปนสารกึง่ ตัวนำสำหรับใชปอ งกันการซึมของน้ำ ตองใชรองใตตวั กัน้ โลหะ เพือ่ ใช
เปนตัวปองกันน้ำซึมตลอดความยาวของสายไฟฟา
5.5.2 เทปนีต้ อ งไมทำปฏิกริ ยิ ากับวัสดุประกอบอืน่ ๆ ของสายไฟฟา และไมทำใหเกิดการเปนสนิมกับชัน้ ทีเ่ ปน
โลหะทีอ่ ยตู ดิ กัน
5.6 ตัวกัน้ โลหะ
5.6.1 ตัวกัน้ โลหะตองเปนลวดและเทปทองแดงประกอบกัน ซึง่ ลวดทองแดงตองตีเกลียวรอบแกนของสายไฟฟา
และพันทับดวยเทปสัมผัสทีท่ ำดวยทองแดง โดยมีความตอเนือ่ งทางไฟฟาตลอดความยาวของสายไฟฟา
5.6.2 พืน้ ทีห่ นาตัดทัง้ หมดและจำนวนเสนลวดต่ำสุดของตัวกัน้ โลหะ ตองไมนอ ยกวาคาทีร่ ะบุในตารางที่ 1 ถึง
ตารางที่ 4
5.7 เทปสังเคราะหประเภททีไ่ มเปนตัวนำสำหรับใชปอ งกันการซึมของน้ำและกันกระแทก
5.7.1 เทปสังเคราะหประเภททีไ่ มเปนตัวนำสำหรับใชปอ งกันการซึมของน้ำ ตองพันบนตัวกัน้ โลหะ เพือ่ ใชเปน
ตัวปองกันน้ำซึมตลอดความยาวของสายไฟฟา
5.7.2 ความหนาของเทปตองมากพอทีจ่ ะรับการขยายตัวจากความรอน เปนชัน้ กันกระแทกและยืดตัวจากการ
โคงงอของสายไฟฟา
5.7.3 เทปนีต้ อ งไมทำปฏิกริ ยิ ากับวัสดุประกอบอืน่ ๆ ของสายไฟฟา และไมใหเกิดสนิมกับชัน้ ทีเ่ ปนโลหะทีอ่ ยู
ติดกัน
5.8 ตัวปองกันน้ำโดยรอบ
5.8.1 เพือ่ ปองกันการแทรกซึมของน้ำโดยรอบ จะตองมีชนั้ กัน้ ขวางการแทรกซึมของน้ำอยใู ตชนั้ เปลือกนอกซึง่
ประกอบดวยแผนเทปอะลูมเิ นียมทีม่ คี วามหนาเฉลีย่ ตามตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 4 ทัง้ สองดานของเทป
อะลูมเิ นียมถูกเคลือบดวยพอลิเอทิลนี หรือโพลิเมอรรว มทีใ่ ชกรดเอทิลนี อะคริลกิ เปนตัวประสาน (ethylene
acrylic acid adhesive co-polymer)
5.9 เปลือก
5.9.1 เปลือกตองเปนสารประกอบพอลิเอทิลนี เอสที 7 (ST7) หรือพอลิไวนิลคลอไรดเอสที 2 (ST2) สำหรับ
ใชกบั สายไฟฟาทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ วั นำสูงสุด 90 องศาเซลเซียส ภายใตภาวะใชงานปกติ
5.9.2 ในกรณีทเี่ ปลือกเปนแบบมีสนั ความกวางของยอดสัน ความลึก และระยะหางระหวางกึง่ กลางของยอดสัน
ใหเปนตามขอตกลงระหวางผซู อื้ และผขู าย
5.9.3 ความหนาเฉลีย่ ของเปลือก (ไมรวมสัน) ตองไมนอ ยกวาคาทีร่ ะบุในตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 4
5.9.4 ความหนาต่ำสุดของเปลือก (ไมรวมสัน) ตองไมนอ ยกวารอยละ 85 ของคาทีร่ ะบุในตารางที่ 1 ถึงตาราง
ที่ 4
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6. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
6.1 คุณลักษณะทีต่ อ งทดสอบประจำของสายไฟฟา
6.1.1 การปลอยประจุบางสวน (partial discharge)
เมือ่ ทดสอบตามขอ 10.2 แลว การปลอยประจุบางสวนที่ 1.5Uo ตองไมเกิน 10 พิโคคูลอมบ
6.1.2 ความทนทานไฟฟาของสายไฟฟา
เมือ่ ทดสอบตามขอ 10.3 สายไฟฟาตองไมเสียสภาพฉับพลัน
6.1.3 ความทนทานไฟฟาของเปลือก
เมือ่ ทดสอบตามขอ 10.4 เปลือกตองไมเสียสภาพฉับพลัน
6.2 คุณลักษณะทีต่ อ งทดสอบตัวอยางของสายไฟฟา
6.2.1 ลักษณะตัวนำ ขนาดและความหนาของชัน้ ตางๆ เมือ่ ทดสอบตามขอ 10.5 ขอ 10.6 ขอ 10.7 และขอ
10.8 แลว จำนวนเสนลวดในตัวนำตองไมนอ ยกวาทีร่ ะบุในตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 4 เสนผานศูนยกลางของ
ตัวนำใหเปนตามทีร่ ะบุในตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 4 โดยมีเกณฑความคลาดเคลือ่ นไมเกิน รอยละ 1
สำหรับสายไฟฟาทีม่ ขี นาดไมเกิน 800 ตารางมิลลิเมตร และสายไฟฟาทีม่ ขี นาดเกิน 800 ตารางมิลลิเมตร
ใหเปนตามขอตกลงระหวางผซู อื้ และผขู ายแตไมเกิน ± รอยละ 2 ความหนาของชัน้ ตางๆ แตละชัน้ ตองเปน
ตามทีร่ ะบุในตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 4
6.2.2 ความตานทานของตัวนำ (conductor resistance)
เมือ่ ทดสอบตามขอ 10.9 ความตานทานกระแสตรงของตัวนำสูงสุดที่ 20 องศาเซลเซียส ตองไมเกินคา
ทีก่ ำหนดในตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 4
6.2.3 ความยืดตัวของฉนวนเมือ่ ไดรบั ความรอน (hot set)
เมือ่ ทดสอบตามขอ 10.10 ความยืดของฉนวนเมือ่ ไดรบั ความรอนและมีน้ำหนักถวง ตองมีคา สูงสุดไมเกิน
รอยละ 175 และการยืดตัวหลังจากปลอยใหเย็นตัวและไมมนี ้ำหนักถวง ตองมีคา สูงสุดไมเกินรอยละ 15
6.2.4 ความจุไฟฟา (capacitance)
เมือ่ ทดสอบตามขอ 10.11 แลว ความจุไฟฟาทีว่ ดั ได ตองไมเกินรอยละ 8 ของคาระบุทแี่ จงโดยผผู ลิต
6.3 คุณลักษณะทีท่ ดสอบเฉพาะแบบ
6.3.1 คุณลักษณะทีท่ ดสอบเฉพาะแบบทางไฟฟา
6.3.1.1 การปลอยประจุบางสวนทีไ่ ดหลังจากทดสอบความโคงงอ (bending followed by partial discharge)
เมือ่ ทดสอบตามขอ 10.12 แลวการปลอยประจุบางสวนที่ 1.5Uo ตองไมเกิน 5 พิโคคูลอมป
6.3.1.2 ตัวประกอบพลังงานสูญเปลา (tan δ)
เมือ่ ทดสอบตามขอ 10.13 แลว คาทีว่ ดั ไดตอ งไมเกิน 0.001
6.3.1.3 ความทนทานไฟฟา ขณะเกิดวัฏจักรการใหความรอน (heating cycle voltage test)
เมือ่ ทดสอบตามขอ 10.14 แลว หากมีการทดสอบการปลอยประจุบางสวน คาการปลอยประจุบางสวน
ทีว่ ดั ไดที่ 1.5Uo ตองไมเกิน 5 พิโคคูลอมบ หรือหากยังไมทดสอบการปลอยประจุบางสวน ในขัน้ ตอน
นีใ้ หทดสอบภายหลังจากความทนทานไฟฟาหลังการทดสอบแรงดันไฟฟาอิมพัลสไดตามขอ 10.15
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6.3.1.4 ความทนทานไฟฟาหลังการทดสอบแรงดันไฟฟาอิมพัลส
เมือ่ ทดสอบตามขอ 10.15 แลว สายไฟฟาจะตองไมเสียสภาพโดยฉับพลัน หากชิน้ ตัวอยางยังไมได
ทดสอบการปลอยประจุบางสวน หลังจากทดสอบตามขอ 10.14 ใหทดสอบการปลอยประจุบางสวน
เพิม่ เติมโดยคาการปลอยประจุบางสวนทีว่ ดั ไดที่ 1.5Uo ตองไมเกิน 5 พิโคคูลอมบ
6.3.1.5 สภาพตานทานของตัวกัน้ ทีเ่ ปนสารกึง่ ตัวนำเมือ่ ทดสอบตามขอ 10.16 แลว คาความตานทานของตัวกัน้
เปนดังนี้
ตัวกัน้ ตัวนำ ตองไมเกิน 1 000 โอหม.เมตร
ตัวกัน้ ฉนวน ตองไมเกิน 500 โอหม.เมตร
6.3.2 คุณลักษณะทีท่ ดสอบเฉพาะแบบทีไ่ มใชทางไฟฟา
6.3.2.1 โครงสรางของสายไฟฟา
เมือ่ ทดสอบตามขอ 10.5 ขอ 10.6 และขอ 10.7 แลว คาทีไ่ ดตอ งเปนตามตารางที่ 1 ถึงตารางที่
4 และตามขอ 5.1 ถึงขอ 5.9
6.3.2.2 ฉนวนและเปลือก
(1) ความตานแรงดึงและความยืดของฉนวนกอนและหลังเรงอายุใชงาน
เมื่อทดสอบตามขอ 10.17 แลว คามัธยฐาน และ/หรือคาความเปลี่ยนแปลงของความ
ตานแรงดึง และความยืด ใหเปนตามทีก่ ำหนดในตารางที่ 5
(2) ความตานแรงดึงและความยืดของเปลือกกอนและหลังเรงอายุใชงาน
เมือ่ ทดสอบตามขอ 10.18 แลว คามัธยฐาน และ/หรือคาความเปลีย่ นแปลงของความตาน
แรงดึง และความยืด ใหเปนตามทีก่ ำหนดในตารางที่ 5
6.3.2.3 ความเขากันไดของวัสดุประกอบของสายไฟฟา
นำชิน้ ตัวอยางจากสายไฟฟาไปอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา
168 ชัว่ โมง เมือ่ ทดสอบตามขอ 10.19 แลว คามัธยฐาน และ/หรือคาความเปลีย่ นแปลงของความ
ตานแรงดึงและความยืดของฉนวนและเปลือก กอนและหลังเรงอายุใชงาน ใหเปนตามขอ 6.3.2.2
6.3.2.4 การเปลีย่ นรูปขณะทีม่ แี รงกดทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู ของเปลือก
เมื่อทดสอบตามขอ 10.20 แลว คามัธยฐานของความลึกที่รอยกดตองไมเกินรอยละ 50 ของ
ความหนาเฉลีย่ ของชิน้ ทดสอบ
6.3.2.5 ความยืดตัวเมือ่ ไดรบั ความรอนของฉนวน
ใหเปนตามขอ 6.2.3
6.3.2.6 ปริมาณคารบอนแบล็กในเปลือกพอลิเอทิลนี
เมือ่ ทดสอบตามขอ 10.21 แลวปริมาณคารบอนแบล็กตองเปนตามทีก่ ำหนดในตารางที่ 5
6.3.2.7 การหดตัวของฉนวนครอสลิงกดพอลิเอทิลนี
เมือ่ ทดสอบตามขอ 10.22 แลว การหดตัวสูงสุดตองไมเกินรอยละ 4
6.3.2.8 การซึมของน้ำ
เมือ่ ทดสอบตามขอ 10.23 แลว ระหวางการทดสอบจะตองไมมนี ้ำไหลออกมาจากชิน้ ทดสอบ
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6.3.2.9 การสูญเสียมวลของเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด
เมือ่ ทดสอบตามขอ 10.24 แลว คาทีไ่ ดใหเปนตามตารางที่ 5
6.3.2.10 ความทนตอการช็อกดวยความรอนของเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด
เมือ่ ทดสอบตามขอ 10.25 แลว เปลือกตองไมแตกราน
ตารางที่ 5 คุณลักษณะทางกลและคุณลักษณะเฉพาะของฉนวนและเปลือก
(ขอ 6.3.2.2 ขอ 6.3.2.6 และขอ 6.3.2.9)
รายละเอียด
กอนอบเรงอายุการใชงาน
ความตานแรงดึง ต่ําสุด
ความยืดจนขาด ต่ําสุด
หลังอบเรงอายุการใชงาน
การอบ - อุณหภูมทิ ี่ใชอบ
- เกณฑความคลาดเคลื่อน
- ระยะเวลาที่ใชอบ
ความตานแรงดึง
- ต่ําสุดหลังอบเรงอายุใชงาน
- ความเปลี่ยนแปลง
ความยืดจนขาด
- ต่ําสุดหลังอบเรงอายุใชงาน
- ความเปลี่ยนแปลง
การทดสอบแรงกดทีอ่ ุณหภูมิสูง
อุณหภูมิทที่ ดสอบ
เกณฑความคลาดเคลื่อน

