
 

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مرجع رسمي  تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

استانداردهاي ملي )رسمي(  نشر وين ووظيفه تعيين، تد است كه عهده دار كشور

 ميباشد.

 

 

 

 

6572-5 

 

 

 

 پايه هاي روشنايي 

 قسمت پنجم: مشخصات براي محفظه پايه و راه گذر كابل

 

 اول چاپ

 



تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از 

كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي 

واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه 

لوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، استانداردهاي ملي، در جهت مط

فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: 

توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و 

سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع 

ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات 

وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان 

 استاندارد ملي )رسمي( چاپ و منتشر مي شود.

ا پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و ب

رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي 

مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين 

ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي 

كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به (( تدوين و در كميته ملي مربوط 5شماره ))

 تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي 

استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي 

ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و 

 تانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.اس



مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني 

شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي 

وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست محيطي و 

اي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري اقتصادي، اجر

نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، 

 اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

خـدمات سازمانها و همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از 

مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان 

سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان 

وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس 

ارزيابي قرار داده و در صورت احراز  ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد

شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت 

مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار 

ي از فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي مل

 ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

 

 

 كميسيون استاندارد پايه هاي روشنايي

 كابلمشخصات براي محفظه پايه و راه گذر –بخش پنجم  

 سمت يا نمايندگي زئيس

ثابت مرزوقي ، اسحاق )فوق ليسانس مهندسي 

 برق (

عضو هيات علمي دانشكده فني دانشگاه تهران 

 و مشاور موسسه استاندارد



  ضاءاع

 مهندس مشاور شركت نورگستر عباسي،محمدعلي )مهندس برق(

 مشاور و طراح روشنايي مصلحي،حميد)مهندس برق(

  دبير

 كارشناس تدوين استاندارد نسيمي،پيمانه)ليسانس فيزيك(

 

 پيشگفتار 

 مشخصات براي نحفظه پايه و راه گذر كابل كه به  –استاندارد پايه هاي روشنايي بخش پنحم 

 يسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده  و در دويست و سي و هشتمين كميته استاندارد برق و كم

 قاون اصالح قوانين  3ماده  1مورد  تاييد قرار گرفته ، اينك به اسناد بند  3/12/81لكترونيك مورخ 

 ارد بعنوان استاند 71و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصب بهمن ماه سال 

رسيمي ايران منتشر گرديد.براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه 

صنايع و علوم ، استانداردهاي ايران درمواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه 

مربوط پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل استاندارد برسددر هنگام تجديد نظر در كميسيون فني 

مورد توجه واقع خواهد شد . بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره ار آخزين 

 چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود.

 در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجودونيازهاي جامعه 

 كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد 

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم اين استاندارد با استفاده از 

 منابع زير تهيه گرديده است :

BS 5649:Part 1 :1978 

EN 40 :part 1 

lighting columns  

for base compartments and cableways Specification     part 5 : 
 پايه هاي روشنايي



 مشخصات براي محفظه پايه و راه گذر كابل -بخش پنجم 

 

 هدف و دامنه كاربرد 1

گذرِ كابل و ترمينال  هدف از تدوين اين استاندارد تعيين مقررات مربوط به محفظه پايه و راهِ

امي آنها برابر يا كمتر از هاي روشنايي نصب چراغ در رأس كه ارتفاع ناتصال زمين براي پايه

m20 هاي روشنايي داراي بازو كه ارتفاع نامي آنها برابر يا كمتر از است و پايهm 18  است، را

 كند.مشخص مي

 مراجع الزامي 2

مدارك زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. به اين 

شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و استاندارد محسوب ميترتيب آن مقررات جزئي از اين 

هاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست. معهذا بهتر است نظرها و تجديديا تجديد نظر، اصالحيه /

هاي مدارك الزامي زير نظرها و تجديدبران ذينفع اين استاندارد امكان كاربرد آخرين اصالحيهكار

نظر، آخرين چاپ و / يا هند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و / يا تجديدرا مورد بررسي قرار د

شدة مورد نظر است. استفاده از مراجع زير براي كاربرد  نظر آن مدارك الزامي ارجاع دادهتجديد 

 اين استاندارد الزامي است: 

 ( IPها )كد ظهشده بوسيلة محفمين  ًتحت عنوان: درجات حفاظت تا 2868استاندارد ملي شمارة

 تعاريف.ها و واژه -اول بخشهاي روشنايي عنوان پايه تحت  6572 -1ملي شماره  استاندارد

 ها.ها و روادارياندازه -بخش دوم روشناييهاي عنوان پايه تحت 6572 -2ملي شماره  استاندارد

براي  مشخصات -هاي روشنايي بخش سومعنوان پايه تحت 6572 -3ملي شماره  استاندارد

هاي روشنايي بخش عنوان پايه تحت 6572 -4ملي شماره  استاندارد.فوالدي روشناييهاي پايه

