
มอก. 2165 – 2548

– 1 –

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
เคเบลิเสนใยนำแสง

เลม 3 – 10 : เคเบลิภายนอกอาคาร – ขอกำหนดคณุลกัษณะเปนรายกลมุ
สำหรบัเคเบลิเสนใยนำแสงโทรคมนาคม
ตดิตัง้ในทอรอยสายและฝงดนิโดยตรง

1. ขอบขาย
มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้เปนสวนหนึง่ของขอกำหนดคณุลกัษณะของเคเบลิเสนใยนำแสง โดยมาตรฐาน
อตุสาหกรรมฉบบันีค้รอบคลมุไปถงึเคเบลิเสนใยนำแสงทีใ่ชในงานสือ่สารโทรคมนาคม ตดิตัง้ในทอรอยสายและชนดิ
ฝงดนิโดยตรง  ขอกำหนดคณุลกัษณะของเคเบลิเสนใยแกวนำแสงตดิตัง้ในทอรอยสาย ฝงดนิ และแขวนในอากาศที่
กลาวถงึในมาตรฐานอตุสาหกรรมฉบบันี ้สอดคลองกับ มอก. 2052

รายละเอยีดทีก่ลาวถงึในขอที ่4. ในมาตรฐานอตุสาหกรรมฉบบันี ้กลาวถงึขอกำหนดเบือ้งตนของของเคเบลิเสนใย
นำแสงทีใ่ชในงานสือ่สารโทรคมนาคมชนดิตดิตัง้ในทอรอยสายและชนดิฝงดนิ

รายละเอยีดของขอกำหนดคณุลกัษณะ จดัทำขึน้ภายใตหลกัการพืน้ฐานของมาตรฐานอตุสาหกรรมตาง ๆ  ทีจ่ดัรวมอยู
ในกลมุนี้

คาทีก่ำหนดในมาตรฐานอตุสาหกรรมฉบบันี ้อาจมคีวามผดิพลาดเกดิขึน้ได เนือ่งจากความไมแนนอนในการวดั ซึง่
เปนผลมาจากความผิดพลาดในการวัดหรือความผิดพลาดจากการสอบเทียบเนื่องจากไมมีมาตรฐานที่เหมาะสม
หลกัเกณฑในการยอมรบัขึน้อยกูบัการพจิารณา (ดขูอ 9. ในมอก. 2052)

จำนวนของเสนใยนำแสงทีท่ดสอบ ซึง่เปนจำนวนทีไ่ดตกลงกนัไวระหวางผทูำและผใูชถอืเปนตวัแทนในการทดสอบ
เคเบลิชนดินัน้ ๆ

2. เอกสารอางอิง
มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้จดัทำขึน้โดยอาศยัเอกสารอางองิทีไ่ดแสดงไวในสวนนีเ้ปนแนวทาง ซึง่เอกสารเหลานี้
มทีัง้ทีไ่ดระบแุละมไิดระบเุวลาทีจ่ดัทำไว อยางไรกต็าม ผทูีต่องการดำเนนิการตามมาตรฐานอตุสาหกรรมนี ้ควรสบื
คนขอมลูในเอกสารอางองิทีเ่ปนฉบบัปจจบุนั

IEC 60304:1982, Standard colours for insulation for low-frequency cables and wires

IEC 60793-1-20:2001, Optical fibres - Part 1-20: Measurement methods and test procedures - Fibre
geometry



มอก. 2165 – 2548

– 2 –

IEC 60793-1-40:2001, Optical fibres - Part 1-40: Measurement methods and test procedures - Attenuation

IEC 60793-1-44:2001, Optical fibres - Part 1-44: Measurement methods and test procedures - Cut-off
wavelength

IEC 60793-2:2003, Optical fibres - Part 2: Product specifications

มอก. 2050-2548 เคเบลิเสนใยนำแสง เลม 1-1   ขอกำหนดคณุลกัษณะทัว่ไป

มอก. 2051-2543 เคเบลิเสนใยนำแสง เลม 1-2 ขอกำหนดคณุลกัษณะทัว่ไป - ขัน้ตอนการตรวจสอบพืน้ฐาน
ของเคเบิล

มอก. 2052-2548 เคเบลิเสนใยนำแสง เลม 3 : ขอกำหนดคณุลกัษณะเคเบลิภายนอกอาคาร

IEC 60811-1-1:1993 , Common test method for insulating and sheathing materials of electric cables and
optical cables - Part 1-1: Methods for general application - Measurement of thickness and overall dimensions
- Tests for determining the mechanical properties

