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

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

 مؤسسات عیمی، و مراکز نظران صاحب کاررناسان سازمان، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

 و تودیتد ، فنتاور    به رترایط  توجه با و میی مصادح با امگام و کورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی،

 و کننتدگان، صتادرکنندگان  مصتر   تودیدکننتدگان،  رتام   نفتع،  و حت   صتاحبان  منصتفانۀ  و آگااانه مشارکت از که است تجار 

 ایران میی نویس استاندارداا  رود. پیش می حاص  دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز واردکنندگان،

 در پیشتنهاداا  و نظراتا  از دریافتت  پتس  و رتود متی  ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا 

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

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایتت  بتا  نیتز  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

 رود. بدین ترتیب، استاندارداایی می منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 مربتوط کته   میتی استتاندارد   کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی سازمان میی استاندارد ایران تشکی 

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران میی استانداردسازمان 
9ادمییتی ادکتروتکنیتک    بین ،کمیسیون1

(IEC) و 

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

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضتمن  ایتران  میتی  استتاندارداا   تدوین کند. در می فعادیت

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

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

 استاندارداا  از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان عمومی، حصول و فرد  ایمنی

 ستازمان  نمایتد.   استتاندارد، اجبتار    عتادی  رورا  تصویب با وارداتی، اقالم یا /و کشور داخ  تودید  محصوالت برا  را ایران میی

 اجبتار   را آن بند و درجه صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می

 آمتوز،،  مشتاوره،  در زمینتۀ  فعتال  مؤسستات  و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  نماید. امچنین

 کادیبراسیون سواسنجی  و مراکز اا آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدور گواای و ممیز  بازرسی،

 ارزیتابی  ایتران  تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش، وسای 

 دستتگاه  کنتد. تتروی    نظارت متی  اا آن عمیکرد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، الزم ررایط احراز صورت در و کند می

 ستطح  ارتقتا   برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فیزات عیار تعیین سنجش، وسای  کادیبراسیون سواسنجی  ، یکااا ادمییی بین

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا 

  

                                                           
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 



 

 ج 

 

 کمیسیون فنی تدوين استاندارد

«ايهخیابانی و جادهاي چراغ - ويژه  مقررات:  3-2قسمت  -هاچراغ»  

  )تجديد نظر اول(

 سمت و/ يا نمايندگی رئیس : 

 ثابت مرزوقی، اسح 

 قدرت  فوق دیسانس مهندسی برقس
 

دانشکده فنی و  -عضو ایئت عیمی دانشگاه تهران

 کاررناس تدوین استاندارد

 

  دبیر :

 نسیمی، پیمانه

  فوق دیسانس زبان فرانسه ،دیسانس فیزیکس

 کاررناس تدوین استاندارد

 

  )س اسامی به ترتیب حرو  ادفبا  :اعضاء 

 حسینی تهرانی، سید سعید

  دیسانس مهندسی برقس
 

 نماینده ررکت مهندسی دانش نورآذین

 فرامرز ، بهرنگ

 قدرت  دیسانس مهندسی برقس
 

سرپرست آزمایشگاه چراغ ررکت آزمایشگاه اتا   

 صنایع برق

 فقیه، عیی

 ادکترونیک  -سدیسانس برق

 مدیر فنی و مهندسی صنایع رورنایی رب فروز

 

 مصیحی، حمید

  دیسانس مهندسی برقس

مشاور و طراح رورنایی، عضو ایئت مدیره انجمن 

 مهندسی رورنایی و نورپرداز  ایرانیان

  

 مهرراد، مسعود

 سدیسانس مکانیک 
 

 آزمایشگاه گینورمدیر تحقی  و توسعه و 
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 )ادامه( کمیسیون فنی تدوين استاندارد

 میرزازاده، ااد 

 سدیسانس فیزیک 

 سرپرست آزمایشگاه صنایع رورنایی ماز  نور

 

 نورصادحی، رهرام

  دیسانس مهندسی برقس

 

و   رورناییاا   مشاور و طراح سیستم -غدیر

ادکتریکی، رئیس ایئت مدیره انجمن مهندسی 

 رورنایی و نورپرداز  ایرانیان

 

 وکیییان، آرمان

  دیسانس مهندسی برقس

 مدیر عام  ررکت آرمان ماندگار نیرو
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ب آرنایی با سازمان میی استاندارد

 ج استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 و پیش گفتار

 1 داد  و دامنه کاربر 3-1

 9 مراجع ادزامی 3-9

 9 اا  مقررات عمومی ازمون 3-3

 3 تعاریف 3-2

 3 نشانه گیار  3-3

 6 ساختار 3-6

 12 فواص  خزری و اوایی 3-3

 12 پیش بینی اتصال زمین 3-3

 12 ترمینادها 3-2

 12 سیم کشی بیرونی و درونی 3-19

 13 ادکتریکیحفاظت در برابر روک  3-11

 13 آزمون دوام و گرمایش 3-19

 16  اومت در برابر گرد و غبار و رطوبتمق 3-13



 

 و 

 

3-12 

3-13 

 1رک 

  9رک 

 پیوست ادف

 پیوست ب

 مقاومت عایقی و استقامت ادکتریکی

 مقاومت در برابر حرارت،آتش و ایجاد مسیر خزری

 برا  مقاومت در برابر نیرو  بادرورها  مختیف برا  آزمون ایستا 

 رمار، ذرات رو  دبه اا  مربع

 اندازه گیر  ضریب کششساطالعاتی  

تر برا   تر/بحرانی اا، دربرگیرنده ادزامات سختگیرانه فهرست اصالحیهسادزامی  

 تودیداتی که نیاز به آزمون دوباره دارند
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 ادامه فهرست مندرجات
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 پیش گفتار