 آلومينيومي. روشناييهاي مشخصات براي پايه -چهارم

طراحي و بازرسي  -هاي روشنايي بخش ششمعنوان پايه تحت 6572 -6ملي شماره  استاندارد

 .فني مشخصه بارهامشخصات 



روش بازرسي  -هاي روشنايي بخش هفتمعنوان پايه تحت 6572 -7اره ملي شم استاندارد

 محاسبه.  بوسيلةطراحي سازه 

 -طراحي و بازرسي -هاي روشنايي بخش هشتمعنوان پايه تحت 6572 -8ملي شماره  استاندارد

 آزمون.   كمكبازرسي به 

مشخصات الزامات  -هاي روشنايي بخش نهمعنوان. پايه تحت 6572 -9ملي شماره  استاندارد

 روشنايي. هايپايهتنيدة مسلح و پيش بتنخاص براي 

 گذرِ كابل پايه و راهِ  محفظه 3

 اندازه محفظه پايه 3-1

نده ط سازكه در پايه محفظه تعبيه شده است، فاصله آزاد، ارتفاع، پهنا و عمق آن بايد توسهنگامي

 تعيين شود.

 1درِ محفظه3-2

ابر ساخته شود و بايد در بر 6572 -3در استاندارد ملي شماره   دهدر بايد از مواد مشخص ش 

ه هاي فلزي بايد داراي همان درجهاي پايهها و درخوردگي مقاوم يا حفاظت شده باشد. دريچه

حفاظتي باشند كه براي خود پايه در نظر گرفته شده است و بايد در مقابل دسترسي افراد 

ها كه ممكن است سبب بوجود آمدن شرايط ناامن الكتريكي مسئول يا تخريب به وسيله آنغير

 شود، مقاوم باشد.

ل در مح 2868استاندارد ملي شمارة  مطابق با IP33در بايد بر اساس درجة حفاظتي و برابر 

 خود محكم شود.

 محل نصب لوازم الكتريكي 3-3

 سوم وبر اساس روش مر محفظه بايد داراي امكانات نصب با وسايل الكتريكي باشد. اين امكانات 

 باشد. چنانچه ريل نصب، فلزي باشد بايد در برابر خوردگي مقاوم ياملي محل نصب پايه مي

يت كار رود بايد جنس آن از مواد مقاوم باشد كه  ماهحفاظت شده باشد. چنانچه صفحه نصب به

 جذب رطوبت نداشته و در برابر پوسيدگي مقاوم باشد.

                                        
1 - Compartment door 



  رقگذرِ كابلِ براهِ  3-4

قطر داخلي باشد، در غير اين صورت   mm 18گذرِ كابل از محفظه تا چراغ بايد داراي حداقل راهِ

 بر اساس توافق بين سفارش دهنده و فروشنده خواهد بود.

 .قطر داخلي باشد  mm50محل گذر كابل بين شكاف ورودي كابل تا محفظه بايد داراي حداقل 

هايي باشد كه ممكن هاي برنده و برجستگيو عاري از مانع ، لبه گذرِ كابل بايد صاف ِهايتمام راه

 است باعث خراش كابل شوند.

 طبقه بندي حفاظت4

گيرد. گيرد، را در بر نمياين استاندارد، بخشي از پايه را كه باالتر از سطح زمين قرار مي 2-3بند 

كه ، هنگامي 2868مارة مطابق با استاندارد ملي ش  IP23 اين بخش بايد داراي درجة حفاظت

 شود، باشد.العمل سازنده نصب ميبراساس دستور

 ترمينال اتصال زمين 5

در هنگام برقراري اتصال زمين پايه به كمك ترمينال اتصال زمين روي پايه يا  صفحه نصب 

 لوازم الكتريكي زمين شود، موارد زير بايد اعمال شود.

برابر خوردگي مقاوم باشد و داراي يك سطح  تماس  رفته، بايد درترمينال اتصال زمين بكار

 اي قابل مشاهده باشد.مناسب براي نصب هادي اتصال زمين بوده و بگونه

به استثناي در، بايد امكان اتصال الكتريكي بين تمام قطعات فلزي نمايان پايه و بازوي نصب شده 

ت فلزي داخل پي بتوني پايه و ترمينال اتصال زمين وجود داشته باشد )اين مورد شامل قطعا

شود يا خير شود(.بررسي اين نكته كه وجود اتصال الكتريكي بين قطعات فلزي شامل در مينمي

 بستگي به مقررات ملي محل نصب پايه دارد.

اي طراحي و مقرر شده باشد كه به هنگام قطعه ثابت نصب ترمينال اتصال زمين بايد به گونه

 .بستن آن در جاي خود نچرخد

 كمتر شود. M8اگر قطعه ثابت شامل يك پيچ باشد، اندازه آن نبايد از 

اي طراحي شده باشد كه از آسيب رساندن به هادي بخش محكم كننده اتصال زمين بايد به گونه

 زمين يا عايق آن در هنگام باز و بسته كردن، جلوگيري كند.



اي روشن و با دوام با ينال بايد به گونهترمينال اتصال زمين، يا پايه يا صفحه پايه متصل به ترم

 نشانه گذاري شده باشد. نماد.
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