
)D3MF( ضخیم )3. روکش حرارتی دو الیه )چسب دار

الف( توضیحات:
روکــش هــای حرارتــی دوالیــه )چســب دار( ضخیــم آغشــته بــه یــک الیــه چســب حرارتــی ضــد آب و روغــن در داخــل بدنــه روکــش )لولــه( مــی باشــد.پس از قــرار گرفتــن 
روکــش حــول جســم و حــرارت آن، عــالوه بــر جمــع شــدن روکــش، چســب حرارتــی داخــل بدنــه روکــش روان مــی گــردد و موجــب آب بنــدی کامــل حــد فاصــل 
روکــش حرارتــی و جســم مــورد پوشــش مــی گــردد. ایــن چســب، باعــت جلوگیــری از نفــوذ هــوا، رطوبــت، و گــرد و غبــار بــه داخــل روکــش مــی گــردد. ضخامــت 
ایــن روکــش هــا، بیشــتر از روکــش هــای دوالیــه معمولــی اســت، و از ایــن رو اســتفاده از آن در عایــق کاری اتصــاالت کابــل هــای فشــار ضعیــف، از جملــه مفصــل فشــار 
ضعیــف جهــت عایــق کاری رابــط متصــل کننــده دو ســر کابــل و جایگزینــی غــالف نهایــی کابــل بــا آن،  و ســرکابل فشــار ضعیــف جهــت عایــق کاری و آب بنــدی حــد 
واســط کابــل و کابلشــو و جایگزینــی غــالف نهایــی کابــل متــداول اســت. ایــن نــوع روکــش هــا مشــکی رنــگ، و در مقابــل اشــعه مــاوراء بنفــش )UV( مقــاوم اســت. 
ضریــب جمــع شــوندگی ایــن روکــش هــا 3 بــه 1 )3:1( اســت، بدیــن معنــی کــه پــس از حــرارت مناســب، قطــر روکــش بــه یــک ســوم قطــر اولیــه کاهــش مــی یابــد. 

ب( مشخصات:
• ماده تشکیل دهنده: پلی الفین انعطاف پذیر، ضد شعله، خود خاموش شونده،  پیوند-متقابل )''کراس لینک''( شده آغشته به چسب حرارتی ضد آب و روغن

• درجه حرارت کاری: 45- درجه تا 125+ درجه سانتی گراد )رنگ شفاف: 45- درجه تا 105+ درجه سانتی گراد(
• اشتعال پذیری روکش )بدون چسب(: مطابق با استاندارد UL VW-1 )600 ولت، 105+ درجه سانتی گراد( 

• دمای مورد نیاز جهت حداقل جمع شوندگی: 80+ درجه سانتی گراد
• حداقل دما جهت جمع شوندگی کامل: 110+ درجه سانتی گراد

• ضریب جمع شوندگی: 3:1 )65% جمع شوندگی در محور عرضی(
Sony و RoHS سازگار با ضوابط •

• بسته بندی: شاخه های یک متری  )بسته بندی دیگر در صورت درخواست(
• رنگ: مشکی )رنگ های دیگر در صورت درخواست(

استانداردنتیجه آزمایشمشخصات/روکش 

مقاومت کششی

افزایش طول

مقاومت کششی پس از آزمون پیرشدگی حرارتی

افزایش طول پس از آزمون پیرشدگی حرارتی

شوک حرارتی

تغییر طول

اشتعال پذیری

مقاومت دی الکتریک

مقاومت حجمی

تحمل در برابر اختالف پتانسیل

مقاومت در برابر خوردگی

سازگاری با مس

A STM D 2671

ASTM D 2671

UL 224

UL 224

UL 224

ASTM D 2671

ASTM D 2671

ASTM D 149

IEC 60093

UL 224

UL 224

UL 224

≤10.4 Mpa

≤300%

≤7.3 Mpa

≤100%

بدون چکیدگی/بدون ترک خوردن

±10%

VW -1

≤20 kV/mm

≤1x10
14

 Ω.cm

kV 2.5 در طول 1 دقیقه، بدون صدمه

قبول

قبول

فیزیکی
الکتریکی

شیمیایی
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کد کاال

قبل از           
جمع شوندگی

پس از جمع شوندگی

ضخامت دیواره    
با چسب

ضخامت       چسب قطر  
داخلی

قطر  
داخلی
mmmmmmmm

8

12

16

22

6

33

43

56

65

75

85

95

115

130

140

160

180

200

230

260

0.35 ± 0.10

0.40 ± 0.10

0.40 ± 0.12

0.45 ± 0.10

0.50 ± 0.10

0.50 ± 0.10

0.50 ± 0.10

0.50 ± 0.15

0.50 ± 0.15

0.50 ± 0.15

0.50 ± 0.15

0.60 ± 0.20

0.60 ± 0.20

0.60 ± 0.20

0.60 ± 0.20

0.70 ± 0.25

0.70 ± 0.25

0.80 ± 0.30

0.80 ± 0.30

0.80 ± 0.30

 1.75± 0.25

1.80 ± 0.25

1.90 ± 0.25

2.45 ± 0.25

3.10 ± 0.30

2.70 ± 0.25

2.70 ± 0.25

2.80 ± 0.30

3.00 ± 0.30

3.00 ± 0.30

3.30 ± 0.30

3.70 ± 0.35

3.70 ± 0.35

3.70 ± 0.35

3.70 ± 0.35

4.20 ± 0.40

4.20 ± 0.40

4.20 ± 0.40

4.20 ± 0.40

4.20 ± 0.40
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قطر داخلی
پس از جمع 

شوندگی
mm

کد 
نوع

روکش حرارتی

قطر داخلی
قبل از جمع 

شوندگی
mm

ج( شیوه کدگذاری:

≥2

≥3

≥5

≥6

≥6

≥8

≥12

≥16

≥19

≥22

≥25

≥30

≥34

≥36

≥42

≥50

≥58

≥60

≥69

78

جذب آب

درجه حرارت ذوب 

مقاومت چسبندگی به دیواره از جنس پلی اتیلن

مقاومت چسبندگی به دیواره از جنس آلومینیوم

مشخصات چسب

≥0.2%

95
0
C

120 N/25 mm

80 N/25 mm

نتیجه آزمایش

ASTM D 570

ASTM E  8 

ASTM D 1000

ASTM D 1000
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