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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนําทองแดง หุมฉนวนพอลิโอเลฟน
สําหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดคุณลักษณะที่ตองการและการทดสอบสายเคเบิลโทรคมนาคม
ตัวนําทองแดง หุมฉนวนพอลิโอเลฟน สําหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะ
เรียกวา "สายเคเบิลโทรคมนาคม" ที่มีขนาดตัวนําตั้งแต 0.4 มิลลิเมตร ถึง 0.9 มิลลิเมตร จํานวนคูสายไมเกิน
3 000 คูสาย
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมสายเคเบิลโทรคมนาคมตัวนําทองแดงอบออน แกนสายเคเบิลไม
เติมสารประกอบที่ปองกันการแทรกซึมของน้ําในสายเคเบิลโทรคมนาคม มีชิลดเปนอะลูมิเนียมเคลือบ
พลาสติกและเปลือกเปนพอลิเอทิลีน เหมาะสําหรับใชงานแขวนในอากาศ

2. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 พอลิโอเลฟน (polyolefin) หมายถึง พอลิเมอรที่ผลิตขึ้นมาจากโมโนเมอรในกลุมของโอเลฟน ซึ่งเปนสารที่
ประกอบดวยอนุกรมของไฮโดรคารบอนชนิดไมอิ่มตัวและมีพันธะคูอยูในโครงสรางอยางนอย 1 แหง เชน
พอลิเอทิลีน (polyethylene) พอลิโพรพิลีน (polypropylene)
2.2 ขนาดตัวนํา หมายถึง คาโดยประมาณของเสนผานศูนยกลางระบุของตัวนํา ซึ่งเปนคําที่เรียกกันทั่วไปในทาง
ปฏิบัติ
2.3 คูสาย (pair) หมายถึง ตัวนําหุมฉนวน 2 เสน ที่นํามาบิดเกลียวจับเปนคู
2.4 ยูนิต (unit) หมายถึง คูสายที่นํามารวมกันเปนกลุม ประกอบดวยคูสายจํานวนไมเกิน 25 คูสาย
2.5 ซูเปอรยูนิต (super-unit) หมายถึง ยูนิตที่นํามารวมกันเปนกลุมขนาดใหญตั้งแต 2 ยูนิตขึ้นไป ซึ่งมีเทปสีเปนตัว
ชี้บอกลําดับของกลุมคูสาย
2.6 แกนสายเคเบิล (cable core) หมายถึง กลุมของคูสายตั้งแต 2 คูขึ้นไป บิดรวมกันเปนเกลียว
2.7 ชิลด (shield) หมายถึง เทปอะลูมิเนียมที่เคลือบพลาสติกทั้งสองดาน ใชหอหุมแกนสายเคเบิลโทรคมนาคมใต
ชั้นของเปลือก ทําหนาที่ปองกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก และใชตอลงดิน
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2.8 สายสะพาน (support messenger) หมายถึง ลวดเหล็กกลาตานแรงดึงสูงพิเศษเคลือบสังกะสีตีเกลียวและวัสดุ
ปองกันการกัดกรอน ทําหนาที่รับแรงดึงของสายเคเบิลโทรคมนาคมสําหรับการแขวนในอากาศ
2.9 เปลือก (jacket) หมายถึง สารประกอบพอลิเอทิลีนที่ใชหุมชั้นนอกสุดของสายเคเบิลโทรคมนาคม ทําหนาที่
ปองกันการกระแทก เสียดสี และทนทานตอสภาวะแวดลอม
2.10 คูสายสํารอง (spare pair) หมายถึง คูสายที่มีไวสําหรับทดแทนคูสายที่มีปญหาจากกระบวนการผลิต เพื่อให
คูสายระบุที่ใชงานไดจริง มีครบตามจํานวน
2.11 อัตราสวนการตีเกลียว (lay ratio) หมายถึง อัตราสวนเฉลี่ยระหวางความยาวการตีเกลียวกับเสนผานศูนยกลาง
รอบนอกของชั้นการตีเกลียว

3. แบบ
สายเคเบิลโทรคมนาคมแบงตามลักษณะการใชงานออกเปน 2 แบบ คือ
3.1 แบบไมมีสายสะพาน
3.2 แบบมีสายสะพาน

4. ขนาดและจํานวนคูสาย
4.1 สายเคเบิลโทรคมนาคมแบงตามขนาดตัวนําออกเปน 4 ขนาด คือ
4.1.1 0.4 มิลลิเมตร (26 AWG)
4.1.2 0.5 มิลลิเมตร (24 AWG)
4.1.3 0.65 มิลลิเมตร (22 AWG)
4.1.4 0.9 มิลลิเมตร (19 AWG)
4.2 สายเคเบิลโทรคมนาคมตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้มีจํานวนคูสายไมเกิน 3 000 คูสาย

5. วัสดุและการทํา
5.1 ตัวนํา
5.1.1 ชนิดตัวนํา
ตัวนําตองเปนทองแดงเสนเดี่ยวตันอบออน เมื่อทําเปนสายเคเบิลโทรคมนาคมแลว ตองมีคุณลักษณะทาง
ไฟฟาตามตารางที่ 12 และสอดคลองกับคุณลักษณะที่ตองการตามมาตรฐานนี้
5.1.2 ขนาดตัวนํา
-2-
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ขนาดตัวนํา เสนผานศูนยกลางระบุและเกณฑความคลาดเคลื่อน ตองเปนไปตามที่กําหนดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เสนผานศูนยกลางของตัวนําและเกณฑความคลาดเคลื่อน
(ขอ 5.1.2 และขอ 6.1.1)
ขนาดตัวนํา เสนผานศูนยกลางระบุ เกณฑความคลาดเคลื่อน
mm
mm
รอยละ
0.4
0.404
1
0.5
0.511
1
0.65
0.643
1
0.9
0.912
1

5.1.3 ความยืด
ความยืดต่ําสุดของตัวนําในสายเคเบิลโทรคมนาคม ตองไมนอยกวาที่ระบุในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความยืดของตัวนํา
(ขอ 5.1.3 และขอ 6.1.2)
ขนาดตัวนํา ความยืด ต่ําสุด
mm
รอยละ
0.4
12
0.5
16
0.65
20
0.9
22

5.1.4 การตอตัวนํา
การตอตัวนําในระหวางกระบวนการผลิตสามารถทําไดโดยวิธีบัดกรีชน (butt brazed) ซึ่งเปนการบัดกรี
ดวยโลหะเจือเงิน โดยใชฟลักซที่ไมเปนกรด หรือใชวิธีเชื่อมชน (butt-welded) การตอตัวนํานี้ตองไมทําให
เกิดกอนนูน และรอยตอของตัวนําตองมีความตานแรงดึงไดไมนอยกวารอยละ 90 ของความตานแรงดึง
ของตัวนําที่ไมมีรอยตอ
5.2 ฉนวน
5.2.1 ตัวนําตองหุมดวยฉนวนที่เปนวัสดุพอลิโอเลฟนชนิด
คุณลักษณะที่ตองการตามมาตรฐานนี้

พอลิเอทิลีน หรือพอลิโพรพิลีน ที่เปนไปตาม

5.2.2 ความหนาของฉนวนตองออกแบบใหสอดคลองกับคุณลักษณะทางไฟฟาที่กําหนดในตารางที่ 12
5.2.3 สีของฉนวนจะประกอบดวยสีหลัก (tip color) และสีรอง (ring color) ที่กําหนดตามระบบสีมันเซลล
(Munsell colour system) (อาจดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน ANSI/EIA-359-A) ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สีของฉนวน
(ขอ 5.2.3)
สีหลัก
ขาว
แดง
ดํา
เหลือง
มวง

สีรอง
น้ําเงิน
สม
เขียว
น้ําตาล
เทา

5.3 การบิดเกลียวเพื่อจับเปนคูสาย (twisting of pair)
5.3.1 ตัวนําที่หุมฉนวนแตละสีตองนํามาบิดเกลียวเพื่อจับเปนคูสาย ซึ่งคูสายแตละคูจะประกอบดวยสีหลัก 1 เสน
และสีรอง 1 เสน ตามรหัสสีที่แสดงในตารางที่ 4
5.3.2 คาเฉลี่ยของความยาวบิดเกลียวของคูสายใดๆในสายเคเบิลโทรคมนาคม ตองไมเกิน 165 มิลลิเมตร โดยใช
ความยาวบิดเกลียวที่ทําใหสายเคเบิลโทรคมนาคมตองเปนไปตามคุณลักษณะทางไฟฟาตามมาตรฐานนี้
5.3.3 สายเคเบิลโทรคมนาคมที่มีคูสายมากกวา 25 คูสาย ใหแบงออกเปนกลุม กลุมละ 25 คูสาย โดยใชรหัสสี
ของคูสายแตละคูตามตารางที่ 4 นับเวียนซ้าํ อีกครั้งที่กลุม 25 คูสายถัดมา และใชรหัสสีของเทปสีตาง ๆ
เปนตัวแบงกลุม
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ตารางที่ 4 สีของฉนวนในคูส ายแตละคูในกลุม 25 คูสาย (25-pair group)
(ขอ 5.3.1 ขอ 5.3.3 และขอ 5.4.1.2)
หมายเลขคูสาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

สีของฉนวน
สีหลัก
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
ขาว
แดง
แดง
แดง
แดง
แดง
ดํา
ดํา
ดํา
ดํา
ดํา
เหลือง
เหลือง
เหลือง
เหลือง
เหลือง
มวง
มวง
มวง
มวง
มวง

สีรอง
น้ําเงิน
สม
เขียว
น้ําตาล
เทา
น้ําเงิน
สม
เขียว
น้ําตาล
เทา
น้ําเงิน
สม
เขียว
น้ําตาล
เทา
น้ําเงิน
สม
เขียว
น้ําตาล
เทา
น้ําเงิน
สม
เขียว
น้ําตาล
เทา
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5.4 การสรางแกน (core construction)
5.4.1 การขึ้นเปนแกนสายเคเบิล (forming of the cable core)
การจัดเรียงแกนตองเปนดังตอไปนี้ (เวนแตผูทําหรือขอกําหนดคุณลักษณะระบุไวเปนอยางอื่น)
5.4.1.1 กรณีสายเคเบิลโทรคมนาคมมีจํานวนคูสาย 25 คูสาย หรือนอยกวา โดยนําคูสายแตละคูมาบิดเกลียวรวม
เปนชั้นๆ เปนแกนทรงกระบอก ซึ่งแตละชั้นจะมีทิศทางการบิดเกลียวเหมือนกันหรือตรงขามกันก็ได
หรืออาจรวมเปนกลุมยอยแทนการสรางชั้นที่มีศูนยกลางเดียวกัน
5.4.1.2 กรณีที่มีจํานวนคูสายมากกวา 25 คูสาย ใหนําคูสายมาบิดเกลียวจัดเปนกลุมแลวใชเทปสีพันแตละกลุม
ไว โดยแตละกลุมมีจํานวนไมเกิน 25 คูสาย ซึ่งไมรวมคูสายสํารอง กลุมไมเกิน 25 คูสาย ที่ใชแบงคูสาย
ทั้งหมดออกเปนกลุมยอยตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป อาจเรียกกลุมนี้วายูนิต จากนั้นจึงพันดวยเทปสีเพื่อ
แบงเปนยูนิตตามรหัสสีของเทปสีที่ระบุในตารางที่ 5 การนับคูสายใหนับเรียงกันตั้งแตคูสายที่ 1 ถึง
คูสายที่ 25 ตามที่กําหนดในตารางที่ 4 ตลอดทั้งยูนิตในแตละกลุม
5.4.1.3 ยูนิตตั้งแต 2 ยูนิตขึ้นไป สามารถนํามารวมกันเปนซูเปอรยูนิตแลวพันดวยเทปสี ตามรหัสสีของเทปสีที่
ระบุในตารางที่ 6
5.4.2 เทปสี (colour binder)
เทปสีตองเปนวัสดุไดอิเล็กทริกไมดูดความชื้น (nonhygroscopic dielectric material) ใชในการพันเพื่อรวม
คูสายเปนกลุม ๆ อาจเปนยูนิตหรือซูเปอรยูนิต
5.4.2.1 เทปสีใชเพื่อชี้บอกลําดับของกลุมสําหรับการชี้บอกคูสาย ระยะเกลียวของการพันของเทปสีตองไมเกิน
100 มิลลิเมตร
5.4.2.2 เทปสีตองมีรหัสสีดังแสดงในตารางที่ 5 และตารางที่ 6
5.4.2.3 ที่ภาคตัดขวางของสายเคเบิลโทรคมนาคม กลุม 25 คูสาย ที่ไมอยูติดกันและกลุมยอยไมเกิน 1 กลุม ใน
ซูเปอรยูนิตอาจไมมีเทปสีพันอยูก็ได แตผลรวมของเทปสีที่ขาดหายไปทั้งหมดตองไมเกิน 3 เสน
สําหรับซูเปอรยูนิตตองมีเทปสีพันอยูครบ
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ตารางที่ 5 รหัสสีของเทปสีที่ใชระบุกลุมของคูสายที่มารวมกันเปนยูนิต
(ขอ 5.4.1.2 และขอ 5.4.2.2)
หมายเลขกลุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รหัสสีของเทปสี
ขาว – น้ําเงิน
ขาว – สม
ขาว – เขียว
ขาว – น้ําตาล
ขาว – เทา
แดง – น้ําเงิน
แดง – สม
แดง – เขียว
แดง – น้ําตาล
แดง – เทา
ดํา – น้ําเงิน
ดํา – สม
ดํา – เขียว
ดํา – น้ําตาล
ดํา – เทา
เหลือง – น้ําเงิน
เหลือง – สม
เหลือง – เขียว
เหลือง – น้ําตาล
เหลือง – เทา
มวง – น้ําเงิน
มวง – สม
มวง – เขียว
มวง – น้ําตาล
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การนับคูสายเปนกลุม
1-25
26-50
51-75
76-100
101-125
126-150
151-175
176-200
201-225
226-250
251-275
276-300
301-325
326-350
351-375
376-400
401-425
426-450
451-475
476-500
501-525
526-550
551-575
576-600