IEC 60811-5-1:1990, Common test method for insulating and sheathing materials of electric cables - Part
5: Methods specific to filling compounds. Section one - Drop-point - Separation of oil - Lower temperature
brittleness - Total acid number - Absence of corrosive components - Permittivity at 23oC - D.C. resistivity
at 23oC and 100oC

ITU Recommendation G.652: 2003, Series G Transmission systems and media, digital systems and networks
Transmission media characteristics - optical fibre cables

ITU Recommendation G.653: 2003, Series G Transmission systems and media, digital systems and networks
Transmission media characteristics - optical fibre cables

ITU Recommendation G.654: 2004, Series G Transmission systems and media, digital systems and networks
Transmission media characteristics - optical fibre cables

ITU Recommendation G.655: 2003, Series G Transmission systems and media, digital systems and networks
Transmission media characteristics - optical fibre cables

TIA/EIA-598-A: 1995, Optical fibre cables colour coding
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3. สัญลักษณ
สญัลกัษณและอกัษรยอทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้ มดีงัตอไปนี้

λcc คาความยาวคลืน่ตดัเสนใยนำแสงในเคเบลิ (cabled fibre cut-off wavelength)

d เสนผานศนูยกลางภายนอกของเคเบลิ

DS รายละเอยีดของขอกำหนดคณุลกัษณะ

TO คาแรงดงึสงูสดุของเคเบลิ ทีไ่มทำใหเคเบลิเกดิคาการลดทอนหรอืคาความเครยีดเพิม่ขึน้ คานีไ้ดจากการทดสอบ
ความตานแรงดงึของเคเบลิเสนใยนำแสง

TM คาแรงดงึในชวงระยะเวลาสัน้ ๆ  ของเคเบลิทีไ่มทำใหสมบตัขิองเสนใยนำแสงถดถอย ในขณะทดสอบความตาน
แรงดงึของเคเบลิเสนใยนำแสง

TA1 คาทีก่ำหนดในชวงของวฏัจกัรอณุหภมู ิขณะทดสอบชวงอณุหภมูติ่ำ ตามขอกำหนดใน มอก. 2051 วธิ ีF1

TA2 คาทีก่ำหนดในชวงของวฏัจกัรอณุหภมู ิขณะทดสอบชวงอณุหภมูติ่ำ ตามขอกำหนดใน มอก. 2051 วธิ ีF1

TB1 คาทีก่ำหนดในชวงของวฏัจกัรอณุหภมู ิขณะทดสอบชวงอณุหภมูสิงู ตามขอกำหนดใน มอก. 2051 วธิ ีF1

TB2 คาทีก่ำหนดในชวงของวฏัจกัรอณุหภมู ิขณะทดสอบชวงอณุหภมูสิงู ตามขอกำหนดใน มอก. 2051 วธิ ีF1

t1 ระยะเวลาของการทดสอบชวงอณุหภมูิ

n x d คาทีเ่ปนจำนวนเทาของเสนผานศนูยกลางภายนอกของเคเบลิ สำหรบัใชในการโคงงอและการพนัเคเบลิ ฯลฯ

4. ขอกำหนดคุณลักษณะสำหรับเคเบิลเสนใยนำแสงโทรคมนาคม
ชนดิตดิตัง้ในทอรอยสายและชนดิฝงดนิ (รายละเอยีดเบือ้งตนของขอกำหนดคณุลกัษณะ)

4.1 รายละเอยีดของเคเบลิ
(1) จัดเตรียมโดย (2)  เอกสารเลขที่ :

       หัวขอ :
       วันที่ :

(3) วันที่เริ่มใช : (4) ขอกําหนดทั่วไป :        มอก.2050 และ มอก.2051
      ขอกําหนดเฉพาะเจาะจง :        มอก.2052

