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   1  شهري معابر هايکشيخط نگهداري و اجرا فني مشخصات

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

ني عمومي اجرا و نگهداري انواع مشخصات ف

 ها در معابر شهريکشيخط

 7از  1 صفحه

 
ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -1/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران ندسين مشاور بهران ترافيکمه
 

 ها در معابر شهريکشي: مشخصات فني عمومي اجرا و نگهداري انواع خط 1/111-8-6
رود. اين ها در معابر شهري به کار ميکشيمصالح مصرفي و نگهداري خط : اين دستورالعمل براي تعيين حداقل مشخصات فني عمومي اجرا،کاربرد -1

 .ستيها نکشيدستورالعمل شامل انتخاب فام و الگوي خط
 رفته به شرح زير است:کار: اصطالحاتي که در اين دستورالعمل بهتعاريف -2

 کند. را براي بيننده ايجاد مي هاي مختلفرواني است که احساس فام -اي فيزيکي : رنگ پديده(Colorرنگ ) -2-1
 باشدد، زرد، سبز، آبي و قرمز ميسفي يهاانواع رنگ ها؛نوشتهها، نمادها و خطهاي طولي، عرضي، پيکانکشي: منظور از فام در خط(Hueفام ) -2-2

به عنوان  يآب رنگ از بطور مثال .رديگيفاده قرار ممورد استمختلف به نظر کارفرما و يا مهندس مشاور  يهانهيبا زم هاکشياجراي خط نهيزم يکه برا
 اي ن،يمعلول ژهيو پارک مثل) پارک استفاده مورد نکهيا بر منوط نهيا زميو لذا فام  رديگ قرار استفاده مورد توانديم ژهيو پارک يهامحل در نهيزم

 .گردديم مشخص نهيزم رنگ در...( و محدود مدت با پارک اي خاص، يهاگروه
هاي مختلف براي کاربردهاي مختلف با قابليت تشکيل يک اليه نازک هستند و عموماً با فامدانهآلي حاوي رنگ يهاپوشش (:Paintپوشرنگ ) -2-1

به  ايو ( Paintدانه )روزمره به جاي واژه پوششِ حاوي رنگمتداول شوند. استفاده از واژة رنگ در کاربردهاي هاي تزئيني بر روي سطوح استفاده مي
 ها معرف کاربرد خاص آن است.ن واژهيک از ايو هر  باشدبه لحاظ فني صحيح نميجاي واژه فام 

 هاي ترافيکي عبارتند از: رنگ سرد، رنگ گرم و رنگ دوجزئي: انواع رنگهاي ترافيکيرنگ-2-4
صورت و مواد افزودني است که در دماي محيط، بهدانه، حالل مخلوطي متشکل از رزين، رنگ :Traffic Paint)( يکيرنگ سرد تراف -2-4-1

 شود.مايع اجرا شده و در اثر تبخير حالل، جامد مي
دانه، هاي جامد پودري، گرانولي و يا بلوکي شکل متشکل از رزين، رنگ: رنگ(Thermoplastic Road Marking) يکيرنگ گرم تراف -2-4-2

 .شوندهستند که در حين اجرا ذوب شده وپس ازسردشدن، جامد مياي اي پيش مخلوط و مصالح دانههاي شيشهدانه
شوند و هاي مايعي هستند که با نام پالستيک سرد نيز شناخته مي: رنگ(Two Component Traffic Paint) يکيرنگ دوجزئي تراف -2-4-1

کننده که معموالً پودر و جزء دوم شامل عامل سخت زودنيدانه و مواد افدر اثر واکنش دو جزء مختلف با يکديگر )جزء اول مخلوطي از رزين، رنگ
  .شوندپرکسايد است( به پوشش جامد تبديل مي

هاي ترافيکي است که وظيفه ايجاد پيوستگي و چسبندگي اجزا به يکديگر و دهنده رنگ: رزين يا پيونده، جزء اصلي تشکيل(Resin)رزين  -2-5
 همچنين به سطح معبر را بر عهده دارد.

 هاي ترافيکي بر عهده دارد.شکل است و وظيفه ايجاد فام و پوشش سطح را در انواع رنگ ياي آلي يا معدنيِ پودر: ماده(Pigment)دانه رنگ -2-6
 شدة رنگ را بر عهده دارد. نازک خشک ، تنظيم سرعت تبخير و تثبيت اليهپوششکردن اي است که وظيفه رقيق: ماده(Solvent)حالل  -2-7

 .هاي گرم و دوجزئي )برپايه پلي متيل متاکريالت( فاقد هرگونه حالل هستندرنگ
شود. ياجرا م دوجزيي يا سرد(هاي رنگ) يکشخط يبر رو يريپذدانه و به منظور کاهش جرم: ترکيب رزيني فاقد رنگ(Top Coatاليه رويه ) -2-8

اليه رويه  داشته باشد. يکشيا سازگاري شيميايي داشته باشد و همچنين چسبندگي مناسبي به خطبايست با پايه رزيني رنگ يکسان بوده و ساختار اليه مي
 اجرا شود.  يکش سطح خط يبر رو يا اسپريو  يبايست قبل از خشک شدن ترافيکي رنگ به روش دستمي
ويژه در شب به براي ايجاد خاصيت بازتاب نور، به: ذراتي کروي شکل از جنس شيشه )سيليکا( هستند که (Glass Beads) ايهاي شيشهدانه -2-9

صورت شناور در اي با پوشش سيليکوني هستند که پس از پاشش بر روي سطح، به هايي شيشهاي شناور انواعي از دانههاي شيشهروند. دانهکار مي
  .ماندسطح رنگ باقي مي

دار هستندکه مقاومت در شکل هندسي نامنظم و گوشه اکسيد سيليسيوم، با از جنس: موادي معدني و معموالً (Aggregates)اي مصالح دانه -2-12
 دهند.را بهبود مي سُرخوردگيبرابر 

خشک شدن، حجيم فرآيندکه براي کاهش قيمت، تسريع در  کليسم هستند: ترکيباتي عموماً معدني و معموالً از جنس کربنات((Fillerپُرکننده  -2-11
 شوند.ساخت رنگ ترافيکي به آن افزوده مي فرآيندواص فيزيکي، در کردن رنگ و ساير خ

 زير تأمين شود: هاي: مواد مصرفي بايد طبق الزامات استاندارداستانداردهاي مواد و مصالح -1
 BS-6244 و BS EN-1871هاي و استاندارد 119و  1758هاي رنگ سرد، مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره -1-1
 AASHTO T252-25(2229)و   BS EN-1871 ،AASHTO-M249-12، استانداردهاي 1757گرم، مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره  رنگ -1-2
 BS EN-1871هاي دوجزئي، مطابق با استاندارد رنگ -1-1

 BS EN-1424و BS EN-1421 (2212) استانداردهاي و  AASHTO-M247اي، مطابق با استانداردهايهاي شيشهدانه -1-4

 ( آورده شده است.15: فهرست کامل استانداردهاي بکار رفته در دستورالعمل حاضر در جدول )راهنمايي
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

مشخصات فني عمومي اجرا و نگهداري انواع 

 ها در معابر شهريکشيخط

 7از  2 صفحه
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -1/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 ل و ترافيک شهرداري تهراننقوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 شوند:بندي مي( به انواع زير تقسيم1و نمودار  1تصويرهاي شماره  هاي معابر )کشيخط :هاکشيبندي خطگروه -4
 (Longitudinal Marking)کشي طولي خط -
 (Transverse Marking) کشي عرضيخط -

 (Word and Arrow Marking)نوشته  و خط پيکان -

 (Cross Hatch)کشي هاشور و جناغي خط -

 هاکشيساير خط -
مورد  برروند. خطوط طولي بناجهت به کار ميجهت و غير همهاي طولي براي مشخص کردن مرز خطوط عبوري همکشي: خططولي کشيخط -4-1

 شوند:هاي طولي به سه دسته تقسيم ميکشي(. خط1جدول  چين اجرا شود)صورت خطوط ممتد، منقطع و خط تواند بهمي
 (Center Line)کشي محور راه خط -

 (Lane Line)کشي خطوط حرکت خط -
 )ساده يا ارتعاشي(( Edge Line)کشي حاشيه راه خط -

 هاي طوليکشي: روش اجراي خط (1جدول )

 

 

 

شوند. خطوط رو اجرا ميهاي عرضي خطوطي هستند که در جهت عمود بر مسير حرکت وسايل نقليه در سطح سوارهکشي: خطکشي عرضيخط -4-2
 ها هستند.کشيهايي از اين خطگير نمونهو سرعتايست، رعايت حق تقدم، سرعتکاه 

هاي فقط با رنگاين کار  -بويژه گذرگاههاي عابر پياده -هاي عرضي کشياجراي خطهاي دوجزيي براي در صورت استفاده از رنگ: 1 تبصره
 باشد.دوجزيي ضدسُرخوردگي مجاز مي

 شوند.مي هاي عرضي محسوبکشيهاي پارکينگ، جزو خطکشي: خط2 تبصره
براي آگاه نمودن رانندگان از جهت مجاز حرکت، هدايت و کنترل سرعت وسايل نقليه به کار مي هاکشيخط: اين نوع ها و نمادهانوشتهها، خطپيکان -4-1

 رود.
ها، شيب هاشور در کشيين نوع خطشوند. در اصورت مورب و براي تعيين امتداد مسير، اجرا ميها بهکشي: اين نوع خطکشي هاشور و جناغيخط -4-4

 محدوده ممنوع، پارک سطوح دوطرفه، هايراه مسطح ميانگاهى کردن محوطه مشخص براى کشي خط نوع اين جهت حرکت وسايل نقليه است. از
 .شودمي استفاده عموان به رويکردهاى منتهى در شده سازىايمن منطقه محدوده کردن مشخص براى و هاخروجي و هادماغه ورودي تأمين سطح

، هاتقاطع کشي محدودهکشي محدوديت توقف، خطها، خطوط زيگزاگ، خطهايي نظير شطرنجي در داخل تقاطعکشي: خطهاکشيساير خط -4-5
 روند.... براي کاربردهاي خاص به کار ميبستر سطوح و  کشيخط

کشي گذرگاه عابر پياده در معابر شهر تهران طراحي عالئم افقي در معابر، دستورالعمل خطها بايد طبق راهنماي کشي: فام و الگوي خطکشيفام و الگوي خط -5
)تهيه شده  يرانندگ و ييراهنما يافق عالئم رييبکارگ باشد. از راهنمايا کارفرما ي ا طرح مصوب مهندس مشاوري، ونقل و ترافيک تهران()نشرية سازمان حمل

توان براي مواردي که در نيز ميون ژنو يو کنوانسکشور(  شهرهاي کيتراف يهماهنگ يعال شوراي رخانهيدب و نقل و حمل دفتر يعمران توسط معاونت
 اساس بر بايد طراح مشاور هندسي هايطرح و بزرگراهي معابر بخصوص و شهري معابر طراحي در هاي مذکور ذکر نشده استفاده نمود.دستورالعمل

 .مايدن اقدام عرضي مقاطع طراحي به نسبت 12وست يو پ کشي گذرگاه عابر پياده در معابر شهر تهراندستورالعمل خط
 ( است.2ها مطابق جدول )کشيقبول در ابعاد خط: حد رواداري و انحراف قابلکشيرواداري اندازة خط -6

 کشيبعاد خط: حد رواداري ا (2جدول )

 حداکثر ميزان انحراف مجاز کشيبعد خط

 طول
 - %5+ تا  %12 سانتيمتر12کمتر از

 ± %5 متر 1سانتيمتر تا 12
 ± %1 متر يا بيشتر 1

 - %1+ تا  %5 عرض )پهنا(

 کشينوع خط
 وش اجرار

 چينخط دوبل )ممتد و منقطع( منقطع ممتد
     محور راه

     خطوط حرکت
     حاشيه راه



   3  شهري معابر هايکشيخط نگهداري و اجرا فني مشخصات

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

ني عمومي اجرا و نگهداري انواع مشخصات ف

 ها در معابر شهريکشيخط

 7از  1 صفحه

 
ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -1/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران ندسين مشاور بهران ترافيکمه
 

     

 کشي هاشور )جناغي(پ( خط                کشي عرضي کشي طولي                            ب( خطالف( خط                            
 

   

 ها )خطوط شطرنجي(کشيها         ث( ساير خطنوشتهت( نمادها يا خط                                                         
 کشي معابرهاي انواع خط( : نمونه1تصوير )

 

 هاي معابرکشيبندي خط: گروه (1نمودار )
 

ساير و هاي اتوبوس متر، عرض نوار ايستگاهسانتي 52هاي عابر پياده و ايست، کشير در خط: عرض هر نوار خالي و پُهاکشيو عرض انواع خططول  -7
( تعيين مي1هاي طولي طبق جدول )کشيباشد. طول و عرض خطمتر است. طول خطوط عابر پياده متناسب با عرض معبر ميسانتي 12ها ايستگاه

 شود.يبصورت ممتد انجام م يکشه سمت چپ و راست خطيدر حاش .شود
 : تغيير عرض نوارها، مستلزم دستور مهندس مشاور يا کارفرما است.تبصره
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

مشخصات فني عمومي اجرا و نگهداري انواع 

 ها در معابر شهريکشيخط

 7از  4 صفحه
 

ونقل و حمل معاونت
 ترافيک

 6 -8 -1/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 کشي طولي برحسب نوع معبر: طول و عرض خط (1جدول )

 نوع معبر
کشي طول خط

پُر( × منقطع )خالي

 )متر(

 متر(کشي )سانتيعرض خط

يه و حاش محور راه

 سمت راست
خطوط 

 حرکت
حاشيه 

 سمت چپ
 22 15 15  1×  6 بزرگراه 
 22 15 15 2×  4 شرياني

 22 15 15 1×  1 کنندهجمع
 22 15 15 1×  1 محلي

 

يه درصد پوشش اول 52کشي متناظر با ( باشد. عمر مفيد خط4ها بايد طبق جدول )کشيا: ضخامت و عمر مفيد انواع خطهکشيضخامت و دوام خط -8
 .قبول باشند( در حدود قابل 24و  22، 15هاي )کشي مطابق با جدولکشي است، مشروط به اينکه ساير مشخصات خطرنگ خط

 هاکشي: ضخامت و عمر مفيد انواع خط (4جدول )

 روش اجرا کشيمواد خط
 ضخامت فيلم خشک )ميکرون(

 )ماه( عمر مفيد
 حداکثر حداقل

  9 652 182 اسپري رنگ سرد
 18 2522 1522 اسپري رنگ گرم 

 16 5222 2222 اسکريد
 16 6222 1222 اکستروژن

 16 6222 1222 اکستروژن )ارتعاشي(
 18 2222 1222 اسپري رنگ دوجزئي 

 24 2222 1222 اسکريد )دستي، رول يا کاردک(
 24 2522 1522 اسکريد )دستي، رول يا کاردک( ضدسُرخوردگي رنگ دوجزئي

. شود اجرا مرحله دو در ديبا سرد رنگ اد،يز بافت عمق با آسفالته يبسترها در .باشد: براي رنگ سرد، ضخامت رنگ پس از خشک شدن مورد نظر مي1ه تبصر
 .شود شتريب مربع رمت در رنگ گرم 1122 از رنگ مصرف زانيم دينبا اجرا بار هر در صورت، نيا در. شود اجرا اول هيال کامل شدن خشک از پس ديبا دوم، هيال

 سطحي کهنه(، عمق بافتو هاي نو ه آسفالتهاي مختلف )به ويژبا توجه به متفاوت بودن عمق بافت سطحي در آسفالت :2تبصره 
(Texture Depthمعبر مي ) هاي گرم و هاي مربوط به اجراي رنگ، به ضخامت6بايست مطابق با روش پچ شني شرح داده شده در پيوست شماره

 ، اضافه گردد. زئيدوج

 کشي بر روي آسفالت گرم است.(، براي خط4شده درجدول )هاي درج : حداقل ضخامت1تبصره 
 

 : رنگ ترافيکي بايد داراي مشخصات زير باشد:هامشخصات عمومي رنگ -9
 مشخصات عمومي رنگ سرد: -9-1

