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  معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري ونقل                             پژوهشكده حمل
  ونقل شورايعالي فني امور زيربنايي حمل      

  



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  ) اي گربه  و چشم گلميخانواع (نماي طراحي و اجراي عالئم برجسته راه راه:     عنوان
  ونقل پژوهشكده حمل -وزارت راه و ترابري :    تهيه كننده

  ونقل  شورايعالي فني امور زيربنايي حمل ايمنيكميته -معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري:   بررسي و اصالح نهايي
  ونقل شورايعالي فني امور زيربنايي حمل -يوزارت راه و ترابر:   ارزيابي و تصويب

  کانون تفکر :    ناشر
  BRCI/ 232/86 :    كد انتشار

  ۹۷۸-۹۶۴-۲۹۳۶-۰۶-۹:    شابك
  اول :   نوبت چاپ
  ۱۳۸۶ تابستان :  تاريخ انتشار

   نسخه۱۰۰۰:     شمارگان
   تومان۳۲۰۰:     قيمت

   باران:     ليتوگرافي
  پژمان :  چاپ و صحافي

  - ساختمان شهيددادمان-آباد عباس  اراضي- ابتداي بزرگراه آفريقا-نميدان آرژانتي:     نشاني
   طبقه سيزدهم شمالي-ترابري و  راه                              وزارت

                                                                                                                                                                             ٨٢٢۴۴١۶۴web:www.rahiran.irتلفکس                               
 http://shop.rahiran.ir                وب سايت فروش نشريات                    

  ٭ براي ناشر محفوظ استكليه حقوق٭
گردد          نقل منتشر مي و اين گزارش با حمايت مالي پژوهشكده حمل

معاونت آموزش، تحقيقات و / ) اي گربه  و چشم انواع گلميخ(راهنماي طراحي و اجراي عالئم برجسته راه: عنوان و پديدآور             
وزارت راه و ترابري، پژوهشكده       كننده   تهيه ؛)ونقل  دبيرخانه شورايعالي فني امور زيربنايي حمل     (فناوري

  .ونقل شورايعالي فني امور زيربنايي حمل ايمنيونقل؛ بررسي و اصالح نهايي كميته  حمل
  .١٣٨٦كانون تفكر، : تهران:   مشخصات نشر

  . جدول مصور،.:ص١٤٣، ١٣:   مشخصات ظاهري
                                                                         ISBN: 978-964-06-9  ٩٧٨- ٩٦٤-٢٩٣٦-٠٦-٩:   شابك

  فيپا:   وضعيت فهرستنويسي
  :به انگليسي. ع.ص:     يادداشت

 Guideline of Design and Implementation of Raised Road Marking (The Types of Stud & Cat's Eye )

  .نمايه:   يادداشت
  .نامه واژه:   يادداشت

  .گذاري نشانه - - ها راه: موضوع                          
  .عالئم راهنمايي و رانندگي:   موضوع

  . معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري. دبيرخانه. ونقل شورايعالي فني امور زيربنايي حمل:   شناسه افزوده
  .ونقل پژوهشكده حمل. وزارت راه و ترابري. ايران:   شناسه افزوده
  .ايمنيكميته . ونقل شورايعالي فني امور زيربنايي حمل:   شناسه افزوده

    ٢٠٣TE/ر٢:   بندي كنگره  رده
  ١٠٨١٧٤٣:                                          شماره كتابخانه ملي٦٩٤/٦٢٥:   بندي ديوي  رده
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  پیشگفتــار
بـه  کـشیها   فت مهم در بهبود قابلیت دید خط ها اولین پیشر   استفاده از گالسبیدها در روسازي راه     

آلـود از قابلیـت دیـد آنهـا بـشدت کاسـته              اما در شبهاي بارانی و مـه      .  بوده است  هنگام تاریکی 
. نتیجه چند دهه تحقیقات براي حل این مشکل بوجود آمدن عالئم برجـسته راه اسـت         . شود می

اسـبی در شـرایط آب و هـوایی    این عالئم قابلیت دید بسیار خوبی در شب داشته و عمکـرد من          
  .آلود و بارانی دارند مه

هاي جامعی در زمینه استفاده از این عالئم تـدوین           در کشورهاي پیشرفته ضوابط و دستورالعمل     
در کشور ما نیز با  اهمیت یافتن ایمنی راهها، تدوین دستورالعمل جـامع طراحـی و                 . شده است 

  .یابد اجراي عالئم برجسته ضرورت می
ها  انواع گلمیخ ( طراحی و اجراي عالئم برجسته راه     "ه به موارد مذکور، تهیه دستورالعمل     با توج 

.  به مشاور واگذار شد     وزارت راه و ترابري    ونقل  از سوي پژوهشکده حمل    ")ها اي و چشم گربه  
 مطالعـات فـوق پـس از بررسـيهاي الزم و انجـام اصـالحات مربوطـه در كميتـه ايمنـي                       نتيجه

 مورد تصويب نهـايي شـورا       ٢٠/٣/٨٦ در جلسه مورخ     ونقل  ور زيربنايي حمل   ام شورايعالي فني 
  .گيرد قرار گرفت و بدينوسيله دستورالعمل فوق در اختيار واحدهاي اجرايي ذيربط قرار مي

ونقل تهيه گرديـده از       بديهي است مستندات علمي اين دستورالعمل كه توسط پژوهشكده حمل         
  .   مندان قرار خواهد گرفت يار عالقهو در اختمنتشر طريق آن پژوهشكده 

هـاي ارائـه شـده در ایـن         یربط نسبت به بکارگیري توصیه    ذمقتضی است واحدهاي اجرایی     لذا  
  ایـن بـا .  اجرایی اهتمام ورزنـد  اختصاص یافتههاي به شرایط اقتصادي و بودجه     توجهراهنما با   

  .هنگی کارفرما استفاده نمایندتوانند از مراجع معتبر دیگر با هماوجود واحدهاي اجرایی می
ونقل، گروه نظارت و سایر افرادي که         راهنما در پژوهشکده حمل     این کنندگان  تهیهبدینوسیله از   

  .گردد  قدردانی میاند داشتهدر مراحل تهیه و ارزیابی همکاري 
  
  



  
احـل  ونقل و کمیته ایمنی شـورا کـه در مر           از اعضاي محترم شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل       

  . گردد  میسپاسگزاري اند داشتهبررسی، اصالح و نهایی نمودن مجموعه تهیه شده، همکاري 
اندرکاران با مطالعـه دقیـق و ارائـۀ پیـشنهادهاي اصـالحی و       امید است کلیه کارشناسان و دست    

نقل،  و  همچنین از پژوهشکدة حمل    .اظهار نظرات سازنده، در تکمیل این راهنما مشارکت نمایند        
  .شود جهت حمایت از انتشار این مجموعه تشکر و قدردانی میبه 

  
  
  

  جعفري محمدجعفر اكرام
  معاون آموزش، تحقيقات و فناوري و

  نقل و     دبير شورايعالي فني امور زيربنايي حمل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

  
  

  نقل و اعضاي شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل
  

  )رئیس شورا( مهندس محمد رحمتی .1
  )شورا دبیر(جعفري اکرام جعفر مدمح مهندس .2
  مهندس صادق افشار .3
  دکتر حمید بهبهانی .4
  مهندس محمد بخارایی .5
  مهندس محمدرضا برزگر .6
   مهندس جواد توکلی .7

 دکتر محمود صفارزاده. 8

 مهندس مصطفی طباطبایی مقدم. 9

 دکتر محمود عامري. 10

 دکتر رضا غیاثی. 11

 مهندس اصغر نادري. 12

  شیارفردمهندس اسماعیل هو. 13

  

  
  نقل و  امور زیربنایی حملفنیاعضاي کمیته ایمنی شورایعالی 

 )رئیس کمیته(مهندس مهران قربانی . ١

 )دبیر کمیته(مهندس مهدي بابائی . ٢

 مهندس ناصر بصیري .٣

 مهندس محمد سطوتی .٤

  مهندس شاهین شعبانی .٥
  

 دکتر حسین قهرمانی . ٦

 مهندس محمدرضا ملکی جوان .٧

 مهندس عادل منصورکیایی .٨

 د مهریاريمهندس فرها . ٩

 مهندس فریبرز واحدي .١٠

  
  

 
  
  



  
  

  راهنماي طراحي و اجراي عالئم برجسته راه
  )ها اي گربه  و چشمها گلميخانواع (

  

  فهرست مطالب
  

                                                                                                               صفحهعنوان
  

  ۱  ....................................................................................................لياتك: فصل اول
    

  ۷  ....................................................................ضوابط كيفي عالئم برجسته: فصل دوم
  ۸  .................................................................................................. استراليا و نيوزيلند-۲-۱

  ۸  ..........................................................................................................تعاريف -۲-۱-۱
  ۱۰  .......................................................................................................بندي  طبقه-۲-۱-۲
  ۱۱  ....................................................................................آزمايش معيار پذيرش -۲-۱-۳
  ۱۳  ..................................................................................................ضوابط كيفي -۲-۱-۴

  ۱۹  .................................................................................................... استاندارد اروپايي-۲-۲
  ۱۹  .......................................................................................................... تعاريف-۲-۲-۱
  ۲۰  .......................................................................................................بندي  طبقه-۲-۲-۲
  ۲۱  .................................................................................................. ضوابط كيفي-۲-۲-۳

  ۲۱  ................................................................................................... ساخت-۲-۲-۳-۱
  ۲۱  ..................................................................................................ها  اندازه-۲-۲-۳-۲
  ۲۲  ...............................................................................قابليت ديد در شب -۲-۲-۳-۳

  ۲۶  ............................................................ قابليت ديد روز عالئم برجسته موقتي-۲-۳-۴
  ۲۶  .....................................................................سته فشاري جهندگي عالئم برج-۲-۳-۵

  ۲۷  ................................................................................................................. انگلستان-۲-۳



 
  ۲۷  .......................................................................................................... تعاريف-۲-۳-۱
 ۲۷  .................................................................................................. ضوابط كيفي-۲-۳-۲
   

 ۲۷  ........................................................................... ساخت عالئم برجسته-۲-۳-۲-۱

 ۲۸  ................................................................................................... مـــواد-۲-۳-۲-۲

 ۲۸  .................هاي كالريمتري براي قسمت بازتابنده عالئم برجسته  ويژگي-۲-۳-۲-۳

  ۳۰  دائم براي قسمت بازتابنده عالئم برجسته ) فتومتري(هاي نوري   ويژگي-۲-۳-۲-۴
  ۳۱  ..........هاي كالريمتري و نوري براي بدنه عالئم برجسته موقت  ويژگي-۳-۲-۵ -۲
  ۳۲  ..............هاي نوري براي قسمت بازتابنده عالئم برجسته موقت  ويژگي-۲-۳-۲-۶
  ۳۳  ..............................................ر در بدنه عالئم برجسته موقت بازتاب نو-۲-۳-۲-۷
  ۳۳   مقاومت قسمت بازتابنده عالئم برجسته در مقابل فرسايش و خوردگي-۲-۳-۲-۸
  ۳۳  ............................................................................ عالئم برجسته فشاري-۲-۳-۲-۹

  ۳۳  .......................................................................................................... اياالت متحده-۲-۴
  ۳۳  .......................................................................................................... تعاريف-۲-۴-۱
  ۳۴  .......................................................................................................بندي  طبقه-۲-۴-۲
  ۳۵  .................................................................................................. ضوابط كيفي-۲-۴-۳

  ۳۵  ...................................................................................................ساخت -۲-۴-۳-۱
  ۳۵  ....................................................................................... ضوابط اجرايي-۲-۴-۳-۲
  ۳۶  ............................................................................... خصوصيات فيزيكي-۲-۴-۳-۳

    

  ۴۳  ....................................................................كاربرد انواع عالئم برجسته: فصل سوم
  ۴۵  ..................................................................................... عالئم برجسته غيربازتابنده-۳-۱
  ۴۶  .......................................................................................... عالئم برجسته بازتابنده-۳-۲
  ۴۸  ................................................................ درجه يا چشم ببري۳۶۰عالئم برجسته  -۳-۳
  ۴۹  .............................................................................................. عالئم برجسته موقت-۳-۴
  ۵۰  ......................................................................................... عالئم برجسته نورافشان-۳-۵



  ۵۱  ............................................................. مزايا و مشكالت استفاده از عالئم برجسته-۳-۶
  ۵۳  ........................................................................... ضوابط به كاربري عالئم برجسته-۳-۷
    

  ۵۴  ...................................................جداشده-ي دوخطههاي اصل ها و راه  آزادراه-۳-۷-۱
  ۵۴  .................................................................. دوطرفه-هاي اصلي يك خطه  راه-۳-۷-۲
  ۵۵  ........... دوطرفه و موقعيتهاي خاص-هاي اصلي و فرعي دو يا چند خطه  راه-۳-۷-۳
  ۵۶  ............................................................................................راههاي روستايي -۳-۷-۴

    

  ۵۷  ...................................................................طرح نصب عالئم برجسته: فصل چهارم
  ۵۸  .............................................................................................. عالئم برجسته دايمي-۴-۱

  ۵۸  ...........................ضوابط استفاده از عالئم برجسته براي هدايت وسايل نقليه -۴-۱-۱
  ۵۸  ........................ها كشي  ضوابط استفاده از عالئم برجسته به عنوان مكمل خط-۴-۱-۲
  ۵۹  ....................ها كشي  ضوابط استفاده از عالئم برجسته براي جايگزيني با خط-۴-۱-۳

  ۶۵  ...................................................ي كاربرد عالئم برجسته در انواع تسهيالت نمونه -۴-۲
  ۷۶  ..............................................................................................عالئم برجسته موقت -۴-۳
    

  ۸۱  .......................................................................................ييمسائل اجرا: فصل پنجم
    

  ۹۰  ..............................................................................................نگهداري: فصل ششم
  ۹۱  ..................................................................................................روشهای نگهداری -۶-۱
  ۹۱  ............................................................................................... نگهداري روزمره-۶-۱-۱
  ۹۳  ............................................................................................ نگهداري اضطراري-۶-۱-۲
  ۹۳  .................................................................................................................... نظافت-۶-۲
  ۹۴  ....................................................................................................... تجهيزات نوين-۶-۳
  ۹۶  ...................................................................................................بندي و حمل  بسته-۶-۴

  ۹۷   ....................................................................................................................مراجع



 
  ۹۹  ....................................................................................................................ضمائم

  ۱۲۷  ..................................................................................................................نامه واژه
  
  



  
  فهرست اشكال

  
  صفحه                                                                                                             عنوان

  

  ۲  ......................................................................... عالئم برجسته بازتابنده قابل برفروبي-۱-۱
  ۵  .......................................................اي  شيشههاي گوي  عالئم برجسته موقت با نگين-۱-۲
  ۷  .......................................................................... درجه و عالئم صفر درجه۱۹ عالئم -۲-۱
  A ...................................................................  ۹ آزمايش كارايي فتومتريك عالئم نوع -۲-۲
  ۱۴  .................................................................................ها  ترتيب آزمايش و تعداد نمونه-۲-۳
  CIE1931  ...................................................................................  ۳۸ طيف رنگ مطابق-۲-۴
  ۴۵  ............................................................................. نمونه عالئم برجسته غير بازتابنده -۳-۱
  ۴۶  ................................................كرنر  عالئم برجسته بازتابنده با عوامل بازتابنده كيوب-۳-۲
  ۴۷  ...........................................اي  عالئم برجسته بازتابنده با عوامل بازتابنده گوي شيشه-۳-۳
  ۴۷  ................................................................. آزمايش عملكرد درازمدت عالئم برجسته-۳-۴
  ۴۷  .................................................................................................  عالئم برجسته مهاري-۳-۵
  ۴۹  ......................................................................................... درجه ۳۶۰ عالئم برجسته -۳-۶
  ۵۰  ................................................................................................ عالئم برجسته موقت -۳-۷
  ۵۰  ............................................................................................م برجسته نورافشان  عالئ-۳-۸
تقيم يا ـر راه مسـداد مسيـته براي مشخص كردن امتـ ضوابط استفاده از عالئم برجس-۴-۱

  ......................................................................................................قوسهاي خطرناك
  

۶۱  
  ۶۲   ................................................................................................. ضوابط خطوط محور-۴-2
  ۶۳   ................................................................................................... ضوابط خطوط عبور-۴-۳
  ۶۴  .................................... ضوابط قرار دادن عالئم در خطوط ممتد حاشيه و محور راه -۴-۴
 ۶۶  ..............................................................هاي دوطرفه گذاري براي راه ي عالمت  نمونه-۴-۵

 ۶۷  .................................................................. نواحي انتقالگذاري براي ي عالمت  نمونه-۴-۶



 
    
 ۶۸  .........................................اه  در رويكردهاي منتهي به تقاطعگذاري ي عالمت  نمونه-۴-۷

 ۶۹  ............................... درجه و بيشتر۶قي با انحناي  قوسهاي افگذاري ي عالمت  نمونه-۴-۸

  ۷۰  ...................................................... در خطوط گردش به چپگذاري ي عالمت  نمونه-۴-۹
  ۷۱  ................................................................. شيبراهه آزادراهيگذاري ي عالمت  نمونه-۴-۱۰
  ۷۲  ....................................................آهن  راه - طرح عالئم برجسته در محل تقاطع راه-۴-۱۱
  ۷۳  ..................................ها در محل عبور عابر پياده   طرح عالئم برجسته و خط كشي-۴-۱۲
  ۷۴  ..............................................................جزاير ترافيكي  عالئم برجسته بازتابنده در -۴-۱۳
  ۷۴  ............................كشي شده  دار خط هاي جدول  عالئم برجسته ترافيكي در ميانگاه-۴-۱۴
  ۷۵  ................................................... عالئم برجسته ترافيكي در مسير نماهاي روسازي-۴-۱۵
  ۷۶  ......................هاي هم تراز  گذاري عالئم برجسته بازتابنده در ميانگاه  طرح عالمت-۴-۱۶
  ۷۸  ...............................................................گذاري در مناطق كارگاهي ي عالمت  نمونه-۴-۱۷
  ۹۵  ...........................................................................................جسن  نمونه دستگاه بازتاب-۶-۱

  



  
  فهرست جداول
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  فصل اول
  

  كليات
 

عالئم برجسته بازتابنده، تجهيزات منفرد با ابعاد كوچك هستند كه همانند منبـع نـوراني در     
اين عالئم مسير حركت وسـايل نقليـه        . باشند  از فواصل مشخص قابل رؤيت می     , مواقع تاريكي 

اين قابليت بستگي به رنگ، بازتابندگي، و موقعيـت  . كنند را در روز هم تا حدودي مشخص مي       
  . نصب عالئم بر روی روسازي راه دارد

نـدگي، عالئـم برجـسته    عالئم برجسته، به انـواع عالئـم برجـسته بازتابنـده و بـدون بازتاب            
عالئـم برجـسته    . شوند  بندي مي   معمولي و قابل برفروبي، و عالئم برجسته موقتي و دائمي طبقه          

شوند بلكه به همراه عالئم بازتابنده مورد استفاده         بدون بازتابندگي معموالً به تنهايي استفاده نمي      
  .گيرند قرار مي

كننـد و قابليـت     به مقدار كمي منعكس مي   عالئم برجسته غيربازتابنده، نور را در مدت روز       
  . ها در تاريكي، بسيار محدود است آنها در انعكاس نور چراغ جلوي ماشين

در . باشـد  استفاده از عالئم برجسته در مناطقي كه بـارش بـرف كمـي دارنـد، متـداول مـي                  
ينند، ب  مناطقي كه بارش برف زياد است، عالئم برجسته توسط تيغه ماشين برفروبي خسارت می             

هزينه زياد خسارتهای ناشی از كنده شـدن عالئـم برجـسته در      . شود   لذا از آنها کمتراستفاده مي    
ايـن  . اثر فعاليتهاي برفروبي، موجب اختراع و توليد عالئم برجسته قابـل برفروبـي شـده اسـت               



                                                                                                        كليات ٢

 
. شـوند   قابل تعويض هستند كه توسط پوشـش فلـزي محافظـت مـي             های  عالئم دارای بازتابنده  

 : ات يك نمونه از عالئم برجسته قابل برفروبي به شرح زير استخصوصي

 . درجه است۶پايه آنها داراي شيبي حدود  -

 .متر است  ميلي۲۳۵×۱۴۹×۴۴ابعاد پوشش فلزي آنها  -

 .متر است  ميلي۱۰حداكثر ارتفاع آنها از سطح راه برابر -

 ١هاي منشوري اكرليك  بازتابنده -

  .ربع دارندمتر م  ميلي۵/۱۱۰۴ سطحي برابر با  -
  .آورده شده است) ۱-۱( از عالئم در شكل اين نمونه

  

  
   عالئم برجسته بازتابنده قابل برفروبي-۱-۱شكل 

  
در ده سـال گذشـته      . انـد   توسـعه يافتـه    ۱۹۶۷در عمل عالئم بادوام قابل برفروبي از سـال          

ين مـدل توليـد     آخـر . است تعدادي مدل نمونه از آنها ساخته شده و مورد ارزشيابي قرار گرفته             
  . شده در هر دو جهت قابل برفروبي بوده و لنزهاي انعكاسي آن قابل تعويض بوده است

                                                 
1- Acry lic prismatic 



  ٣                                                         راه راهنماي طراحي و اجراي عالئم برجسته 

عالئـم  . متر ارزيابي شده است    ميلي ۵۰۸ الي   ۳۸۱اين عالئم در مكاني با بارش برف حدود         
هنگاميكـه از ماشـينهاي     . مذكور در شرايط جوي نامـساعد و در شـب عملكـرد خـوبي دارنـد               

در غيـر   . تيغه فوالدي استفاده شده، نگهداري از آنها بخـوبي صـورت گرفتـه اسـت              برفروبي با   
 اسـتفاده شـود، نتـايج ديگـري         ١هاي ماشين برفروب از كربيـد تنگـستن        اينصورت، اگر در تيغه   

عمـر  . بيننـد   مـي  در اين شرايط هم عالئم و هم تيغـه ماشـين برفـروب آسـيب    . شود حاصل مي 
عمـر لنزهـايي كـه قابـل        . ه سال تخمـين زده شـده اسـت        پوشش با فوالد سخت شده حدود د      

  .  سال است۴ الي ۳تعويض هستند حدود 
براي فراهم كردن ايمني عبور و مرور وسايل نقليه در مناطق كارگاهي و راهسازي و حفـظ   

يكـي از تجهيـزات مـورد       . وضعيت عادي جريان ترافيك بايد از عالئم مناسـب اسـتفاده شـود            
اين عالئم براحتي نصب و برداشـته       . گاهي عالئم برجسته موقت راه است     استفاده در مناطق كار   

. كنـد  شوند و بعد از برداشتن اثرات باقيمانده از نصب آنها رانندگان را دچار سردرگمي نمـي     مي
گـذارد، هزينـه     با وجود اينكه استفاده از اين عالئم آشكارا در ايمنـي عبـور و مـرور تـأثير مـي                   

  . استاستفاده از آنها باال 
 ايالت امريكا استفاده از عالئم برجسته موقت بـراي بهبـود ديـد در روز و    ۹براي نمونه در    

بكـار بـردن عالئـم    . شب در شرايط خشك و شرايط نامساعد جوي مطلوب ارزيابي شده است      
و دولتي و   , برجسته موقت با ايمني بيشتر، بهبود عمليات، كاهش خرابكاري و مقبوليت عمومي           

استفاده از عالئم برجسته در مسيرهاي موقت تعداد تـصادفات          . اه توجيه شده است   پرسنل كارگ 
 . دهد را كاهش مي

هـاي كمـي      در حال حاضر، چندين نوع از عالئم برجسته موقت موجود اسـت كـه هزينـه               
بـراي اطمينـان از   . شوند آنها دوام كافي در طول عمر پروژه دارند و به راحتي برداشته مي   . دارند

هـا توصـيه شـده       ديد در روز و شب عالئم برجسته موقت، رعايت موارد زير در كارگاه            قابليت  
  : است

                                                 
1- Tungsten Carbide  



                                                                                                        كليات ٤

 
تغييـر كنـد و از      ) تدريجي و بـا زاويـه ماليـم       (موقعيت نصب عالئم بصورت خطي     -

  .اي در نصب عالئم در عرض راه پرهيز شود تغيير ناگهاني و پله
هـاي    انعكـاس دهنـده   به حفره منشوري محكم بچسبد و اطمينان كافي از   ١گوش  سه -

 . يا لنزهاي بازتابنده حاصل آيدها گوش سه

ها بصورت مناسبي متعادل گردنـد تـا ديـد كـافي                پوشش عالئم برجسته و بازتابنده     -
 .ها حاصل شود براي راننده

 

كرنـر، سـلول    -عالئم برجسته موقت بايد پروفيلي ساده و مؤثر داشته و بازتابنده آنها كيوب            
. اي از آنهـا اسـت   عالئم چسب دار، نمونـه . اي باشد  و يا گوي شيشه٣ چندال اي   يا لنزشيشه  ٢هوا

حساس به فشار وجـود دارد كـه چـسبندگي    ) 9C4H( ٤پشت عالئم برجسته چسب دار بوتيل  
اي موقـت   اين نوع عالئـم برجـسته بـراي اسـتفاده در مـسيره            . كند خوبي با روسازي ايجاد مي    

عالئـم  . و به تجهيزات خاصي نيـاز نـدارد        مناسب است زيرا نصب و نگهداري آنها آسان است        
برجسته چسب دار از نظر هزينه مقرون به صرفه هستند زيرا در مدت زمان كمـي قابـل نـصب                   

 . شود بوده و بالفاصله بعد از نصب، عبور و مرور وسايل نقليه ميسر مي

اخـتالف زيـادي بـين      . رايط ترافيكي معمول با دوام هـستند      دار در ش   عالئم برجسته چسب  
برجسته كنده شده كه با اپكـسي و يـا بـا صـفحات بوتيـل بـه روسـازي چـسبيده             تعداد عالئم   

هرچند كه عالئم برجسته سراميكي كه اليي بوتيل دارند به خوبي عالئـم             . اند، وجود ندارد   شده
  . باشد برجسته با پوسته اكريليك نمي

) ۲-۱(در شـكل  . يابـد   درجه كـاهش مـي     ۱۰چسبندگي اليي بوتيل در دماهاي زير       قابليت  
  .اي نشان داده شده است  شيشههاي گوي اي از عالئم برجسته موقت با نگين نمونه

  

                                                 
1- cube corner 
2- sealed primastic air cell 
3- Multiple glass lens 
4- Butyl =آید  نوعی الستیک مصنوعی که از پلیمریزاسیون ایزوبوتیل بدست می    



  ٥                                                         راه راهنماي طراحي و اجراي عالئم برجسته 

  
  اي  شيشههاي گوي  عالئم برجسته موقت با نگين-۲-۱شكل 

  
  :اين دستورالعمل شش فصل دارد كه عبارتند از

   كليات -۱
  کيفی عالئم برجسته بازتابنده  ضوابط -۲
   كاربرد انواع عالئم برجسته-۳
   طرح نصب عالئم برجسته-۴
  اجرايي مسائل -۵
   نگهداري-۶

امكـان   در اين دستورالعمل سعي شده ضوابط و شرايط كشور در نظر گرفتـه شـود و حتـي        
لــيكن هرگونــه نظــر و پيــشنهاد صــاحبنظران و متخصــصان كــشور در غنــاي   .اجرايــي باشــد

  .هاي بعدي آن نقش به سزايي خواهد داشت يرايشو





  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  

  
  
  
  

  فصل دوم
  

   ضوابط كيفي عالئم برجسته 
  

به منظور اطمينان از کيفيت عالئم برجسته، رعايت ضوابط و شرايط خاصی الزم است کـه                
  .شود در اين فصل به آنها پرداخته می

مزيـت ايـن    .  درجه باشند  ۱۹ر راهها، از نوع     دار مورد استفاده د     شود عالئم نگين  توصيه مي 
در . عالئم نسبت به عالئم صفر درجـه، قابليـت ديـده شـدن بهتـر آنهـا از فواصـل دور اسـت                      

كاربرد عالئم برجسته   .  درجه و عالئم صفر درجه ارائه شده است        ۱۹تفاوت عالئم   ) ۱-۲(شكل
  .جا ترافيك سنگين استاست كه ترافيك غالب آن  در راههاي) هاي صفر درجه نگين(معمولي

 

  
   درجه و عالئم صفر درجه۱۹ عالئم -۱-۲شكل 

  

. باشد متر مي  ميلي۲۵مطابق آيين نامه ايمني راههاي ايران حداكثر ارتفاع مجاز عالئم برجسته برابر 
  .متر محدود گردد  ميلي۲۰شود اين ارتفاع به  توصيه مي

  .شود  ارائه ميAS,EN,BS,ASTMاي استاندارده مطابق برجسته عالئم ضوابط فصل در اين



                              ضوابط كيفي عالئم برجسته                                                ٨

   استراليا و نيوزيلند-۲-۱
عالئم برجسته بازتابنده، تجهيزات منفرد با ابعاد كوچك هستند كـه هماننـد منبـع نـوري از             

اين عالئم مسير حركت وسـايل نقليـه را در          . فواصل معين در مواقع تاريكي قابل رؤيت هستند       
ابليت بستگي به رنگ، بازتابندگي، و مقطع نصب عالئم         اين ق . كنند روز تا حدودي مشخص مي    

  .در روسازي دارد
كننـد و قابليـت       عالئم برجسته غير بازتابنده، نور را در مدت روز به مقدار كمي منعكس مي                 

  .ها در تاريكي، بسيار محدود است آنها در انعكاس نور چراغ ماشين
بـراي عالئـم برجـسته راه     AS 1906/3راليايي  كشورهاي نيوزيلند و استراليا از مرجـع اسـت            

  . كنند استفاده مي
  
   تعاريف-۲-۱-۱

  :به قرار زير است AS 1906/3اصطالحات استاندارد 
 تجهيزاتي هستند كه يك منبع نور مؤثر در فاصله ديد معمول راه بوسيله              -عالئم بازتابنده 

 ؛كنند بازتابش نور، دقيقاً در جهت ساتع شده، توليد مي

  ؛گويند  مركز سطح عاملهاي بازتابنده را مي-ه مرجعنقط

 خطي است كه از نقطه مرجع و به موازات محور طولي تقارن عالئم برجسته            -خط مرجع 
  ؛گيرد اي موازي كف عالئم قرار مي عبور مي كند و در صفحه

و ) y( زاويه بين خطوط مستقيم از نقطه مرجع عالئم بـه مركـز گيرنـده                -)α (زاويه ديد 
زاويه ورودي و ديد هميشه در يك صفحه هـستند          ). ۲-۲شكل  (است  ) x(ركز منبع روشنايي    م

   ؛طرف خط متصل از مركز عالئم به مركز منبع روشنايي قرار دارد و در يك 
زاويه بين خط مرجع و خط متصل از نقطه مرجع عالئـم بـه مركـز منبـع                   -زاويه ورودي 

  ؛)x(روشنايي 
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   Aش كارايي فتومتريك عالئم نوع  آزماي-۲-۲شكل 

       

بيـان  ) cd/lx (١ اين ضريب بر حـسب كانـدال بـر لـوكس           -)CIL(ضريب شدت شبنمايي  
شده بر روشنايي در سطح بازتابنـده، بـراي زوايـاي     شود و از تقسيم شدت روشنايي منعكس  مي

   ؛آيد ديد، ورودي و زواياي گردش مشخص، بدست مي
 اين ضريب بطور قراردادي براي مشخص كـردن روشـنايي           -٢روشنايي در سطح بازتابنده   

در صفحه عمود بر نور ساتع شـده و در نقطـه مرجـع            . رود  توليد شده بوسيله منبع نور بكار مي      
   ؛شود گيري مي اندازه

                                                 
1- Candela per Lux (cd / lx) 
2- Illuminance At The Retroreflective Surface 

عالمت برجسته روسازي

نقطه مرجع

  خط مرجع

زاويه ورودي

زاويه ديد

  )Y(گيرنده 

  )X(بع نور من
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آل، هنگاميكـه شـرايط       سطح سفيد ايده     به بازتابش    نسبت بازتابش سطح   -ضريب تابندگي 
اين ضـريب   . لحاظ وضعيت هندسي ديد شرايط يكساني دارند      روشنايي آنها يكسان است و از       

ايـن  . باشـد   مي۱ است و در سطح درخشنده، بيشتر از         ۱ تا   ۰در سطح مات، هميشه عددي بين       
   ؛شود ميعدد بر حسب درصد نيز بيان 

 انواع قابل اجراي عالئم برجسته بازتابنده كه ضوابط اصـلي مـشخص       -١نوع پذيرفته شده  
   ؛شوند بندي  طبقه AS 1906/3-1902شند و مطابق ضوابط استانداردشده را داشته با