หนวย

N/mm2
%

ชนิดของฉนวน
ชนิดของเปลือก
XLPE
PVC (ST2)
PE (ST7)
12.5

12.5

12.5

200

150

300

C

135

100

110

C
d

±3
7

±2
7

±2
10

-

12.5

-

± 25

± 25

-

-

150

± 25

± 25

300
-

C

-

90

110

C

-

±2

±2
2.5

o
o

N/mm2
%
%
%
o
o

ปริมาณคารบอนแบล็ก
คาทีร่ ะบุ
เกณฑความคลาดเคลื่อน
การสูญเสียมวลของเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด
การอบ - อุณหภูมทิ ี่ใชอบ

%
%

-

-

± 0.5

o

C

-

100

-

- เกณฑความคลาดเคลื่อน

o

C
d

-

±2
7
1.5

-

- ระยะเวลาที่ใชอบ
การสูญเสียมวลสูงสุดที่ยอมรับได

mg/cm2
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7. การบรรจุ
7.1 การปดปลายสายไฟฟา
7.1.1 หลังจากผผู ลิตไดทดสอบสายไฟฟาเรียบรอยแลว ปลายสายไฟฟาดานในตองทาดวยซิลโิ คนหรือเทียบเทา
เพือ่ ปองกันความชืน้ และครอบดวยปลอกพีวซี หี รือเทียบเทา และปลายดานนอกตองตอกับตัวทีใ่ ชในการลาก
สายไฟฟา (pulling eye) ปองกันน้ำได ซึง่ สามารถทนแรงดึงไดเพียงพอ สันทีเ่ ปลือกจะตองเอาออกกอน
ทีจ่ ะปดปลายสายไฟฟา
7.2 การบรรจุสายไฟฟา
7.2.1 สายไฟฟาตองบรรจุบนลอเหล็กหรือลอไมที่มีความแข็งแรงเพียงพอโดยที่ขนาดเสนผานศูนยกลางของ
แกนลอ หรือโครงสรางอืน่ ๆ ทีจ่ ำเปน ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผซู อื้ และผขู าย
7.2.2 ลอบรรจุสายไฟฟาจะตองมีแกนกลม และตองปดหรือหอหมุ ดวยวัสดุทแี่ ข็งแรง ปองกันไมใหสายไฟฟาเกิด
ความเสียหาย มีแผนเหล็กทีม่ รี ปู รางกลม สีเ่ หลีย่ ม หรือหกเหลีย่ ม ทีม่ คี วามหนาเหมาะสม ติดไวทรี่ เู พลา
หมุนของปกลอ แผนเหล็กนีจ้ ะเจาะรูสำหรับสอดแกนเหล็กถาวร
7.2.3 ความยาวของสายไฟฟาทีบ่ รรจุในแตละลอ ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผซู อื้ และผขู าย

8. การทำเครือ่ งหมายและฉลาก
8.1 ทีส่ ายไฟฟาทุกหนวยบรรจุ ทุกระยะชวงหางไมเกิน 500 มิลลิเมตร อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมาย
บนสายไฟฟา หรือบนเทปซึ่งสอดไวระหวางตัวปองกันน้ำโดยรอบและชั้นปองกันการซึมของน้ำชั้นนอก
แจงรายละเอียดตอไปนี้ ใหเห็นไดงา ย ชัดเจน และไมลบเลือน
(1) แรงดันไฟฟาทีก่ ำหนด
(2) ชนิดของตัวนำ
(3) ชนิดของฉนวนและเปลือก
(4) พืน้ ทีห่ นาตัดระบุ
(5) ปทผี่ ลิต
(6) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
8.2 ทีห่ นวยบรรจุเปนลอ อยางนอยตองมี เลข อักษร หรือเครือ่ งหมาย แจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็นไดงา ย ชัดเจน
และไมลบเลือน
(1) แรงดันไฟฟาทีก่ ำหนด
(2) ชนิดของตัวนำ
(3) ชนิดของฉนวนและเปลือก
(4) พืน้ ทีห่ นาตัดระบุ
(5) น้ำหนักสุทธิ และน้ำหนักรวม เปนกิโลกรัม
(6) ปทผี่ ลิต
(7) มีลกู ศรแสดงทิศทางการหมุนของลอ และตำแหนงปลายสาย
(8) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
8.3 ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน
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9. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
9.1 รนุ ในทีน่ ี้ หมายถึง สายไฟฟาประเภท ตาราง ชนิดของตัวนำ ชนิดของฉนวนและเปลือก พืน้ ทีห่ นาตัดระบุ
เดียวกัน ทีท่ ำในคราวเดียวโดยตอเนือ่ งหรือสงมอบหรือซือ้ ขายในระยะเวลา เดียวกัน
9.2 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางทีก่ ำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว
9.2.1 การชักตัวอยาง
ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกัน จากลอบรรจุในแตละรนุ ใหไดตวั อยางเพียงพอสำหรับการทดสอบ
9.2.2 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4. ขอ 5. ขอ 6. และ ขอ 8. ทุกรายการ จึงจะถือวาสายไฟฟารนุ นัน้ เปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้