 .باشدرنگ وزن کل  %1رجي در ترکيب رنگ نبايد بيش از رنگ بايد عاري از مواد خارجي باشد. حداکثر مقدار ذرات درشت و خا -9-1-1
 صورت همگن باشد. صورت يکنواخت در رنگ پخش شده و در زمان اجرا نيز بهساخت، مواد تشکيل دهنده رنگ به  فرآينددر  -9-1-2
 .برطرف نشودزدن عادي اي باشد که با همشدهنشيندانه و فيلر تهرنگ نبايد حاوي پوسته، رسوب و رنگ  -9-1-1
 در زمان مصرف، نبايد لخته يا منجمد باشد. -9-1-4
 شدن در رنگ ظاهر شود.خوردگي و پوستهپس از خشک شدن، نبايد آثار ترک -9-1-5
 پس از اجرا، نبايد فام آن تغيير کند. -9-1-6
 پس از اجرا، نبايد آثار قيرزدگي يا ترکيب با قير در آن ظاهر شود. -9-1-7 



   5  شهري معابر هايکشيخط نگهداري و اجرا فني مشخصات

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

مشخصات فني عمومي اجرا و نگهداري انواع 

 در معابر شهريها کشيخط

 7از  5 صفحه

 
ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -1/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 اثر تابش نور خورشيد، نبايد آثاري از تيرگي در رنگ مشاهده شود. در -9-1-8
 شدن در آن مشاهده نشود.  پوسته چسبندگي رنگ بايد به حدي باشد که پس از اجرا، در مقابل آب، آثار-9-1-9

 مشخصات عمومي رنگ گرم -9-2
 کن باشد.گرماحتي قابل انتقال به مخزن پيشر صورت پودر، گرانول و يا بلوکي باشد تا بهمحصول نهايي بايد به -9-2-1
 .پذيري مناسب در زمان اجرا را داشته باشددر صورت نگهداري تا شش ماه درانبار، قابليت جريان -9-2-2
وده دهي )براي قرارگيري فام رنگي، روشنايي و انديس زردي رنگ اجرا شده در محدکشي و حداکثر دماي مجاز حرارتدماي اجراي خط -9-2-1

 .بندي درج شده باشدمجاز مشخصات فني(، بايد روي بسته
 مشخصات عمومي رنگ دوجزئي -9-1

 نسبت اختالط اجزاء مشخص باشد. -9-1-1
 گراد( را داشته باشد.درجه سانتي12رنگ، قابليت اجرا در دماي پايين ) -9-1-2
 را، از سوي فروشنده رنگ اعالم شده باشد.( با توجه به دماي محيط در زمان اجPot lifeزمان گيرش رنگ ) -9-1-1
 )رنگ سرد( را دارا باشد. 1-9هاي عمومي رنگ مايع مطابق با بند جزء رزيني رنگ دوجزئي بايد ويژگي -9-1-4
 بر قير و آسفالت تأثير منفي نداشته باشد )باعث تجزيه قير و تخريب آسفالت نگردد(.  -9-1-5
 زانيم حداقل با( SRT 55 حداقل عرضي يکشخط و SRT 45 ضريب ضدسُرخوردگي  حداقل طولي يکشطخ) سُرخوردگيضد تيخاص ياراد-9-1-6

 . باشد تهران شهر کيتراف و نقل حمل معاونت دييتأ مورد مراکز علمي ريسا اي رانيا يميپتروش و مريپل پژوهشگاه از فني هيدييتأ اخذ و يآلودگ جذب
( مخلوط و يا روي دوجزئيگرم و  ها )معموالًاي که براي قابليت ديد در شب با رنگهاي شيشه: دانه(يدگالسباي )هاي شيشهمشخصات عمومي دانه -12

 شوند، بايد داراي مشخصات زير باشند: ها پاشش ميآن
 بايد کروي شکل، شفاف، بدون رنگ و تميز باشند.  -12-1
 دار باشند. دار يا حبابخورده، لکهنبايد ترک -12-2
 درصد تجاوز کند. 12ها نبايد از د خرابي و شکستگي آندرص -12-1
 ( باشد.5ها بايد مطابق با جدول )بندي آندانه -12-4
 .برخوردار باشد 5/1بايد از حدقل ضريب شکست  -12-5

 چراغ تحت شب در تيبرگش نور بازتاب ضرايب حداقل که باشد ايبگونه بايد )on -Drop (روپاش ايشيشه هايحداقل مقدار مصرف دانه -12-6
 جاديا ليدل به زين ياشهيش يهادانه مربع متر بر گرم 622 از شيب مصرف. گردد ايجاد )12( جدول با مطابق (dQ) روز پراکنده نور تحت و (lR) خودرو

 .باشدينم مجاز ،يکشخط در زودهنگام يشدگ اهيس
  .باشد رنگ وزني درصد 22 از کمتر ايدنب ،(Premix)مخلوط اي پيششيشه هايمقدار مصرف دانه -12-7

 گيرد.کشي، در زمان اجرا مورد استفاده قرار ميکننده رنگ و مجريان خطترتيب توسط توليدمخلوط و روپاشي شونده بهاي پيشهاي شيشه: دانه1راهنمايي 
 است. ( 5جدول شماره ) ،247M-AASHTO-1222اي، مطابق با استاندارد هاي شيشهبندي دانهدانهع ي: توز2راهنمايي 

 هاي ترافيکي نشان داده شده است.کشياي در خطهاي شيشه(، نحوه عملکرد دانه2در تصوير )      
 کنندهمنعکس نوع از راه يکشخط د،ينما جابيا کيتراف تراکم و بوده فيضع ييروشنا يدارا اي ييروشنا ليوسا فاقد راه کهيدرصورت گردديم هيتوص
 .دباش نور

 
 
 
 
 
 

 هاي ترافيكيکشياي در خطهاي شيشه( : نحوه عملكرد دانه2تصوير )
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

مشخصات فني عمومي اجرا و نگهداري انواع 

 ها در معابر شهريکشيخط

 7از  6 صفحه
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -1/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي صويب:ت

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 AASHTO-M242-2112 پيش مخلوط و روپاش بر اساس استاندارد  ايهاي شيشهبندي دانه: دانه (5جدول )

 الک استانداردنمره 
U.S.MESH 

 الک روزنه
 (متر)ميكرو

 رد شده از الکاي هاي شيشهدانهدرصد وزني 
 روپاش مخلوط پيش

12 1722 - 122 
14 1422 - 122- 95 
16 1182 122- 99 95- 82 
18 1222 - 42- 12 
22 852 122- 75 5- 2 
25 712 - 2- 2 
12 622 95- 55 - 
52 122 15- 12 - 
122 152 5- 2 - 

 شود. نيز تعيين مي  1421ENو   1424EN استانداردهاي اساسو روپاش بر  اي درون مخلوطهاي شيشهبندي دانهدانه تبصره:
 : کشينيازها و توافقات پيش از اجراي خطپيش -11

 ها و مراکز علمي مورد تأييد کارفرما توسط پيمانکاراي( از سوي سازمانهاي شيشهاخذ تاييديه فني بر روي محصول )رنگ و دانه -11-1
 کشي توسط کارفرما يا مهندس مشاور مربوطه کشي، فام، طرح و نوع خطوده خطپيمايش و تهية دستور کار شامل مشخصات معبر و محد -11-2
 هاي ترافيکي(تعيين مقادير و هزينة اجراي کار )ترجيحاً بر اساس فهرست بهاء تهيه و اجراي رنگ -11-1
 انکار به دستگاه نظارت با هماهنگي قبلي با کارفرما هاي ترافيکي توسط پيمکشي با توجه به شرايط آب و هوايي و محدوديتارائه برنامة اجرايي خط -11-4
 صدور دستور کار توسط مهندس مشاور يا دستگاه نظارت -11-5
 پرداخت هزينه پس از تأييد توسط کارفرما  -11-6

 باشد:کشي شامل مراحل زير مياجرايي خط فرآيند: کشيخط فرآيند -12
سازي شده و گرد و خاک از روي سطح به صورت دستي يا مکانيزه جاروب شود. طح روسازي پاککشي بايد س: قبل از اجراي خطسازي مسيرپاک -12-1

 کشي، سطح تميز شود.ا دستگاه شستشوي واترجت روز قبل از اجراي خطيخشک، و  يچنانچه گرد و خاک بيش از اندازه باشد، بايد به وسيله فشار هوا
سطح اي آزاد و ترکيبات پخت شده باشد. هاي شيشهقديمي با استحکامِ چسبندگي ضعيف، دانهکشي سطح روسازي بايد عاري از هر گونه مواد خط

 روسازي بايد عاري از رطوبت بوده و خشک باشد. 
کشي موقعيت معابري که داراي روکش جديد آسفالت هستند الزم است قبل از اجراي خط : در(marking-Preگذاري عالمت )پيش محوريابي -12-2

کشي قبلي وجود دارد، بايد با رعايت فواصل اند و آثار خطکشي شدهمحور و خطوط حرکت و خط لبه راه به دقت تعيين شود. در معابري که قبالً خطخطوط 
ها و بزرگراهاهکشي قبلي اجرا شود. عمليات محوريابي در آزادرد دقيقاً بر روي خطيکشي جدکشي جديد را به نحوي اجرا کرد که خطپر و خالي موجود، خط

برداري و با مبنا قرار دادن لبه آسفالت از سمت جزيره مياني و يا پاية جداکننده، و در ساير معابر شهري در صورت منظم بودن لبه ها بايد توسط دوربين نقشه
کشي گذرگاه عابر پياده در معابر شهر العمل خطد با دستوريبا يابيات محوريشود. عملمحوريابي انجام مي آسفالت، با استفاده از طناب و ريسمان عمليات

 تهران و يا طرح مهندس مشاور مطابقت داشته باشد.
توان يک اليه منظور چسبندگي بيشتر رنگ به سطح روية آسفالتي، گاهي ميحسب مورد: پيش از اجراي رنگ گرم، به ((Primerاجراي آستر  -12-1

اسناد  کرد. انتخاب اجرا يا عدم اجراي آستر بستگي به شرايط سطح قبل از اجراي رنگ جديد دارد که درآستر مناسب )مانند آستر اپوکسي( را اجرا 
 مربوط به اجراي رنگ گرم توضيح داده شده است. 4/111-8-6

 کشي به شرح زير است:: مراحل و مقررات اجراي خطبرداريسازي براي بهرهکشي و آمادهاجراي خط -12-4
 هاي ترافيکي الزمتور کار از سوي مهندس مشاور يا کارفرما به پيمانکار، پس از انجام هماهنگيصدور دس -1 -12-4
 (6-8-5/111و  6-8-4/111،  6-8-1/111کشي )اسناد طبق مشخصات فني خط کشي با توجه به نوع آناجراي خط -12-4-2
.رنگ ممنوع استترافيکي ازگشايي مسير تا خاتمه زمان خشک شدن (: بNo Pick up Time) کنترل تردد براي خشک شدن ترافيکي رنگ -12-4-1



   7  شهري معابر هايکشيخط نگهداري و اجرا فني مشخصات

 شهرداري تهران ني و اجرايينظام ف

مشخصات فني عمومي اجرا و نگهداري انواع 

 ها در معابر شهريکشيخط

 7از  7 صفحه

 
ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -1/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر ژوهشگاهپ

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

کشي با هاي خطنيازي به محافظت در مقابل تَردد ندارند، اما سيستم -يا گرم  دوجزئي –هاي سريع خشک شوندة رنگ بازگشايي مسير: -12-4-4
 گذاري دستي است.هاي تازه اجرا شده، مخروطکشيظت از خطترين نوع محافشوند، به محافظت نياز دارند. رايجخشک مي رنگ سرد که آهسته

 گيري مناسب و يا اجراي روکش آسفالت نو انجام شود.کشي بايد پس از درزگيري، لکه: در معابري که سطح روية آسفالتي خراب باشد، اجراي خط1تبصره 
 کشي نبايد کمتر از دو هفته پس از اتمام عمليات روسازي انجام شود.ده باشند، خطتازگي اجرا و يا تراش و روکش شآنها به : در معابري که روسازي2تبصره 

 

            
 سازي دستيپاک                          سازي مكانيزه                          پاک

 کشيسازي محل خط( : پاک1تصوير )

 امي است:کشي الز: رعايت مقررات زير در اجراي خطالزامات ايمني -11
شوراي 1/12/1188)مصوب  "نامة ايمني امور پيمانکاريآيين"تمهيدات الزم براي ايمني نيروي انساني پروژه و عابرين، بايد طبق مقررات  -11-1

محيط کار براي دستورالعمل ايمني ترافيک ")ايمني در عمليات اجرايي( و  267-7نشريه  "هانامه ايمني راهآيين"ـ وزارت کار(،عالي حفاظت فني
 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران اتخاذ شود. 6-8-65سند شماره  "پروژهاي معابر شهري

 نما و کاله ايمني باشند.کشي بايد داراي لباس فرم، جليقه شبکلية افراد گروه خط -11-2
 مناسب و به تعداد کافي ضروري است.استفاده از تجهيزات ايمني، نظير بشکه ترافيکي و مخروط ترافيکي سالم، با ديد  -11-1
 آالت و...(.زن بر روي ماشينهاي چشمککشي بايد از روشنايي مناسبي برخوردار باشد )نصب چراغماشين خط -11-4
 استفاده از تابلوها و عالئم هشدار دهنده موقت که بيانگر عمليات اجرايي هستند الزامي است. -11-5
 سانتيمتر از زمين( نصب شده باشند. 12درارتفاع مناسب ) عالئم هشدار دهنده بايد -11-6
 کشي بايد نامة درخواست حضور مأموران پليس به واحد انتظامي مربوط تسليم شود.پيش از اجراي عمليات خط -11-7

الح و حسب مورد، توقف کار را کشي مشاهده نمايد، بايد دستور اص: دستگاه نظارت، چنانچه عدم رعايت مقررات ايمني را در حين اجراي خطتبصره
 صورت پيمانکار نسبت به اجراي مقررات ايمني، مسئوليت مستقيم دارد.هرصادر نمايد. در

نمونه(، 2)کشي و در پيوست شماره آالت خطگذاري معبر براي حفاظت از کارگران، تجهيزات و ماشينتابلواي از ( نمونه1: در پيوست شمارة )راهنمايي
 کشي در حين اجرا نشان داده شده است.آالت خطگذاري معبر براي حفاظت از کارگران، تجهيزات و ماشينه عالمتاي از نحو

،  6-8-1/111کنترل مشخصات فني و اجرايي محصول طبق اسناد  معابر، کشيبراي کنترل کيفيت محصول و کارايي اجراي خط :هاانواع آزمون -14
 يه فني از مراکز تحقيقاتي مورد تأييد کارفرما ضروري است.و اخذ تاييد 6-8-5/111و  4/111-8-6

 ارائه شده است. 6-8-5/111و  6-8-4/111،  6-8-1/111هاي ترافيکي و شماره استاندارد مربوط در اسناد محدوده پذيرش رنگ محدودة پذيرش: -15
 ( ارائه شده است.9هاي معابر شهري در پيوست )کشياجرا و نگهداري خط هايماتريس گردش کار و مسئوليت در عمليات اجرايي: هاگردش کار و مسئوليت ينحوه

اين دستورالعمل، بيانگر حداقل الزامات و مشخصات فني اجرا و نگهداري مورد نياز است و نافي مسئوليت مهندس  تبصره: کلية مطالب ذکرشده در
 مشاور و دستگاه نظارت نيست.
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 شهرداري تهران و اجرايي نظام فني

 12از  1 صفحه
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -2/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل :تأييد

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 معابر شهريکشيا و بازرسي خط: دستورالعمل نظارت بر اجر2/111-8-6
 رود. ها به کار ميکشياي خطهاي اوليه و دوره: اين دستورالعمل براي تعيين نحوة نظارت بر اجرا و همچنين بازرسيکاربرد -1

 ها،نوشته خط ميترس در يمصرف مواد لوگرميک 52 و طول لومتريک 5 ،يکشخط مترمربع 122 هر بر نظارت بر يمبن سازمان، هيابالغ مفاد ياجرا :تبصره
 تيوضع بر آن بهتر ياثربخش و نظارت نديفرآ يسازنهيبه منظور به لذا. شوديم سازمان بر هايکشخط ياجرا يهانهيهز اديز اريبس شيافزا موجب