มอก.2434-2552
ตารางที่ 6 รหัสสีของเทปสีที่ใชเปนตัวชีบ้ อกลําดับของกลุมคูสายที่มารวมกันเปนซูเปอรยูนิต
(ขอ 5.4.1.3 และขอ 5.4.2.2)
คูสายที่
1 ถึง 600
601 ถึง 1 200
1 201 ถึง 1 800
1 801 ถึง 2 400
2 401 ถึง 3 000

รหัสสีของเทปสี
ขาว
แดง
ดํา
เหลือง
มวง

5.4.3 คูสายสํารอง
กรณีที่มีจํานวนคูสาย 600 คูสาย หรือมากกวา ผูทําตองเพิ่มคูสายสํารองไวในสายดวยเพื่อแทนที่คูสายที่มี
ปญหา เพื่อใหจํานวนคูสายระบุที่ใชงานไดจริง มีครบตามจํานวน พรอมทั้งแจงใหผูใชทราบ
5.4.3.1 จํานวนคูสายสํารองใหใชตามที่กําหนดในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 จํานวนคูสายสํารอง
(ขอ 5.4.3.1)
จํานวนคูสาย
นอยกวา 600

จํานวนคูสายสํารอง

600 ถึง 1 200
1 500 ถึง 2 100
2 400 ขึ้นไป

2
4
6

-

5.4.3.2 กรณีที่มีคูสายสํารอง รหัสสีตองเปนไปตามตารางที่ 8 และใหวางคูสายสํารองไวเปนกลุมโดยมีเทปสีซึ่ง
มีรหัสสีเหลือง-ดํา พันไว และอยูระหวางยูนิตหรือซูเปอรยูนิตในชั้นสุดทาย
ตารางที่ 8 รหัสสีของคูสายสํารอง
(ขอ 5.4.3.2)
คูสายสํารองคูที่
1
2
3
4
5
6

สีหลัก
ขาว
แดง
ดํา
เหลือง
มวง
มวง
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สีรอง
น้ําเงิน
สม
เขียว
น้ําตาล
เทา
น้ําเงิน
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5.4.4 การพันหรือหอหุมแกนสายเคเบิล (core wrap)
5.4.4.1 แกนสายเคเบิลตองพันหรือหอหุมดวยวัสดุไดอิเล็กทริกไมดูดความชื้น โดยการพันหรือหอหุมตองใหมี
สวนซอนเหลื่อม (overlap) เพื่อเปนเกราะปองกันความรอนไมใหฉนวนที่หุมลวดตัวนําเปลี่ยนรูปหรือ
ละลายติดกันขณะผลิต
5.4.4.2 ภายใตหรือบน วัสดุที่ใชพันหรือหอหุมแกนสายเคเบิลตามขอ 5.4.4.1 ใหใสเทปชี้บอก (identification
tape) ที่เปนวัสดุไมดูดความชื้น
หมายเหตุ เทปชี้บอก หมายถึง เทปบอกชื่อผูทําและชวงเวลาการทําตามขอ 8.1

5.5 สายสะพาน
5.5.1 สายสะพานตองทําจากลวดเหล็กกลาตานแรงดึงสูงพิเศษเคลือบสังกะสีตีเกลียว เสนผานศูนยกลางการตี
เกลียวระบุ 6.35 มิลลิเมตร มีความยาวตอเนื่องตลอดความยาวสายโดยไมมีรอยตอ และตองเคลือบดวยวัสดุ
ปองกันการกัดกรอน ปองกันการเลื่อนไหล และสามารถเขากันไดกับวัสดุอื่น ๆ ในสายเคเบิลโทรคมนาคม
โดยไมมีปญหา ซึ่งวัสดุที่ใชทําสายสะพานตองมีคุณลักษณะตามตารางที่ 9
ตารางที่ 9 คุณลักษณะของวัสดุที่ใชทําสายสะพาน
(ขอ 5.5.1)
รายละเอียด
1. จํานวนลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
2. เสนผานศูนยกลางของลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
3. อัตราสวนการตีเกลียว
4. ทิศทางการตีเกลียว
5. แรงดึงขาดของสายสะพานตีเกลียว ต่ําสุด
6. ความยืดของสายสะพานตีเกลียว ต่ําสุด
7. น้ําหนักสังกะสีที่เคลือบลวดเหล็ก ต่ําสุด

หนวย
เสน
mm
จํานวนเทาของเสนผานศูนยกลาง
kN
%
g/m2
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คาที่ระบุ
7
2.03 ± 0.08
14 - 22
ซาย
29.581
4.0
198

มอก.2434-2552
5.5.2 ขนาดของสวนเชื่อมตอ (web) ระหวางเปลือกนอกของแกนสายเคเบิลกับเปลือกนอกของสายสะพานตอง
เปนดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงลักษณะของสวนเชื่อมตอระหวางเปลือกนอกของแกนสายเคเบิลกับเปลือกนอกของสายสะพาน
(ขอ 5.5.2)
5.6 ชิลดอะลูมิเนียม (aluminium shield)
5.6.1 ชิลดอะลูมิเนียมตองเปนอะลูมิเนียมเจือประเภท 1060 หรือ 1100 หรือ 1145 หรือ 1235 ตามที่กําหนดโดย
สมาคมอะลูมิเนียม (Aluminium Association) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา ทําเปนเทปที่มีความหนา
(0.2030 ± 0.0254) มิลลิเมตร เคลือบดวยพลาสติกทั้งสองดานซึ่งมีความหนาดานละไมนอยกวา 0.0381
มิลลิเมตร เพื่อปองกันความชื้นตลอดความยาวของชิลด
5.6.2 การใช
สายเคเบิลโทรคมนาคมที่มีโครงสรางเปนเปลือกหุมชั้นเดียว ใหใชชิลดอะลูมิเนียมลักษณะเปนลูกฟูก
หอหุมแกนสายเคเบิลที่พันหรือหอหุมตามขอ 5.4.4
5.6.2.1 การทําลูกฟูกของชิลด ตองทําใหเปนลูกฟูกในลักษณะเปนลูกคลื่นที่ตั้งฉากกับความยาวของแกนใน
แนวระนาบ การลดความหนาของชิลดจากการทําลูกฟูกในกระบวนการผลิตนั้นตองไมเกินรอยละ 10
ชิลดตองไมมีรอยแตก รอยหักงอ หรือฉีกขาด ซึ่งเปนผลมาจากการทําลูกฟูกและการขึ้นรูป
5.6.2.2 น้ํามันที่ตกคางจากการขึ้นรูปและการทําลูกฟูก ตองไมปรากฏภายในแกนสายเคเบิลโทรคมนาคมหรือที่
ผิวดานในของแกนสายเคเบิลที่พันหรือหอหุมตามขอ 5.4.4 แตอาจมีเศษพลาสติกปรากฏอยูไดบาง ให
นําตัวอยางสายเคเบิลโทรคมนาคมยาว 60 เซนติเมตร มาจับยึดใหอยูในแนวตั้งเปนเวลา 1 นาที แลวตอง
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ไมมีน้ํามันซึมออกมา โดยที่ปลายของตัวอยางทดสอบตองตัดในแนวตั้งฉากกับความยาวสายเคเบิล
โทรคมนาคม
5.6.2.3 สวนซอนเหลื่อมของชิลด สายเคเบิลโทรคมนาคมที่มีเสนผานศูนยกลางแกนสายเคเบิลที่พันหรือหอหุม
ตามขอ 5.4.4 ไมเกิน 15.9 มิลลิเมตร ตองมีสวนซอนเหลื่อมต่ําสุดเปน 3.2 มิลลิเมตร สวนสายเคเบิล
โทรคมนาคมที่ มี เ ส น ผ า นศู น ย ก ลางแกนสายเคเบิ ล ที่ พั น หรื อ ห อ หุ ม ตามข อ 5.4.4
มากกว า
15.9 มิลลิเมตร ตองมีสวนซอนเหลื่อมต่ําสุดเปน 6.4 มิลลิเมตร
5.6.2.4 การตอของชิลดกอนการทําลูกฟูก แรงดึงขาดของชิลดที่รอยตอตองไมนอยกวารอยละ 80 ของแรงดึง
ขาดของชิลดที่อยูติดกันที่ความยาวเทากันและไมมีการตอ และความตานทานของชิลดที่มีรอยตอยาว
90 เซนติเมตร ตองไมมากกวารอยละ 110 ของความตานทานไฟฟาของชิลดที่อยูติดกันที่ความยาว
เทากันและไมมีการตอ
5.7 เปลือก (jacket)
5.7.1 เปลือกตองเปนสารประกอบพอลิเอทีลีน สีดําที่มีปริมาณคารบอนแบล็กรอยละ (2.600.25) ซึ่งเปนไป
ตามที่กําหนดในภาคผนวก ข และมีความทนตอแสงแดดและสภาพของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
ได
5.7.2 เปลือกตองทําจากวัสดุที่มีคุณสมบัติความตานทานตอการแตกรานเนื่องจากความเคน (stress crack
resistance) โดยตองมีอัตราการเสียสภาพ ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดในตาราง ค.1 ในภาคผนวก ค
5.7.3 ความหนาเฉลี่ยของเปลือกตองไมนอยกวารอยละ 90 ของคาที่ระบุในตารางที่ 10
5.7.4 ความหนาต่ําสุดของเปลือกตองไมนอยกวารอยละ 70 ของคาที่ระบุในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ความหนาของเปลือก
(ขอ 5.7.3 และขอ 5.7.4)
เสนผานศูนยกลางแกนของเคเบิล (D)
mm
D  21
21 < D 28
28 < D  37
37 < D 46
46 < D 55
D > 55
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ความหนาระบุ
mm
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
2.8
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6. คุณลักษณะที่ตองการ
6.1 คุณลักษณะทางฟสิกส
6.1.1 ขนาดตัวนํา
เมื่อทดสอบตามขอ 10.1 เสนผานศูนยกลางของตัวนําตองเปนไปตามที่กําหนดในตารางที่ 1
6.1.2 ความยืดของตัวนํา
เมื่อทดสอบตามขอ 10.2 ความยืดของตัวนําในสายเคเบิลโทรคมนาคมตองเปนไปตามที่กําหนดในตาราง
ที่ 2
6.1.3 ความตานแรงดึงและความยืดของฉนวน
เมื่อทดสอบตามขอ 10.3 ความตานแรงดึงและความยืดของฉนวนจากสายเคเบิลโทรคมนาคมตองเปนไป
ตามที่กําหนดในตารางที่ 11
6.1.4 การโคงงอที่อุณหภูมิต่ํา (cold bend) ของฉนวน
เมื่อทดสอบตามขอ 10.4 ฉนวนจากสายเคเบิลโทรคมนาคมตองไมมีรอยแตกราน
6.1.5 การหดตัว (shrinkback) ของฉนวน
เมื่อทดสอบตามขอ 10.5 การหดตัวของฉนวนจากสายเคเบิลโทรคมนาคมตองเปนไปตามที่กําหนดใน
ตารางที่ 11
6.1.6 ความหนาของเปลือก
เมื่อทดสอบตามขอ 10.6 ความหนาของเปลือกตองเปนไปตามที่กําหนดในขอ 5.7.3 และขอ 5.7.4
6.1.7 ความเยื้องศูนยกลาง (eccentricity) ของเปลือก
เมื่อทดสอบตามขอ 10.7 ความเยื้องศูนยกลางของเปลือกตองเปนไปตามที่กําหนดในตารางที่ 11
6.1.8 ความตานแรงดึงและความยืดของเปลือก
เมื่อทดสอบตามขอ 10.8 ความตานแรงดึงและความยืดของเปลือกจากสายเคเบิลโทรคมนาคมตองเปนไป
ตามที่กําหนดในตารางที่ 11
6.1.9 การหดตัวของเปลือก
เมื่อทดสอบตามขอ 10.9 การหดตัวของเปลือกจากสายเคเบิลโทรคมนาคมตองเปนไปตามที่กําหนดใน
ตารางที่ 11
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6.2 คุณลักษณะทางไฟฟา
6.2.1 ความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนํา ที่ 20 องศาเซลเซียส
เมื่อทดสอบตามขอ 10.10 ความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนําในสายเคเบิลโทรคมนาคมตองเปนไป
ตามที่กําหนดในตารางที่ 12
6.2.2 ความไมสมดุลของความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนํา
เมื่อทดสอบตามขอ 10.11 ความไมสมดุลของความตานทานไฟฟากระแสตรงแตละคูสายและความไม
สมดุลของความตานทานไฟฟากระแสตรงเฉลี่ยระหวางตัวนําของคูสายในสายเคเบิลโทรคมนาคม ตอง
เปนไปตามที่กําหนดในตารางที่ 12
6.2.3 ความจุไฟฟารวม (mutual capacitance)
เมื่ อ ทดสอบตามข อ 10.12
ความจุ ไ ฟฟา รว มเฉลี่ ย ของทุ ก คู ส ายในความยาวใด ๆ ของสายเคเบิ ล
โทรคมนาคม ที่ความถี่ 1 กิโลเฮิรตซ ตองเปนไปตามที่กําหนดในตารางที่ 12
6.2.4 ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย (pair to pair capacitance unbalance)
เมื่อทดสอบตามขอ 10.13 สายเคเบิลโทรคมนาคมที่มีคูสาย 6 คูสาย หรือนอยกวา ความไมสมดุลของความ
จุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสายในสายเคเบิลโทรคมนาคม ตองเปนไปตามที่กําหนดในตารางที่ 12 สําหรับ
สายเคเบิลโทรคมนาคมที่มีคูสายมากกวา 6 คูสาย คารากกําลังสองเฉลี่ยของความไมสมดุลของความจุ
ไฟฟาระหวางคูสายกับคูสายตองเปนไปตามที่กําหนดในตารางที่ 12
6.2.5 ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน (pair to ground capacitance unbalance)
เมื่อทดสอบตามขอ 10.14 ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิ นในสายเคเบิล
โทรคมนาคม ตองเปนไปตามที่กําหนดในตารางที่ 12 สําหรับสายเคเบิลที่มีคูสายมากกวา 6 คูสาย คาราก
กําลังสองเฉลี่ยของความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดินตองเปนไปตามกําหนดใน
ตารางที่ 12
6.2.6 การลดทอนสัญญาณ (attenuation)
เมื่อวัดการลดทอนสัญญาณตามขอ 10.15 ที่ความถี่ 772 กิโลเฮิรตซ การลดทอนสัญญาณเฉลี่ยของทุกคู
สายในสายเคเบิลโทรคมนาคมที่มีคูสายมากกวา 12 คูสาย ตองเปนไปที่ตามกําหนดในตารางที่ 12 สําหรับ
สายเคเบิลที่มีคูสาย 12 คูสาย หรือนอยกวา ตองมีการลดทอนสัญญาณเฉลี่ยไมเกินรอยละ 110 ของคาที่
กําหนดในตารางที่ 12
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6.2.7 การสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสาย (crosstalk loss)
เมื่อวัดการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายตามขอ 10.16 ที่ปลายดานไกล (equal level far-end
crosstalk loss, ELFEXT) และปลายดานใกล (near-end crosstalk loss, NEXT) ตองเปนไปตามที่กําหนดใน
ตารางที่ 12
6.2.8 ความตานทานฉนวน
เมื่อทดสอบตามขอ 10.17 ฉนวนหุมตัวนําของสายเคเบิลโทรคมนาคมตองมีความตานทานฉนวนเปนไป
ตามที่กําหนดในตารางที่ 12
6.2.9 ความทนแรงดันไฟฟากระแสตรงระหวางตัวนํากับตัวนํา (conduct to conduct dc proof)
เมื่อทดสอบตามขอ 10.18 สายเคเบิลโทรคมนาคมตองไมเสียสภาพฉับพลัน
6.2.10 ความทนแรงดันไฟฟากระแสตรงระหวางตัวนํากับชิลด (conduct to shield dc proof)
เมื่อทดสอบตามขอ 10.19 สายเคเบิลโทรคมนาคมตองไมเสียสภาพฉับพลัน
6.2.11 ความตอเนื่องของชิลด (shield continuity)
เมื่อทดสอบตามขอ 10.20 ชิลดของสายเคเบิลโทรคมนาคมตองมีการนําไฟฟาไดอยางตอเนื่อง
6.2.12 ความตอเนื่องของตัวนํา (conduct continuity)
เมื่อทดสอบตามขอ 10.21 แตละตัวนําในสายเคเบิลโทรคมนาคมตองมีการนําไฟฟาไดอยางตอเนื่อง
6.3 คุณลักษณะทางกล
6.3.1 การโคงงอที่อุณหภูมิต่ําของสายเคเบิลโทรคมนาคม
เมื่อทดสอบตามขอ 10.22 เปลือกสายเคเบิลโทรคมนาคมและชิลดตองไมมีรอยแตกราน
6.3.2 การทนตอแรงกระแทกของสายเคเบิลโทรคมนาคม (cable impact)
เมื่อทดสอบตามขอ 10.23 พื้นผิวนอกและพื้นผิวในของเปลือกสายเคเบิลโทรคมนาคมตองไมมีรอยแตก
ราน
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ตารางที่ 11 คุณลักษณะทางฟสิกสของฉนวนและเปลือก
(ขอ 6.1.3 ขอ 6.1.5 ขอ 6.1.7 ขอ 6.1.8 และขอ 6.1.9)
รายละเอียด
1. ความตานแรงดึง ต่ําสุด
2. ความยืด ต่ําสุด
3. การหดตัว
- อุณหภูมิทดสอบ
- เกณฑความคลาดเคลื่อน
- ชวงเวลาที่ใชอบ
- การหดตัวของฉนวน สูงสุด
- การหดตัวของเปลือก สูงสุด
4. ความเยื้องศูนยกลางของเปลือก สูงสุด