 1331نخستین بار در سال  " ا  خیابانی و جاده  اا  چراغ - ویژه  : مقررات3-9قسمت  -اا چراغ "استاندارد 

تدوین رد. این استاندارد بر اساس پیشنهاداا  رسیده و بررسی توسط سازمان میی استاندارد ایران و تایید 

اجالس کمیته  ینچهارم افتصد و بیست وبار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در اودین اا  مربوط برا   کمیسیون

قانون اصالح  3تصویب رد. اینک به استناد بند یک ماده  96/11/1329مور   برق و ادترونیک میی استاندارد

، به عنوان استاندارد میی 1331مصوب بهمن ماه   قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،

 ایران منتشر می رود.

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

استاندارداا  میی ایران در موقع دزوم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمی  این 

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

 امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.

 است. 1331: سال  3299-9-3 این استاندارد جایگزین استاندارد میی ایران رماره

 منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:

IEC 60598-2-3: 2011, Luminaires – Part 2-3: Particular requirements – Luminaires for road and 

street lighting 
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 اي خیابانی و جاده  هاي  چراغ -  ويژه  مقررات: 3-2  قسمت -ها  چراغ

 

 کاربرد  و دامنه  هدف  3-2

امراه موارد زیر  به V 1999استفاده از منابع نور  با ودتاژ تا و خود  تعیین ادزاماتاستاندارد    ایناد  از تدوین 

 :بارد می

 ا  و سایر موارد استفاده از رورنایی عمومی، اا  جاده  خیابانی، چراغ  چراغ  -

 رورنایی تون ، -

 متر از سطح زمین. 3/9اا  یکپارچه با پایه با حداق  ارتفاع ک    چراغ -

 

 متر تحت بررسی است. 0/2هاي يکپارچه با پايه، با ارتفاع کل کمتر از   چراغ -يادآوري

 

 مراجع الزامی  3-2-2

بدین ترتیب کته،  مدارک ادزامی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده رده است. 

اا  رود. در مورد مراجع دارا  تاریخ چاپ و/ یا تجدید نظر، اصالحیه آن مقررات جزئی از این مقررات محسوب می

و تجدید نظراا  بعد  این مدارک مورد نظر نیست. با این وجود، بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد، امکان 

مدارک ادزامی زیر را مورد بررسی قرار داند. در مورد مراجتع بتدون    اا و تجدید نظراا  کاربرد آخرین اصالحیه

 تاریخ چاپ و/ یا تجدید نظر، آخرین چاپ و/ یا تجدید نظر آن مدارک ادزامی ارجاع داده رده، مورد نظر است.

 میرود:امراه مراجع زیر بکار  به IEC60598-1  بین ادمییی مراجع ادزامی فهرست رده در بخش صفر از استاندارد

 

IEC 60364-7-714,1996,Low-voltage electrical installations - Part 7-714 Requirements for special 

installations or locations - External lighting installations 
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IEC 60068-2-75,1997,Environmental testing - Part 2-75: Tests - Test Eh: Hammer tests  

ISO4354: 1997, Wind actions on structures 

 ها آزمون  عمومی  مقررات   3-2

 معتبر استند.  IEC60598-1بین ادمییی  صفر از استاندارد  بخش  مقررات  تمامی

انتد بایتد    آمتده  IEC60598-1بتین ادمییتی   از استتاندارد    مربتوط   اتا   اتا در بختش   آن جزئیتات    که  اایی آزمون

 در این استاندارد فهرست روند.  ترتیب  تکمی  رده و به

اتا  مناستب چتراغ مجتاز                                        قستمت اتا، بته ددیت  ابعتاد نمونته، فقتط استتفاده از         ستاز  آزمتون   به منظور آسان

 اا  یکپارچه با پایه کاربرد دارد .  چراغ برا  بارد ساین مورد فقط می

   تعاريف  3-3

زیتتر،   بتتا تعتتاریف  امزمتتان IEC60598-1بتتین ادمییتتی از استتتاندارد    1  بختتش  استتتاندارد، تعتتاریف  در ایتتن

 استند: معتبر

3-3-2   

2سیم اِسپَن  
 

 نماید. اا  اصیی که ک  وزن مجموعه نصب رده را تحم  می سیم آویخته رده مابین پایه

 اا  تغییه و یک سیم مهار بارد. رام  تعداد  چراغ، کاب  تواند این مجموعه می -يادآوري

  

                                                           
1 -Span Wire 

javascript:doHTTPGetLayer('PrintDetail','22362');
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3-3-2    

 2سیم آويز 

 کند. سیم متص  رده به سیم اسپن که وزن چراغ را تحم  می

3-3-3  

  2سیم مهار 

 اا  آویزان.  اا  اصیی به منظور محدود کردن حرکات جانبی و چرخشی چراغ سیم تحت کشش بین پایه

3-3-4   

 هاي يکپارچه با پايه  چراغ

 ایی که بر رو  زمین نصب رده. صورت ترکیبی از یک چراغ یکپارچه با پایه اا  رورنایی رک  گرفته به سامانه

  نگهدارنده خود یکپارچه رده و به عنوان یک مجموعه به آن نگاه  اا با پایه تعریف آمده این چراغ امانگونه که در -يادآوري

 رود. می

3-3-0   

 بیرونی بازتابنده يا تزئینی يک چراغ يکپارچه با پايه                                     قسمت

نصب رده به بیرون مجموعه المپ، عموماً در قطعه بازتابش نور چراغ در یک جهت ثابت یا به منظور تزیین، 

 رأس چراغ یکپارچه با پایه.