 متراژ و نوع مانکار،يپ هر قرارداد يالير حجم براساس( و بزرگراهها گانه 22 مناطق) منطقه هر در هانظارت تعداد شود،يم هيتوص يکيتراف يهايکشخط
 فراهم هايکشخط بر شناسنامه نييتع و ياطالعات بانک جاديا امکان مانکار،يپ هر عملکرد مناسب يابيارز ضمن صورت نيا در .شود نييتع يکشخط

 .رديگ انجام ها،نوشتهخط ميترس در يمصرف مواد گرملويک 222 و طول لومتريک 15 ،يکشخط مترمربع 522 براساس هانظارت نصورتيا ريغ در. گردديم
توان به کنترل کيفيت رنگ و مصالح مصرفي، کنترل مشخصات هاي ضروري مياز جمله کنترل کشي:هاي ضروري قبل و در زمان اجراي خطکنترل -2

نترل ايمني و هدايت ترافيک، کنترل روش وکيفيت آالت، کنترل نيروي انساني مورد نياز، کرنگ، کنترل شرايط محيطي، کنترل تجهيزات و ماشين
اجرا آورده و در زمان  ليست نظارت و بازرسي قبل( چک6کشي و کنترل روش اجرا اشاره نمود. در جدول )اجراي محوريابي، بازرسي حين اجراي خط

 شده است.
بروز  به منجرتواند يم ،يکشخط مانکارانيپ اي و مناطق اظرانن يسو از يضوابط و مشخصات فن در شده ذکر يفن نکاتبرخي از ت يعدم رعا :1 تبصره

منجر به  ،يکشخط و آسفالت روکش ياجرا نيب يزمان فاصله حداقل به توجه عدم مثال، عنوانبهها شود. يکشخطکيفيت و دوام در  يمشکالت
  .شودمي يکشخطو کاهش دوام  يرزدگيق ،يشدگاهيس

 و ليتکم شود،يم يفن نظام طيشرا با مخالف يطيشرا در يکشخط ياجرا به موظف منطقه ناظر نظر طبق مانکاريپ هک خاص يموارد در :2 تبصره
 .است يالزام موارد نگونهيا يساز مستند منظور به خاص طيشرا فرم ارائه

گرهاي سرعت گرهاي دمايي و نشانهاي کنترلي )حس: مهندس مشاور )دستگاه نظارت( موظف است بخشکشيآالت خطتجهيزات و ماشين -2-1
 کشي را کنترل نمايد.آالت اجراي خطتجهيزات و ماشين هاي ايمني و هشدار دهندهکشي، چراغهاي پاشنده دستگاه خطزن(، نازلخط نحرکت ماشي

 6-8-1/111، 11ا طبق بند : مهندس مشاور )دستگاه نظارت( موظف است شرايط ايمني و هدايت ترافيک رکنترل ايمني و هدايت ترافيک -2-2
 کنترل نمايد. در هر صورت پيمانکار مسئول ايمني و هدايت ترافيک است و تأييد دستگاه نظارت رافع مسئوليت پيمانکار نخواهد بود.

 : موارد زير بايد توسط مهندس مشاور )دستگاه نظارت( در حين اجرا کنترل شود:کنترل روش کار و کيفيت اجرا -2-1
 کشي جديد بر روي خطوط قبليکشي، اجراي خطبندي( و در صورت تجديد خطرل محوريابي )آکسکنت -2-1-1
کشي و همچنين عمق فرورفتگي مناسب اي جهت ايجاد توزيع يکنواخت در سطح خطهاي شيشهکنترل وزن و سرعت پاشش دانه -2-1-2

 کشي فرورفته باشد( ها در ماده خطقطر دانهدرصد  62برگشتي بايد حدود  )عموماً براي ايجاد حداکثر بازتاب نور
 گذاري.کشي در حين اجراي رنگ )فيلم تَر( به روش پليتکنترل ضخامت خط -2-1-1
 زن انجام شود.   بايست بصورت نامحسوس و بدون اطالع راننده ماشين خطگذاري مي: براي کنترل ضخامت خطوط، پليت1 تبصره
 ( 6-8-1/111( )سند 1( و )2هاي )کشي طبق دستور کار صادره و جدولرواداري خط کنترل طول و عرض و حدود -2-1-4
 شدن ترافيکي رنگ کنترل شود.کشي تا زمان خشکحفاظت از خط -2-1-5
ز: کشي که بايد توسط پيمانکار در اختيار ناظر قبل از اجرا قرار گيرد، عبارت است اکنترل مشخصات رنگ: حداقل مشخصات رنگ خط -2-1-6

 پ اجرا باشد(ي)مستندات مربوطه در هنگام اجرا همراه  سراک نوع رنگ، نام شرکت توليدکنندة رنگ ترافيکي، کد و فام محصول، و تاريخ توليد و تاريخ انقضاء.
شود. ناظر بايد يم فيخطوط تعر يدهسيد سروين عمرمفيياي به منظور تعهاي دورهبازرسي دهي:ها در زمان سرويسکشياي خطهاي دورهبازرسي -1

 هاي زير را در زمان بازرسي بررسي نمايد:ويژگي
هاي زماني تعريف شده در جدول بايست براساس بازههاي ترافيکي به تفکيک نوع رنگ ميکشي: بررسي عملکرد خطايهاي دورهبازرسيبازة زماني  -1-1
( و در هر بازرسي با تکميل چک ليست 8طع بر اساس جدول )قهاي ممتد و منکشيبر روي خطها يريگبازرسي و تعداد اندازهآنها  يفواصل مکانانجام،  (7)

 ( ارزيابي صورت پذيرد.  9مندرج در جدول )
 رد. يخطوط ممتد و منقطع صورت پذ ي( و بر رويکشخط يک )جهت اجرايان ترافيد در جهت جريها با يريگ: تمام اندازهين مکان بازرسييتع -1-2
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 شهرداري تهران و اجرايي نظام فني

 12از  2 صفحه
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -2/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران ترافيکمهندسين مشاور بهران 
 

 هاي ترافيكياجراي رنگو در زمان   قبل يهاي ضرورها و آزمونيريگ ها، اندازهست کنترليچک ل -الف : (6جدول )
 مشخصات عمومي 

 نام و کد محصول: تاريخ اجرا:
 شماره اکيپ اجرا: مانکار اجرا:ينام پ

 کشي:نام اپراتور ماشين خط نام سر اکيپ: 
 ساير مشخصات: لومتر(:يکشي )کمقدار خط

 ساير       اکستروژن           اسکريد اسپري       غلطک                 دستي کشي  روش اجراي خط
 يکشن خطيمشخصات ماش

 ن:يشرکت سازنده ماش ن:ينوع ماش
 نامناسب                 هاي ايمني و هشدار دهنده:    مناسبوضعيت چراغ وضعيت عمومي و کارکرد ماشين:

 شخصات عمومي معبرم
 (:)در صورت وجود اطالعات ADTميزان تردد روزانه ) نام معبر:

 نوع آسفالت اجرا شده: تاريخ اجرا و يا ترميم آسفالت: 
 صاف و مناسب                       دانه بيرون زدگي سنگ                           کهنه                           وضعيت سطحي آسفالت:   تازه 

 متر(:عمق بافت سطحي معبر )تعيين شده به روش پچ شني برحسب ميلي
 يرنگ مصرف يات و مشخصات فنيخصوص

 مشخصات رنگ
  حالت فيزيکي رنگ قبل از اجرا:

 نوع رنگ: 
 گرم ( دماي رنگ در زمان اجراC:) 
 گيري به روش کاپ )ثانيه(:ويسکوزيته: اندازه سرد 
 نسبت اختالط: زمان گيرش رنگ )دقيقه(: زئيدوج 

  خير                  کشي:  بلي اجراي آستر قبل از خط
 گيري در زمان اجرااندازه هاي سازندة موادتوصيه :مشخصات  آستر

   زمان خشک شدن ترافيکي )دقيقه(:
   زمان خاتمه اجرا و باز شدن ترافيک )دقيقه(:

 
 هاي جوّيداده

   (C)ي هوا دما
   (C)دماي سطح معبر 

   (RH) درصد رطوبت نسبي
   (m.s-1 سرعت باد )بر حسب

   رنگ سرعت اجرا )گرم بر متر مربع( 
   اي روپاشهاي شيشهدانه

   يگذارتيکرون( به روش پليضخامت خطوط )م
   کشيتيپ خط

   کرون(يکشي )مطول و عرض خط
 پاشي شونده: اي روهاي شيشهدانه

 ندارد               دارد       
 (:يربردارياي )توسط ميکروسکوپ جيبي و تصوهاي شيشهپراکندگي و عمق فرورفتگي دانه

 گذاري )گرم بر مترمربع(:اي به روش کيسههاي شيشهميزان مصرف دانه
 برداري )کيلوگرم(:ميزان نمونه      ندارد                         برداري از رنگ در زمان اجرا:    دارد نمونه

 ها:نام و آدرس آزمايشگاه انجام دهنده آزمون
 هاي پس از اجرانتايج کنترل

 
پارامتر مورد 

 ارزيابي

 انعکاس  ندارد     بازتاب نور برگشتي:      دارد    
 ( β) 

 سُرخوردگي فام
  SRT 

استحکام 
 چسبندگي

 (MPa) 
RL ( mcd.m-2.lx-1) dQ 

1-.lx2-mcd.m 
x y 

 تَر خشک در حين بارندگي تَر خشک
          
 تاريخ تهيه گزارش: غيرقابل قبول      قابل قبول مشروط     قابل قبول       نتيجه نهايي بازرسي:

 امضاي ناظر:
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 شهرداري تهران و اجرايي نظام فني

 12از  1 صفحه
  

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -2/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 دوجزيي ضدسُرخوردگي هاي ترافيكيقبل و در زمان اجراي رنگ يرورهاي ضها و آزمونيريگ ها، اندازهست کنترليچک ل -ب(: 6دول )ج
 مشخصات عمومي 

 (:اليه رويهرنگ و  چسب، نام و کد محصول ) تاريخ اجرا:
 شماره اکيپ اجرا: مانكار اجرا:يپ و نام سر اکيپ

 ساير مشخصات: (:متر مربعکشي )مقدار خط
 ساير                                خط نوشته                   رح نردباني      عرضي ط          عرضي طرح کانال کشينوع خط

                    ساير      پيش ساخته                    اسکريد             غلطک                      دستي کشي  روش اجراي خط
 يکشخطتجهيزات اجراي مشخصات 

 شرکت سازنده، مدل و سال ساخت: :تتجهيزا نوع
 نامناسب                 هاي ايمني و هشدار دهنده:    مناسبوضعيت چراغ وضعيت عمومي و کارکرد:

 مشخصات عمومي معبر
 نوع آسفالت اجرا شده: نام معبر:

 ساير مشخصات از قبيل نوع معبر: تاريخ اجرا و يا ترميم آسفالت: 
 صاف و مناسب                       دانه بيرون زدگي سنگ                           کهنه                           ت:   تازه وضعيت سطحي آسفال

 متر(:عمق بافت سطحي معبر )تعيين شده به روش پچ شني برحسب ميلي
 ر زمان اجراگيري داندازه هاي سازندة موادتوصيه يرنگ مصرف يات و مشخصات فنيخصوص

   زمان گيرش رنگ )دقيقه(:
   نسبت اختالط:

   زمان خشک شدن ترافيکي )دقيقه(:
   زمان اجراي اليه رويه )دقيقه(:

   زمان خاتمه اجرا و باز شدن ترافيک )دقيقه(:
 

 هاي جوّيداده
   (C)دماي هوا 

   (C)دماي سطح معبر 
   (RH) درصد رطوبت نسبي

   (m.s-1 )بر حسبسرعت باد 
   :کرون(يضخامت خطوط )م

   و .........( ي)کانال، بلوک کشيتيپ خط
   کرون(يکشي )مطول و عرض خط

 )کيلوگرم(: از رنگ  برداريميزان نمونه      ندارد              در زمان اجرا: دارد و اليه رويه برداري از رنگ نمونه
 )کيلوگرم(: ويه از اليه ر برداريميزان نمونه

 ها:نام و آدرس آزمايشگاه انجام دهنده آزمون
 لوگرم بر مترمربع(:يزان مصرف رنگ در واحد سطح )کيم
 لوگرم بر مترمربع(:يزان مصرف اليه رويه در واحد سطح )کيم

 هاي پس از اجرانتايج کنترل
مصرف کرون(/ميزان يضخامت )م (SRT) يرخوردگضريب س يابيپارامتر مورد ارز

 کشيکيلوگرم بازاي هر متر مربع خط
 ه گزارش:يخ تهيتار

  الک  رنگ خيس خشک
    

 :يبازرس ييجه نهاينت
 

 ناظر: يامضا               رقابل قبول  يغ قابل قبول مشروط              قبول     قابل

 

گيري مجزا براي خطوط منقطع )سه خط منقطع پياپي( و سه د سه اندازه: در هر محل، بايهاي طوليکشيتعيين مکان بازرسي براي خط -1-2-1
گيري براي هر دو خط ممتد و منقطع بايد از محل شروع متر از يکديگر انجام شود. اولين نقطه اندازه 5گيري براي خطوط ممتد به فواصل اندازه
( 8بايست مطابق با موارد درج شده در جدول )اصل مکاني آنها از يکديگر، ميها و فوگيريمتر فاصله داشته باشد. تعداد اندازه 22کشي حداقل خط

 تعيين شود.



   11  شهري معابر هايکشيخط نگهداري و اجرا فني مشخصات

 شهرداري تهران و اجرايي نظام فني

 12از  4 صفحه
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -2/111 سند:

 تهرانعالي فني شهرداري شوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

به  -گيري مجزا : براي هر سري خطوط عرضي، در سه نقطه در هر بلوک، با سه اندازههاي عرضيکشيتعيين مکان بازرسي براي خط -1-2-2
 52گيري بايد حداقل شود. نقاط اندازهها در ابتدا، ميانه و انتهاي خطوط انجام مييريگپذيرد. اندازهصورت مي -متر از يکديگر سانتي 52فاصله 
کشي گيري براي دو نوع تيپ خطهاي اندازه( محل4ها فاصله داشته باشند. در شکل )متر از کنارهساتتي 12متر از ابتدا و انتهاي خطوط و سانتي

 عابر پياده نشان داده شده است.
 ضدسُرخوردگي يهاي عرضکشيخط يبرا يب سُرخوردگيحداقل مقدار ضر باشد.مي يالزام يهاي عرضکشيخط يبرا يب سُرخوردگين ضرييتع :1تبصره 
SRT 62 در حالت خشک و SRT 52  باشد. در حالت خيس مي 

ن صورت ير مورد قبول را داشته باشند. در ايمقاد % 92شود که ضريب سُرخوردگي )لغزش(، حداقل يرفته ميبطور مشروط پذ يبازرس يزمان :2تبصره 
 شود.يد مييتأ يبازرس يتا دوره بعد کشيخطصحت 

 

 

 کشي عرضي کانالالف( خط
 

 

 

 متر 5و  1کشي عرضي نردباني با طول ب( خط

 هاي عرضي )عابر پياده(کشيبي خطگيري براي ارزياهاي اندازهمحل: ( 4شكل )

محل  2متر مربع حداقل  12، با سطحي کمتر از هاپيکانها، نمادها و نوشته: براي خطهاها، نمادها و پيکاننوشتهتعيين مکان بازرسي براي خط -1-2-1 
 شود.اضافه مي -در قسمت مياني  –گيري متر مربع يک اندازه 12گيري مجزا( و به ازاي هر )در ابتدا و انتها و با سه اندازه

  اجرا شود.د يکشي باخطدرجة سانتيگراد است،  45تا  12نيدرجة سانتيگراد و دماي سطح معبر ب 15تا  12ن يکه دماي هوا ب يدر زمان: 1تبصره 
 هاي باد بيشتر ممنوع کشي در سرعتاي خطباشد. اجر (km/h 16)متر بر ثانيه  12د کمتر از يکشي حداکثر سرعت باد باخط ي: در زمان اجرا2تبصره 

 باشد.مي
هاي با رنگکشي خط ياجراو زمان درصد  72رطوبت نسبي هوا کمتر از  ،دوجزئيهاي سرد پايه حاللي، گرم و با رنگکشي خط يدر زمان اجرا: 1تبصره 