หนวย
kg/cm2
%
o

C
C
h
mm
%
%
o
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ฉนวน
พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน
168
210
300
300
115
+1
4
10
-

130
+1
4
10
-

เปลือก
พอลิเอทิลีน
119
400
100
+1
4
5
43

มอก.2434-2552
ตารางที่ 12 คุณลักษณะทางไฟฟา
(ขอ 6.2.1 ถึงขอ 6.2.10)
รายละเอียด

หนวย
0.4

1. ความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนํา
- ความตานทานไฟฟากระแสตรง สูงสุด
2. ความไมสมดุลของความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนํา
- ความไมสมดุลของความตานทานไฟฟากระแสตรงแตละ
คูสาย สูงสุด
- ความไมสมดุลของความตานทานไฟฟากระแสตรงเฉลี่ย
สูงสุด
3. ความจุไฟฟารวม
3.1 กรณีมีคูสายนอยกวา 25 คูสาย
- ความจุไฟฟารวมเฉลี่ย
3.2 กรณีมีคูสายตั้งแต 25 คูสายขึน้ ไป
- ความจุไฟฟารวมเฉลี่ย
4. ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย
4.1 กรณีมีคูสาย 6 คูสาย หรือนอยกวา
- ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย
สูงสุด
4.2 กรณีมีคูสายมากกวา 6 คูสาย
- คารากกําลังสองเฉลี่ยของความไมสมดุลของความจุไฟฟา
ระหวางคูสายกับคูสาย สูงสุด
5. ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน
5.1 กรณีมีคูสาย 6 คูสาย หรือนอยกวา
- ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน
สูงสุด
5.2 กรณีมีคูสายมากกวา 6 คูสาย
- ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน
สูงสุด
- คารากกําลังสองเฉลี่ยของความไมสมดุลของความจุไฟฟา
ระหวางคูสายกับสายดิน สูงสุด
6. การลดทอนสัญญาณที่ความถี่ 772 kHz
- การลดทอนสัญญาณเฉลี่ย สูงสุด
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ขนาดตัวนํา
mm
0.5
0.65

0.9

/km

144.4

90.2

57.1

28.5

%

5.0

5.0

4.0

4.0

%

2.0

1.5

1.5

1.5

nF/km

52 + 4

52 + 4

52 + 4

52 + 4

nF/km

52 + 2

52 + 2

52 + 2

52 + 2

pF/km

181

181

181

181

pF/km

45

45

45

45

pF/km

2 625

2 625

2 625

2 625

pF/km

2 625

2 625

2 625

2 625

pF/km

574

574

574

574

dB/km

24.26

19.34

15.41

10.82

มอก.2434-2552
ตารางที่ 12 คุณลักษณะทางไฟฟา (ตอ)
รายละเอียด

หนวย
0.4

ขนาดตัวนํา
mm
0.5
0.65

0.9

7. การสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสาย
7.1 ปลายดานไกล ที่ความถี่ 150 kHz
- คารากกําลัง สองเฉลี่ย ของการสูญ เสียเนื่องจากสัญ ญาณ
แทรกขามคูสาย ต่ําสุด
dB/km
67.8
- การสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสาย ต่ําสุด
dB/km
57.8
7.2 ปลายดานใกล ที่ความถี่ 772 kHz
ผลตางระหวางคาเฉลี่ยกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ต่ําสุด
- ขนาดยูนิตไมเกิน 13 คูสาย
dB
56
- ขนาดยูนิตเปน 18 และ 25 คูสาย
dB
60
- ขนาดยูนิตไมเกิน 13 คูสาย คูสายแตละคูอยูติดกัน
dB
65
- ขนาดยูนิตเปน 25 คูสาย คูสายแตละคูอยูติดกัน
dB
66
- ขนาดยูนิตใด ๆ คูสายแตละคูไมอยูติดกัน
dB
81
8. ความตานทานฉนวน ต่ําสุด
M.km 16 000

67.8
57.8

67.8
57.8

67.8
57.8

56
60
65
66
81
16 000

56
60
65
66
81
16 000

56
60
65
66
81
16 000

9. ความทนแรงดันไฟฟากระแสตรงระหวางตัวนํากับตัวนํา ต่ําสุด
เมื่อทดสอบเปนเวลา 3 วินาที

V

2 400

3 000

3 600

4 500

10. ความทนแรงดันไฟฟากระแสตรงระหวางตัวนํากับชิลด ต่ําสุด
เมื่อทดสอบเปนเวลา 3 วินาที

V

10 000

10 000

10 000

10 000

7. การบรรจุ
7.1 การปดผนึกปลายสาย
7.1.1 หลังการทดสอบแลว เพื่อปองกันความชื้นใหปดผนึกปลายสายเคเบิลโทรคมนาคมทั้ง 2 ปลาย หรือครอบ
ปลายสายเคเบิลโทรคมนาคมดวยปลอกพีวีซีหรือวัสดุที่เทียบเทา
7.1.2 ในกรณีที่สายเคเบิลโทรคมนาคมมีเสนผานศูนยกลางรวม 2.5 เซนติเมตร หรือมากกวา เพื่อเปนการ
ตรวจสอบวา สายเคเบิลโทรคมนาคมไมมีการรั่วตลอดความยาวสาย ใหปดผนึกปลายสายเคเบิลทั้งสอง
ดานกอนแลวอั ดอากาศแหง หรือก าซไนโตรเจนที่มีความชื้น สัมพัทธ ไมเกิน รอยละ 2 ที่อุณหภูมิ
20 องศาเซลเซียส เขาที่ปลายสาย จนกระทั่งความดันภายในสายอยูระหวาง 6.3 กรัมตอตารางมิลลิเมตร ถึง
12.6 กรัมตอตารางมิลลิเมตร และเมื่อปลอยทิ้งไว 4 ชั่วโมง แลววัดความดันอีกครั้ง ความดันตองลดลงไม
เกิน 0.7 กรัมตอตารางมิลลิเมตร
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7.2 การบรรจุ
7.2.1 สายเคเบิลโทรคมนาคม ตองบรรจุบนลอเหล็กหรือลอไมที่มีความแข็งแรงเพียงพอ โดยที่ขนาดเสนผาน
ศูนยกลางของแกนลอ หรือโครงสรางอื่นๆ ที่จําเปนใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูขาย
7.2.2 ลอบรรจุสายเคเบิลโทรคมนาคมตองมีแกนกลม และตองปดหรือหอหุมดวยวัสดุที่แข็งแรงเพื่อปองกัน
ไมใหสายเคเบิลโทรคมนาคมเกิดความเสียหาย และมีแผนเหล็กที่มีรูปรางกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือ
หกเหลี่ยมที่มีความหนาเหมาะสมติดไวที่รูเพลาหมุนของปกลอ แผนเหล็กนี้เจาะรูสําหรับใชสอดแกนเหล็ก
ถาวร
7.3 ความยาวของสายเคเบิลโทรคมนาคมที่บรรจุในแตละลอใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูขาย

8. เครื่องหมายและฉลาก
8.1 ที่เทปชี้บอกอยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหชัดเจน และไมลบเลือนงาย
(1) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
(2) ปที่ทําหรือชวงปที่ทํา (ไมเกิน 2 ป)
การทําเครื่องหมายและฉลากสําหรับรายละเอียดขอ (1) และขอ (2) ตองปรากฏใหเห็นไปตลอดความยาวสายที่
ทุกชวงความยาวไมเกิน 500 มิลลิเมตร
8.2 ที่สายเคเบิลโทรคมนาคมทุกเสน อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นได
งาย ชัดเจน และไมลบเลือน
(1) ชื่อผลิตภัณฑ หรือรหัสแทนชื่อผลิตภัณฑ
(2) ขนาดตัวนํา เปนมิลลิเมตร และจํานวนคูสาย
(3) ปที่ทํา
(4) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
(5) ความยาวตามระยะ เปนเมตร
การทําเครื่องหมายและฉลากสําหรับรายละเอียดขอ (1) ถึงขอ (4) ใหอยูระหวางเครื่องหมายความยาวตามระยะ
การทําเครื่องหมายและฉลากตองไมมีผลกระทบตอคุณลักษณะทางไฟฟาของสายเคเบิลโทรคมนาคม
การทําเครื่องหมายความยาวตามระยะ ตองเปนดังตอไปนี้
ก. การทําเครื่องหมายความยาวตามระยะตองเริ่มนับจากศูนยไปตลอดความยาวโดยไมมีการเริ่มนับศูนยใหม
โดยระบุเลขศูนย หรือสัญลักษณแสดงจุดเริ่มตน
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ข. การทําเครื่องหมายความยาวตามระยะใหแจงตัวเลขพรอมสัญลักษณ “M” หรือ “m” ทุกชวงความยาว
(1 ± 0.01) เมตร
8.3 ที่ลอบรรจุ อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดดังตอไปนี้ ใหเห็นไดงาย ชัดเจน และไม
ลบเลือนงาย
(1) ชื่อผลิตภัณฑ หรือรหัสแทนชื่อผลิตภัณฑ*
(2) ขนาดตัวนํา เปนมิลลิเมตร และจํานวนคูสาย
(3) ความยาวของสายเคเบิลโทรคมนาคม เปนเมตร
(4) น้ําหนักสุทธิ และน้ําหนักรวม เปนกิโลกรัม
(5) ปที่ทํา
(6) ลูกศรแสดงทิศทางการหมุนลอ และตําแหนงปลายสาย
(7) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
หมายเหตุ * หมายถึง ตัวอยางของรหัสแทนชื่อผลิตภัณฑ เชน
AP ใชแทนสายเคเบิลโทรคมนาคมแบบไมมีสายสะพาน
AP(8) ใชแทนสายเคเบิลโทรคมนาคมแบบมีสายสะพาน

8.4 ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

9. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
9.1 รุน ในที่นี้ หมายถึง สายเคเบิลโทรคมนาคมที่มีแบบเดียวกัน ขนาดตัวนําเทากัน ฉนวนและเปลือกเหมือนกัน ที่
ทําในคราวเดียวโดยตอเนื่อง หรือสงมอบ หรือซื้อขาย ในระยะเวลาเดียวกัน
9.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอื่นที่เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว
9.2.1 การชักตัวอยาง
9.2.1.1 การชักตัวอยางในแตละรุน ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจากลอบรรจุในแตละรุน ใหได
ตัวอยางตามที่กําหนดในตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 การชักตัวอยางจากลอบรรจุในแตละรุน
(ขอ 9.2.1.1)
จํานวนลอในรุน
1–5
6 – 10
11 – 15
16 – 21
22 – 27
28 – 33
34 – 39
40 – 47
48 – 55
มากกวา 55