 عبارتست از حداقل مقدار ضريب شدت شـبنمايي مـشاهده           -حد ضريب شدت شبنمايي   
هاي عالئم برجسته بازتابنده بهترين كارايي را دارند و            درصد از نمونه   ۸۰شده، در صورتيكه كه     

  . گيرند  قرار براي مدت زمان مشخصي در معرض ترافيكي مشخص
  

 بندي  طبقه-۲-۱-۲

بنـدي    به طور کلی عالئم برجسته بر اساس کاربرد بصورت زير طبقـه            -بندي عمومي   طبقه
 :شوند مي

بـه  . انـد  عالئمي كه عمدتاً براي استفاده در شـب طراحـي شـده   :  )عالئم بازتابنده (Aنوع  
مطابق اين    . دهند  ه بازتاب می  ای دارند که نور را در جهت ساتع شد          عبارت ديگر سطح بازتابنده   

 .دستورالعمل رنگ اين عالئم سفيد، زرد و قرمز است

بازتاب . اند  براي استفاده در روز طراحي شده      كه عمدتاً  عالئمي : )عالئم غيربازتابنده ( B نوع
  .مطابق اين دستورالعمل رنگ اين عالئم سفيد و زرد است. اين عالئم در شب بسيار کم است

از اينرو براي استفاده در روز و شب طراحـي     .  است B و Aركيب عالئم نوع     ت  :A/Bنوع  
به عبارت ديگر يک طرف عالئم بازتابنده و طرف ديگر غير بازتابنده است كـه آنهـا را             . اند شده

 .عالئم برجسته يکطرفه نامند

ـ        -بندي براساس خواص بازتابندگي     طبقه ك عالئم برجسته بازتابنده از نظر كارايي فتومتري
 و Aعالئـم بازتابنـده نـوع    . هاي مختلفي دارند گيرند، رتبه هنگاميكه در معرض ترافيك قرار مي  

                                                 
1- Type Acceptance 
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A/B        بندي   دو دسته از اين عالئم دسته     . شوند   برحسب كارايي بازتابندگي به سه دسته تقسيم مي
 تـوان   بندي چندتايي جداگانه دارد كه آنها را مـي          سومي يك دسته  . يكساني از نظر ساخت دارند    

 A/B و نـوع  Aبنـابراين عالئـم نـوع    . بنـدي كـرد   پذيرش، طبقه بوسيله روشهاي آزمايش معيار    
 : شود بندي مي مطابق زير طبقه

اي كه در پشت يك يا چند صـفحه    عالئم با عوامل بازتابنده– ۱A/B، نوع   ۱A نوع   -الف
كه الستيك چرخ   پالستيكي تخت قرار دارد و مستقيماً در معرض ترافيك قرار گرفته و بطوري              

 .گذرد وسايل نقليه از روي صفحه آنها مي

 عالئم داراي عوامل بازتابنده كه در آنها از مجموعـه لنزهـاي            – ۲A/B، نوع   ۲A نوع   -ب
صفحه جلويي مستقيماً در معرض ترافيـك قـرار         . اي يا اجزاء شبيه لنز استفاده شده است         شيشه

 .گذرد ها مي آنگرفته و الستيك چرخ وسايل نقليه از روي صفحه 

آنهـايي كـه بـا        عالئم ديگر، بجز عالئـم فـوق و        – xxxx(A/B(، نوع A)xxxx( نوع   -پ
انجام آزمايش معيار پـذيرش مـشخص شـده در ايـن اسـتاندارد، شـماره كـارايي و فتومتريـك          

مشخص ) xxxx(به شكل    اينگونه عالئم . متفاوتي از مواردي كه در انواع قبلي ارائه شده، دارند         
كننده عالئم بـه آنهـا اختـصاص          ها كدهاي عددي هستند كه سازنده يا تهيه         اين شماره . شوند مي
 .دهد مي
 
   ١آزمايش معيار پذيرش -۲-۱-۳

  :شود پذيرش براي اهداف زير استفاده مي آزمايش معيار :  هدف
  xxxx(A/B( يا نوع A)xxxx(هاي نوع   پذيرش يك نوع از عالئم جديد در دسته-الف

ضـريب  گيـرد، مقـدار حـد         عالئم در معرض ترافيك مشخص شده قرار مي       بعد از آنكه    
 آنها در زاويه ديد و ورودي مشخص،نبايد كمتر از حداقل مقـدار مـورد قبـول      شدت شب نمايي  

 .باشد) ۱-۱(مشخص شده در جدول 

                                                 
1- TYPE ACCEPTANCE TESTING 
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در آزمايش معيار پذيرش با استفاده از نتايج آزمايش كارايي فتومتريك براي عالئم نو و                
  .آيد بدست مي) PR (١ معرض ترافيك قرار گرفته، ضريب نسبت كاراييعالئم در
  

   حداقل مقادير ضريب شدت شب نمايي بعد از نصب در شرايط ترافيكي مشخص-۱-۱جدول
 βزاويه ورودي   )CIL) mcd / lxحداقل مقادير 

  )درجه(
 αزاويه مشاهده 

  قرمز  زرد  سفيد  )درجه(
۰  ۲/۰  ۰/۵  ۰/۳  ۵/۱ 

۲۰  ۲/۰  ۲/۲  ۳/۱  ۷/۰  
۰  ۰/۱  ۰/۲  ۲/۱  ۶/۰  

  

توافق در مورد هرگونه عدم قطعيت و اطمينان در عالئم تجاري جديد يـا مـدلهاي                  -ب
هستند و يا اينكه آنها را بايد بوسيله        , و بررسي اينكه آيا آنها جزء انواع عالئم تأييد شده         , جديد

 .بندي كرد  دوباره طبقهPRضرايب 

يت و اطمينان در عالئـم تجـاري يـا انـواع عالئـم              توافق در مورد هرگونه عدم قطع      -پ
انـد و بـراي اطمينـان از كيفيـت           كه قبالً تحت آزمايش معيار پذيرش نوع قـرار گرفتـه          , موجود

  .شود  انجام ميPRمحصول توليد شده كارخانه با ضرايب 
  : است زير  بصورتPR ضريب تعيين و پذيرش چگونگي آزمايش روند :روش انجام آزمايش

 عدد عالئم جديد انتخاب و مطابق روش اسـتاندارد آزمـايش   ۳۰مونه تصادفي از   ن -الف
 و ۰˚/۰,۲˚برای  )α/β(شوند و در هر زاويه ورودي و مشاهده  تميز ميضريب شدت شب نمـايي  

 .شود  ثبت مي ضريب شدت شب نماييو مقادير ميانگين ۰˚/۱,۰˚ و  ۲۰˚/۰,۲˚

شود و بـا مقـادير    ها تعيين مي اي نمونه  مورد قبول بر   ضريب شدت شب نمايي   مقادير   -ب
شود تـا انـواع عالئـم و توليـدات از نظـر ضـوابط و الزامـات                   مقايسه مي ) ۱-۱(حداقل جدول   

 . بررسي شوندضريب شدت شب نماييحداقل مقدار حد 

 براي هر زاويه    PRچنانچه عالئم، ضوابط بند فوق را برآورده سازد، مقادير ضريب            -پ
 :شود روش محاسبه مياين  به ۰˚/۱,۰˚ و ۲۰˚/۰,۲˚ و α/β (˚۰,۲/˚۰(ورودي و مشاهده 

                                                 
1- Performance Ratio(PR) 
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  ميانگين مقدار ضريب شدت شب نمايي براي عالئم جديد مطابق بند اول
 )ب( ميانگين مقدار ضريب شدت شب نمايي بعد از قرار گرفتن عالئم در ترافيك مشخص مطابق ضميمه 

 

                       
                                                                                                     PR (n) =        

  
  

  :كه در آن
۱n =   درضريب شدت شب نماييبراي مقادير  )α/(β˚۰,۲/ ˚۰  
۲n =   در ضريب شدت شب نماييبراي مقادير )α/(β ˚۰,۲/˚۲۰  
۳n =   درضريب شدت شب نماييبراي مقادير  )α/(β ˚۱,۰/˚۰  

  

ضـريب شـدت   پذيرش انواع عالئم بازتابنده مشروط به داشتن مقادير حـد         :معيار پذيرش 
) ۱-۱(جـدول    مورد قبـول حـداقل مطـابق         نمايي ضريب شدت شب  بزرگتر از مقادير     شب نمايي 

همچنـين تمـام   .  ماه در معـرض ترافيـك قـرار گرفتـه باشـند     ۱۲اين عالئم بايد به مدت  . است
  . ضوابط بدنه و ضوابط رنگ مشخص شده اين استاندارد بايد رعايت شود

مطـابق ايـن    . در اينجا حداقل ضوابط عالئم برای كارايي حداقل آنهـا بيـان شـده اسـت               
گيرنـد، حتـي در شـرايط آب و          م در معرض ترافيك قرار مي     دستورالعمل، مدت زماني كه عالئ    

  .برابر ماه است۱۲هوايي نامساعد، 
 
  ضوابط كيفي -۲-۱-۴

  :رود ضوابط اين بخش در موارد زير بكار مي -كاربرد -۱     
, ضوابط مربوط به عالئم غيربازتابنده، شامل ضوابط ديد روز براي عالئـم تركيبـي              -الف

 .هاي عالئم بكار رود  عالئم جديد و كنترل كيفيت محمولهبايد براي تأييد انواع

ضوابط مربوط به شرايط بدنه و رنگ، بايـد بـه عنـوان قـسمتي از آزمـايش معيـار                     -ب
 .شود پذيرش انواع عالئم، بكار برده  

تمامي ضوابط مربوط به انواع عالئم بازتابنده استاندارد و انواع عالئم جديـدي كـه                -پ
پذيرش بر روي آنها انجام شده، مانند آزمايش كنتـرل كيفيـت در     ار  قبالً آزمايش معي  

 .ها، بايد بكار رود حين تحويل محموله
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. هـا بايـد بـصورت تـصادفي انتخـاب شـوند             تمام نمونه  -برداري و آزمايش     تعداد نمونه  – ۲     
  .شود انجام مي) ۳-۲(هاي مشخص شده در شكل آزمايشها به ترتيب و مطابق تعداد نمونه

  
 

  نمونه از عالئم جديد ٣٠
  
  

  )۱نكته(ها   نمونهCILآزمايش 
  
  

مقاومت چسبندگي 
 عدد از ۱۰چسب ؛ 

  عالئم

   مقاومت فشاري ؛
   عدد از عالئم۵

   ؛UV آزمايش 
   عدد ازعالئم۵

   نمايي ؛ ضريب شب
 عدد از عالئم ۵  

  )۲نكته(

  جذب آب ؛
   عدد از عالئم۵

  

  

  ها  ترتيب آزمايش و تعداد نمونه-۳-۲شكل 
  :نكات

 A/B و A فقط براي عالئم نوع -۱

 A/B و B فقط براي عالئم نوع -۲

   فقط براي عالئم سراميكي-۳
 استاندارد مشخص شده است بعد از نـصب بايـد           تمام عالئمي كه در اين     - ابعاد و شكل   -۳

 : به ابعاد زير باشند

 متر  ميلي۱۳۰ الي ۹۰                )عمود بر جهت حركت ترافيك(عرض  -

 متر  ميلي۲۰۰حداكثر    )موازي بر جهت حركت ترافيك(طول  -

 متر  ميلي۲۰ الي ۱۰  )باالتر از سطح روسازي بعد از نصب(ارتفاع  -

       ضخامت لعاب؛
  )۳نكته(دد از عالئم  ع۵

        مقاومت ضربه؛
   عدد از عالئم۵

     آزمايش حرارت؛
   عدد از عالئم۵
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گونه تيزي خطرناك براي الستيك وسـايل نقليـه داشـته            ايد هيچ قسمت خارجي عالئم نب   
حـداكثر رواداري   . شوند، بايد تخت باشـد      كف عالئمي كه در روسازي راه فرو برده نمي        . باشد

 خانـه   دار باشـد يـا خانـه    اگر كف عالئم داراي برجستگي باشد يا دندانه     . متر است    ميلي ۲مجاز  
كف عالئم بايد   . فرضي عبوري از پايين نقاط آن صدق كند       بايد براي سطح     مجاز باشد، رواداري 

  .دهد كه قابليت چسبندگي عالئم را به روسازي كاهش مي باشد پوششي يا ذرات هرگونه از عاري
  

 ات انعكاسي ي خصوص-۴

  ها  كارايي بازتابنده-الف
 تايي از عالئم تميـز، مـورد آزمـايش    ۳۰هنگاميكه نمونه  A/B1– و نوع A1عالئم نوع   -

CILگيرند، حداقل مقادير   قرار ميCIL   ۱ عالئـم نـوعA  ۱ و نـوعA / B    بايـد مطـابق جـدول        
  .باشد) ۲-۲(
  

  براي عالئم جديد تميزCIL حداقل مقادير A/B–۱ و نوع ۱A عالئم نوع -۲-۲جدول 

  βزاويه ورودي  CIL (mcd / lx) –مقادير حداقل 
  )درجه(

   αزاويه ديد 
  مزقر  زرد  سفيد  )درجه(

۰  
۲۰ 

۰  

۲/۰ 

۲/۰ 

۰/۱  

۳۰۰ 

۱۳۰ 

۱۶  

۲۴۰ 

۱۰۵ 

۱۰  

۱۲۰ 

۵۰ 

۴  
  

  براي عالئم جديد تميز CILحداقل مقادير  A/B–۲ و نوع ۲A عالئم نوع -۳-۲جدول

  βزاويه ورودي  CIL (mcd / lx) –مقادير حداقل 
  )درجه(

  αزاويه ديد 
  قرمز  زرد  سفيد  )درجه(

۰ 

۲۰ 

۰  

۲/۰ 

۲/۰ 

۰/۱  

۷۰ 

۶۳ 

۱۶ 

۳۵ 

۳۲ 

۱۰  

۱۵ 

۱۳ 

۳  
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 تايي از عالئم تميـز، مـورد آزمـايش    ۳۰هنگاميكه نمونه  A/B–۲ و نوع    ۲Aعالئم نوع    -
CILگيرند، حداقل مقادير   قرار ميCIL   ۲ عالئـم نـوعA  ۲ و نـوعA / B   بايـد مطـابق جـدول         

 .باشد) ۲-۳(

 تـايي از عالئـم      ۳۰هنگاميكه بر روي نمونه      A/B(xxxx)– و نوع    A(xxxx)عالئم نوع    -
 معيـار پـذيرش، آزمـايش      ، آزمايش شده مطابق آزمايش    A/B(xxxx) و نوع    A(xxxx)يز نوع   تم

CIL             انجام شود، تمام عالئم نمونه بايـد حـداقل مقـادير CIL    را داشـته باشـند  ) ۴-۲( جـدول .
 .بايد از فرآيند آزمايش معيار پذيرش مشخص شود) ۳ يا PR) ۲،۱مقادير ضريب 

 
  براي عالئم جديد تميز CILحداقل مقادير  A/B(xxxx)–و نوع  A(xxxx) عالئم نوع -۴-۲جدول

  βزاويه ورودي CIL (mcd / lx) –مقادير حداقل 
  )درجه(

   αزاويه ديد 
  قرمز  زرد  سفيد  )درجه(

۰ 

۲۰ 

۰  

۲/۰ 

۲/۰ 

۰/۱  

PR (1) ×5.0 

PR (2) ×2.2 

PR (3) ×2.0 

PR (1) ×3.0 

PR (2) ×1.3 

PR (3) ×1.2  

PR (1) ×1.5  
PR (2) ×0.7  
PR (3) ×0.6  

  

هنگاميكـه پـنج نمونـه مطـابق ضـميمه       -A/B و نوع B عالئم نوع   - ضريب روشنايي  -ب
 و Bشوند، ميانگين ضـريب روشـنايي عالئـم نـوع       آزمايش AS 1992-1906/3استاندارد  ) پ(

 باشد و ضريب روشنايي هيچ كدام از عالئـم نبايـد  ) ۵-۲( نبايد كمتر از مقادير جدول A / Bنوع
  .ها باشد  بيشتر از ميانگين نمونه۰۵/۰ز بيش ا

  

   A/B و نوع B ضريب روشنايي براي عالئم نوع -۵-۲جدول 
 

  )حداقل(ضريب روشنايي   رنگ
  سفيد
  زرد

۶۰/۰ 

۴۰/۰  
 

   رنگ -۵
. طرفه و دوطرفه بايد بدنه زرد رنگ داشته باشد          هاي زرد يك    عالئم پالستيكي با بازتابنده   

 . پالستيكي بايد سفيد باشددر غير اين صورت بدنه عالئم
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 و نوع   Aشوند، رنگ عالئم نوع       هنگاميكه در شب ديده مي     -A/B و نوع    Aعالئم نوع    -
A / Bاي نبايد در رنگ آن بوجـود   كشي يكسان باشد و هيچ تغيير عمده  بايد با رنگ اصلي خط

 و بـا    CILريبـي   آزمايش مشاهده بايد با كمك يك منبع روشنايي تقريباً استاندارد تق          . آمده باشد 
  .اين نمونه بايد رنگي قابل قبول داشته باشد. ي مقايسه انجام شود استفاده از نمونه

شوند، رنگ مشاهده شده عالئـم        هنگاميكه در روز ديده مي     -A/B و نوع    Bعالئم نوع    -
آزمايش مشاهده با استفاده از نمونه رنگي .  بايد با رنگ اصلي يكسان باشدA / B و نوع Bنوع 

شـود، بـا يـك منبـع روشـنايي تقريبـاً        يار و در صورتيكه از منبع نور مـصنوعي اسـتفاده مـي    مع
 .، انجام شودCILاستاندارد 

  

 هاي جسمي   ضوابط يا معيار-۶

ــذب آب - ــنج  -ج ــه پ ــه نمون ــابق ضــميمه   هنگاميك ــم مط ــايي عالئ ــتاندارد) ت(ت           اس
1906/3-1992 AS   گونـه جـذب آبـي مـشاهده شـود         ، نبايـد در عالئـم هيچ      شوند  مي آزمايش .

 . درصد تغيير كند۱۵خواص انعكاسي هر كدام از عالئم، نبايد بيشتر از 

اسـتاندارد  ) ث(تـايي از عالئـم مطـابق ضـميمه            هنگاميكه نمونه پنج   -آزمايش حرارتي  -
1906/3-1992 AS  در ۴شـوند، نبايـد در عالئـم هيچگونـه تغييـر رنگـي بـيش از                  آزمايش مي 

. هاي ظـاهري رخ دهـد   شدگي يا ديگر خرابي از بين رفتن جال، اعوجاج، نرممقياس خاكستري،   
 . درصد تغيير كند۱۵خواص انعكاسي هر كدام از عالئم، نبايد بيشتر از 

         اسـتاندارد ) ج(تـايي از عالئـم مطـابق ضـميمه            هنگاميكه نمونـه پـنج     -UV آزمايش   −
1906/3-1992 ASبرآورده شودشوند، بايد ضوابط زير   آزمايش مي: 

 ۱۵ عالئـم نبايـد بيـشتر از         CILمقـدار   : A/B و نوع    Aفقط براي عالئم نوع      •
 .درصد تغيير كند

شرايط ظاهري عالئم نبايـد هيچگونـه خرابـي داشـته     : براي تمام انواع عالئم   •
هاي عالئم كنترلي معيـار و بـا گذاشـتن آنهـا در               خرابيها بوسيله نمونه  . باشد

 .شود خص ميمعرض اشعه ماوراء بنفش مش
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شـوند، نبايـد      عالئمي كه بوسيله آزمايش رنگ بررسي مـي       : براي تمام عالئم   •
هاي عالئم معيار، كه در معرض اشعه         تغيير رنگ، با نمونه   . رنگشان تغيير كند  

 .شود ماوراء بنفش قرار گرفته، انجام مي

الئم، كـه   تايي از ع۵هنگاميكه يك نمونه  : )A / B و نوع Aعالئم نوع (مقاومت ضربه   −
 AS 992-1906/3اسـتاندارد   ) چ(انـد، مطـابق ضـميمه          را با موفقيت گذرانده    UVقبالً آزمايش   

به عبارت ديگر، در عالئمي كـه       . هاي دايمي در عالئم بوجود آيد      شوند، نبايد خسارت    آزمايش  
 :پوسته پالستيكي آنها عامل بازتابنده را دربرگرفته است، نبايد موارد زير مشاهده شود

متر از مركز ضربه چكـش در هـر     ميلي۱۰ترك ممتد پوسته به طول بيشتر از         •
 ؛يك از جهات

متـر از    ميلـي  ۲۰شدگي پشت صفحه عامل بازتابنده به شعاع بيشتر از            اليه  اليه •
 ؛مركز محل ضربه چكش

                اســتاندارد) ح(تــايي عالئــم مطــابق ضــميمه  ۵هنگاميكــه نمونــه : مقاومــت فــشاري -
1996/3-1992 AS  شوند، مقاومت فشاري متناظر با تغيير شكل گسيختگي، نبايد از            آزمايش مي

 .كمتر شود) ۶-۲(مقادير مشخص شده در جدول 
  

   تغييرات حداقل مقاومت فشاري مجاز متناظر با تغيير شكل گسيختگي-۶-۲جدول 
  )KN(حداقل مقاومت فشاري مجاز   )mm(تغيير شكل گسيختگي 

۱< ۷  
۳<۱≥  ۶  

*۳≥  ۵  
بـه عنـوان    mm۵  رخ ندهـد، بـار متنـاظر بـا تغييـر شـكل       mm۵ اگر گسيختگي در تغيير شكل  * 

  .شود مقاومت فشاري در نظر گرفته مي
 

 اندازه  AS 992-1906/3استاندارد  ) خ(هنگاميكه مطابق روش ضميمه      -ضخامت لعاب  -
 .متر شود  ميلي۰۷۵/۰بايد كمتر از شود، ضخامت لعاب عالئم سراميكي ن گرفته مي
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 992-1906/3اسـتاندارد   ) د(مطابق روش ضـميمه      هنگاميكه -چسب مقاومت چسبندگي  -
ASشود، مقاومت چسبندگي تمامي عالئم نبايد كمتر از   اندازه گرفته ميMPa ۲۰باشد . 

 A / B و نـوع  Bضروري است عالئم نوع  -A / B و نوع Bضوابط تكميلي عالئم نوع  -
سـطح  . دهي آنها تأثير منفـي دارد، عـاري باشـد           هرگونه عيوبي كه در ظاهر و قابليت خدمت       از  

سطح رويـه عالئـم بايـد    . هاي آن گرد باشد  بايد صاف و لبهA / B و نوع Bبيروني عالئم نوع 
كنندگان عالئم    استفاده. صيقلي باشد، سطح بااليي بايد محدب و تغييرات آن بايد تدريجي باشد           

 .نظر پايائي رنگ آنها يا بدمنظره نشدن محيط رضايت داشته باشندبايد از 
  

   استاندارد اروپايي -۲-۲
  . استEN 1463استاندارد عالئم برجسته اروپايي، استاندارد 

  

   تعاريف-۲-۲-۱
نور تابيده شده به آن براي      . اي براي هدايت رانندگان است     وسيله: عالئم برجسته بازتابنده  

  ؛شود كنندگان از راه بازتابيده مي يي و اعالم خطر به استفادهآگاه كردن، راهنما
 و بـر روي سـطح راه        شوند  ميعالئم برجسته بازتابنده از يك يا چند قطعه ساخته           :نكته

قسمت بازتابنده ممكن است يك طرفه يـا دوطرفـه و     . شود ، مهار شده، يا فرو برده مي       چسبانده
) Tنـوع  (و مـوقتي  ) Pنـوع  ( عالئم در دو نوع دايمي    همچنين اين . فشاري يا غير فشاري باشد    

  .وجود دارند
قسمتي از عالئم برجسته است كه شعاع نور تابيده شـده را در خـالف جهـت                  :بازتابنده

  ؛تابيده شده و به موازات آن برمي گرداند
يا پالستيك بـا سـطح ضـد سايـشي          ) ۲نوع  (، پالستيك   )۱نوع  (بازتابنده از شيشه    : نكته

 ؛اي در پشت آن وجود داشته باشد همچنين ممكن است پوشش بازتابنده. شود مي ساخته )۳ نوع(

اي هستند كه با قرار گـرفتن در مـسير عبـور و              عالئم برجسته  :عالئم برجسته غيرفشاري    
  )Aنوع  (؛دهند مرور وسايل نقليه، تغيير شكل نمي
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اند  ند قسمت تشكيل شده اي هستند كه از يك يا چ       عالئم برجسته  :عالئم برجسته فشاري    
 و بعد از برداشته شـدن  دهند ميو با قرار گرفتن در مسير عبور و مرور وسايل نقليه تغيير شكل         

  )Bنوع  (؛گردند بار از روي آن به حالت اوليه بر مي
 هستند كه بوسيله چسب بـر روي راه چـسبانده           اي  برجستهعالئم   : عالئم برجسته چسبي  

  ؛ بر روي آن يا روي سطح راه ريخته شود كه چسب ممكن استشوند مي
 هستند كه قبالً ماده چسبناك بـر روي آن قـرار   اي برجستهعالئم  : عالئم برجسته چسبدار  

  ؛گرفته است
يك پوشش اضافي كه بر روي سطح راه يا زير عالئم برجـسته              : ماده بهبود دهنده چسب   

  ؛ دهد را بهبودها چسب تا خواص و كارايي چسبندگي شود ميريخته 
  ؛ كه بوسيله مهار روي سطح جاده ثابت شونداي برجستهعالئم  : عالئم برجسته مهاري

 كه در حفره آماده شده در ابعاد مناسب و          اي  برجستهعالئم   : عالئم برجسته فرو برده شده    
  ؛شوند ميدر روي سطح راه گذاشته 

 
  بندي  طبقه-۲-۲-۲

 . است) ۹-۲(تا ) ۷-۲(ا مطابق جداول بندي عالئم برجسته مطابق استاندارد اروپ طبقه

  
   عالئم برجسته بر اساس كاربرد بندي طبقه -۷-۲جدول 
  نوع  كاربرد

 P   دايمي- ۱
 T   موقتي- ۲

  .شود ميبراي اعالم خطر كردن و دادن اطالعات در شب هنگام به رانندگان استفاده  - ۱
  .شود مين استفاده براي اعالم خطر كردن و دادن اطالعات در شب و تاريكي به رانندگا - ۲

از طريق ديد، حس شـنيداري و       . كند اين عالئم از طريق سه حس به رانندگان پيغام منتقل مي          
سازي و  اين عالئم فقط در سايتهاي راه. احساس ناشي از قرار گرفتن چرخ ماشين بر روي آن     

  .شود مينگهداري استفاده 
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 ه آن  عالئم برجسته بر اساس بازتابندبندي طبقه -۸-۲جدول 

  نوع  بازتابنده
 ۱  شيشه

 ۲  پالستيك

  ۳  پالستيك با اليه مقاوم سايش
اليه مقاوم سايش در شرايطي كه عالئم برجسته در معرض ترافيك قـرار دارد، بكـار                

  .شود ميبرده 
  

 بندي عالئم برجسته بر اساس طرح   طبقه-۹-۲جدول 

  طرح  نوع
A  عالئم برجسته غيرفشاري 

B ريعالئم برجسته فشا 

  
   ضوابط كيفي-۲-۲-۳
   ساخت -۲-۲-۳-۱

  .براي تأمين ايمني، رويه عالئم برجسته نبايد هيچگونه لبه تيزي داشته باشد
اگر عالئم برجسته از دو يا چند قطعه تشكيل شده باشد، هر قسمت بايـد فقـط بوسـيله                   

  .ابزار آالت توصيه شده توسط كارخانه برداشته شود
  
  ها   اندازه-۲-۲-۳-۲

  :اع بخشي از عالئم برجسته كه خارج از سطح راه است، بايد مطابق زير باشدارتف
 ؛ هيچ مقدار اجرايي خارج از سطح راه نيست-0Hكالس  

 ؛mm۱۸ حداكثر -1Hكالس  

 ؛mm۲۰ الي 2H-  mm۱۸كالس  

  .mm۲۵  الي 3H- mm۲۰كالس  
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حداكثر ابعاد افقي بخشي از عالئم برجسته كه بعـد از نـصب در معـرض ترافيـك قـرار              
  :شود ميبندي  گيرند، مطابق زير طبقه مي

 ؛ هيچ مقدار اجرايي آن در معرض ترافيك نيست-0HDكالس

 ؛mm۱۹۰، عرض mm۲۵۰طول : فيك در جهت حركت جريان ترا-1HDكالس

  .mm۲۳۰، عرض mm۳۲۰طول :  در جهت حركت جريان ترافيك-2HDكالس
  

حداقل ابعاد افقي عالئم برجـسته موقـت كـه بعـد از نـصب در معـرض ترافيـك قـرار                      
  :شود  ميبندي طبقهگيرند، مطابق زير  مي

 ؛اي براي آن تعيين نشده است  هيچ اندازه-0HDTكالس

 ؛mm۸۴، عرض mm۳۵طول :  در جهت حركت جريان ترافيك-1HDTكالس

  .mm۹۰، عرض mm۷۵طول :  در جهت حركت جريان ترافيك-2HDTكالس
  
 قابليت ديد در شب  -۲-۲-۳-۳

  ضوابط فتومتريك -
  عالئم برجسته دايمي -

هـر  . گيـرد  تحت آزمايش قرار مـي    )الف(الئم مطابق روش استاندارد پيوست      هنگاميكه ع 
) ۱۰-۲( جـدول    بنـدي   طبقـه مطـابق   ) R (١صفحه بازتابنده آن بايد ضريب شدت شـب نمـايي         

  .داشته باشد) ۱۱-۲(ضربدر ضريب رنگ مطابق جدول 
  

   جديد۳،۲،۱ براي انواع R حداقل مقدار -PRP1 كالس -۱۰-۲جدول 
  R1− mcd . 1x    حداقل 

  Hβزاويه ورودي   نوع
=0 Vβ)درجه(  

  زاويه ديد
α)درجه(  

۱  ۲  ۳  
۱۵±  ۲  ۲  ۵/۲  ۵/۱  
۱۰±  ۱  ۱۰  ۲۵  ۱۰  
۵±  ۳/۰  ۲۰  ۲۲۰  ۱۵۰  

                                                 
1- Coefficient Of Luminous Intensity (R)  
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 . هيچ مقداري براي آن تعيين نشده است-PRP0كالس 

  .باشد) ۱۰-۲(از مقادير جدول  نبايد كمتر -PRP1كالس 
  

   فاكتور رنگ براي عالئم برجسته بازتابنده-۱۱-۲جدول 
  فاكتور رنگ  رنگ
  ۰/۱  سفيد
  ۶/۰  زرد

  ۵/۰  كهربايي
  ۲/۰  قرمز
  ۲/۰  سبز

 

  عالئم برجسته موقتي -
، هـر صـفحه     شـوند   مـي آزمـايش   ) الـف (وقتي كه عالئم مطابق روش استاندارد پيوست        

  تـا ) ۱۲-۲( مقـادير جـداول   بنـدي   طبقـه مطابق  ) R(يب شدت شب نمايي     بازتابنده آن بايد ضر   
  .را داشته باشد) ۱۱-۲(ضربدر ضريب رنگ مطابق جدول ) ۲-۱۴(

 ؛ هيچ مقداري براي آن تعيين نشده است-PRT0كالس 

 ؛باشد) ۱۲-۲( نبايد كمتر از مقادير جدول -PRT1كالس 

 ؛اشدب) ۱۳-۲( نبايد كمتر از مقادير جدول -PRT2كالس 

  .باشد) ۱۴-۲( نبايد كمتر از مقادير جدول -PRT3كالس 
داده ) ۱۴-۲(تـا   ) ۱۲-۲( عالئـم برجـسته در جـدول         ۳،۲،۱ براي انواع    Rحداقل مقادير           

  .شده است
   جديد۳،۲،۱ براي انواع R حداقل مقدار - PRT1 كالس -۱۲-۲جدول 

  R1− mcd . 1x   حداقل 
  نوع

  Hβزاويه ورودي 
=0 Vβ)درجه(  

  زاويه ديد
α)درجه(  

۱  ۲  ۳  
۱۵±  ۲  ۲  ۵/۲  ۵/۱  
۱۰±  ۱  ۱۰  ۲۵  ۱۰  
۵±  ۳/۰  ۲۰  ۲۲۰  ۱۵۰  
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   جديد۳،۲،۱ براي انواع R حداقل مقادير - PRT2 كالس -۱۳-۲جدول 
  R1− mcd . 1x   حداقل 

  نوع
  Hβزاويه ورودي 

= 0Vβ)درجه(  
  زاويه ديد

α)درجه(  
۱  ۲  ۳  

۱۵±  ۲  ۴/۱  ۰/۲  ۴/۱  
۱۰±  ۱  ۷  ۱۰  ۷  
۵±  ۳/۰  ۱۳  ۶۰  ۴۰  

  
   جديد۳،۲،۱ براي انواع R حداقل مقادير - PRT3 كالس -۱۴-۲جدول 

  R1− mcd . 1x حداقل 
  نوع

  Hβزاويه ورودي 
= 0Vβ )درجه(  

  زاويه ديد
α)درجه(  

۱  ۲  ۳  
۱۰±  ۱  ۷  ۱۰  ۷  
۵±  ۳/۰  ۱۳  ۶۰  ۴۰  

  
  تفسير نتايج -

      يـا ) ۱۰-۲( شـده كمتـر از مقـادير مـشخص شـده در جـداول                گيري  اندازه Rاگر مقدار   
باشد، در مـوارد زيـر      ) ۱۱-۲( بدست آمده از جدول      ضربدر ضريب رنگ  ) ۱۴-۲(الي  ) ۲-۱۲(

  :نبايد عالئم برجسته را مردود اعالم كرد
  

)a(  مقاديرR درصد حداقل مشخص شده كمتر شود۸۰ نبايد از . 