10. การทดสอบ
10.1 ภาวะและเงือ่ นไขการทดสอบ
10.1.1 อุณหภูมโิ ดยรอบ
หากมิไดระบุไวเปนอยางอืน่ ในรายละเอียดสำหรับการทดสอบเฉพาะ ใหทดสอบทีอ่ ณ
ุ หภูมโิ ดยรอบ 20
องศาเซลเซียส ± 15 องศาเซลเซียส
10.1.2 ความถีแ่ ละรูปแบบคลืน่ แรงดันไฟฟาทดสอบความถีก่ ำลัง
ความถีข่ องแรงดันไฟฟาทดสอบกระแสสลับตองอยใู นชวง 49 เฮิรตซ ถึง 61 เฮิรตซ รูปแบบคลืน่ ตองเปน
รูปคลืน่ ไซน คาทีใ่ ชคอื คารากของกำลังสองเฉลีย่
10.1.3 รูปแบบคลืน่ แรงดันไฟฟาทดสอบอิมพัลส
เปนไปตามมาตรฐาน IEC 60230 คลืน่ อิมพัลสตอ งมีเวลาหนาคลืน่ ระหวาง 1 ไมโครวินาที ถึง 5 ไมโคร
วินาที และเวลาหลังคลืน่ ระหวาง 40 ไมโครวินาที ถึง 60 ไมโครวินาที ในกรณีอนื่ ทีเ่ กีย่ วของกับคลืน่
อิมพัลสตอ งเปนไปตามมาตรฐาน IEC 60060-1
10.1.4 ความสัมพันธของแรงดันไฟฟาทดสอบกับแรงดันไฟฟาทีก่ ำหนด ใหเปนตาม IEC 60840
10.1.5 การทดสอบเฉพาะแบบทางไฟฟา ใหปฏิบตั กิ ารทดสอบเรียงตามลำดับตัง้ แตขอ 10.12 ถึงขอ 10.15
10.2 การทดสอบการปลอยประจุบางสวน
10.2.1 เครื่องมือ
เครื่องมือทดสอบและการกำหนดสมบัติเฉพาะของวงจรทดสอบ ใหเปนตาม IEC 60885-3 ยกเวน
ความไวทีก่ ำหนดไวใน IEC 60885-3 ตองเทากับ 10 พิโคคูลอมบหรือดีกวา
10.2.2 วิธที ดสอบ
สายไฟฟาทีจ่ ะทดสอบตามประเภทและวงจรทดสอบ ใหเปนไปตาม IEC 60885-3
10.2.2.1 จายแรงดันไฟฟาทดสอบระหวางตัวนำและตัวกัน้ โลหะ โดยการเพิม่ แรงดันไฟฟาอยางชาๆ จนกระทัง่
แรงดันไฟฟาเทากับ 1.75Uo และคงแรงดันทดสอบเปนเวลา 10 วินาที
10.2.2.2 หลังจากนัน้ คอยๆ ลดแรงดันไฟฟาทดสอบจนเหลือเทากับ 1.5Uo
10.2.2.3 วัดคาการปลอยประจุบางสวน
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10.2.3 การรายงานผล
ใหรายงานคาการปลอยประจุบางสวนทีว่ ดั ได เปนพิโคคูลอมป
10.3 การทดสอบความทนทานไฟฟาของสายไฟฟา
10.3.1 เครื่องมือ
เครือ่ งกำเนิดกำลังไฟฟาหรือหมอแปลงไฟฟาทีจ่ า ยความถีก่ ำลัง (power frequency) ครอบคลุมแรงดันไฟฟา
ทดสอบ
10.3.2 วิธที ดสอบ
10.3.2.1 จายแรงดันไฟฟาทดสอบระหวางตัวนำและตัวกัน้ โลหะ โดยการเพิม่ แรงดันไฟฟาอยางชาๆ จนกระทัง่
แรงดันไฟฟาเทากับ 2.5Uo
10.3.2.2 คงแรงดันทดสอบตามขอ 10.3.2.1 เปนเวลา 30 นาที สายไฟฟาจะตองไมเสียหายโดยฉับพลัน
10.3.3 การรายงานผล
ใหรายงานวาผาน หรือไมผา น
10.4 การทดสอบความทนทานไฟฟาของเปลือก
10.4.1 เครื่องมือ
เครือ่ งกำเนิดกำลังไฟฟาหรือหมอแปลงไฟฟาทีจ่ า ยความถีก่ ำลัง ครอบคลุมแรงดันไฟฟาทดสอบ
10.4.2 วิธที ดสอบ
10.4.2.1 โดยวิธที ดสอบความทนทานไฟฟา
จายแรงดันไฟฟาทดสอบกระแสตรง 8 กิโลโวลตตอ มิลลิเมตรของความหนาเปลือกระบุ เปนเวลา 1
นาที โดยแรงดันไฟฟาทดสอบสูงสุดไมเกิน 25 กิโลโวลต ชั้นตัวนำดานนอกอาจประกอบดวย
การเคลือบเปลือกดวยแกรไฟต หรือแชน้ำระหวางทดสอบ
10.4.2.2 โดยวิธสี ปารก
ตอตัวกั้นโลหะลงดินสำหรับการทดสอบดวยไฟฟากระแสสลับ หรือตอเขาขั้วลบในกรณีจายไฟฟา
กระแสตรง จายแรงดันไฟฟาทดสอบกระแสสลับ 6 กิโลโวลตตอ มิลลิเมตรของความหนาเปลือกระบุ
หรือ จายแรงดันไฟฟาทดสอบกระแสตรง 9 กิโลโวลตตอ มิลลิเมตรของความหนาเปลือกระบุ เปนเวลา
1 นาที โดยแรงดันไฟฟาสูงสุดไมเกิน 15 กิโลโวลตและ 25 กิโลโวลต ตามลำดับ
10.4.3 การรายงานผล
ใหรายงานวาใชแรงดันไฟฟาทดสอบเทาใด และผาน หรือไมผา น
10.5 การตรวจสอบตัวนำ
10.5.1 เครื่องมือ
ไมโครมิเตอร หรือเวอรเนียคาลิเปอร ทีว่ ดั ไดละเอียด 0.01 มิลลิเมตร
10.5.2 วิธที ดสอบ
10.5.2.1 วัดเสนผานศูนยกลางของตัวนำทีห่ นาตัดเดียวกัน ในแนวตัง้ ฉากซึง่ กันและกัน
10.5.2.2 นับจำนวนเสนลวด
10.5.3 การรายงานผล
ใหรายงานคาเสนผานศูนยกลางของตัวนำ เปนคาเฉลีย่ และจำนวนเสนลวด
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10.6 การตรวจสอบความหนาของฉนวน
10.6.1 เครื่องมือ
กลองจุลทรรศน หรือเครือ่ งฉายหนาตัดขาง (profile projector) ทีม่ กี ำลังขยายอยางนอย 10 เทา และวัดได
ละเอียด 0.01 มิลลิเมตร ในกรณีทมี่ ขี อ สงสัยใหใชการวัดดวยกลองจุลทรรศนเปนวิธอี า งอิง
10.6.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ตัดตัวอยางจากปลายดานหนึง่ ของสายไฟฟา ปอกสิง่ หอหมุ ภายนอกออกไมใหฉนวนเสียหาย ดวยอุปกรณ
ทีเ่ หมาะสม ถาตัวกัน้ ตัวนำและฉนวนเปนแบบติดกันก็ไมตอ งเอาออก ตัดฉนวนเปนแผนบางตามระนาบ
ทีต่ งั้ ฉากกับแนวแกนของตัวนำ ถาการทำเครือ่ งหมายบนฉนวนเปนเหตุใหความหนาสวนนัน้ ลดลง ใหใช
ฉนวนตรงทีม่ เี ครือ่ งหมายนัน้ เปนชิน้ ทดสอบ
10.6.3 วิธที ดสอบ
10.6.3.1 ถาผิวภายในและภายนอกของชิน้ ทดสอบเปนวงกลมเรียบสม่ำเสมอ ใหวดั ความหนา 6 ครัง้ ทีร่ ะยะตาม
แนวเสนรอบวงเทาๆกัน ดังแสดงในรูปที่ 1
10.6.3.2 ถาผิวภายในของชิน้ ทดสอบไมเรียบแตผวิ ภายนอกเรียบ ใหวดั ความหนา 6 ครัง้ ตามรูปที่ 2 ในกรณีขอ
10.6.3.1 และขอ 10.6.3.2 จุดแรกทีว่ ดั ตองเปนจุดทีค่ วามหนาฉนวนต่ำสุด
10.6.3.3 ในกรณีทตี่ วั กัน้ ของตัวนำและฉนวนไมสามารถแยกออกได การวัดจะไมรวมความหนาของตัวกัน้
10.6.3.4 ใหวดั ความหนาสูงสุดของฉนวน
10.6.4 การรายงานผล
ใหรายงานคาเฉลีย่ จาก 6 คา ความหนาของฉนวนต่ำสุด ความหนาของฉนวนสูงสุด และความแตกตาง
ระหวางความหนาของฉนวนต่ำสุด กับความหนาของฉนวนสูงสุดที่วัดได ซึ่งไดจากชิ้นทดสอบ โดยคิด
ทศนิยม 2 ตำแหนง แลวปดเศษเหลือทศนิยม 1 ตำแหนง ตาม มอก. 929
10.7 การตรวจสอบความหนาของเปลือก
10.7.1 เครื่องมือ
กลองจุลทรรศน หรือเครือ่ งฉายหนาตัดขาง ทีม่ กี ำลังขยายอยางนอย 10 เทา และวัดไดละเอียด 0.01
มิลลิเมตร ในกรณีทมี่ ขี อ สงสัยใหใชการวัดดวยกลองจุลทรรศนเปนวิธอี า งอิง
10.7.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ตัดตัวอยางจากปลายดานหนึง่ ของสายไฟฟา ปอกสิง่ ตางๆ ทัง้ ภายในและภายนอก ไมใหเปลือกเสียหาย
ดวยอุปกรณทเี่ หมาะสม ตัดเปลือกเปนแผนบางตามระนาบทีต่ งั้ ฉากกับแนวแกนของสายไฟฟา ถาการทำ
เครื่องหมายบนเปลือกเปนเหตุใหความหนาสวนนั้นลดลง ใหใชเปลือกตรงที่มีเครื่องหมายนั้นเปน
ชิน้ ทดสอบ
10.7.3 วิธที ดสอบ
10.7.3.1 ถาผิวภายในและภายนอกของชิน้ ทดสอบเปนวงกลมเรียบสม่ำเสมอ ใหวดั ความหนา 6 ครัง้ ทีร่ ะยะตาม
แนวเสน รอบวงเทาๆกัน ตามรูปที่ 1