 کشي نبايد اجرا شود.درصد باشد، به هيچ وجه خط 85 از باشد. زماني که رطوبت نسبي بيشتردرصد  85رطوبت نسبي هوا کمتر از سرد پايه آبي 
 کشي نبايد سطح روسازي معبر خيس بوده و هوا باراني يا در آستانة بارش باشد.: در زمان خط4تبصره 

A                  B 

A                  B A                  B A                  B 

A                  B A                  B 
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 شهرداري تهران و اجرايي نظام فني

 12از  5 صفحه
  

ونقل و لمعاونت حم
 ترافيک

 6 -8 -2/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 : سطح روسازي، تميز )جاروشده و بدون خاک( باشد.5 تبصره
د يها بابنديه ظروف و بستهيکلاراي مشخصات استاندارد و مورد تأييد کارفرما باشد. کشي بايد دها و مصالح مورد استفاده در خطکليه رنگ :6تبصره 

 باشد. يبرچسب مشخصات فن يدارا
تعداد . زمايشگاه ارسال شودانجام گرفته و به آها و مصالح مصرفي رنگبندي ها و ظروف بستهاز کارتنبرداري بطور تصادفي نمونه بايددر زمان اجرا  :7تبصره 

زماني که رنگ و مصالح داراي شماره توليدهاي متفاوتي داشته  باشد.نمونه مي 5نمونه و حداکثر  2حداقل  هايي با شماره توليد يکسان،برداري از محمولهونهنم
2Nnطبق رابطه بايست ميبرداري باشند، نمونه  ن رابطه، يدر ا. انجام گرفته(n) برداري وتعداد نمونه (N)  در  باشد.يدر يک محموله م هابنديبستهتعداد

برداري برحسب نوع محصول در  ( و همچنين حداقل مقادير مورد نياز براي نمونه28ها در جدول )بندي برداري برحسب تعداد بسته( تعداد نمونه5پيوست شمارة )
 آورده شده است.   ENV 11459-1(، مطابق با استاندارد 29جدول )
ر معابر بنابر درخواست و با يخطوط اجرا شده در سا يبوده و برا يهاي اجرا شده در بزرگراهها الزامکشيخط يبرا ين بازتاب نوربرگشتيي: تع8 تبصره

 شود. يکارفرما انجام م يهماهنگ
 شود. يکارفرما انجام م يبا هماهنگ ر خطوط بنابر درخواست ويسا يبوده و برا يالزام يهاي عرضکشيخط يبرا سُرخوردگيب ين ضريي: تع9تبصره 
 اي، ميزان بازتاب نور برگشتي،هاي شيشههاي حاوي دانهکشيخط -شود که در مورد الفيرفته ميبطور مشروط پذ يبازرس ي: زمان12تبصره 

ر مورد قبول را يمقاد % 92)لغزش(، حداقل  سُرخوردگيخطوط عرضي، ضريب  -انعکاس و ج اي، ضخامت وهاي شيشههاي بدون دانهکشيخط -ب 
 شود.يد مييتأ يبازرس يتا دوره بعد کشيخطن صورت صحت يداشته باشند. در ا

 

هاي باشد، چنانچه هر کدام از انواع رنگ ها در آزادراهها و بزرگراهها و معابر اصلي ميکشي( براي انواع خط7اي )جدول  هاي دوره : فواصل زماني بازرسيتبصره
 ابد.يافزايش مي 7هاي مندرج در جدول هاي بازرسي مندرج در جدول به دو برابر زمانکننده و محلي بکار روند، زمانهاي جمعکشي راهخطترافيکي براي 

 
 هاي مختلف کشي با رنگپس از اجراي خط يا دوره يضررو يهاگيريفواصل زماني اندازه:  (2جدول )

 ها فواصل زماني بازرسي هبيني شده بر حسب ماعمر مفيد پيش نوع رنگ

 سرد
 ماه يکبار 2 12
 ماه يکبار 5/1 9

 دوجزئي
 هاي بعدماه يکبار در سال 2م اول و يکسال و نيماه يکبار در  1 16
 بعدماه يکبار در سال 2ماه يکبار در سال اول و  1 24

 گرم
 بعدماه يکبار در سال 2ماه يکبار در سال اول و  1 24
 بار ماه يک 2 18

  
 ها از يكديگر براي خطوط طوليگيريها و فواصل مكاني اندازهگيريروش تعيين تعداد اندازه: ( 8جدول )

 هاگيريتعداد اندازه گيريهاي اندازهمحل گيريهاي اندازهتعداد محل طول محل مورد ارزيابي رديف

 6 ابتدا و انتها 2 کيلومتر 1کمتر از  1
 9 ابتدا، وسط و انتها 1 ترکيلوم 1تا  1بين  2
 A B (x )1+6 کيلومتر 1بيشتر از  1
X 

 : يک واحد به ازاي هر يک کيلومتر
A گيري ابتدايي و انتهايي اضافه شود. گيري به دو اندازهشدن هر يک کيلومتر، يک اندازه اضافه: به ازاي 
Bتر فواصل مکانيگيري به ازاي هر يک کيلوم: ابتدا و انتها، اضافه شدن يک اندازه 
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 شهرداري تهران و اجرايي نظام فني

 12از  6 صفحه
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -2/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران بهران ترافيکمهندسين مشاور 
 

 
 

 پس از اجرا يادوره يهاست بازرسي و آزموني( چک ل9جدول )

 مشخصات عمومي
 معبر: آدرس نام و مشخصات ناظر: 

 ا...(: يو  1، 2، 1) يبازرس دوره شماره :يکشخط يخ اجرايتار
 کشي )ميليمتر(:اي از زمان اجراي خطميزان بارش دوره : يبازرس انجام خيتار

 (:C)حداقل و حداکثر دما از زمان اجرا  قلم مو         کشي:      آب پُرفشار سازي خطحوة شستشو و آمادهن
 نوع وسايل نقليه عبوري:  :در فاصله زماني نسبت به بازرسي قبلي (:ADTميزان تردد روزانه )

 ر موارد:يسا : يکشخط يه از زمان اجرايل نقليزان تَردد وسايم
 ايهاي دورهها در ارزيابيکشيهاي مربوط به عملكرد خطگيرياندازه

 ر و توضيحاتيمقاد استاندارد يمتر مورد بررساپار 
 کشيهري خطظاوضعيت  1

راهنماي طراحي و اجراي 
 هاي ترافيکيکشيخط

 

  کشيتغيير شکل و ابعاد خط 2
 □ا قابل رفع با شستشوي   □رقابل رفع با شستشو ي، غ        □اد يز         □متوسط       □کم  کشيشدگي خطسياه و نوع ميزان 1
  BS 1262 کشي )گرم و دوجزيي(خطضخامت 4

 12بازتاب نور برگشتي در هندسة  5
  29/2 EN 1416متري در زاويه 

RL ( mcd.m-2.lx-1) dQ 
mcd.m-2.lx-1 در حين بارندگي تَر خشک 

    
راهنماي طراحي و اجراي  ايهاي شيشهاري دانهدقابليت نگه 6

 هاي ترافيکيکشيخط
 

  C ،EN 1416 ضميمة فام )مختصات رنگي( 7
  C ،EN 1416ضميمة   2/45در زاوية   β انعکاس 8

 خيس خشک D ،EN 1416ضميمة  (SRT)مقاومت در برابر سُرخوردگي  9
  

 نتيجه نهايي بازرسي :
 

 تاريخ تهيه گزارش: غيرقابل قبول      ابل قبول مشروط    ق قابل قبول      
 امضاي ناظر:

 
 بايد بر اساس معيارهاي زير انجام شود:اي هاي دورهبازرسيهاي خراب و قديمي در کشيشناسايي و ارزيابي خط -1-1

هاي ترافيکي، از مقادير کشيشي، اگر بازتاب نوربرگشتي خطکخط در ايهاي شيشهکارگيري دانه: در صورت بهميزان بازتاب نوربرگشتي -1-1-1
 بالفاصلهمتر،  1822هايي با طول بيشتر از ها و خرابيکشي بايد تجديد شود. در معابر دوطرفه، در تقاطع( کمتر باشد، خط12شده در جدول )درج
بايد محل مورد نظر از طريق نصب  کشي،خط در هر صورت تا زمان اجرايبايد تجديد شود. در ساير موارد، در حداقل زمان ممکن تجديد گردد.  کشيخط

 (.8)پيوست سازي شود تابلوها و عالئم عمودي ايمن
کشي خط( کمتر باشد، 22شده در جدول )از مقادير درج هاي عرضي ضدسرخوردگي کشيطضريب سُرخوردگي خاگر : ضريب سُرخوردگيميزان  -1-1-2

 . سازي شودکشي، بايد محل مورد نظر از طريق نصب عالئم عمودي ايمنکن تجديد گردد. در هر صورت تا زمان اجراي خطدر حداقل زمان ممبايد 
در حالت خيس کاهش يابد  SRT 54در حالت خشک و کمتر از  SRT 55کشي عرضي به کمتر از در صورتي که ضريب سُرخوردگي خط  :1تبصره 

 د شود.بايست تجديکشي با هر ضخامت ميخط
)براي فام سفيد( و  82که فاکتور روشنايي کمتر از صورتيشود. در( در نور روز ارزيابي 6 پيوست) : مقدار فاکتور روشناييفاکتور روشنايي -1-1-1

رد آزمون با آب سطح مو يز کردن و شستشويپس از تم يستيبا ييفاکتور روشنا يري)اندازه گکشي بايد تجديد شود. )براي فام زرد( باشد، خط 52
 انجام شود( يمعمول
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 شهرداري تهران و اجرايي نظام فني

 12از  7 صفحه
  

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -2/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 هراننقل و ترافيک شهرداري توکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 BS EN-1416الملليهاي ترافيكي مطابق با استاندارد بينکشيقبول براي خطقابل ( lx2-mcd.m.-1) بازتاب نور برگشتيضرايب حداقل : ( 11جدول )

 فام نوع رنگ
 (dQضريب روشنايي تابش پراکنده در روز ) (LRروشنايي نوربرگشتي در شب )ضريب 

 باراني و مرطوب خشک باراني و مرطوب خشک

 سرد
 25 122 52 122 سفيد
 25 82 25 82 زرد

 گرم
 

 52 112 122 122 سفيد
 52 122 52 222 زرد

 دوجزئي
 52 112 122 122 سفيد
 52 122 52 222 زرد

 

 29/2متري و تحت زاوية  12کشيِ معبر از فاصله ي در سطح خطاهاي شيشهبازتاب نوربرگشتي، ميزان انعکاسِ نور چراغ خودرو توسط دانه: راهنمايي
ضريب "کشي در شب تحت نور چراغ جلوي خودرو و ، قابليت ديده شدن خط"LRروشنايي نوربرگشتي، ضريب "درجه است و معموالً با دو کميت 

گيري ميزان بازتاب نوربرگشتي در شرايط ندازهشود. اده ميکشي تحت نور پراکنده روز، نشان دا، قابليت ديده شدن خط"dQروشنايي تابش پراکنده، 
 ها انجام شود.کشيخشک، بايد پس از شستشو و تميزکردن خط

يکشبايست پس از شستشو و تميز کردن خطگيري ميزان بازتاب نوربرگشتي، مي: در مواقعي از سال که ميزان بارندگي کم است، قبل از اندازه1تبصره 
 گيري صحيح بازتاب نوربرگشتي وجود ندارد.ها، گرد و غبار، گِل و غيره، امکان اندازهزيرا با حضور آلودگي ها انجام شود،

 گيري شود.( اندازه6: بازتاب نوربرگشتي در شرايط باراني و مرطوب بايد مطابق با روش شرح داده شده در پيوست )2تبصره 
 شود.ها در بزرگراهها الزامي بوده و براي ساير موارد بنابر درخواست و با هماهنگي کارفرما انجام ميکشيخط: تعيين بازتاب نوربرگشتي براي 1تبصره 

 

 
قبلي، منوط به فرسايش و يا افت ديد در شب در خطوط قبلي بوده و  يهاکشياسپري رنگ گرم به منظور رفع مشکل سياه شدگي خط :4 تبصره

 .کشي قبلي توسط شستسو با آب )يا آب و مواد شوينده( قابل تميز شدن نبوده باشدفقط زماني مجاز است که خط
ش از يد بيز نباين يکشمتفاوت باشد. کاهش ضخامت خط مجاززمان بازرسي نبايد با مقدار ر کشي دعرض خط: ميزان کاهش عرض و ضخامت -1-1-1

 کشي بايد تجديد شود.درصد مقدار اوليه کاهش يافت، خط 52( باشد. زماني که ضخامت به بيش از 11ر درج شده در جدول )يمقاد
 

 

 
 يکشهاي سنجش ضخامت فيلم خشک خطهاي دستگاه( : نمونه2تصوير )

 

 

 

 
 

 سنجش فاکتور روشنايي( : نمونه دستگاه6تصوير ) سنجش بازتاب نور برگشتيهاي دستگاه( : نمونه5تصوير )
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 شهرداري تهران و اجرايي نظام فني

 12از  8 صفحه
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -2/111 سند:

 رداري تهرانعالي فني شهشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 کشي در زمان بازرسي ضمانت حداقل مقدار باقيمانده مواد خط: ( 11جدول )

بيني شده عمر مفيد پيش نوع رنگ

 )ماه(
زمان بازرسي پس از اجرا 

 )ماه(
 حداقل درصد ضخامت باقيمانده

 هاکشي تقاطعخط هاي طوليکشيخط

 9-12 سرد
1-5/1 92 82 

6-4 82 72 
12-7 62 52 

 18-24 گرم
9-6 92 82 
18-12 82 75 
24-19 62 52 

 24-16 يئدوجز
9-6 92 82 
18-12 82 75 
16-24 62 52 

 
هاي انجام شده با رنگ سرد، تعيين ميزان ضخامت باقيمانده از رنگ به روش دستگاهي انجام پذير نيست و در اين گونه کشيبدليل ضخامت کم خط تبصره:

  باشد.مي 4-1-1کشي قابل ارزيابي مطابق با بند موارد درصد ماندگاري خط
 

 شود: ميتعيين ( 8، بر اساس تصوير )صورت چشمي )بصري(ها بهکشيميزان فرسايش خط: کشيرفتگي خطوط و يا درصد ماندگاري خطبين از  -1-1-4
 کشي بايد تجديد شود. باشد، خط 6تا  1کشي مانند حاالت اگر وضعيت خط -1-1-4-1
باشد، وضعيت )تصوير ب(  % 72کشي بيش از )تصوير الف( و يا باقيمانده مواد خط 12تا  7کشي مانند حالت اگر وضعيت خط -1-1-4-2

 کشي نيست.کشي مناسب بوده، نياز به تجديد خطخط
رح داده شده در استانداردهاي گذاري براساس روش ش: انديس فرسايش به روش شابلونگذاريارزيابي ميزان فرسايش به روش شابلون -1-1-5

EN 1824 وBS 6244( آورده شده است. مطابق با اين روش ميزان 6شود. نحوه تعيين انديس فرسايش به روش فوق در پيوست شماره ) ، تعيين مي
درجه 12راساس معيار صفر تا باشد. ميزان دوام ب 6هاي گرم و دوجزئي نبايد کمتر از  و براي رنگ 4براي رنگ سرد نبايد کمتر از  شانديس فرساي

 باشد. نشان دهنده بيشترين دوام و عدد صفر نشان دهندة کمترين دوام مي 12شود که عدد بندي مي
 

 
الف
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 شهرداري تهران و اجرايي نظام فني

 12از  9 صفحه
  

ونقل و ونت حملمعا
 ترافيک

 6 -8 -2/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 

 ب
  ير واقعين، و ب(تصوير نماديالف( تصو :صورت بصريبه  هاکشي(: راهنماي بررسي ميزان فرسايش خط8تصوير )

 

کشي قديمي سازگار ها با خطکشيها دقت نمود. بعضي از خطکشي مجدد بايد به سازگاري انواع رنگز تصميم به خط: پس اهاکشيسازگاري انواع خط -4
 شده است.آورده ( 12هاي مختلف در جدول )نيستند و نبايد استفاده شوند. سازگاري رنگ

 

 ها کشيهاي مختلف در هنگام تجديد خط( : سازگاري رنگ12جدول )