)b(   گيري شـده بـراي يـك زاويـه بخـصوص بزرگتـر از حـداقل                 ميانگين مقادير اندازه
 .مشخص شده باشد
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  ضوابط كلريمتريك -
شـعاع نـور    . شود  ميآزمايش  ) ب(ه طبق روش استاندارد پيوست      وقتي كه عالئم برجست   

بندي زير باشـد و مختـصات رنگـي آن در داخـل ناحيـه                بازتابيده شده از آنها بايد مطابق طبقه      
  .باشد) ۱۵-۲(جدول 
 . هيچ مقداري براي آن تعيين نشده است-NCR0كالس  -

 )۱۵-۲( مطابق جدول -NCR1كالس  -

) درجـه ۲ميدان ديـد   (ISO / CIE 10527و  ISO / CIE 10526 بايد مطابق باگيري اندازه
  . باشدα 3 = و زاويه ديد5Hβ= و0Vβ =انجام شود و زاويه وروديْ 

  
  

    CNR1  كالس- عالئم دايمي و موقتي جديد شعاع بازتابيده شده براي رنگي كناري ناحيه نقاط -۱۵-۲ جدول
 x y  نقاط  گرن

  )بدون رنگ(سفيد 

۱  
۲  
۳  
۴  
۵  

۳۹۰/۰  
۴۴۰/۰  
۵۰۰/۰  
۴۲۰/۰  

۴۱۰/۰  
۴۴۰/۰  
۴۴۰/۰  
۳۹۰/۰  
۳۷۰/۰  

  زرد
۱  
۲  
۳  
۴  

۵۳۹/۰  
۵۳۰/۰  
۵۸۰/۰  
۵۸۹/۰  

۴۶۰/۰  
۴۶۰/۰  
۴۱۰/۰  
۴۱۰/۰  

  زرد كهربايي
۱  
۲  
۳  
۴  

۵۴۹/۰  
۵۴۳/۰  
۵۹۰/۰  
۶۰۵/۰  

۴۵۰/۰  
۴۵۰/۰  
۳۹۵/۰  
۳۹۵/۰  

  قرمز
۱  
۲  
۳  
۴  

۶۶۵/۰  
۶۴۵/۰  
۷۲۱/۰  
۷۳۵/۰  

۳۳۵/۰  
۳۳۵/۰  
۲۵۹/۰  
۲۶۸/۰  

  سبز
۱  
۲  
۳  
۴  

۰۳۰/۰  
۲۲۸/۰  
۳۲۱/۰  
۳۰۲/۰  

۳۸۵/۰  
۳۵۱/۰  
۴۹۳/۰  
۶۹۲/۰  
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  قابليت ديد روز عالئم برجسته موقتي -۲-۳-۴

و بـا اسـتفاده از مقياسـي هندسـي          ) پ(وقتي كه عالئم مطابق روش استاندارد پيوسـت         
  احيـه اجـازه داده شـده در جـدول    ، مختصات رنگي آن بايد در داخـل ن شوند مي آزمايش  ۰/۴۵
  .باشد) ۱۶-۲(حداقل ضريب شب نمايي نيز بايد مطابق جدول . باشد) ۲-۱۶(

  : قابليت ديد در روز مطابق زير استبندي طبقه
 . هيچ مقداري براي آن تعيين نشده است-DCR0كالس  -

 )۱۶-۲( مطابق جدول -DCR1كالس  -
  

 -ريب شب نمايي براي عالئم برجسته موقتي جديد نقاط كناري ناحيه رنگي و حداقل ض-۱۶-۲جدول 
 DCR1كالس 

  βضريب روشنايي  x y  نقاط  رنگ

  سفيد

۱  
۲  
۳  
۴  

۳۵۰/۰  
۳۰۰/۰  
۲۹۰/۰  
۳۴۰/۰  

۳۶۰/۰  
۳۱۰/۰  
۳۲۰/۰  
۳۷۰/۰  

≤۷۵/۰  

فلوئورسنت 
   زرد-سبز 

۱  
۲  
۳  
۴  

۳۸۰/۰  
۳۲۰/۰  
۳۸۰/۰  
۴۶۰/۰  

۶۲۰/۰  
۵۴۰/۰  
۴۸۰/۰  
۵۴۰/۰  

≤۷۵/۰  

  زرد

۱  
۲  
۳  
۴  

۵۲۲/۰  
۴۷۰/۰  
۴۲۷/۰  
۴۶۵/۰  

۴۷۷/۰  
۴۴۰/۰  
۴۸۳/۰  
۵۳۴/۰  

≤۴۵/۰  

  

  جهندگي عالئم برجسته فشاري -۲-۳-۵

تحـت آزمـايش قـرار      ) ت(هنگاميكه عالئم برجـسته مطـابق روش اسـتاندارد پيوسـت            
  .در آنها نبايد هيچگونه شكستگي يا تغيير شكل دايمي ديده شود. گيرد مي
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   انگلستان-۲-۳
  .شود  است كه در اين بخش ارائه ميPart 4- BS 873 استاندارد كشور انگلستان

  

  تعاريف -۲-۳-۱
شـود كـه هـشدار و راهنمـايي و            اي گفتـه مـي      گربـه   به نوعي چشم   :اي دائم   گربه  چشم -

  اطالعات الزم را بصورت بلند مدت به رانندگان ارائه دهد؛
ورت شود كه در عمليات اجرايي بص       مي گفته اي  گربه  چشم به نوعي  :اي موقت   گربه  چشم -

  ؛شوند آوري مي گردند و پس از اتمام عمليات مربوطه جمع موقت در معابر نصب مي
  ؛اي است كه فقط يك سطح بازتابنده دارد گربه نوعي چشم :هاي يكطرفه اي گربه چشم -
  ؛باشد سطح بازتابنده مي كه داراي دو اي است گربه چشم  نوعي:هاي دوطرفه اي گربه چشم -
اي است كه قابليت بازتاب نـور از تمـامي            گربه  نوعي چشم  :هاي چندطرفه  اي  گربه  چشم -

  ؛جهات را دارد
  ؛كرنر است-كيوب هاي بازتابنده داراي كه است اي گربه چشم نوعي :الف گروه اي گربه چشم -
  .هاي محدب است اي است كه داراي بازتابنده گربه نوعي چشم: اي گروه ب گربه چشم -

  

   ضوابط كيفي-۲-۳-۲
 ئم برجسته  ساخت عال-۲-۳-۲-۱

  ي بدون بازتابندگيها گلميخ -
ي بدون بازتابندگي بايد شكل خود را در تمامي طـول عمـر خـود               ها  گلميخسطح رويي   
  .گونه لبه تيزي را در مقابل ترافيك عبوري قرار ندهد حفظ كند و هيچ

  عالئم برجسته بازتابنده -
هاي كالريمتري    ق با ويژگي  هايي مطاب   بايد داراي بازتابنده    قسمت بازتابنده عالئم برجسته     

اگر عالئم برجسته از    . قسمت رويي آنها نبايد داراي هيچگونه لبه تيز باشد        . و نوري داشته باشد   
دو يا چند قسمت تشكيل شده باشد، قسمت بازتابنده آن بايد طوري باشـد كـه قابـل تعـويض                

 .اصلي خارج شودكند، از بدنه  بوده و فقط با ابزار مخصوصي كه توليدكننده پيشنهاد مي
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 عالئم برجسته فشاري -

شـوند و    هستند كه در صورت عبور خودروها از روي آنها فـشرده مـي  اي برجستهعالئم  
  .بايد ضوابط الزم را داشته باشند و پس از عبور خودرو به حالت اوليه خود بازگردند

  عالئم برجسته موقت -
 زرد - آنها بايد فلورسنت سـبز رنگ بدنه. عالئم برجسته موقت بايد از نوع يكطرفه باشند  

  .هاي نوري و كالريمتري آنها مطابق ضوابطشان باشد باشد و ويژگي
  

   مــواد -۲-۳-۲-۲
هـاي   و ويژگـي ) ۱-۲-۳(اي كه مطـابق بـا بنـد     توان از هر نوع ماده  عالئم برجسته را مي   

  . باشد، ساختPart 4-873 BSاستاندارد ) الف(مذكور در ضميمه
  

  هاي كالريمتري براي قسمت بازتابنده عالئم برجسته   ويژگي-۲-۳-۲-۳
 برابر صـفر درجـه   Vكه نور با زاويه ورود عمودي  حدود رنگ قسمت بازتابنده، هنگامي   

گيـري شـود،       درجه اندازه  ۳/۰با زاويه رؤيت    ) R(يا راست ) L( درجه از چپ   ۵ برابر   Hو افقي   
  .بايد مطابق با موارد زير باشد

  

  )بيرنگ (هاي سفيد بازتابنده  .۱
. داشـته باشـند   ) ۱۷-۲(عالئم برجسته سفيد بايد مختصات كرومـاتيكي مطـابق جـدول            

  . بايد برابر مقادير آن باشندY و Xمختصات 
  

 هاي سفيد  مختصات بازتابنده-۱۷-۲جدول
 Yمختصات   Xمختصات   نقطه

۱  
۲  
۳  
۴  

۴۴۰/۰  
۴۸۰/۰ 

۴۵۱/۰ 

۴۰۹/۰  

۳۸۰/۰ 

۴۱۰/۰ 

۴۳۹/۰ 

۴۱۱/۰  
. آيـد  بدسـت مـي  Y  وXيم با رسم خطوط مـستقيم بـين مختـصات    دو خط مستق: تبصره

  .ها بايد در ناحيه بين اين دو خط سفيد قرار گيرد مختصات كروماتيك بازتابنده
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  هاي قرمز بازتابنده  .۲
  .باشد) ۱۸-۲(هاي قرمز بايد مطابق با جدول  مختصات كروماتيكي بازتابنده

 

  هاي قرمز  مختصات بازتابنده-۱۸-۲جدول 

  Yمختصات   Xمختصات   نقطه
۱  
۲  
۳  
۴  

۶۶۵/۰  
۶۵۷/۰  
۷۳۰/۰  
۷۳۵/۰  

۳۳۵/۰  
۳۳۵/۰  
۲۶۲/۰  
۲۶۵/۰  

   

  هاي زرد بازتابنده  .۳
  .باشد) ۱۹-۲(هاي زرد بايد مطابق با جدول  مختصات كروماتيكي بازتابنده

  
  هاي زرد  مختصات بازتابنده-۱۹-۲جدول

  Yمختصات   Xمختصات   نقطه
۱  
۲  
۳  
۴  

۵۷۰/۰  
۵۶۴/۰  
۵۹۵/۰  
۶۰۲/۰  

۴۲۹/۰  
۴۲۹/۰  
۳۹۸/۰  
۳۹۸/۰ 

  

  هاي سبز بازتابنده  .۴
  .باشد) ۲۰-۲(هاي سبز بايد مطابق با جدول  مختصات كروماتيكي بازتابنده

  

  هاي سبز  مختصات بازتابنده-۲۰-۲جدول

  Yمختصات   Xمختصات   نقطه
۱  
۲  
۳  
۴ 

۰۳۰/۰  
۲۲۸/۰  
۳۲۱/۰  
۳۰۲/۰  

۳۸۵/۰  
۳۵۱/۰  
۴۹۳/۰  
۶۹۲/۰  
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  دائم  براي قسمت بازتابنده عالئم برجسته ) تومتريف(هاي نوري   ويژگي-۲-۳-۲-۴
  هاي يكطرفه و دوطرفه اي گربه چشم  .۱

براي هر بازتابنده بر مبناي شرايط آزمايش اسـتاندارد نبايـد           ) R(ضريب شدت روشنايي    
ضربدر ضـريب رنـگ مـذكور در جـدول     ) ۲۲-۲(يا ) ۲۱-۲(كمتر از مقادير مذكور در جداول  

  .باشد) ۲-۲۳(
ويه ورود عمودي براي موارد عادي نصب عالئم برجسته در سطح افقي جـاده              زا: تبصره

  .صفر درجه است
  

  عالئم برجسته چندطرفه  .۲
 ميلـي  ۲هر يك از عالئم برجسته چندطرفه نبايد داراي ضريب شدت روشنايي كمتـر از      

گيري با زاويـه      اندازه. (باشد) ۲۳-۲(كاندالس بر لوكس ضربدر ضريب رنگ مذكور در جدول          
V گيرد  درجه انجام مي۳/۰ برابر صفر درجه و زاويه ديد برابر(.  

 
   براي عالئم برجسته دائم گروه الفR حداقل مقادير -۲۱-۲جدول

  زاويه ورود
۰V= 

۱۵H= 

 چپ و راست

۰V= 

۱۰H= 

  چپ و راست

۰V= 

۱۰H= 

 چپ و راست

۰V= 

۵H= 

  وچپ راست
   درجه۳/۰   درجه۵/۰   درجه۱   درجه۲  زاويه ديد

R (mcd / lx) ۵/۲  ۲۵  ۱۲۰  ۲۲۰  
  

   براي عالئم برجسته دائم گروه بR حداقل مقادير -۲۲-۲جدول 

  زاويه ورود
۰V= 

۱۵H= 

 چپ و راست

۰V= 

۱۰H= 

  چپ و راست

۰V= 

۱۰H= 

 چپ و راست

۰V= 

۵H= 

  وچپ راست
   درجه۳/۰   درجه۵/۰  درجه۱  درجه۲  زاويه ديد

R (mcd / lx) ۲  ۱۰  ۱۵ ۲۰  
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  اي عالئم برجسته بازتابندهه ضرايب رنگ براي بازتابنده  .۳
  .باشند مي) ۲۳-۲(ها بصورت مذكور در جدول  ضرايب رنگ براي بازتابنده

  

  ها  ضرايب رنگ براي بازتابنده-۲۳-۲جدول

  سبز  قرمز  زرد  سفيد  رنگ
 ۲/۰  ۲/۰  ۵/۰  ۱  ضريب

  
  گيري و ارزيابي شدت روشنايي اندازه  .۴

مرحلـه از آزمـايش، كمتـر از        در هـر    ) R(گيري شده شدت روشـنايي        اگر ضريب اندازه  
  :گيرد به شرطي كه مي تأييد قرار باشد، بازتابنده مورد) ۲۲-۲(يا  )۲۱-۲(لمقادير مذكور در جداو

  .حداقل تعيين شده كمتر نباشد% ۸۰ مقدار مذكور از -الف
گيري شده راسـت و چـپ بـراي زاويـه مـشخص، از حـداقل          مقادير متوسط اندازه   -ب

  .تعيين شده بيشتر باشد
 مطـابق بـا     Rاز ميان ده نمونه عالئم برجسته بازتابنده، حداقل نه عدد از آنها بايد مقادير               

در صورت عـدم حـصول نتيجـه        . يا بندهاي الف و ب داشته باشند      ) ۲۲-۲(يا  ) ۲۱-۲(جداول  
مطلوب، بايد يك نمونه ده عددي ديگر مورد استفاده قرار گيرد كه هـر ده نمونـه بايـد شـرايط                 

  .شته باشندالزم را دا
  

 هاي كالريمتري و نوري براي بدنه عالئم برجسته موقت   ويژگي-۲-۳-۲-۵

در زاويـه ورود  . شـود  يك ذوزنقه ساخته مـي   مذكور در جدول Y و Xبا رسم مختصات    
)  زرد-فلورسـنت سـبز  ( درجه و زاويه ديد عمود بر سطح، بازتاب رنگ بدنه عالئم برجسته        ۴۵

برابـر مقـدار مـذكور در       ) Y(يرد و حـداقل ضـريب مـشاهده آن          بايد در ذوزنقه مذكور قرار گ     
  .باشد) ۲۴-۲(جدول 

 و  CIL 1931هـا بايـد بـا دسـتگاه كـالريمتري اسـتاندارد            گيري  تمامي محاسبات و اندازه   
  . انجام گيرندCIL استاندارد D 65روشنايي 
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   مختصات و حداقل ضريب روشنايي بدنه عالئم برجسته موقت-۲۴-۲جدول 
  Yحداقل ضريب بازتاب  Yمختصات  Xتصات مخ  نقطه
۱ ۳۸/۰  ۶۲/۰  ۷۵/۰ 

۲  ۳۲/۰  ۵۴/۰  ۷۵/۰ 

۳  ۴۸/۰  ۳۸/۰  ۷۵/۰ 

۴  ۴۶/۰  ۵۴/۰  ۷۵/۰ 

  
  هاي نوري براي قسمت بازتابنده عالئم برجسته موقت   ويژگي-۲-۳-۲-۶

       در محـدوده تعيـين شـده در جـداول     Rها بايد داراي ضريب شـدت شـبنمايي         بازتابنده
  .باشند) ۲۳-۲(ضربدر ضريب رنگ مذكور در جدول ) ۲۶-۲(و ) ۲-۲۵(

  
  A حداقل و حداكثر ضريب روشنايي عالئم برجسته موقت نوع -۲۵-۲جدول 

  زاويه ورود
۰V= 

۱۵H= 

 چپ و راست

۰V= 

۱۰H= 

  چپ و راست

۰V= 

۱۰H= 

 چپ و راست

۰V= 

۵H= 

  وچپ راست
   درجه۳/۰   درجه۵/۰  درجه۱  درجه۲  زاويه ديد

R (mcd / lx) ۲ ۲۰۰ تا ۶۰ ۱۰۰ تا ۳۲  ۳۶ تا ۱۰  ۸ تا  
  

  B حداقل و حداكثر ضريب روشنايي عالئم برجسته موقت نوع -۲۶-۲جدول 

  زاويه ورود
۰V= 

۱۵H= 

 چپ و راست

۰V= 

۱۰H= 

  چپ و راست

۰V= 

۱۰H= 

 چپ و راست

۰V= 

۵H= 

  وچپ راست
   درجه۳/۰   درجه۵/۰  درجه۱  درجه۲  زاويه ديد

R (mcd / lx) ۱,۴ ۲۰۰ تا ۱۳ ۱۰۰ تا ۱۰  ۳۶  تا۷  ۸ تا  
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  بازتاب نور در بدنه عالئم برجسته موقت -۲-۳-۲-۷ 

هاي موقت پس از سه ماه نصب در شرايط جوي بين اول آوريل              اي  گربه  رنگ بدنه چشم  
  .اين استاندارد باشد) ۵-۲-۳(بايد بر مبناي بند ) فروردين و مهرماه( اكتبر ۳۱و 

 

 نده عالئم برجسته در مقابل فرسايش و خوردگي  مقاومت قسمت بازتاب-۲-۳-۲-۸

هـا بايـد     ، بازتابندهPart 4-873 BSاستاندارد ) پ(پس از انجام امور مربوط در ضميمه 
 .باشند) ۳-۲-۳(و) ۱-۲-۳(هاي كالريمتري و نوري مذكور در بندهاي  داراي ويژگي

  

  عالئم برجسته فشاري -۲-۳-۲-۹

           اســتاندارد) ت( آزمــايش مــذكور در ضــميمه عالئــم برجــسته فــشاري پــس از انجــام
Part 4-873 BS هـاي آنهـا نبايـد      نبايد در مقابل فشار شكسته شوند و هيچ بخش از بازتابنـده

 .غيرقابل رؤيت باشد
  

   اياالت متحده -۲-۴
باشـد كـه در ايـن بخـش      مي ۴۲۸۰D ASTMاستاندارد عالئم برجسته در اياالت متحده 

  .شود ارائه مي
  

   تعاريف-۲-۴-۱
بازتابنده در جهـت مـشاهده      ) I(نمايي    نسبت شدت شب    :١،1Rنمايي  ضريب شدت شب  

بازتابنـده در صـفحه عمـود بـر جهـت برخـورد نـور، كـه بـر حـسب                     ) E(به شدت روشنايي    
 ؛شود بيان مي) cd / lx  (٢برلوكس  كاندالس

  ؛٣)CIE(ام استاندارد بيان شده با فام مطابق با سيستم ف :رنگ
اي در سطح افق مابين خط برخورد نور و خط عمود بر لبه عالئم       زاويه :زاويه ورود افقي  

 ؛ رابطه دارد2B اين زاويه با قسمت دوم زاويه ورودي؛برجسته

                                                 
1- Coefficient Of Luminous Intensity 
2- Candelas Per Lux 
3- Commission International Del’Eclairage 1931 
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 ؛محور ديد و )شده بازتابيده نور( روشنايي مابين محور روي بازتابنده در اي زاويه :ديد زاويه

گردد و اين خاصـيت بـراي        تابشي كه دقيقاً در جهتي كه از آن ساطع شده، برمي           :بازتاب
  .ها در جهت ساطع شدن آنها وجود دارد دامنه وسيعي از تابش

  

  بندي   طبقه-۲-۴-۲ 
عالئم برجسته بازتابنده در اياالت متحده بر حسب نوع، رنگ و خصوصيات رويـه آنهـا                

  .شوند بندي مي طبقه
  

  بندي بر اساس نوع طبقه -الف
- Type A: عالئم بازتابنده دوطرفه كه هر دو طرف داراي رنگ يكسان است. 

- Type B:عالئم بازتابنده يكطرفه كه هر دو طرف داراي رنگ يكسان است . 

- Type D :عالئم بازتابنده يكطرفه كه رنگهاي دو طرف متفاوت است. 

- Type E: گهاي دو طرف بازتاب يكسان استعالئم بازتابنده دوطرفه كه رن. 
  

 بندي بر اساس رنگ   طبقه-ب

W -سفيد   
Y -زرد  

R -قرمز  

B -آبي  
G –سبز   

 

  بندي بر اساس رويه   طبقه-پ
 ١عالئم بازتابنده با لنزهاي پالستيكي) ۱

   ٢عالئم بازتابنده با لنزهاي سخت و مقاوم در برابر سايش) ۲

                                                 
1- Plastic Lens 
2- Abrasion – Resistant Lens 
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سفيد يكطرفه بـا لنزهـاي مقـاوم در برابـر       /  قرمز اي ، عالمت بازتابنده  ERWHبراي مثال   
  .سايش است

  

  ضوابط كيفي  -۲-۴-۳ 
  : به قرار زير استD 4280 ضوابط عالئم مطابق استاندارد     

  

  ساخت  -۲-۴-۳-۱
 . نوع بازتابنده آنها از نوع منشوري باشد-۱

، )D 788بنـدي   هاز طبقـ  ۸گريـد   (١كريليـت  متا هاي بازتابنده بايد با مواد متيل  قسمت-۲
 از B34750 PC 110گريـد  (كربونيـت   كريليت اصالح شده فـشرده يـا پلـي    متا متيل
 .ساخته شده باشد ) D 3935بندي  طبقه

 .متر باشد  ميلي۳/۲۰ ارتفاع حداكثر عالئم نبايد بيش از -۳

 .متر تجاوز كند  ميلي۱۳۰ عرض حداكثر عالئم نبايد از -۴

 .درجه باشد ۴۵ ابنده و كف آنها نبايد بزرگتر از زاويه بين وجه عالئم بازت-۵

 .شود  كف عالئم نبايد صاف و صيقلي باشد زيرا ازقابليت چسبندگي آن كاسته مي-۶

اي كه حـداكثر خطـا بـراي دورتـرين نقطـه كـف                 كف عالئم بايد تخت باشد بگونه      -۷
 .متر است  ميلي۳/۱بازتاب برابر 

 ماهـه بـر   ۶ي عالئم بايـد در حـين آزمـايش     ديگر مالحظات ساخت مربوط به كاراي   -۸
مدت آزمايش در شرايطي كه وضعيت ترافيكـي و         . روي راه مورد ارزيابي قرار گيرد     

 .تر است، انتخاب شود وهوايي بحراني آب
 
   ضوابط اجرايي -۲-۴-۳-۲

  گيـري شـده      براي عالئمي كه كف آنهـا تخـت اسـت، مقاومـت چـسبندگي انـدازه                -۱
عالئم تختي كه حداقل مقاومـت چـسبندگي        . باشد MPa ۴/۳ نبايد كمتر از   ها  چسب

                                                 
1- Methyl Methacrylate 
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MPa ۴/۳      ي اپكسي دارند، از نظر مقاومت چـسبندگي بـا       ها  چسب را در آزمايش با
 .هاي قيري نيز مورد تأييد هستند چسبنده

 .باشد )۲۷-۲( شده نبايد كمتر از مقادير جدول گيري اندازه نمايي ضريب شدت شب -۲
 

  R 1،ي نماي  ضريب شدت شب-۲۷-۲جدول
  زاويه ورودي

2 β)درجه(  
  زاويه ديد

α)1حداقل مقدار   )درجه R بر حسبmcd / lx 

  ۲/۰  ۰  آبي  سبز  قرمز  زرد  سفيد
۲۷۹ ۱۶۷  ۷۰  ۹۳  ۲۶  

۲۰ / -۲۰+  ۲/۰  ۱۱۲  ۶۷  ۲۸  ۳۷  ۱۰  
        

 ي خصوصيات فيزيك-۲-۴-۳-۳

 كيلوگرم، براي عالئـم بـه طـول و    ۹۰۹عالئم برجسته بايد در برابر :   مقاومت خمشي  -۱
همچنـين آنهـا    .مقاومت كنند متر،  سانتي۱۰عرض مساوي تا اختالف طول با عرض 

حداكثر تغيير شـكل    . نبايد در حين تحمل اين نيرو دچار اعوجاج يا شكستگي شوند          
  .متر است  ميلي۳/۳مجاز بازتاب برابر 

 كيلوگرم، براي عالئـم بـه طـول و          ۲۷۲۷ عالئم برجسته بايد در بار        : مقاومت فشاري  -۲
همچنـين آنهـا    . متر، مقاومت كنند     سانتي ۱۰عرض مساوي تا اختالف طول و عرض        

حداكثر تغييـر شـكل     . نبايد در حين تحمل اين بار دچار اعوجاج يا شكستگي شوند          
 .متر است  ميلي۳/۳مجاز بازتاب برابر 

شود،    روشن مي  CIE و مطابق استاندارد     Aهنگاميكه بازتابنده توسط منبع نور       : رنگ   -۳
  .باشد) ۴-۲(و شكل) ۲۸-۲(رنگ نور بازتابش شده بايد در طيف رنگ جداول 
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   نقاط طيف رنگ بازتابنده سفيد – الف-۲۸-۲جدول 
  X Y  شماره نقطه

۱  ۳۱۰/۰  ۳۴۸/۰ 

۲  ۴۵۳/۰  ۴۴۰/۰  
۳  ۵۰۰/۰  ۴۴۰/۰  
۴  ۵۰۰/۰ ۳۸۰/۰  
۵  ۴۴۰/۰  ۳۸۰/۰  
۶  ۳۱۰/۰  ۲۸۳/۰  

  

   نقاط طيف رنگ بازتابنده زرد – ب-۲۸-۲جدول 
  X Y  شماره نقاط

۱  ۵۴۵/۰  ۴۲۴/۰  
۲  ۵۵۶/۰  ۴۳۹/۰  
۳  ۶۰۹/۰  ۳۹۰/۰  
۴  ۵۹۷/۰  ۳۹۰/۰  

  

   نقاط طيف رنگ بازتابنده قرمز – پ -۲۸-۲جدول 
  X Y  شماره نقاط

۱  ۶۵۰/۰  ۳۳۰/۰  
۲  ۶۶۸/۰  ۳۳۰/۰  
۳  ۷۳۴/۰  ۲۶۵/۰  
۴  ۷۲۱/۰  ۲۵۹/۰  

  

   نقاط طيف رنگ بازتابنده آبي – ت -۲-۲۸
  X Y  شماره نقاط

۱  ۰۳۹/۰  ۳۲۰/۰  
۲  ۱۶۰/۰  ۳۲۰/۰  
۳  ۱۶۰/۰  ۲۴۰/۰  
۴  ۱۸۳/۰  ۲۱۸/۰  
۵ ۰۸۸/۰  ۱۴۲/۰ 
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   نقاط طيف رنگ بازتابنده سبز – ث -۲۸-۲جدول 
  X Y  شماره نقاط

۱  ۰۹/۰  ۷۳۳/۰  
۲  ۲۸۸/۰  ۵۲۰/۰  
۳  ۲۰۹/۰  ۳۹۵/۰  
۴  ۰۱۲/۰  ۴۹۴/۰  

  

  
  

   CIE1931 طيف رنگ مطابق-۴-۲شكل

 
   مقاومت شكست لنز-۴

شـود    هنگاميكه مطابق روشهاي استاندارد به لنز ضربه وارد مي    :اي لنز  مقاومت ضربه ) الف
تركي شعاعي   متر در آن ايجاد شود و نبايد هيچ  ميلي۴/۶ ترك شعاعي بزرگتر از ۲ بيشتر از نبايد

  .شدگي در لنزها ايجاد شود  امتداد يابد و نبايد هيچ اليه١ منطقه مقاوم سايشبه سمت لبه

                                                 
1- Abrasion Resistant Area 
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هنگاميكه لنز در سيكل دمايي استاندارد قرار گيرد، نبايـد هـيچ تـرك يـا            :  سيكل دما ) ب
  .شدگي در آنها بوجود بيايد اليه

 ۱۰۰۰۰ هايي كه در مقابل سـايش مقـاوم نيـستند، از هـر              براي بازتابنده  :برداري  نمونه )ج
 عـدد بـراي آزمـايش    ۴۰ عالمـت،  ۱۰۰۰۰ عدد و براي هـر بـسته بـيش از    ۲۰عالمت يا كمتر،   

براي عالئم داراي سطح مقاوم در برابر سايش ده عدد نمونه بيشتر بـراي       . شود  مي ١برداري نمونه
  . عدد در هر بسته باشد۲۵۰۰۰تعداد عالئم نبايد بيشتر از . آزمايش نياز است

  

  د و تجديد آزمايشها  تعد)چ        
چنانچه بـيش از  . براي ضريب شدت شب نمايي، كل نمونه عالئم بايد آزمايش شوند      -

 از آنها برداشته شـده اسـت،        ها  نمونهاي كه    ها تأييد نشود، كل بسته     ده درصد بازتابنده  
براي مقاومت سايشي عالئم، چهار وجه بازتابنده قرار داده شـده در            . شود  ميمرجوع  
 چنانچه بيش از    ؛بايد در معرض سايش قرار گرفته و آزمايش شوند         ومتريكفت ضوابط

  . شود ميمرجوع  است، شده برداشته آنها از ها نمونه كه اي بسته كل نشود، تأييد نمونه يك
، مقاومت خمشي، مقاومت فـشاري و رنـگ سـه قطعـه             ها  چسبمقاومت چسبندگي    -

براي آزمايش فتومتري، رنگ و سـايش       قطعاتي كه قبالً    . بايد مورد آزمايش قرار گيرد    
توان براي آزمايشهاي مقاومت چسبندگي و مقاومت خمـشي و           اند را مي   استفاده شده 

ها تأييد نشود كل     چنانچه بيش از يك قطعه از نمونه      . مقاومت فشاري نيز استفاده كرد    
  .شود ميها از آن برداشته شده است، مرجوع  بسته اي كه نمونه

هاي مقاوم در برابر سايش، براي مقاومت ضربه لنز و مقاومت سـيكل             فقط براي بازتاب    -
چنانچه بيش از يك نمونه از آنهـا تأييـد نـشود، كـل              . دما ده قطعه بايد آزمايش شود     

  .شود مي از آنها برداشته شده است، مرجوع ها نمونهاي كه  بسته
ايش مجـدد آزمـايش   هاي فوق را براي آزم توان دو برابر تعداد نمونه     با مجوز ناظر مي     -

 . كرد

                                                 
1- Sampling 
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   روشهاي آزمايش )ح
   مقاومت چسبندگي -۱

ــابق بخــشهاي      ــف تخــت مط ــا ك ــم ب ــسب عالئ ــسبندگي چ ــت چ                       از۱۲ و ۱۳مقاوم
237 T.No AASHTO 4280از) ۱-۹( و بخش D ASTM شود مي انجام.  