10.7.3.2 ถาผิวภายในซึ่งสวนใหญมีลักษณะเปนวงกลม ไมสม่ำเสมอหรือไมเรียบ ใหวัดความหนา 6 ครั้ง
ทีเ่ ปลือกต่ำสุด ตามรูปที่ 2
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10.7.3.3 ถาผิวภายในและภายนอกซึง่ สวนใหญมลี กั ษณะเปนวงกลมไมสม่ำเสมอหรือไมเรียบ ใหวดั ความหนา
6 ครัง้ ทีเ่ ปลือกต่ำสุด ตามรูปที่ 3
ในกรณี ขอ 10.7.3.1 ขอ 10.7.3.2 และขอ 10.7.3.3 จุดแรกทีว่ ดั ตองเปนจุดทีค่ วามหนาเปลือกต่ำสุด
10.7.4 การรายงานผล
ใหรายงานคาเฉลีย่ ของความหนาของเปลือกจาก 6 คา ซึง่ ไดจากชิน้ ทดสอบโดยคิดทศนิยม 2 ตำแหนง
แลวปดเศษเหลือทศนิยม 1 ตำแหนง ตาม มอก. 929
10.8 การตรวจสอบเสนผานศูนยกลางของสายไฟฟา
10.8.1 เครื่องมือ
เครือ่ งฉายหนาตัดขาง ทีม่ กี ำลังขยายไมนอ ยกวา 10 เทา หรือเครือ่ งมือทีว่ ดั ได 2 ทิศทางในแนวตัง้ ฉากกัน
วัดไดละเอียด 0.01 มิลลิเมตร
10.8.2 วิธที ดสอบ
10.8.2.1 วัดเสนผานศูนยกลางของสายไฟฟาทีห่ นาตัดเดียวกัน ในแนวตัง้ ฉากซึง่ กันและกัน
10.8.3 การรายงานผล
ใหรายงานคาเสนผานศูนยกลางของสายไฟฟาเปนคาเฉลีย่
10.9 การทดสอบความตานทานกระแสตรงของตัวนำ
10.9.1 เครื่องมือ
เครือ่ งทดสอบความตานทานกระแสตรงของตัวนำ ทีส่ ามารถวัดไดครอบคลุมความตานทานตัวนำในตาราง
ที่ 1 ถึง ตารางที่ 4
10.9.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ตัดตัวอยางสายไฟฟาหรือตัวอยางทีม่ คี วามยาวอยางนอย 1 เมตร กอนวัดความตานทานตองเก็บตัวอยางไวที่
อุณหภูมิหองทดสอบอยางนอย 12 ชั่วโมง ถาสงสัยวาอุณหภูมิตัวนำจะไมเทากับอุณหภูมิหองทดสอบ
ใหทดสอบไดหลังจากสายไฟฟาอยใู นหองทดสอบเปนเวลา 24 ชัว่ โมง
10.9.3 วิธที ดสอบ
10.9.3.1 วัดความตานทานตัวนำทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ งทดสอบ และคำนวณความตานทาน ตอ 1 กิโลเมตร ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
20 องศาเซลเซียส จากสูตร
ถาตัวนำเปนทองแดง
254.5
1000
x
R20 = Rt
(234.5 + t)
L
ถาตัวนำเปนอะลูมเิ นียม
248
1000
R20 = Rt
x
(228 + t)
L
เมื่อ R20 คือ ความตานทานของตัวนำ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20 องศาเซลเซียส เปนโอหมตอกิโลเมตร
Rt คือ ความตานทานของสายไฟฟายาว L เมตร ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ t องศาเซลเซียส เปนโอหม
t คือ อุณหภูมขิ องตัวอยางสายไฟฟาขณะทีว่ ดั เปนองศาเซลเซียส
L คือ ความยาวของตัวอยางสายไฟฟา เปนเมตร
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10.9.4 การรายงานผล
ใหรายงานคาความตานทานกระแสตรง เปนโอหมตอกิโลเมตร ที่ 20 องศาเซลเซียส
10.10 การทดสอบความยืดตัวของฉนวนเมือ่ ไดรบั ความรอน
10.10.1 เครื่องมือ
เครือ่ งทดสอบใหเปนตามมาตรฐาน IEC 60811-1-2 และIEC 60811-2-1
10.10.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ชิน้ ทดสอบ 2 ชิน้ ของฉนวนจากตัวอยางโดยแยกตัวกัน้ ออกดวยตามแนวแกน ขัดหรือตัดชิน้ ทดสอบ
จนผิวทัง้ สองดานมีความหนาสม่ำเสมอตลอดความยาวพิกดั และในขณะทีข่ ดั แตงตองระวังไมใหอณ
ุ หภูมิ
สูงขึน้ เกินควร ภายหลังการขัดหรือตัดความหนาของชิน้ ทดสอบตองไมนอ ยกวา 0.8 มิลลิเมตร และ
ไมมากกวา 2.0 มิลลิเมตร นำชิน้ ทดสอบมาตัดเปนรูปดัมบเบลล ดังแสดงในรูปที่ 4 และทำเครือ่ งหมาย
บนชิน้ ทดสอบ 2 แหง หางกัน 20 มิลลิเมตร เปนความยาวพิกดั
10.10.3 วิธที ดสอบ
10.10.3.1 นำชิน้ ทดสอบแขวนในตอู บ และมีน้ำหนักติดอยดู า นลาง ใชเปนแรงถวงมีคา เทากับ 20 นิวตันตอ
ตารางเซนติเมตรของพืน้ ทีห่ นาตัดชิน้ ทดสอบสวนทีท่ ำเครือ่ งหมาย
10.10.3.2 อบชิน้ ทดสอบเปนเวลา 15 นาที ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 200 องศาเซลเซียส ± 3 องศาเซลเซียส วัดระยะทาง
ระหวางเครือ่ งหมายและคำนวณรอยละของความยืด ถาตอู บไมมชี อ งหนาตาง การเปดประตูตอู บ
เพือ่ วัด ตองทำใหเสร็จภายในเวลา 30 วินาที
ในกรณีมีขอโตแยง การทดสอบตองดำเนินการโดยใชตูอบที่มีหนาตางและการวัดตองทำโดย
ไมเปดประตูตอู บ
10.10.3.3 นำน้ำหนักถวงออก โดยตัดชิน้ ทดสอบดานลางใตเครือ่ งหมายทีท่ ำไวปลอยชิน้ ทดสอบไวในตอู บ
ตอไปอีก 5 นาที แลวนำชิน้ ทดสอบออกจากตอู บและปลอยใหเย็นลงอยางชาๆ ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง
หลังจากนัน้ วัดระยะหางระหวางเครือ่ งหมายอีกครัง้
10.10.4 การรายงานผล
ใหรายงานเปนคามัธยฐานของความยืดหลังจากอบ 15 นาที และคามัธยฐานของความยืดหลังจาก
ปลอยใหเย็น เปนรอยละ
10.11 การทดสอบความจุไฟฟา
10.11.1 เครื่องมือ
เครือ่ งวัดคาความจุไฟฟา
10.11.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
สามารถใชตวั อยางเดียวกับการทดสอบการปลอยประจุบางสวนได
10.11.3 วิธที ดสอบ
วัดความจุไฟฟาระหวางตัวนำกับตัวกัน้ โลหะ
10.11.4 การรายงานผล
ใหรายงานคาความจุไฟฟา เปนไมโครฟารัดตอกิโลเมตร
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10.12 การทดสอบการปลอยประจุบางสวนทีไ่ ดหลังจากทดสอบความโคงงอ
10.12.1 เครื่องมือ
ทรงกระบอก และชุดทดสอบการปลอยประจุบางสวนตามมาตรฐาน IEC 60885-2
10.12.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ตัดตัวอยางสายไฟฟาอยางนอย 10 เมตร
10.12.3 วิธกี ารตรวจสอบ
10.12.3.1 นำตัวอยางดัดโคงงอรอบทรงกระบอก ที่อุณหภูมิหองทดสอบอยางนอย 1 รอบทรงกระบอก
หลังจากนัน้ คลายออกแลวใหดดั โคงงอ ในทิศทางตรงกันขาม นับเปน 1 ครัง้ จะตองดัดโคงงอ
ทัง้ หมด 3 ครัง้
เสนผานศูนยกลางทรงกระบอกทดสอบตองไมมากกวา 25(d+D) + รอยละ 5
เมื่อ d คือ เสนผานศูนยกลางของตัวนำทีว่ ดั ได เปนมิลลิเมตร
D คือ เสนผานศูนยกลางของสายไฟฟาทีว่ ดั ได เปนมิลลิเมตร
10.12.3.2 นำตัวอยางทีท่ ดสอบความโคงงอแลว มาวัดคาการปลอยประจุบางสวน โดยคอยๆ เพิม่ แรงดันไฟฟา
ทดสอบจนกระทัง่ เทากับ 1.75Uo สำหรับสายไฟฟาพิสยั แรงดันไฟฟาทีก่ ำหนด 60 กิโลโวลต ถึง
69 กิโลโวลต ใชแรงดันไฟฟาทดสอบ 63 กิโลโวลต และสายไฟฟาพิสยั แรงดันไฟฟาทีก่ ำหนด
110 กิโลโวลต ถึง 115 กิโลโวลต ใชแรงดันไฟฟาทดสอบ 112 กิโลโวลต คงแรงดันไฟฟาทดสอบ
ดังกลาวเปนเวลา 10 วินาที หลังจากนัน้ คอยๆ ลดแรงดันไฟฟาทดสอบดังกลาวจนเหลือ 1.5Uo