 روند. خوانده می "قسمت بیرونی"در این استاندارد قطعات به نام  -يادآوري

  

                                                           
1 -Suspension Wire 

2 -Stay Wire 
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3-3-6   

 پايه چراغ

دارتن یک یا چند چراغ، متشک  از یک یا چند قسمت: یک پایه رورنایی، احتماالً    طراحی رده برا  نگه پایه

 پشت سرام نصب ردهی یاا رورناییاا   چراغاین پایه اا برا  یک بخش متحرک، و در صورت نیاز، براکت. 

 روند. کار نمی هب

3-3-7  

 ارتفاع نامی يک چراغ يکپارچه با پايه 

اا  یکپارچه با پایه دفنی   قسمت بیرونی و سطح زمین مورد نظر برا  چراغ فاصیه بین خط مرکز  نقطه ورود 

 پایه چراغ . صفحه فین  زیراز ، بارند 1اا  یکپارچه با پایه دارا  صفحه فین  یا درصورتی که چراغ

3-3-8   

 چراغ يکپارچه با پايه  ي دريچه

 داد. میورود  پایه چراغ که اجازه دسترسی به تجهیزات ادکتریکی را 

3-3-2   

 شکاف ورودي کابل يک چراغ يکپارچه با پايه 

 چراغ یکپارچه با پایه، برا  ورود کاب .در قسمت دفن رده ورود  

3-3-25   

 جعبه تقسیم چراغ يکپارچه با پايه 

جازه اا را ا اا:  وسای  حفاظتی که اتصال به منبع تغییه و ارتباط ادکتریکی به دیگر کاب  جعبه حاو  ترمینال

 داد. می

                                                           
1-Flange plate 
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3-3-22   

 هاي تونلی  چراغ

اا  نصب رده رو  دیوار یا  اا برا  نصب مستقیم یا بررو  قاب اا  طراحی رده برا  رورنایی تون   چراغ

 .سقف تون 

 ها  چراغ  بندي  طبقه   3-4

 روند.بند   طبقه IEC60598-1بین ادمییی از استاندارد  9باید برطب  مقررات بخش  اا تمامی چراغ

 اي بايد معموالً براي يک يا چند روش نصب زير مناسب باشند: هاي خیابانی و جاده  چراغ -يادآوري

 )براکت( يا مشابه آن؛2روي لوله -الف

 ) پايه(؛ 2روي بازوي تیر -ب

 ؛3نصب در راس دکل -پ

 هاي آويز؛ هاي اسپن يا روي سیم   روي سیم -ت

 روي ديوار. -ث

 گذاري نشانه  3-0

امتتراه مقتتررات اضتتافی زیتتر معتبتتر   ، بتتهIEC60598-1ادمییتتی  بتتیناز استتتاندارد  3تمتتامی مقتتررات بختتش  

 امراه دستورادعم  سازنده چراغ ارائه رده بارد: عالوه اطالعات زیر باید به استند. به

 طراحی رک  ظاار  سوضعیت کار عاد  ؛  -ادف

 ، درصورت وجود؛المپ وزن به انضمام دوازم کنترل -ب

 ابعاد کیی؛ -پ

                                                           
1 -Pipe 

2 -Mast arm 

3 -Post 
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 متتتر از ستتطح زمتتین بارتتد سبتته بنتتد   3بتتیش از  نصتتب ارتفتتاعکتته  حتتداک ر ستتطح بتتادگیر در صتتورتی  -ت

 مراجعه کنید ؛  3-6-3-1

 اا  آویز مناسب برا  چراغ، درصورت کاربرد؛ گستره سطوح مقاطع سیم-ث

اثتترات جابجتتایی رتترط آنکتته  ، بتتهسیستتیوس درجتته 19مناستتب بتتودن بتترا  استتتفاده داخیتتی در دمتتا    -ج

 1-19-3گیتر  رتده نشتود سبته بنتد       طبیعی اتوا ستبب کتااش ایتن مقتدار از مقتدار درجته حترارت انتدازه         

 مراجعه کنید ؛

 اند؛ ا  که در جعبه تقسیم قرار داده رده ابعاد مجموعه -چ

غ را اتایی کته چترا    اتا و مهتره   پتی  اتر یتک از   متر، کته بایتد بته     نیوتنمیزان گشتاوراعمال رده بر حسب  -ح

 کنند وارد رود؛ ا، محکم می رو  پایه

 حداک ر بیندا  نصب بر اساس رو، انتخابی حفاظت در برابر ریز، خرده ریشه. - 

 ساختار    3-6

 تتتا  1-6-3امتتراه مقتتررات بنتتداا    ، بتتهIEC60598-1ادمییتتی  بتتیناز استتتاندارد  2تمتتامی مقتتررات بختتش  

 معتبر استند. 3-6-3

بارتتند، بتته استتت نا   IPX3کتتم دارا  در برابتتر نفتتوذ رطوبتتت دستتتاتتا بایتتد   چتتراغ تمتتامی  3-6-2

کته  یتک وجته بتاز،     بتا  قستمت بیرونتی   یتک  دارا پایته  اا  تونیی و پورش رتفا  چتراغ یکپارچته بتا       چراغ