 جود )مواد قديمي(هاي موکشيخط
 کشي مجدد )مواد جديد(خط

 رنگ دوجزئي رنگ گرم يرنگ سرد حالل رنگ سرد آب پايه
    )دوام کم(  رنگ گرم

     رنگ سرد آب پايه
     رنگ سرد حالل پايه

    )دوام کم(  رنگ دوجزئي
            :            سازگارناسازگار : 

 
هايي از قبيل تخريب و نقص در کشي دچار آسيببراي تجديد رنگ سرد موجود با استفاده از رنگ گرم بايد کنترل شود که مواد خط :1تبصره 

باشد، خط 6تا  1کشي مانند حاالت اگر وضعيت خط 1-4-1-1و طبق بند  ميکرون کمتر باشد 152ضخامت رنگ موجود از  ،چسبندگي نشده باشند
 . کشي بايد تجديد شود

ميکرون کمتر باشد. در غير اين  752براي تجديد رنگ گرم موجود با استفاده از رنگ سرد بايد کنترل شود که ضخامت رنگ موجود، از  :2تبصره 
 کشي مجدد کرد.طور کامل زدود و سپس اقدام به خطکشي قبلي را بهبايد ابتدا توسط سايش مکانيکي، ضخامت را تقليل داد و يا خطصورت 

 .باشدينم مجاز يدوجزئ رنگ با اجراشده يهايکشخط يبررو سرد رنگ ياجرا :1صره تب
ميکرون باشد و به دليل کاهش درصد انعکاس، نياز به  1222کشي گرم اجرا شده به روش اسکريد يا اکستروژن و با ضخامت حدود چنانچه خط :4تبصره 

تا  1222شود، بهتر است الية نازکي از رنگ گرم به ضخامت کستروژن توصيه نميکشي به روش اسکريد يا ا، ترميم خطباشد کشيتجديد خط
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 شهرداري تهران و اجرايي نظام فني

 12از  12 صفحه
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -2/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه
 تهران مشاور بهران ترافيک مهندسين

 

 5222قبول )کشي، نبايد از حداکثرِضخامت قابل هاي موجود اجرا شود. در هر حالت ضخامت نهايي خطکشيه روش اسپري روي خطب ميکرون1522
 کشي به حداقل برسد.ت رنگ مصرفي ناهمواري در سطح خطو با کنترل فشار پاشش در زمان اجرا و کيفي گرددميکرون( بيشتر 

 مناسب ندهيشو مواد و آب با ستيبايم يکشخط باشد، شدهن بيآس و بيتخر دچار يدوجزئ رنگ با اجراشده يعرض يهايکشخط که يصورت در :5تبصره 
 .باشدينم مجاز يشدگاهيس رفع هدف با يکشخط ديتجد باشد،يم يدگيدبيآس بدون و سالم موجود يکشخط چنانچه گريد عبارت به. شود شستشو

 نگذشته يکشخط ياجرا زمان از سال دو از شيب و باشد، شده بيآس و بيتخر دچار يموضع بطور يکشخط سطح از ٪12 از کمتر کهيصورت در :6تبصره 
 که يصورت در و نيتضم دوره انيپا از پس. شود ميترم يئدوجز رنگ با دهيد بيآس يهابخش سپس و شده، شستشو يکشخط ستيبايم ابتدا باشد،
 روش وبيمع يکشخط يآور جمع يبرا. شود يآورجمع مناسب روش به ستيبايم يکشخط کل باشد، شده بيتخر و بيآس دچار مجدداً فوق يکشخط

 .شوديم هيتوص يکيمکان کوبش

 روش به يدوجزئ رنگ ده،يد بيآس يهابخش ميترم و شستشو از پس باشد، شده دهپراکن يکشخط سطح در يدگيدبيآس ٪12 که يصورت در :7تبصره 
 بيتخر و بيآس دچار مجدداً فوق يکشخط که يصورت در و نيتضم دوره انيپا از پس. شود اجرا يکشخط سطح بر کرونيم 422-622 ضخامت با ياسپر
 روش وبيمع يکشخط يآورجمع يبرا. شود يآورجمع معبر، روکش سطح به يرسانبيآس بدون و مناسب روش به ستيبايم يکشخط کل باشد، شده

 .شوديم هيتوص يکيمکان کوبش
. شود امحا و يآورجمع مناسب روش به ستيبايم يکشخط کل باشد، شده بيتخر و بيآس دچار اجرا، از پس سال دو يکشخط که يصورت در :8تبصره 

 .شوديم هيتوص يکيمکان بشکو روش وبيمع يهايکشخط يآورجمع يبرا
 شود:( تعيين مي11کشي با توجه به جدول )کشي، انتخاب نوع خط: پس از پيمايش و بازرسي، در صورت نياز به تجديد خطکشيانتخاب خط -5

 ماه چند طي جديد روکش به نياز موردنظر معبر اينکه مگر شود،نمي توصيه اصلي شرياني معابر و هاآزادراه ها،بزرگراه در سرد رنگ از استفاده :1 تبصره
ه يسرد توصرنگ  يهاحالل کننده يطيست محيز يندگين با توجه به آاليهمچن .باشد شده روکش و تراش يا تعمير مسير، از قطعاتي يا باشد داشته آينده

 استفاده شود. يه آبيپا ز از رنگ سردين يمعابر جمع کننده و محلژه در يه معابر بويکلشود در يم
 ،روز پس از اجراي روکش آسفالت( 14) اندشده آسفالت روکش يتازگ به اي و باشنديم( بلوک اي کانال) عابر يعرض يکشخط فاقد که يمعابر در :2 تبصره

 SRT حداقل)شرايط خشک سُرخوردگي ضد تيخاص بودن دارا هب مشروطدوجزيي ضدسُرخوردگي و يا بادوام سرد  هايبا رنگفقط  ستيبايم يکشخط

 و مريپل پژوهشگاه فني از )و همچنين نظارت مستقيم در زمان اجرا( هيدييتأ اخذ و يلودگآ بجذ زانيم حداقل با (SRT 52  حداقلو شرايط خيس  62
 ي، اجرا شود.کيتراف يهايکشخط در تهران شهر کيتراف و نقل حمل معاونت دييتأ مورد مجاز يشگاهايآزما ريسا اي رانيا يميپتروش
 .باشد يم وعممن يدوجزئ يهارنگ با يمجاز يرهايگسرعت ياجرا :1 تبصره
 .باشد يم ممنوع ريسا و يدوجزئ يهارنگ با بزرگراهها يهاهيحاشهايي با فام مسي در يکشخط هرگونه ياجرا :4 تبصره

 
 کشي وضعيت رويه آسفالت و وضعيت ترافيک( : نحوه انتخاب نوع خط11جدول )

 نوع معبر

 وضعيت رويه آسفالت
 ديده / ضعيفآسيب خوب جديد

مرکزي/ 
مرکزي/  ساير *حاشيه ريمحو

مرکزي/  ساير *حاشيه محوري
 ساير *حاشيه محوري

گرم يا  زادراه، بزرگراه، شريانيآ
 دوجزئي

گرم يا 
گرم يا  دوجزئي دوجزئي

 دوجزئي
گرم يا 
 سرد سرد سرد دوجزئي دوجزئي

 سرد سرد سرد سرد سرد سرد سرد سرد سرد محلي  کننده،جمع
 بزرگراهها هايحاشيهر از يغ *

 
 ياجرا در فقط، سدر حالت خي SRT 54در حالت خشک و  SRT 55  حداقلبا ضريب سُرخوردگي  يکيتراف يدوجزئ يهارنگ از استفاده :5 تبصره

 و مريپل پژوهشگاه از مربوطه هيدييتأ اخذ و يلودگآ جذب زانيم حداقل با( آسفالت يسطح بافت احتساب با) نکرويم 1222-1222 ضخامت با هانوشتهخط
  .باشديم مجازتهران  شهر کيتراف و نقل حمل معاونت دييتأ مورد مجاز يشگاهايآزما ريسا اي رانيا يميپتروش
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 شهرداري تهران و اجرايي نظام فني

 12از  11 صفحه
  

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -2/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 هرداري تهراننقل و ترافيک شوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 شيب حفره نقاط در يکشخط ضخامت شود،يم اجرا يدست بصورت سرد رنگ کهيزمان معابر، يسطح بافت از يناش يهايناهموار وجود ليدل به :6 تبصره
 از شيب يشدگاهيس و ييکارا کاهش مناسب، زمان در آن نشدن خشک و يکشخط در نريت حبس موجب ضخامت، شيافزا. شوديم استاندارد متعارف حد از

 است، اديز تآسفال روکش يسطح بافت عمق که يموارد در شود،يم شنهاديپ. شوديم هيتوص ياسپر روش به فقط سرد رنگ ياجرا لذا. شوديم موعد
 .رديپذ صورت اول هيال شدن خشک از پس و مرحله دو در سرد رنگ با يکشخط

شده و هزينه و مقادير اجراي کار کشي و فام رنگ انتخابکشي بايد محدوده خط: پس از انتخاب نوع خطدستور کار، برآورد هزينه و برنامه اجرايي -6
 هاي ترافيکي تنظيم شود. مشخص شود و برنامه اجرايي، متناسب با محدوديت

 کشي انجام شود.قبل از اجراي خط روز  14حداقل   گيري و درزگيري داشته باشد، بايد: اگر آسفالت معبر، نياز به لکهکشيقبل از خطگيري لکه -7
هاي با ضخامت بيشتراز کشيهاي اضافي که در ايمني معبر تأثيري ندارند و خطکشيکشي جديد، خط: در هنگام خطهاي قديميکشيزدودن خط -8

هاي از بين بردن ها بايد به نحوي انجام شود که به سطح معبر خسارت وارد نشود. روشکشي، بايد از بين برده شوند. از بين بردن خطنميکرو 6222
 کشي عبارتند از:خط

التي و بتني، کشي از هر دو رويه آسفتوان براي برداشتن خط: از روش سايش مکانيکي مي(Grinding)روش سايش مکانيکي  با کشيخط زدودن-8-1
 شود.هاي آسفالتي دانه درشت و زبر توصيه نميهاي گرم استفاده کرد. اين روش براي رويهمخصوصاً رنگ

: دراين روش،گازهاي محترق بايد در دماي بـيش از  (Air Burning-Hot Compressed)سوزاندن باهواي داغ فشرده  روش با کشيخط زدودن-8-2
هاي چسبيده به سطح، بايد با يک برس سيمي از روي سـطح  شوند. بقاياي رنگ و دانهکشي مورد نظر پاشيده سطح خط گراد بر رويسانتيدرجه 1115

 برداشته شود.
: دراين سيستم، دو سر سوزاننده صاف و پهن در پشت يک (Oxygen Burning-Excess)سوزاندن با اکسيژن اضافي  روش با کشيخط زدودن -8-1

گراد را ايجاد درجه سانتي 1822تا  2762اي ازپروپان و اکسيژن به سمت سطح روسازي در دمايشود. اولين سوزاننده، شعلهب ميارابه ساده دستي نص
 کشي تسريع شود.کند تا اکسيداسيون خطکند. دومين سوزاننده، اکسيژن خالص را به سمت سطح مورد نظر هدايت ميمي

هاست. در اين روش سرعت کشيهاي برداشت خطترين روش: اين روش، يکي از متداول(d BlastingSan)پاشي شن روش با کشيخط زدودن -8-4
 کشي جديد، پاکسازي شوند.کار پايين است و روش اجرا نياز به آموزش دارد. بقاياي مواد به جا مانده از اين روش بايد قبل از انجام خط

شود. پاشش در فشار : دراين روش، ازپاشش آب پرفشار همراه با پاشش شن استفاده مي(ngHydro Blasti)پاشي آب روش با کشيخط زدودن -8-5
 کيلوگرم درساعت است.116شود. سرعت مصرف شن کيلو پاسکال انجام مي 68522تا  14252

با فشار  هاي بتني،آبطح رويهکشي از س: براي برداشتن خط(Pressure Water-JetHigh)پاشش آب با فشار زياد )واترجت( با کشيخط زدودن -8-6
 بماند.  کشي پس از زدودن برسطح معبر باقيکيلوپاسکال مفيد و مؤثر خواهد بود. با اين روش ممکن است آثار طرح خط 22522تا  11722

ها کشيبه زدودن خط : در روش دستي، با استفاده از ابزارهايي نظير برس، سيم و ... نسبت(Hand Removal)کشي به روش دستي زدودن خط -8-7
 توان استفاده کرد. هاي ضخيم ميکشيشود. از اين روش براي خطاقدام مي

بايد  هايي کهکشيبه دو روش دستي يا ماشيني بر روي خط توانبرهاي شيميايي را مي: رنگ(Chemicals)بر شيميايي رنگ با کشيخط زدودن -8-8
بر، روي سطح عمل نمايد سپس بايد بقاياي دقيقه زمان الزم است تا رنگ 22تا  12سب دماي سطح روسازي،کار برد. برحاز سطح معبر زدوده شوند به

به دليل مشکالت زيست محيطي ناشي از استفاده از مواد  شود.کيلوپاسکال شستشو  17222تا 1422مواد جدا شده ازسطح معبر، توسط آب با فشار
 شود.توصيه نمي -دوجزيي و گرم  يمانند رنگ ها– ميضخ هاي ترافيکيکشيخط شيميايي، استفاده از اين روش براي زودن

 .هاي قيري ممنوع استهاي غير صحيح يا معيوب با رنگ سياه يا محلولکشي: پوشاندن خطتبصره
ت. البته پس از انجام اين مرحله وسيله کمپرسورهاي هوا اسپاشي بهکشي، استفاده از روش شنترين روش زدودن خط: بهترين و کاربردي1راهنمايي 

 ها بايد کامالً از سطح معبر پاک شوند تا موجب خطر نشود.شن
 ( است:14ها مطابق جدول )کشيشده براي زدودن انواع خطهاي مختلف توصيهروش کاربرد و ميزان تأثير :2راهنمايي 
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 هرانشهرداري ت و اجرايي نظام فني

 12از  12 صفحه
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -2/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  نايرا پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 

 ها کشيشده براي زدودن انواع خطهاي مختلف توصيه( : روش14جدول )

 رنگ دوجزئي رنگ گرم رنگ سرد کشي قبليروش زدودن خط
 غيرمؤثر غيرمؤثر کند بر شيمياييرنگ

 خوب خوب خوب سايش مکانيکي
 غيرمؤثر غيرمؤثر فقط نازک سوزاندن با اکسيژن

 خوب کند خوب پاشيشن
 خوب کند خوب پاشيآب

 خوب کند خوب فشارآب پُر
 کاربردي ندارد يار کندبس کاربردي ندارد برداشتن دستي

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 الف( روش سوزاندن                                                        ب(روش واترجت

 کشيهاي زدودن خطهايي از روش( : نمونه9تصوير )
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 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران
 

  

 1از  1صفحه 
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -1/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 هرداري تهراننقل و ترافيک شوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 کشي با رنگ سرد: مشخصات فني مصالح و اجراي خط1/111-8-6
 رود.کار ميکشي با رنگ سرد در معابر شهري بهيين حداقل مشخصات فني تهيه مصالح و اجراي خط: اين دستورالعمل براي تعکاربرد -1
 کار رفته به شرح زير است:: اصطالحات و کلمات کليدي که در اين دستورالعمل بهتعاريف -2

دهندة آن ده است که مادة اصلي تشکيلشونجزئي، پايه حالل و سريع خشک: نوعي رنگ سرد تکنشده( شده و اصالحرنگ آلکيدي )اصالح -2-1
 عالوة اسيدهاي چرب و ديگر مواد افزودني است. شده به استر اصالحباشد که نوعي پليبلند روغن مي (Alkyd)آلکيد 

بر پايه شونده است که جزئي و پايه حالل و سريع خشک: نوعي رنگ سرد تک(Paint dRubber Base) رنگ پايه الستيکي )کلروکائوچو( -2-2
 شود. وسيلة کلردارنمودن کائوچوي طبيعي در محلول تتراکلريدکربن تهيه مياين رزين به .هاي الکيدکلروکائوچو استرزين

هاي دانهشونده است که رنگجزئي و پايه حالل بر پايه رزين اکريليک، با استحکام مناسب و سريع خشک: نوعي رنگ سرد تکاکريليکرنگ  -2-1
 تر است. و زمان خشک شدن آن سريع هاي پايه الکيدي بيشتراست. معموالً دوام آن از رنگ (Acrylic)امولسيون پليمري اکريليک  آن از جنس