โดยทีส่ ายไฟฟาพิสยั แรงดันไฟฟาทีก่ ำหนด 60 กิโลโวลต ถึง 69 กิโลโวลต ใชแรงดันไฟฟาทดสอบ
54 กิโลโวลต และสายไฟฟาพิสยั แรงดันไฟฟาทีก่ ำหนด 110 กิโลโวลต ถึง 115 กิโลโวลต ใชแรงดัน
ไฟฟาทดสอบ 96 กิโลโวลต วัดการปลอยประจุบางสวน
10.12.4 การรายงานผล
ใหรายงานคาการปลอยประจุบางสวน เปนพิโคคูลอมป
10.13 การทดสอบตัวประกอบพลังงานสูญเปลา
10.13.1 เครื่องมือ
เครือ่ งวัดคาตัวประกอบพลังงานสูญเปลา
10.13.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ใชตวั อยางเดียวกับขอ 10.12 หรือตัดตัวอยางใหม
10.13.3 วิธกี ารตรวจสอบ
10.13.3.1 ทำตัวอยางใหรอ นดวยวิธที เี่ หมาะสม โดยมีอณ
ุ หภูมทิ ตี่ วั นำระหวาง 95 องศาเซลเซียสถึง 100
องศาเซลเซียส และวัดอุณหภูมติ วั นำโดยวัดความตานทานของตัวนำ โดยใชเทอรมอคัปเปลวัด
บนผิวของตัวกัน้ หรือวัดบนผิวตัวนำอีกตัวอยางหนึง่ ซึง่ ทำใหรอ นโดยวิธีเดียวกัน
10.13.3.2 หลังจากนัน้ จายแรงดันไฟฟาทดสอบ Uo โดยทีส่ ายไฟฟาพิสยั แรงดันไฟฟาทีก่ ำหนด 60 กิโลโวลต
ถึง 69 กิโลโวลต ใชแรงดันไฟฟาทดสอบ 36 กิโลโวลต และสายไฟฟาพิสยั แรงดันไฟฟาทีก่ ำหนด
110 กิโลโวลต ถึง 115 กิโลโวลต ใชแรงดันไฟฟาทดสอบ 64 กิโลโวลต แลววัดคาตัวประกอบ
พลังงานสูญเปลา
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10.13.4 การรายงานผล
ใหรายงานคาตัวประกอบพลังงานสูญเปลา
10.14 การตรวจสอบความทนทานไฟฟาขณะเกิดวัฏจักรการใหความรอน
10.14.1 เครื่องมือ
ชุดจายแรงดันไฟฟาทดสอบ
10.14.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ใชตวั อยางเดียวกับขอ 10.12
10.14.3 วิธที ดสอบ
10.14.3.1 ดัดตัวอยางใหเปนรูปตัวยู มีเสนผานศูนยกลางตามขอ 10.12.3.1 และทำใหรอ นดวยวิธกี ารที่
เหมาะสมโดยใหมอี ณ
ุ หภูมทิ ตี่ วั นำระหวาง 95 องศาเซลเซียส ถึง 100 องศาเซลเซียส
10.14.3.2 ใหความรอนกับตัวอยางอยางนอย 8 ชั่วโมง โดยใหอุณหภูมิตัวนำเปนตามขอ 10.14.3.1
อยางนอย 2 ชัว่ โมง แลวปลอยใหเย็นตัวลงตามธรรมชาติอยางนอย 16 ชัว่ โมง นับเปน 1 รอบ
ตองทำใหตวั อยางรอนและปลอยใหเย็นตัวลงจำนวน 20 รอบ ระหวางทดสอบจะตองจายแรงดัน
ไฟฟาทดสอบ 2Uo โดยทีส่ ายไฟฟาพิสยั แรงดันไฟฟาทีก่ ำหนด 60 กิโลโวลต ถึง 69 กิโลโวลต
ใชแรงดัน ไฟฟาทดสอบ 72 กิโลโวลต และสายไฟฟาพิสยั แรงดันไฟฟาทีก่ ำหนด 110 กิโลโวลต
ถึง 115 กิโลโวลต ใชแรงดันไฟฟาทดสอบ 128 กิโลโวลต หลังจากครบรอบสุดทาย ใหนำตัวอยาง
ไปทดสอบการปลอยประจุบางสวนที่อณ
ุ หภูมหิ อ งทดสอบ หรือหากยังไมทดสอบคาการปลอย
ประจุบางสวน ในขัน้ ตอนนีใ้ หทดสอบภายหลังจากทดสอบแรงดันไฟฟาอิมพัลสไดตามขอ 10.15
10.14.4 การรายงานผล
ใหรายงานผลความทนทานไฟฟาวาผาน หรือไมผา น สายไฟฟาจะตองไมเสียหายโดยฉับพลัน หรือวาบไฟ
ทีผ่ วิ หากมีการวัดการปลอยประจุบางสวน ใหรายงานผลการทดสอบดวย
10.15 การทดสอบความทนทานไฟฟาหลังการทดสอบแรงดันไฟฟาอิมพัลส
10.15.1 เครื่องมือ
เครือ่ งกำเนิดแรงดันไฟฟาอิมพัลส
10.15.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ใชตวั อยางเดียวกับขอ 10.12
10.15.3 วิธที ดสอบ
10.15.3.1 ทำตัวอยางใหมอี ณ
ุ หภูมติ วั นำอยรู ะหวาง 95 องศาเซลเซียส ถึง 100 องศาเซลเซียส
10.15.3.2 ทดสอบแรงดันไฟฟาอิมพัลสตามมาตรฐาน IEC 60230 โดยทีส่ ายไฟฟาพิสยั แรงดันไฟฟาที่
กำหนด 60 กิโลโวลต ถึง 69 กิโลโวลต แรงดันไฟฟาอิมพัลส 325 กิโลโวลต และสายไฟฟา
พิสยั แรงดันไฟฟาที่กำหนด 110 กิโลโวลต ถึง 115 กิโลโวลต ใชแรงดันไฟฟาอิมพัลส 550
กิโลโวลต โดยทดสอบแรงดันไฟฟาอิมพัลสรปู คลืน่ บวก 10 ครัง้ และรูปคลืน่ ลบ 10 ครัง้
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10.15.3.3 หลังจากนัน้ นำไปทดสอบทีแ่ รงดันไฟฟาทดสอบ 2.5Uo เปนเวลา 15 นาที โดยทีส่ ายไฟฟาพิสยั
แรงดันไฟฟาทีก่ ำหนด 60 กิโลโวลต ถึง 69 กิโลโวลต ใชแรงดันไฟฟาทดสอบ 90 กิโลโวลต
และสายไฟฟาพิสยั แรงดันไฟฟาทีก่ ำหนด 110 กิโลโวลต ถึง 115 กิโลโวลต ใชแรงดันไฟฟา
ทดสอบ 160 กิโลโวลต การทดสอบสามารถดำเนินการไดขณะปลอยใหสายไฟฟาเย็นลงโดย
ธรรมชาติหรือทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ งทดสอบ หากยังไมทดสอบการปลอยประจุบางสวนในขอ 10.14
ใหมาทดสอบในขัน้ ตอนนี้
10.15.4 การรายงานผล
ใหรายงานผลความทนทานไฟฟา สายไฟฟาจะตองไมเสียหายโดยฉับพลันหรือวาบไฟที่ผิววาผาน
หรือไมผา น หากมีการวัดการปลอยประจุบางสวนใหรายงานผลการทดสอบดวย
10.16 การทดสอบสภาพตานทานของตัวกัน้ ทีเ่ ปนสารกึง่ ตัวนำ
10.16.1 เครื่องมือ
เครือ่ งวัดความตานทาน
10.16.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ตัดตัวอยางสายไฟฟายาว 150 มิลลิเมตร และเตรียมตัวอยางกอนและหลังเรงอายุการใชงาน ตามรูปที่
5 และ รูปที่ 6
10.16.3 วิธที ดสอบ
10.16.3.1 ทำขัว้ ไฟฟาทีต่ ำแหนง A B C และ D ตามรูปที่ 5 และ รูปที่ 6
10.16.3.2 การเชือ่ มตอขัว้ ไฟฟาตองใชตวั หนีบทีเ่ หมาะสม ในการตอกับขัว้ ไฟฟาตัวกัน้ ตัวนำ ตองทำใหแนใจ
วา ตัวหนีบไดรบั การปองกันไมใหสมั ผัสหรือมีฉนวนกัน้ กับตัวกัน้ ของฉนวนทีอ่ ยผู วิ ดานนอกของ
ตัวอยาง
10.16.3.3 นำตัวอยางทีเ่ ตรียมตามขอ 10.16.3.2 เขาตอู บทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 90 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส
เปนเวลา อยางนอย 30 นาที สภาพตานทานระหวางขัว้ ไฟฟาตองวัดโดยวงจรทีม่ กี ำลังไมเกิน 100
มิลลิวตั ต
10.16.3.4 หลังจากวัดคาทางไฟฟา ใหวัดเสนผานศูนยกลางขอบนอกของตัวกั้นตัวนำและของฉนวน
ความหนาของตัวกัน้ ตัวนำและของฉนวน ที่อณ
ุ หภูมหิ อ งทดสอบ ใหใชคา เฉลีย่ จากการวัด 6 ครัง้
วัดจากตัวอยางทีแ่ สดงในรูปที่ 6
การคำนวณสภาพตานทาน (ρ) หนวยเปนโอหม . เมตร จากสูตร
ตัวกัน้ ตัวนำ
Rc x π x (Dc - Tc) x Tc
ρc=
2Lc
เมื่อ
ρ c คือ สภาพตานทานเชิงปริมาตร เปนโอหม . เมตร
Rc คือ ความตานทานทีว่ ดั ได เปนโอหม
Lc คือ ระยะระหวางขัว้ ไฟฟา B และ C เปนเมตร
Dc คือ เสนผานศูนยกลางขอบนอกของตัวกัน้ ตัวนำ เปนเมตร
Tc คือ ความหนาเฉลีย่ ของตัวกัน้ ตัวนำ เปนเมตร
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ตัวกัน้ ฉนวน
ρi=