 برا  آنها در نظر گرفته رود. IPX5 الزم است

 درنظر گرفته رود:مناسب زیر باید  IPبند   ، دریچه با طبقهیکپارچه با پایهاا    برا  چراغ

 مراجعه کنید  IEC 60364-7-714سبه استاندارد  IP3Xمتر:  3/9اا  زیر                                    قسمت  -1

کتته قستتمت بیرونتتی دارا  یتتک وجتته بتتاز استتت، طبقتته   سانگتتامی IP2Xمتتتر:  3/9اتتا  بتتاال                                     قستتمت  -9

 بارد . 5Xپورش رفا  باید  IPبند  
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اتتا  اتتا  استتپن بوستتییه بستتت   ستتیماز  ناتتایی کتته بتترا  آویختتته رتتد     چتتراغ درمتتورد  3-6-2

اتا  آویتز     دارنتده چتراغ   اتا  نگته   اتا  استپن و انتدازه بستت     روند، گستتره انتدازه ستیم    محکم مینگهدارنده 

ا  محکتم رتده بارتد کته      گونته  بته ستیم استپن بته     بایتد  بستت . باید در دستورادعم  سازنده قید رتده بارتد  

 گونه حرکتی ندارته بارد. چراغ نسبت به سیم اسپن ای 

 ا  وارد سازند. این وسای  آویزه نباید در حین نصب و استفاده عاد  از چراغ، به سیم اسپن صدمه

درگستتره تعیتین   اتا  استپن    مطابقت، بتا بازرستی پتس از نصتب چتراغ بترا  کتوچکترین و بزرگتترین ستیم         

 رود. رده توسط سازنده چراغ، انجام می

 اا  ادکترودیتی بین وسای  نصب و سیم اسپن اجتناب رود. بایستی از تمامی خوردگی -يادآوري

بتته پایتته بایتتد بتتا وزن چتتراغ یتتا قستتمت   اتتا  بیرونتتی آن                                   یتتا قستتمت وستتای  نصتتب چتتراغ 3-6-3

رو  ستطح بتادگیر چتراغ بتدون درنظتر       km/h 139بیرونی متناسب بارتند. اتصتال بترا  تحمت  سترعت بتاد       

 رود. طراحی ،نحرا گرفتن ا

کننتد، درانگتام    اتا  بیرونتی و قطعتات داخیتی آن را تحمت  متی                                         کته وزن چتراغ یتا قستمت     1میحقات نصتب 

اتا  چتراغ در اثتر دترز، جیتوگیر                                          جتا رتدن قستمت    کار و تعمیر، بایتد دارا  وستاییی بارتند کته از جابته     

 کنند.

کننتده ماننتد: پتی  یتا ستایر       کتم بتا دو وستییه محکتم     اتا  بیرونتی کته دستت                                       اایی از چراغ یا قستمت                                    قسمت

انتد، بایتد دارا  یتک حفاظتت اضتافی بته منظتور جیتوگیر  از          وسای  مشابه بتا مقاومتت کتافی محکتم رتده     

اتا در                                     ایتن قستمت   ط عتاد  بارتند، درصتورت بتروز اتر نتوع خرابتی در       افتادن یکی از ایتن وستای  در رترای   

اا نبایتد اتی  خطتر  بترا  ارتخا  یتا حیوانتات یتا محتیط اطترا  دارتته                                               ررایط کار عاد ، پرتاب قسمت

 بارد.

اتا  بیرونتی نصتب رتده رو  یتک بتازو  تیتر یتا در رأس                                            ستمت اتا بتا ق    مطابقت، با بازرستی و بترا  چتراغ   

 رود. بررسی می 1-3-6-3دک ، با آزمون بند 

 اا  تونیی مورد نیاز نیست.  آزمون نیرو  باد رو  چراغ

                                                           
1 -Fixing 
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ستتی  گیترد، بای  کته متورد استتفاده قترار متی      ا  امتراه پایته   بته و المتپ  انگام بررسی اثترات احتمتادی دترز،، چتراغ      -يادآوري

 د.قرار گیرمطادعه  ردمو

هراي نصرب شرده روي برازوي تیرر يرا ر س دکرل يرا           آزمون بار پايا، برراي چرراغ   3-6-3-2

 هاي بیرونی قسمت

بارگتتیار   1ا  نصتتب گردنتتد کتته رو  بیشتتترین ستتطح بحرانتتی  گونتته چتتراغ یتتا قستتمت بیرونتتی آن بایتتد بتته 

 روند.

 آید. ، به دست می Cd×Sحرانی با محاسبه باالترین مقدار محاسبه رده از رابطه بیشترین سطح ب

 که در آن:

Cdضریب کشش........ 