   ضريب شدت روشنايي -۲
 و مشخـصات فنـي   D ASTM 4280از) ۲-۹(ضريب شدت شب نمايي مطـابق بخـش   

1825-A-W-FFشود مي  انجام.  
   ويژگيهاي فيزيكي -۳

 مقاومت خمشي  -

 سـاعت قبـل از آزمـايش قـرار          ۴ به مدت    C ْ ۰/۲±  ْ ۰/۲۳عالئم در شرايط دمايي    §
 .گيرد

گيـرد    ميلي متر قرار مـي     ۴/۲۵مركز كف عالئم بر روي سيلندر فلزي قايم به قطر            §
 . ميلي متر است۴/۶ديواره آن و ضخامت ۷۶ كه قطر داخلي سيلندر

 .شود مياز طريق يك پالگ در مركز عالئم وارد  mm / min۰/۵باري با نرخ  §
 

 :مقاومت فشاري -

§ ساعت قبل از آزمايش قرار گيرد۴ به مدت ۰/۲۳ْ  ±۰/۲عالئم در شرايط دمايي .  
ابعـاد  . گيـرد   قرار ميmm۱۳عالئم بر مركز يك صفحه فوالدي تخت به ضخامت      §

 . بزرگتر از ابعاد كف عالئم استاين صفحه

بـا ضـخامت    ) دسـتگاه سـنجش انعطـاف     ( ١در روي عالئم صفحه االسـتومتريك      §
mm۵/۹  دستگاه ( ٢اين صفحه بزرگتر از عالئم است و يك دورومتر        . گيرد  قرار مي

 . دارد۶۰) سنجش دوام

                                                 
1- Elastometric 
2- Durometer 
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ايـن  . گيرد متر قرار مي    ميلي ۱۳در باالي االستومتريك صفحه فوالدي به ضخامت         §
 .فحه بزرگتر از اندازه عالئم استص

 .شود ميبه آن وارد  min / mm ۵/۲باري با نرخ  §
 

  ]۲[رنگ  -
ــابق  § ــم مط ــگ عالئ ــد  E Practice 811رن ــه دي ــه وروديْ ۲/۰ در زاوي  ۰ و زاوي

 . دقيقه قوس باشد۶دهانه زاويه بين گيرنده و منبع بايد . شود مي گيري اندازه
 

 )  با سطح سختفقط براي عالئم(مقاومت شكست لنزها  -

 . نگهداري شودC ْ۵۵ ساعت در اجاق حرارتي در دماي۱عالئم به مدت  §

اي عمود بر مركـز بازتابنـده عالئـم بوسـيله            ، ضربه شود  ميهنگاميكه دما باال برده      §
 از فاصـله   mm۴/۶ داراي يك سر نيمه كروي بـه شـعاع           g۱۹۰يك دارت به وزن     

mm۴۵۷  صفحه بازتابنده عالئم در يـك  براي انجام آزمايش ضربه. شود ميوارد ،
كننده مـذكور بـر يـك سـطح صـلب            ثابت. شود  ميداشته   محل فوالدي، افقي نگه   

 .گيرد همانند صفحه بتني قرار مي

 .شود ميشدگي صفحه بازتابنده بررسي  خوردگي و اليه اليه ترك §
 

 مقاومت در برابر سيكل حرارت -

 سـيكل، در    ۳ سـاعت در     ۴دت   بـه مـ    -C ْ ۷، بعد از قرار داشتن در دماي      ها  نمونه §
  .گيرد  ساعت قرار مي۴ به مدت C  ْ۶۰دماي

 .شود ميشدگي صفحه بازتابنده بررسي  ترك خوردگي و اليه اليه §





  





  

  
  
  
  

  فصل سوم
  

   كاربرد انواع عالئم برجسته
  

ها و يا بصورت      كشي  عالئم برجسته براي مشخص كردن امتداد راه، يا به عنوان مكمل خط           
اصول استفاده از عالئم برجسته راه در رنگ، كـاربرد و         . شوند  استفاده مي   ها كشي جايگزيني خط 

براي مشخص كردن مـسير حركـت خودروهـا      . ها است  كشي تركيب، مثل اصول استفاده از خط     
  : رعايت ضوابط كلي زير ضروري است

 .دكشي محور و حاشيه راه بايد امكان رانندگي بهينه را براي رانندگان فراهم كن  خط-۱

 عالئم برجسته راه در خطوط حركت در آزادراهها و بزرگراههـا و خطـوط محـوري                 -۲
ها، ضوابط    لزوم استفاده از آنها وابسته به توصيه      . راههاي اصلي و فرعي استفاده شود     

 .و شرايط هندسي راه است

 .كشي حاشيه راه مطابق آيين نامه ايمني راههاي كشور بايد پيوسته باشد  خط-۳

لـزوم  . شـود  كشي از عالئم برجـسته اسـتفاده مـي         يه چپ راهها عالوه بر خط      درحاش -۴
 .ها، ضوابط و شرايط هندسي راه است استفاده از آنها وابسته به توصيه

. شـود   به غير از موارد استثنايي، عالئم برجسته در حاشيه راست راهها بكار برده نمي              -۵
مانند گاردريل، درخت، چاله، ترانـشه   هنگاميكه مانع ثابتي   -۱:شرايط استثنايي مانند  (
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 تشخيص دقيق مسير براي راننـده مـشكل         -۲. يا غيره در كنار راه وجود داشته باشد       
 .) تعداد خطوط عبور يا عرض راه  در طول جاده كم شود-۳. باشد

  .  كشي شوند  متر نبايد خط۵/۵ محور راههاي باريكتر از -۶
خصوصيات هر نوع از آنها وابسته بـه نـوع       . د دارد انواع مختلفي از عالئم برجسته راه وجو      
  . عملكردي است كه بايد از خود نشان بدهند

  چـپ هـاي حاشـيه   كشي باشد بجز در خط بطور كلي عالئم برجسته بايد هم رنگ فام خط      
عالئم برجسته سفيد، زرد، قرمز يا آبي    . م همواره بايد زرد باشد    ئ خطوط محور كه اين عال     راه و 

. هاي سـفيد و زرد اسـت   كشي مفهوم عالئم برجسته سفيد و زرد رنگ همانند خط       . رنگ هستند 
هنگاميكه از عالئم يـك     . روند   بكار مي  ١"مسير اشتباه "عالئم برجسته قرمز رنگ به منظور اعالم        

شود، از طرف قرمز آنها در جهتي كـه راننـده در             طرفه قرمز در وروديها و خروجيها استفاده مي       
 عالئم برجسته بازتابنده آبي رنگ در مناطق شهري           .شود كند، استفاده مي     مي مسير اشتباه حركت  

 عالئـم آبـي رنـگ را نبايـد     .شـوند  نشاني استفاده مي و براي مشخص كردن محل شيرهاي آتش     
 آبي بوسيله تشكيالت آتش نشانان نصب و        عالئم برجسته بازتابنده  . براي مقاصد ديگر بكار برد    

متـري خطـوط محـوري، حاشـيه راه، و در محـل               ميلـي  ۱۰۰ بايـد در     آنهـا . شوند نگهداري مي 
  .شيرهای آتش نشاني نصب شوند

شوند، آنها را بايد در شـانه و     هنگاميكه اين عالئم در آزادراهها يا راههاي اصلي استفاده مي         
بـدليل آنكـه ممكـن اسـت        . در سمت راست خط حاشيه در مقابل شير آتش نشاني نصب كرد           

ني در راههايي كه سرعت در آنها زياد است، به سختي ديده شوند، تشكيالت              شيرهاي آتش نشا  
  .توانند درخواست نصب تابلوهاي مكمل كنند آتش نشاني مي

. شوند كه ديدن آنها تنها از يك سـو الزم اسـت              استفاده مي  هايي  موقعيتعالئم يكطرفه در    
د كه ديدن آنها از دو سـو هـم          شون   استفاده مي  هايي  موقعيتعكس عالئم برجسته دوطرفه در      لبا

  . الزم است

                                                 
1- Wrong Way 
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استفاده از عالئم برجسته فقط در شرايط خاص و به جهت مسائل ايمني بصورت عرضـي                 
نامـه ايمنـي راههـا     شود و در صورت استفاده عرضي از عالئم برجسته ضوابط آيـين  پيشنهاد مي 

  .بايد رعايت شود
دي توضيحات مشروح در ايـن فـصل        در مورد انواع عالئم برجسته از نظر كاربرد وعملكر        

  .شود ارائه مي
  :        كاربرد انواع عالئم برجسته به قرار زير است

          
  ) NRPMs( ١ عالئم برجسته غيربازتابنده-۳-۱

صداي توليد شـده  . شوند ها، استفاده مي كشي          اين عالئم براي ديد روز، همانند ديگر خط    
شود كـه راننـده آمـاده و         خورد چرخ وسايل نقليه با آنها، موجب مي       از عالئم برجسته در اثر بر     

اين عالئم عمدتاً از مواد سـراميكي و پالسـتيكي سـاخته شـده و سـطحي        . گوش به زنگ باشد   
صيقلي بودن سطح موجـب مقاومـت در برابـر خراشـيدگي سـطح و مانـدن اثـر                . صيقلي دارند 

  .شود الستيك وسايل نقليه روي آنها مي
  .شود هاي طولي استفاده مي كشي  عالئم برجسته غيربازتابنده براي جايگزيني با خط        

   

  
   نمونه عالئم برجسته غير بازتابنده -۱-۳شكل

                                                 
1- Non – Reflective Raised Pavement Markers 
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ي سراميكي بيشتر از هزينـه ديگـر مـصالح و عالئـم افقـي ماننـد                 ها  گلميخ         هزينه نصب   
ي هـا  گلمـيخ . ه غيربرجسته، اسـت رنگهاي قابل حل در آب، يا ترموپالستيك، چه برجسته و چ        

گيرنـد، هزينـه بـااليي در طـول عمـر            سراميكي كه در طول خطوط عبور مورد استفاده قرار مي         
از اينـرو  . دليل اين امر حركت وسايل نقليه از روي آنها و كنده شدن آنهـا اسـت           . خويش دارند 

  .عمر عملكردي آنها كم است
ي سراميكي، كاركنان هم در معرض خطـر        ها  ميخگل         در حين عمليات نصب و نگهداري       

كننـد، امكـان كنـده و        همچنين هنگاميكه وسايل نقليه با سرعت زياد حركت مي        . گيرند قرار مي 
  .پرتاب شدن اين عالئم وجود دارد

            

 ) RRPMs( ١ عالئم برجسته بازتابنده-۳-۲ 
قـسمت  . شود رجسته بازتابنده استفاده مي   مندي از قابليت ديد شب، از عالئم ب                 براي بهره 

 ٣در قسمت پوسته اكريلـي ) ٢اي يا كيوب كرنر  شيشه]هاي گوي[هاي  شامل كره (بازتابنده عالئم   
  ))۲-۳(شكل.(گيرد است، قرار مي) النه زنبوري(يا پالستيكي كه كف آن تخت يا خانه به خانه 

  

  
  كرنر   نده كيوب عالئم برجسته بازتابنده با عوامل بازتاب-۲-۳شكل 

          

انـد، بايـد از جـنس شيـشه،      اي تـشكيل شـده     هـاي شيـشه     هاي عالئمي كه از گوي      نگين
ها عملكردي هماننـد     هر كدام از اين نگين    . پالستيك و يا پالستيك مقاوم در برابر سايش باشند        

هاي  مشخص است، عمر با گذشت زمان نگين      ) ۴-۳(همانگونه كه از نمودار   . دارند) ۳-۳(شكل
                                                 
1- Retro – Reflective Raised Pavement Markers 
2- Corner Cubes 
3- Acrylic 
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ايـن  .  اسـت ها  كمتر در ابتداي استفاده، بيشتر از باقي انواع نگين CILاي با وجود ضريبشيشه
  . ها با گذشت زمان است نمودار يك نمونه از آزمايش تست عملكرد نگين

  
 اي  عالئم برجسته بازتابنده با عوامل بازتابنده گوي شيشه-۳-۳شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  درازمدت عالئم برجسته آزمايش عملكرد -۴-۳شكل
  

  

  
             عالئم برجسته مهاري-۵-۳شكل

      طول مدت آزمایش                

رض
شب

ت 
شد

ب 
ی

 
یی

نما
 

ــدت        ــریب ش ــت ض ــزان اف می
ــل شــبنمایی ــواع عوام ــراي ان  ب
 بازتابنده



                                                                             كاربرد انواع عالئم برجسته ٤٨

كـاميون،  ( براي راههايي كه ترافيك سنگين       اي كه بازتابنده هستند،     عالئم برجسته مهاري  
اسـتفاده از ايـن عالئـم در مكانهـايي كـه            . باشند  در آن زياد است، مناسب مي     ) تريلر و اتوبوس  

اي از ايـن     نمونـه ) ۵-۳(در شـكل  . شـود    نيست، توصيه مي   آسفالت از كيفيت مناسبي برخوردار    
  .  درجه و يا معمولي باشد۱۹تواند اين دسته از عالئم مي. دسته عالئم آورده شده است

عالئم برجسته بازتابنده براي فراهم آوردن ديد راه در شب و در مناطقي كه روشنايي راه            
 از عالئم برجسته زياد است ولي اين عيـب بـا   هزينه اوليه استفاده. شود كافي نيست، استفاده مي  

از . شـود  افزايش قابليت ديد راه در شرايط جوي نامساعد و طول عمر زياد عالئـم جبـران مـي                 
آنجا كه عالئم برجسته بازتابنده راه قابليت ديد شب را به خصوص در طول بارش باران بهبـود               

هـا، خطـوط    پهاي خروجي، وروديهاي پلبخشند، استفاده از آنها در مناطق خطرناك مانند رم      مي
 اصـوالً اسـتفاده از عالئـم        .انتقال، قوسهاي افقي و مناطق كارگـاهي اكيـداً توصـيه شـده اسـت              

كشيها، به آزادراهها و راههاي بـا اسـتاندارد بـاال كـه در آنهـا حجـم زيـاد           برجسته به جاي خط   
  .است، محدود شده شود ميها  كشي ترافيك موجب خرابي سريع انواع خط

        عالئم برجسته بازتابنده براي تكميل خط كشيها و بـه منظـور افـزايش كـارايي آنهـا، بـه                 
عالئـم  . شـوند  ، استفاده مـي   )مه و رطوبت  (خصوص در شب و در شرايط آب و هوايي سخت           

همچنـين  . برجسته بازتابنده مكمل خط كشيهاي مياني، خطوط عبور و خطوط حاشـيه هـستند             
گذاري مناطقي كه دو يا چند مسير با         ور هدايت حركت وسايل نقليه و عالمت      اين عالئم به منظ   

  .شوند كنند، استفاده مي هم تالقي مي
  

  

  ١ درجه يا چشم ببري۳۶۰عالئم برجسته -۳-۳
براي بهبود بازتاب نور ساتع شده از وسيله نقليه در هنگام بارندگي شب و هدايت بهتـر                 

مزايـاي  . شود از اين نوع عالئـم اسـتفاده شـود            توصيه مي  وسايل نقليه در قوسهاي افقي و قائم      
  : درجه نسبت به ساير عالئم برجسته عبارتند از۳۶۰اصلي عالئم برجسته 

                                                 
1- Tiger Eye 
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 درجه بـودن آنهـا بازتـاب نـور          ۳۶۰ از هر طرف كه نور به آنها تابيده شود با توجه به              -۱      
  .گيرد صورت مي

ذا براي قوسهايي كه از نظر طرح هندسي ضعيف         شوند ل   قوسهاي راه بخوبي رويت مي     -۲      
  .هستند بسيار مناسبند

  . سطح اين عالئم سخت و در برابر خراشيدگي مقاوم است-۳      
  . مقاومت اين عالئم در برابر ضربه زياد است و طول عمر بااليي دارند-۴      
  . تمام قسمت برآمده اين عالئم قابليت بازتابندگي دارد-۵      

گيرنـد و بـه تميزكـردن و          با آنكه سطحي صاف دارند ولي گرد و غبار بـه خـود نمـي               -۶      
  .نگهداري نيازي ندارند

  . براي استفاده در ميادين مناسب هستند-۷      
     

  
   درجه ۳۶۰ عالئم برجسته -۶-۳شكل 

  

  ) TRPMs( ١ عالئم برجسته موقت-۳-۴
 برجسته موقت، آنهـا را از پالسـتيك بـا مقاومـت                     براي ايجاد مقاومت مطلوب در عالئم     

بعد از ترميم يا روسازي مجدد راه، براي مشخص كردن مسير حركـت    . سازند ضربه اي زياد مي   
اسـتفاده از  . شـود  كشي، از عالئم برجسته موقت راه استفاده مـي    وسايل نقليه، تا زمان انجام خط     

ايـن عالئـم عمـدتاً زرد رنـگ         . ه اسـت  عالئم برجسته موقت براي اين منظور مقرون بـه صـرف          
  .هستند

                                                 
1- Temporary Raised Pavement Markers 
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  عالئم برجسته موقت -۷-۳شكل

  

         عالئم موقت روسازي ابزاري مناسب و كارا براي مشخص كردن مسير حركـت وسـايل              
معموالً اين عالئم در عمليـات سـاخت و مرمـت و منـاطق كـاري          . نقليه در روز و شب هستند     

  .شوند استفاده مي
 آب و هوايي، عالئم برجسته موقت به مدت چند هفته و تا زمـان انجـام                 بسته به شرايط  

عالئم برجسته موقت بازتابنده براي مشخص كـردن موقـت خطـوط            . روند ها بكار مي   كشي خط
عالئم برجسته موقت بايد بتوانند الگوي عالئم برجـسته         . شود عبور و خطوط محور استفاده مي     

  .سازي كنند يهبازتابنده دائمي را به طور نسبي شب
  
  ) IRPMs( ١ عالئم برجسته نورافشان-۳-۵

عالئم برجسته نورافشان با افزايش تاريكي، هـدايت بـصري بهتـري را در شـب فـراهم                  
شـود، ايـن     بخصوص در شرايط آب و هوايي بد كه كارايي عالئم معمولي حداقل مـي             . كنند مي

 وضـعيت مـشخص شـدن مـسير،به         اين عالئم گران قيمت، با بهبـود      . عالئم بسيار مفيد هستند   
  .رسانند يابي افقي وهدايت وسايل نقليه ياري مي رانندگان در موقعيت

  
   عالئم برجسته نورافشان  -۸-۳شكل 

                                                 
1- Illuminated Raised Pavement Markers  
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ايـن عالئـم   . شـود  فـراهم مـي  ) ديودهاي نورافـشان  ( LED١         روشنايي اين عالئم توسط     
  .شوند وز شارژ ميهنگاميكه نور محيط اطراف كافي نيست روشن شده و در نور ر

         عالئم برجسته نورافشان براي ايمني راهها و به منظور كاهش تصادفات در مكانهايي كه              
هزينـه اسـت،    نياز به بهبود ديد مسير حركت وجود دارد، و يا تأمين روشنايي مسير مشكل يا پر          

  .روند بكار مي
ير بازتابنده نشان داده شـده      خالصه كاربرد عالئم برجسته بازتابنده و غ      ) ۱-۳(در جدول   

هـاي ايـران،    نامه ايمنـي راه  كشي و بر اساس آيين رنگ عالئم برجسته بايد مطابق فام خط . است
  . سازمان برنامه و بودجه، باشد۲۶۸ نشريه شماره

  

   مزايا و مشكالت استفاده از عالئم برجسته-۳-۶  
 : هاي استاندارد به قرار زير است  كشي بطور كلي فوايد عالئم برجسته نسبت به خط         

هـا بـه خـصوص در         كـشي   عالئم برجسته بازتابنده خواص بهتري نسبت به خـط         -
  .دارند) آلود برفي، باراني، مه(شرايط جوي نامساعد 

هـا دارنـد و طـول دوره     كـشي  عالئم برجسته بازتابنده دوام بيشتري نسبت به خط   -
هنگـامي كـه ترافيـك     . هاسـت   كـشي   تعويض آنها بيشتر از طول دوره تجديد خط       

از عمليـات مكـرر   , سنگيني درراهها وجـود دارد، بـا اسـتفاده از عالئـم برجـسته          
 .شود كشي اجتناب مي خط

عبور وسايل نقليه از روي عالئم برجسته با لرزش و توليد صدايي خـاص همـراه          -
 .كند گان وسايل نقليه ايجاد مي اي براي رانند است، لذا هشدار ثانويه

 نور عالئم برجسته بازتابنده به راننده در جهـت هـدايت صـحيح وسـيله              انعكاس -
 .كند نقليه كمك مي

توان همانند نوارهاي عرضـي بـا قابليـت توليـد             عالئم برجسته غيربازتابنده را مي     -
 .صدا استفاده كرد

                                                 
1- Light Emitting Diodes 
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   رنگ عالئم برجسته و كاربردهاي آن -۱-۳جدول
  رنگ  انواع بازتابنده  كاربرد

منقطع، ممتد، خطوط (تمام خطوط عبور 
  سفيد   يكطرفهعالئم برجسته بازتابنده  )عبور اتوبوس، خطوط ويژه اتوبوس

جايگزين ( خط عبور در راههاي چندخطه
  )ها كشي خط

 عالئــم برجــسته بازتابنــده و غيــر

  سفيد  بازتابنده

  زرد   دوطرفهعالئم برجسته بازتابنده  )سبقت مجاز(خطوط محور
 دوطرفه و ئم برجسته بازتابندهعال  )سبقت ممنوع(خطوط محور 

   زرد*  دو رديفه

  خطوط حاشيه
  زرد   يكطرفهعالئم برجسته بازتابنده  راههاي تفكيك شده در چپ سمت  حاشيه-

  خطوط حاشيه
ــت در آزادراه - ــمت راس ــيه س ــا  حاش  ، ه

  هاي ديگر  ها و راه بزرگراه
   يكطرفهعالئم برجسته بازتابنده

  قرمز
ستفاده مجاز به ا كه مواقعي در(

  .)در حاشيه راست هستيم
  خطوط حاشيه

 خارج جزاير ترافيكي يا رمپهاي ورودي -
  و خروجي آزادراهها

   يكطرفهعالئم برجسته بازتابنده

  زرد 
  )ترافيك جريان چپ سمت(

  قرمز 
  )ترافيك جريان راست سمت(

  خطوط حاشيه
  زرد    دوطرفهعالئم برجسته بازتابنده  كشي شده  هاي خط  خارج ميانگاه-

ها با  خطوط اتصال در خروجي  بزرگراه
  سفيد   يك طرفهعالئم برجسته بازتابنده  هاي ديگر راه

  هاي راه در داخل تونل
   دوطرفهعالئم برجسته بازتابنده

  سفيد
  )سمت چپ جريان ترافيك(

  قرمز 
  )جريان ترافيك راست سمت(

  مكان شيرهاي آتش نشاني  آبي   دوطرفهعالئم برجسته بازتابنده
 آبي فقـط بـراي مـشخص كـردن موقعيـت            عالئم برجسته بازتابنده  

آنهـا بوسـيله تـشكيالت آتـش        . روند شيرهاي آتش نشاني بكار مي    
آنها را نمي توان براي مـشخص       . شوند نشاني نصب و نگهداري مي    

  .كردن مسير استفاده كرد
شد، از دو رديف عالئم برجسته زردرنگ اسـتفاده   وقتي در بخشي از معبر، براي هر دو سوي خط محور سبقت ممنوع با         -  الف  *

  .شود مي
وقتي در بخشي از معبر، فقط براي يك طرف خط محور سبقت ممنوع باشد، عالئم برجسته رديف سمت سبقت ممنوع،  -ب

  .باشد  زرد و رديف داخلي سمت سبقت مجاز،سفيد مي
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. زينـه اوليـه نـصب آنهـا اسـت                  اشكال عمده استفاده از عالئم برجسته راه زياد بـودن ه          
عالئم برجسته بازتابنده در راههـاي      . شود بنابراين از اين عالئم در قسمتهاي مهم راه استفاده مي         

هاي اوليه زياد عالئـم برجـسته، كـاربرد         بدليل هزينه . روند درون شهري و برون شهري بكار مي      
داقل تـا يـك سـال بعـد از     حـ , اين عالئم محدود به راههايي است كه تعميرات اساسـي در راه     

  .نصب آنها انجام نخواهند شد
پذيري اين عالئـم نـسبت بـه عمليـات                     يكي ديگر از اشكاالت عالئم برجسته راه آسيب       

هنگام انجام عمليات برفروبي بعد از بارش برف، تيغه ماشين برفـروب موجـب              . برفروبي است 
 رفع ايـن مـشكل از عالئـم برجـسته قابـل             براي. شود وارد آمدن صدمه يا كنده شدن عالئم مي       

  . اين عالئم در عمليات برفروبي مقاوم است. شود برفروبي استفاده مي
  

  

  ضوابط به كاربري عالئم برجسته  -۳-۷
     هايي ماننـد متوسـط تـردد روزانـه در سـال              استفاده از عالئم برجسته راه بر اساس متغير       

)AADT(نامـه    ليكن بـر اسـاس آيـين      . شود  راه بررسي مي   ، روشنايي، شرايط هندسي، و نوع      ١
  .هاي ايران ضوابط زير بايد مورد توجه قرار گيرد ايمني راه

غبـار قابـل مالحظـه باشـد و      در قسمتهاي پرترافيك جاده و در نقاطي كـه مـه و           -
همچنين در مواردي كه جمع شدن آب در سـطح جـاده خطكـشي را پوشـانده و            

اي نيز بـا خطـوط مـنعكس كننـده توامـا              شم گربه انعكاس آن را كم نمايد بايد چ      
 .نصب شود

اي نيـز روي      خطوط محور دوبله بايد هميشه با مواد بازتابنده باشند و چشم گربه            -
 .آنها نصب شود

بايـد بـا مـواد      " حـق تقـدم عبـور     "و  " ايـست "در راههاي بدون روشنايي خطوط       -
 .نيستاي الزم  بازتابنده همراه باشند ولي استفاده از چشم گربه

                                                 
1- Annual Average Daily Traffic 
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بطور كلي در تمام راهها از جملـه آزادراههـا وقتـي روشـنايي كـافي وجـود دارد          -
اي ضروري نيست مگر آنكه احتمال وقوع مه غلـيظ وجـود      استفاده از چشم گربه   

   .داشته باشد
  : توصيه شده به قرار زير استعالئم برجسته بازتابندهشرايطي كه استفاده از 

  

   ١جداشده -اصلي دوخطههاي  ها و راه  آزادراه- ۷-۱- ۳
        استفاده از عالئم برجسته غيربازتابنده محدود به خطوط عبور راهها است و در هر محلي               
كه عالئم برجسته غير بازتابنده استفاده شود، بكار بردن عالئم برجسته بازتابنده به همـراه آنهـا                  

  .ضروري است
هـا وابـسته بـه وضـعيت          يـن نـوع راه    لزوم يا توصيه براي استفاده از عالئم برجسته در ا         

چنانچه راه داراي روشنايي خوبي باشد، استفاده از عالئم برجسته بـا توجـه              . روشنايي راه است  
ولي در صورت عـدم روشـنايي   . شود به ديگر پارامترهاي مسير مانند تعداد تصادفات توصيه مي    

  .مناسب استفاده از اين عالئم ضروري است

 جداشـده   -هاي اصلي دوخطـه     ها و راه   ها و بزرگراه   در روي تمامي آزادراه   عالئم برجسته          
برون شهري كه امكان ريزش برف و استفاده از ماشين برفروبي وجود دارد، بايـد از نـوع قابـل                 

هاي درون شهري در     نصب عالئم برجسته قابل برفروبي در روي تمامي بزرگراه        . برفروبي باشد 
، يا آمار تـصادفات در آنجـا زيـاد اسـت،            شود  مي مسئول اعالم     كه توسط مهندس   هايي  موقعيت

 .الزامي است
  

  ٢  دوطرفه-هاي اصلي يك خطه  راه-۳-۷-۲
از مقادير زير تجاوز كند، عالئـم برجـسته   ) AADT (٣        اگر ترافيك ساليانه متوسط روزانه    

  .بازتابنده بايد در خطوط محور استفاده شوند
 ؛ وسيله نقليه۳۰۰۰در راههاي برون شهري  -

                                                 
1- Dual Carriageway Roads 
2- Single Carriageway Tow – Way Roads 
3- Annual Average Daily Traffic 
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 . وسيله نقليه۶۰۰۰در راههاي درون شهري  -
  

         اگر ترافيك ساليانه متوسط روزانه از مقادير زير تجاوز كنـد، عالئـم برجـسته بازتابنـده                 
  .هاي حاشيه استفاده شوند كشي بايد به عنوان مكمل خط

 ؛ وسيله نقليه۵۰۰۰در راههاي برون شهري  -

 . وسيله نقليه۱۰۰۰۰در راههاي درون شهري  -
 

در شـرايط زيـر     دوطرفـه -هاي يـك خطـه     شود، عالئم برجسته بازتابنده در راه             توصيه مي 
 :نصب شود

متر باشد يا راه مكـرراً در شـرايط     ميلي۱۰۰۰ميانگين بارش ساليانه باران بيشتر از        -
 گيرد؛ مه گرفتگي قرار مي

ي افقي و قـائم راههـاي      هاي زرد دوبله محور در قوسها       كشي  به عنوان مكمل خط    -
 ؛ دوخطه برون شهري-دوطرفه

 ؛راههايي كه تصادفات در شب و شرايط باراني زياد اتفاق مي افتد -

 .اي يا بين استاني براي حفظ پيوستگي عالئم مسير بين ناحيه -

  
   دوطرفه و موقعيتهاي خاص-هاي اصلي و فرعي دو يا چند خطه  راه-۳-۷-۳

 -هاي اصـلي و فرعـي دو يـا چنـد خطـه              برجسته بازتابنده در راه   شود، عالئم     توصيه مي         
  :شوند دوطرفه و يا در شرايط و موقعيتهاي زير استفاده 

- ۱۰۰۰۰AADT > ؛ 

- ۱۰۰۰۰ AADT <  ميلي متـر  ۱۰۰۰است، ولي ميانگين بارش ساليانه باران بيشتر از 
 گيرد؛ باشد يا راه مكرراً در شرايط مه گرفتگي قرار مي

هاي افقـي و قـائم راههـاي     هاي زرد دوبله محور در قوس     كشي  مل خط به عنوان مك   -
 ؛ دوخطه برون شهري-دوطرفه

براي مشخص كردن خطوط محور و حاشيه راه در محلهايي كه عرض سطح عبـور                -
 ؛يابد كاهش مي
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 هايي  موقعيترسند و در خروجيها و         كه دو يا چند مسير به هم مي        هايي  موقعيتدر   -
 ؛شود مسير تقسيم ميكه راه به دو يا چند 

 ؛افتد راههايي كه تصادفات در شب و شرايط باراني زياد اتفاق مي -

 .اي يا بين استاني براي حفظ پيوستگي عالئم مسير بين ناحيه -
  

  راههاي روستايي -۳-۷-۴
در راههاي روستايي لزوم استفاده از عالئم برجسته وابسته به شرايط و موقعيت محـل و                

 .شود  ايمني مشخص ميراه است و توسط مهندس



  

  
  
  
  

  فصل چهارم
  

  طرح نصب عالئم برجسته
  

در اين فصل ضوابط مربوط به موقعيت و جانمايي عالئم برجسته دايمي و موقـت نـسبت                 
  .شود    ها ارائه مي كشي به خط

عالئم برجسته بر روي سطح عبور بمنظور مشخص كـردن موقعيـت وسـايل نقليـه يـا بـه                   
ها و يا به منظور مشخص كردن محـل شـيرهاي      كشي  جايگزين خط  ها يا  كشي عنوان مكمل خط  

  .روند نشاني بكار مي آتش
هـاي   كشي فواصل عالئم برجسته بازتابنده بكار رفته به عنوان مكمل يا جايگزين انواع خط            

  . باشدNها، يعني كشي طولي بايد متناسب با الگوي خطوط منقطع خط
كشي بصورت خطوط منقطـع      ي از راه كه خط     براي فواصل عالئم برجسته در بخش      Nمقدار

مقـدار  . منقطع به اضافه يك فاصله خالي است        است ، برابر طول يك قسمت خط       ١يا خط چيني  
N       براي خطوط ممتد مساوي مقدار N               خطوط منقطعي است كـه در نزديكـي يـا در امتـداد آن 

