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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        نام

 جهت  اجرا ابالغ رده است .  92/3/29مور   33333/996ایران تغییر و طی نامه رماره سازمان میی استاندارد 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  کاررناستان ستازمان ،   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  استتاندارداا  نویس  پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ میی سرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی سازمان میی استاندارد ایران تشکیل مربوط که

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین ،کمیسیون 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور ،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی پیشرفت اا 

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان میی استاندارد ایران می

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این استاندارد ایرانسازمان میی  ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 آن اتا  عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 یش گفتارپ

 

که پیش نویس آن در کمیسیون اا   "سثابت د  ادکتریک  میکا گیردای و تعیین ضریب اتالف "استاندارد 

اجالس  دویست و بیست و رشمینتهیه و تدوین رده است و در  ررکت پرریا پژواش رریفتوسط  مربوط

 3مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده  3/3/23 مور  مواد معدنی کمیته میی استاندارد

، به عنوان 1331مصوب بهمن ماه   ، دارد و تحقیقات صنعتی ایراناستان موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات 

 رود. استاندارد میی ایران منتشر می

اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات،  برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت

قع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

 استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، 

 . باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد

 

 : ن استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر استمنبع و ماخی  که برا  تهیه ای

 
ASTM D 1082: 2011, Standard Test Method for Dissipation Factor and Permittivity (Dielectric 

Constant) of Mica 
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 میکا)ثابت دي الکتريک( گذردهی  و ضريب اتالف تعیین

در اين استاندارد به تمام موارد ايمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نشده است. در صورت وجود چنین مواردي،  -هشدار

  .باشدسالمتی و تعیین حدود قوانین کاربري قبل از استفاده به عهده کاربر میمسئولیت برقراري ايمنی،  

 دامنه کاربرد هدف و  5

گیر  گیردای نسبی و ضریب اتالف میکا  بیوکی ، تعیین روری برا  اندازهاستاندارداین ادف از تدوین 

و  mm 99/9اا  میکا با ضخامت بین یا فیی    خازنااو رکاف mm 33/9و  mm 13/9طبیعی با ضخامت بین 

mm 19/9 .است 

در میکا است، گرما  صورتبه عنوان معیار  از اتالف انرژ  ادکتریکیبهضریب اتالف میکا  موسکوویت طبیعی 

رود یا در سایر کاربرداایی که میدان ادکتریکی عمود بر کار میاا بهخازن د  ادکتریک عنوان مادهبهکه انگامی

اا  اا  رادیویی و برخی از فرکانس. ضریب اتالف در موارد  که میکا در فرکانسروداعمال می سطح مرز 

 . اامیت دارد نی  رود،رنوایی با ردت ک  استفاده می

 ASTM Dاستاندارد اا  کنتردی اتالف د  ادکتریک کاربرد دارد سو آزمونویژگی این استاندارد برا  پییرش 

  .را ببینید 150

میکا  موسکوویت طبیعی معیار  از توانایی نسبی میکا برا  ذخیره انرژ  ادکتروستاتیک است. از  گیردای

، بدون درنظر گرفتن منبع آن برا  که  گیردای نسبی عمود بر سطح مرز  نسبتا یکنواخت استجایی آن

مقدار ، نظر بارد. درصورتی که راخص اتالف مورداامیت داردرناسایی، کاربرداا  خا ، تحقیقات و طراحی 

  .را ببینید ASTM D 150استاندارد سگیردای باید معیوم بارد 

 الزامیمراجع   2

 .  به آن اا ارجاع داده رده استمدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 . ن ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می رودبدی

 اصالحیه اا و تجدید نظراا  بعد  آن  ، در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد

تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده رده ذکر . در مورد مدارکی که بدون  استاندارد میی ایران نیست مورد نظر این

 . مورد نظر است، امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه اا  بعد  آن اا  است

 : استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است

2-1 ASTM D 150, Test Methods for AC Loss Characteristics and Permittivity (Dielectric 

Constant) of Solid Electrical Insula-tion 

2-2  ASTM D 374, Test Methods for Thickness of Solid Electrical Insulation 
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2-3 ASTM D 748, Specification for Natural Block Mica and Mica Films Suitable for Use in 

Fixed Mica-Dielectric Capacitors 

2-4 Publication 60371-2, Specification for insulating materials based on mica—Part 2: Methods 

of test 

 اصول آزمون    8

گیر  ضریب اتالف و ممکن است برا  اندازه ASTM D 150و وسایل بیان رده در استاندارد  ااروشاز ارگونه 