S.............سوجهی که بارگیار  رده است  مساحتm
2  

بترا  آنهتا    Cdاتا  بیرونتی آنهتا کته                                        اتا یتا قستمت     ضریب کشش به رک  ستطح بستتگی دارد. بترا  چتراغ    

 باید درنظر گرفته رود. 9/1گیر  نشده است، مقدار  اندازه

 جعه کنید.امرپیوست ادف  به  Cd برا  اندازه گیر  -2يادآوري 

 سازنده محکم روند. دستور ادعم وسای  نصب باید مطاب  با 

 رود. دقیقه رو  بیشترین سطح بحرانی اعمال می 19بار ثابت یکنواخت به مدت 

تتوان آنهتا    رتوند، متی   اتا استتفاده متی    کته کیسته   مراجعته کنیتد. انگتامی    1برا  رو، تقسیم بار مساو  بته رتک    -2يادآوري

 اا  کوچک، پر نمود. اا  سربی یا توپ را با رن، گیوده

 بار باید مساو  بارد با: 

F=1/2Rh×S×Cd×V
2
(N) 

                                                           
1 -Largest Projected Area 
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 که در آن:

Rh                  kg/m
 سوزن حجمی اوا  3993/1

V                  سرعت باد(m/s) 

دارا   رتوند کته بایتد    اتا  بیرونتی آنهتا درنظتر گرفتته متی                                         اا یتا قستمت    بیندا  چراغ با عمالًاا  باد  سرعت

 مقادیر زیر بارند:

متر 3اا  کمتر از  برا  بیند                   V=23(m/s) (  163 km/h)    

متر 13تا  3اا  بین  برا  بیند                V=39(m/s) (  133 km/h)    

متر 13اا  بیشتر از  برا  بیند                V=33(m/s) (  993 km/h)    

 

 کاربرد ندارد.در ایران – 3يادآوري 

 در پیوست ادف .  گیر  رده است سیا مقادیر دقی  اندازه 9/1ضریب کشش برابر

کتته ایمنتتی را بتته خطتتر بیانتتدازد یتتا اتتی  تغییتتر رتتک     ا  پتتس از آزمتتون ایچگونتته خرابتتی قابتت  مشتتااده

ر  گونته چرخشتی در اطترا  نقطته نصتب نبایتد        بارتد، و نیتز اتی     cm/m9 1 جتایی  جابته  از  بیشتتر دائمی 

 بداد.

دارنتتده المتتپ، قرارگیتتر  صتتحیح  المتتپ را تضتتمین نکنتتد،   اگتتر استتتفاده از تنهتتا یتتک نگتته  3-6-4

 دارنده مناسب باید ارائه رود. وسییه نگه

 مناسب باید ارائه رود. 9اا  مرجع اا  نور ، نشانه قسمت با  اا  قاب  تنظیم دارنده برا  نگه

 رود. مطابقت، با انجام بازرسی بررسی می

 

                                                           
1 -Slope 

 .بارد دارنده المپ می نشانه گیار  و یا مدرج نمودن بخشی از چراغ که نشانگر چگونگی تنظیم مح   استقرار نگه - 2
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دیدگی بوسییه خرده ریشه، مقررات زیر باید در مورد ارتفاع  برا  کم کردن احتمال آسیب 3-6-0

 نصب چراغ اعمال روند:

ا   اا  ریشه ا  برا  پورش گونه مقررات اضافی روند، ای  نصب می m3اا در بیند  کمتر از   که چراغ انگامی

 بارد. نیاز نمی

 معتبر استند. 1-3-6-3ونیی، تمامی مقررات بند اا  ت  برا  چراغ

 ا  باید: اا  ریشه نصب روند، پورش m3اا در ارتفاع بیشتر از   که چراغ انگامی

 ا  تهیه روند که به ذرات ریز خرد رود، یا از ریشه -ادف

 ا  ساخته رده بارند  که در برابر ضربه ردید مقاوم بارد، یا از ریشه -ب

اا  کوچک  که  یک پورش محافظ سبه عنوان م ال: به یک حفاظ تور  با چشمه توسطدر انگام رکستن،  -پ

 اا را نگهدار  کند، مجهز بارند. خرده ریشه

 :رود صورت زیر بررسی می برا  موارد باال به مطابقت

 ؛1-3-6-3با بازرسی  و انجام آزمون بند   "ادف" مورد برا  

 ؛9-3-6-3بازرسی و انجام آزمون بند با  "ب"برا  مورد  

 با بازرسی؛  "پ"برا  مورد  

 

 سازنده چراغ باید برا  آزمایشگاه رو، آزمون حفاظت مورد استفاده را اظهار کند.

 

 شوند هايی که به ذرات ريز خرد می حفاظت براي استفاده از شیشه  3-6-0-2

 بارد. از آزمون الزم نمی ا  آن قب  گیار  برا  چراغ و پورش ریشه ررط پیش

پورانده رود تا این  اا  سطح                                    ا  رو  تمامی قسمت ا  تخت، قسمت ریشه اا با پورشش ریشه  برا  چراغ

ریئ  روند. ریشه با یک جا نمی اطمینان را ایجاد کند که ذرات ریشه در انگام خرد ردن، پخش نشده و جابه

 اا  ریشه به سمت مرکز آن خرد رود. مرکز  یکی از درازترین دبهنقطه  mm 39ا  در فاصیه رنوک تیز د

 بُرنده  است. نوک نوک تیز وسییه ا  فوالد  با یک ریئمرکز  – 2يادآوري 
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عنوان م ال: رو، آزمونی  ا  باید تمامی سطح را بپوراند سبه قسمت ریشه ،محدّب   اا  با ریشه  برا  چراغ

عنوان  ا  مانند رن یا گ  در آن بکار رفته بارد . ضخامت ماده استفاده رده به تواند استفاده رود که ماده می

الیه چسبدار به صورتی پورانده رده بارد که  . رویه ریشه باید با یکبارد mm39 از  پورش باید بیشتر بستر

تمامی ذرات رکسته رده ممانعت کند. خرد کردن ریشه ساز درون یا بیرون  با یک ریئ نوک اا   جایی جابهاز 

 رود.  تیز در وسط پورش ریشه ا  انجام می

تقریباً واقع در مرکز سطح با  mm 39اایی که در داخ  مربعی به ابعاد  س از رکستن، خرده ریشهپ دقیقه 3تا 