จํานวนลอการชักตัวอยาง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9.2.1.2 การชักตัวอยางจํานวนของคูสายในแตละลอ ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากลอบรรจุที่ไดในขอ 9.2.1.1 ให
ไดจํานวนคูสายที่ตองทดสอบตามที่กําหนดในตารางที่ 14
ตารางที่ 14 การชักตัวอยางจํานวนของคูสายในแตละลอ
(ขอ 9.2.1.2)
จํานวนคูสายทั้งหมดในแตละลอ จํานวนคูสายที่ตองสุมทดสอบ
25 หรือนอยกวา
25 < จํานวนคูสาย ≤ 600
มากกวา 600

ทั้งหมด
25 (1 ยูนิต)
50 (2 ยูนิต)

หมายเหตุ การทดสอบทุกรายการใหสุมคูสายตามตารางที่ 14 ยกเวนดังตอไปนี้
1. การทดสอบความทนแรงดันไฟฟากระแสตรง ตองทดสอบกับตัวนําหุมฉนวนทั้งหมดในแตละลอที่สุม
2. การทดสอบคุณลักษณะทางฟสิกสของตัวนําและฉนวน รวมทั้งการทดสอบความตานทานฉนวน ให
ทดสอบจํานวน 10 เสน ที่มีสีแตกตางกันในแตละยูนิตที่สุมมา

9.2.2 เกณฑการตัดสิน
ตัวอยางตองเปนไป ตามขอ 4. ขอ 5. ขอ 6. ขอ 7. และขอ 8. ทุกรายการ จึงจะถือวาสายเคเบิลโทรคมนาคม
รุนนั้น เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
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10.การทดสอบ
10.1 ขนาดตัวนํา
10.1.1 เครื่องมือ
ไมโครมิเตอร หรือเวอรเนียรแคลลิเปอรส ที่วัดไดละเอียดถึง 0.001 มิลลิเมตร
10.1.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ
10.1.2.1 ตัดสายตัวนําหุม ฉนวนยาวประมาณ 300 มิลลิเมตร เอาตัวนําออกจากฉนวน
10.1.2.2 ตัวนําตองไมมีรอยราวที่มองเห็นไดดวยตาเปลา และผิวที่สะอาดปราศจากคราบออกไซด สิ่งสกปรก
และน้ํามัน
10.1.3 วิธีทดสอบ
วัดเสนผานศูนยกลางของตัวนํา 3 ตําแหนงที่บริเวณกึ่งกลาง และที่ปลายทั้งสองของชิ้นทดสอบ แตละ
ตําแหนงใหวัด 2 ครั้ง ที่หนาตัดเดียวกันในแนวตั้งฉากซึ่งกันและกัน
10.1.4 การรายงานผล
ใหรายงานผลเปนคาเฉลี่ยของเสนผานศูนยกลางของตัวนํา เปนมิลลิเมตร
10.2 ความยืดของตัวนํา
10.2.1 เครื่องมือ
10.2.1.1 เครื่องทดสอบแรงดึงที่ไดรับการปรับเทียบใหถูกตองตามมาตรฐานเครื่องนั้น ๆ
10.2.1.2 เวอรเนียรแคลลิเปอรส หรือเครื่องวัดที่เทียบเทา
10.2.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ
10.2.2.1 ตัดสายตัวนําหุมฉนวนยาวประมาณ 300 มิลลิเมตร จํานวน 3 ชิ้น เอาตัวนําออกจากฉนวน
10.2.2.2 นําตัวนําที่ไดมาทําขีดเครื่องหมาย 2 แหงหางกัน (200  2) มิลลิเมตร เปนความยาวพิกัดเดิม (Lo) ตรง
กลางของชิ้นทดสอบ โดยไมทําใหชิ้นทดสอบชํารุดหรือเกิดความเสียหายทางกล
10.2.3 วิธีทดสอบ
10.2.3.1 ใหทดสอบอยูระหวางอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ถึง 35 องศาเซลเซียส
10.2.3.2 ระยะระหวางปากจับตองยาวกวาความยาวพิกัดเดิมอยางนอย 50 มิลลิเมตร
10.2.3.3 ชิ้นทดสอบตองจับดวยวิธีที่เหมาะสม และปากจับอยูหางจากขีดเครื่องหมายขางละเทา ๆ กัน
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10.2.3.4 ทดสอบที่อัตราการดึง (100  20) มิลลิเมตรตอนาที
10.2.3.5 ดึง จนกระทั่ งชิ้ น ทดสอบขาด บั น ทึก ความยาวพิกั ด สุด ทาย (Lu) ก็ ตอเมื่อการขาดเกิ ด ขึ้น ระหว า ง
เครื่องหมายพิกัด
10.2.3.6 คํานวณความยืดดังนี้
EL 

Lu  L0
 100
L0

โดยที่ EL คือ ความยืด เปนรอยละ
Lu คือ ความยาวพิกัดสุดทาย เปนมิลลิเมตร
Lo คือ ความยาวพิกัดเดิม เปนมิลลิเมตร
10.2.4

การรายงานผล
ใหรายงานผลเปนคามัธยฐานของความยืดที่คํานวณได เปนรอยละ

10.3 ความตานแรงดึงและความยืดของฉนวน
10.3.1 เครื่องมือ
10.3.1.1 เครื่องทดสอบแรงดึงที่ไดรับการปรับเทียบใหถูกตองตามมาตรฐานเครื่องนั้นๆ
10.3.1.2 เวอรเนียรแคลลิเปอรส หรือเครื่องวัดที่เทียบเทา
10.3.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ
10.3.2.1 ตัดสายตัวนําหุมฉนวนยาวประมาณ 300 มิลลิเมตร จํานวน 3 ชิ้น เอาตัวนําออกจากฉนวน โดยไมทํา
ใหชิ้นทดสอบชํารุดหรือเกิดความเสียหายทางกล วัดขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกและเสนผาน
ศูนยกลางภายใน
10.3.2.2 นําฉนวนรูปทอที่ไดมาทําขีดเครื่องหมาย 2 แหงหางกัน 25 มิลลิเมตร เปนความยาวพิกัดเดิมตรงกลาง
ของชิ้นทดสอบ
10.3.2.3 หาพื้นที่หนาตัดของชิ้นทดสอบ โดยคํานวณจากเสนผานศูนยกลางภายนอกเฉลี่ยและเสนผาน
ศูนยกลางภายในเฉลี่ย ซึ่งไดจากการวัดชิ้นทดสอบที่ตําแหนงที่ตั้งฉากกัน 2 ครั้ง จากสูตร
พื้นที่หนาตัด (ตารางเซนติเมตร) =  (OD 2  ID 2 )
4

โดยที่ OD คือ เสนผานศูนยกลางภายนอกเฉลี่ย เปนเซนติเมตร
ID คือ เสนผานศูนยกลางภายในเฉลี่ย เปนเซนติเมตร
10.3.3 วิธีทดสอบ
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10.3.3.1 ใหทดสอบอยูระหวางอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ถึง 28 องศาเซลเซียส
10.3.3.2 ระยะระหวางปากจับตองยาวกวาความยาวพิกัดเดิมไมเกิน 50 มิลลิเมตร
10.3.3.3 ชิ้นทดสอบตองจับดวยวิธีที่เหมาะสม และปากจับอยูหางจากขีดเครื่องหมายขางละเทา ๆ กัน
10.3.3.4 ทดสอบที่อัตราการดึง (50  5) มิลลิเมตรตอนาที
10.3.3.5 ดึงชิ้นทดสอบจนกระทั่งขาด บัน ทึ กค าแรงดึงและความยาวพิกัด สุด ทายก็ตอเมื่อการขาดเกิด ขึ้น
ระหวางเครื่องหมายพิกัด
10.3.3.6 คํานวณความตานแรงดึงดังนี้
TS 

F
A

โดยที่ TS คือ ความตานแรงดึง เปนกิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร
F คือ คาของแรงที่วัดไดที่จุดขาด เปนกิโลกรัม
A คือ พื้นที่หนาตัดของชิ้นทดสอบ เปนตารางเซนติเมตร
10.3.3.7 คํานวณความยืด เชนเดียวกับขอ 10.2.3.6
10.3.4 การรายงานผล
ใหรายงานผลเปนคามัธยฐานของความตานแรงดึงที่คํานวณได เปนกิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และ
คามัธยฐานของความยืดที่คํานวณได เปนรอยละ
10.4 การโคงงอที่อุณหภูมิต่ําของฉนวน
10.4.1 เครื่องมือ
10.4.1.1 ตูทําความเย็น (cooling chamber)
10.4.1.2 แมนเดรล
(1) กรณีฉนวนเปนพอลิเอทิลีนใชขนาดของแมนเดรล เปนสามเทาของเสนผานศูนยกลางตัวนําหุม
ฉนวน
(2) กรณีฉนวนเปนพอลิโพรพิลีนใชขนาดของแมนเดรล เทากับเสนผานศูนยกลางตัวนําหุมฉนวน
10.4.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ
ตัดตัวนําหุมฉนวนสําหรับเปนชิ้นทดสอบ หากตัวอยางชํารุดซึ่งเกิดจากความเสียหายทางกลไมใหนํามา
เปนชิ้นทดสอบ
10.4.3 วิธีทดสอบ
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10.4.3.1 นําชิ้นทดสอบใสในตูทําความเย็นที่อุณหภูมิ (0 +1) องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 1 ชั่วโมง
10.4.3.2 เมื่อครบกําหนดเวลาแลว นําชิ้นทดสอบที่ผานการทําใหเย็นพันรอบแมนเดรลทันที ในอัตราการพันที่
สม่ําเสมอใหชิดกัน โดยใหจํานวนรอบในการพันไมนอยกวา 6 รอบ และใชเวลาในการพันไมเกิน
1 นาที
10.4.3.3 ตรวจดูสภาพผิวฉนวนของชิ้นทดสอบดวยตาเปลา
10.4.4 การรายงานผล
ใหรายงานผลวามี หรือไมมีรอยแตกราน
10.5 การหดตัวของฉนวน
10.5.1 เครื่องมือ
10.5.1.1 ตูอบความรอน
10.5.1.2 กลองจุลทรรศน หรือเครื่องวัดที่เทียบเทา
10.5.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ
10.5.2.1 ตัดตัวนําหุมฉนวนความยาวประมาณ 1.5 เมตร จากนั้นใหตัดสวนกลางของตัวนําหุมฉนวนใหเหลือ
ความยาวประมาณ 200 มิลลิเมตร
10.5.2.2 ตัดปลายทั้งสองขางของตัวนําหุมฉนวนใหมีหนาตัดเรียบเสมอกัน และมีความยาว 150 มิลลิเมตร
สําหรับเปนชิ้นทดสอบ
10.5.3 วิธีทดสอบ
10.5.3.1 นําชิ้นทดสอบใสในตูอบความรอนที่มีการถายเทอากาศ โดยใชอุณหภูมิและชวงเวลาที่ระบุในตาราง
ที่ 11
10.5.3.2 เมื่อครบตามชวงเวลาที่กําหนด นําชิ้นทดสอบออกจากตูอบปลอยทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง วัดความ
ยาวที่หดตัวของฉนวนที่ปลายทั้งสองขาง
10.5.3.3 บันทึกผลรวมความยาวที่หดตัวของฉนวนที่ปลายทั้งสองขาง
10.5.4 การรายงานผล
ใหรายงานผลรวมของความยาวที่หดตัวของฉนวนที่ปลายทั้งสองขาง เปนคาการหดตัวของฉนวน เปน
มิลลิเมตร
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10.6 ความหนาของเปลือก
10.6.1 เครื่องมือ
กลองจุลทรรศนหรือเครื่องฉายหนาขาง (profile projector) ที่มีกําลังขยายอยางนอย 10 เทา และวัดได
ละเอียด 0.01 มิลลิเมตร ในกรณีที่มีขอสงสัยใหใชการวัดดวยกลองจุลทรรศนเปนวิธีอางอิง
10.6.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ
ตั ด เปลื อ กเป น แผ น บางตามระนาบที่ ตั้ ง ฉากกั บ แนวแกนของสายเคเบิ ล โทรคมนาคม ถ า การทํ า
เครื่องหมายบนเปลือกเปนเหตุใหความหนาสวนนั้นลดลง ใหใชเปลือกตรงที่มีเครื่องหมายนั้นเปนชิ้น
ทดสอบ
10.6.3 วิธีทดสอบ
ใหวัดความหนา 6 ครั้ง ที่ระยะตามแนวเสนรอบวงเทา ๆ กัน โดยที่จุดแรกที่วัดตองเปนจุดที่ความหนา
เปลือกต่ําสุด
10.6.4 การรายงานผล
ใหรายงานคาความหนาเฉลี่ยของเปลือก และความหนาต่ําสุดของเปลือก เปนมิลลิเมตร
10.7 ความเยื้องศูนยกลางของเปลือก
10.7.1 เครื่องมือ
ใชเครื่องมือชนิดเดียวกับที่ทดสอบในขอ 10.6.1
10.7.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ
ใชชิ้นทดสอบเดียวกับที่ทดสอบในขอ 10.6.2
10.7.3 วิธีทดสอบ
10.7.3.1 วัดความหนาเปลือกสูงสุด
10.7.3.2 นําคาความหนาที่ไดจากการทดสอบในขอ 10.6.4 มาคํานวณความเยื้องศูนยกลาง จากสูตร
ความหนาเปลือกสูงสุด – ความหนาเปลือกต่ําสุด