(5)  เอกสารอางองิเพ่ิมเติม :
(6)  รายละเอยีดของเคเบิล :
(7)  การสรางของเคเบิล :
เสนใยนําแสง
จํานวนของเสนใยนําแสง
เกณฑ
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4.1 รายละเอียดของเคเบิล(ตอ)
การสราง หมายเหตุเพิ่มเติม
 - เสนใยนําแสงท่ีเคลือบสีเดียว
 - ทอบรรจุวัสดุกันน้ํา
 - ทอไมบรรจุวัสดุกันน้ํา
 - แกนท่ีมีรองบรรจุวัสดุกันน้ํา
 - แกนท่ีมีรองไมบรรจุวัสดุกันน้ํา
 -  การเคลือบแนนครั้งท่ีสอง
 - แถบในแกนที่มีรอง
 - แถบในทอ
 - ทอในทอ
 - แกนกลางรับแรงดึงท่ีเปนโลหะ
 - แกนกลางรับแรงดึงท่ีไมใชโลหะ
 - วัสดุกันน้ําแบบเจลลีท่ีใชเติมในแกน
 - วัสดุกันน้ําแบบสารดูดความชื้นท่ีใชเติมในแกน

การจัดวางสวนประกอบ
 - การตีเกลียว (แบบทิศทางเดียวหรือแบบ SZ)
 - กลุมเดี่ยว
 - แบบผสม

ตัวนําทองแดงท่ีหุมฉนวน

เปลือกใน

สวนรับแรงดึงท่ีอยูโดยรอบ
 - โลหะ
 - อโลหะ

แนวปองกันความชื้น
 - แถบอะลูมิเนียมเคลือบดานเดียว
 - แถบอะลูมิเนียมเคลือบสองดาน
 - แถบเหล็กเคลือบสองดาน
 - ทอเหล็กไมมีตะเข็บ
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4.1 รายละเอียดของเคเบิล(ตอ)
เปลือกนอก

เกราะเสริม
 - เกราะชนิดโลหะ
 - เกราะชนิดอโลหะ

เปลือกนอกเสริม

การระบุเครื่องหมาย
 - ขอกําหนดของลูกคา
 - เครื่องหมายของผูทํา
(8) ขอมูลท่ีเปนประโยชน
การประยุกตใชงาน (ชนิดรอยทอและฝงดิน)
เสนผานศูนยกลางภายนอกสูงสุด (d) mm
แรงดึงสูงสุด N
รัศมีความโคงท่ีนอยท่ีสุดเม่ือไมมีแรงกระทํา mm  หรือ  n x d
รัศมีความโคงท่ีนอยท่ีสุดเม่ือมีแรงกระทํา mm  หรือ  n x d
ชวงอุณหภูมิ

 - ขณะขนสงและการจัดเก็บ oC

 - ขณะติดตั้ง oC

 - ขณะใชงาน oC
ความยาวของเคเบิลท่ีผลิตจากโรงงาน
 - ท่ัวไป m
 - ความผิดพลาด  - 0 % ถึง + 1 %
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4.2 เสนใยนำแสง

4.2.1 เสนใยนำแสงชนดิโหมดเดีย่วแบบกระจายเชงิเวลาเปนศนูยทีค่วามยาวคลืน่ 1.3 ไมโครเมตร [single-mode
dispersion unshitted optical fibre (B1.1)]

4.2.2 เสนใยนำแสงชนดิโหมดเดีย่วแบบกระจายเชงิเวลาเปนศนูยทีค่วามยาวคลืน่ 1.55 ไมโครเมตร [single mode
dispersion shifted optical fibre (DSF) (B2)]

ลักษณะเฉพาะ (9) ขอใน
มอก. 2052 (10)

ขอกําหนด (11) วิธีการทดสอบ (12) หมายเหตุ (13)

เสนใยแกวนําแสงทีย่งัไมไดประกอบ
เปนเคเบลิ

5 IEC 60793-2

สัมประสิทธ์ิการลดทอนสัญญาณ
(เสนใยนําแสงในเคเบิล)

5.2.1 ตาม DS IEC 60793-1-40
วิธี A, B หรือ C

    ทีค่วามยาวคลื่น 1 310  nm  ≤  0.40 dB/km
    ทีค่วามยาวคลื่น 1 550  nm  ≤ 0.35 dB/km
    ทีค่วามยาวคลื่น 1 6xx nm  ≤  0.40 dB/km xx ≤ 25 nm
ความไมตอเนื่องของคาการลดทอน
สัญญาณที ่1 310 nm และ 1 550 nm