هاي اکريليک بوده و حالل اصلي آن آب است که عالوه بر ترکيبات اصلي جزئي و حاوي التکس: نوعي رنگ سرد تکرنگ اکريليک آّب پايه -2-4
کنندة ويسکوزيته نيز هست. از مزاياي  ، پايدارکننده، تنظيم(Coalescing Agents)کننده دانه( به دليل نوع حالل آن، نياز به عامل منعقدرنگفيلر، رزين و )

  برد. کشي، کارايي بهتر در شب و شرايط مرطوب نامزيست و گروه خطخطر بودن در برابر حريق، عدم آثار سوء بر محيط توان به کماين رنگ مي

 اصلي شرياني معابر و هاآزادراه ها،. استفاده از رنگ سرد در بزرگراهشودميکننده محلي استفاده : از رنگ سرد در معابر جمعموارد کاربرد رنگ سرد -1
 تراش و روکش شده باشد. باشد يا قطعاتي از مسير، تعمير يامعبر موردنظر نياز به روکش جديد طي چند ماه آينده داشته اينکه مگر شود،نمي توصيه

 .باشدينم مجاز يدوجزئ رنگ با اجراشده يهايکشخط يبررو سرد رنگ ياجرا :1تبصره 
ا رنگ يست با رنگ سرد و يبايعابر )کانال با بلوک( م يعرض يهايکشاند، خطروکش آسفالت شده يباشند و به تازگيم يکشکه فاقد خط يدر معابر :2تبصره 

 د استفاده شود.يست از روش اسکريباي، ميکشش از موعد خطيپ يشدگاهيکاهش س يعابر، برا يکشخط ياز رنگ گرم برا ير صورت بکاربرگرم اجرا شود. د
 شيب حفره نقاط در يکشخط ضخامت شود،يم اجرا يدست بصورت سرد رنگ کهيزمان معابر، يسطح بافت از يناش يهايناهموار وجود ليدل به :1 تبصره

 از شيب يشدگاهيس و ييکارا کاهش مناسب، زمان در آن نشدن خشک و يکشخط در نريت حبس موجب ضخامت، شيافزا. شوديم استاندارد متعارف حد از
 است، اديز تآسفال روکش يسطح بافت عمق که يموارد در شود،يم شنهاديپ. شوديم هيتوص ياسپر روش به فقط سرد رنگ ياجرا لذا. شوديم موعد
 .رديپذ صورت اول هيال شدن خشک از پس و مرحله دو در سرد رنگ با يکشخط

و استاندارد        119و  1758هاي اجرا بايد طبق الزامات استاندارد ملي ايران به شماره : مواد مصرفي و روشاستاندارد مصالح و اجراي رنگ سرد -4
EN-1871  وBS-6244 .باشد 

 .باشدگرم  1122تا  922کشي با رنگ سرد، بايد بين : مقدار رنگ مصرفي در هر مترمربع اجراي خطردکشي با رنگ سمقدار رنگ مصرفي در خط -5
: مقدار تينر مصرفي، بستگي به ويسکوزيته رنگ در زمان اجرا دارد. در صورت استفاده از تينر براي تنظيم حداکثر مقدار تينر مصرفي در زمان اجرا -6

 ( کمتر نباشد. 15رنگ از حداقل مقدار ذکر شده در جدول )ويسکوزيته، ميزان درصد جامد وزني 
 :کشي با رنگ سرد عبارتند ازحداقل تجهيزات الزم براي خط :کشي با رنگ سردتجهيزات خط -7

 سنج دقيق و دستگاه سنجش حجم رنگزن مجهز به چراغ خطر، سرعتخودروي خط -7-1
 وانت براي حمل مواد اوليه -7-2
 زنل ماشين خطکاميونت براي حم -7-1
 تجهيزات ايمني و هدايت ترافيک -7-4

باشد که  ياد بگونهيو با باشدکيلومتر بر ساعت متغير مي 21تا  5بين  زن معموالًسرعت مجاز حرکت خودروي خط :زنسرعت حرکت خودروي خط -8

 فراهم گردد. يضخامت مورد نظر در خط کش
هاي فني و اجرايي بايست ويژگيکشي معابر ميهاي سرد مصرفي در خطرنگ :يمعابر شهر يکشمصرفي در خط يکيرنگ سرد تراف يمشخصات ضرور -9

 هاي کامل رنگ سرد ترافيکي آورده شده است. (، مشخصات و ويژگي2( را دارا باشد. در پيوست )15جدول ) درج شده در
ا رول )غلطک يو  ياسپر يهاحاً به روشيرنگ سرد ترج ياجراصورت مکانيزه اجرا شود. کشي محوري بايد بهخط کشي:اجراي دستي و مکانيزه خط -12

 عموماً هاکشيخط انواع ساير. است مجاز نظارت دستگاه يا مشاور مهندس کار دستور با و کوتاه فواصل دراجراي دستي تنها  .مخصوص( انجام شود
 .شودمي انجام دستي روش به
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 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران
 

  

 1از  2صفحه 
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -1/111 سند:

 رداري تهرانعالي فني شهشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 سرد رنگ کشي( : نمونه ماشين خط11تصوير )
 

 .است )16 (جدول طبق سرد کشيخط اجراي براي نيازمورد انساني نيروي حداقل: دکشي با رنگ سرنيروي انساني براي اجراي خط -11
 ( است.15مشخصات فني و اجرايي الزامي رنگ سرد طبق جدول ) مشخصات ضروري رنگ سرد: -12

 مشخصات فني و اجرايي الزامي رنگ سرد( : 15جدول )

 شماره استاندارد نعنوان آزمو رديف
 محدوده پذيرش

 حداکثر حداقل

 -  BS EN-12822 24 در فيلم خشک رنگ درصد وزني رزين 1

 اي روپاشهاي شيشهدانه 2
 )گرم در هر مترمربع( 

 هاراهايمني نامه آئين
 (267-1)نشريه شماره 

ميزاني که و يا حداقل  422
 Qdو  Rlحداقل ضرايب 

 حاصل گردد.
- 

 ASTM-D4451 - 42 وزني فيلر نسبت به وزن رنگدرصد  1

درصد وزني پيگمنت دي اکسيد تيتانيوم نسبت به وزن  4
 - ASTM D476 12 رنگ

 - ASTM-D2169 72 درصد جامد وزني پوشش 5

  62  دستورالعمل آزمايشگاهي درصد جامد حجمي پوشش در ضخامت معين اجرا 6

7 
 خصوصيات ظاهري و فيزيکي رنگ در قوطي

زدگي نشيني، نايکنواختي در رنگ، بو، کپکرويه بستن، ته
 در انواع آب پايه(

عدم مشاهده پوسته، رسوب غيرقابل برگشت، تغيير فام و دو فاز  دستورالعمل آزمايشگاهي
 شدگي

 ASTM-D1475 4/1  6/1 متر مکعب(وزن مخصوص )گرم بر سانتي 8

9 
ويسکوزيته چرخشي )کربس( 

 (C 2±25)در دماي
 ASTM-D2196 سرمادر فصل 

ASTM-D562 
92 125 

 95 82 گرما در فصل 
 ASTM-D711 12  12 (No pick up time) )دقيقه( زمان خشک شدن ترافيکي 12

 توافقي بر اساس زمان باز کردن تردد در مسير ASTM-D1642 زمان خشک شدن کامل فيلم پوشش 11

12 
فاکتور روشنايي )انعکاس( 

º2/45 
ASTM-E1147 يدسففام  و    

EN-1871 (E ضميمه   ) 
82  - 

 - 55 فام زرد

 EN-1871 فام 11
ASTM D6628 

 
 ASTM-D968 مقاومت در برابر سايش پاشش ذرات ماسه )يا سايش تبر( 14

EN-1871 (Appendix K) 65  ميکرون 75ليتر ماسه براي سايش 

 TABER گرم()ميليمقاومت در برابر سايش  15
ASTM-D4262 

 CS-12ساينده  دور چرخش 1222
- 122 

16 
زماني  -Contrast Ratio-)نسبت تباين  قدرت پوشش

 شود.گرم بر متر مربع بر روي سطح اجرا مي 222که با مقدار 
 ،EN-1871 
B ضميمه   

 -  % 95 فام سفيد
 -  % 92 فام زرد
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 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران
 

  

 1از  1صفحه 
 

نقل و ومعاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -1/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 ( آمده است. 25نگ سرد در جدول )کشي با رخط هايويژگي کاملمجموعة  راهنمايي:
 کربس کمتر شود.  82درصد وزني و در هر صورت ويسکوزيته رنگ نبايد از  7در زمان اجرا، حداکثر ميزان تينر اضافه شده به رنگ نبايد بيش از  تبصره:

 

 ()نفر سرد رنگ با کشينياز براي اجراي خط( : حداقل نيروي انساني مورد16جدول )

 کشيديگر انواع خط محوري شيکخط مسئوليت
 1 1 کشيسرگروه خط

 - 1 زناپراتور ماشين خط
 - 1 زنکمک اپراتور ماشين خط

 1 - کشيکارگر فني اجراي خط
 1 5 و خط نگهدار کارگر مرتبط

 7 8 نيازمجموع نيروي انساني مورد
 

 را تأمين نمايد. 6-8-1/111سند  12کشي با رنگ سرد بايد الزامات بند اي مورد استفاده در خطهاي شيشه: دانهايهاي شيشهمشخصات دانه 6 -11
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 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران

کشي با مشخصات فني مصالح و اجراي خط

 رنگ گرم

 4از  1صفحه 
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -4/111 سند:

 ونقل و ترافيک شهرداري تهرانمعاونت حمل تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 کشي با رنگ گرم: مشخصات فني مصالح و اجراي خط 4/111-8-6
 رود.کار ميکشي با رنگ گرم در معابر شهري بهاين دستورالعمل براي تعيين حداقل مشخصات فني تهيه مصالح و اجراي خط کاربرد: -1
 شود:هاي عمدة زير تقسيم مياساس نوع رزين مصرفي، رنگ گرم به گروه بر انواع رنگ گرم: -2

 الکيدي رزين اساس بر رنگ گرم -2-1
 هيدروکربني رزين اساس بر رنگ گرم -2-2
 ترموپالست اپوکسي رزين اساس بر رنگ گرم -2-1

 کشي با رنگ گرم در موارد زير کارايي دارد:: روش اجراي خطموارد کاربرد رنگ گرم -1
 هاي اصليها و شريانيها، آزادراهکشي محوري در بزرگراهخط -1-1

مهندس مشاور يا دستگاه نظارت، استفاده از اين نکه يامگر  ،شودتوصيه نمي ...کشي عرضي، هاشور و استفاده از اين نوع رنگ براي خط راهنمايي:
 .روش را به پيمانکار ابالغ نمايد

کشي با رنگ سرد انجام خطن منظور يا يبرا .کشي با رنگ گرم نبايد اجرا شودچند ماه آينده روکش شوند؛ خطمعابري که در نظر است طي در  -1-2
 .شود

هايي از قبيل تخريب و نقص در کشي دچار آسيببراي تجديد رنگ سرد موجود با استفاده از رنگ گرم بايد کنترل شود که مواد خط :1تبصره 
باشد، خط 6تا  1کشي مانند حاالت اگر وضعيت خط 1-4-1-1و طبق بند  ميکرون کمتر باشد 152موجود از  ضخامت رنگ ،چسبندگي نشده باشند

 کشي بايد تجديد شود. 
ميکرون کمتر باشد. در غير اين  752براي تجديد رنگ گرم موجود با استفاده از رنگ سرد بايد کنترل شود که ضخامت رنگ موجود، از  :2تبصره

 کشي مجدد کرد.طور کامل زدود و سپس اقدام به خطکشي قبلي را بها توسط سايش مکانيکي، ضخامت را تقليل داد و يا خطبايد ابتدصورت 
ا يو  ميکرون باشد و به دليل کاهش درصد انعکاس 1222کشي گرم اجرا شده به روش اسکريد يا اکستروژن و با ضخامت حدود چنانچه خط :1تبصره 

شود، بهتر است الية نازکي از رنگ گرم به کشي به روش اسکريد يا اکستروژن توصيه نمي، ترميم خطباشد کشياز به تجديد خطني بازتاب نور در شب،
کشي، نبايد از حداکثرِضخامت قابل هاي موجود اجرا شود. در هر حالت ضخامت نهايي خطکشيه روش اسپري روي خطب ميکرون1522تا  1222ضخامت 

 کشي به حداقل برسد.و با کنترل فشار پاشش در زمان اجرا و کيفيت رنگ مصرفي ناهمواري در سطح خط گرددون( بيشتر ميکر 5222قبول )
و  1757رنگ گرم، مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره  هاي اجرا بايد الزامات استانداردهاي: مواد مصرفي و روشاستاندارد مصالح و اجراي رنگ گرم -4

 .را دارا باشد AASHTO-M249و   EN-1871 ياستانداردها
ر درج شده در يکشي با رنگ گرم بايد مطابق با مقادرنگ گرم، جهت خط ي: محدوده دماي مجاز اختالط مذاب و اجرادماي اختالط مذاب رنگ گرم -5

 ( باشد.17جدول )
 برسد. گراد يدرجه سانت 252 از شيد به بينبا يچ زمانيمذاب رنگ گرم در ه ي: دما1تبصره 

 کشي عبارتند از:: الزامات پخت رنگ گرم جهت خطالزامات پخت رنگ گرم -6
 ساعت حرارت داده شود.  6رنگ گرم نبايد بيش از  -6-1

 .رنگ گرم نبايد بيش از سه بار گرم و سرد شود -6-2
 دهي تغيير کند.حرارت از فام رنگ گرم نبايد پس -6-1
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 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران

کشي با مشخصات فني مصالح و اجراي خط

 رنگ گرم

 4از  2صفحه 
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -4/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

  ترافيكي هاي گرمراي رنگحداقل و حداکثر دماي اج: ( 12جدول )

 (Cدماي اجرا ) نوع رزين پايه
 225-222 الکيدي )رُزين استري( و هيدروکربني )پايه نفتي( هايرزين

 215-212 اپوکسي هايرزين پايه بر
 

 :کشي با رنگ گرم عبارتند ازحداقل تجهيزات الزم براي خط :کشي با رنگ گرمتجهيزات خط -7
 سنج دقيق و دستگاه سنجش حجم رنگگرم مجهز به چراغ خطر، سرعتزن رنگ خودروي خط -7-1
 آسترسنج دقيق و دستگاه سنجش حجم زن مجهز به چراغ خطر، سرعتخودروي پرايمر -7-2
 نصب شده بر روي کاميون، مجهز به همزن و دماسنج دقيق کندستگاه پيش گرم -7-1
 وانت براي حمل مواد اوليه -7-4
 مل ماشين پرايمرزنکاميونت براي ح-7-5
 تجهيزات ايمني و هدايت ترافيک -7-6

 باشد.( مي18هاي اجرا مطابق با جدول )پاية انواع روشزن بر سرعت مجاز حرکت خودروي خط :زنسرعت حرکت خودروي خط -8
 

 کشي با رنگ گرمبراي اجراي خط زنخط يسرعت مجاز حرکت خودرو: ( 18جدول )

 حداکثر )کيلومتر بر ساعت(  ساعت(حداقل )کيلومتر بر  روش اجرا
 12 1 اسپري
 8 2 اسکريد

 5 2 اکستروژن
( را 22جدول ) هاي فني و اجرايي درج شده دربايست ويژگيميکشي با رنگ گرم، در خط يمواد و مصالح مصرف کشي با رنگ گرم:هاي خطآزمون -9

 افيکي آورده شده است.هاي کامل رنگ گرم تر(، مشخصات و ويژگي1دارا باشد. در پيوست )
هاي با آسفالت تازه، براي روسازي در اماهاي اجراي رنگ گرم الزامي است. ، براي همه روشفرسوده هايآسفالت در: اجراي آستر، اجراي آستر -12

 هاي اسکريد و اکستروژن الزامي است و براي روش اسپري ضرورتي ندارد.روش
 ات حين اجراي آستر در رنگ گرم عبارتند از:: الزامکشي گرمالزامات اجراي آستر در خط -11