ความเยื้องศูนยกลาง =

____________________________________________________________________________

ความหนาเปลือกเฉลี่ย

10.7.4 การรายงานผล
ใหรายงานผลความเยื้องศูนยกลางของเปลือก เปนรอยละ
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10.8 ความตานแรงดึงและความยืดของเปลือก
10.8.1 เครื่องมือ
10.8.1.1 เครื่องทดสอบแรงดึงที่ไดรับการปรับเทียบใหถูกตองตามมาตรฐานเครื่องนั้น ๆ
10.8.1.2 เวอรเนียรแคลลิเปอรส หรือเครื่องวัดที่เทียบเทา
10.8.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ
10.8.2.1 ตัดชิ้นทดสอบเปนรูปดัมบเบลล ดังรูปที่ 2 จํานวน 3 ชิ้น โดยไมทําใหชิ้นทดสอบชํารุดหรือเกิดความ
เสียหายทางกล
10.8.2.2 ขัดหรือตัดชิ้นทดสอบจนผิวทั้งสองดานเรียบสม่ําเสมอกันในชวงความยาวพิกัด ขณะตัดแตงตองระวัง
มิใหอุณหภูมิสูงขึ้นเกินควร ภายหลังการขัดหรือการตัดความหนาของชิ้นทดสอบตองไมมากกวา
4 มิลลิเมตร
10.8.2.3 นําชิ้นทดสอบมาทําขีดเครื่องหมาย 2 แหง หางกัน 25 มิลลิเมตร เปนความยาวพิกัดเดิมตรงกลางของ
ชิ้นทดสอบ
10.8.2.4 หาพื้นที่หนาตัดของชิ้นทดสอบ โดยวัดความกวางและความหนา เปนมิลลิเมตร ของชิ้นทดสอบ 3
ตําแหนง ระหวางความยาวพิกัด นําคาเฉลี่ยของความกวางและความหนามาคํานวณหาพื้นที่หนาตัด
โดยใชสูตรคํานวณดังนี้
พื้นที่หนาตัด (ตารางมิลลิเมตร) = ความกวาง × ความหนา
10.8.3 วิธีทดสอบ
10.8.3.1 ทดสอบที่อุณหภูมิอยูระหวาง 20 องศาเซลเซียส ถึง 28 องศาเซลเซียส
10.8.3.2 ระยะระหวางปากจับตองยาวกวาความยาวพิกัดเดิมไมเกิน 50 มิลลิเมตร
10.8.3.3 ชิ้นทดสอบตองจับดวยวิธีที่เหมาะสม และปากจับอยูหางจากขีดเครื่องหมายขางละเทา ๆ กัน
10.8.3.4 ทดสอบที่อัตราการดึง (500 ± 50) มิลลิเมตรตอนาที
10.8.3.5 ดึงชิ้นทดสอบจนกระทั่งขาด บันทึกคาแรงดึงและความยาวพิกัดสุดทาย ก็ตอเมื่อการขาดเกิดขึ้น
ระหวางเครื่องหมายพิกัด
10.8.3.6 คํานวณความตานแรงดึงและความยืด เชนเดียวกับขอ 10.3.3.6 และขอ 10.2.3.6 ตามลําดับ
10.8.4 การรายงานผล
ใหรายงานผลเปนคามัธยฐานของความตานแรงดึง เปนกิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร และคามัธยฐานของ
ความยืดเปนรอยละ
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รูปที่ 2 ชิ้นทดสอบรูปดัมบเบลล
(ขอ 10.8.2)
10.9 การหดตัวของเปลือก
10.9.1 เครื่องมือ
10.9.1.1 ตูอบความรอน
10.9.1.2 เวอรเนียรแคลลิเปอรส หรือเครื่องมือวัดที่เทียบเทา
10.9.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ
เตรียมชิ้นทดสอบ 4 ชิ้น โดยชิ้นทดสอบแตละชิ้นมีความยาว 51 มิลลิเมตร ความกวาง 6.4 มิลลิเมตร และ
ความหนาเทากับความหนาของเปลือก โดยเริ่มตัดชิ้นทดสอบจากเปลือกนอกตรงสวนซอนเหลื่อมของ
ชิลดเปนชิ้นแรก และอีก 3 ชิ้น โดยเวนระยะหางเทา ๆ กันตามแนวเสนรอบวง
10.9.3 วิธีทดสอบ
10.9.3.1 นําชิ้นทดสอบใสในตูอบความรอนที่มีการถายเทอากาศ ที่อุณหภูมิ (100 +1) องศาเซลเซียส เปนเวลา
4 ชั่วโมง
10.9.3.2 เมื่อครบ 4 ชั่วโมง นําชิ้นทดสอบออกจากตูอบ ปลอยทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง แลวนําชิ้นทดสอบ
มาวัดความยาว
10.9.3.3 บันทึกความยาวที่วัดได เปนมิลลิเมตร
10.9.3.4 คํานวณคารอยละการหดตัว จากสูตร
ความยาวกอนการอบ – ความยาวหลังการอบ

รอยละการหดตัว =
10.9.4 การรายงานผล

______________________________________________________________________

ความยาวกอนการอบ

ใหรายงานผลของคาที่คํานวณไดของการหดตัวของเปลือก เปนรอยละ
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10.10 ความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนํา
10.10.1 เครื่องมือ
เครื่องมือวัดความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนํา ประเภทโวลต/โอหมมิเตอร เครื่องแบบวีตสโตน
บริดจ หรือเครื่องวัดความตานทานของตัวนําแบบตาง ๆ ทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติที่สามารถวัด
ความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนําไดละเอียดถึงรอยละ + 0.5
10.10.2 การเตรียมตัวอยางทดสอบ
10.10.2.1 ใชสายเคเบิลโทรคมนาคมจากลอบรรจุที่สุมมาเปนชิ้นทดสอบ วัดคาความตานทานไฟฟากระแสตรง
ของตัวนําตลอดความยาวทั้งลอบรรจุ โดยใหสุมวัดตามที่กําหนดในขอ 9
10.10.2.2 ที่ปลายสายเคเบิลโทรคมนาคมทั้ง 2 ดาน ปอกเปลือกและชิลดออกยาวประมาณ 600 มิลลิเมตร โดยที่
ตัวนําดานตนสายตองแยกไมใหแตละเสนสัมผัสกัน สวนตัวนําดานปลายสายตองลอกฉนวนของแต
ละเสนออกยาวประมาณ 25 มิลลิเมตร ถึง 75 มิลลิเมตร หรือไมตองลอกฉนวนออกก็ไดขึ้นอยูกับ
เครื่องมือวัด
10.10.3 วิธีทดสอบ
10.10.3.1 เครื่องมือวัดความตานทานแบบวีตสโตนบริดจ จะมีสายของขั้วไฟฟา 2 เสน นําสายเสนหนึ่งของ
เครื่องจับปลายสายของเสนสีหลักของคูสายที่ 1 ที่อยูในยูนิตที่สุมมา และนําสายอีกเสนหนึ่งของ
เครื่องจับตนสายของเสนสีหลักของคูสายที่ 1 เชนกัน
10.10.3.2 ปรับเครื่องมือวัดใหสมดุล แลวอานคาความตานทานของตัวนําของเสนสีหลักของคูสายที่ 1
10.10.3.3 วัดความตานทานของตัวนําเสนอื่น ๆ ตามขอ 10.10.3.1 และขอ 10.10.3.2 จนครบตามจํานวนที่
ตองการวัด
10.10.3.4 บันทึกอุณหภูมิขณะที่วัด
10.10.3.5 นําคาความตานทานของตัวนําแตละเสนที่วัดไดคํานวณเปนความตานทานตอ 1 กิโลเมตร ที่อุณหภูมิ
20 องศาเซลเซียส จากสูตร
R20

 Rt  C F 

1000
L

โดยที่ R20 คือ ความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนํา ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เปนโอหม
ตอกิโลเมตร
Rt คือ ความตานทานไฟฟากระแสตรงของสายเคเบิลโทรคมนาคมยาว L เมตร
ที่อุณหภูมิ t องศาเซลเซียส เปนโอหม
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t

คือ อุณหภูมิขณะที่วัด เปนองศาเซลเซียส

CF คือ ตัวประกอบแกคา (correction factor) ของทองแดง ที่อุณหภูมิตาง ๆ ตามตาราง
ที่ 15
L คือ ความยาวของสายเคเบิลโทรคมนาคม เปนเมตร
10.10.3.6 สําหรับเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ สามารถวัดคาความตานทานของตัวนําไดทีละ
หลาย ๆ เสนในเวลาเดียวกัน
10.10.4 การรายงานผล
ใหรายงานคาความตานทานไฟฟากระแสตรงสูงสุดของตัวนํา ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เปนโอหมตอ
กิโลเมตร
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ตารางที่ 15 ตัวประกอบแกคาของทองแดงที่อุณหภูมิตาง ๆ
(ขอ 10.10.3.5)
อุณหภูมิที่วัด
o
C
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
30.0
30.5
31.0
31.5
32.0
32.5
33.0

ตัวประกอบแกคา

อุณหภูมิที่วัด
o
C
33.5
34.0
34.5
35.0
35.5
36.0
36.5
37.0
37.5
38.0
38.5
39.0
39.5
40.0
40.5
41.0
41.5
42.0
42.5
43.0
43.5
44.0
44.5
45.0
45.5
46.0
46.5

1.000
0.998
0.996
0.994
0.992
0.990
0.988
0.986
0.985
0.983
0.981
0.979
0.977
0.975
0.973
0.971
0.970
0.968
0.966
0.964
0.962
0.960
0.959
0.957
0.955
0.953
0.951
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0.950
0.948
0.946
0.944
0.943
0.941
0.939
0.937
0.936
0.934
0.932
0.931
0.929
0.927
0.925
0.924
0.922
0.920
0.919
0.917
0.915
0.914
0.912
0.911
0.909
0.907
0.906
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10.11 ความไมสมดุลของความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนํา
10.11.1 วิธีคํานวณ
10.11.1.1 ความไม ส มดุ ล ของความต า นทานไฟฟ า กระแสตรงของตั ว นํ า เกิ ด จากความแตกต า งของความ
ตานทานไฟฟากระแสตรงระหวางตัวนํา 2 ตัวนําในคูสายใด ๆ ดังนั้นความไมสมดุลของความ
ตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนํา จึงไดจากการนําคาความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนําที่
วัดไดขอ 10.10 มาคํานวณหาจากสูตร
Ru 

Rmax  Rmin
 100
Rmin

โดยที่ Ru คือ ความไมสมดุลของความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนํา เปนรอยละ
Rmax คือ คาสูงสุดของความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนําใน 1 คูสาย เปนโอหมตอ
กิโลเมตร
Rmin คือ คาต่ําสุดของความตานทานไฟฟากระแสตรงของตัวนําใน 1 คูสาย เปนโอหมตอ
กิโลเมตร
10.11.1.2 หาค า ความไม ส มดุ ล ของความต า นทานไฟฟ า กระแสตรงของตั ว นํ า ให ค รบตามจํ า นวนที่ วั ด ใน
ขอ 10.10
10.11.2 การรายงานผล
ใหรายงานคาความไมสมดุลของความตานทานไฟฟากระแสตรงแตละคูสายสูงสุด และความไมสมดุล
ของความตานทานไฟฟากระแสตรงเฉลี่ย เปนรอยละ
10.12 ความจุไฟฟารวม
10.12.1 เครื่องมือ
เครื่องมือที่สามารถวัดความจุไฟฟารวม ไดแก เครื่องวัดอิมพีแดนซบริดจ (impedance bridge) มาตรความ
จุ (capacitance meter) หรือเครื่องวัดแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ
10.12.2 การเตรียมตัวอยางทดสอบ
ใชตัวอยางทดสอบเดียวกับที่ทดสอบในขอ 10.10
10.12.3 วิธีทดสอบ
10.12.3.1 ความจุไฟฟารวมของลวดตัวนํา 2 เสนใน 1 คูสาย เกิดขึ้นดังรูปที่ 3

-31-

มอก.2434-2552

รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธของการเกิดความจุไฟฟารวม
(ขอ 10.12.3.1)
หาไดจากสูตร
CM L  C AB 

C AG  C BG
C AG  C BG

โดยที่ A และ B เปนตัวนําใน 1 คูสาย
CML คือ ความจุไฟฟารวมที่วัดได เปนนาโนฟารัด
CAB คือ ความจุไฟฟาระหวางตัวนํา A กับ B เปนนาโนฟารัด
CAG คือ ความจุไฟฟาระหวางตัวนํา A กับสายดิน เปนนาโนฟารัด
CBG คือ ความจุไฟฟาระหวางตัวนํา B กับสายดิน เปนนาโนฟารัด
10.12.3.2 การวัดคาความจุไฟฟารวมของคูสายแตละคูใหวัดที่ความถี่ (1 000 + 100) เฮิรตซ และที่อุณหภูมิ
(25 + 3) องศาเซลเซียส
10.12.3.3 นําปลายของคูสายที่จะวัด (ตัวนํา A และ B) ตอเขากับขั้วของเครื่องวัด สวนคูสายคูอื่นๆ จับรวมกัน
กับชิลด และตอเขากับสายดินของเครื่องวัด ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 แสดงการตอคูสายที่ตองการวัดคาความจุไฟฟารวม
(ขอ 10.12.3.3)
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10.12.3.4 ปรับเครื่องมือวัดใหสมดุล อานคาความจุไฟฟารวมที่วัดได
10.12.3.5 นําคาความจุไฟฟารวมที่วัดได มาคํานวณเปนความจุไฟฟารวมตอ 1 กิโลเมตร จากสูตร
CM 

CM L  1000
L

โดยที่ CM คือ ความจุไฟฟารวม เปนนาโนฟารัดตอกิโลเมตร
CML คือ ความจุไฟฟารวมที่วัดได เปนนาโนฟารัด
L

คือ ความยาวของสายเคเบิลโทรคมนาคม เปนเมตร

10.12.3.6 วัดคาความจุไฟฟารวมของคูสายอื่น ๆ ตามขอ 10.12.3.2 ถึงขอ 10.12.3.5 จนครบตามจํานวนที่
ตองการวัด
10.12.3.7 สําหรับเครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติจะสามารถวัดคาความจุไฟฟารวมไดทีละหลาย ๆ
คูสายในเวลาเดียวกัน
10.12.4 การรายงานผล
ใหรายงานคาความจุไฟฟารวมเฉลี่ย เปนนาโนฟารัดตอกิโลเมตร
10.13 ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย
10.13.1 เครื่องมือ
ใชเครื่องมือชนิดเดียวกับที่ทดสอบในขอ 10.12
10.13.2 การเตรียมตัวอยางทดสอบ
ใชตัวอยางทดสอบเดียวกับที่ทดสอบในขอ 10.10
10.13.3 วิธีทดสอบ
10.13.3.1 ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูส ายกับคูสายเกิดขึ้นดังรูปที่ 5