ررط آنکه امچنان درون محدوده ریشه قرار دارته  روند، به قرار دارند، رمار، می بیشترین میزان خردردگی

 بارد.

mmاا در ار  چنانچه تعداد خرده ریشه مطابقت:
عدد بارد، ریشه در آزمون پییرفته  29بیشتر از  39 2

روند.  نمیاا  کمتر از ضخامت ک  ریشه در رمار، در نظر گرفته  اا و تکه رود. خرده ریشه محسوب می

دارند، تعداد ذرات الزم در رمار، به صورت نسبی کم   mm39  ×mm 39اایی که ابعاد کمتر از  برا  ریشه

 .در تمامی ابعاد بارد mm39روند. اندازه ذرات باید کمتر از  می

اا   کهاا  مربع، دوضیع مجاور ددخواه را برگزینید و تمام ت اا در دبه رود برا  رمار، ک  تکه پیشنهاد می

 مراجعه کنید . 9قرار گرفته رو  دو ضیع دیگر را ندیده بگیرید سبه رک    اا تکهسایر  و بشماریدکنار ام را 

با مواد رفا  قرار داده  mm 39یک رو، مناسب برا  رمار، اجزا  کوچک این است که رو  ریشه یک مربع  - 2يادآوري 

 رود. رو  آنها قرار داده میرده و یک نقطه جوار  پس از رمار، ار جزء کوچک 

رود از خطوط ترک برا  رکستگی و ابعاد تعداد  ماند، معموالً توصیه می که تنها یک نمونه در قطعه باقی می انگامی – 3يادآوري 

 ذرات بررسی رونده استفاده رود، مگرآنکه از یک وسییه تقویت یا یک الیه، استفاده رده بارد.

ا   اا، سورا  یا ابزارخوردگی ریشه یا در دایره از تمامی کناره mm 39 درگیر  نباید  منطقه اندازهدرصورت امکان،  – 4يادآوري 

 .قرارگیردضربه، در محدوده  mm 39با قطر 

 

 بوسیله بکارگیري شیشه مقاوم در برابر ضربه شديدحفاظت  3-6-0-2

 اا باید مقاومت مکانیکی باال دارته بارند. ریشه 3-6-0-2-2
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 IEC 60598-1ادمییی  بیناز استاندارد  3-19چراغ و ریشه باید برا  آزمون دوام و گرمایش بیان رده در بند 

 گیار  روند. ررط پیش

 رود. آزمون رو  یک نمونه و رو  سطح بیرونی سسطح روبرو المپ  ریشه نصب رده رو  چراغ انجام می

یک چکش  رود و دستگاه آزمون مورد استفاده باید برگرفته می  IEC 62262 ادمیی بیناز استانداردروال آزمون 

 بارد.  IEC 60068-2-75ادمییی  استاندارد بین یا یک چکش عمود  مطاب  با آونگی

 .(IKO8)رکسته رود  J 3 ریشه نباید بعد از ضربه با انرژ  مطابقت:

 اا  دررت خرد روند. نباید به تکه ا  اا  ریشه پورش 3-6-0-2-2

 را دارته بارند. 1-3-6-3اایی قرارگیرند که امان ترتیب گفته رده در بند  اا باید تحت آزمون ریشه

عدد بارد، ریشه در آزمون  99 بیشتر از mm 39 مربعی به اضالعدر اا  چنانچه تعداد خرده ریشه مطابقت:

اا  کمتر از ضخامت ک  ریشه در رمار، در نظر گرفته  اا و تکه رود. خرده ریشه پییرفته محسوب می

دارند، تعداد ذرات الزم در رمار، به صورت   mm 39  ×mm 39اایی که ابعاد کمتر از  روند. برا  ریشه نمی

 .در تمامی ابعاد بارد mm 39روند. اندازه ذرات باید کمتر از  نسبی کم می

برا  موارد زیر فضا  کافی دارته اا  یکپارچه با پایه در سطح دریچه باید   بخش اتصالِ چراغ  3-6-6

 بارد. 

 ، اا  چراغ ترمینال -

 وسای  حفاظت، -

 اا  تغییه ادکتریکی، دای کاب  و فرم اا برا  سربند  ترمینال -

 جعبه تقسیم سدرصورت وجود . -

بخش باید بوسییه نصب رو  قطعات تجهیز رود. اگر وسای  نصب فیز  بارند باید از مواد مقاوم در برابر این 

 صورت مطمئن در برابر خوردگی حفاظت رده بارند. خوردگی ساخته روند یا به
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 اا باید با پایه یکپارچه روند.  در مورد محاسبه بار و بازرسی توسط آزمون طراحی ساختار، چراغ 3-6-7

مرتبط یا استاندارداا  میی یا محیی مناسب مطابقت  ISOجز قسمت بیرونی، بقیه باید با استاندارداا   هب

 دارته بارند.