5.2.2  ≤  0.10 dB IEC 60793-1-40 วิธี C

ความยาวคลื่นตัดของเสนใยนําแสง
ในเคเบิล

5.3 λcc < คาความยาวคลื่นใชงาน IEC 60793-1-44 วิธี B

สีของเสนใยนําแสง 5.4 IEC 60304 หรือ TIA/EIA
-598-A

ตรวจพินิจ

เสนผานศูนยกลางภายนอก
ภายหลังเคลือบสีแลว

8.2.1.1 IEC 60793-2 IEC 60793-1-20 วิธี D

ลักษณะเฉพาะ (9) หวัขอยอยใน
มอก. 2052-2547 (10)

ขอกําหนด (11) วิธีการทดสอบ (12) หมายเหตุ (13)

เสนใยนําแสงทีย่งัไมได
ประกอบเปนเคเบลิ

5 IEC 60793-2

สัมประสิทธ์ิการลดทอนสัญญาณ
(เสนใยนําแสงในเคเบลิ)

5.2.1 ตาม DS IEC 60793-1-40
วิธี A, B หรือ C

    ทีค่วามยาวคลื่น 1 550 mm 5.2.1  ≤ 0.35 dB/km
ความไมตอเน่ืองของคาการ
ลดทอนสัญญาณที ่1 550 mm

5.2.2  ≤ 0.10 dB IEC 60793-1-40 วิธี C

ความยาวคลื่นตัดของ
เสนใยนําแสงในเคเบลิ

5.3 λcc < คาความยาวคลื่นใชงาน IEC 60793-1-44 วิธี B

สีของเสนใยนําแสง 5.4 IEC 60304 หรือ
TIA/EIA-598-A

ตรวจพินิจ

เสนผานศูนยกลางภายนอก
ภายหลังเคลือบสีแลว

8.2.1.1 IEC 60793-2 IEC 60793-1-20 วิธี D
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4.2.3 เสนใยนำแสงชนดิโหมดเดีย่วแบบกระจายเชงิเวลาไมเปนศนูยทีค่วามยาวคลืน่ 1.55 ไมโครเมตร [non-
zero dispersion-shifted fibre (NZ-DSF) (B4)]

4.3 สวนประกอบของเคเบลิ

ลกัษณะเฉพาะ (9) ขอใน
มอก. 2052 (10)

ขอกําหนด (11) วิธีการทดสอบ (12) หมายเหตุ (13)

ความเขากนัไดของสวนประกอบ 6 ตาม DS
แกนมรีอง 6.3 ตาม DS ตรวจพินิจ
ทอ 6.4 ตาม DS ตรวจพินิจ
การหยดของสารกนัน้ําและ
การกลายเปนไอ

ตาม DS มอก. 2051 ดวย E14
และ E15

IEC 60811-1-1
เสนผานศูนยกลางภายนอก 8.2.1.1 ตาม DS
แถบ 6.5 ตาม DS ตรวจพินิจ
แทงพลาสติกเสริมโครงสราง ตาม DS
ตัวนําทองแดงหุมฉนวน ตาม DS
สวนรับแรงดึงในแนวแกนกลาง ตาม DS

ลักษณะเฉพาะ (9) ขอใน
มอก. 2052 (10)

ขอกําหนด (11) วิธีการทดสอบ (12) หมายเหตุ (13)

เสนใยนําแสงท่ียังไมได
ประกอบเปนเคเบิล

5.1 IEC 60793-2

สัมประสิทธ์ิการลดทอนสัญญาณ
(เสนใยนําแสงในเคเบิล)

5.2.1 ตาม DS IEC 60793-1-40
วิธี A, B หรอื C

    ท่ีความยาวคลื่น 1 550  nm 5.2.1  ≤ 0.35 dB/km
    ท่ีความยาวคลื่น 1 6xx nm  ≤  0.40 dB/km xx < 25 nm
ความไมตอเน่ืองของคาการลดทอน
สัญญาณที่ 1 550 nm

5.2.2  ≤  0.10 dB IEC 60793-1-40
วิธี C

ความยาวคล่ืนตัดของเสนใยนําแสง
ในเคเบิล

5.3 λcc < คาความยาวคล่ืนใชงาน IEC 60793-1-44 วิธี B

สีของเสนใยนําแสง 5.4 IEC 60304 หรือ
TIA/EIA-598-A

ตรวจพินิจ

เสนผานศูนยกลางภายนอกภายหลัง
เคลือบสีแลว

8.2.1.1 IEC 60793-2 IEC 60793-1-20 วิธี D
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4.4 การสรางเคเบลิ
ลักษณะเฉพาะ (9) ขอใน