 2سیست  ادکترود مناسب از وسایل ارایه رده در بند یک  رود.بی میکا یا فیی  بیوکی استفاده گیردای نس

 رود.می نتخابا

موردنظر بارد، استفاده از روش ادف در پیوست  ضریب اتالف  19که مرتبه ب رگی نسبی ستوان درصورتی

 مطیوب است. ASTM D 748استاندارد 

 وسايل   4

 ASTM Dگیر  ضریب اتالف و گیردای نسبی به استاندارد برا  ررح کیی از وسایل مناسب برا  اندازه    4-5

 مراجعه کنید. 150

 یک آرایش ادکترود  مناسب به صورت زیر انتخاب کنید:  4-2

فوتد اب ار  آبکار  رده با نیکل مورد نیاز ن ن یا سه ادکترود از جنس فوتد زنگ الکترودهاي فوالدي،  4-2-5

 بارندقطر مناسب  دارا  حداقل ظرفیت مشخص به منظور تامینا  رکل بوده و استوانه است. ادکتروداا باید

و ادکترود مرک   باید  mm 3/19حداقل طول محور   سیادآور  را ببینید . ادکترواا  باتیی و پایینی باید دارا 

، تماس مقاومتی ک  9991/9اا  ضریب اتالف در مرتبه گیر برا  اندازه د.نبار mm 33/6دارا  حداکثر طول 

نی باید از نظر ادکتریکی به ا  متصل بارند، یو رسانایی رو  ادکترود ضرور  است. ادکتروداا  باتیی و پای

کند، گیر  یا فعال عمل میاندازه ترمینالعنوان ه با ادکترود مرک   که بهترمینادخازن دو  کصورتی که ی به

ا  ساییده و صیقل داده رود که از نظر نور  تشکیل داد. سطوح ادکتروداا  مجاور آزمونه باید به گونه

رفتگی برا  توپی فوتد  بارد به یکنواخت بارد و باید موزا  با یکدیگر بارند. ادکترود باتیی باید دارا  یک فرو

ا  که فشار اعمادی به طور یکنواخت توزیع رود. ادکتروداا باید با دقت و به درستی بدون خراش دادن سطح گونه

رکل ریاردار برا  کمک به تنظی  ادکتروداا  Vرود که از یک قالب آزمونه میکا تنظی  روند. توصیه می

 استفاده رود.
اا  کاربرد  آزمونه میکا مطیوب برا  ضخامت mm 33و  mm 12 ،mm 93 ، mm 39فوتد  با قطر  ادکترواا  -يادآوري

 رناخته رده است.

سه ادکترود توخادی از جنس فوتد زنگ ن ن یا فوتد نورد سرد آبکار  رده با نیکل  الکترودهاي جیوه،   4-2-2

موردنیاز است.  1در صفحه عمود  بارد، مطابق رکل  ااا  که آزمونهقرارگرفته رو  محور افقی به گونه

بارد و برا  تامین حداقل ظرفیت مشخص به  دارا  قطر خارجی یکسانرکل و ا   استوانهمجموعه ادکترود باید 

با  mm 12اا  محور  حدود اندازه کافی ب رگ بارد سیادآور  را ببینید . دو ادکترود قابل تنظی  با طول
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اا در یک یوغ مستطییی از جنس فوتد زنگ ن ن جامد یا فوتد نورد سرد آبکار  اید رو  پیچاا  مناسب ب حفره

باید در  mm 3/2یک ادکترود مرک   یا ثابت رامل یک حیقه توخادی با طول حدود رده با نیکل نصب رود. 

دارنده از جنس مواد عایق مانند پیی استیرن، تستیک سخت، سرامیک با مرک  یک یوغ فوتد  رو  یک نگه

مخروطی  mm 2/9به عرض تقریبا  اا  نسبتا تی از داخل تا دبهاتالف ک  یا کوارت  نصب رود. کل ادکتروداا باید 

 روند.

متصل  mm 9/3د  اا  فوتدوده تستیکی به دودهیک  از طریقبیرونی باید  اا ادکترودانتها  دو    4-2-2-5

در  یکوچکتخییه اا   هحفر باید جیوه سطح بات آمدنمنظور امکان خروج اوا  محبوس در انگام بهروند. 