  .محل وجود دارد
  

                                                 
1- Broken Or Dotted Line 
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   عالئم برجسته دايمي-۴-۱
  الئم برجسته براي هدايت وسايل نقليه ضوابط استفاده از ع -۴-۱-۱

ها استفاده   كشي توان براي هدايت وسايل نقليه به همراه خط               عالئم برجسته روسازي را مي    
كشي در نواحي عبـور ممنـوع يكطرفـه يـا            توان بين دو خط    در اينگونه موارد عالئم را مي     . كرد

  .يا در مجاور آن قرار داددوطرفه بكار برد و يا در روي خطوط ممتد يا منقطع و 
هنگاميكه به راننده در مورد تغيير مسير . است N۲        فاصله عمومي عالئم در اين حالت برابر

مانند قوسهاي تند يا در قـسمتي از راه كـه تعـداد خطـوط عبـور           (شود،   حركت هشدار داده مي   
فاصله ذكـر شـده     .) شود كاهش مي يابد يا جريان ترافيك در مقطع عرضي راه كمي منحرف مي            

  .يابد  و يا كمتر از آن كاهش ميNبه 
يا قسمتهايي كه قـضاوت مهندسـي    (ها   توان در آزادراهها و بزرگراه              عالئم برجسته را مي   

 ديد كافي را     N ۳فاصله  . نصب كرد  N ۳در قسمتهاي مستقيم راه در فواصل       .) كند آنرا تأييد مي  
  .كند  فراهم ميها اعد در اينگونه راهدر شب و شرايط آب و هوايي نامس

  
  ها  كشي  ضوابط استفاده از عالئم برجسته به عنوان مكمل خط-۴-۱-۲

  :ها رعايت شود كشي موارد زير بايد در استفاده از عالئم برجسته به عنوان مكمل خط        
  موقعيت افقي -الف

شـوند،   ده مـي هاي دوبلـه اسـتفا   كشي هنگاميكه عالئم برجسته براي تكميل خط   .۱
  .ها يا در بيرون آن نصب شود كشي يك جفت عالئم برجسته بايد بر روي خط

شـوند،   هاي عريض استفاده مـي     كشي هنگاميكه عالئم برجسته براي تكميل خط      .۲
  .رود عالئم برجسته بصورت جفت بكار مي

 فواصل طولي -ب

نها نبايـد  روند، فواصل آ هاي ممتد بكار مي كشي هنگاميكه عالئم برجسته با خط     .۱
هاي حاشيه چـپ راه اسـتفاده      كشي  باشد، و هنگاميكه آنها را با خط       Nبيشتر از   



  ٥٩                                                         راه راهنماي طراحي و اجراي عالئم برجسته 

كنند، در آنصورت حداكثر فاصله برابر       مي
2
N عالئم برجسته نبايـد بـه      . باشد  مي

  .كشي در حاشيه سمت راست راه استفاده شود عنوان مكمل خط
رونـد، فواصـل آنهـا       هاي منقطع بكار مـي     يكش هنگاميكه عالئم برجسته با خط     .۳

هنگاميكه اين خطـوط مـشخص كننـده خـط جريـان            . باشد N ۳نبايد بيشتر از    
  . باشدNترافيك مقابل است، اين فاصله نبايد بيشتر از 

رونـد، فاصـله     چـين بكـار مـي      هاي خـط   كشي هنگاميكه عالئم برجسته در خط     .۴
  .شود  استفاده ميچينها براي عالئم برجسته نيز تخصيص يافته خط

هـا بكـار رونـد، يـك     هاي طولي در تقاطع كشي هنگاميكه عالئم برجسته با خط   .۵
  .شود كشي كوتاه استفاده مي عالمت برجسته براي هر قطعه خط

هـاي آزادراه بكـار بـرده     هنگاميكه عالئم برجـسته بـا خطـوط ممتـد در تبـادل        .۶
  .ود در نظر گرفته شNشوند، فواصل آنها نبايد بيشتر از  مي

توان به عنوان مكمل ديگر عالئم در جزاير يا رويكردهاي منتهي بـه                   عالئم برجسته را مي   
 .موانع استفاده كرد

   
  ها   كشي  ضوابط استفاده از عالئم برجسته براي جايگزيني با خط-۴-۱-۳

ـ                  ستم روشـنائي  عالئم برجسته بازتابنده يا داراي سيستم داخلي بازتابنده، و يـا داراي سي
جـايگزين كـردن    . هـا كـرد    كـشي  تـوان جـايگزين خـط      اينگونـه عالئـم  را مـي       . داخلي هستند 

ها با عالئم برجسته تنها در صورتي مجاز است كه ترافيك محل مورد نظر سـنگين يـا              كشي  خط
  .كشي مقرون به صرفه نباشد اي كه استفاده از خط حركات گردشي آن زياد باشد بگونه

نچه عمل جايگزيني صورت گيرد، الگو و رنگ عالئم برجسته بايـد مـشابه الگـو و                          چنا
ها بكار برده    كشي اگر عالئم برجسته به عنوان جايگزين خط      . هاي روسازي باشد   كشي رنگ خط 

هـاي   كـشي  كـشي در خـط    شوند، فاصله عمومي آنها بايد بر اساس طول استاندارد قطعات خـط           
  .منقطع تعيين شود
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 عالئم برجسته كه به سمت ديد رانندگان وسايل نقليـه قـرار دارد و جهـت حركـت                رنگ
  .كند، قرمز است اشتباه وسايل نقليه را مشخص مي

 تايي از عالئـم بايـد       ۵ تا   ۳        اگر عالئم برجسته جايگزين خطوط منقطع شوند، يك گروه          
در فواصل مساوي و به فاصله كمتر يا مساوي          

8
N  اگـر   .  استفاده شودN    متـر نباشـد،     ۱۲ برابـر 

حداقل يك عدد از عالئم     . كشي قرار داد   عالئم را بايد بصورت مساوي بر روي طول قطعه خط         
برجسته بازتابنده يا داراي سيستم روشنايي داخلي بايـد در هـر گـروه از عالئـم برجـسته غيـر                     

ده يا داراي سيستم روشنائي داخلي، بايـد در          بطوريكه يك عالمت بازتابن    ،بازتابنده استفاده شود  
هنگاميكـه عالئـم    . ي بين گروههاي عالئم برجـسته غيربازتابنـده نـصب شـود             وسط هر فاصله  

شود، عالئم بايـد بـصورت مـساوي در طـول        هاي خطوط ممتد مي    كشي برجسته جايگزين خط  
4كوچكتر يا مساوي    

N     اراي سيستم روشنايي داخلي يا بازتابنـده   نصب شوند و فواصل عالئم د

2نبايد بزرگتر از 
Nباشند .  

  .ها شوند هاي حاشيه راست راه كشي عالئم برجسته نبايد جايگزين خط        
4شوند، فواصل آنها نبايد بزرگتـر از          مي ها  چين        هنگاميكه عالئم برجسته جايگزين خط    

N 
حداقل يك عـدد از  . چين نصب شود باشد و حداقل يك عدد از عالئم برجسته بايد در هر خط         

  . متر بايد بازتابنده يا داراي سيستم روشنايي داخلي باشدNعالئم برجسته در هر 
تـوان بـه    شوند، آنها را مي كشي عريض مي          هنگاميكه عالئم برجسته دوبله جايگزين خط    

  .كشي به يكديگر نزديك كرد خطاندازه عرض 
        ضوابط استفاده از عالئم برجسته براي مشخص كردن امتداد مسير مـستقيم يـا قوسـهاي                

 ضوابط معمول آنها در خطـوط محـور، خطـوط حاشـيه و خطـوط                و) ۱-۴(خطرناك در شكل  
  .آمده است) ۴-۴(الي ) ۲-۴(مناطق سبقت ممنوع بترتيب در اشكال 
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  ) دوطرفه-دوخطه (سبقت از هر دو طرف ) الف

  
 

 
 

  ) دوطرفه-دوخطه (سبقت از يكطرف ) ب
  

  
 

 ) دوطرفه-دوخطه (سبقت ممنوع از هر دوطرف ) پ
  

  :فواصل توصيه شده عالئم برجسته در قوسهاي افقي
N۲-عالئم اختصاري                 درجه يا كمتر۳نحناي برابر  براي شعاع ا:  
 N- عالئم برجسته دو طرفه زرد درجه          ۱۵ درجه و ۳ براي شعاع انحناي بين                                                 

۲N/- نوار خط كشي سفيد  درجه              ۱۵ براي شعاع انحناي بزرگتر از                                                 
  

ضوابط استفاده از عالئم برجسته براي مشخص كردن امتداد مسير راه مستقيم يا قوسهاي  -۱-۴شكل
  خطرناك

  

2N 

  

2N 

2N 
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  دوطرفه-سيستم عالئم برجسته تنها در راههاي دوخطه ) الف

 

 
   دوطرفه–كشي در راههاي دوخطه  سيستم تركيبي عالئم برجسته و خط) ب

 

 
  )خطوط محور زوج و سبقت ممنوع( دوطرفه -سيستم عالئم برجسته تنها در راههاي دوخطه) پ

 

 
   )خطوط محور زوج و سبقت ممنوع( دوطرفه–كشي در راههاي دوخطه سيستم تركيبي عالئم برجسته و خط) ت

  :عالئم اختصاري  
      عالئم برجسته غیربازتابنده زرد                

  عالئم برجسته دوطرفه زرد            
   خط کشی سفید               

   ضوابط خطوط محور -2-4شکل

N   N   N     N   

  
  
  

50-75mm 
  
  
  

100mm 

N/2     

  
 

100mm 

 

 N/8    
 

N/8     
 

N/8     
 

 N/8    

  

3/8N  

N     

  

3/8N  

  
  
  

3/8N  

     2N 

  
  
  

3/8N  
  
  
  

1/4N    
  
 
 
 
  

3/4N  
  
 
  

1/4N       
  
 
 

1/4N       

 يا

N/12     

  
  

N/4   
  
  

N  

 N/12      N/12    N/12    N/12     N/12      
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  سیستم عالئم برجسته) الف

 
  کشی سیستم ترکیبی عالئم برجسته با خط) ب

 
  کشی در ابتداي رمپهاي خروجی سیستم ترکیبی عالئم برجسته و خط) پ

  
  سیستم ترکیبی عالئم برجسته در ابتداي رمپهاي خروجی) ت

  :عالئم اختصاري
  طرفه سفید    جسته یکعالئم بر

  سفید   / عالئم برجسته دوطرفه قرمز
  عالئم برجسته غیربازتابنده سفید 

  کشی سفید  نوار خط

  ضوابط خطوط عبور  -۳-۴شكل

N 

  
  
  

L ≥ 300m  

  
  
  
  

3/4N 

  
  
  
  

    1/4N  

  
  
  
  
  
  

N/12      
 

  
  

N 
  
  

   1/4N 

  
  
  

  3/8N 

  
  
  

3/8N 
  
  
  

L ≥ 300m 

  

3/8N   

  

  يا
  

3/8N  
  

1/4N 
  

3/8N  
  

3/8N  
  

1/4N    
  

3/4N  
  

1/4N  

  
  

2N 
  

N 

  

 
 

N/12    

  
  

3/4N 
  
  
  
  

N/12 

  
  
  
  
  

N  
  
  
  
  
  

N/4    
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  )هاي با ميانگاه در راه(كشي براي خط حاشيه چپ خط/ تركيب عالئم برجسته) الف

  .)شود سته راه در خط حاشيه راست توصيه نمياستفاده از عالئم برج(
  

  
  سيستم عالئم برجسته راه براي خطوط محور سبقت ممنوع) ب

  
 

  
 كشي براي خطوط محور سبقت ممنوع تركيب عالئم برجسته و خط)پ

  
  :عالئم اختصاري

      طرفه زرد     عالئم برجسته يك
  عالئم برجسته غيربازتابنده زرد

  نوار خط كشي سفيد

  
  ضوابط قرار دادن عالئم در خطوط ممتد حاشيه و محور راه  -۴-۴شكل

 

N N N 

  

50-75mm  

  
  

 50-75mm 
  

  
  

N     
  
  

N     

N/2 N/2 

  

1/8N 
  

1/8N 
  

1/8N  
  

1/8N 
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  ي كاربرد عالئم برجسته در انواع تسهيالت نمونه -۴-۲
  .شود ها در انواع تسهيالت در ادامه تشريح مي ي استفاده از عالئم برجسته راه نمونه

 هـا شـامل    ايـن راه  .  ارائـه شـده اسـت      هاي دوطرفه   ي عالئم در راه     نمونه)۵-۴(در شكل   
  .چهارخطه استهاي   ممنوع و راهسبقتنواحي ، هاي دو خطه راه

ها ارائه شـده اسـت كـه شـامل           ه  هاي انتقالي را    ي عالئم درقسمت    نمونه) ۶-۴(در شكل   
  .است) چپ(خطهو تبديل راه چهارخطه به دو ) راست(تبديل راه چهارخطه به دو خطه

 ارائـه شـده اسـت كـه         هـا      تقاطع  به يهاي منته   ي عالئم دررويكرد    نمونه) ۷-۴(در شكل   
  . دوطرفه است-هاي چهار خطه  دوطرفه و راه- يكطرفه، دو خطه-هاي دوخطه ه شامل را

 درجه يا بيشتر ارائه شـده       ۶هاي داراي انحناي      ي عالئم در قوس     نمونه) ۸-۴( در شكل   
  . استدوطرفه -هاي چهار خطه  دوطرفه و راه- دو خطههاي اه راست كه شامل

 خط   ارائه شده است كه شامل     ي عالئم در خطوط گردش به چپ        نمونه) ۹-۴(در شكل   
  . سه خطه، پنج خطه و خط گردش به چپ محافظت شده استهاي حركت مياني براي راه

ـ  ها  هاي آزادراه     ي عالئم در شيبراهه     نمونه) ۱۰-۴(در شكل     کـه شـامل   ه شـده اسـت   ارائ
  .ها است ها در ورودي وخروجي شيبراهه كشي تركيب عالئم برجسته و خط
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  دوخطه) الف

 
  نواحي سبقت ممنوع) ب

 
  چهارخطه)پ

  :عالئم اختصاري
  :عالئم برجسته دوطرفه زرد                    :                      سفيدعالئم برجسته يكطرفه 

  :نوار خط كشي سفيد                    :                       عالئم برجسته يكطرفه زرد 
      : نوار خط كشي سفيد

 هاي دوطرفه گذاري براي راه ي عالمت نمونه -۵-۴شكل

  2N 

  N 

   
   يا

  
N    

 

N     

 N    

  d* N   N      N    N   N      N        

  
  
  
  
  
  
  
  

2N  

  
  
  
  
  
  
  
  

d*  

  2N≤ d *  

2N≤  
  

 يا

  
  
  

2
  
  
  

N  
  
  
  

N  
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  )انتقال به راست(ناحيه انتقال راه چهارخطه به دوخطه ) الف

  
  )انتقال به راست(ناحيه انتقال راه چهارخطه به دوخطه ) ب

 
  :عالئم اختصاري  *L=0.6 S            كيلومتر در ساعت يا بيشتر۷۰ سرعت براي

      كيلومتر در ساعت يا كمتر۶۰براي سرعت 
150

2WSL   :عالئم برجسته يكطرفه سفيد          =
L :عالئم برجسته دوطرفه زرد                                                       )متر(طول خط ادغام تردد:                                                  
S : خط كشي سفيد نوار                       )كيلومتر بر ساعت( درصد۸۵سرعت آماري                                :  

W :وار خط كشي سفيد ن                      )متر(عرض جابجايي مسير يا عرض خط عبور :      
D :فاصله تابلو خطر از نقطه  آغاز خطر     

   نواحي انتقالگذاري براي ي عالمت ونه نم-۶-۴شكل
  

d 
 

d/4 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 N  

  
  

  
  
  
  
  

           
N  

  
  

   N 
    

  
N/2   

 

N/2    
 
  

N/2   
 

  
  

  N 
     

L 
 

d    
d/4   

 N     

  
 N/2     

  
 N  
  

  
  N       

  
  
  
  
  

 N  
  

  
  
  
  
  
  

 N  
    

L 

 N/2   
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  يكطرفه-راه دوخطه ) الف   

 
   دوطرفه-راه دوخطه ) ب

 
  دوطرفه -راه چهار خطه)پ 

                                                                         :عالئم اختصاري 
  :عالئم برجسته دوطرفه زردسفيد                     :                     رفه سفيدعالئم برجسته يكط 

      : نوار خط كشي سفيد                                                   : نوار خط كشي سفيد
  :سفيد -عالئم برجسته قرمز 

  اه  در رويكردهاي منتهي به تقاطعگذاري ي عالمت نمونه -۷-۴شكل
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5N* يا از آغاز خطوط سبقت ممنوع، هر كدام كه كوچكتر است .  

   دوطرفه-راه دوخطه ) الف

 
   دوطرفه-راههاي چهارخطه ) ب

  . كاهش دادB وAتوان در فاصله بين نقاط   را ميN/2 درجه است، مقدار ۶ كه انحناي آنها كمتر از هايي در قوس:نكته
  :عالئم اختصاري         

  :                   عالئم برجسته يكطرفه زرد                                   :عالئم برجسته دوطرفه زرد         
                                                             : ي سفيدنوار خط كش         :                         عالئم برجسته يكطرفه سفيد         
                                     :نوار خط كشي سفيد         

   درجه و بيشتر۶ قوسهاي افقي با انحناي گذاري ي عالمت نمونه -۸-۴شكل

N              N  

  
  

 N 
  

N 
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                             N/2 
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5N* 

  N/2   
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PC  
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N   
  

B  وعناحيه عبور ممن 
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   گردش به چپ حفاظت شده

           
  :عالئم اختصاري        

  :سفيد -عالئم برجسته قرمز                                          عالئم برجسته دوطرفه زرد        
  :                   عالئم برجسته يكطرفه زرد                :                      عالئم برجسته يكطرفه سفيد         

      : نوار خط كشي سفيد                                                :نوار خط كشي سفيد         
                                                    

                      

   در خطوط گردش به چپگذاري ي عالمت نمونه -۹-۴شكل
  
  
  
  
  
  
  
  

N/2      N/2   N/2  

N/2      N/2   N/2 L*      N 

 L ≥ 30m )شهري(
  L ≥ 60m) شهري برون(

  
  
  
  

N 
  
  
  
  

  N  
  
  
  
  

N 
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   خروجيشيبراهه) الف

  

 
 شيبراهه ورودي) ب

  :عالئم اختصاري        
  :سفيد -عالئم برجسته قرمز       :عالئم برجسته دوطرفه زرد       

  :                   عالئم برجسته يكطرفه زرد       :عالئم برجسته يكطرفه سفيد        
      : ار خط كشي سفيدنو         : نوار خط كشي سفيد       

                                                    
   شيبراهه آزادراهيگذاري ي عالمت نمونه -۱۰-۴شكل

N  
N 

N 
   N/4  

  
  

N   
  
  
  
  

L ≥ 225m  
  )يا تا انتهاي خط كاهش سرعت (

  
  

N 
  
  

N 
  
  

N 

N   N/4 

+    

L ≥  300m 
  )يا تا تبادل(

  
  

N 
  
  

N 
  
  

N 
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 متـر از  ۴ بـه فاصـله   آهـن  راه      عالئم برجسته بازتابنده يكطرفه قرمز در محـل تقـاطع راه و          
ت رانندگاني باشد كـه از سـمت        طرف قرمز عالئم برجسته بايد به سم      . شوند يكديگر نصب مي  

هاي ميـاني بايـد عالئـم برجـسته زرد دوطرفـه             كشي در بين خط  . كنند راست عالئم حركت مي   
اين عالئم بايد از مقطع راه واقع در خط توقف يک سمت، تا مقطع ديگر واقـع در                  . نصب شود 

 بايـد  آهـن، كليـه عالئـم برجـسته      متـري راه ۲در فاصـله  . نصب شود, خط توقف سمت مقابل  
  )۱۱-۴شكل .( پالستيكي باشند

  

  
  

 آهن  راه - طرح عالئم برجسته در محل تقاطع راه-۱۱-۴شكل

  )ها برحسب ميليمتر است اندازه(
  

عالئـم  .  متـر اسـت    ۴/۲     در خط عبور عابر پياده فاصله دو رديف عالئـم برجـسته حـداقل               
تـوان   اي، خاكـستري روشـن مـي       هبرجسته بايد غيربازتابنده باشد و از انواع عالئـم سـفيد، نقـر            

طـول ضـلع عالئـم    . اي باشـد  همچنين اين عالئم ممكن است، مربع شكل يا دايره       . استفاده كرد 
عالئـم  .  باشـد  mm۱۱۰ و حـداكثر     mm۹۵اي بايد حداقل      مربع شكل يا قطر دايره عالئم دايره      

ـ    .  از سطح راه ارتفاع داشـته باشـد    mm۱۶نبايد بيش از     .  اسـت mm۷ز حـداقل ارتفـاع آنهـا ني
 .آمده است) ۱۲-۴(جزئيات نصب آنها در شكل 
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 ها در محل عبور عابر پياده   طرح عالئم برجسته و خط كشي-۱۲-۴شكل

  )ها برحسب ميليمتر است اندازه(
           
  .هاي عرضي از عالئم برجسته راه نبايد استفاده شود كشي در خط 
جزاير ترافيكي، ميانگاه هاي      در ها  كشي  ط بايد به عنوان مكمل خ      برجسته بازتابنده  عالئم         

) ۱۴-۴(تـا   ) ۱۳-۴( مطابق شـكلهاي     ١دار و پيكان مسير نماي روسازي       كشي شده و جدول    خط
هـا    در خارج جزاير ترافيكي، ميانگاهعالئم برجسته بازتابندهفواصل توصيه شده براي . بكار رود 

  . متر است۱۲ و حداكثر ۴حداقل برابر 
  
  
  

                                                 
1- Pavement Arrow 
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   عالئم برجسته بازتابنده در جزاير ترافيكي -۱۳-۴شكل
  

 
  
  
 

  
  
  
  

  
  

  
  

كشي خارج جزاير ترافيكي و  خط
 )سفید(عالئم برجسته بازتابنده زرد

  متر ۱۲رنگ هر 

كشي خارج جزاير ترافيكي و  خط
 )سفید(عالئم برجسته بازتابنده زرد

  متر۱۲رنگ هر 

كشي با عالئم برجسته  خط
  متر۱۲نده قرمز در هر بازتاب

عالئم برجسته كشي با  خط
   متر۱۲ قرمز در هر بازتابنده

كشي با عالئم برجسته  خط
  متر۱۲بازتابنده قرمز در هر 

عالئم برجسته خط اتصال با 
   متر۸ سفيد در هر بازتابنده

 كشي شده  دار خط دولهاي ج  عالئم برجسته ترافيكي در ميانگاه-۱۴-۴شكل 
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  عالئم برجسته ترافيكي در مسير نماهاي روسازي-۱۵-۴شكل

  

تـراز مطـابق شـكل        هاي هـم   شود جانمايي عالئم برجسته بازتابنده در ميانگاه                توصيه مي 
 :و ضوابط زير انجام شود )۴-۱۶(

 .توان از عالئم برجسته بازتابنده سفيد استفاده كرد تراز تنها مي هاي هم در ميانگاه -

 ۱۰ها برابـر   حداقل فاصله طولي عالئم برجسته بازتابنده در حاشيه خطوط ميانگاه     -
 .متر است

هـا   ر وسط نوارهاي قطـري ميانگـاه  حداقل فاصله طولي عالئم برجسته بازتابنده د      -
 . متر است۲۰برابر 

500 

 )اندازه ها بر حسب ميلي متر هستند(

  عالئم برجسته قرمز رنگ
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 متر باشد، عالئم برجسته بازتابنـده ميـاني بايـد در            ۱۰هرگاه طول نوارها كمتر از       -
همچنين در خط حاشيه اين عالئـم بايـد در وسـط            . سوم طول آن نصب شود      يك

 . هر سومين نوار نصب شود

هـاي مجـاور خـود       كـشي   از خط  متر   ميلي ۵۰عالئم برجسته بازتابنده بايد حداقل       -
 .فاصله داشته باشند

  

  عالئم برجسته موقت -۴-۳
كشي منقطع شوند، حـداقل بايـد از دو                   اگر عالئم برجسته موقت جايگزين قطعات خط      

و در ,  متـري از انتهـا  ۵/۱ تـا  ۶/۰عالمت برجسته بازتابنده استفاده شود كه هر كدام بـه فاصـله       
 متر، حداقل از يك گروه      ۵/۱كشي با طول بزرگتر از       راي قطعات خط  ب. شوند طول آن نصب مي   

سه تايي عالئم برجسته بازتابنده در فواصل مساوي يا كوچكتر از   
8
N مقـدار  . شـود   استفاده مـي

N هاي ممتد برابر     كشي  خطN     باشد كه در امتداد يا نزديكي       چين مي   براي خطوط منقطع يا خط
   .د داردآنجا وجو

هـاي   عالئم برجسته را بايد در مسيرهاي دسترسي موقت يـا راههـاي موقـت يـا در راه                          
ي عالئـم     نمونه )۱۷-۴(در شكل    .تغيير مسير داده شده و در امتداد ديد يا مسير آن استفاده كرد            
  :در مناطق كارگاهي ارائه شده است كه شامل موارد زير است

  ؛) روزه يا كمتر۳(دوخطه -هاي دوطرفه راه -
  ؛) روزه يا كمتر۱۴(دوخطه -هاي دوطرفه راه -
  ؛) روز۱۴بيش از(دوخطه -هاي دوطرفه راه -
ــا كمتــر۱۴(دوخطــه -هــاي دوطرفــه  در قوســهاي تنــد راه- ــا اســتفاده از ) روزه ي  ب

  هاي نواري مياني؛ كشي خط
 از عالئـم     بـا اسـتفاده    ) روزه يـا كمتـر     ۱۴(دوخطه-هاي دوطرفه    در قوسهاي تند راه    -

  برجسته مياني؛
  ؛هاي چند خطه تفكيك نشده راه -
  .شده هاي چند خطه تفكيك راه -
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  .شود تراز تنها از عالئم برجسته بازتابنده سفيد استفاده مي هاي هم در ميانگاه: نكته 
  

 هاي هم تراز  گذاري عالئم برجسته بازتابنده در ميانگاه  طرح عالمت-۱۶-۴شكل

  عالئم دوطرفه در هر دومين نوار قطري

  هر دومين نوار قطريعالئم دوطرفه در 

  عالئم دوطرفه در هرسومين  نوار قطري  و وسط آنها

>=20 

>=10  
  عالئم دوطرفه در هر نوار قطري

   متر۴/۲ الي ۱هاي به عرض   ترتيب عالئم برجسته بازتابنده در ميانگاه-الف

>=10 

  ه در هر نوار قطريعالئم دوطرف

   متر۵/۳ الي ۵/۲هاي به عرض  ترتيب عالئم برجسته بازتابنده در ميانگاه-ب

<10 

  عالئم دوطرفه در هر سومين نوار قطري

   متر۱۰هاي با عرض كمتر از  ميانگاه ترتيب عالئم برجسته بازتابنده در -ت
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 ناحيه عبور ممنوع

 ناحيه عبور ممنوع

          
 

  
  
  
  
  
  

  )سه روز يا كمتر( دوطرفه -راه دوخطه ) الف
  

  
  ) روز يا كمتر۱۴( دوطرفه -راه دوخطه ) ب

  
  

  
  ) روز۱۴بيشتر از ( دوطرفه -راه دوخطه ) پ

 ق كارگاهيگذاري در مناط ي عالمت نمونه -۱۷-۴شكل

N N 

  
  
  
  
  
  

  10N/12   
  
  
  
  

 
N/12 

  
  
  
  
  

   
N/4 

  
  
  

3N/4 
  
  
  
  
  

N/4 

  
  
  
  
  

 يا

  
  
  
  
  

N/12  

N N 

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

N/12  

  
  
  

 9N/10 
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  

 يا

  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  

  10N/12 

 با دقت عبور كنيد عبور ممنوع

 عبور ممنوع با دقت عبور كنيد
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 كشي مياني ، خط) روز يا كمتر۱۴( دوخطه -قوس افقي در راههاي دوطرفه ) ت

  

  
  ، خطوط مياني با عالئم برجسته) روز يا كمتر۱۴( دوخطه -قوس افقي در راههاي دوطرفه ) ث

  
         

  
  راههاي چندخطه تفكيك نشده) ج

 گذاري در مناطق كارگاهي ي عالمت نمونه -۱۷-۴شكلادامه 

3N/4 

3N/4 

  
  
  

N/4 

  
  

N/4 

   روزه  يا كمتر۱۴   روز۱۴بيشتر از 

9N/10 

  
  

9N/10 

  

N/10 

N/10 

N/2 

N/2 
N/2 

  
  
  
  
  

      18N/20 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    18N/20 

   N/20 
    N/20 

  
  
  
  

              N/20 

N/2 
N/2 

N/2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    18N/20 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    18N/20 

  
  
  
  

              N/20 

  
  
  
  
  
  
  
  

              N/20 
  
  
  
  
  
  
  
  

          N/20 
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 راههاي چند خطه تفكيك شده) چ
  

  :عالئم اختصاري
                                           :                   عالئم برجسته يكطرفه زرد    عالئم برجسته دوطرفه زرد
                      : نوار خط كشي زرد     :عالئم برجسته يكطرفه زرد

                                  :نوار خط كشي زرد
                                                    

  
 گذاري در مناطق كارگاهي ي عالمت نمونه -۱۷-۴شكلادامه 

  

  ه يا كمتر روز۱۴   روز۱۴بيشتر از 

3N/4 

3N/4 

  
  
  

N/4 

  
  
  

N/4 

9N/10 
  
  

N/10 

  
  

9N/10 

N/10 



  

  
  
  
  

  فصل پنجم
  

  اجراييل  مسائ
   

بخشي آنها    وري و اثر    تعويض كارآمد و صحيح عالئم برجسته خسارت ديده براي بهره                   
ها براحتي تعـويض كـرد، از          در همه مكان   توان  بدليل آنكه عالئم را نمي    . واجب و حياتي است   

دو هـا كـه      براي مثـال، در برخـي آزادراه      . شود روشهاي خاصي براي تعويض عالئم استفاده مي      
اند، يك عـدد عالمـت برجـسته بازتابنـده جديـد در       عدد از عالئم برجسته كامالً خسارت ديده  

، جـايگزيني  گيـرد  هنگاميكه کندن عالئم برجسته زمان زيادي مـي   . شود جلوي آنها قرار داده مي    
  .شود عالئم برجسته جديد در اين روش در مدت زمان بسيار كمي انجام مي

.          ايـد بـا تينـر يـا حـالل مناسـب ديگـر قبـل از نـصب شـسته شـوند                               عالئم برجـسته ب   
گيـرد تـا فرآينـد      و آخر هفته صـورت مـي  گاه تعويض عالئم در قسمت طوالني از راه در سحر      

پـذير    در مـواقعي كـه امكـان      . تعويض كمترين اثر مخرب را بر روي جريان ترافيك داشته باشد          
 تا فعاليتهاي مربـوط بـه بـستن        شود  مي همان زمان انجام     است، فعاليتهاي ديگر نگهداري نيز در     

ترين شـكل عمليـات بـا يـك           ساده. خطوط و ديگر فعاليتهاي حفاظتي در يك زمان انجام شود         
او در امتداد كاميون توزيع اپكسي حركـت مـي كنـد و آنچـه را كـه بايـد          . شود  ميكارگر انجام   

ون قـرار گرفتـه و بـر مقـدار اخـتالط            كارگر ديگر پشت كـامي    . نمايد  تعويض كند، مشخص مي   
سـپس در كنـار عالئـم برجـسته         . كنـد   اپكسي و ريختن آن بر كف عالئم برجسته نظـارت مـي           
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كارگر سوم به دنبال كاميون حركـت كـرده و عالئـم            . گيرد  خسارت ديده يا مفقود شده قرار مي      
ر پـشت كـاميون     اي د   خراب را بوسيله چكش و اسكنه با يك يا دو ضربه برداشته و در وسـيله               

نكته اينكه به سالمت كارگران در هنگام بكار بـردن چـسب دو جزئـي اپوكـسي              . كند  مرتب مي 
  . بايد توجه شود

      رعايت اصول ايمني در عمليات اجرايي و كنترل ترافيـك راههـا در هنگـام نـصب عالئـم               
 ترافيـك عبـوري بـا       حفاظت از كـارگران و    .نامه ايمني راهها باشد     برجسته بايد مطابق مفاد آيين    

تـوان بـا      را مي   عمليات جايگزيني   . شود نقليه محافظ و مخروط ايمني انجام مي       استفاده از وسيله  
اي كه بايد برداشته يا تعويض        بسته به عالئم برجسته   ( كيلومتر در ساعت     ۵ الي   ۲سرعتي حدود   