มอก. 2052 (10)
ขอกําหนด (11) วิธีการทดสอบ (12) หมายเหตุ (13)

การจัดวางสวนประกอบ 7.2 ตาม DS ตรวจพินิจ
แถบเคเบิล 7.3 ตาม DS
วัสดกัุนน้ํา (ถาใช) ตาม DS มอก. 2051

วิธี E14 หรือ
IEC 60811-5-1 ขอ 4
IEC 60811-5-1 ขอ 5
IEC 60811-5-1 ขอ 8

วัสดกัุนน้ําประเภทพองตวัเมือ่ถูกน้ํา 7.3 ตาม DS

สวนรับแรงดงึ 7.4 ตาม DS ตรวจพินิจ
      - แกนกลาง
      - โดยรอบ
สวนปองกันความชื้น 7.5 ตาม DS
แถบโลหะ มอก. 2052 ขอ 7.5
เปลือกนอกเคเบิล 7.6.3
วัสดทุี่ใช มอก. 2052 ขอ 7.6.3
ความหนาต่ําสุดของเปลือกนอก ตาม DS IEC 60811-1-1
เสนผานศูนยกลางภายนอกของเคเบิล ตาม DS IEC 60811-1-1
สวนปองกันเพ่ิมเตมิ ตาม DS
การทําเคร่ืองหมายบนเปลือกนอก 7.7
รูปราง  ขนาด ตาม DS ตรวจพินิจ
ความทนทานตอการขดัสี ตาม DS มอก. 2051

วิธี E2A 
เสนผานศูนยกลาง
ของเขม็เหล็ก d  =

1.0 mm
แรงกระทํา = 4 N

หรือ มอก. .2051
วิธี E2B

ความทนทานตอการขดัสีของ
เปลือกนอก

9.2.8 ตาม DS มอก. 2051 วิธีE2A

ความยาวของเคเบิล
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4.5 การตดิตัง้และเงือ่นไขการใชงาน

4.5.1 การทดสอบ

4.5.2 เงื่อนไขการติดตั้ง
วาง

4.6 การทดสอบทางกลและการทดสอบภายใตสภาวะแวดลอม

4.6.1 การทดสอบ

ลักษณะเฉพาะ (9) ขอใน
มอก. 2052 (10)

ขอกําหนด (11) วิธกีารทดสอบ (12) หมายเหต ุ(13)

ขอกําหนดทัว่ไป 8.1 การยอมรับระหวางผูใช
และผูทํา

การทดสอบการโคงงอ 8.2.1.2 ตาม DS มอก. 2051 วิธ ีG1
การคดงอของทอ 8.2.2.1 ตาม DS มอก. 2051 วิธ ีG7
แถบ :
     - ขนาด 8.2.3.1 มอก. 2052 ตารางที ่1 มอก. 2052 ขอ 8.2.3.1
     - การแยกเสนใยนําแสง
        ออกจากแถบ

8.2.3.2.1 มอก. 2052 ขอ 8.2.3.2.1
หรอื ตาม DS

มอก. 2051 วิธ ีG5
หรอื ตาม DS

     - การปอกแถบ 8.2.3.2.2 ตาม DS
     - การบดิตามยาว 8.2.3.2.3 ตาม DS มอก. 2051 วิธ ีG6

ลักษณะเฉพาะ (9) ขอใน
มอก. 2052 (10)

ขอกําหนด (11) วิธีการทดสอบ (12) หมายเหตุ (13)

แรงดึงท่ีกระทํากับเคเบิล 9.1 ดูขอ 4.6.2.1
และตาม DS

มอก. 2051
วิธีE1A และ E1B

ดูขอ 4.6.2.1

ความสามารถที่รองรับได
ในการติดตั้ง
(คัดเลือกจากสิ่งตอไปนี้)