 باشد.متر ار هر طرف( سانتي 5/2)حداکثر  کشيسانتيمتر بيش از عرض خط 5 حداکثرعرض آستر بايد  -11-1
 ميکرون کمتر باشد. 112ضخامت فيلم تر آستر نبايد از  -11-2
 زدگي در رنگ گرم جلوگيري شود. يت شود که از بروز هرگونه حباباي رعابايست بگونهفاصله زماني بين اجراي آستر و رنگ گرم مي -11-1
 کننده رنگ ارائه شود.نوع آستر سازگار با رنگ گرم مورد نظر و روية راه )معموال بر پايه رزين اپوکسي(، بايد توسط سازنده و تأمين -11-4
 شود. عنوان آستر براي رنگ گرم توصيه نمياستفاده از رنگ سرد به -11-5
 وجه استفاده نشود. هيچعنوان آستر به شده با گازوئيل، بههاي رقيقها و يا روغنازروغن -11-6

 ست.ني مجاز محوري هايکشيخط در گرم رنگ دستي اجراي :کشي به روش مکانيزهاجراي خط -12

 :از عبارتند گرم رنگ با کشيخط براي الزم تجهيزات حداقل: مگر رنگ با کشيتجهيزات خط -11

 رنگ حجم سنجش دستگاه و دقيق سنجسرعت ،خطرچراغ به مجهز گرم رنگ زنخودروي خط -11-1

 آستر حجم سنجش دستگاه و دقيق سنجسرعت ،طرخ چراغ به مجهز زنخودروي آستر -11-2

 دقيق دماسنج و همزن به مجهز کاميون، روي بر شدهنصب کنگرمدستگاه پيش -11-1
 يهاول مواد حمل براي وانت-11-4

 کاميونت براي حمل ماشين آسترزن-11-5

 ترافيک هدايت و ايمني تجهيزات-11-6
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 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران

کشي با مشخصات فني مصالح و اجراي خط

 گرم رنگ

 4از  1صفحه  
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -4/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 گرم رنگ با کشياز تجهيزات اجراي خط اينمونه( : 11تصوير )
 

 .باشدمي )19 (جدولق با مطاب گرم کشيخط اجراي براي نيازمورد انساني نيروي حداقل :کشي با رنگ گرمنيروي انساني براي اجراي خط -14

 

 )نفر( گرم رنگ با کشينياز براي اجراي خط( : حداقل نيروي انساني مورد19جدول )
 تعداد مسئوليت

 1 کشيسرگروه خط
 1 زن گرم اپراتور ماشين خط

 1 زن کمک اپراتور ماشين خط
 1 اپراتور ماشين آسترزن

 2 سازرنگ
 5 و خط نگهدار کارگر مرتبط

 

 

هاي عمومي و تخصصي مرتبط با گذراندن دوره داراي گواهينامه زن بايدزن و کمک اپراتور ماشين خطاپراتور ماشين خط کشي،: سر گروه خطصرهتب

 کشي باشند.هاي ضروري قبل، در حين و پس از اجراي خطهاي اجرا و کنترلهاي ترافيکي، روشانواع رنگ
 را تأمين نمايد. 6-8-1/111سند  12کشي با رنگ گرم بايد الزامات بند اي مورداستفاده در خطشيشههاي : دانهايهاي شيشهمشخصات دانه -15
 .باشدمي( 22جدول )با بق اطممشخصات فني و اجرايي الزامي رنگ گرم  مشخصات ضروري رنگ گرم: -16

 است. ورده شده( آ26کشي با رنگ گرم در جدول )خط هايويژگي کامل: مجموعة راهنمايي
 
 

 4 از 1 صفحه
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 رايي شهرداري تهراننظام فني و اج

کشي با مشخصات فني مصالح و اجراي خط

 رنگ گرم

 4از  4صفحه 
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -4/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  يرانا پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 
 رممشخصات فني و اجرايي الزامي رنگ گ:  (21جدول )

 شماره استاندارد عنوان آزمون
 محدوده پذيرش

 حداکثر حداقل
 BS-1262 (Appendix C1) 18 24 درصد وزني رزين

درصد وزني دانه
 ايهاي شيشه

 Iپيش مخلوط نوع  -1
 هاراهايمني نامه آئين
 (267-1ه شماره ي)نشر

25 15 
ي شونده )گرم بر روپاش -2

 کشي(مترمربع خط
ميزاني که حداقل يا و  422

 حاصل گردد. dQو  lRضرايب 
622 

درصد وزني پيگمنت دي اکسيد تيتانيوم نسبت 
 به وزن رنگ

ASTM-D476, 
BS EN-12822 12 - 

  EN-1871  95 112 وASTM-E28  گراد(نقطه نرمي )درجه سانتي

 EN-1871 فام
ASTM D6628 

 
 E - 12 ضميمة ،EN 1871 انديس زردي

 - نمونه 12نمونه سالم از  6حداقل  EN-1871 (- C º 12مقاومت در برابر ضربه )صفر درجه و 
مقاومت سايشي )کاهش وزن برحسب ميلي

 TABER گرم(
ASTM-D4262 

 CS-17 - 122دور چرخش ساينده  1222

 Hضميمة  ،EN-1871 (ميانگين جريان پذيري)کاهش ارتفاع مخروط
BS-1262 ضميمة ،H - 15 درصد 

 (C 222ساعت در  6پايداري حرارتي )
 )تغييرات فاکتور روشنايي )درصد 
 )فام )محورهاي رنگي 
 گراد(تغييرات نقطه نرمي )درجه سانتي 
 انديس زردي 

EN 1871، ضميمة G  
E ، ضميمة EN 1871 - 12 

EN 1871 و ASTM E 28 بدون تغيير 

E ، ضميمة EN 1871 
- C 12  درصد مقدار اوليه 12يا 
- 15 

 سُرخوردگي ضريب 
 (SRT))پاندول انگليسي( 

BS EN-11216-4 EN-1416 ، 
BS-1262، ضميمة D 

 45طولي: حداقل 
 55عرضي: حداقل 

- 
- 

 متر مکعب()گرم بر سانتي وزن مخصوص
AASHTO-M249 

ASTM-D151 
BS-1262 روش   A 

 15/2  82/1 اسپري
 اسکريد

92/1 15/2 
 اکستروژن

 (12مطابق جدول ) EN-1416، ضميمة B (lux2mcd/m/) بازتاب نوربرگشتيميزان 

 (dQ) روز و نورپراکنده در      
  112 فام سفيد در شرايط خشک

  122 فام زرد
 - 122و  52 فام زرد و سفيد شرايط مرطوب

 (LR) خودرو چراغ نور تحت و شب در    
  122 فام سفيد در شرايط خشک

  222 فام زرد
 - 122و  52 فام زرد و سفيد شرايط مرطوب
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 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران

کشي با مشخصات فني مصالح و اجراي خط

 دوجزييرنگ 

 5از  1صفحه  
 

ونقل و اونت حملمع
 ترافيک

 6 -8 -5/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 

 جزئيدوکشي با رنگ : مشخصات فني مصالح و اجراي خط5/111-8-6

 رود.ار ميککشي با رنگ دوجزئي در معابر شهري به: اين دستورالعمل براي تعيين حداقل مشخصات فني تهيه مصالح و اجراي خطکاربرد -1
 شوند، عبارتند از:کشي معابر استفاده ميهاي دوجزئي که در خط: انواع رنگانواع رنگ دوجزئي -2

 (Methyl Methacrylate)متاکريالت يا پالستيک سرد رنگ دوجزئي بر پايه متيل -2-1
 (Epoxy)رنگ دوجزئي بر پايه اپوکسي  -2-2
 (Polyester)استرها رنگ دوجزئي بر پايه پلي -2-1
 (Polyurethane)اورتان رنگ دوجزئي بر پايه پلي -2-4
 (Polyurea)اوره رنگ دوجزئي بر پايه پلي -2-5

دسترس بودن مواد  متاکريالت، به دليل دوام مناسب و در ن متيليمختلف، رنگ دوجزئي بر پايه رز دوجزئيهاي : در حال حاضر از بين رنگراهنمايي
 رود.کار مياوليه به

اي شونده و معموال بر پايه رزين پلي متيل متاکريالت شبکه آن ترکيب رزينيگمنت بوده و يعموماً به صورت الک بدون پ: (Top Coatاليه رويه ) -2-6
 شود. ياجرا م يکشخط يبر رو يريپذباشد و به منظور کاهش جرمفاقد حالل و نرم کننده مي

 گيرد. درصد پودر پراکسايد( و با ترکيب شدن با هاردنر باقي مانده در اليه رنگ صورت مي 5/1تا  5/2بدون هاردنر  )خشک شدن اليه رويه معموال با و يا  :1تبصره 
 داشته باشد. يکشبايست با پايه رزيني رنگ يکسان بوده و يا سازگاري شيميايي داشته باشد و همچنين چسبندگي مناسبي به خطساختار اليه مي :2تبصره 
 اجرا شود.  يکش سطح خط يبر رو يا اسپريو  يبايست قبل از خشک شدن ترافيکي رنگ دوجزيي ضدسُرخوردگي به روش دستيه رويه ميال :1تبصره 

هاي طولي کشيو خطهاي جناقي کشيها، خطها، نمادها و پيکاننوشتهخط هاي عرضي،کشيخطدر  دوجزئيهاي : رنگموارد کاربرد رنگ دوجزئي -1
 ند.روبکار ميها و معابر شرياني اصلي ا، آزادراههدر بزرگراه

منظور و  نيا يبرا .شود اجرا نبايد جزئيدو رنگ با کشي: در معابري که مدنظر است در طي چند ماه آينده روکش جديد انجام شود؛ خط1 تبصره
کشي با رنگ خط، (ن رفتن دوام رنگ سرديز با)کشي با رنگ سرد انجام و سپس در موعد مقرر خطروکش آسفالت،  يروز از اجرا 14 پس از

 .شود ياجرا م دوجزئي
 .باشدينم مجاز يدوجزئ رنگ با اجراشده يهايکشخط يبررو سرد رنگ ياجرا :2تبصره 
 ندهيشو مواد و آب با ستيبايم يکشخط باشد، شدهن بيآس و بيتخر دچار يدوجزئ رنگ با اجراشده يعرض يهايکشخط که يصورت در :1تبصره 
 مجاز يشدگاهيس رفع هدف با يکشخط ديتجد اشد،ب يدگيدبيآس بدون و سالم موجود يکشخط چنانچه گريد عبارت به. شود شستشو مناسب

 .باشدينم

 يشکخط ياجرا زمان از سال دو از شيب و باشد، شده بيآس و بيتخر دچار يموضع بطور يکشخط سطح از ٪12 از کمتر کهيصورت در :4تبصره 
 در و نيتضم دوره انيپا از پس. شود ميترم يدوجزئ رنگ با دهيد بيآس يهابخش سپس و شده شستشو يکشخط ستيبايم ابتدا باشد، نگذشته

 يکشخط يآور جمع يبرا. شود يآورجمع مناسب روش به ستيبايم يکشخط کل باشد، شده بيتخر و بيآس دچار مجدداً فوق يکشخط که يصورت
 .شوديم هيتوص يکيمکان کوبش روش وبيمع

 به يدوجزئ رنگ ده،يد بيآس يهابخش ميترم و شستشو از پس باشد، شده پراکنده يکشخط سطح در يدگيدبيآس ٪12 که يصورت در :5تبصره 
 دچار مجدداً قفو يکشخط که يصورت در و نيتضم دوره انيپا از پس. شودمي اجرا يکشخط سطح بر کرونيم 422-622 ضخامت با ياسپر روش

 يآورجمع يبرا. شود يآورجمع معبر، روکش سطح به يرسانبيآس بدون و مناسب روش به ستيبايم يکشخط کل باشد، شده بيتخر و بيآس
 .شوديم هيتوص يکيمکان کوبش روش وبيمع يکشخط

 امحا و يآورجمع مناسب روش به ستيبايم يکشطخ کل باشد، شده بيتخر و بيآس دچار اجرا، از پس سال دو يکشخط که يصورت در :6تبصره 
 .شوديم هيتوص يکيمکان کوبش روش وبيمع يهايکشخط يآورجمع يبرا. شود

 .باشد يم ممنوع يدوجزئ يهارنگ با يمجاز يرهايگسرعت ياجرا :7 تبصره
 .باشد يم ممنوع ريسا و يدوجزئ يهارنگ با بزرگراهها يهاهيحاش يکشخط هرگونه ياجرا :8 تبصره
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 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران

کشي با مشخصات فني مصالح و اجراي خط

  جزئيدورنگ 

 5از  2صفحه 
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -5/111 سند:

 فني شهرداري تهران عاليشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 نکرويم 1222-1222 ضخامت با هانوشتهخط ياجرا در فقط SRT 55 حداقلبا ضريب سُرخوردگي  يکيتراف يدوجزئ يهارنگ از استفاده :9 تبصره

 مجاز يشگاهايماآز ريسا اي رانيا يميپتروش و مريپل پژوهشگاه از مربوطه هيدييتأ اخذ و يلودگآ جذب زانيم حداقل با( آسفالت يسطح بافت احتساب با)
  .باشديم تهران مجاز شهر کيتراف و نقل حمل معاونت دييتأ مورد

)شرايط سُرخوردگي ضد تيخاص بودن دارا هب مشروطبا رنگ دوجزيي ضدسُرخوردگي ( بلوک اي کانال) عابر يعرض يهايکشخطاجراي  :21 تبصره

فني از )و همچنين نظارت مستقيم در زمان  هيدييتأ اخذ و يلودگآ جذب زانيم حداقل با (SRT 52  حداقلو شرايط خيس  SRT 62 حداقلخشک 
ي،  و يا کيتراف يهايکشخط در تهران شهر کيتراف و نقل حمل معاونت دييتأ مورد مجاز يشگاهايآزما ريسا اي رانيا يميپتروش و مريپل پژوهشگاه اجرا(

 .باشد، مجاز ميبا رنگ سرد بادوام
 باشد. 1475D-ASTMو  EN-1871 هاي اجرا بايد طبق الزامات استانداردمواد مصرفي و روش استاندارد رنگ دوجزئي: -4
 کشي الزم است که موارد زير انجام شود:: پيش از اجراي خطکشي با رنگ دوجزئينيازهاي خطپيش -5

 کشيپيمايش و تهية دستور کار خط -5-1
 برآورد مقادير و هزينة اجراي کار -5-2
 هاي ترافيکيکشي باتوجه به شرايط آب وهوايي و محدوديتاجرايي خط تهية برنامة -5-1
 صدور دستور کار توسط مهندس مشاور يا دستگاه نظارت -5-4

کشي محوري بايد به صورت مکانيزه اجرا شود. اجراي دستي تنها در فواصل کوتاه و با دستور کار مهندس خط کشي:اجراي دستي و مکانيزه خط -6
  .شودها به روش دستي انجام ميکشيساير انواع خط. ه نظارت مجاز استمشاور يا دستگا

 گيري انجام شود.کشي بايد پس از درزگيري و لکه: در معابري که سطح روية آسفالتي خراب باشد، اجراي خطگيري و درزگيريکشي پس از لکهخط -7
  ( کمتر باشد.4د از مقادير جدول )کشي با رنگ دوجزئي نباي: حداقل ضخامت خطضخامت و مقدار رنگ مصرفي -8
 :از عبارتنددوجزئي  رنگ با کشيخط براي الزم تجهيزات حداقل: جزئيدو رنگ با کشيتجهيزات خط -9

  رنگ حجم سنجش دستگاه ،دقيق سنجسرعت ،خطرچراغ به مجهز مخزنه دو زنخودروي خط -9-1
 اوليه مواد حمل براي وانت -9-2
 زنين خطکاميونت براي حمل ماش -9-1
 (دستي اجراي صورت در) همزن -9-4
 ترافيک هدايت و ايمني تجهيزات -9-5

 .است ساعت بر کيلومتر 16 تا 11 محوري کشيخط براي زنخط خودروي حرکت مجاز سرعت :نزسرعت حرکت خودروي خط -12

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 زن محوري با رنگ دوجزئياي از خودرو خط( : نمونه12تصوير )

41 



   29  شهري معابر هايکشيخط نگهداري و اجرا فني مشخصات

 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران

کشي با مشخصات فني مصالح و اجراي خط

 دوجزييرنگ 

 5از  1صفحه  
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -5/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

  عرضي با رنگ دوجزيي ضدسُرخوردگي: کشيي خطاجراروش  -11
شود. هاي ضدسُرخوردگي معموال بوسيله اسکريد، ماله، و کاردک بر روي سطح اجرا مي: رنگهاي دوجزيي ضدسُرخوردگيروش اجراي رنگ -11-1

  شود.کشي اجرا ميا با استفاده از غلطک روي سطح خطي، و يرنگ دوجزيي، اليه رويه به روش اسپر يکيپس از خشک شدن تراف
 گيري انجام شود.کشي بايد پس از درزگيري و لکهدر معابري که سطح روية آسفالتي خراب باشد، اجراي خط :1تبصره 
 شود. يه مي( توصينيا ماشي يد )دستيش سرعت اجرا، استفاده از روش اسکرين افزايو همچن يسطح خط کش يکنواختيسطح و  يحصول صاف يبرا :2تبصره 

 وجود دارد. ييالک قبل از خشک شدن کامل رنگ دوجز ي، امکان اجرايدر صورت استفاده از روش اسپر :1ه تبصر
 

       
 شي با روش اسكريد و اسكريد نواريکهايي از مخازن و خط(: تصوير نمونه11) شكل

 
  ( کمتر باشد.4جدول )درج شده در کشي با رنگ دوجزئي نبايد از مقادير : حداقل ضخامت خطضخامت -12

 

 .است( 12) جدول طبق نيازمورد انساني نيروي حداقل :يکشي با رنگ دوجزئنيروي انساني براي اجراي خط -11

 

 جزئي دو رنگ با کشياز براي اجراي خطني ( : حداقل نيروي انساني مورد21جدول )

 مسئوليت
 تعداد )نفر(

 کشيساير انواع خط محوري کشيخط

 1 1 کشيسرگروه خط
 - 1 زناپراتور ماشين خط

 - 1 زنکمک اپراتور ماشين خط
 1 - اپراتور دوجزئي
 1 - کشيکارگر فني خط

 1 6 نگهدارو خط کارگر مرتبط
 

را تأمين  6-8-1/111سند  12بايد الزامات بند  کشي با رنگ دوجزئياستفاده در خط اي روپاش موردهاي شيشه: دانهايهاي شيشهمشخصات دانه -14
 نمايد.