 : ورت زير استافراد و وسايل مورد نياز براي نصب عالئم برجسته به ص. انجام داد) شود

   يك نفر سرپرست گروه؛ -۱
   يك نفر راننده؛ -۲
   پنج نفر كارگر؛ -۳
  ؛)ترجيحاً وانت( يك دستگاه وسيله نقليه مناسب -۴
  ؛)حدود يكصد گرم به ازاي هر عالمت( ظرف محتوي چسب مخصوص -۵
  زدن چسب؛  چوب يا فلز براي هم-۶
   دستكش كار به تعداد كارگران؛-۷
  دازه گيري فواصل؛ طناب جهت ان-۸
  جهت پاك كردن چسب از لوازم كار؛) تينر( حالل -۹

   گچ يا رنگ براي عالمت گذاري؛-۱۰
   جليقه و حمايل ايمني براي كارگران به تعداد مورد نياز؛-۱۱
   مخروط ايمني به تعداد مورد نياز؛-۱۲
   عالئم هشدار دهنده با پايه متحرك به تعداد مورد نياز؛-۱۳

از چپ يا راست "امل عالئم تقليل سرعت، تابلوي حداكثر سرعت مجاز، اين عالئم ش
  .شود ، مي"كارگران مشغول كارهستند"، "برانيد
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  .  دو عدد پرچم قرمز رنگ-۱۴
  

 :         در عمليات نصب عالئم برجسته رعايت ضوابط زير الزامي است

وه نصب با پرچم  متر جلوتر از گر۷۰۰ تا ۵۰۰ دو نفر كارگر بايد هميشه حدود -الف
  .قرمزرنگ ايستاده باشند

 ۱۶ دو نفر كارگر از نقطه شروع با در دست داشتن پرچم قرمز و يك سـر طنـاب     -ب
گيـري مناسـب ديگـر بـراي      و يـا وسـيله انـدازه   ) داراي عالمت در فواصل چهـار متـري   ( متري

 را  گذاري محل نصب عالئم برجسته حركت كرده، محلهاي نصب را مشخص و عالئـم              عالمت
و تميز بر سطح آسفالت نصب       عالئم برجسته بايد در محلهايي پاك     . كنند بر سطح راه نصب مي    

شوند و آن نقاط نبايد مرطوب يا خاكي باشند زيرا عالئم برجسته در محلهاي كثيـف نخواهنـد                  
گيري با بـرس تميـز شـده و از هرگونـه مـواد       پس از اندازه بدين منظور محل مورد نظر   . چسبيد
  . شود خاك يا سنگريزه و غيره  پاك ميمانند 

 گروه نصب بايد مواد آ و ب را به نسبت تعيين شده در ظرف مناسـبي ريختـه و                    -پ
در اين فاصله عالئم و تجهيزات ايمني هـشدار         . كامالً آنرا بهم زند تا به رنگ خاكستري در آيد         

متوجه فعاليت گروه كـار در  دهنده موقت بايد در محلهاي الزم قرار گيرد تا رانندگان عبوري را      
سپس عالئم برجسته و چسب آمـاده در وسـيله نقليـه مناسـبي قـرار                . كنند  وسط و يا كناره راه      

به پشت عالئم برجسته )  گرم ۱۰۰به مقدار حدوداً    ( گرفته و يك نفر هم به منظور ماليدن چسب        
ي كه پياده بـه دنبـال       فرد ديگر . كند وسيله نقليه با سرعت خيلي كم حركت مي       . نشيند در آن مي  

گذاري شده از سـمت   كند، عالئم برجسته را در محلهايي كه قبالً عالمت   وسيله نقليه حركت مي   
 و عـادي برگردانـده    سپس نفر ديگري آنها را به حالت      . دهد رويه بر روي سطح آسفالت قرار مي      

. نـدگان باشـد   چسباند، بطوري كه قسمت بازتابنده عالئم بطـرف ديـد ران           محل مورد نظر مي    در
شود  اي ريخته نشود چون پاك نمي      هاي شيشه  البته بايد كامالً مراقب بود كه چسب بر روي دانه         

  .رود و بازتابندگي قسمت بازتابنده از بين مي
براي اينكه چسب به تمام نقاط پشت عالئم برسد، آنرا يك و نيم دور هنگـام قـرار دادن         

ه نصب كه دنبال گروه در حركت است، بايد كامالً          سرپرست گرو  .سطح آسفالت بايد چرخاند    بر
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باشد كه كليه عالئم در يك خط قرار گرفته و با فشار پا از چسبيدن بازتاب كامالً مطمئن                   مراقب
چون براي خشك شدن چسب زمان الزم است، وسايل نقليه نبايد در ايـن مـدت از روي                  . شود

 راه بـراي دور نگهداشـتن وسـايل نقليـه و     استفاده از مخـروط ايمنـي بهتـرين     . عبور كنند  عالئم
  .جلوگيري از عبور آنها از روي عالئم است

توان براي نـصب كليـه عالئـم سـطح جـاده در               مراحل توضيح داده شده را عيناً مي       -         ت
كليه لوازم كار پس از اتمام عمليات نصب بايـد بـا حـالل              . وسط، كنار يا خطوط عبور بكار برد      

  . تميز شود تا براي مسير بعدي مورد استفاده قرار گيردكامالً) تينر(
كنـده شـده در كـشورهاي                  امروزه استفاده از سيستم سـيار جـايگزيني عالئـم برجـسته           

سيـستم جديـد موجـب      . هـاي آنهـا شـده اسـت        جويي زيادي در هزينـه      پيشرفته موجب صرفه  
بـر بـوده و بنـابراين      قبلـي زمـان  هاي  روش. شود  دالر در هر واحد مي     ۰۵/۱جويي حدود     صرفه

محـدوديتهاي ترافيكـي    . كـرد   هزينه زيادي را بر ادارات راهداري كشورهاي پيشرفته تحميل مي         
. شـود  در زمان نصب عالئم برجسته و تا زمانيكه چسب اپكسي بخوبي سفت شود، اعمـال مـي            

2فرآيند نصب حدود 
  .  ساعت زمان نياز دارد۵ تا 1۳

 دقيقه فعاليـت  ۲۵ الي ۲۰         در يك سيستم جديد، يك تيم چهار نفره با سه وسيله نقليه در           
اي كه عالئم جديد      عمليات جايگزيني با كشيدن تريلر بخصوصي بر روي منطقه        . دهند  انجام مي 

هـاي قيـري زودگيـر بـر روي روسـازي       چـسبنده . شود بر روي آن نصب خواهد شد، انجام مي      
متر مربع سطح مكش است،        ميلي ۶۴۵كه داراي   ) چوبدستي(اپراتور از يك ميله     . ودش ريخته مي 

سـپس بـه آن   . كنـد   براي بلند كردن عالئم برجسته و قرار دادن آن بر روي چسب اسـتفاده مـي               
به همين ترتيب كاميون بر روي عالئـم    . كند  فشار وارد كرده و در نهايت عمل مكش را قطع مي          

  .شود ته و اين عمليات براي آنها نيز تكرار ميبرجسته بعدي قرار گرف
         استفاده از مكش، از بكار بردن وسايل مكانيكي بـراي بلنـد كـردن و قـرار دادن عالئـم                    

 .  است همچنين قطع و وصل كردن مكش براي اپراتور راحت. تر است برجسته كم هزينه

 در زمـاني  ها چسبينست كه اين ي دوجزئي اها چسبي قيري نسبت به ها  چسب         فايده  
شود كه عمل جـايگزيني   شوند و اين امكان براي اپراتور فراهم مي          ثانيه آماده مي   ۱۵  الي ۷ حدود
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عالئم را بصورت پيوسته انجام دهد و كارهاي پرهزينه مهندسي و كنترل ترافيك، مانند مـسدود          
در . كنـد   را ناراحـت نمـي     گـان راه    كننـده   كردن خط حركت نياز نيست و گروه كـاري اسـتفاده          

  . آمد كنندگان از راه بوجود مي صورتيكه در روشهاي قبلي مزاحمت و ناراحتي براي استفاده
         قبالً از آغاز فعاليتهاي نصب عالئم برجسته بايد نقشه دقيقي تهيه شود كـه در آن نقـاط                  

ز روسازي كه تـرك     عالئم نبايد در قسمتي ا    . مرجع و موقعيت نصب عالئم مشخص شده باشد       
حين  اگر در . يا گسيختگي در مصالح اساس بوجود آمده، نصب شود         شده خورده يا پوسته پوسته   

عمليات نصب عالئم، عالمتي بر روي درز يا ترك قرار گيرد با اخـذ مجـوز از نـاظر بايـد آنـرا         
ئـم   درصد فاصله معمـول عال     ۱۰فاصله عالمت جابجا شده نبايد از       . بصورت طولي جابجا كرد   

 درصد معمول عالئم برجسته تجاوز كند، آن عالمـت        ۱۰ برجسته بيشتر شود و اگر اين فاصله از       

 .صفحه بازتابنده عالئم بايد عمود بر خط موازي با خط محور راه باشد. را بايد حذف كرد

ضـوابط نـصب    . سازي يـا توسـعه راه اسـت         هاي راه         نصب عالئم معموالً قسمتي از پروژه     
  : جسته به قرار زير استعالئم بر
، M237شـماره  AASHTOعالئم برجسته بازتابنده  بايد با چسب نوع زودگير مطابق             -

 .، يا چسب قيري چسبانده شود۲، نوع AASHTO يا چسب نوع استاندارد ،۱نوع 

 :نصب عالئم برجسته بازتابنده نبايد در شرايط زير انجام شود -

 زودگير اپكسي دمـاي هـوا يـا روسـازي           يها  چسب هنگاميكه در حين استفاده از       -۱
C˚۰   ي معمـولي اپكـسي   هـا  چـسب  هنگاميكه در حين اسـتفاده از   ؛ يا كمتر است

 هنگاميكـه در حــين اســتفاده از  ؛ اســتC˚۱۰دمـاي هــوا يـا روســازي كمتـر از    
 ؛ يا كمتر استC˚۴/۴ي قيري دماي هوا ها چسب

 ؛ درصد باشد۸۰ اگر رطوبت هوا بيشتر از -۲

  ؛سازي خشك نباشد اگر سطح رو-۳

 .بعد از حركت وسايل نقليه بر روي آن روز ۱۴ جديد تا هاي بتني در روسازي -۴

ي زودگير در حـين تـردد وسـايل نقليـه           ها  چسبقبل از آغاز نصب، امكان استفاده از         -
 .بايد مورد ارزيابي و قضاوت قرار گيرد
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 از يك تكه پارچه     .اطراف عالئم بايد بعد از نصب آنها برداشته شود         اضافي يها  چسب -
ي اضافي اطراف عالئم برجسته     ها  چسبسفيد براي برداشتن     يا نفت  الكل به آغشته نرم

 .از مواد ديگر، بجز آنچه كه ذكر شد، نبايد استفاده شود. شود بازتابنده استفاده مي

براي نصب عالئم با اپكسي، عالئم برجسته بازتابنده بايد تا هنگاميكـه بـه خـوبي بـر                   -
ايـن زمـان توسـط نـاظر     . (اند، از ضربه ديدن محافظت شـوند     زي نچسبيده روي روسا 

  .)شود مشخص مي
هنگاميكـه از  . ي اپكسي بايد بالفاصله بعد از مخلوط شدن بكار بـرده شـوند         ها  چسب -

در هر بار اختالط نبايـد      . شود  استفاده مي  ها  چسبروشهاي دستي براي مخلوط كردن      
 دقيقه بعـد  ۵ين عالئم برجسته بازتابنده بايد همچن.  ليتر چسب مخلوط شود  ۱بيش از   

هر مخلوط  .  بر روي آن نصب و تحت فشار قرار داده شوند          ها  چسباز مخلوط شدن    
و چسب بالفاصله بعد از وارد كردن فشار كم بـر روي عالئـم              , چسبي كه سفت شده   

 ي نـوع  هـا   چـسب . شود، نبايد مورد استفاده قرار گيـرد       برجسته، از زير آن خارج نمي     
  .زودگير نبايد با دست مخلوط شود

. ي نوع زودگير بايد بوسيله مخلـوط كـن اتوماتيـك مناسـب مخلـوط شـوند      ها  چسب -
كند، عالئم برجـسته   ي نوع معمولي يا زودگير را مخلوط ميها  چسبهنگاميكه ماشين   

عالئم بعد از نـصب     . ، نصب شوند  ها  چسب ثانيه بعد از مخلوط شدن       ۶۰بازتابنده بايد 
بعالوه زمان حداكثر بين قرارگيري چسب      . چگونه حركت ديگري داشته باشند    نبايد هي 

ي مخلـوط  ها چسب.  ثانيه است۹۰بر روي راه و قرار دادن عالئم برجسته بر روي آن          
هايي كه بيش از اين زمان       چسب. كن باقي بماند    ثانيه در مخلوط   ۴۵شده نبايد بيش از     

يخته شود و قبل از اختالط مجدد از ظرف     در مخلوط كن باقي مانده است، بايد دور ر        
 .برداشته شود

ي اپكسي بايد دو جزء چـسب را بـه نـسبت         ها  چسبتجهيزات مخلوط كن اتوماتيك      -
در آغـاز هـر روز    . مخلـوط کنـد   ± ۵%مشخص شده حجم اجزاء و با خطاي حـداكثر          

مخلـوط كـن بايـد    . كاري بايد اين نسبتها توسط پيمانكار در حضور ناظر كنترل شـود           
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عمل اختالط را بدرستي انجام دهد، بطوريكه هيچگونه قـسمت سـفيد يـا سـياهي در            
 .مخلوط وجود نداشته باشد

 درصـد   ۴نبايـد از    , کـن   تخلخل چسب بدست آمده از نازل مخلـوط       , برداری  در نمونه  -
  . بيشتر باشد

 در دمـاي    ١ي قيري بايد با دستگاه ذوبي كنترل شـده بـصورت ترمواسـتاتيك            ها  چسب -
اين مواد بايد بطور مكـرر و پيوسـته        . گراد ريخته شود    درجه سانتي  ۲۱۸ تا   ۱۴۱حدود  

ی قيری بايد در يك حوضچه بزرگتـر از كـف عالئـم برجـسته            ها  چسب. آميخته شود 
. عالئم برجسته بايد در سريعترين زمان ممكن بر روي چسب قرار گيـرد            . توزيع شود 

زمـان  .  روي چـسب فـشرده شـود        سپس بـه آرامـي بـر       ،باشد ثانيه  ۵ اين زمان  ترجيحاً
 دقيقه است و معموالً به حفاظت در مقابل ترافيك عبوري نياز            ۲گيرايي چسب حدود    

 .ندارد

شوند، در فواصل خالي بين      هاي منقطع نصب مي    كشي اگر عالئم برجسته بر روي خط      -
 .ها قرار گيرند كشي خط

نگ دوبله مياني راه     دو طرفه در بين خطوط زرد ر       -عالئم برجسته در راههاي دوخطه       -
 . قرار گيرند

دو طرفه عالئم برجسته راه خارج از خطوط دوبله زرد محـور    - در راههاي چند خطه -
 . و در هر دو سمت آن قرار گيرند

هاي حاشـيه ممتـد      كشي متر از خط     ميلي ۷۵ الي   ۵۰اي حدود    عالئم برجسته در فاصله    -
طـول مـدت اجـراي عمليـات     نصب شوند تا از پاشيده شدن رنـگ بـر روي آنهـا در            

 . كشي جلوگيري شود تجديد خط

 عالئم برجـسته حاشـيه چـپ در سـمت خـارجي راه              ،در رمپهاي ورودي و خروجي     -
 ) كشي و به سمت بيرون خارج از خط. (نصب شوند

                                                 
1- Thermostatically Controlled Melter - Applicator  
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عالئم برجسته بازتابنده بايد طوري نصب شوند كه وجه بازتابنده هر يـك از آنهـا بـر                  -
 . باشدموازات خط محور جاده عمود 

 . عالئم برجسته را نبايد بر روي درزهاي طولي و عرضي روسازي نصب كرد -

هـاي شـبدري عالئـم برجـسته در قـسمت            هاي ورودي و خروجي تقاطع      در شيبراهه  -
 .بيروني شيبراهه قرار گيرند

  

شود، نبايد گرد و غبار، گريس،                در قسمتي از روسازي كه عالئم بر روي آن چسبيده مي          
هاي شل يا ناسالم، رنگ و هرگونه مواد ديگـري كـه برمـواد چـسبنده اثـر              ، رطوبت، اليه  روغن

اگـر  . روسازي بتني و آسفالتي قديمي قبالً كامالً تميـز شـود          . نامطلوب دارد، وجود داشته باشد    
مگر آنكـه در سـطح    .باشد روسازي آسفالتي اجرا شده باشد، نيازي به تميز كردن سطح آن نمي

ز حد متعارف قير وجود داشته باشد و يا بر روي آن گرد وغبـار، گـريس، رنـگ،                   مذكور بيش ا  
  . روغن و ديگر مواد زايد وجود داشته باشد

حداقل زماني كه ترافيك عبوري بايـد از عالئـم     ي اپكسي استفاده شود،     ها  چسب اگر از   
  : است) ۱-۵(برجسته در حين عمليات نصب دور نگه داشته شود، مطابق جدول 

  

   حداقل زمان حفاظت از عالئم-۱-۵ولجد
   )˚C(دماي هوا   )دقيقه(حداقل زمان 

۱۵  ۳۸  
۲۰  ۳۲  
۲۵  ۲۷  
۳۰  ۲۱  
۳۵  ۱۶  
۴۵  ۱۰  

            

هاي اپكسي ممكن است مدت زماني طـوالني تـري          هنگاميكه هوا رطوبت دارد، چسبنده    
 عالئـم كـه در زمـين        بعد از برش سطح روسازي، قسمتهايي از      . براي حفاظت نياز داشته باشند    

 .  روز در محل خود قرار داده شود۱۰شود، بايد تا  فرو برده مي
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، شيار روسازي بايد بوسيله برس يا دمنـده از مـواد و مـصالح         ها  چسب        قبل از بكار بردن     
چسب كافي بايد در شيارها     . شيار عالئم بايد با چسب پر شود      . شل تميز و سپس خشك شوند     

ته شود تا اطمينان كافي بوجود آيد كه حفره يا محـل تهـي در زيـر و اطـراف                    و اطراف آن ريخ   
 .عالئم وجود ندارد و سپس نسبت به آبندي اطراف آن اقدام شود

  : توجه شودها چسبنصب بايد به ضوابط زير در مورد عمليات  اجراي حين در كلي          بطور
از قرار دادن عالئـم بـر روي        تمام فضاهاي خالي زير عالئم بايد بوسيله چسب قبل           -

 هـا   چـسب هاي سازنده عالئـم و        هاي كارخانه   تمامي توصيه . سطح روسازي پر شود   
  .بايد رعايت شود

در اطراف عالئم چسبانده شده بر روي سطح روسازي بايد چـسب اضـافي وجـود                 -
بطوريكه هيچ فضاي خالي در زيـر چـسب عالئـم نباشـد و از اطـراف           . داشته باشد 

 . ب خارج شودعالئم كمي چس

. اند بايد برداشته شـوند  ي خارج شده از اطراف عالئم كه به سمت باال رفته     ها  چسب -
ي اطراف بدنه عالئم يا اطراف لنزهاي عالئم برداشته شود، بـدون         ها  چسبهمچنين  

  .آنكه آسيبي به آنها وارد آيد
ابتدا شـيارهايي  . شود اي نصب مي          عالئم برجسته قابل برفروبي در يك فرآيند سه مرحله       

سپس در درون آن چسب ريخته و در نهايت قـسمت مربوطـه         . شود بر روي روسازي ايجاد مي    
) عالئم چـسب دار   (روش نصب عالئم برجسته داراي چسب       . شود در داخل شيار قرار داده مي     

به اين صورت است كه ابتدا محل نصب آنها مشخص شـده، بعـد از تميـز كـردن آنهـا عالئـم                       
با استفاده از صفحات بريده شـده مقـوايي بـه انـدازه عالئـم برجـسته،                 . شود  مي نصب   برجسته

سـپس  . شـود  مـي چسب پرايمر به كمك قلم موي رنگ در موقعيتهـاي مـشخص شـده ماليـده             
اي   در ادامه وسيله نقليـه    . گذارند  برچسب عالئم برداشته شده و آنرا روي پرايمر سخت شده مي          

 ۶ كيلـوگرمي را بـه مـدت    ۶۸۰گيرد و نيروي  ئم برجسته قرار ميبه آرامي روي هر كدام از عال    
  . كند ثانيه روي عالمت وارد مي





  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  

  
  
  
  

  فصل ششم
  

   نگهداري
  

ريـزی بـرای بازرسـی و نگهـداری از عالئـم و               برنامه,        برای حفظ عملکرد عالئم برجسته    
  .ی استاستفاده از روشهای کارآمد نگهداری ضرور

بازرسـان بايـد بطـور شـبانه در بخـشي از راه             . بازرسي عالئم برجسته سهل وآسان است            
حركت كرده و با كنترل چشمي تعداد عالئم گم شده يا عالئم باخواص بازتابندگي نامناسب را                

توانند از فيلم ويدئويي يا عكسبرداري براي ثبت بازرسي عالئم           همچنين آنها مي  . مشخص كنند 
  .رجسته استفاده كنندب

معموالً آن . شود ي شبانه هميشه قبل از آغاز شرايط سخت آب و هوايي انجام مي            ها  بازرسي     
قسمت از راه كه بر روي آن عالئم برجسته نصب شده اسـت، هـر شـش مـاه بـصورت شـبانه                  

  .دار انجام شود  بايد بوسيله افراد صالحيتها  بازرسي.شود بازرسي مي
  
   نگهداری روشهای-۶-۱

ــشگيرانه   ــا پي ــوع نگهــداري شــامل نگهــداري دوره اي ي و نگهــداري ) روزمــره(          دو ن
اي بــراي حفــظ سيــستم در ســطح  نگهــداري دوره. وجــود دارد) در هنگــام لــزوم(اضــطراري 

نگهـداري اضـطراري بـه      . نمايـد  شود كه استانداردها آنرا مشخص مي      عملكردي ايمن انجام مي   



                                                                                                 نگهداري ٩٢

هاي خطرناك به شرايط ايمن در كوتاهترين زمـان بعـد از شناسـايي       وضعيت منظور بازگرداندن 
 . شود ميآن يا وقوع حوادث انجام 

  
   نگهداري روزمره-۶-۱-۱ 

. شـود  هاي محلي انجـام مـي                 نگهداري روزمره عالئم برجسته تقريباً هميشه توسط اداره       
. يچيده يا پرسنل ويـژه وجـود نـدارد        براي تعويض عالئم برجسته معمولي نيازي به تجهيزات پ        

  . هاي دوجزئي است تنها فعاليت حساس، تعيين نسبت اختالط اپكسي
         نگهداري عالئم قابل برفروبي شامل تعـويض لنزهـاي بازتابنـده قابـل تعـويض، حفـظ                 

  . وضعيت ظاهري پوشش و قراردادن صحيح عالئم بر روي روسازي است
اگر از عمـر خـدمت عالئـم بـراي     . شود  مي روشهاي مختلفي انجام              نگهداري روزمره به  

زمانبندي تعويض آنها استفاده شود، سابقه كـارآيي عالئـم و خـصوصيات ترافيكـي قـسمتهاي                 
 سال  ۶بطور مثال اگر نوعي از عالئم برجسته تا         . مختلف راه بايد جداگانه شناسايي و ثبت شود       

 سـال در قـسمتي از راهـي كـه حركتهـاي             ۳ت و   در قسمت طوالني از راه چند خطه پر سـرع         
تـوان نـسبت بـه     گردشي سنگين دارد، كارآيي داشته باشـد، آنگـاه مطـابق شـرايط مـذكور مـي              

 . زمانبندي تعويض آنها اقدام كرد

تا هنگاميكه نيازي به بازرسي شبانه نيست، تعويض عالئم برجسته هميـشه مقـرون بـه                
اي اسـت كـه       برجسته تعداد عالئم برجسته مفقود شده     مالك جايگزيني عالئم    . باشد صرفه نمي 

شـود   پيـشنهاد مـي   . دهـد  وهوايي بد، ديد رانندگان را به مقدار زيادي كاهش مـي            در شرايط آب  
 عـدد از آنهـا در       ۸جايگزيني عالئم برجسته بدون بازتابندگي هنگامي انجام شـود كـه حـداقل              

ئـم برجـسته بازتابنـده، تعـويض هنگـامي          براي عال . مفقود شده باشد  ,  متر ۳۰قطعه اي به طول     
 . متر مفقود شده باشند۳۰اي به طول   عدد از آنها در قطعه۳شود كه تعداد  انجام مي

         تعيين سطح پذيرش عالئم آسيب ديده يا مفقود شده بر اساس فواصل، الگو، وجـود يـا                 
تـا  شـود   مـي نجـام   هميشه در شب ا   ها  بازرسي. كشي و وضعيت فعلي راه است       عدم وجود خط  

  . چنانچه تعداد عالئم مفقود شده بيش از سطح مورد نظر باشد، مشخص شود



  ٩٣                                                         راه راهنماي طراحي و اجراي عالئم برجسته 

   نگهداري اضطراري-۶-۱-۲
.           برخي اوقات عالئم برجـسته آسـيب ديـده راه بايـد در اسـرع وقـت تعـويض شـوند             

. هـاي قـانوني ادارات راهـداري نيـز بـسيار مهـم اسـت                نگهداري اضطراري از منظر مـسئوليت     
تصادفات شديد، حوادث و بالياي طبيعي مي تواند به عالئم برجسته راه خسارت وارد كرده يا                

براي مثال ممكن اسـت چنـين شـرايطي    . تعداد زيادي از آنها را در مدت زمان كمي از جا بكند     
در منـاطقي كـه بـارش    . در مناطق كارگاهي يا هنگام وقوع طوفانهاي شديد برف و يخ رخ دهد       

 منظم و فصلي است، بازرسي و نگهداري عالئم برجسته بعد از فصل بارش بايـد         برف بصورت 
ي روزمـره، منـاطقي كـه       ها  بازرسيدر مجموع با  انجام      . در نگهداري روزمره منظور شده باشد     

همچنين موقعيتهاي خطرناك و محلهاي     . شود الزم است، مشخص مي    آنها در اضطراري نگهداري
 . تا در مواقع اضطراري اقدام الزم انجام شودشود  ميقبل شناسايي خيز از  ساز و حادثه تصادف

گـذاريهاي مـوقتي در راههـا يـا نزديـك منـاطق               دار در عالمت    اگرعالئم برجسته چسب           
بـويژه در  . شود، بازرسي و نگهداري از آنها جزو الزامـات مهـم ايمنـي اسـت             كارگاهي استفاده   

 بايد دقيقاً نظارت انجام شـود و عالئـم برجـسته مفقـود شـده       مناطقي كه ترافيك سنگيني دارد،    
 . جايگزين شوند

  

   نظافت-۶-۲
هاي ديگر به ميزان زيـادي   هواي گرم و خشك، اليه گرد و غبار، روغن، گريس و نخاله            

توانـد بـر    همچنين الستيك وسـايل نقليـه مـي   . كاهند  از خواص بازتابشي عالئم برجسته راه مي      
بنـابراين ايـن عالئـم بـراي مـدت      . هايي ايجاد كنـد     م برجسته سراميكي بازتابنده لكه    روي عالئ 

اغلـب عالئـم برجـسته معمـولي بـه      . كننـد  طوالني، قابليت ديد روز و شب خود را حفظ نمـي     
آيـد،   بنابراين در مناطقي كه در تابـستان بـاران مـي   . شوند خودي خود با كمك رطوبت تميز مي     

لي در مناطق گرم و خشك، نظافت عالئم برجـسته از اهميـت زيـادي               و. اين مسأله مهم نيست   
هـاي   نشيند بـا حـالل   هايي كه بر روي عالئم برجسته مي     در اينگونه مناطق اليه   . برخوردار است 
هاي حاوي مواد ريزساينده، مشخـصاً اليـه ايجـاد شـده             رود و بوسيله تميزكننده     آلي از بين نمي   

 . شود ميتي برداشته توسط الستيك وسايل نقليه، براح
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پوشـاند، واحـد شستـشوي عالئـم          ماند الستيك روي عالئـم برجـسته را مـي                    چون پس 
در ايالـت متحـده واحـد       . برجسته در ادارات راهداري کشورهای پيشرفته تأسيس شـده اسـت          

 ١متـر نـايلون بريـستليز     ميلـي ۱۰۰شامل ,  متر۵/۵متر و طول     ميلي ۳۵۵شستشو برسي به عرض     
. دهـد  گيرد و عالئم را شستشو مي        تني جاي مي   ۲باع شده با ساينده دارد، كه در کنار كاميون          اش

ايـن تجهيـزات    . شود براي اين منظور از يك محلول شوينده آبي در حين برس زدن استفاده مي             
  . شوند سه تكه دارد و براحتي جابجا مي

  

  تجهيزات نوين-۶-۳

ات جديد و پيـشرفته کنتـرل و ارزيـابی بازتابنـدگی     استفاده از تجهيزات و امکان امروزه 
برای سنجش ميزان بازتاب عالئم برجسته بازتابنـده        . عالئم برجسته را سهل و آسان کرده است       

توان براحتی در خط      ها را می    نوع قابل حمل اين دستگاه    . شود  سنج استفاده می    از دستگاه بازتاب  
  .کاری استفاده کرددر آزمايشگاه و يا در محوطه , توليد عالئم

 نـشان داده شـده   CL۱۲۰۰و  F۱۲۰۰سنج از نوع مـدل  دو نمونه بازتاب ) ۱-۶(در شکل   
اسـتفاده   برای تعيين ميزان بازتاب انواع عالئم برجسته بازتابنده          ها  سنج  از اين نوع بازتاب   . است
  .بدين منظور تنها کافی است يک تکمه فشرده شود. شود می

 مـورد را در حافظـه   ۱۰۰۰۰ است و قابليت ثبت GPS مجهز به F۱۲۰۰ سنج نوع          بازتاب
  . شود همچنين در آنها براحتی از يک رابط برای انتقال اطالعات به رايانه استفاده می. خود دارد

برای استفاده  . کنند  از آنها را منتشر می     کاملی مشخصات ها سنج  بازتاب سازنده های  کارخانه
  . بکار برده شودASTM E1696حمل بايد روش استاندارد  نج قابلهای بازتاب س از دستگاه

هنگاميكه عالئم برجسته مكمـل عالئـم ديگـر اسـت، ممكـن اسـت اشـكالي در حـين           
كـشي،   صرف نظر از موقعيت عالئم برجسته نسبت به خط   . كشي مجدد بوجود آيد     عمليات خط 
فايـده    ته غيـر مـؤثر و بـي       كشي بر روي عالئم برجسته انجام شـود، عالئـم برجـس             چنانچه خط 
 . خواهند شد

                                                 
1- Nylon Bristles 



  ٩٥                                                         راه راهنماي طراحي و اجراي عالئم برجسته 

  
)F۱۲۰۰                                                        (

  
)CL۱۲۰۰( 

  سنج  نمونه دستگاه بازتاب-۱-۶شکل
            

سـنج    يـك ابـزار زمـان     ) ١اسـتريپرهاي بـزرگ   ( كـشي  هاي بزرگ خـط            بسياري از دستگاه  
دهـد كـه رد الگوهـاي         اين ابزار به اپراتور اجازه مي     . ها دارند  كشي  خط  براي انجام  ٢الكترونيكي

رديابي الگوها هميشه مفيد نيست، زيرا ممكـن اسـت          . هاي اجرا شده را دوباره بگيرد       كشي خط
در اين حالتهـا، اپراتـور   . آنها در بخشي از راه تغيير كند يا الگوي اوليه بدرستي اجرا نشده باشد            

. اي استفاده كنـد     روشن، براي فعال كردن يا غير فعال كردن نازل افشانه         / وشبايد از سوئيچ خام   
يابـد و اپراتـور بايـد در حـين عمليـات             در انجام اين عمليات، سرعت انجام فعاليتها كاهش مي        

 . كامالً تمركز داشته باشد تا به موقع وضعيت سوئيچ را تغيير دهد

 در كاليفرنيا سـاخته     ٣ اسكيپ - ابزار اپتيكال رترو     اكنون  ، هم  FHWA         در نتيجه تحقيقات    
 درصـد   ۹۹ كيلومتر در ساعت با دقت تقريبي        ۱۰۵هاي باالي     شده و توسعه يافته كه در سرعت      

                                                 
1- Large – Scale Stripers  
2- Electronic Skip Line Timer Device  
3- Optical Retro – Skip Device 