9.2

       - การโคงงอภายใตแรงดึง 9.2.1 ตามมอก. 2052 มอก. 2051 วิธีE18
       - การโคงงอซ้ํา 9.2.2 ดูขอ 4.6.2.2 มอก. 2051 วิธี E6
       - การกระแทก 9.2.3 ดูขอ 4.6.2.3 มอก. 2051 วิธี E4
       - การคดงอ 9.2.4 ตาม DS มอก. 2051 วิธี E10
       - การบิดตามแนวเคเบิล 9.2.5 ดูขอ 4.6.2.4 มอก. 2051 วิธี E7
การโคงงอของเคเบิล 9.3 ตาม DS มอก. 2051 วิธี E11 ดูขอ 4.6.2.5
การกดเคเบิล 9.4 ตาม DS มอก. 2051 วิธี E3 ดูขอ 4.6.2.6
วัฏจักรอุณหภูมิ 9.5 ตาม DS มอก. 2051 วิธี F1 ดูขอ 4.6.2.7
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4.6.1 การทดสอบ(ตอ)

4.6.2 รายละเอยีดขอกำหนดและเงือ่นไขการทดสอบเคเบลิเสนใยนำแสง
หากมขีอความปรากฏใหเหน็วา “ไมมกีารเปลีย่นแปลงการลดทอนสญัญาณ” (no change in attenuation)
ใหหมายความวา ไมตองสนใจคาการลดทอนสญัญาณทีว่ดัได หากคาทีไ่ดมคีวามแตกตางไปจากเดมิไมวา
จะเปนคาบวกหรอืคาลบ เนือ่งมาจากความไมเทีย่งตรงในการวดั

4.6.2.1 สมรรถนะตอแรงดงึ
ก. ขอกำหนด

คาความเครียด (strain) ของเสนใยนำแสงภายใตสภาวะแรงดึงที่กำหนด ตองมีคาไมเกิน
หนึง่ในสามของคาทีก่ำหนดในการทดสอบการยดื การพจิารณาหาคาของ TO และ TM อาจใช
มอก. 2051 วธิ ีE1B ขอพจิารณาอืน่เพิม่เตมิ ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผใูชและผทูำ
ตองไมทำใหเปลอืกนอกเคเบลิหรอืสวนประกอบภายในเกดิชำรดุเสยีหาย เมือ่ตรวจสอบดวยตา
โดยไมใชแวนขยาย

ข. เงือ่นไขการทดสอบ
ความยาวของเคเบลิภายใตแรงดงึ: ในกรณีที่มีการคำนึงถึงความแมนในการวัดและ

ผลกระทบที่ปลายเคเบิล ตองมีคาไมนอยกวา 50
เมตร อยางไรกต็าม อาจใชคาความยาวทีส่ัน้กวานีไ้ด
ทัง้นีต้องเปนไปตามขอตกลงระหวางผใูชและผทูำ

ความยาวของเสนใยนำแสง: ความยาวของเคเบลิสำเรจ็รปู
แรงดงึเคเบลิ: แรงดึงสูงสุดที่กระทำกับเคเบิล แรงกระทำอื่นอาจ

มขีึน้ได ขึน้อยกูบัสภาวะการใชงานในบางกรณี
เสนผานศนูยกลางของลกูรอกทดสอบ: 1 เมตร แตไมนอยกวาเสนผานศนูยกลางความโคง

ต่ำสดุของเคเบลิ

ลักษณะเฉพาะ (9) ขอใน
มอก. 2052 (10)

ขอกําหนด (11) วิธีการทดสอบ (12) หมายเหต ุ(13)

การเรงอายุ 9.6
        - ความคงทนของการยึดเกาะ 9.6.1 ตาม DS มอก. 2051 วิธี E5
           ของชั้นเคลือบ
        - เคเบิลสําเร็จรูป 9.6.2
การซึมผานของน้ํา 9.7 ตาม DS มอก. 2051 วิธี F5B
การทนตอแรงอัดอากาศ (สําหรับเคเบิล
ทีไ่มไดใสตวัเติมปองกันแรงอัด)

9.8 ตาม DS มอก. 2051 วิธี F8

การทนทานตอสภาวะฟาผา (สําหรับเคเบิล
ทีม่สีวนประกอบของโลหะ)

9.9 ตาม DS
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4.6.2.2 การโคงงอซ้ำ
ก. ขอกำหนด

ภายใตสภาวะการตรวจพินิจดวยตาโดยไมใชแวนขยาย ตองไมทำใหเปลือกนอกเคเบิลหรือ
สวนประกอบภายในเกดิชำรดุเสยีหาย

ข. เงือ่นไขการทดสอบ
รศัมคีวามโคง : 20 d
แรงกระทำ: แรงกระทำตองมีคาเพียงพอที่จะใหชิ้นงานสัมผัส