เมื่อ

ρi

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

Ri x π x (Di - Ti) x Ti
Li
สภาพตานทาน เปนโอหม . เมตร
ความตานทานทีว่ ดั ได เปนโอหม
ระยะระหวางขัว้ ไฟฟา B และ C เปนเมตร
เสนผานศูนยกลางขอบนอกของตัวกัน้ ฉนวน เปนเมตร
ความหนาเฉลีย่ ของตัวกัน้ ฉนวน เปนเมตร

Ri
Li
Di
Ti
10.16.4 การรายงานผล
ใหรายงานคาสภาพตานทานของตัวกัน้ เปนโอหม . เมตร
10.17 ฉนวน
10.17.1 ความตานแรงดึงและความยืดกอนเรงอายุใชงาน
10.17.1.1 เครื่องมือ
(1) กลองจุลทรรศน หรือเครื่องวัดที่เทียบเทาที่มีแรงกดสัมผัสไมเกิน 7 นิวตันตอตาราง
เซนติเมตร
(2) เครือ่ งทดสอบแรงดึงทีม่ อี ตั ราการดึง 250 มิลลิเมตรตอนาที ± 50 มิลลิเมตรตอนาที
10.17.1.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ตัดชิน้ ทดสอบรูปดัมบเบลล 5 ชิน้ (อีก 5 ชิน้ สำหรับการทดสอบภายหลังเรงอายุใชงาน โดย
ตัดจากบริเวณที่อยูติดกัน การทดสอบความตานแรงดึงกอนเรงอายุใชงานและภายหลังเรง
อายุใชงานใหทำอยางตอเนื่องทันที) หากตัวอยางชำรุดซึ่งเกิดจากความเสียหายทางกล ไมให
ทำเปนชิน้ ทดสอบ
ชิน้ ทดสอบเปนรูปดัมบเบลล
ผาฉนวนตามแนวแกนและเปดเอาตัวนำออก ตัดตัวอยางแตละชิ้นใหมีขนาดพอเพียงสำหรับ
ทดสอบและทำเครือ่ งหมายทีช่ นิ้ ตัวอยางและตัวอยางทดสอบใหสมั พันธกนั เพือ่ ใหทราบวาตัด
ชิน้ ทดสอบมาจากตัวอยางและทีต่ ำแหนงใด และมีความสัมพันธกนั อยางไร ขัดหรือตัดชิน้ ทดสอบ
จนผิวทัง้ 2 ดาน ขนานกันในชวงความยาวพิกดั ในขณะขัดแตงตองระวังมิใหอณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ เกินควร
ภายหลังการขัดหรือการตัด ความหนาของชิ้นทดสอบตองไมนอยกวา 0.8 มิลลิเมตร และ
ไมมากกวา 2.0 มิลลิเมตร
นำชิน้ ทดสอบแตละชิน้ ทีเ่ ตรียมไวมาตัดเปนชิน้ ทดสอบรูปดัมบเบลลตามรูปที่ 5 หรือถาเปนไปได
ใหตดั ชิน้ ทดสอบใหดา นยาวในตำแหนงเคียงขางกัน
ทำขีดเครือ่ งหมาย 2 แหงหางกัน 20 มิลลิเมตร เปนความยาวพิกดั ตรงกลางของชิน้ ทดสอบ
สำหรับชิน้ ทดสอบตามรูปที่ 4
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10.17.1.3 การหาพืน้ ทีห่ นาตัดของชิน้ ทดสอบ
พืน้ ทีห่ นาตัดของชิน้ ทดสอบรูปดัมบเบลล คำนวณจากความกวางและความหนาต่ำสุด ซึง่ ไดจาก
การวัดชิ้นทดสอบ 3 ครั้ง ระหวางขีดเครื่องหมาย ถามีขอสงสัยในเรื่องความสม่ำเสมอของ
ความกวาง ใหวดั ความกวางทีผ่ วิ ของชิน้ ทดสอบทัง้ 2 ดาน 3 ตำแหนงทีเ่ ดียวกับการวัดความหนา
แลวหาคาเฉลีย่ ของการวัดทัง้ 2 ดานนัน้ เปนความกวางของแตละตำแหนง
คาทีน่ อ ยทีส่ ดุ ของพืน้ ทีห่ นาตัด 3 คาทีห่ าได ใหนำไปคำนวณหาความตานแรงดึง
ในการวัดความหนาและความกวาง ใหคดิ ทศนิยม 2 ตำแหนง เปนมิลลิเมตร
10.17.1.4 การปรับภาวะของชิน้ ทดสอบ
กอนทดสอบความตานแรงดึง ใหเก็บชิน้ ทดสอบทัง้ หมดไวทอี่ ณ
ุ หภูมิ 23 องศาเซลเซียส ± 2
องศาเซลเซียส เปนเวลาอยางนอย 3 ชัว่ โมง
10.17.1.5 วิธที ดสอบ
(1) อุณหภูมทิ ดสอบ
ใหทดสอบทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ งทดสอบ โดยทดสอบใหเสร็จภายใน 5 นาที นับจากนำชิน้ ทดสอบ
ออกจากการปรับภาวะตามขอ 10.17.1.4 ในกรณีทมี่ ขี อ สงสัยใหทดสอบซ้ำทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 23
องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส
(2) ระยะระหวางปากจับ
ใหเปนดังนี้
50 มิลลิเมตร สำหรับชิน้ ทดสอบรูปดัมบเบลลตามรูปที่ 4
(3) การวัด
บันทึกคาแรงดึง และระยะระหวางขีดเครือ่ งหมายทัง้ 2 ในขณะทีฉ่ นวนขาด ผลทีไ่ มเปนไป
ตามเกณฑเนือ่ งจากชิน้ ทดสอบขาดนอกความยาวพิกดั ไมตอ งนำมาพิจารณา ในกรณีนี้
หากมีผลทีเ่ ปนไปตามเกณฑอยางนอย 4 คา ใหนำมาคำนวณความตานแรงดึงและความยืด
แตถา มีผลทีเ่ ปนไปตามเกณฑนอ ยกวา 4 คา ตองทดสอบซ้ำ
10.17.1.6 การรายงานผล
ใหรายงานผลเปนคามัธยฐาน โดยคำนวณความตานแรงดึง และความยืด ดังนี้
F
TS =
A
เมื่อ TS คือ ความตานแรงดึง เปนนิวตัน/ตารางมิลลิเมตร
F คือ คาของแรงทีว่ ดั ไดทจี่ ดุ ขาด เปนนิวตัน
A คือ พืน้ ทีห่ นาตัดเดิมของชิน้ ทดสอบ เปนนิวตัน
L1 - L0
EL = L
x 100
0
เมื่อ EL คือ ความยืด เปนรอยละ
L1 คือ ความยาวพิกดั ขณะทีข่ าด เปนมิลลิเมตร
L0 คือ ความยาวพิกดั เดิม เปนมิลลิเมตร
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10.17.2 ความตานแรงดึงและความยืดภายหลังเรงอายุใชงาน
10.17.2.1 เครื่องมือ
ตอู บความรอนทีม่ อี ากาศหมุนเวียนตามธรรมชาติ หรือโดยการขับ ทัง้ นีอ้ ากาศตองไหลผานทัว่
พืน้ ผิวชิน้ ทดสอบและไหลออกใกลสว นบนของตอู บ อากาศในตอู บตองถายเทชัว่ โมงละไมนอ ยกวา
8 เทา และไมเกิน 20 เทาของปริมาตรตอู บ ทีอ่ ณ
ุ หภูมทิ กี่ ำหนดในตารางที่ 5 หามใชใบพัดลมใน
ตอู บ
10.17.2.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
(1) ชิน้ ทดสอบรูปดัมบเบลล ใหปฏิบตั ติ ามขอ 10.17.1.2
(2) ชิน้ สวนทีเ่ ปนสายไฟฟา ตัดสายไฟฟาตัวอยางโดยเลือกเอาจากบริเวณทีอ่ ยตู ดิ กับตัวอยาง
ทีน่ ำมาทดสอบความตานแรงดึงและความยืดกอนเรงอายุใชงาน เปนชิน้ สวน 3 ชิน้ ยาว
ประมาณชิน้ ละ 200 มิลลิเมตร
10.17.2.3 การหาพืน้ ทีห่ นาตัดของชิน้ ทดสอบ
ใหปฏิบตั เิ ชนเดียวกับทีก่ ำหนดในขอ 10.17.1.3
10.17.2.4 การปรับภาวะของชิน้ ทดสอบ
ใหปฏิบตั เิ ชนเดียวกับทีก่ ำหนดในขอ 10.17.1.4
10.17.2.5 วิธที ดสอบ
ชิน้ ทดสอบรูปดัมบเบลล
แขวนชิน้ ทดสอบในแนวดิง่ ใหอยบู ริเวณกลางตอู บ แตละชิน้ หางกันอยางนอย 20 มิลลิเมตร เปน
เวลาตามทีก่ ำหนดไวในตารางที่ 5 เมือ่ ครบตามเวลาทีก่ ำหนด นำชิน้ ทดสอบออกจากตอู บ ทิง้ ไวที่
อุณหภูมหิ อ งทดสอบไมใหถกู แสงอาทิตยโดยตรงเปนเวลาอยางนอย 16 ชัว่ โมง แลวนำไปทดสอบ
ความตานแรงดึง และความยืดตามวิธที กี่ ำหนดในขอ 10.17.1.5
10.17.2.6 การรายงานผล
ใหปฏิบตั เิ ชนเดียวกับทีก่ ำหนดในขอ 10.17.1.6
10.18 เปลือก
10.18.1 ความตานแรงดึงและความยืดกอนเรงอายุใชงาน
10.18.1.1 เครื่องมือ
เชนเดียวกับทีก่ ำหนดในขอ 10.17.1.1
10.18.1.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ตัดตัวอยางเปนชิน้ ทดสอบ 5 ชิน้ มีรปู รางเชนเดียวกับทีก่ ำหนดใขอ 10.17.1.2 (อีก 5 ชิน้
สำหรับการทดสอบภายหลังเรงอายุใชงาน โดยตัดจากบริเวณทีอ่ ยตู ดิ กัน การทดสอบความตาน
แรงดึงกอนเรงอายุใชงานและภายหลังเรงอายุใชงาน ใหทำอยางตอเนือ่ งกันทันที) หากตัวอยาง
ชำรุดซึง่ เกิดจากความเสียหายทางกล ไมใหทำเปนชิน้ ทดสอบ
ถาเปลือกมีสนั ซึง่ เกิดจากแกนภายใน ใหผา เปลือกตามแนวสัน แลวขัดหรือตัดสันนัน้ ใหเรียบ
10.18.1.3 การหาพืน้ ทีห่ นาตัดของชิน้ ทดสอบ
ใหปฏิบตั เิ ชนเดียวกับทีก่ ำหนดในขอ 10.17.1.3
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10.18.1.4 การปรับภาวะของชิน้ ทดสอบ
ใหปฏิบตั เิ ชนเดียวกับทีก่ ำหนดในขอ 10.17.1.4
10.18.1.5 วิธที ดสอบ
ใหปฏิบตั เิ ชนเดียวกับทีก่ ำหนดในขอ 10.17.1.5
10.18.1.6 การรายงานผล
ใหปฏิบตั เิ ชนเดียวกับทีก่ ำหนดในขอ 10.17.1.6
10.18.2 ความตานแรงดึงและความยืดภายหลังเรงอายุใชงาน
ใหปฏิบตั เิ ชนเดียวกับทีก่ ำหนดในขอ 10.17.2
10.19 การทดสอบความเขากันไดของวัสดุประกอบของสายไฟฟา
10.19.1 เครื่องมือ
เชนเดียวกับทีก่ ำหนดในขอ 10.17 และขอ 10.18
10.19.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ตัดตัวอยางสายไฟฟาความยาว 200 มิลลิเมตร จำนวน 3 ชิน้ โดยตัดตัวอยางสายไฟฟาในตำแหนง
ทีใ่ กลเคียงกับตัวอยางทีต่ ดั เพือ่ ทดสอบความตานแรงดึงกอนอบเรงอายุ นำตัวอยางทัง้ 3 ชิน้ แขวนใน
แนวตัง้ กลางตอู บ แตละตัวอยางหางกันอยางนอย 20 มิลลิเมตร และตองมีปริมาตรไมเกินรอยละ 2
ของปริมาตรของตอู บ อบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 168 ชัว่ โมง
หลังจากนั้นนำออกจากตูอบและปลอยไวที่อุณหภูมิหองทดสอบ อยางนอย 16 ชั่วโมง นำตัวอยาง
สายไฟฟาทีผ่ า นการอบและปลอยไวทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ งตามทีก่ ำหนดแลว มาแยกฉนวนและเปลือกออก เพือ่
เตรียมชิน้ ทดสอบรูปดัมบเบลล ตามรูปที่ 5 โดยเตรียม 2 ชิน้ ทดสอบของฉนวน และ 2 ชิน้ ทดสอบ
ของเปลือก จากแตละตัวอยางสายไฟฟา ดังนัน้ จะมีชนิ้ ทดสอบของฉนวน 6 ชิน้ และชิน้ ทดสอบของเปลือก
6 ชิน้
10.19.3 วิธที ดสอบ
ใหปฏิบตั เิ ชนเดียวกับทีก่ ำหนดในขอ 10.17 และขอ 10.18
10.19.4 การรายงานผล
ใหปฏิบตั เิ ชนเดียวกับทีก่ ำหนดในขอ 10.17 และขอ 10.18
10.20 การทดสอบการเปลีย่ นรูปขณะมีแรงกดทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู ของเปลือก
10.20.1 เครื่องมือ
เครือ่ งทดสอบดังแสดงในรูปที่ 7
10.20.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ตัดตัวอยางสายไฟฟาใหมคี วามยาว 250 มิลลิเมตร ถึง 500 มิลลิเมตร แลวใหปอกเปลือกและเอาสวน
ทีอ่ ยภู ายในทีอ่ ยใู ตเปลือกออก แลวตัดชิน้ ตัวอยาง 3 ชิน้ แตละชิน้ ตองตัดใหตอ เนือ่ งกันยาวชิน้ ละ 50
มิลลิเมตร ถึง 100 มิลลิเมตร (ความยาวของชิน้ ตัวอยางขึน้ อยกู บั ขนาดของเสนผานศูนยกลาง)
ถาเปลือกไมมสี นั ใหทำชิน้ ทดสอบโดยตัดชิน้ ตัวอยางตามแนวแกนของสายไฟฟา กวางประมาณ 1 ใน
3 ของเสนรอบวง
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ถาเปลือกมีสนั ซึง่ เกิดจากแกนภายใน ใหทำชิน้ ทดสอบโดยตัดชิน้ ตัวอยางตามแนวของสัน และอยางนอย
ใหมรี อ งหนึง่ ระหวางสันอยปู ระมาณในแนวกึง่ กลางของชิน้ ทดสอบ
10.20.3 วิธที ดสอบ
10.20.3.1 วางชิ้นทดสอบในลักษณะตามรูปที่ 7 โดยรองชิ้นทดสอบดวยทอหรือแทงโลหะกลม ซึ่งอาจ
ผาครึง่ ในแนวแกนเพือ่ ใหเปนทีร่ องทีม่ นั่ คง รัศมีของที่รองประมาณครึง่ หนึง่ ของเสนผานศูนยกลาง
ภายในของชิน้ ทดสอบ
10.20.3.2 การจัดเครือ่ งทดสอบ ชิน้ ทดสอบ ทีร่ องชิน้ ทดสอบ และใบมีดกดลงบนผิวภายนอกของชิน้ ทดสอบ
แรงทีก่ ดและใบมีด ตองตัง้ ฉากกับแกนของทีร่ องชิน้ ทดสอบ แรงทีก่ ดคำนวณไดจาก สูตร
F = k √2Dδ - δ2
เมื่อ