-33-

มอก.2434-2552

รูปที่ 5 แสดงวงจรการเกิดความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูส าย
(ขอ 10.13.3.1)
โดยที่ A และ B เปนตัวนําของคูสายหนึ่ง
C และ D เปนตัวนําของอีกคูสายหนึ่ง
CAC เปนความจุไฟฟาระหวางตัวนํา A กับ C
CAD เปนความจุไฟฟาระหวางตัวนํา A กับ D
CBC เปนความจุไฟฟาระหวางตัวนํา B กับ C
CBD เปนความจุไฟฟาที่เกิดขึ้นระหวางตัวนํา B กับ D
และ CAG CBG CCG CDG เปนความจุไฟฟาของตัวนํา A B C และ D ตามลําดับ เมื่อเทียบกับสายดิน
ของเครื่องวัด
10.13.3.2 การวัดความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย ใหวัดที่ความถี่ (1 000 + 100) เฮิรตซ
และที่อุณหภูมิ (25 + 3) องศาเซลเซียส
10.13.3.3 นําปลายของคูสายที่จะวัดคูที่ 1 (ตัวนํา A และ B) และคูสายคูที่ 2 (ตัวนํา C และ D) ตอเขากับขั้วของ
เครื่องวัด สวนคูสายคูอื่น ๆ ใหจับรวมกันกับชิลด แลวตอเขากับสายดินของเครื่อง ดังรูปที่ 6
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รูปที่ 6 แสดงการตอคูสายที่ตองการวัดความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย
(ขอ 10.13.3.3)
10.13.3.4 ปรับเครื่องมือวัดใหสมดุล อานคาความจุไฟฟาที่วดั ได
10.13.3.5 วัดความจุไฟฟาของคูสายอื่น ๆ เชนเดียวกัน ตามขอ 10.13.3.2 ถึงขอ 10.13.3.4 จนครบตามจํานวนที่
ตองการวัด
10.13.3.6 สายเคเบิลโทรคมนาคม ที่มีหลาย ๆ ยูนิต ในแตละยูนิตที่มีจํานวนคูสาย 25 คูสาย หรือนอยกวา ตอง
วัดคาความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายดังนี้
(1) ระหวางคูสายที่อยูติดกันในชั้นเดียวกัน
(2) ระหวางคูสายที่เปนศูนยกลาง ในกรณีที่มีจํานวนคูสาย 4 คูสาย หรือนอยกวา และ
(3) ระหวางคูสายของชั้นที่อยูติดกัน เมื่อจํานวนคูสายในชั้นใน (ชั้นที่มีจํานวนคูสายนอยกวา) มี
6 คูสาย หรือนอยกวา ทั้งนี้ที่ศูนยกลางใหนับเปน 1 ชั้น
10.13.3.7 คาความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย คํานวณไดจากสูตร
CUPPL  C AD  C BC   C AC C BD 

โดยที่ CUPPL คือ ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย เปนพิโกฟารัด
10.13.3.8 การคํานวณความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย เปนพิโกฟารัดตอกิโลเมตร จาก
สูตร
CUPP 

CUPPL  1000
L

โดยที่ CUPP คือ ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย
กิโลเมตร

เปนพิโกฟารัดตอ

CUPPL คือ ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสายที่วัดได เปนพิโกฟารัด
L

คือ ความยาวของสายเคเบิลโทรคมนาคม เปนเมตร
-35-

มอก.2434-2552
10.13.3.9 การคํานวณคารากกําลังสองเฉลี่ยของความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย เปน
พิโกฟารัดตอกิโลเมตร จากสูตร
CUPPrms 

1
N

N

 CUPP
i 1

2

i

โดยที่ CUPPrms คือ คารากกําลังสองเฉลี่ยของความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับ
คูสาย เปนพิโกฟารัดตอกิโลเมตร
CUPPi คือ ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย เป นพิโกฟารัดตอ
กิโลเมตร
N

คือ จํานวนของความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสายทั้งหมด

10.13.4 การรายงานผล
กรณีมีคูสาย 6 คูสาย หรือนอยกวา ใหรายงานคาความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย
สูงสุดของกลุมที่ตองการวัด สําหรับกรณีมีคูสายมากกวา 6 คูสาย ใหรายงานคารากกําลังสองเฉลี่ยของ
ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับคูสาย
10.14 ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูส ายกับสายดิน
10.14.1 เครื่องมือ
ใชเครื่องมือชนิดเดียวกับทีท่ ดสอบในขอ 10.12
10.14.2 การเตรียมตัวอยางทดสอบ
ใชตัวอยางทดสอบเดียวกับที่ทดสอบในขอ 10.10
10.14.3 วิธีทดสอบ
10.14.3.1 ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดินเกิดขึ้นดังรูปที่ 7

-36-

มอก.2434-2552

รูปที่ 7 แสดงวงจรการเกิดความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน
(ขอ 10.14.3.1)
โดยที่ A และ B เปนตัวนําของคูสายหนึ่ง
CAG และ CBG เปนความจุไฟฟาระหวางตัวนํา A กับ B กับชิลดที่ตอลงสายดินของเครื่องวัด
CAP และ CBP เปนความจุไฟฟาระหวางตัวนํา A กับ B กับตัวนําของคูสายที่เหลือทุกเสนจับ
รวมกัน แลวตอลงสายดินของเครื่องวัด
10.14.3.2 การวัดความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน ใหวัดที่ความถี่ (1 000 + 100) เฮิรตซ
และที่อุณหภูมิ (25 + 3) องศาเซลเซียส
10.14.3.3 นําปลายของคูสายที่จะวัด (ตัวนํา A และ B) ตอเขากับขั้วของเครื่องวัด ตอชิลดเขากับสายดิน สวน
คูสายคูอื่น ๆ ใหจับรวมกันและตอเขากับสายดินของเครื่องวัด ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 แสดงการตอคูสายที่ตองการวัดความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน
(ขอ 10.14.3.3)
10.14.3.4 ปรับเครื่องมือวัดใหสมดุล อานคาความจุไฟฟาที่วัดได
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10.14.3.5 วัดความจุไฟฟาของคูสายอื่นๆเชนเดียวกัน ตามขอ 10.14.3.2 ถึงขอ 10.14.3.4 จนครบตามจํานวนที่
ตองการวัด
10.14.3.6 คาความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน คํานวณไดจากสูตร
CUPG L  C AG  C AP   C BG C BP 

โดยที่ CUPGL คือ ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน เปนพิโกฟารัด
10.14.3.7 การคํานวณความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน เปนพิโกฟารัดตอกิโลเมตร จาก
สูตร
CUPG 

CUPGL  1000
L

โดยที่ CUPG คือ ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน เปนพิโกฟารัดตอ
กิโลเมตร
CUPGL คือ ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดินที่วัดได
เปนพิโกฟารัด
L

คือ ความยาวของสายเคเบิลโทรคมนาคม เปนเมตร

10.14.3.8 การคํานวณคารากกําลังสองเฉลี่ยของความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน
เปนพิโกฟารัดตอกิโลเมตร จากสูตร
CUPGrms 

1
N

N

 CUPG
i 1

2
i

โดยที่ CUPGrms คือ คารากกําลังสองเฉลี่ยของความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับ
สายดิน เปนพิโกฟารัดตอกิโลเมตร
CUPGi คือ ความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดินเปนพิโกฟารัดตอ
กิโลเมตร
N

คือ จํานวนของความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดินทั้งหมด

10.14.4 การรายงานผล
กรณีที่มีคูสาย 6 คูสาย หรือนอยกวา ใหรายงานคาความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสาย
ดินสูงสุดของคูสายในกลุมที่ตองการวัดเทานั้น สําหรับกรณีที่มีคูสายมากกวา 6 คูสาย ใหรายงานคาความ
ไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดินสูงสุดของคูสายในกลุมที่ตองการวัด และคารากกําลัง
สองเฉลี่ยของความไมสมดุลของความจุไฟฟาระหวางคูสายกับสายดิน
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10.15 การลดทอนสัญญาณ
10.15.1 เครื่องมือ
เครื่องมือที่สามารถวัดคาการลดทอนสัญญาณ ไดแก เครื่องกําเนิดสัญญาณ และมาตรวัดระดับ (level
meter) แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ
10.15.2 การเตรียมตัวอยางทดสอบ
ใชตัวอยางทดสอบเดียวกับที่ทดสอบในขอ 10.10
10.15.3 วิธีทดสอบ
10.15.3.1 ตอปลายสายทั้งสองดานเขากับเครื่องมือวัด
10.15.3.2 ปล อ ยสั ญ ญาณเข า ทางปลายด า นหนึ่ ง และวั ด สั ญ ญาณออกจากปลายอี ก ด า นหนึ่ ง ให ใ ช ค วามถี่
772 กิโลเฮิรตซ
10.15.3.3 นําคาที่วัดไดมาคํานวณตามสูตร
 ViN
 ViF

 iT  20  log

โดยที่

 1000
 
L


iT

คือ คาการลดทอนสัญญาณที่ความยาวของสายคูที่ i ที่อุณหภูมิขณะที่วัด
เปนเดซิเบลตอกิโลเมตร

i

คือ คูสายที่รบกวน

ViN คือ ระดับแรงดันสัญญาณเขา
ViF

คือ ระดับแรงดันสัญญาณออก

L

คือความยาวของสายเคเบิลโทรคมนาคม เปนเมตร

10.15.3.4 หาคาการลดทอนสัญญาณ ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส จากสูตร
 20 

 iT
1  0.0022(T  20)

โดยที่ 20 คือ คาการลดทอนสัญญาณ ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เปนเดซิเบลตอกิโลเมตร
T

คือ อุณหภูมิขณะที่วัด เปนองศาเซลเซียส

10.15.4 การรายงานผล
ใหรายงานคาการลดทอนสัญญาณเฉลี่ย ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เปนเดซิเบลตอกิโลเมตร
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10.16 การสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสาย
10.16.1 เครื่องมือ
เครื่องมือที่สามารถวัดคาการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายของสายเคเบิลโทรคมนาคมได เชน
เครื่องมือวัดแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ
10.16.2 การเตรียมตัวอยางทดสอบ
ใชตัวอยางทดสอบเดียวกับที่ทดสอบในขอ 10.10
10.16.3 วิธีทดสอบ
10.16.3.1 ตอปลายสายทั้งสองดานเขากับเครื่องมือวัด
10.16.3.2 การวัดคาสัญญาณแทรกขามคูสายที่ปลายดานไกลใหใชความถี่ 150 กิโลเฮิรตซ และการวัดคา
สัญญาณแทรกขามคูสายที่ปลายดานใกลใหใชความถี่ 772 กิโลเฮิรตซ
10.16.3.3 ใหวัดคาการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายที่ปลายดานไกลของ
(1) คูที่อยูติดกันทั้งหมดในชั้นเดียวกัน
(2) ระหวางคูเวนคูในชั้นเดียวกัน
(3) ทุกคูที่อยูชั้นศูนยกลางกับทุกคูที่อยูชั้นแรกที่ถัดไปจากชั้นศูนยกลาง
แลวใหนําคาที่วัดไดมาคํานวณจากสูตร
EL FEXTij



20  log

ViF
V jF

โดยที่ ELFEXTij คือ คาการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายที่ปลายดานไกลระหวาง
คูสาย i กับคูสาย j เปนเดซิเบล
i

คือ คูสายที่รบกวน

j

คือ คูสายที่ถูกรบกวน

ViF

คือ ระดับแรงดันสัญญาณออกที่ปลายดานไกลของคูสาย i

VjF

คือ ระดับแรงดันสัญญาณออกที่ปลายดานไกลของคูสาย j

10.16.3.4 ใหนําคาที่ไดจากการวัดตามขอ 10.16.3.3 มาคํานวณหาคารากกําลังสองเฉลี่ย จากสูตร
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 V
 iF


k 1  V jF

n

ELFEXTrms



20  log






2




k

N

โดยที่ ELFEXTrms คือ คารากกําลังสองเฉลี่ยของการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายที่
ปลายดานไกล เปนเดซิเบล
N

คือ จํานวนคาการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายที่ปลายดานไกลที่
วัด

k

คือ คูสายขณะที่วัดคาการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายที่ปลายดาน
ไกล

ViF

คือ ระดับแรงดันสัญญาณออกที่ปลายดานไกลของคูสาย i

VjF

คือ ระดับแรงดันสัญญาณออกที่ปลายดานไกลของคูสาย j

กรณีที่วัดการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายปลายดานไกล ที่ความยาว L สามารถหาคาการ
สูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายปลายดานไกล ที่ความยาว 1 กิโลเมตร ไดโดยใชสูตร
ELFEXT

 ELFEXTL  10 log

1000
L

โดยที่ ELFEXT คือ คาการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายปลายดานไกล
เปนเดซิเบลตอกิโลเมตร
ELFEXTL คือ คา ELFEXT ที่วัดไดเปนเดซิเบล ที่ความยาว L เมตร
L

คือ ความยาวสายเคเบิลโทรคมนาคม เปนเมตร

10.16.3.5 ให วั ด ค า การสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากสั ญ ญาณแทรกข า มคู ส ายที่ ป ลายด า นไกลของทุ ก ๆ คู ส ายตามข อ
10.16.3.3 เทียบกัน เพื่อหาคาต่ําสุด
10.16.3.6 ใหวัดคาการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายที่ปลายดานใกลของทุก ๆ คูสายเทียบกัน โดยใช
สูตร
NEXTij

โดยที่ NEXTij



20 log

ViN
V jN

คือ คาการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายที่ปลายดานใกลระหวาง
คูสาย i กับคูสาย j เปนเดซิเบล
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i

คือ คูสายที่รบกวน

j

คือ คูสายที่ถูกรบกวน

ViN

คือ ระดับแรงดันสัญญาณเขาที่ปลายดานใกลของคูสาย i

VjN

คือ ระดับแรงดันสัญญาณออกที่ปลายดานใกลของคูสาย j

กรณีที่ความยาวนอยกวา 305 m ใหปรับแกคาโดยใชสูตร
NEXTijLx

โดยที่

NEXTijLx

NEXTijL0

 NEXTijL0

1  e 4Lx 
 10 log 
 4L0 
1  e


คือ การสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายที่ปลายดานใกลระหวางคูสาย i
กับคูสาย j เปนเดซิเบล ที่ความยาว Lx
คือ การสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายที่ปลายดานใกลระหวางคูสาย i
กับคูสาย j เปนเดซิเบล ที่ความยาว L0