กบัผวิโคงอยางสม่ำเสมอ
จำนวนรอบ: 25 รอบ สำหรบัสภาวะการใชงานในบางกรณ ีอาจ

เปลีย่นแปลง จำนวนรอบได
ระยะเวลาในการโคงงอตอรอบ : ประมาณ 2 วนิาที

4.6.2.3 การกระแทก
ก. ขอกำหนด

ภายใตสภาวะการตรวจสอบดวยตาโดยไมใชแวนขยาย ตองไมทำใหเปลือกนอกเคเบิลหรือ
สวนประกอบภายในเกดิชำรดุเสยีหาย ผวิเปลอืกนอกทีม่รีอยกระแทกไมถอืเปนการชำรดุ
การเพิม่ขึน้ของคาการลดทอนสญัญาณทีค่วามยาวคลืน่ 1 550 นาโนเมตร ตองมคีาไมเกนิ
0.1 เดซเิบล

ข. เงือ่นไขการทดสอบ
รศัมกีระแทก : 10 มลิลเิมตร หรอื 300 มลิลเิมตร
พลงังานกระแทก: 3 จลู สำหรบัผวิตวักระแทกทีม่รีศัม ี10 มลิลเิมตร

หรือ 10 จูล สำหรับผิวตัวกระแทกที่มีรัศมี 300
มลิลเิมตร

เคเบลิทีม่เีกราะ: 10 จลู สำหรบัผวิตวักระแทกทีม่รีศัม ี10 มลิลเิมตร
หรอื 20 จลู ถงึ 30 จลู สำหรบัผวิตวักระแทกทีม่รีศัมี
300 มลิลเิมตร ทัง้นีข้ึน้อยกูบัสภาวะการใชงาน

จำนวนครัง้ในการกระแทก: หนึง่ครัง้แตละจดุ ในตำแหนงทีแ่ตกตางกนั 3 จดุ
และมีระยะหางระหวางกันไมนอยกวา 500 มิลลิ
เมตร

4.6.2.4 การบดิ
ก. ขอกำหนด

ภายใตสภาวะการตรวจสอบดวยตาโดยไมใชแวนขยาย ตองไมทำใหเปลือกนอกเคเบิลหรือ
สวนประกอบภายในเกดิชำรดุเสยีหาย
การเปลี่ยนแปลงลดทอนสัญญาณของเสนใยนำแสงแตละเสนตองมีคาไมเกิน 0.1 เดซิเบล
ทีค่วามยาวคลืน่ 1 550 นาโนเมตร หรอืทีค่าความยาวคลืน่อืน่ตามทีผ่ใูชกำหนด
ภายหลงัการทดสอบ ตองไมมกีารเปลีย่นแปลงการลดทอนสญัญาณอยางถาวร
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ข. เงือ่นไขการทดสอบ
รศัมตีวักระแทก : 2 เมตร
การบดิ: บดิไปทางซายและบดิไปทางขวาทลีะครัง้ โดยแตละ

ครัง้ใหบดิเคเบลิทีม่คีวามยาวไมนอยกวา 2 เมตร ไป
ครึง่รอบ (180 องศา)

วฏัจกัรของการทดสอบ: 5 รอบ
4.6.2.5 การโคงงอเคเบลิ

ก. ขอกำหนด
ขณะทดสอบทีค่วามยาวคลืน่ 1 550 นาโนเมตร หรอืทีค่วามยาวคลืน่อืน่ตามทีผ่ใูชกำหนดที่
อณุหภมูหิอง ตองไมมกีารเปลีย่นแปลงของคาการลดทอนสญัญาณ
ในกรณทีีม่กีารตกลงใหทดสอบทีอ่ณุหภมู ิ-30 องศาเซลเซยีส การเปลีย่นแปลงของคาการ
ลดทอนสญัญาณตอง มคีา ≤ 0.1 เดซเิบล

ข. เงือ่นไขการทดสอบ
เสนผานศนูยกลางแมนเดรล: ≤ 20 d  สำหรบัเคเบลิทีม่เีกราะเปนโลหะ  และ/