F
k

คือ
คือ
δ คือ
D คือ

แรงทีก่ ดบนชิน้ ทดสอบ เปนนิวตัน
สัมประสิทธิต์ วั คูณ มีคา เทากับ 0.7
คาเฉลีย่ ของความหนาชิน้ ทดสอบของเปลือก เปนมิลลิเมตร
คาเฉลี่ยของเสนผานศูนยกลางภายนอกของชิ้นทดสอบของเปลือก เปน
มิลลิเมตร
คา δ และ D ใหใชทศนิยม 1 ตำแหนง และทีค่ ำนวณไดอาจปดเศษลงไดไมเกินรอยละ 3
10.20.3.3 นำชิน้ ทดสอบพรอมเครือ่ งทดสอบตามรูปที่ 7 ไปอบเปนเวลา 6 ชัว่ โมง อุณหภูมทิ ใี่ ชอบตามตาราง
ที่ 5
เมือ่ ครบตามระยะเวลาทีก่ ำหนด ทำใหชนิ้ ทดสอบเย็นลงอยางรวดเร็วขณะทีม่ ีแรงกด โดยใชน้ำเย็น
พนลงไปที่จุดที่ใบมีดกด หลังจากนั้นนำชิ้นทดสอบออกจากตูอบและเครื่องทดสอบแลวแชใน
น้ำเย็น
10.20.3.4 หลังจากแชน้ำเย็นแลว ตัดชิน้ ทดสอบเปนแถบบางตามแนวแกนของสายไฟฟา โดยตัดตัง้ ฉากกับ
รอยกดตามรูปที่ 8 วางแถบทีต่ ดั ใหอยใู นแนวราบบนเครือ่ งวัด แลววัดความหนาตรงจุดทีล่ กึ ทีส่ ดุ
ของรอยกดและผิวนอกของชิน้ ทดสอบตามในรูปที่ 8 ดวยกลองจุลทรรศนหรือเครือ่ งฉายหนา
ตัดขาง
10.20.4 การรายงานผล
ใหรายงานคามัธยฐานของความลึก ทีร่ อยกดของชิน้ ทดสอบทัง้ 3 ชิน้ เปนรอยละของความหนาเฉลีย่ ของ
ชิน้ ทดสอบทีว่ ดั ไดในขอ 10.20.3.2
10.21 การทดสอบปริมาณคารบอนแบล็กในเปลือกพอลิเอทิลนี
10.21.1 เครื่องมือ
เครือ่ งทดสอบดังแสดงในรูปที่ 9
10.21.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ตัดตัวอยางจากปลายขางหนึง่ ของสายไฟฟา และตัดเปนชิน้ ทดสอบ มีขนาดความกวางไมเกิน 5 มิลลิเมตร
ความยาวไมเกิน 5 มิลลิเมตร และความหนาไมเกิน 5 มิลลิเมตร
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10.21.3 การเตรียมสารละลาย
เตรียมสารละลายไพโรแกลลอล (pyrogallol) โดยละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) 50 กรัม
ในน้ำกลัน่ ทีต่ ม ไลออกซิเจน แลว 100 มิลลิลติ ร เมือ่ สารละลายเย็น ใสไพโรแกลลอล 5 กรัม
10.21.4 วิธที ดสอบ
10.21.4.1 ปรับอัตราการไหลของไนโตรเจนไปที่ 1.7 ลิตรตอนาที ± 0.3 ลิตรตอนาที ไนโตรเจนตองมี
สวนผสมของออกซิเจน นอยกวารอยละ 0.5
10.21.4.2 ใสสารละลายไพโรแกลลอล 1 ใน 3 ของขวดที่ 1 ทันทีทเี่ ปดขวดและรีบปดฝาขวด
10.21.4.3 ใสไทรคลอโรเอทิลนี (trichloroethylene) 2 ใน 3 ของขวดที่ 2 และขวดที่ 3 สำหรับขวดที่ 2
ใสในบีกเกอรทมี่ นี ้ำแข็งแหง
10.21.4.4 นำถาดทนไฟไปเผาบนตะเกียงจนกระทัง่ ถาดทนไฟแดง และใสไวในเดซิกเคเตอร ทิง้ ไวใหเย็น
อยางนอย 30 นาที
10.21.4.5 นำถาดทนไฟทีเ่ ย็นไปชัง่ ดวยเครือ่ งชัง่ ทีม่ คี วามละเอียด 0.0001 กรัม บันทึกคา m1 แลว ใส
ชิน้ ทดสอบทีจ่ ะทดสอบหนัก 1.0 กรัม ± 0.1 กรัม ชัง่ อีกครัง้ บันทึกคา m2
10.21.4.6 ใสถาดทนไฟทีม่ ชี นิ้ ทดสอบทีจ่ ะทดสอบไวกลางทอแกวทีม่ เี สนผานศูนยกลางภายในประมาณ 30
มิลลิเมตร ยาว 400 มิลลิเมตร ± 50 มิลลิเมตร (หรือความยาวทีเ่ หมาะสมกับเตาเผา) สวมยาง
ซิลโิ คนซึง่ ยึดไวกบั ทอไนโตรเจน และเทอรมอคัปเปลไวทปี่ ลายดานหนึง่ ของทอแกว โดยใหปลาย
เทอรมอคัปเปลในทอแกวสัมผัสกับถาดทนไฟ จากนัน้ ปลอยไนโตรเจนใหไหลผานถาดทนไฟดวย
อัตราการไหลทีก่ ำหนด
10.21.4.7 ใสทอ แกวเขาไปในเตาเผาไฟฟา โดยทีป่ ลายทัง้ 2 ดานของทอใหโผลพน จากเตาเผาไฟฟาระยะ
เทา ๆ กัน ปลายอีกดานหนึง่ ของทอแกวใหตอ เขากับอุปกรณตามขอ 10.21.4.3
10.21.4.8 เริม่ ใหความรอนกับเตาเผาไฟฟา จนไดอณ
ุ หภูมทิ ี่ 300 องศาเซลเซียส ถึง 350 องศาเซลเซียส
ภายในเวลาประมาณ 10 นาที จากนัน้ เพิม่ อุณหภูมจิ นไดประมาณ 450 องศาเซลเซียส ภายในเวลา
10 นาที แลวเพิม่ อุณหภูมอิ กี จนได 500 องศาเซลเซียส ± 5 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 10
นาที แลวทิง้ ไวทอี่ ณ
ุ หภูมนิ เี้ ปนเวลา 10 นาที
เมือ่ ครบเวลาใหถอดอุปกรณตามขอ 10.21.4.3 ออก แลวนำทอแกวออกจากตเู ผาไฟฟา ปลอย
ทิง้ ไวใหเย็นเปนเวลา 5 นาที โดยยังคงเปดไนโตรเจนไว หลังจากนัน้ เปดจุกทางดานไนโตรเจนเขา
และนำเอาถาดทนไฟออกมา ทิง้ ไวใหเย็นในเดซิคเคเตอร เปนเวลา 20 นาที ถึง 30 นาที จากนัน้
นำไปชัง่ บันทึกคา m3
10.21.4.9 ตอจากนัน้ นำถาดทนไฟใสกลับเขาไปในทอแกว แตใหปลอยอากาศหรือออกซิเจนไหลเขาไปแทน
ไนโตรเจนดวยอัตราการไหลทีเ่ หมาะสม ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 500 องศาเซลเซียส ± 20 องศาเซลเซียส
จนกระทัง่ คารบอนแบล็กทีเ่ หลือถูกเผาไหม (เผาประมาณ 10 นาที) ปลอยใหเย็นแลวจึงนำออกมา
ชัง่ น้ำหนักบันทึกคา m4
10.21.4.10 การคำนวณผลการทดสอบใหสตู รดังนี้
m -m
ปริมาณคารบอนแบล็ก เปนรอยละ = 3 4 x 100
m2 - m1
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10.21.5 การรายงานผล
ใหรายงานปริมาณคารบอนแบล็ก เปนรอยละ
10.22 การทดสอบการหดตัวของฉนวนครอสลิงกดพอลิเอทิลนี
10.22.1 เครื่องมือ
เครือ่ งทดสอบใหเปนไปตามมาตรฐาน IEC 60811-1-3
10.22.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ตัดปลายของสายไฟฟาออกไปอยางนอย 500 มิลลิเมตร ตัดตัวอยางสายไฟฟายาวประมาณ 300
มิลลิเมตร แลวปอกสิ่งหอหุมทั้งหมดออกจนเหลือถึงตัวกั้นฉนวน ใหแลวเสร็จภายในเวลา 5 นาที
หลังจากตัดตัวอยาง ใหทำเครือ่ งหมายระยะ 200 มิลลิเมตร ± 5 มิลลิเมตร กลางชิน้ ทดสอบ วัดระยะ
ระหวางเครือ่ งหมายให ละเอียด 0.5 มิลลิเมตร แตละชิน้ ทดสอบใหปอกฉนวนออกจากปลายทัง้ สองดาน
ของชิน้ ทดสอบ จากจุดทีท่ ำเครือ่ งหมายระหวาง 2 ถึง 5 มิลลิเมตร ตามรูปที่ 10
10.22.3 วิธที ดสอบ
10.22.3.1 วางชิน้ ทดสอบลงบนทีร่ องรับตามแนวนอนในตอู บ โดยใหปลายของตัวนำทีอ่ ยบู นทีร่ องรับ หรือ
บนผิวของขอบทีล่ นื่ เพือ่ ใหตวั อยางสามารถเคลือ่ นไหวไดอยางอิสระ
10.22.3.2 อบชิน้ ทดสอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 130 องศาเซลเซียส ± 3 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 ชัว่ โมง ปลอยให
เย็นในทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ งทดสอบ และวัดระยะระหวางเครือ่ งหมายทัง้ สองของแตละชิน้ ทดสอบอีกครัง้
ใหละเอียด 0.5 มิลลิเมตร
10.22.4 การรายงานผล
ใหรายงานความแตกตาง เปนรอยละของระยะเครือ่ งหมายกอนอบ และหลังอบทีป่ ลอยใหเย็น
10.23 การทดสอบการซึมของน้ำ
10.23.1 เครื่องมือ
เครือ่ งทดสอบใหเปนไปตามมาตรฐาน IEC 60840 ดังแสดงในรูปที่ 11
10.23.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ตัดตัวอยางสายไฟฟายาวอยางนอย 6 เมตร ซึง่ นำมาจากตัวอยางทีท่ ดสอบความโคงงอ ตัดสายไฟฟา
ทีผ่ า นการทดสอบความโคงงอยาว 3 เมตรเปนชิน้ ทดสอบ วางในแนวนอนและปอกทีต่ ำแหนงกึง่ กลางของ
ชิน้ ทดสอบโดยรอบกวางประมาณ 50 มิลลิเมตรจนถึงชัน้ ของตัวกัน้ ของฉนวน
ผิวทีถ่ กู ตัด จะตองไมมสี ว นใดไปปดชองวางของโครงสราง เดิมทีม่ กี ารปองกันน้ำ เพือ่ ใหสว นทีป่ อ งกันน้ำ
สามารถปองกันน้ำไดเต็มที่ ผิวของสวนที่ถูกตัดที่อยูใกลสามารถปองกันน้ำดวยวัตถุที่เหมาะสมหรือ
สิ่งหอหุมภายนอกอาจจะนำออกไปก็ได
จัดเครือ่ งมือ ตามรูปที่ 11 โดยใหมเี สนผานศูนยกลางภายในของทอน้ำ อยางนอย 10 มิลลิเมตร วางใน
แนวตั้งเหนือตำแหนงที่ปอกของชิ้นทดสอบ และอุดเปลือกที่ตออยูกับปลายเครื่องมือทั้งสองขางเพื่อ
ปองกันการรัว่ ของน้ำ และตองไมทำใหเกิดความเคนทางกลบนสายไฟฟา
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10.23.3 วิธที ดสอบ
10.23.3.1 เติมน้ำทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 20 องศาเซลเซียส ± 10 องศาเซลเซียส ลงในถังน้ำ ใหน้ำมีระดับความสูง
1 เมตรจากจุดกึง่ กลางของสายไฟฟาตามแนวแกนภายใน 5 นาที ตามรูปที่ 11 แลวปลอยทิง้ ไว
24 ชัว่ โมง
10.23.3.2 ทำตัวนำใหรอ นดวยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม 10 วัฏจักรการใหความรอน โดยใหมอี ณ
ุ หภูมอิ ยรู ะหวาง
95 องศาเซลเซียส ถึง 100 องศาเซลเซียส อยางไรก็ตามตองไมถงึ 100 องศาเซลเซียส
10.23.3.3 ทำตัวนำใหรอ นอยางนอย 8 ชัว่ โมง โดยทีอ่ ณ
ุ หภูมขิ องตัวนำตองอยใู นระดับ 95 องศาเซลเซียส
ถึง 100 องศาเซลเซียส เปนเวลาอยางนอย 2 ชัว่ โมง ของแตละครัง้ ที่ทำใหตวั นำรอน และปลอย
ใหเย็นทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ งทดสอบอยางนอย 16 ชัว่ โมง ถือเปน 1 วัฏจักรการใหความรอน และระดับ
น้ำในทอตองรักษาใหมรี ะดับ 1 เมตรตลอด
10.23.4 การรายงานผล
ใหรายงานวาระหวางทดสอบมีน้ำซึมออกจากปลายทัง้ สองดานหรือไม
10.24 การทดสอบการสูญเสียมวลของเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด
10.24.1 เครื่องมือ
10.24.1.1 ตอู บ ตามมาตรฐาน IEC 60811-3-2
10.24.1.2 เครือ่ งชัง่ ทีม่ คี วามละเอียด 0.1 มิลลิกรัม
10.24.1.3 เดซิกเคเตอร
10.24.1.4 ทีต่ ดั ชิน้ ทดสอบรูปดัมบเบลล
10.24.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
10.24.2.1 ปอกเปลือกชิน้ ตัวอยางดวยความระมัดระวัง ไมทำใหเปลือกเสียหายหรือชำรุด ตัดเปลือกเปน
ชิน้ ทดสอบรูปดัมบเบลลดงั แสดงในรูปที่ 4 จำนวน 3 ชิน้
10.24.2.2 การคำนวณพืน้ ทีส่ ว นทีร่ ะเหย
ใหหาพืน้ ทีผ่ วิ (A) ของชิน้ ทดสอบแตละชิน้ เปนตารางเซนติเมตรกอนนำไปทดสอบ จากสูตร
1256 + (180δ)
A=
100
เมื่อ δ คือ ความหนาเฉลีย่ ของชิน้ ทดสอบ เปนมิลลิเมตรทศนิยม 2 ตำแหนง
10.24.3 วิธที ดสอบ
10.24.3.1 วางชิน้ ทดสอบในเดซิกเคเตอรทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ งทดสอบ เปนเวลาอยางนอย 20 ชัว่ โมง ชัง่ ชิน้ ทดสอบ
ทันทีทนี่ ำออกจากเดซิกเคเตอร เปนมิลลิกรัมทศนิยม 1 ตำแหนง
10.24.3.2 แขวนชิน้ ทดสอบในแนวตัง้ กึง่ กลางตอู บ ใหแตละชิน้ หางกันอยางนอย 20 มิลลิเมตร เปนเวลา
168 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ปริมาตรชิ้นทดสอบรวม
ตองไมเกินรอยละ 0.5 ของปริมาตรตอู บ
10.24.3.3 หลังจากอบ นำชิน้ ทดสอบไปวางในเดซิเคเตอรทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ งทดสอบ เปนเวลา 20 ชัว่ โมง แลวชัง่
ชิน้ ทดสอบแตละชิน้ อีกครัง้ คำนวณความแตกตางระหวางมวลทีช่ งั่ ไดในขอ 10.24.3.1 กับขอ
10.24.3.3 ของแตละชิน้ ทดสอบ เปนมิลลิกรัม
–26–