 این یادآور  در ایران کاربرد ندارد. -يادآوري

 درب دریچه چراغ یکپارچه با پایه باید امانند خود پایه در برابر خوردگی مقاوم رده بارد. 3-6-8

انجام   IEC 60598-1ادمییی  بین از استاندارد 13-2بند  بازرسی و به وسییه آزمون بیان رده درمطابقت، با 

 رود. می

 ا  طراحی رود که تنها ارخا  مجاز بتوانند آنرا باز کنند. گونه دریچه باید به

فنر  با آزمون نوعی باید رو  نمونه دریچه انجام رود. تجهیزات آزمون باید با یک چکش آونگی، یا چکش 

کند باید از نوع تشریح رده در استاندارد  سقوط عمود  مورد استفاده قرار گیرند، چکش فنر  کار می

 ،بارسه ا  معادل به دست داد، بارد. باید  یا ار نوع وسییه مناسبی که نتیجه  IEC60068-2-75ادمییی بین

 نیوتن متر  اعمال رود. 3انرژ  ضربه 

 رود. اا  با وجوه بیشتر، رو  بزرگترین وجه اعمال  دریچه، و در مورد دریچهضربه اا باید در مرکز 

 ویژه: ا  از خود نشان داد، به پس از آزمون، نمونه نباید ای  نوع خرابی

 قف  نباید خراب رده بارد، -

 اا   قاب  مشااده ا  دارته بارد، نمونه نباید ای  نوع اثر ترک -

 مراجعه کنید . 1-6-3یابد سبه بند نباید کااش   IPسطح محافظت  -
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 هاي يکپارچه با پايه  براي چراغ  3-6-2

 بارند، mm 139  ×mm 39رکا  ورود  کاب  نباید کمتر از  -

و باید از باید آزاد و بدون گرفتگی بوده کمتر بوده  mm 39طول مسیر کاب ، از رکا  تا بخش اتصال نباید از  -

 رود، پیشگیر  رود. کاب  سایشباعث اا  تیز، خرا،، جرقه زدن و سایر چیزاایی که  دبه

 رود. گیر  بررسی می وسییه اندازه مطابقت، با بازرسی و به

 کاربرد ندارد. -يادآوري

 فواصل خزشی و هوايی   3-7

 معتبر استند.  IEC60598-1ادمییی  بیناز استاندارد  11تمامی مقررات بخش 

 پیش بینی اتصال زمین   3-8

 امین استاندارد معتبر استند.  1-3-3امراه بند  ، بهIEC60598-1ادمییی  بیناز استاندارد   3مقررات بخش 

اا از  ستجایی ب ا  طراحی رود که درانگام جابه گونه اا باید به اا  ثابت ترمینال                                   نصب قسمت  3-8-2

                       .چرخش آن پیشگیر  رود

ادمییی  بیناز استاندارد  13و  12اا   اا  مکانیکی ذکررده در بخش وسییه آزمون مطابقت، با بازرسی و به

IEC60598-1 رود. انجام می 

 ها  ترمینال  3-2

 معتبر استند. IEC60598-1بین ادمییی از استاندارد  13و  12اا   تمامی مقررات بخش

اتایی را کتته ستتطوح مقتاطع نتتامی مطتتاب  بتتا    اتتا  اتصتتال بته رتتبکه تغییتته بایتد اتصتتال بتته اتتاد    ترمینتال 

اتتا   بتترا  کابتت  آنچتته جز دارنتتد، بتته  IEC60598-1ادمییتتی  بتتیناز استتتاندارد  12از بختتش  1-12جتتدول

mmتغییه با سطح مقطع کمتر از 
 .را دارا بارند، تپیش بینی رده اس 1 2
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تترین اتاد  بتا ستطوح مقتاطع تعیتین رتده، انجتام          تترین و بتزر    مطابقت، با بازرسی با داخ  کردن کوچک

 رود. می

 سیم کشی بیرونی و درونی   3-25

امین استاندارد  1-19-3امزمان با مقررات بند  IEC60598-1ادمییی  بیناز استاندارد  3تمامی مقررات بخش 

 معتبر استند.

کاب  بارند تا کشش ناری سیم گیرا  و خیابانی باید دارا  یک بست  اا  رورنایی جاده  چراغ 2 -3-25

ممکن درصورتی که بدون بست سیم گیرکاب  بارد، وزن کاب  تغییه  اا فشار نیاورند. از وزن کاب  به ترمینال

 است یک کشیدگی زیاد  را به اتصالت اعمال کند.

و   N69اما با نیرو  کشش  IEC60598-1بین ادمییی بخش پن  از استاندارد  مطابقت، با انجام آزمون ویژه از

 رود. ، بررسی میNm 93/9گشتاور 

اا  تغییه دارند. عموماً مقادیر داده رده مناسب استند، اما  مقادیر نیرو  کشش و گشتاور بستگی به وزن کاب 

سیم اا  تغییه بر رو  بست  و در جایی که وزن کاب  مشخص رده m99نصب باال  که برا   یاای  برا  چراغ

 رود. ، اعمال میNm 33/9 و گشتاور N 199دارند، یک نیرو  کششی  kg 2کاب  تأثیر  بیش از 

 هاي الکتريکی  حفاظت در برابر شوك    3-22

 .معتبر استند IEC60598-1ادمییی  بیناز استاندارد  3تمامی مقررات بند 

 آزمون دوام و گرمايش   3-22

 تا  1-19-3امراه مقررات بنداا   ، بهIEC60598-1ادمییی  بیناز استاندارد  19تمامی مقررات بخش 

 امین استاندارد معتبر استند. 3-19-3 
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 ادمییتتی بتتیناز استتتاندارد   19داده رتتده در جتتداول بختتش   اتتا  محتتدودهانگتتام اعمتتال  3-22-2

IEC60598-1 جتایی   هگیتر  رتده بتر رو  چتراغ در محفظته آزمتون، بته عیتت تتأثیرات جابت           ، دمااا  انتدازه