หรอือโลหะ เสนผานศนูยกลางความโคงจะอยใูนชวง
ระหวาง 20 d ถงึ 80 d

จำนวนรอบหรอืการตเีกลยีว: 4 รอบ
วฏัจกัรของการทดสอบ: 3 รอบ

4.6.2.6 การกด
ก. ขอกำหนด

ภายใตแรงกดทีค่วามยาวคลืน่ 1 550 นาโนเมตร หรอืทีค่วามยาวคลืน่อืน่ตามทีผ่ใูชกำหนด
ตองไมมกีารเปลีย่นแปลงของคาการลดทอนสญัญาณ (ดขูอ 1. ขอบขายทีส่มัพนัธกบัความ
ไมแนนอนในการวดั)
ภายใตสภาวะการตรวจพนิจิ ตองไมทำใหเปลอืกนอกเคเบลิหรอืสวนประกอบภายในเกดิชำรดุ
เสยีหายผวิเปลอืกนอกทีม่รีอยกดเกดิจากวสัดทุดสอบไมถอืเปนการชำรดุ

ข. เงือ่นไขการทดสอบ
แรงกด (แผนกบัแผน): แรงกด เคเบิลไมมีเกราะในชวงระหวาง 1.5 กิโล

นวิตนั ถงึ 3 กโิลนวิตนั ขึน้อยกูบัความตองการของ
ผูใช สำหรับสภาวะการใชงานในบางกรณีสามารถ
กำหนดแรงกดทีแ่ตกตางไปจากนี ้ได
สำหรบัเคเบลิทีม่เีกราะใหใชแรงกดในชวงระหวาง  3
กโิลนวิตนั ถงึ 10 กโิลนวิตนั ขึน้อยกูบัความตองการ
ของผูใช
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และ/หรอืแรงกด (แมนเดรลกบัแผน): สำหรบัเคเบลิทีไ่มมเีกราะใหใชแรงกด 1 กโิลนวิตนั
หรอืคาอืน่ตามสภาวะการใชงานในบางกรณี
สำหรับเคเบิลที่มีเกราะใหใชแรงกด 2 กิโลนิวตัน
หรอืคาอืน่ตามสภาวะการใชงานในบางกรณี

ระยะเวลาในการกด: 1 นาท ีถงึ 15 นาท ีขึน้อยกูบัขอกำหนดของผใูช
4.6.2.7 วฏัจกัรอณุหภมูิ

ก. ขอกำหนด
ในชวงอณุหภมู ิTA1 ถงึ TB1  ทีค่วามยาวคลืน่ 1 550 นาโนเมตร  หรอืทีค่วามยาวคลืน่อืน่ตามที่
ผใูชกำหนด  ตองไมมกีารเปลีย่นแปลงคาการลดทอนสญัญาณ
ในชวงอณุหภมู ิTA1 ถงึ TA2  และ TB1 ถงึ TB2  การเปลีย่นแปลงคาการลดทอนสญัญาณ
จะมีคาไมเกิน 0.15 เดซิเบลตอกิโลเมตร  ภายหลังการทดสอบเสร็จสิ้นจะตองไมมีการ
เปลีย่นแปลงการลดทอนสญัญาณ   การทดสอบตองกระทำทีค่วามยาวคลืน่ 1 550 นาโนเมตร
หรอืทีค่าความยาวคลืน่อืน่ตามทีผ่ใูชกำหนด

ข. เงือ่นไขการทดสอบ
ความยาวของสายทดสอบ: ไมนอยกวา 1 000 เมตร สำหรบัเคเบลิสำเรจ็รปู
อณุหภูมสิงู TB2: +60 องศาเซลเซยีส ถงึ+70 องศาเซลเซยีส ขึน้อยู

กบัความตองการของผใูช
อณุหภมูสิงู TB1: +30 องศาเซลเซยีส ถงึ+60 องศาเซลเซยีส ขึน้อยู

กบัความตองการของผใูช
อณุหภมูติ่ำ TA1: -10 องศาเซลเซยีส ถงึ -15 องศาเซลเซยีส ขึน้อยู

กบัความตองการ ของผใูช
อณุหภมูติ่ำ TA2: TA1 ถงึ -45 องศาเซลเซยีส ขึน้อยกูบัความตองการ

ของผูใช
อตัราการใหความรอน: เปลี่ยนแปลงอยางชา ๆ โดยไมทำใหเกิดความ

เสยีหายขึน้
t1: ระยะเวลา 16 ชัว่โมงทกุชวงอณุหภมูิ
วฏัจกัรของการทดสอบ: 2 รอบ แตสามารถกำหนดเปนอยางอืน่ไดขึน้อยกูบั

ขอกำหนดของผูใช