มอก. 2202–2547
10.24.4 การรายงานผล
ใหรายงานเปนคามัธยฐาน ของคาทีไ่ ดจากการหาความแตกตาง เปนมิลลิกรัมตอตารางเซนติเมตร
10.25 การทดสอบความทนตอการช็อกดวยความรอนของเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด
10.25.1 เครื่องมือ
ตอู บและแมนเดรล
10.25.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ตัดตัวอยางสายไฟฟาใหมคี วามยาวเหมาะสม 2 ตัวอยาง จากสายไฟฟา 2 ตำแหนง หางกันอยางนอย
1 เมตร ปอกเปลือกออก แลวนำเปลือกไปทำเปนชิน้ ทดสอบดังนี้
10.25.2.1 สายไฟฟาทีม่ เี สนผานศูนยกลางเกิน 12.5 มิลลิเมตร และความหนาเปลือกไมเกิน 5 มิลลิเมตร
ใหทำชิน้ ทดสอบแตละชิน้ ทดสอบเปนแผนยาวตามแนวแกนใหมคี วามกวางไมนอ ยกวา 1.5 เทาของ
ความหนาเปลือก แตไมนอ ยกวา 4 มิลลิเมตร
10.25.3 วิธที ดสอบ
พันชิน้ ทดสอบแตละชิน้ บนแมนเดรล ใหแนนเปนวงชิดกันตามตารางที่ 6 และยึดใหอยกู บั ที่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง
ทดสอบ แลวนำไปใสในตอู บทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 150 องศาเซลเซียส ± 3 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชัว่ โมง
จากนัน้ ปลอยใหเย็นทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง ทดสอบ แลวตรวจพินจิ
10.25.4 การรายงานผล
ใหรายงานวามีการแตกรานหรือไม
ตารางที่ 6 เสนผานศูนยกลางของแมนเดรลและจำนวนรอบทีพ่ นั
(ขอ 10.25)
ความหนาของชิ้นทดสอบ
mm
ไมเกิน 1
เกิน 1 ถึง 2
เกิน 2 ถึง 3
เกิน 3 ถึง 4
เกิน 4 ถึง 5

เสนผานศูนยกลางของแมนเดรล
mm
2
4
6
8
10
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จํานวนรอบ
รอบ
6
6
6
4
2
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ความหนาต่ำสุด
รูปที่ 1 การตรวจสอบความหนาของฉนวนหรือเปลือก
(ขอ 10.6.3.1 และขอ 10.7.3.1)

ความหนาต่ำสุด

รูปที่ 2 การตรวจสอบความหนาของฉนวนหรือเปลือก
(ขอ 10.6.3.2 และขอ 10.7.3.2)
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ความหนาต่ำสุด

สัน

Ú

รูปที่ 3 การตรวจสอบความหนาของเปลือก
(ขอ 10.7.3.3)

12.5

4

r =1
2.5

r=

8

ความยาวพิกดั
20

12.5

25
75

หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 4 ชิน้ ทดสอบรูปดัมบเบลล
(ขอ 10.17.1.2 ขอ 10.17.1.5(2) และขอ 24.2.1)
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ตัวกัน้ ฉนวน
ตัวกัน้ ตัวนำ
5
≥2
50
5
≥2

ขัว้ ความตางศักย
ขัว้ กระแสไฟฟา
หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 5 การทดสอบความตานทานของตัวกัน้ ตัวนำ
(ขอ 10.16.3.1 และขอ 10.17.1.2)

ตัวกัน้ ฉนวน
ตัวกัน้ ตัวนำ
5
≥2
50
5
≥2

ขัว้ ความตางศักย
ขัว้ กระแสไฟฟา
หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 6 การทดสอบความตานทานของตัวกัน้ ฉนวน
(ขอ 10.16.3.1 และขอ 10.16.3.4)
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1
2
3a
4

ใบมีด
ชิน้ ทดสอบ
ทีร่ องรับ
ลูกตมุ น้ำหนัก

หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 7 เครือ่ งทดสอบการเปลีย่ นรูปขณะมีแรงกดทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู
(ขอ 10.20.1 ขอ 10.20.3.1 และขอ 10.20.3.2)

แกนบางทีต่ ดั ออกมา

รอยกด

รอยกด

ภาคตัดขยาย

รูปที่ 8 การวัดรอยกด
(ขอ 10.20.3.4)
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มอก. 2202–2547

ทอแกว

ไปยังตัวดูดควัน
เทอรมอคัปเปล

เตาเผาไฟฟา
ขวดที่ 2

Ú

เครื่องวัด
น้ำแข็งแหง
อัตราการไหล

Ú

ไทรคลอโรเอทิลนี
ใยแกว

Ú

สารดูดความชืน้

ขวดที่ 1

สารละลายไพโรแกลลอล

รูปที่ 9 การทดสอบจำนวนคารบอนแบล็กในเปลือกพอลิเอทิลนี
(ขอ 10.21.1.1)
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ขวดที่ 3

มอก. 2202–2547
500

300

ปอกฉนวนออก

ปอกฉนวนออก
200

2–5

2–5
ทำเครือ่ งหมาย

ทำเครือ่ งหมาย

ใชสำหรับหนุนเพือ่ ใหสายลอย

ใชสำหรับหนุนเพือ่ ใหสายลอย
ทำเครือ่ งหมาย

ทำเครือ่ งหมาย

หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 10 การทดสอบการหดตัวของฉนวนครอสลิงกดพอลิเอทิลนี
(ขอ 10.22.2)
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มอก. 2202–2547
ถังน้ำ

∅

ต่ำสุด 10

1 000

ทออากาศ

สายไฟฟา

50 โดยประมาณ

3 000

หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 11 การทดสอบการซึมของน้ำ
(ขอ 10.23.1)
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มอก. 2202–2547

ภาคผนวก
ก.1 การทดสอบ Flame Retardant มาตรฐานสากลทีใ่ ชคอื IEC 60332 Test on electric cables under fire
conditions หรือมาตรฐานอืน่ ๆ ทีเ่ ทียบเทามาตรฐานนี้
ก.2 การทดสอบ Gases Evolved during combustion (halogen free) มาตรฐานสากลทีใ่ ชคอื IEC 60754 Test
on gas evolved during combustion of electric cables หรือมาตรฐานอืน่ ๆ ทีเ่ ทียบเทามาตรฐานนี้
ก.3 การทดสอบ Low Smoke มาตรฐานสากลทีใ่ ชคอื IEC 61034 Measurement of smoke density of cables
burning under defined condition หรือมาตรฐานอืน่ ๆ ทีเ่ ทียบเทามาตรฐานนี้
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