که تقریبا  mm 9/3ادکترود مرک   باید از میان یک دوده فوتد   د.بار وجود دارته بات  ادکتروداا  بیرونی

mm 9/3 پر رود. داردادامه  مسیر داخیی حیقه فوتد و تا سه چهارم  قرارگرفته باتتر از سطح فوقانی ادکترود ،

منظور امکان خروج اوا  محبوس رده در انگام اا  تخییه بهحفره تد  بایدفواا    ه دودهووج کدام از رو  ار

صورت  اند، بهاایی که در موقعیت خود محک  رده. ادکتروداا باید با ازمونهبات آمدن جیوه، در نظر گرفته رود

عنوان مثال در مورد ادکتروداا  فوتد  تخت، یک خازن دو ترمیناده با ادکترود مناسبی تنظی  رده بارند. به

رود که ادکترود مرک   با ادکتروداایی خارجی که به وسییه یک یوغ فوتد  در زمین به ا  مرک   تشکیل می

 کند.میگیر  یا فعال عمل متصل استند، به عنوان ترمینال اندازه
 mm 36/9تا  mm 31 × mm 31 × mm 993/9اا  میکا با ابعاد برا  آزمونه mm 3/22ادکتروداا  جیوه با قطر  -5يادآوري 

 مطیوب رناخته رده است.

 توان به جا  ادکتروداا  جیوه استفاده کرد.از ادکتروداا  رنگی رسانا می -2يادآوري 

      نازک با ضخامت اا  ورقهاستفاده از ادکتروداا  سرب با  نازک،هاي ورقهبا  یالکترودهاي سرب   4-2-8

mm 913/9  و قطرmm 31  برا  میکا  بیوکی با ضخامتmm 33/9  تاmm 36/9 بارند ساستاندارد مطیوب می

ASTM D150 . را ببینید 

این روش فقط در بیان رده است.  ASTM D 748ت مستقی  و سریع در استاندارد ئوسایل برا  روش قرا   4-8

اا موردنظر است، فیی  یا میکا  بیوکی  Qبند  ب رگی نسبی ضریب اتالف سیا مقدار عکس که طبقهموارد 

 کاربرد دارد.

 بارد. ASTM D 347گیر  ضخامت باید مطابق با اد امات استاندارد وسایل اندازه   4-4

 سازي آزمونه و تثبیت شرايطآماده     1

ساز  و تثبیت بارد. بنابراین آمادهتحت تاثیر دما، رطوبت، فشار و غیره میخوا  د  ادکتریک میکا   1-5

 ررایط آزمونه باید به روش زیر انجام رود.

سازجنس مو   با برسکامال و با دقت ، سطوح آزمونه را 2-2اا  استفاده رده در بند به استثنا  آزمونه   1-5-5

پس از تمی کار  مراقب  .تمی  کنید تر  کیرواتیینبخار  زدایی با از طریق چربی یاتر نفت رده در اغوطه ور رتر 

 بارید سطوح در اثر جابجایی آدوده نشوند.
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ها اتر نفت و تري کلرواتیلن ممکن است خطرناک باشد. از مناطق کار با تهويه کافی استفاده کنید و کل روش -هشدار

 داريد.را رعايت کنید. اين مايعات را از شعله باز دور نگهبراي جابجايی ايمن اين مايعات 

      تا C 193 خانه تثبیت رده در دما   بعد از تمی کار ، ار آزمونه را به مدت یک ساعت در یک گرم  1-5-2

 C 119آزمون در دسیکاتور  بالفاصیه آنها را تا زمانخانه، اا از گرمقرار داید. به محض خارج کردن آزمونه

 دارید. نگه

انگام استفاده از ادکتروداا  فوتد  یا جیوه، دو آزمونه مشابه با ضخامت تقریبا یکسان و یکنواخت برا     1-2

 را ببینید . 2گیر  تهیه کنید سبند ار اندازه

 .فقط یک آزمونه برا  آزمون با ادکتروداا  سرب تیه نازک تزم است    1-8

ید سطح و زمونه باآاا را از بیوک یا تقسی  یکسان بردارید. ار انگام استفاده از دو آزمونه، آزمونه    1-4

اا را برا  حصول دارته بارد. تعداد مناسبی از آزمونه pF 999رفیت کل حداقل ضخامت مناسب برا  حصول ظ