                                                                                                 نگهداري ٩٦

 در  ١هـاي تفنگـي    پاش تنها اشكال اين دستگاه اين بوده كه رنگ       . مورد آزمايش قرار گرفته است    
اين دستگاه بر روي روسـازيهاي بتنـي و        . كنند هاي باالتر به مقدار كافي سريع عمل نمي        سرعت

 شود  مياي   استفاده از اين دستگاه موجب شناسايي عالئم برجسته       . كند آسفالتي به خوبي كار مي    
پاشـد و بنـابراين آنهـا بـه خـوبي            زيرا دستگاه بر روي آنها رنگ مـي       . كه شرايط مناسبي ندارند   
 . شوند مشخص و تعويض مي

كـشي كـه داراي رنـگ پـاش       اسكيپ به آساني بر روي ماشين آالت خط    -          دستگاه رترو 
متـري روي روسـازي قـرار داده      ميلي۱۵۰جعبه آشكاركننده در . شود  هستند، نصب مي   ٢كنترلي

اكنـون در     اين تجهيزات هـم     . كشي معمولي طراحي شده است      هاي خط   و براي كاميون   شود  مي
شـود،   اي كه روي آنها اشتباهاً رنـگ پاشـيده مـي            برجستهتعداد عالئم   . شود كاليفرنيا استفاده مي  

 . بسيار اندك است
  
  بندي و حمل  بسته-۶-۴
  .حامل عالئم بايد مورد تاييد باشد. بوسيله كشتي بايد در كانتينر انجام شود عالئم         حمل  

 كه دوام   در روي هركدام از عالئم نام كارخانه سازنده يا نشان تجاري آن بايد طوري حك شود               
ونقـل    بطوريكـه در هنگـام حمـل      , بندي شـوند    عالئم بايد به يك روش بسته     .خوبي داشته باشد  

 :هاي محتوي عالئم بايد برچسبهاي بادوام با اطالعات زير داشته باشند بسته. آسيب نبينند

 نام كارخانه سازنده يا نشان تجاري آن؛ -

 ؛)مانند نوع، سايز، رنگ(مشخصات محصول  -

  محصول؛شماره توليد -

 .تاريخ توليد -

از تماس آنها با رطوبـت چـه در حـين     . عالئم برجسته بايد در فضاي مسقف انبار شوند       
  . جابجايي و چه در انبار بايد جلوگيري شود

                                                 
1- Paint gun 
2- Gun Control 



  ٩٧                                                         راه راهنماي طراحي و اجراي عالئم برجسته 
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  ضمائم
  

  A/Bنوع   وA عالئم نوع براي )CIL(نمايي شب ضريب شدت آزمايش -ضميمــه الف
                    (AS 1906/3)  

  

 و  A عالئم برجسته روسازي نوع      CILاين ضميمه روش تعيين مقادير       - حدود -۱-الف
در معـرض ترافيـك   براي برآورده كردن الزامات مربـوط بـه عالئـم    . كند  را بيان ميA / Bنوع 
  .توان اين آزمايش را بصورت ميداني يا آزمايشگاهي انجام داد مي

  

تجهيــزات ) CIL(بـراي ســنجش ضـريب شــدت روشـنايي     - روش ســنجش-۲-الـف        
هاي ورودي و مشاهده   بازتابنده مانند عالئم برجسته روسازي، روشنايي و تشعشع آنها در زاويه          

  .شود گيري مي مشخصي اندازه
  :شود       سنجش به دو طريق انجام مي   

روش مستقيم، كه در آن تشعشع قطعه آزمايشگاهي و ضـريب روشـنايي بدسـت           •
آمده از تشعشع، مستقيماً بوسـيله تجهيـزات كـاليبره شـده بـر حـسب لـوكس و                   

 .شود كاندالس خوانده مي

رفته روش غيرمستقيم، كه در آن ابتدا گيرنده فتوالكتريك در قطعه آزمايش قرار گ             •
دهنـد تـا شـدت       تا روشنايي قرائت شود و سپس آنرا در محل مشاهده قـرار مـي             

 .نمايي قطعه بدست آيد شب



                                                                                                     ضمائم  ١٠٠

ايـن ابـزار بـراي      . شود  انجام مي  CIL         روش غيرمستقيم عموماً بوسيله ابزار آزمايشگاهي       
  .ست مواد بازتابنده نيز مناسب ا 2m/ CILگيري مقدار اندازه

  

طرح اپتيكي براي سنجش سنج مناسـب نـور يـا نـشيمنگاه              - ابزار و تجهيزات   -۳-الف        
  :نشان داده شده است و شامل موارد زير است) ۱(اپتيكي در شكل 

. CILمنبع نور عبارتست از يك منبع روشنايي تقريباً مطـابق اسـتاندارد              -منبع نور  •
اي  به همراه منبع نور از پايـه      . يابد  دقيقه بسط مي   ۸±۳يك دهانه دايروي در مدت      

يا گيرنده فتومتريك   ) ۴-بند الف ( تا موقعيت دقيق روشنايي سنج       شود  مياستفاده  
هنگـام قرائـت شـدت      ) α(براي رسيدن زواياي مـشاهده مـشخص        ) ۵-بندالف(

 .روشنايي حاصل آيد

تنظيم شود كه شعاع نـور     اي   براي حداقل كردن انحراف نور، منبع نور بايد به گونه         : نكته         
  .به عرض كافي، تنها قطعه آزمايش را پوشش دهد

يك نگهدارنده صفحه آزمايش نياز است تـا عالمـت را            -نگهدارنده قطعه آزمايش   •
 را داشـته  ۲۰˚ تـا  ۰˚ثابت نگه دارد و قابليت تغيير زاويه از ) ۱شكل   (βدر زاويه   

 .باشد

 : نور شامل موارد زير استگيري  ابزار اندازه-گيري نور ابزار اندازه •

گيري به روش مستقيم، يـك روشـنايي سـنج در واحـد لـوكس                براي اندازه  -
 ؛شود كاليبره شده و ديگري بر حسب كاندالس كاليبره مي

گيري به روش غيـر مـستقيم، گيرنـده فتومتريـك شـامل دهانـه                براي اندازه  -
سـعه  كننـده قطعـه آزمـايش تو        دقيقه كمـان در ثابـت      ۵±۲دايروي در مدت    

 همچنين آن بايد طيف پاسخ مشاهده كننده كلرومتريـك اسـتاندارد            ؛يابد مي
CIE    داشته باشد و يا بايد با استفاده از روشهاي فتومتريك استاندارد كـاليبره 

شود و ضرايب تصحيح در مواقع نيـاز بـراي تـصحيح پاسـخهاي خطـي و                 
 و طــول پايــه فتــومتر، فاصــله بــين قطعــه آزمــايش . طيفــي اســتفاده شــود

سنج يا موقعيت گيرنده فتوالكتريك بر اساس اندازه فيزيكـي منبـع             روشنايي



  ١٠١                                                         و اجراي عالئم برجسته راه راهنماي طراحي 
  

 رسيدن به يك زاويه مشاهده مشخص      اينها براي  به تنظيم  گيرنده و نياز   و نور

)α ( حداقل طول پايه    . شود تعيين ميm۵/۷     هـر چنـد،    .  توصيه شـده اسـت
ت آوردن تعـادل    كوتاه با تنظيم دقيق و موازي لنزها براي بدسـ          فتومتري پايه 

از يك سطح اكسيد منيزيم يـا سـطح   . شود ميهندسي بوسيله نور شامل آن ن  
 .منتشر كننده مشابه ديگري نبايد براي كاليبره كردن فتومتر استفاده شود

 

  :روش آن بصورت زير است - روش مستقيم- روش و محاسبه-۴-الف         
لـوكس، روشـنايي توليـد      با استفاده از روشنايي سنج كاليبره شده بر حسب           •

 .شود گيري مي شده در محل نقطه مرجع قطعه آزمايش اندازه

با استفاده از روشنايي سنج كاليبره شده بر حسب كانـدالس قـرار گرفتـه در            •
محل گيرنده، و با ميدان ديد كافي، هنگاميكه نگهدارنده و اطراف آن روشن             

 .شود رائت مينور منحرف شده ق شده ولي در محل قطعه آزمايش نيست،

، شدت شـب   )۶-بند الف ( شود قطعه آزمايش در موقعيت خود قرار داده مي        •
 -۲۰˚و  + ۰β=،˚۲۰˚ و زواياي ورودي     α=۲/۰˚در زاويه مشاهده    ) I(نمايي  

 .  قرائت شود=۰β˚ و زاويه وروديα=۰/۱˚و در زاويه مشاهده

مقـادير   بايد ميـانگين  CIL براي محاسبه  I، مقدار   =۰β˚ و α=۲/۰˚در زواياي   
  . باشد-۲۰˚ و=β+۲۰˚قرائت شده در

 : با استفاده از معادله زير محاسبه شودCILمقدار  •
I / E = CIL  

 :          كه در آن

         =Iشدت روشنايي قطعه آزمايش، بر حسب كاندالس، منهاي شعاع نور پراكنده شده .  
         =Eميانگين روشنايي در قطعه آزمايش، بر حسب لوكس .  

  

  :روش آن بصورت زير است - روش غيرمستقيم- روش و محاسبه-۵ -الف        
 .شود ميزان تاريكي موجود در گيرنده قبل از روشن كردن منبع نور قرائت مي •



                                                                                                     ضمائم  ١٠٢

گيـري شـده بـه منبـع      با گيرنده قرار گرفته در نقطه مرجع قطعه آزمايش و نـشانه         •
 .شود روشنايي، روشنايي آن خوانده مي

شده  هنگاميكه قطعه ثابت   دهيد و نور پراكنده شده در      حل خود قرار  را در م   گيرنده •
و اطراف قطعه روشن شده ولي قطعـه آزمـايش روشـن نـشده اسـت، يادداشـت           

 .شود مي

مقادير گيرنـده در زاويـه      ). ۶-بند الف (گيرد   قطعه آزمايش در محل خود قرار مي       •
 مــشاهده  و زاويــه-۲۰˚و + ۰β= ،˚۲۰˚ و زوايــاي ورودي α=۲/۰˚مــشاهده 

˚۰/۱=α     ۰˚ و زاويه وروديβ=  براي اهـداف محاسـباتي، مقـادير       . شود  قرائت مي
 . باشد-۲۰˚و + ۲۰˚ بايد ميانگين دو مقدار قرائت شده در ۲۰˚زواياي ورودي 

 : با استفاده از معادله زير محاسبه شودCILمقادير  •

i

t

R
dR 2

 CIL =  

  :كه در آن
tR =نورهاي پراكنده قرائت شده و تاريكي منهاي آزمايش، قطعه شده قرائت  روشنايي  
i= Rشده قرائت تاريكي آزمايش، منهاي قطعه در محل گيرنده  قرائت روشنايي بوسيله  

= dآزمايش و گيرنده بر حسب متر  فاصله بين قطعه.  
  

   شرايط قطعات آزمايش-۶-         الف
هنگاميكه آزمايش براي عالئم جديد تعيين شده است، عالئـم           - عالئم جديد  -۱-۶-         الف

  .بايد در شرايط كارخانه تميز شده و گردوغبار از روي آن برداشته شود
هنگاميكـه آزمـايش بـراي عالئـم قـرار           - عالئم در شرايط ترافيك قرار گرفته      -۲-۶-        الف

ه است، عالئم بايد در روي راه يـا در شـرايط كنـده شـده آزمـايش        گرفته در ترافيك تعيين شد    
شوند، تمامي عالئمي كه خراب هستند يا هرگونه گردوغبار و يا ديگر مـواد ناشـي از راه روي                   

 تأثير داشته باشد، بايد از آزمايش خارج        CILاي كه بر قرائت مقدار       آن قرار گرفته است به گونه     
  .شوند



  ١٠٣                                                         و اجراي عالئم برجسته راه راهنماي طراحي 
  

 هـر   CILدر گـزارش مقـدار       - براي نمونه عالئم آزمـايش شـده       - گزارش -۷-الف         
عالمت در هر زاويه ديد، مقايسه آن با نمونه عالئم نو يا عالئم در شرايط ترافيـك قـرار گرفتـه      

  .شود گزارش مي
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  A/B و نوع A آزمايش كارايي فتومتريك عالئم نوع -۱شكل 

عالمت برجسته روسازي

 نقطه مرجع

  خط مرجع

 زاويه مشاهده

  )Y(گيرنده 

   زاويه ورودي



                                                                                                     ضمائم  ١٠٤

 A/B (AS 1906/3) و نوع Aراي عالئم نوع نهايي ب CIL تعيين مقدار -بضميمــه 
 

 و نـوع    A نهايي براي عالئم نوع      CILاين ضميمه به روش تعيين مقدار        - حدود -۱-ب
A / Bاين روش مقدار ميانگين .  اختصاص داردCIL  نمونه براي استفاده در تعيين ضـريب PR 

  .دهد را نيز ارائه مي
  

والني، در شرايط خـدمت عـادي،       عالئم در معرض ترافيك براي مدت ط       - اصل -۲-ب
  .گيرند قرار مي
  

پنجـاه عـدد عالمـت تميـز و نـو بـصورت تـصادفي انتخـاب                  - نمونه آزمايش  -۳-ب
 عدد عالمت از ايـن عالئـم        ۳۰تعداد  . آنها بايد در معرض شرايط ترافيكي قرار گيرند       . شوند مي

  .شوند  انتخاب ميCILگيري  براي اندازه
  

  : نهايي به قرار زير استCILتعيين مقدار  - روش-۴-ب
 :گيرند  ماه در شرايط زير در معرض ترافيك قرار مي۱۲عالئم به مدت  •

عالئم بايد در قسمت مستقيمي از راه تفكيك شده، داراي دو خـط حركـت              -
 .در هر دو جهت و بدون مانوورهاي تداخلي زياد نصب شوند

 . متر باشد۷/۳ متر و بيشتر از ۲/۳عرض خط نبايد كمتر از  -

 :الئم بايد به شرح زير نصب شوندع -
 =  Aعالئم سفيد در خطوط حركت و بين هر دو خط نصب شود. 

B  =عالئم قرمز كنار و سمت چپ خط حاشيه نصب شود . 
C  =نصب شود )جدول بدون هاي ميانه( ها ميانه حاشيه خط كنار در زرد  عالئم. 

ترافيك (ط عبور  وسيله نقليه در روز در خ      ۸۰۰۰ تا   ۵۰۰۰حجم ترافيك بايد     -
 . باشد۱۲ الي ۷و درصد وسايل نقليه تجاري ) روزانه متوسط ساليانه

 .اي باشد شانه راه بايد در هر دو سمت سنگدانه -
           



  ١٠٥                                                         و اجراي عالئم برجسته راه راهنماي طراحي 
  

  :ها نكته
نمونه اصلي بايد به اندازه كافي بزرگ باشد تـا امكـان گـم شـدن عالئـم در                    .۱

 .ترافيك فراهم شود
ن مفقود شـدن عالئـم وجـود دارد، از          هنگاميكه در مدت انجام آزمايش امكا      .۲

 .شود  عالمت استفاده مي۵۰هر 
 نمونه از عالئمي كه با شرايط فوق در معرض ترافيـك بـوده و معيـوب     ۳۰تعداد   •

گـرد وغبـار جمـع شـده روي         . شـود   برداشته مي  CILگيري   اندازه اند، براي  نشده
 . نبايد دستكاري شودCILگيري  صفحات بازتابنده قبل از اندازه

 در هـر زاويـه ورودي و زاويـه    CILها، آزمـايش    بر روي نمونهAمطابق ضميمه   •
مشاهده 

α
β شد موارد زير تعيين مي  انجام و۰˚/۰.۱˚ ، ۲۰˚/۲.۰˚ ، ۰˚ /۰.۰˚ برابر. 

 حداقل مشاهده شـده بـين       CIL نهايي نمونه، به طور مثال مقدار        CILمقدار   -
   ؛االترين كارايي درصد عالئم نمونه با ب۸۰

 . براي تمام عالئم نمونهCILميانگين مقدار  -
 

  :شود هاي آزمايش شده موارد زير گزارش مي براي نمونه - گزارش-۵-ب 
 ؛نوع و رنگ عالمت -
 ؛نام كارخانه سازنده و شماره و مشخصات نوع محصول -
 ؛ نهاييCILمقدار  -
 . ميانگينCILمقدار  -

  
  
  
  



                                                                                                     ضمائم  ١٠٦

  A/B  (AS 1906/3)  وBي براي عالئم نوع آزمايش ضريب روشناي - پضميمــه
  

 و Bاين ضميمه به روش تعيين ضريب روشنايي عالئـم برجـسته نـوع               - حدود -۱-پ
  . اختصاص داردA / Bنوع 

  

   تجهيزات-۲-پ
  ٢ يا كلريمتر١سنج يك بازتاب - كليات-۱-۲-پ
  .باشد داشته اجزاء زير را گيرد بايد مي قرار مورد استفاده ، هنگاميكهسنج بازتاب -۲-۲-پ

 CIE استاندارد) CIE ۱۳,۲بخش   (D65 يا   Cيك منبع نور تقريباً مطابق روشنايي        •
 دقيقـه در  ۸±۳كه بايد ثابت و پايدار بوده و دهانه دايروي آن در     شود، استفاده مي 

 .كمان باز شود

 يك گيرنده فتوالكتريك بايد •

 باشـد و    CILداراي طيف پاسخ نسبي مشاهده كننده كلرمتريـك اسـتاندارد            -
داراي پاسخ خطي براي افزايش روشنايي در تمامي مراحل مطـابق الزامـات             

 اين استاندارد باشد؛ 

با استفاده از فرآيندهاي فتومتريك استاندارد كاليبره شود و ضرايب تـصحيح         -
گيرنده . پاسخ خطي و پاسخ طيفي بكار روند       تصحيح براي ضرورت مواقع در

 .قه در كمان در محل عالمت داشته باشد دقي۵±۲بايد يك دهانه دايروي 

 .يك صفحه مقايسه از صفحه اكسيد منيزيم يا صفحه دائمي كاليبره شده مناسب •
          

با استفاده  ) ۰/۴۵( و ديد معمول     ۴۵˚يك كلريمتر بايد ابزار روشنايي     -كلريمتر -۳-۲-پ
ستفاده از كاشي مرجع رنگي     كلريمتر بايد با ا   .  داشته باشد  CIL استاندارد   ۶۵D يا   Cاز روشنايي   

  .به دقت با قطعه آزمايش كاليبره شود
           

                                                 
1- Reflectometer 
2- Colorimeter 



  ١٠٧                                                         و اجراي عالئم برجسته راه راهنماي طراحي 
  

  .شود پنج نمونه، تصادفي انتخاب شده، آزمايش مي - نمونه آزمايش-۳-پ         
   روش-۴-پ         

  :روش استفاده به شرح زير است - بازتاب سنج-۱-۴- پ
پشت هـر سـطح     . ندمنبع نور و گيرنده مطابق روش تشريح شده، تنظيم شو          -

قرائـت شـده از   m Rمقدار. بازتابنده بايد قطعه كوچك سياه رنگ قرار گيرد
 .گيرنده ثبت شود

قرائـت شـده از گيرنـده    c Rمقـدار . صفحه مقايـسه عالئـم تعـويض شـود     -
 .يادداشت شود

 :مقدار ضريب روشنايي با روش زير محاسبه شود -

cL
c

m

R
R

= m  L  

  :كه در آن     
m R =قرائت عالمت  

c= Rقرائت صفحه مقايسه    
c= L ضريب روشنايي قطعه مقايسه   

m= Lيب روشنايي عالمت  ضر  
  

  :روش استفاده به شرح زير است - كلريمتر-۲-۴-پ
 .ابزار مطابق توصيه كارخانه سازنده و با استفاده از كاشي مرجع كاليبره شود -

 .گيري و ثبت شود ضريب روشنايي هر عالمت اندازه -
  

براي هر عالمت آزمـايش شـده، ضـريب روشـنايي هـر عالمـت و                 - گزارش - ۵ -پ
  .ها گزارش شود ار نمونهميانگين مقد

  
  



                                                                                                     ضمائم  ١٠٨

  
  

  
  

  
  
  

  

  
  

 A / B و B تعيين ضريب روشنايي عالئم نوع -۲شكل 

  
  
  

  :نكته     
  )الف. ( در يك صفحه هستندZ و X ،Yمحورهاي  -۱
  )ب. (صفحه مقايسه با عالمت و در موقعيت آن جايگزين مي شود -۲

 Y) گيرنده (

 Y) گيرنده(

 B    عالمت نوع 

  
  

 Y) محور بر پايه(

 X) منبع     (

 X) منبع(

  موقعيت عالمت آزمايش-الف

   صفحه مقايسه

 مقايسه موقعيت صفحه -ب



  ١٠٩                                                         و اجراي عالئم برجسته راه راهنماي طراحي 
  

  (AS 1906/3) آزمايش جذب آب -ضميمــه ت
  

اين ضميمه به روش تعيين جـذب آب عالئـم برجـسته روسـازي در        - محدوده -۱-ت
  .شرايط واقعي ميداني و اثر آن بر بازتابندگي اختصاص دارد

  

  :تجهيزات و مواد زير مورد نياز است - تجهيزات و مواد-۲-ت
 ؛ور شود اي كه عالئم به طور كامل در داخل آن غوطه جام شيشه •

 ؛ يا هر نوع ابزار حرارتي مناسب ديگر١مشعل حرارتي بونزن •

 .آب مقطر •
  

  .شود براي انجام آزمايش انتخاب مي تصادفي بصورت عالمت پنج -آزمايش نمونه  -۳-ت
  

  :فرآيند انجام آزمايش مطابق روند زير است -وش آزمايش ر-۴-ت
 سـاعت   ۲۴ درصد بـه مـدت       ۷۰ در رطوبت نسبي     ۲۳±۲˚عالئم در دماي     •

 .شود مينگهداري 

 بـراي   A/B و نـوع     A براي انواع عالئم نـوع       A مطابق ضميمه    CILمقدار   •
˚۰β= ۲/۰˚ و=α         و مقدار ضريب شب نمايي مطابق ضميمه C   اندازه گرفته 

 .شود مي

بـه صـورتي كـه عالئـم كـالً در آن       . شـود  جام شيشه يا آب مقطر پـر مـي         •
 .ور شود غوطه

سـپس در معـرض     . شود عالمت در جام پر شده از آب مقطر قرار داده مي           •
 .شود  قرار داده مي۵۰±۲˚دماي

 .شود مي ساعت ثابت نگهداشته ۲دما به مدت  •

 .شود مي ساعت عالمت سرد ۲۴ ساعت براي مدت ۲بعد از  •

                                                 
1- Bunsen Burner 



                                                                                                     ضمائم  ١١٠

 ساعت، عالمـت از آب برداشـته و سـطح آن بـا حولـه خـشك          ۲۴ز  بعد ا  •
 .شود مي

 .عالمت از نظر عالئم ورود آب به آن بررسي شود •

 و ضـريب شـب      α=۲/۰˚ و =۰β˚ بـراي    A/B و   A عالئم نوع    CILمقادير   •
 .گيري شود   مجدداً اندازهB A /  و نوع    Aنمايي عالئم نوع 

  
  : آزمايش شده بايد موارد زير گزارش شودهاي براي عالمت - گزارش-۵-ت         

 ؛ هرگونه دخول آب-تمامي انواع عالئم •

 ؛ CIL تغييرات مقادير -A/B و نوع Aعالئم نوع  •

 . تغييرات ضرايب شب نمايي-A/B و نوع Aعالئم نوع  •

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١١١                                                         و اجراي عالئم برجسته راه راهنماي طراحي 
  

  (AS 1906/3) آزمايش حرارت -ضميمــه ث
  

ليـت عالئـم برجـسته در مقاومـت در     اين ضميمه به روش تعيـين قاب   -محدوده -۱-ث
شرايط آب و هوايي گرم تابستان، هنگاميكه در سطح راه قرار گرفته، و اثر آن بـر خـصوصيات                   

  .بازتابندگي اختصاص دارد
  

   .C˚۶۰كوره آزمايشگاهي با قابليت نگهداري تا دماي  - تجهيزات-۲-ث
  

نجـام آزمـايش   پنج عدد عالمت كـه بـصورت تـصادفي بـراي ا        - نمونه آزمايش  -۳-ث
  .انتخاب شده است

  

  :روند انجام آزمايش به شكل زير است - روش آزمايش-۴-ث         
 و A / B و A براي عالئم نوع α=۲/۰˚  و=۰β˚  درA مطابق ضميمه CILمقادير  •

 .گيري شود  اندازهCو ضريب شب نمايي مطابق ضميمه A / B براي عالئم نوع 

 .يم شود  تنظC ˚۲- ، ۰+۶۰كوره تا دماي  •

 . ساعت قرار گيرد۵عالمت در وسط كوره به مدت  •

بعد از مدت زمان مناسب براي سرد شـدن، تغييـرات رنـگ، خرابـي وضـعيت                  •
 .جالي آن تخمين زده شود

 و ضـرايب  α=۲/۰˚ و =۰β˚ در A / B و نـوع  A براي عالئم نـوع  CILمقادير  •
 .ودگيري ش  مجدداً اندازهA / B و Bشب نمايي براي انواع عالئم 

براي آزمـايش تغييـر رنـگ     AS  2001.4.1عدد مقياس خاكستري مطابق روش  •
 .تعيين شود

  

  :براي هر عالمت آزمايش شده، موارد زير گزارش گردد - گزارش-۵-ث
 ؛جال و تغيير در عدد مقياس خاكستري خرابي خرابي، هرگونه -عالئم تمامي براي •

 ؛CIL تغيير در مقادير -A / B و نوع Aعالئم نوع  •

  . تغيير در ضريب شب نمايي-A / B و نوع Bعالئم نوع  •



                                                                                                     ضمائم  ١١٢

  (AS 1906/3) آزمايش اشعه فرابنفش -ضميمــه ج
  

اين ضميمه به روش در معرض قـرار دادن عالئـم برجـسته در برابـر                 - محدوده -۱-ج
  . با توجه به شرايط ميداني اختصاص داردUVاشعه 

ردن سريع مواد و مصالح خـراب       بندي مواد و مشخص ك     هدف از اين آزمايش رتبه    : نكته
  .است

  

 قرار گرفته و با نمونه كنترل، كه در معـرض           UVعالئم در معرض اشعه      - اصول -۲-ج
هـاي   سـپس عالئـم از نظـر تنـزل نـشانه          . شود  مي قرار گرفته و پذيرفته شده، مقايسه        UVاشعه  

  .شود مي بررسي A / B و نوع A در انواع عالئم نوع CILفيزيكي و تغييرات در 
  

اي باشد كه عالئم در وجه داخلي در يـك لولـه             تجهيزات بايد بگونه   -تجهيزات -۳-ج
اي قرار گيـرد كـه بـين       بگونه UVاي با انتهاي باز و در وسط آن قرار گيرد و منبع              معلق استوانه 

اي  لوله بايد بگونه  . متر وجود داشته باشد    ميلي ۱۵۰ الي ۱۲۰ حدود اي عالئم، فاصله  المپ و  شيشه
سـنج    نالمـپ بايـد بوسـيله زمـا       . رار گيرد كه جريان هوا آزادانه از انتهاي باز آن چرخش كند           ق

  .الكتريكي براي مدت زمان الزم روشن شود كه ممكن است اين زمان پيوسته و يا منقطع باشد
، المپهـاي بخـار     ٢هاي تنگستن  ، رشته ١ مناسب شامل المپهاي فسفري    UVيك منبع   : نكته         

  . استMBTF يا MLLN مانند نوع W۵۰۰با حداقل  ٣جيوه
  

 و بصورت مناسـبي  شود  ميپنج نمونه بصورت تصادفي انتخاب       - نمونه آزمايش  -۴-ج         
  .مشخص مي گردد

  

  :روند انجام آزمايش به شرح زير است -روش آزمايش -۵-ج         
 و  A بـراي عالئـم نـوع        α=۲/۰˚ و   =۰β˚ در   A مطابق ضميمه    CILمقادير   •

 .شود ميگيري   اندازهA / Bنوع 
                                                 
1- Phosphor - Coated 
2- Tungesten Filament 
3- Mercury Vapour Lamp   



  ١١٣                                                         و اجراي عالئم برجسته راه راهنماي طراحي 
  

 .شود مي قرار داده UVعالئم در تجهيزات  •

 .گيرد  قرار ميUV ساعت در معرض اشعه ۵۰۰عالئم  •

  . شودC˚۶۰ دماي سطحي نبايد بيشتر از :نكته
از عالئـم     قرار داده شده و با هر كـدام        UVنمونه كنترلي در معرض اشعه        •

  . شود مي نور روز مقايسه سازي شده در در شرايط طبيعي و شبيه
ــادير  • ــم   CILمق ــواع عالئ ــراي ان ــدداً α=۲/۰˚ و=۰β˚ درA/B و A ب  مج

 .شود ميگيري  اندازه
  

  :شود ميبراي پنج عدد عالمت آزمايش شده، گزارشات زير ارائه  -گزارش-۶-            ج
 هرگونه خرابـي فيزيكـي، تغييـر رنـگ بيـشتر از نمونـه               -براي تمام عالئم   •

 . قرار گرفتهUV معرض كنترلي در

 . براي هر عالمتCIL تغييرات مقدار -A/B و Aبراي انواع عالئم  •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                     ضمائم  ١١٤

  A/B  (AS 1906/3) و نوع Aآزمايش مقاومت ضربه براي عالئم نوع  -ضميمــه چ
 

ابنـده عالئـم    تهاي باز  اي وجه  اين ضميمه به روش تعيين مقاومت ضربه       - حدود -۱-چ         
  . اختصاص داردA / B  و نوع Aبرجسته نوع

  

 مطابق آزمايش تشريح شـده  UVاين آزمايش به عالئمي كه در معرض         - كاربرد -۲-چ         
  . و بايد الزامات آنرا رعايت كندشود مي قرار گرفته، مربوط Fدر ضميمه 

  

  :تجهيزات زير مورد نياز است - تجهيزات-۳-چ         
 و به شكل نـيم      g۲۰±۲۰۰۰ش با جرم    ماشين آزمايش ضربه شامل كله چك      •

 mm۲±۲۲۵كله چكش به يك دسـته بـه طـول          . mm۴۰كره با قطر حداقل     
.  سقوط مـي كنـد     ۴۰±۲˚چكش تحت اثر وزن خود در كمان        . متصل است 

 كه در   شود  ميقبل از آنكه ضربه به عالمت وارد شود چكش طوري تنظيم            
 .كمان خود و در هنگام سقوط بر كف عالمت مماس باشد

 ١چكـش بـوهم   .  مرتبـه انجـام دهـد      ۱۰۰ماشين بايد قادر باشد كه اين آزمايش را         : نكته         
  .براي اين منظور مناسب است

. شود  مي انجام   mm۶آزمايش بر روي ورق ساخته شده فوالدي به ضخامت         •
 .ميز كار بايد قابل تنظيم باشد

، AS 1734 مطـابق بـا      mm۲*mm۱۱۰*mm۱۴۰ورق آلومينيمي بـه ابعـاد        •
، حداقل بـا ضـخامت      AS 3554هاي مطابق با     بوسيله چسب داراي ويژگي   

 .شود ميچسب تجربي به عالئم برجسته چسبانده 
  

انـد، انتخـاب     را گذرانـده Fپنج عالمـت كـه آزمـايش ضـميمه      - نمونه آزمايش  -۴-چ         
  .شوند مي
  

                                                 
1- Boehme 



  ١١٥                                                         و اجراي عالئم برجسته راه راهنماي طراحي 
  

  :روش آزمايش بايد به شرح زير باشد - روش-۵-چ         
 انجـام   C˚۲±۲۳د در شرايط آزمايشگاهي استاندارد و در دمـاي        آزمايش باي  •

 .شود

، شـود   مـي صفحه آلومينيمي بـا عالمـت بـر روي ميـز آزمـايش قـرار داده                  •
هايي را به مركز صفحه بازتابنـده عالئـم وارد    اي كه كله چكش ضربه    بگونه

 .خواهد كرد

شـويم كـه     مطمـئن مـي   . شود  مي سيكل روشن    ۱۰۰تجهيزات مربوط براي     •
 .جا شوند توانند در محل خود جابه الئم نميع

  
 ۱۰۰هـاي زيـر در       براي هر پنج عالمت آزمايش شـده، نتـايج خرابـي           - گزارش -۶-چ         

  :شود ميضربه چكش، گزارش 
 .هر خسارت دايمي مالحظه شده عالئم •

براي عالئم داراي پوسته پالستيكي و شامل المانهاي بازتابنده داخلي و پـر              •
 ؛ مواد بدنهشده بوسيله

گيـري شـده از      نوع و امتداد هر نوع گسيختگي پوسته عالئـم، انـدازه           -
 مركز نقطه ضربه چكش؛ 