L0

คือ ความยาวสายที่วัด เปนเมตร

LX

คือ ความยาวอางอิง (305 เมตร)

e

คือ คาคงที่ มีคาเทากับ 2.71828



คือ คาการลดทอนสัญญาณเฉลี่ย เปนเนเปอรตอหนวยความยาว

1 เนเปอร

มีคาเทากับ 8.686 เดซิเบล

กรณีที่ความยาวสายมากกวาหรือเทากับ 305 เมตร ไมตองปรับแกสูตร
10.16.4 การรายงานผล
10.16.4.1 คาการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายปลายดานไกล ใหรายงานคารากกําลังสองเฉลี่ยและคา
ต่ําสุด เปนเดซิเบลตอกิโลเมตร
10.16.4.2 คาการสูญเสียเนื่องจากสัญญาณแทรกขามคูสายปลายดานใกล ใหรายงานคาผลตางระหวางคาเฉลี่ยกับ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนเดซิเบล
10.17 ความตานทานฉนวน
10.17.1 เครื่องมือ
เครื่องมือที่สามารถวัดความตานทานฉนวนของสายเคเบิลโทรคมนาคม ไดแก มาตรเมกะโอหม (megOhm-meter) หรือเครื่องทดสอบความตานทานฉนวน ( insulation resistance tester)
10.17.2 การเตรียมตัวอยางทดสอบ
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ใชตัวอยางทดสอบเดียวกับที่ทดสอบในขอ 10.10
10.17.3 วิธีทดสอบ
10.17.3.1 นําปลายของสายเสนที่ตองการวัดมาหนึ่งเสนตอเขากับขั้วของเครื่องวัด สวนปลายสายที่เหลือใหจับ
รวมกันกับชิลด แลวตอเขากับสายดินของเครื่องวัด
10.17.3.2 การวัดจะตองวัดดวยแรงดันไฟฟากระแสตรงไมนอยกวา 100 โวลต และไมเกิน 550 โวลต นาน
1 นาที ใหวัดที่อุณหภูมิโดยรอบไมนอยกวา 25 องศาเซลเซียส
10.17.3.3 อานคาความตานทานฉนวนของตัวอยางทดสอบ
10.17.3.4 วัดความตานทานฉนวนของสายเสนอื่น ๆ เชนเดียวกัน ตามขอ 10.17.3.1 ถึงขอ10.17.3.3 จนครบตาม
จํานวนที่ตองการวัด
10.17.3.5 นําคาความตานทานฉนวนของสายแตละเสนที่วัดไดมาคํานวณเปนความตานทานที่ 1 กิโลเมตร จาก
สูตร
IR0

โดยที่



IRM  L
1000

IR0

คือ ความตานทานฉนวน เปนเมกะโอหม กิโลเมตร

IRM

คือ ความตานทานฉนวนที่วัดได เปนเมกะโอหม

L

คือ ความยาวของสายเคเบิลโทรคมนาคม เปนเมตร

10.17.4 การรายงานผล
ใหรายงานคาความตานทานฉนวนต่ําสุด เปนเมกะโอหม กิโลเมตร และอุณหภูมิโดยรอบขณะที่วัด เปน
องศาเซลเซียส
10.18 ความทนแรงดันไฟฟากระแสตรงระหวางตัวนํากับตัวนํา
10.18.1 เครื่องมือ
เครื่องมือที่สามารถทดสอบความทนแรงดันไฟฟากระแสตรงระหวางตัวนํากับตัวนําของสายเคเบิล
โทรคมนาคม ไดแก เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟาแรงสูง (high voltage tester)
10.18.2 การเตรียมตัวอยางทดสอบ
ใชตัวอยางทดสอบเดียวกับที่ทดสอบในขอ 10.10
10.18.3 วิธีทดสอบ
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10.18.3.1 นําปลายของสายเสนที่ตองการทดสอบมาหนึ่งเสนตอเขากับขั้วของเครื่องทดสอบ สวนปลายสายที่
เหลือใหจับรวมกันกับชิลด แลวตอเขากับสายดินของเครื่องทดสอบ
10.18.3.2 ปอนแรงดันไฟฟาดวยอัตราประมาณ 3 000 โวลตตอวินาที จนถึงแรงดันไฟฟาที่ตองการทดสอบ
ตามที่กําหนดในตารางที่ 12
10.18.3.3 รักษาระดับแรงดันไฟฟานั้นเปนเวลา 3 วินาที
10.18.3.4 ทดสอบความทนแรงดันไฟฟากระแสตรงของสายเสนอื่นๆ เชนเดียวกัน ตามขอ 10.18.3.1 ถึงขอ
10.18.3.3 จนครบตามจํานวนที่ตองการทดสอบ
10.18.3.5 สามารถทดสอบดวยวิธีอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากขอ 10.18.3.1 ถึงขอ10.18.3.4 ไดตามที่ตกลงกันระหวาง
ผูทํากับผูใช
10.18.4 การรายงานผล
ใหรายงานผลวาเสียสภาพฉับพลัน หรือไม
10.19 ความทนแรงดันไฟฟากระแสตรงระหวางตัวนํากับชิลด
10.19.1 เครื่องมือ
ใชเครื่องมือชนิดเดียวกับที่ทดสอบในขอ 10.18
10.19.2 การเตรียมตัวอยางทดสอบ
ใชตัวอยางทดสอบเดียวกับที่ทดสอบในขอ 10.10
10.19.3 วิธีทดสอบ
10.19.3.1 นําปลายของคูสายทั้งหมดมารวมกัน
10.19.3.2 ตอปลายของคูสายทั้งหมดเขาขั้วบวกและนําชิลดตอเขากับขั้วลบ
10.19.3.3 ปอนแรงดันไฟฟาดวยอัตราประมาณ 3 000 โวลตตอวินาที จนถึงแรงดันไฟฟาที่ตองการทดสอบ
ตามที่กําหนดในตารางที่ 12
10.19.3.4 รักษาระดับแรงดันไฟฟานั้นเปนเวลา 3 วินาที
10.19.4 การรายงานผล
ใหรายงานผลวาเสียสภาพฉับพลัน หรือไม
10.20 ความตอเนื่องของชิลด
10.20.1 เครื่องมือ
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เครื่องมือที่สามารถทดสอบความตอเนื่องของชิลด ไดแก เครื่องจายไฟฟากระแสตรง 100 โวลต หรือนอย
กวา ซึ่งแสดงสถานะการทํางานโดยเสียง แสง หรืออื่น ๆ ขณะทดสอบ
10.20.2 การเตรียมตัวอยางทดสอบ
ใชตัวอยางทดสอบเดียวกับที่ทดสอบในขอ 10.10
10.20.3 วิธีทดสอบ
10.20.3.1 นําเครื่องมือทดสอบความตอเนื่องของชิลดซึ่งจะมีสายของขั้วไฟฟา 2 เสน นําสายเสนหนึ่งจับที่ดาน
ตนสาย และสายอีกเสนหนึ่งจับที่ปลายสายของชิลดที่ลอกพลาสติกซึ่งเคลือบอยูทั้งสองดานออก
10.20.3.2 ทดสอบโดยที่เครื่องมือจะตองชี้บงถึงสถานะความตอเนื่องของชิลด อาจเปน เสียง แสง หรืออื่น ๆ
10.20.4 การรายงานผล
ใหรายงานผลวามีการนําไฟฟาไดอยางตอเนื่อง หรือไม
10.21 ความตอเนื่องของตัวนํา
10.21.1 เครื่องมือ
ใชเครื่องมือทดสอบเชนเดียวกับที่ทดสอบในขอ 10.20.1
10.21.2 การเตรียมตัวอยางทดสอบ
ใชตัวอยางทดสอบเดียวกับที่ทดสอบในขอ 10.10
10.21.3 วิธีทดสอบ
10.21.3.1 นําปลายของตัวนําดานใดดานหนึ่งทั้งหมดมารวมเขาดวยกัน
10.21.3.2 ปลายอีกดานหนึ่งของตัวนําปลอยแยกไว
10.21.3.3 นําเครื่องมือทดสอบความตอเนื่องของตัวนําซึ่งจะมีสายของขั้วไฟฟา 2 เสน นําสายเสนหนึ่งจับที่
ปลายของตัวนําในขอ 10.21.3.1 และสายอีกเสนหนึ่งจับที่ปลายสายตัวนําในขอ 10.21.3.2 โดย
ทดสอบทีละเสน ซึ่งเครื่องมือจะตองชี้บงถึงสถานะความตอเนื่องของตัวนํา อาจเปน เสียง แสง หรือ
อื่น ๆ
10.21.3.4 ใหทดสอบความตอเนื่องของตัวนําตามขอ 10.21.3.1 ถึงขอ 10.21.3.3 จนครบทุกเสน
10.21.4 การรายงานผล
ใหรายงานผลวามีการนําไฟฟาไดอยางตอเนื่อง หรือไม
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10.22 การโคงงอที่อุณหภูมิต่ําของสายเคเบิลโทรคมนาคม
10.22.1 เครื่องมือ
10.22.1.1 ตูทําความเย็น
10.22.1.2 แมนเดรล
(1) กรณีเสนผานศูนยกลางภายนอกของสายโทรคมนาคมนอยกวา 38 มิลลิเมตร ใชขนาดของแมน
เดรลเปน 15 เทา ของเสนผานศูนยกลางภายนอกของสายเคเบิลโทรคมนาคม
(2) กรณีเสนผานศูนยกลางภายนอกของสายเคเบิลโทรคมนาคมตั้งแต 38 มิลลิเมตร ขึ้นไป ใชขนาด
ของแมนเดรลเปน 20 เทา ของเสนผานศูนยกลางภายนอกของสายเคเบิลโทรคมนาคม
10.22.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ
ตัดสายเคเบิลโทรคมนาคมใหมีความยาวเพียงพอสําหรับทําเปนชิ้นทดสอบ
10.22.3 วิธีทดสอบ
10.22.3.1 นําชิ้นทดสอบใสในตูทําความเย็นที่อุณหภูมิ (0 +1 ) องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง
10.22.3.2 เมื่อครบกําหนดเวลาแลว นําชิ้นทดสอบที่ผานการทําใหเย็นโคงงอรอบแมนเดรลทันที ใหโคงงอชิ้น
ทดสอบรอบแมนเดรลเปนมุม 180 องศา โดยใหหันสวนซอนเหลื่อมของชิลดอยูดานนอกของการโคง
งอ หลังจากนั้นยืดชิ้นทดสอบใหตรงแลวจึงโคงงอรอบแมนเดรลเปนมุม 180 องศา ในทิศทางตรงกัน
ขามนับเปนหนึ่งวัฏจักร หลังจากนั้นยืดชิ้นทดสอบใหตรงและหมุนชิ้นทดสอบเปนมุม 90 องศา แลว
จึงโคงงอชิ้นทดสอบในวัฏจักรที่สองใหทดสอบเสร็จภายในเวลา 1 นาที
10.22.3.3 ตรวจดูสภาพผิวเปลือกของชิ้นทดสอบดวยตาเปลา และผาชิ้นทดสอบตามแนวแกนตรวจดูสภาพชิลด
ภายในดวยตาเปลา
10.22.4 การรายงานผล
ใหรายงานผลวามี หรือไมมีรอยแตกราน
10.23 การทนตอแรงกระแทกของสายเคเบิลโทรคมนาคม
10.23.1 เครื่องมือ
10.23.1.1 ตูทําความเย็น
10.23.1.2 ทอทรงกระบอกกลวงเสนผานศูนยกลางภายใน 32 มิลลิเมตร
10.23.1.3 ลูกตุมน้ําหนักทรงกระบอกตัน มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 25.4 มิลลิเมตร ขอบมน ผิวหนาเรียบ และมี
น้ําหนัก 0.45 กิโลกรัม
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10.23.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ
ตัดสายเคเบิลโทรคมนาคมยาวประมาณ 380 มิลลิเมตร
10.23.3 วิธีทดสอบ
10.23.3.1 วางทอทรงกระบอกตั้งฉากบนชิ้นทดสอบ
10.23.3.2 นําชิ้นทดสอบไปใสในตูทําความเย็นที่อุณหภูมิ (0 +1 ) องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง
10.23.3.3 เมื่อครบ 4 ชั่วโมง ปลอยตุมน้ําหนักที่ความสูง 0.9 เมตร ลงมาตามทอทรงกระบอกใหกระแทกชิ้น
ทดสอบ จากนั้นนําชิ้นทดสอบมาไวที่อุณหภูมิหองกอนตรวจพิจารณา
10.23.3.4 ปอกดูเปลือกตรงบริเวณที่ถูกกระแทก เพื่อตรวจดูสภาพพื้นผิวนอกและพื้นผิวในของเปลือกดวยตา
เปลา
10.23.4 การรายงานผล
ใหรายงานผลวามี หรือไมมีรอยแตกราน

-47-

มอก.2434-2552

ภาคผนวก ก
การลดทอนสัญญาณ
(ขอแนะนํา)
การลดทอนสัญญาณเฉลี่ยของทุกคูสายในสายเคเบิลโทรคมนาคมที่มีคูสายมากกวา 12 คูสาย ไมควรเกินคาที่
กําหนดในตารางที่ ก.1 สําหรับสายเคเบิลที่มีคูสาย 12 คูสาย หรือนอยกวา การลดทอนสัญญาณเฉลี่ยไมควรเกินรอย
ละ 110 ของคาที่กําหนดในตารางที่ ก.1
ตารางที่ ก.1 การลดทอนสัญญาณเฉลี่ยที่ 20 องศาเซลเซียส
รายละเอียด