 اا  نماینده آزمون کنید.داده

 روش انجام آزمون      6

نازک، ضریب اتالف و  اا  ادکتروداا  سربی با ورقهاستفاده از ادکتروداا  فوتد ، جیوه یا  انگام   6-5

 به استثنا  اندازه و نوع ادکترود تعیین کنید. ASTM D150گیردای نسبی میکا را مطابق استاندارد 

فوتد  تخت، گستره فشار  تروداا کبنابراین انگام استفاده از اد .برخی انواع میکا تحت تاثیر فشار استند  6-2

وند نیرو بر اینچ مربع در مقابل ضریب پاا  فشار برحسب ا  که منحنیل کنید سیادآور   به گونهاعمامناسبی 

 اتالف و گیردای نسبی را بتوان رس  کرد.
ممکن است با استفاده از یک جک ایدرودیک نوع اتومبیل مجه  به یک  kPa 6323تا  kPa 23/63فشار در مرتبه  -يادآوري

 سنجه فشار به آسانی به دست آید.

را انگام ادکتروداا  جیوه و سرب تیه نازک مقادیر ظرفیت مشابه با مقادیر حاصل در باتترین فشار    6-8

داند. از جیوه تمی  دارا  سطحی براق که ی  ارایه مرا ببینید ور آاستفاده از ادکتروداا  فوتد  تخت سیاد

 عار  از کف است، استفاده کنید. اقدامات احتیاطی را انگام استفاده از جیوه به ویژه در دمااا  بات رعایت کنید.
اا  مختیف میکا ممکن است بررسی چنین به منظور مقایسه رضایت بخش ضریب اتالف و گیردای نسبی آزمونه -يادآوري

درصورت استفاده از ادکتروداا  فوتد  رود که سراسر یک گستره فرکانس وسیع ضرور  بارد. بنابراین پیشنهاد می خواصی در

 انجام رود.  kPa 3/632  در فشار 93 ±3س C و دما   kHz 1999گیر  در فرکانس حداقل یک اندازهتخت، 

 محاسبات    7

رود، دو آزمونه استفاده میگیر  در ار اندازه ،جیوهیا فوتد   که انگام استفاده از ادکتروداا جاییاز آن   7-5

 استفاده کنید. 1در محاسبه گیردای نسبی از ضخامت مواز  معادل مطابق رابطه 
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 که در آن:

Te    ضخامت مواز  معادل؛ 

t1    ضخامت آزمونه باتیی؛ 

t2    .ضخامت آزمونه پایینی 

 دقت و انحراف    3

 نشده است.گونه اطالعاتی تعیین  تاکنون برا  بیان دقت این روش آزمون ایچ   3-5

ن واین روش آزمون انحراف ندارد زیر مقادیر برا  ضریب اتالف و ظرفیت فقط برا  این روش آزم انحراف،   3-2

 تعیین رده است.

 گزارش آزمون   3

 گ ارش آزمون باید حداقل رامل اطالعات زیر بارد:

 روش آزمون استفاده رده مطابق این استاندارد میی ایران؛  3-5

 یکا  مورد آزمون؛کل ج ییات تزم برا  رناسایی م   3-2

ررایط آزمون رامل فرکانس ودتاژ اعمادی، دما  آزمونه در حین آزمون، تنش ودتاژ رو  آزمونه، رطوبت     3-8

 نسبی در حین آزمون، نوع و اندازه ادکترود استفاده رده؛

 فشار اعمادی درصورت استفاده از ادکتروداا  فوتد  تخت؛    3-4

 ظرفیت ار آزمونه؛   3-1

 ضخامت مواز  ار آزمونه؛   3-6

 منحنی ضریب اتالف در مقابل فشار درصورت استفاده از ادکتروداا  فوتد  تخت؛   3-7

 منحنی گیردای نسبی در مقابل فشار درصورت استفاده از ادکتروداا  فوتد  تخت؛   3-3

 مقدار ضریب اتالف و گیردای نسبی ار آزمونه؛   3-3

 درصورت قابل اجرا بودن؛ ASTM D 150گیر  استفاده رده از استاندارد روش اندازه   3-51

 ؛ASTM D 748استاندارد  اا روش ازروش مورد استفاده درصورت استفاده   3-55

 رود؛طور اختیار  در نظر گرفته میار گونه عمییاتی که در این استاندارد میی بیان نشده یا به   3-52

 تاریخ انجام آزمون؛   3-58

 گر.نام و امضا  آزمون   3-54

   