گيـري شـده از مركـز        امتداد هر نوع پوسته پوسته شدگي بدنه، انـدازه         -
 .نقطه ضربه چكش

  
  
  
  
  
  



                                                                                                     ضمائم  ١١٦

  (AS 1906/3) آزمايش مقاومت فشاري -ضميمــه ح
  

عيين مقاومت فشاري عالئم برجـسته بوسـيله مـد          اين ضميمه به روش ت     - حدود -۱-ح        
  .خمشي شكست اختصاص دارد

  

  :تجهيزات زير مورد نياز است - تجهيزات-۲-ح        
، قابليتهـاي بارگـذاري     kN۷ بـا ظرفيـت حـداقل        -ماشين آزمايش فـشاري    •

گيري تغيير شكلهاي قطعه زير آزمايش در هـر مرحلـه از          اي و اندازه   مرحله
 ؛و در گسيختگي قطعهفرآيند بارگذاري 

ــوالدي • ــگ ف ــاع -رين ــي mm۲۵ ارتف  mm۶ و حــدوداً mm۷۶، قطــر داخل
  ؛ضخامت جداره

 ؛mm۲۵ ارتفاع -پالگ فلزي توپر •

، براي توزيع يكنواخت بار بـر       mm۳ نوار پالستيكي به ضخامت      -ملحقات •
 .روي عالئم، براي جلوگيري از تماس پالگ فلزي با عالئم

  

  .اند پنج نمونه كه بطور تصادفي انتخاب شده - نمونه آزمايش-۳-ح        
  

عالئمي كه كف تخـت ندارنـد، بايـد بوسـيله پـر              -سازي قطعات آزمايش    آماده -۴-ح        
بـراي  ) MPa۲۷حـداقل مقاومـت   (كردن فضاي بين برآمدگيهاي كف با خمير با مقاومـت بـاال            

پر كردن كف آنهـا نبايـد       اگر كف عالمت شش گوش باشد از خمير براي          . آزمايش آماده شوند  
  .كنند تا يك صفحه صلب بدست آيد استفاده شود و آنرا فقط در خمير وارد مي

خمير پوشش بايد با آب كافي مخلوط شـود تـا بـه انـدازه كـافي روان شـده و اطـراف                       
از كـوره حرارتـي بـا دمـاي        . شـود   مـي زمان كافي براي گرفتن خمير داده       . كند ها را پر   برآمدگي
  .توان براي سرعت بخشيدن به خشك شدن خمير استفاده كرد  را ميC˚۵۵حداكثر 

  



  ١١٧                                                         و اجراي عالئم برجسته راه راهنماي طراحي 
  

  :روش انجام آزمايش بايد به شرح زير باشد - روش-۵ -ح        
 .حلقه فوالدي را روي صفحه پاييني ماشين آزمايش قرار دهيد •

 .عالمت را روي حلقه قرار دهيد •

 .پالگ فوالدي را پايين آوريد تا در مركز عالمت قرار گيرد •

انجام شود، از قرار گرفتن مناسـب پـالگ    kN / min۵ بارگذاري با سرعت •
 .بر عالمت مطمئن شويد

 mm۵ بارگذاري را تا هنگاميكه عالمت خراب شـود يـا تغييـر شـكل بـه       •
 .برسد، ادامه دهيد

مقاومت فشاري بر حسب كيلو نيوتن و تغيير شكل بر حـسب ميليمتـر تـا                 •
 . برسد، ادامه يابدmm۵ ل به زمان گسيختگي يا زمانيكه تغيير شك

براي هر پنج عالمت مقاومت فشاري و تغيير شكل معادل آن، يا تغييـر         - گزارش -۶-        ح
  .، تا گسيختگي قطعه گزارش شودmm۵ شكل گسيختگي در 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                     ضمائم  ١١٨

  (AS 1906/3) آزمايش ضخامت لعاب -ضميمــه خ
  

يـين ضـخامت لعـاب عالمـت سـراميكي          اين ضميمه بـه ارائـه روش تع        - حدود -۱-خ        
  .اختصاص دارد

  

 بـا   x۲۰ابزاري مانند ميكروسكوپ كـه داراي بزرگنمـايي بزرگتـر از             -تجهيزات -۲-خ        
  . مورد نياز استmm۰۰۵/۰ شطرنجي كاليبره شده با انحراف 

  

  .پنج عدد عالمت كه تصادفي انتخاب شده مورد نياز است -نمونه آزمايش -۳-خ        
  

  :روش انجام آزمايش به قرار زير است - روش-۴-خ        
 .بخشي از عالئم از محيط تا مركز آنرا بگيريد •

 .ضخامت لعاب با استفاده از تجهيزات ذكر شده بدست آوريد •
  

  .شود ميضخامت لعاب گزارش داده  - گزارش-۵-        خ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١١٩                                                         و اجراي عالئم برجسته راه راهنماي طراحي 
  

 (AS 1906/3) آزمايش مقاومت چسبندگي -ضميمــه د
  

اين ضميمه به ارائه روشي براي تعيـين مقاومـت چـسبندگي بـين عالئـم          - حدود -۱-د        
  .برجسته و چسب اختصاص دارد

  

  :تجهيزات و مواد زير مورد نياز است - تجهيزات و مواد-۲-د        
 ؛kN۱۰۰ به ظرفيت ١ ماشين آزمايش فشار-ماشين آزمايش •

 ؛mm۱±۰/۲۰×mm۱±۶۵×mm۱±۱۱۵ به ابعاد -ده عدد بلوك فوالد •

ــوروتيلن   • ــي تترافلـــ ــه پلـــ ــنج قطعـــ ــاد  ) PTFE (٢پـــ ــه ابعـــ بـــ
mm۵×mm۱±۲۴×mm۱±۱۱۵؛ 

 .AS 3554 حجمي چسب اپكسي مطابق با ml۳۰۰حدود  •
  

آنها بايد تميز و    . عالئم تصادفي انتخاب شده بايد آزمايش شوند       -  نمونه آزمايش   -۳-        د
  .استبجز آنهايي كه كف آنها تميز نشده . نويي باشند

  

  :پنج قطعه آزمايشي به طريق زير آماده شود -سازي عالئم براي آزمايش  آماده-۴-د        
آماده كردن سطح بلوكهاي فلزي بوسيله گريس زدايي هر دو سطح و تميـز               •

 و قبـل از انجـام       ٣كردن كامل سطوح آن، ابتدا بـا سـائيدن سـطح بـا شـن              
 اسـتاندارد  ۳ابق كـالس  سطح بايد مطـ . شود ميآزمايش بوسيله حالل تميز   

1627/10 AS  بعد از اينكه سطح توسط حالل تميز شـد، نبايـد           .  آماده شود
 .آنرا لمس كرد

 h۱±۲۴ بـه مـدت   C˚۱±۲۳عالئم برجسته و چسب و تجهيـزات در دمـاي         •
 .گيرد قرار مي

 .چسب را مطابق توصيه كارخانه سازنده مخلوط كرده و بكار بريد •

                                                 
1- Compression 
2- Poly Tetra Fluoro Ethylene  
3- Grit Blasting 



                                                                                                     ضمائم  ١٢٠

  )N(بار 

 )2m(مساحت چسبيده شده 

 .يدتنظيم كن)۳(قطعات را مانند شكل •

جهت بارگذاري به موازات بزرگترين بعد عالمت است؛ مگـر در حـالتي كـه ايـن        : نكته         
  . باشدmm۱۳۰بعد بزرگتر از 

عالمت را در بلوك مربوط قرار دهيد بطوريكه كف عالمـت بـا جداكننـده                •
 ميليمتري پيوسـته چـسب بـين عالمـت و           ۲تماس داشته باشد و يك اليه       

 .بلوك فلزي قرار گيرد

 .جا نشود هسبهاي اضافي با دقت برداشته شود؛ بطوريكه عالمت جابچ •

ــيد     • ــافي رس ــت ك ــه مقاوم ــسب ب ــه چ ــه  (وقتيك ــيه كارخان ــابق توص مط
را براي  ) f(تا  ) c(،مجموعه عالمت را در كناري بگذاريد و مراحل         )سازنده

 .دومين عالمت تكرار كنيد

كنيـد؛   نگهـداري    C˚۱±۲۳ در دمـاي     h۱±۲۴مجموعه عالئم را بـه مـدت         •
 .سپس جداكننده آنها را برداريد

  

   روش آزمايش-۵-  د      
مقاومت چسبندگي در فشار برشي براي هر مجموعـه در ماشـين آزمـايش               •

بـه  . ( تا لحظه گسيختگي تعيين شودmin/kN۵فشار و با سرعت بارگذاري   
 )توجه شود)۴(شكل

 .مقدار بار گسيختگي و طبيعت گسيختگي چسب يادداشت شود •
  

  :بدست آيد زير معادله از استفاده با مجموعه برشي هر چسبندگي مقاومت - محاسبات-۶-د        
                                         

  )Pa( مقاومت چسبندگي                                                                               =
                                               

   مساحت كف يك عالمت منهاي مساحت اشغال شده توسط جداكننده=مساحت چسبيده شده 
  

مقاومت چسبندگي بر حسب مگاپاسگال و طبيعت گسيختگي براي هر           - گزارش -۷-        د
  .مجموعه گزارش شود



  ١٢١                                                         و اجراي عالئم برجسته راه راهنماي طراحي 
  

  
  

   كردن مجموعه براي آزمايش مقاومت چسبندگي چسبآماده -۳شكل 
  

  
  گذاري فشاري  مجموعه آزمايش بار-۴شكل 

 اندازه ها برحسب میلی متر هستند

 بارگذاري فشاري

        عالمت            عالمت

     الیه چسب

 جداکننده در تماس با بلوکهاي فوالدي      
  عالمت 

 چسب

   بلوك فوالدي
  قطعات آلومینیمی

mm2  
 صفحه پالستیکی

 بلوك فلزي

     بارگذاري فشاري



                                                                                                     ضمائم  ١٢٢

  (ASTM D4280) ها و ويژگي آنها چسب -ضميمــه ذ

كننده عرض معبر راه مستقيماً به مقاومت چسبندگي بـين    عمر خدمت تجهيزات مشخص           
در بهترين حالت مقاومت چسبندگي چـسب بـا مقاومـت برشـي             . آنها و روسازي وابسته است    

ــر اســت ــ. روســازي براب ــت فيزيكــي  مقاوم ــروزي از مقاوم ــاي اپكــسي ام ت فيزيكــي رزينه
ابتـدا سـطح   هـا   براي استفاده از چـسب .  آسفالتي بيشتر است  هاي   يا روسازي  هاي بتني   روسازي

آماده نبودن سطح روسازي از تماس خوب بـين آن و مـواد چـسبنده               . روسازي بايد آماده شود   
ها يكي از عوامل تعيـين كننـده دوام         استفاده از چسب خوب تن    . كند  رزين اپكسي جلوگيري مي   

عوامل اصلي اثرگذار بر چـسبندگي عالئـم برجـسته بـر روسـازي راه         . عالئم برجسته راه است   
طراحـي سـطح چـسبنده عالئـم برجـسته راه، نـوع        ويژگيهاي عاملهاي چـسبندگي، : عبارتند از

 . روسازي، دما و دقت در استفاده

 مخلـوط   ١ي معين بوسـيله تجهيـزات همـزن اتوماتيـك         ها  هاي اپكسي به نسبت             چسبنده
 مـاده چـسبنده در مخلـوط كـردن و برداشـتن آن چـسب از قالـب و                     ي  ويـسكوزيته . شوند  مي

 . جلوگيري از جاري شدن مواد چسبنده قرار گرفته در زير عالئم برجسته مهم است

 بـر  هـا  فرمـول ايـن  . ندي شيميايي زيادي هـست ها فرمولهاي چسبنده رزينها داراي               عامل
 در  ٢هـاي معمـولي    اپكـسي . شـوند   بنـدي مـي     اساس زمان الزم براي خـشك شـدن آنهـا طبقـه           

 دقيقـه خـشك     ۱۵ الـي    ۱۰ در   ٣هاي زودگيـر    در صورتيكه اپكسي  . شوند چندساعت خشك مي  
هاي مناسب براي توليـدات خـود را تهيـه            هاي سازنده عالئم برجسته اپكسي      كارخانه. شوند  مي

 . كنند ستفاده از آنها را توصيه ميكرده و ا

 اينگونه عالئم بـا فـشار بـر         .شود           در زير برخي از عالئم برجسته قبالً چسب گذارده مي         
براي استفاده از ايـن عالئـم قبـل از    .  و نيازي به چسب ندارند  شوند  روي روسازي چسبانده مي   

توان در زمان بسيار كمي بر روي        ا مي اين نوع عالئم برجسته ر    . شود  مينصب از پرايمر استفاده     

                                                 
1- Automatic Mixing Equipment  
2- Standard Set Epoxy  
3- Rapid Set Epoxy 



  ١٢٣                                                         و اجراي عالئم برجسته راه راهنماي طراحي 
  

هاي مسدود شده و يا مـوارد ديگـر بكـار      آنها را در مناطق كارگاهي يا در راه       . روسازي چسباند 
 . برند مي

چـسبندگي مـواد   .          خصوصيات چسبندگي عالئم برجسته وابسته به مـواد پايـه آنهاسـت       
يل خاصـيت چـسبندگي كـف برخـي از          به همين دل  . سراميكي به خوبي مواد  آكريليكي نيست      

اداره حمـل و نقـل   . شـود  مـي عالئم برجسته سراميكي با استفاده از بافتهاي سطحي بهبـود داده     
الزامـات و   . كنـد   كاليفرنيا از بافتهاي سطحي خاصي در عالئم برجـسته سـراميكي اسـتفاده مـي              

 : زير است مشخصات عالئم برجسته سراميكي در اداره حمل و نقل كاليفرنيا به شرح 

آمـدگي در سـطح آن بـه          كف عالئم سراميكي نبايد صيقلي باشد و بايد تعدادي پـيش           -
  . به صورت يكنواخت در رديفهاي موازي ايجاد شودmm۲۷/۱ ارتفاع تقريبي 

. آمدگي بايد يك سطح تخت به موازات كـف عالئـم سـراميكي داشـته باشـد            هر پيش  -
ـ  ۹/۴۱مساحت هر صفحه موازي بايـد در حـدود           متـر مربـع باشـد و          ميلـي  ۲/۶۵ي   ال

  .متر مربع باشد  ميلي۲۵۸۱ الي ۴۱۹۱مساحت كلي اين صفحات بايد 
  بيـشتر    ۲۰۰ كمتـر و از      ۵۰آمدگي بايد دايره باشد و تعداد آنها نبايد از            مقطع هر پيش   -

  .باشد
هـا از قالب،آنهـا را مـي تـوان            آمـدگي   دهـي و رهاشـدن پـيش        براي آسان كردن شكل    -

  .تمخروطي شكل ساخ
  .متر باشد  سانتي۷۲/۱ الي۰۳/۱ارتفاع عالئم بايد در حدود  -

 كه داراي   شود  ميهاي آسفالتي از مواد خام متفاوتي تهيه                   چسب عالئم برجسته روسازي   
مواد اوليه بكار رفته در آنها بر ميزان مقاومت چسبندگي آنها           . مشخصات فني بخصوصي هستند   

 . با عالئم برجسته تأثير دارد

لـذا برخـي از ادارات      . شـود           مقدار مقاومت چسبندگي چسب بـه مـرور زمـان كـم مـي             
. گيرنـد   هاي زماني مشخصي را براي جايگزين كردن عالئم برجسته در نظـر مـي               راهداري دوره 

كننـده انجـام      توصيه شده است كه نصب عالئم برجسته يكسال بعد از بكار بردن عامـل جـوان               
 . شود ميهاي اپكسي و قيري ارائه  اتي در مورد چسبدر ادامه توضيح. گيرد
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  هاي اپكسي  چسب •
مراحـل اصـلي روش     . تركيبهاي مختلفـي از عاملهـاي چـسبهاي اپكـسي وجـود دارد                      

استفاده از اين نوع چسبها، تعيين نسبت اختالط صحيح،مخلوط كردن و خـارج كـردن چـسب                 
  .مي باشد

 به سرعت مخلوط و در محل نصب عالئم برجسته روسازي           هاي دو جزئي بايد              اپكسي
در اغلـب انـواع     . شـود   مـي عمل اختالط بصورت دستي يا با كمك ماشـين انجـام            . ريخته شود 

هاي معمولي، عالئم برجسته بايد بعد از چند دقيقه از آغـاز اخـتالط، بالفاصـله چـسب               اپكسي
بـه همـين دليـل در هـر         .  آورده شـود   اندود شده، در محل خود قرار گرفته و بر روي آن فشار           

  .اختالط نبايد بيش از حدود يك ليتر چسب با دست مخلوط شود
كن اتوماتيك دو قسمتي و ماشين خـروج           هميشه بوسيله ماشين مخلوط    ١         چسب زودگير 

، يـك  شـود  ميهنگاميكه نصب عالئم برجسته در منطقه وسيعي انجام  . شود  مي مخلوط   ٢فشاري
كـن و     نشيند و ماشين مخلـوط      نشيمنگاه كنار كاميون و در بين دو محور آن مي         شخص بر روي    

سپس مقدار مشخصي از اپكسي مخلوط شده، و در محـل           . شود  ميخروج در نزديكي او نصب      
  .دهد عالئم برجسته ريخته شده و اپراتور عالمت را بر روي اپكسي قرار مي

هاي كارخانـه سـازنده مـورد اسـتفاده           صيه         براي چسبندگي خوب، چسب بايد مطابق تو      
 درجـه   ۱۰هـاي معمـولي را بايـد دردمـاي بيـشتر از               براي مثـال برخـي از چـسبنده       . قرار گيرد 

 درجـه سيلـسيوس اسـتفاده    -۱چسب هاي زودگير را مي توان تا دماي  . سيلسيوس استفاده كرد  
. شـوند  ديگر جـدا مـي    هاي الزم انجام نشود، اجزاء چسب هاي اپكـسي از يكـ             اگر احتياط . كرد

هـاي   هاي محافظ استفاده كنند تا از تماس دست و ديگر قسمت      كارگران بايد از دستكش و كرم     
اگر چسب با پوست تماس پيدا كند، سطح تماس را بايد در            .  جلوگيري شود   بدن آنها با چسب   

از . (پاك كردن پوست از چسب نبايد با حالل انجـام شـود           . اسرع وقت با آب و صابون شست      
  .) يا حاللهاي مشابه مي توان براي تميز كردن ابزار و تجهيزات استفاده كرد٣تولوئن

                                                 
1- Rapid – Set Adhesive  
2- Extrusion Apparatus 
3- Toluene 
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.  درجه سيليسيوس نگهداري شـوند     ۲۷ الي   ۱۶هاي اپكسي بايد قبل از اختالط در دماي          چسب
 ۴۹ و حـرارت آن نبايـد بيـشتر از           شود بايد غير مستقيم     هر گونه حرارتي كه به چسب وارد مي       

 . باشددرجه سانتيگراد
       

  چسب قيري  •

به همـين دليـل، محققـان در تـالش هـستند كـه              . قيمت هستند   عالئم برجسته راه گران            
هاي مناسبي براي افزايش دوام عالئم برجسته بخـصوص بـر روي روسـازيهاي قيـري نـرم                   راه

 شـده   هـاي اپكـسي معمـولي انجـام         هاي قيري و چسب     مطالعاتي براي استفاده از چسب    . بيابند
هـاي    هاي قيري بيشتر از كـارآيي چـسب         اين مطالعات نشان داده است كه كارآيي چسب       . است

هاي اپكسي عالئم برجـسته راه را بـر           هاي قيري تا دو برابر بيش از چسب         چسب. اپكسي است 
 .كنند روي خود حفظ مي

متر چسبندگي آنها شود و ك            معموالً بدنه يا قسمت بازتابنده عالئم برجسته راه خراب مي         
خسارت ديدن عالئم برجسته نتيجه بارهاي منفرد وارده به آن نيست           . رود  با روسازي از بين مي    

 .  كه مقاومت خستگي روسازي مسبب آن استشود ميو فرض 

         مطالعات نشان داده اسـت كـه مقاومـت خـستگي روسـازيها بـر خـصوصيات فيزيكـي            
هاي   هاي نرم با روسازي     داكثر مقاومت خستگي با تطبيق چسبنده     عموماً ح . ها تأثير دارد    چسبنده

 .  نياز دارند هاي سخت هاي سخت به چسبنده روسازي. آيد نرم بدست مي

هاي آسفالتي نرم توصـيه       هاي قيري را در روسازي               نتيجه اين مطالعات استفاده از چسب     
عموماً . يابد  هاي قيري كاهش مي     يد چسب يابد، فوا   هر قدر كه سختي روسازيها افزايش       . كند  مي

لـذا  .  قيري در راههاي كه حجم ترافيك در آنها زياد است، كارآيي و اثربخشي ندارد           هاي  چسب
در اينـصورت  .  بـا روسـازي راه تطبيـق داد   را بايد قبل از استفاده از آنهـا      ها  خصوصيات چسب 

  .شود هزينه نگهداري از عالئم برجسته راه بهينه مي

اي قيري براي چسبيدن عالئم به سطوح روسـازي بتنـي، روسـازي آسـفالتي و      ه چسب
 درجـه سلـسيوس اسـت، اسـتفاده     ۷۱ تـا  ۴/۴سنگفرشها وقتيكه سطح راه و دماي عالئـم بـين         

   .شود، خصوصيات آن نبايد تغيير كند  درجه سانتيگراد گرم ۲۸۱اگر چسب تا دماي . شوند مي
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هستند كه با فيلرهـاي معـدني بـصورت همـوژن مخلـوط       هاي قيري، مواد قيري      چسب         
ها نبايد داراي رزينهاي پليمري باشد زيرا كه اين رزينها موجب تجزيـه آنهـا در                 چسب. اند شده

  .شود ميحين اجرا 
  : جدول الف ارائه شده استهاي قيري در الزامات چسب

  

  الزامات چسبهاي قيري -جدول الف
  روش آزمايش  حداكثر  حداقل  خواص
 C˚(  ۹۳  ۱۱۰  ۳۶D(نقطه نرمي 

 mm(  ۱۰  ۱۸  ۵D*۱۰−1(نفوذ 

 ۳۴۰۷D  ۱/۵  -  رواني

 AS  ۱/۵  -  مقاومت در برابر رواني

 ۲۶۶۹D يا C˚۲۰۴(  ۳۰  ۷۵  ۴۴۰۲D(ويسكوزيته 

 c.o.c) C˚ ( ۲۲۸  -  ۹۲Dنقطه اشتعال 

    ۲  -  عمر
  

  : جدول باشدخصوصيات قير چسبها بايد مطابق الزامات          
  

  خصوصيات قير -جدول ب
  روش آزمايش  حداكثر  حداقل  خصوصيات

 g۱۰۰ ، s۵ ،C˚۲۵  ۲۵  -  ۵Dنفوذ، 

 P ،C˚۱۳۵  ۱۲  ۱۰۰  ۲۱۷۱Dرواني 

 C˚۱۳۵  -  ۲/۲  ۴۲۸۰D ASTMنسبت رواني 

          
  مـورد آزمـايش قـرار گيرنـد تـا از نظـر       ASTM D 4280هاي قيري بايد مطابق  چسب

  . ديگر تأييد شوندمقاومت و خصوصيات
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 واژه نامــه
A 

 Abrasion  سايش  
 Abrasive  ساينده

                                                     Adhesion Enhancer  قوام دهنده  چسب

    Adhesive  چسب
 Adhesive Bond Strength   مقاومت چسبندگي چسب

 Alignment   مسير-هم تراز
 All Purpose Roads  راههاي عمومي

 Anchored  مهاري
 Anchored Road Stud  عالئم برجسته مهاري

 Arrow  پيكان            
 Asphalted  قيري

 Audible  قابل شنيدن
  Automatic Mixing Equipmentهمزن اتوماتيك                                         

  Auxiliary Lane                                     خطوط كمكي                              
 Axis of symmetry  محور تقارن

   
B  
 

)خط محور  Barrier مانع (
 Base   ته-كف 

 Biconvex  محدب
 Bidirectional  دوطرفه

 Bifurcation  تقسيم به دو شاخه شدن
 Bituminous قير  
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 Blade  تيغه
 Body بدنه  

 Bond strength  مقاومت چسبندگي
 Bonded Road Stud  عالئم برجسته چسبي

 Bonding  چسباندن
 Bonding Agent  عاملهاي چسبندگي

 Bridge Approaches  ها وروديهاي پل
 Brush  پاك كردن

   
C  

 Carriageway  راه
 Centerline  خط مياني

 Ceramic button  گلميخ سراميكي
                Ceramic Raised Pavement Markers  هاي برجسته سراميكي گلميخ

 Chip seal   شوسه-سنگفرش 
 Chisel  اسكنه
 Classification  بندي طبقه
 Coarse Textured Surfaces  هاي اي رويه اي يا قلوه دانه

 Coefficient of Luminous Intensity  نمايي ضريب شدت شب
 Color  رنگ

 Colorimetric  كالريمتري
 Compressive strength  شاريمقاومت ف

                             Construction Zones  مناطق كارگاهي
 Convex  محدب

 Coordinates  مختصات
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 Corner cube   كيوب كرنر-سه گوش
 Corrosion  مقاومت فسادپذيري

 Crack   شيار-ترك
 Cure  مراقبت

   
D  

 Damaged                                               ديده                              خسارت
 Day time  روز

 Decomposition  تجزيه
 Deformation  تغيير شكل

 Delaminating  پوستگي
 Depressible  فشاري

 Depressible Road Stud    عالئم برجسته فشاري
 Devices   تجهيزات-ابزار

 Distilled water  آب مقطر
 Dry  خشك

 Dual Carriageway Roads      راههاي شرياني دو بانده            
 Durably  بطور بادوام

   
E 

 Edge line  خط حاشيه
 Embedded  فرورفته

 Embedded Road Stud  عالئم برجسته فرو برده شده
 Emergency  اضطراري

 Entrance angle  زاويه ورودي
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 Entrance ramp  شيبراهه ورودي
 Epoxy  اپكسي
 Evaluation  ارزيابي

 Exit rampشيبراهه خروجي                                                                        

 Expressway  بزرگراه

   
F 

 Face  وجه

 Filler  فيلر

 Fine Textured Surfaces  رويه آسفالتي يا بتني

 Fire hydrant  شير آتش نشاني
 Flash point   شدننقطه شعله ور

 Flexural strength  مقاومت خمشي

 Fluorescent  فلورسنت

 Freeway  آزادراه

   
G 

 Glass  شيشه
 Glass bead  اي هاي شيشه دانه

 Glaze  لعاب

 Gloss   برقي-جال

 Grease  گريس
   

H 
 Hammer  چكش

 Heat test  آزمايش حرارت
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 Homogeneous   يكنواخت-هموژن

 Horizontal curve  قوس افقي
 Horizontal Entrance Angle                زاويه ورود افقي

 Hot Melt Adhesive  )قيري(چسبهاي مذاب داغ

 Humidity  رطوبت هوا

   
I 

 Iluminance Factor  ضريب تابندگي
                                   Impact strength  مقاومت ضربه

 Inspection  بازرسي
 Installation  نصب
   Instrumentation  ابزار

 Intensity شدت

   
K 

 Kerosene  نفت سفيد

 Krebs  جداول

   
L 

 Laboratory test  آزمايشهاي آزمايشگاهي

 Lane line  خط عبور

 Lane transition  انتقال خط عبور

 Left turn lane  خط گردش به چپ
 Lens لنز

 Lit Urban and Rural Roads  وشناييشهري داراي ر راههاي شهري و برون

 Luminance  روشنايي
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  M 
 Maintenance  نگهداري
 Manufacture  كارخانه

 Markingكشي                                                                                   خط

 Median  ميانگاه

 Metal cylinder  استوانه فلزي

 Mixing  مخلوط كردن
 Moisture  رطوبت

   
N 

 Night-time  شب

 No – Overtaking Linesخطوط سبقت ممنوع                                              

 No – Overtaking Advance Warning  خطوط پيش آگهي سبقت ممنوع
Lines    

                                               No passing barrier  خط محور عبور ممنوع

 No passing zone  ناحيه عبور ممنوع

 Non depressible  غير فشاري

 Non Depressible Road Stud  عالئم برجسته غيرفشاري

 Non plowable  غير قابل برفروبي

 Non-reflecting road studs  گل ميخ-عالئم برجسته بدون بازتابندگي

 Non-retroreflective  غير بازتابنده

   
O 

 Observation Angle               زاويه ديد     

 Oil روغن

 Omni directional  چندطرفه
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 One-way  يكطرفه
 Oven     كوره-گرم خانه

   
P 

 Packaging  بندي بسته
 Passing  عبور
 Pattern  الگو

 Pavement  روسازي

 Penetration  نفوذ

 Performance   اجرا-كارايي

 Periodic  اي دوره

 Permanent Reflecting Road Studs  عالئم برجسته بازتابنده دائم

 Permanent  دايمي

 Photometric  )نوري(فتومتري 

 Plastic  پالستيك

 Plastic Lensلنزهاي پالستيكي                                                                   

 Plastic with an abrasion resistant  ابر ضد سايشيپالستيك با سطح مقاوم در بر
surface 

 Poly Ester  استر پلي

   Preventive  پيشگيرانه

 Primer  پرايمر

 Prismatic  منشوري

 Procedure  روش

 Protection  محافظت

 Protrusion  برآمدگي
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  R 
 Radiation  تابشي

   Raised  برجسته

 Rapid Set  زودگير

 Receptor  گيرنده

 Reference Direction  خط مرجع

 Reference Point                                                                     نقطه مرجع

 Reflecting Road Studs  عالئم برجسته بازتابنده

 Reflex Lenses  )ها اي چشم گربه(لنزهاي انعكاسي 

 Replacement  تعويض

 Resilience  جهندگي

 Restraining frame  چهار چوب نگهدارنده

 Retro reflector  بازتابنده

 Road Studs  عالئم برجسته

 Routine  روزمره

 Routine maintenance       نگهداري روزمره

 Rural roads  راههاي برون شهري

   
S  

 Sampling  برداري نمونه

 Self – Adhesive Road Studs        دار                          عالئم برجسته چسب

 Self-adhesive  چسب دار

 Shear strength  مقاومت برشي

 Shipment  حمل

 Single Carriageway Tow – Way   راههاي شرياني يك بانده             
Roads 
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 Snow plow  روب برف

 Softening point  نقطه نرمي

 Sold lines  خط ممتد

 Solvent  حالل

 Spacing  اصلهف

 Specific gravityوزن مخصوص                                                                

 Specimen  قطعه
 Storage  انبار

   
T 

 Tangent  مستقيم

 Temperature  سيكل دمايي

 Temporary  موقتي

 Temporary Reflecting Road Studs  عالئم برجسته بازتابنده موقت

 Thickness  ضخامت

 Tolerance   تلرانس-رواداري

 Tow-lane road  راه دوخطه

 Tow-way road  راه دوطرفه

 Type Acceptance  معيار پذيرش

   
U  

 Ultraviolet  ماوراء بنفش

 Undivided multilane roads  راههاي چندخطه تفكيك نشده

 Unidirectional  يك طرفه

 Unlit Rural Road  شناييراههاي برون شهري بدون رو
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 Urban roads  راههاي شهري

   
V 

 Vibration  لرزش

 Viscosity  ويسكوزيته

 Viscosity   رواني-ويسكوزيته

 Visibility  قابليت ديد

   
W  

 Water absorption  جذب آب

 Work Zonesمناطق كارگاهي                                                                      
                                                                 Wrong way  راه اشتباه

             
   
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  فهرست انتشارات
 

  قيمت  تاريخ انتشار  عنوان
  )ريال(

      هاي تحقيقاتي پروژه) الف
  ٠٠٠/١١  ٨٣  بهار    نيكاربرد آب و مصالح محلي چابهار براي ساخت بلوكهاي ساختما .١
  ٠٠٠/١٣  ٨٣  بهار    گيرهاي ايمني در راهها هاي طراحي و كاربرد حفاظها و ضربه شيوه .٢
  ٠٠٠/١٤  ٨٣  بهار     بدون باالست آهن راهضوابط طراحي و اجراي روسازي  .٣
  ٠٠٠/٢٧  ٨٣  بهار    هاي بتني و آسفالتي  بررسي و مقايسه فني و اقتصادي رويه .٤
  ٠٠٠/١٦  ٨٣  زمستان    مصرف قير در راههاي كشوربررسي مسائل كمي و كيفي  .٥
  ٠٠٠/١١  ٨٤  بهار    ضوابط طراحي و اجراي آسفالت ماستيك .٦
  ٠٠٠/١١  ٨٤  بهار    سازي پايه عالئم راه راهنماي طراحي و ايمن .٧
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