หนวย
0.4

การลดทอนสัญญาณเฉลี่ย สูงสุด
- ที่ความถี่ 1 kHz *
- ที่ความถี่ 150 kHz *
- ที่ความถี่ 1.600 MHz
- ที่ความถี่ 3.150 MHz
- ที่ความถี่ 6.300 MHz
* อางอิงจากผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐานภายในประเทศ

dB/km
dB/km
dB/km
dB/km
dB/km

1.80
11.35
35.08
48.85
69.18

ขนาดตัวนํา
mm
0.5
0.65
1.43
8.31
27.87
39.02
55.41

1.11
6.20
22.30
31.15
43.93

0.9
0.77
4.40
15.74
21.97
30.82

หมายเหตุ คาการลดทอนสัญญาณเฉลี่ยตามตารางก.1 เปนเพียงขอมูลทางวิศวกรรมเทานั้น ไมใชเปนบรรทัดฐานในการไมยอมรับสายเคเบิล
นั้นๆ
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ภาคผนวก ข
การทดสอบปริมาณคารบอนแบล็กในเปลือกพอลิเอทิลีน
(ขอ 5.7.1)
ข.1 เครื่องมือ
เครื่องทดสอบดังแสดงในรูปที่ ข.1
ข.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ
ตัดตัวอยางจากปลายขางหนึ่งของสายเคเบิลโทรคมนาคม และตัดเปลือกเปนชิ้นทดสอบ มีขนาดความกวางไม
เกิน 5 มิลลิเมตร ความยาวไมเกิน 5 มิลลิเมตร
ข.3 การเตรียมสารละลาย
เตรียมสารละลายไพโรแกลลอล (pyrogallol) โดยละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) 50 กรัม ในน้ํากลั่น
ที่ตมไลออกซิเจนแลว 100 มิลลิตร เมื่อสารละลายเย็นใสไพโรแกลลอล 5 กรัม
ข.4 วิธีทดสอบ
ข.4.1 ปรับอัตราการไหลของไนโตรเจนไปที่ (1.7 ± 0.3) ลิตรตอนาที ไนโตรเจนตองมีสวนผสมของออกซิเจน
นอยกวารอยละ 0.5
ข.4.2 ใสสารละลายไพโรแกลลอล 1 ใน 3 ของขวดที่ 1 ทันทีที่เปดขวดและรีบปดฝาขวด
ข.4.3 ใสไทรคลอโรเอทิลีน (trichloroethylene) 2 ใน 3 ของขวดที่ 2 และขวดที่ 3 สําหรับขวดที่ 2 ใสในบีกเกอร
ที่มีน้ําแข็งแหง
ข.4.4 นําถาดทนไฟไปเผาบนตะเกียงจนกระทั่งถาดทนไฟแดง และใสไวในเดซิกเคเตอร ทิ้งไวใหเย็นอยางนอย
30 นาที
ข.4.5 นําถาดทนไฟที่เย็นไปชั่งดวยเครื่องชั่งที่มีความละเอียด 0.0001 กรัม บันทึกคา m1 แลวใสชิ้นทดสอบหนัก
(1.0 ± 0.1) กรัม ชั่งอีกครั้งบันทึกคา m2
ข.4.6 ใสถาดทนไฟที่มีชิ้นทดสอบไวกลางทอแกวที่มีเสนผานศูนยกลางภายในประมาณ 30 มิลลิเมตร ยาว (400
± 50) มิลลิเมตร (หรือความยาวที่เหมาะสมกับเตาเผา) สวมยางซิลิโคนซึ่งยึดไวกับทอไนโตรเจน และ
เทอรมอคัปเปลไวที่ปลายดานหนึ่งของทอแกว โดยใหปลายเทอรมอคัปเปลในทอแกวสัมผัสกับถาดทนไฟ
จากนั้นปลอยไนโตรเจนใหไหลผานถาดทนไฟดวยอัตราการไหลที่กําหนด
ข.4.7 ใสทอแกวเขาไปในเตาเผาไฟฟา โดยที่ปลายทั้ง 2 ดาน ของทอใหโผลพนจากเตาไฟฟาระยะเทา ๆ กัน
ปลายอีกดานหนึ่งของทอแกวใหตอเขากับขวดที่ 2 ในขอ ข.4.3
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ข.4.8 เริ่มใหความรอนกับเตาเผาไฟฟา จนไดอุณหภูมิที่ 300 องศาเซลเซียส ถึง 350 องศาเซลเซียส ภายในเวลา
ประมาณ 10 นาที จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิจนไดประมาณ 450 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 10 นาที แลวเพิ่ม
อุณหภูมิอีกจนได (500 ± 5) องศาเซลเซียส ภายในเวลา 10 นาที แลวควบคุมไวที่อุณหภูมินี้เปนเวลา
10 นาที
เมื่อครบเวลาใหถอดอุปกรณตามขอ ข.4.3 ออก แลวนําทอแกวออกจากเตาเผาไฟฟา ปลอยไวใหเย็นเปน
เวลา 5 นาที โดยยังคงเปดไนโตรเจนไว หลังจากนั้นเปดจุกทางดานไนโตรเจนเขาและนําเอาถาดทนไฟ
ออกมา ทิ้งไวใหเย็นในเดซิกเคเตอร เปนเวลา 20 นาที ถึง 30 นาที จากนั้นนําไปชั่ง บันทึกคา m3
ข.4.9 นําถาดทนไฟใสกลับไปในทอแกว แตใหปลอยอากาศหรือออกซิเจนไหลเขาไปแทนไนโตรเจนดว ย
อัตราการไหลที่เหมาะสม ที่อุณหภูมิ (500 ± 20) องศาเซลเซียส จนกระทั่งคารบอนแบล็กที่เหลือถูกเผา
ไหม (เผาประมาณ 10 นาที) ปลอยใหเย็นแลวจึงนําออกมาชั่งน้ําหนักบันทึกคา m4
ข.4.10 การคํานวณปริมาณคารบอนแบล็ก จากสูตร
ปริมาณคารบอนแบล็ก เปนรอยละ  m3 m 4  100
m 2  m1

ข.5 การรายงานผล
ใหรายงานปริมาณคารบอนแบล็ก เปนรอยละ

รูปที่ ข.1 การทดสอบปริมาณคารบอนแบล็กในเปลือกพอลิเอทิลีน
(ขอ ข.1)
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ภาคผนวก ค
การทดสอบความตานทานตอการแตกรานเนื่องจากความเคน
(ขอ 5.7.2)
ค.1 เครื่องมือ
ค.1.1 ดายเปลา (die) หรือเครื่องมืออื่นที่เหมาะสมสําหรับตัดชิ้นทดสอบใหไดขนาด (38.0 ± 2.5) มิลลิเมตร
× (13.0 ± 0.8) มิลลิเมตร
ค.1.2 อุปกรณทํารอยบาก (notching device) และใบมีด ดังรูปที่ ค.1 และ รูปที่ ค.2 ตามลําดับ

รูปที่ ค.1 อุปกรณทํารอยบาก
(ขอ ค.1.2)

หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ ค.2 ใบมีด
(ขอ ค.1.2)
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ค.1.3 ชุดประกอบตัวหนีบยึดสําหรับการโคงงอ (bending clamp assembly) ดังรูปที่ ค.3

1. ตัวหนีบยึดดานหลัง
4. ราง
2. ชองใสชิ้นทดสอบ
5. สกรู
3. ตัวหนีบยึดดานหนา
รูปที่ ค.3 ชุดประกอบตัวหนีบยึดสําหรับการโคงงอ
(ขอ ค.1.3)
ค.1.4 เครื่องมือเคลื่อนยาย (transfer tool assembly) ดังรูปที่ ค.4 สําหรับการนําชิ้นทดสอบจากตัวหนีบยึดสําหรับ
การโคงงอไปใสในรองทองเหลือง (brass channel)

รูปที่ ค.4 เครื่องมือเคลื่อนยาย
(ขอ ค.1.4)
ค.1.5 ที่ยึดชิ้นทดสอบแบบรองทองเหลือง (brass channel specimen holder) ดังรูปที่ ค.5 สําหรับการจัดชิ้น
ทดสอบที่โคงงอทั้ง 10 ชิ้น ใหเหมาะสม

หนวยเปนมิลลิเมตร
ขนาดความกวางภายในรองทองเหลืองเปน 11.75 มิลลิเมตร
รูปที่ ค.5 ที่ยึดชิ้นทดสอบแบบรองทองเหลือง
(ขอ ค.1.5)
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ค.1.6 หลอดแกวทดลองขนาด 200 มิลลิเมตร × 32 มิลลิเมตร สําหรับใสที่ยึดชิ้นทดสอบแบบรองทองเหลือง
หลอดตองปดดวยจุกกอกที่หุมดวยอะลูมิเนียมฟอยล (aluminium foil) ดังรูปที่ ค.6

รูปที่ ค.6 หลอดแกวทดลอง
(ขอ ค.1.6)
ค.1.7 รีเอเจนต (reagent) เปนสาร lgepal CO-630 (Antarox CO-630) ที่มีความเขมขนรอยละ 10 (โดยปริมาตร)
ในน้ํา หรือ รีเอเจนต อื่นที่มีองคประกอบทางเคมีเหมือนกัน
หมายเหตุ 1. รีเอเจนตตองใชครั้งเดียวไมควรใชซ้ํา
2. ในกรณีที่เกิดการเสียสภาพเร็วกวาระยะเวลาที่คาดไว ใหตรวจสอบความเขมขนวาเปนตามที่กําหนดไว
3. สารละลายน้ําของสาร lgepal CO-630 หรือสารอื่นที่คลายกัน ตองเตรียมโดยวิธีการกวนดวยใบพัด
(paddle-stirring) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง สารละลายที่เตรียม
ตองใชภายใน 1 สัปดาห

ค.1.8 ภาชนะที่ใหความรอนตองมีขนาดและความลึกที่เพียงพอสําหรับการรองรับชั้นวางที่ใสหลอดแกวทดลอง
ดังรูปที่ ค.6 อุณหภูมิตองควบคุมใหอยูที่ (50 ± 0.5) องศาเซลเซียส ดวยเครื่องมือที่เหมาะสม และความจุ
ความรอนตองสูงพอเพื่อใหมั่นใจวาอุณหภูมิตองไมลดต่ํากวา 49 องศาเซลเซียส แมวาใสหลอดแกวทดลอง
เขาไปแลว
ค.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ
ค.2.1 ตัดชิ้นทดสอบในทิศทางตามขวางจากเปลือกของสายเคเบิลโทรคมนาคม ที่มีเสนผานศูนยกลางภายนอก
28 มิลลิเมตร หรือโตกวา
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ค.2.2 ใชเครื่องมือในขอ ค.1.1 สําหรับเตรียมชิ้นทดสอบจํานวน 10 ชิ้น ใหมีมิติความยาว (38.0 ± 2.5) มิลลิเมตร
ความกวาง (13.0 ± 0.8) มิลลิเมตร ความหนาเทากับความหนาของเปลือก เปนมิลลิเมตร และความลึกของ
รอยบากเปนรอยละ (18 ± 2) ของความหนา ดังรูปที่ ค.7 โดยไมทําใหชิ้นทดสอบชํารุดหรือเกิดความ
เสียหายทางกล

หนวยเปนมิลลิเมตร
โดยที่ A คือ ความยาว
B คือ ความกวาง
C คือ ความหนา
D คือ ความลึกของรอยบาก
รูปที่ ค.7 ชิ้นทดสอบ
(ขอ ค.2.2)
ค.3 วิธีทดสอบ
ค.3.1 ใชเครื่องมือทดสอบในขอ ค.1.2 สําหรับการทํารอยบากบนชิ้นทดสอบแตละชิ้น ดังรูปที่ ค.7 ใบมีดตองคม
และไมชํารุด ภายใตภาวะที่ใหผลดีสุดก็ตอเมื่อใบมีดไมควรใชงานเกิน 100 ครั้ง
ค.3.2 วางชิ้นทดสอบที่ทํารอยบากแลวทั้ง 10 ชิ้น ในชองที่จัดไวในตัวหนีบยึดสําหรับการโคงงอ และตองทําให
ตัวหนีบอยูติดกันเปนเวลา 30 วินาที ถึง 35 วินาที โดยใชเครื่องอัดที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอร (motor-driven
arbor press) หรือ เครื่องมือชวยอื่นที่เหมาะสมที่ความเร็วคงที่
ค.3.3 ยกชิ้นทดสอบที่โคงงอแลวดวยเครื่องมือเคลื่อนยายในขอ ค.1.4 ไปวางในรองทองเหลือง ดังรูปที่ ค.5 ให
ใชแรงอัดชิ้นทดสอบดวยมือหากชิ้นทดสอบบางชิ้นสูงเกินที่ยึด
ค.3.4 ใสที่ยึดลงในหลอด ดังรูปที่ ค.6 ภายใน 5 นาที ถึง 10 นาที หลังจากที่ไดดําเนินการตามขอ ค 3.2 แลวเสร็จ
จึงเติมรีเอเจนตที่กําหนดในขอ ค.1.7 จนกระทั่งที่ยึดอยูใตของเหลว แลวปดดวยจุกกอก
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ค.3.5 วางหลอดแกวทดลองตามขอ ค 3.4 ในตะแกรงที่อยูในภาชนะที่ใหความรอน ดังในขอ ค.1.8 ตองระวัง
ไมใหชิ้นทดสอบสัมผัสกับหลอดแกวทดลองในระหวางการทดสอบ ขณะทําการใสหลอดแกวทดลองใน
ภาชนะที่ใหความรอนตองเปนไปตามภาวะทดสอบที่ระบุไวในตารางที่ ค.1
ตารางที่ ค.1 ภาวะทดสอบและคุณลักษณะที่ตองการสําหรับการทดสอบความตานทาน
ตอการแตกรานเนื่องจากความเคน
(ขอ 5.7.2)
รายละเอียด
ภาวะทดสอบ
- ความเขมขนของรีเอเจนต ก
- อุณหภูมิ
- ชวงเวลาการทดสอบ
คุณลักษณะที่ตองการ
- อัตราการเสียสภาพของชิ้นทดสอบ สูงสุด
ก สาร lgepal CO-630 หรือ รีเอเจนตอื่นที่มีองคประกอบทางเคมีเหมือนกัน

ค.4 การรายงานผล
ใหตรวจดูสภาพผิวของชิ้นทดสอบดวยตาเปลาวามี หรือไมมีรอยแตกราน
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หนวย

คาที่ระบุ

%
°C
h

10
50 ± 0.5
48

ชิ้น

0