 کااش داده روند. C˚19  اوا  طبیعی مح  استفاده چراغ، باید

 ta ±5˚Cاظهتتار رتتده  دمتتا  فقتتط درتودیتتداتی کتته بتترا  کتتاربرد بیرونتتی درنظتتر گرفتتته رتتده انتتد بایتتد  

 کااش یابند. C  ˚19ممکن است دمااا  اندازه گیر  رده . پس از آزمونآزمون روند

 ،2-19اتتا  بنتتداا   بارتتد، بایتتد بتتا آزمتتون IP20آنهتتا بیشتتتراز  IPعتتدد   کتته  اتتایی  چتتراغ 3-22-2

، امتتا 9-2آزمونساتتا   بنتتد پتتس از ، IEC60598-1بتتین ادمییتتی  از استتتاندارد  19از بختتش  6-19و 19-3

 13-3کتته در بنتتد   IEC60598-1بتتین ادمییتتی  از استتتاندارد  2از بختتش  3-2ساتتا   بنتتد  آزمون ازقبتت  

 امین استاندارد اراره رده، مطابقت دارته بارند.

  اظهتتار رتتده بوستتییه ستتازنده استتتفاده  اتتابایتتد در محتتدوده دماا    ریشتته اتتا  پورتتش 3-22-3

 مجاز برا  ریشه بارد. t∆ حداک ر اا  دمایی باید رام  حداق  دما، حداک ر دما و روند. محدوده

 غبار و رطوبت  و مقاومت در برابر گرد  3-23

امتتین  1-13-3امتتراه مقتتررات بنتتد  ، بتتهIEC60598-1ادمییتتی  بتتیناز استتتاندارد  2تمتتامی مقتتررات بختتش 

 استاندارد معتبر استند.

اا  مشخص رده در  بارد، ترتیب آزمون IP20آنها بیشتر از  IPاایی که عدد   چراغدر مورد  3-23-2

 این استاندارد مطابقت دارته بارند. 19-3، باید با بند IEC60598-1ادمییی  بیناز استاندارد   2بخش 

 

 مقاومت عايقی و استقامت الکتريکی   3-24

 معتبر استند.  IEC60598-1ادمییی  بیناز استاندارد  19تمامی مقررات بخش 

 2مقاومت در برابر حرارت، آتش و ايجاد مسیر خزشی   3-20

  معتبر استند.  IEC60598-1ادمییی  بیناز استاندارد  13تمامی مقررات بخش 

                                                           
1 -Tracking 
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 راهنما:

 کیسه شن   2

 توري  2

 وزنه  3

 هاي مختلف براي آزمون ايستا براي مقاومت در برابر نیروي باد روش -2شکل 
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 (AB/BCکه بايد شمرده شوند )قطع شده بوسیله دو ضلع مجاوردلخواه  هايی خرده  

 (AB/BCشده بوسیله دو ضلع مجاوردلخواه تکه نبايد شمرده شوند )قطع  هايی خرده  

 

 هاي مربع روي لبه هايی خردهشمارش  - 2شکل 
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 پیوست الف

 )اطالعاتی(

 گیري ضريب کشش اندازه

 هاي اندازه گیري روش  2-الف

 که برا  تعیین مقادیرضریب کشش که در صورتی امان  بهگیر  ضریب کشش  استفاده رده برا  اندازهرو، 

 .کاربرد داردرده است، معرفی  ISO 4354ادمییی  بیناستاندارد 

اا   تر است سآزمون چراغ ساکن اندازه گیر  رو  سازه کام  رده آسان گیر  چراغ به تنهایی از اندازه اندازه

 داد . را به دست می واقعی چراغ

 ونه که سازنده اظهار کرده است در تون  باد قرار داده رود.گ باید آنچراغ 

 % مقطع تون  باد بارد.3چراغ بایستی حداک ر  Sسطح 

واقعی بارد.  1-3-6-3که ممکن است، برطب  بند  گیر  بایستی، تا جایی اندازهبکار گرفته رده در سرعت باد 

 عنوان کمینه سرعت درنظرگرفته رود. باید به m/s 93سرعت 

 خطر بیاندازد، دیده رود. هبرا گونه خطایی که ایمنی چراغ  گیر ، نباید ای  پس از اندازه

 یجع الزامامر  2-الف

ISO4354: 1997, Wind actions on structures.  
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 پیوست ب

 )الزامی(

تر براي تولیداتی که نیاز به آزمون  تر/بحرانی سختگیرانهها، دربرگیرنده الزامات  فهرست اصالحیه

 دوباره دارند

 

اا  یکپارچه با پایه   اا  یکپارچه با مقررات کاربرد  برا  چراغ  جدید این استاندارد، دامنه کاربرد چراغ ویرایش

ا ، این چاپ  جادهاا  طراحی رده برا  رورنایی خیابانی و  کند. برا  سایر انواع چراغ تر می را گسترده

ویرایش اایی که با مقررات  گیرد. در نتیجه، چراغ تر بارد را، دربرنمی تر یا بحرانی گونه ادزامات که سختگیرانه ای 

نیز درنظر گرفته روند و نیاز  به بازبینی  ویرایشعنوان مطاب  با مقررات این  توانند به دوم مطابقت دارتند می

 اا  نیست. آزمون

اا  بعد  این استاندارد قرار میگیرند، این  ویرایشاا  آتی یا  تر در اصالحیه تر یا بحرانی که ادزامات سختگیرانه نگامیا -يادآوري

 تکرار رده و در این پیوست فهرست خوااند رد. "R"مطادب با 

 

 

 

 