( 12)( و 22هاي )جدولو رنگ دوجزيي ضدسُرخوردگي مطابق با مشخصات فني و اجرايي الزامي رنگ دوجزئي  مشخصات ضروري رنگ دوجزئي: -15
 ( آورده شده است.24رفي در جدول )مشخصات اليه رويه مص است.

 است.  ورده شدهآ( 28و  )( 27) هايدوجزئي در جدول هايکشي با رنگخط هايويژگي کامل: مجموعة راهنمايي
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 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران

کشي با مشخصات فني مصالح و اجراي خط

  جزئيدورنگ 

 5از  4صفحه 

 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -5/111 سند:

 شهرداري تهرانونقل و ترافيک معاونت حمل تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 

 

مشخصات فني و اجرايي الزامي رنگ دوجزئي ( :22جدول )  
 

 استانداردشماره  عنوان آزمون
 محدوده پذيرش

 حداکثر حداقل

 BS EN-12822 22 15 در ترکيب رنگ  ير اجزاء آليسا ين ودرصد وزني رز

 خصوصيات ظاهري و فيزيکي رنگ در قوطي
هاي نشيني، نايکنواختي در رنگ، وجود دانهرويه بستن، ته

 درشت(

سرد نبايد در هنگام اجرا،  مواد پالستيک
گازها و ترکيبات سمي از خود متصاعد کنند 

را آسيب که به شخص اپراتور و تجهيزات اج
رساند. همچنين پس از پخت و تشکيل فيلم، 
مواد کامالً خنثي بوده و تمام مواد موجود در 

طور کامل با يکديگر واکنش داده ترکيب به
 باشند.

عدم تشکيل رسوب غيرقابل برگشت، 
 هاي درشتنايکنواختي در رنگ، وجود دانه

ASTM-D1475 7/1  9/1 وزن مخصوص )گرم بر سانتيمتر مکعب(  

 - ASTM-D2169 99 درصد جامد وزني )درصد(

 (Pot life) زمان گيرش رنگ 
 ISO-9514 12 22 در نسبت اختالط موردنظر )دقيقه(

 ASTM-D562 گراد )کربس(درجه سانتي 25ويسکوزيته در دماي 
 95 82 گرمادر فصل 

 125 92 در فصل سرما
 No Pick Up Time  ASTM-D711 15 12 )دقيقه(  زمان خشک شدن ترافيکي

  Dry Through Time ASTM-D1642 - 62 )دقيقه( زمان خشک شدن کامل

 º45 ASTM-E1147فاکتور روشنايي )انعکاس( 
E  - EN-1871 82 ضميمةو  

 EN-1871 فام
ASTM D6628 

 

 گرم()ميلي  Taber مقاومت سايشي
ASTM-D4262 

 CS-17ساينده  دور چرخش 1222
- 122 

 ASTM-E121 (SRT) سُرخوردگيمقاومت در برابر 
 - 45 طولي
 - 55 عرضي

 
گراد گرم شده و سانتي درجه 25که قبل از اجرا دماي رنگ تا  شودگراد باشد، توصيه ميدرجه سانتي 12در صورتي که در زمان اجرا دماي هوا کمتر از  :1تبصره 

دقيقه  12ن خشک شدن ترافيکي استفاده نمود. در هر صورت زمان خشک شدن ترافيکي نبايد بيش از دهنده مناسب براي تنظيم زمايا از مواد شتاب
 بيشتر شود.

شود. چنانچه در ترکيب رزين مصرفي از مواد نرم کننده استفاده شده باشد، درصد وزني توصيه مي 1کننده در ترکيب رنگ حداکثر ميزان مواد نرم :2تبصره 
 يکشزود هنگام خط ياه شدگيا سيو  ينجر به زرد شوندگمش از حد نرم کننده يمصرف ب باشد.ترکيب رنگ مجاز نميکننده در مواد نرماستفاده از 

  شود.يم



   31  شهري معابر هايکشيخط نگهداري و اجرا فني مشخصات

 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران

کشي با مشخصات فني مصالح و اجراي خط

  جزئيدورنگ 

 5از  5صفحه 
 

ونقل و حمل معاونت
 ترافيک

 6 -8 -5/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 ضدسُرخوردگي ( :  مشخصات فني و اجرايي الزامي رنگ دوجزئي21جدول )
 محدوده پذيرش استاندارد شرح آزمايش رديف

 ر قوطيخصوصيات ظاهري و فيزيکي رنگ د 1
نشيني، نايکنواختي در رنگ، رويه بستن، ته

 هاي درشتوجود دانه

مواد نبايد در هنگام اجرا، گازها و ترکيبات سمي از خود 
متصاعد کنند که به شخص اپراتور و تجهيزات اجرا آسيب 
رساند. همچنين پس از پخت و تشکيل فيلم، مواد کامالً 

طور کامل با بهخنثي بوده و تمام مواد موجود در ترکيب 
 يکديگر واکنش داده باشند.

عدم تشکيل رسوب غيرقابل برگشت، 
 هاي درشتنايکنواختي در رنگ، وجود دانه

 BS EN-12822 25- 22 درصد وزني رزين در ترکيب رنگ  2
 12-52  درصد وزني اگريگيت در ترکيب رنگ 1

 2TiO  12-8گمنت  يپ يدرصد وزن 
ASTM-D1475 1/2 -9/1 يمتر مکعب(وزن مخصوص )گرم بر سانت 4  
 99بيش از  ASTM-D2169 درصد جامد وزني )درصد( 5
 (Pot life) زمان گيرش رنگ  6

 در نسبت اختالط موردنظر )دقيقه(
ISO-9514 12-22 

گراد درجه سانتي 25ويسکوزيته در دماي الف:  7
 )کربس(

 متر( ي)سانت Daniel Flowته يسکوزيب: و

ASTM-D562  کربس 112تا  115: گرماصل در ف 
 کربس 142تا  125: سرما در فصل

 12-15 يشگاهيدستورالعمل آزما
 ASTM-D711 رنگ )دقيقه( زمان خشک شدن ترافيکي 8

 
ASTM-D1642 

12-12 
 12-12 الک رويه)دقيقه( زمان خشک شدن ترافيکي 9
 92حداکثر  )دقيقه(زمان خشک شدن کامل 12
 62 خشک ASTM-E121 (SRT ) ابر سرخوردگيمقاومت در بر 11

 52 خيس
 82حداقل  º45  EN-1871-ASTM-E1147فاکتور روشنايي )انعکاس(  12
 EN-1871  1 2 1 4 فام 11

x 155/2 125/2 285/2 115/2 
y 155/2 125/2 125/2 175/2 

 Taber مقاومت سايشي 14
 گرم()کاهش وزن برحسب ميلي

ASTM-D4262  
(CS1701222 Cycles, 2522 g) 

 گرم ميلي 82حداکثر 

 

  نرم کننده اضافي بصورت مجزا در ترکيب به هيچ وجه مجاز نيست.ا ينر و يتاستفاده از هرگونه  :1تبصره 
 شود. اسب توصيه ميرنگ براي ايجاد زبري من وزني در ترکيب  % 21-24و به ميزان  µm 222-122استفاده از ذرات سيليس با اندازه  :1راهنمايي 
وزني )در فصـل سـرما، قبـل از اجـرا، دمـاي رنـگ        % 2/1-5/1 و در فصل سرما 1-2/1 بنزوييل پراکسايد: در فصل گرما: يدميزان هاردنر مصرفي  :2راهنمايي 

 همدما شود. C2±21بايست با دماي مصرفي مي
 بايست اجرا شود.مي ميکرون 52-29ک با ضخامت تقريبي اليه رويه با استفاده از غلط، کشيپس از پخت کامل خط :21تبصره 

 هاي دوجزيي ضدسرخوردگي(: مشخصات اليه رويه مصرفي براي رنگ24جدول )
 محدوده پذيرش استاندارد شرح آزمايش رديف

 حداکثر حداقل
 باشد. اقد نرم کنندهفاي شونده و متيل متاکريالت، و از نوع شبکهترجيحاً بر پايه رزين پلي ساختار شيميايي 1

متيل متاکريالت باشـد،  در صورتي که ساختار رنگ ضدسُرخوردگي ترکيب ديگري غير از رزين پلي
 بايست بر همان پايه باشد.رزين الک مصرفي مي

 - ASTM-D2169 98 درصد جامد وزني 2
  62 روش آزمايشگاهي ضخامت 1
 ASTM-D711 )دقيقه(زمان خشک شدن ترافيکي 4

 
ASTM-D1642 

12 12 
 12 12 کامل )دقيقه(زمان خشک شدن  5
 يهارنگ يبايست چسبندگي مناسبي به سطح رنگ داشته و  مشخصات عموماليه رويه مي چسبندگي به سطح رنگ  6

 ر را داشته باشد.يسا انديس زردي وو  UVمناسب، مقاومت در برابر  يشيل ثبات ساياز قب يکيتراف
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 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران

از  گذاري معبر براي حفاظتتابلو :1پيوست 

 کشيآالت خطکارگران، تجهيزات و ماشين

 2از  1صفحه 

 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 ونقل و ترافيک شهرداري تهرانمعاونت حمل تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و ليمرپ پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 ها:پيوست
 کشيآالت خطمونه تابلوگذاري معبر براي حفاظت از کارگران، تجهيزات و ماشين: ن1پيوست 
 .نظام فني و اجرايي شهرداري تهران، الزامي است 6-8-65سند شماره  "دستورالعمل ايمني ترافيک محيط کار براي پروژهاي معابر شهري"استفاده از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشي در حين اجراآالت خططرفه براي حفاظت از کارگران، تجهيزات و ماشينگذاري معبر دو( : نحوه عالمت14ر )تصوي



   33  شهري معابر هايکشيخط نگهداري و اجرا فني مشخصات

 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران

از  گذاري معبر براي حفاظتتابلو :1پيوست 

 کشيآالت خطکارگران، تجهيزات و ماشين

 2از  2صفحه 
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 تهران عالي فني شهرداريشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براي  طرفهگذاري معابر جداشده يا يک( : نحوه عالمت15تصوير )

 کشي در حين اجراآالت خطحفاظت از کارگران، تجهيزات و ماشين

ي عالوه بر سمت گذارعالمت است الزم شهري هايدر بزرگراه ٭
 راست، در ميانه نيز تکرار شود.

 

محدوديت سرعت 
 )کيلومتربرساعت(

فاصلة تابلو 
A)متر( 

فاصلة تابلو 
B )متر( 

فاصلة تابلو 
C)متر( 

طول محدوده 
 آزاد )متر(

51 111 111 111 15 
61 111 111 111 51 
21 151 151 151 65 
81 111 511 811 85 
91 111 511 811 111 

111 111 511 811 125 
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

هاي خواص کيفي و کمي رنگ آزمون :2پيوست 

 سرد

 
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران ترافيکمهندسين مشاور بهران 

 

 

 هاي خواص کيفي و کمي رنگ سردآزمون :2پيوست
 هاش آنپذير محدوده و يمعابر شهر يکشمصرفي در خط يكيات عمومي و کامل رنگ سرد ترافيمشخصات و خصوص( : 25جدول )

 جه قابل قبولينت روش استاندارد آزمون ات يخصوص فيرد
 حداکثر حداقل

 - BS 12822 22 ن در فيلم خشک رنگيرز يدرصد وزن 1

روش با استفاده از  يشگاهيدستورالعمل آزما نيرز ييايميساختار ش 2
 کلرکائوچو-ديد، الکيک، الکيليآکر FTIRسنجي طيف

اي روپاش )گرم بر متر هاي شيشهدرصد وزني دانه 1
 کشي(مربع خط

 هاراهايمني نامه آئين
 (267-1ماره ه شي)نشر

ميزاني که حداقل حداقل 
حاصل  dQو  lRضرايب 

 .گردد
- 

وم نسبت به يتانيد تياکس يدانه د رنگ يدرصد وزن 4
 وزن رنگ

ASTM D 476 
 

12 - 

 BS 1262-1 - 5 گمنت کرومات سرب در فام زرديپ يدرصد وزن 5
 ASTM D 4451 - 42 لر نسبت به وزن رنگيف يدرصد وزن 6
 - ASTM D2169 72 ني پوششدرصد جامد وز 7
 ASTM D 1212 - 45 کرون(يرنگ )م يدانه بند 8
 ASTM D 185  1 نسبت به وزن رنگ درصد وزني ذرات درشت 9
 ن اجرايپوشش در ضخامت مع يدرصد جامد حجم 12

 يشگاهيدستورالعمل آزما

62 - 

11 
 يرنگ در قوط يکيزيو ف يات ظاهريخصوص

در رنگ، بو،  ياختکنوي، ناينيه بستن، ته نشيرو
 ه(يدر انواع آب پا يزدگکپک

ر فام و ييرقابل برگشت، تغيعدم مشاهده پوسته، رسوب غ
يدو فاز شدگ  

ASTM D 1475 4/1 6/1 متر مکعب( يوزن مخصوص )گرم بر سانت 12  

11 
 Contrast-)نسبت تباين  قدرت پوشش

Ratio-  گرم بر متر مربع  222زماني که با مقدار
 شود.اجرا مي بر روي سطح

 ،EN-1871 95 فام سفيد %  - 

B ضميمه   -  % 92 فام زرد 

14 
 ويسکوزيته چرخشي )کربس( 

 (C 2±25)در دماي
 ASTM-D2196 سرمادر فصل 

ASTM-D562 
92 125 

 95 82 گرما در فصل 

15 

 زمان خشک شدن با ضخامت فيلم تر
    C 2±25ميکرون، و دماي  12±182 

 ASTM D 711 12 12 (No pick up time) خشک شدن ترافيکي

 ASTM D 1642 خشک شدن کامل فيلم پوشش
 توافقي بر اساس زمان باز کردن تردد در مسير

دقيقه 152 -  

فاکتور روشنايي )انعکاس(  16
º2/45 

 فام سفيد -
ASTM E 1147   و E ضميمة    ،EN 1871 82 - 

 - 52 فام زرد -

 EN 1871 فام 17
ASTM D6628 

 

استحکام چسبندگي به سطح آسفالت به روش  18
 - ASTM D 4541 2 (Pull-off()MPa)جدايش کششي 

 - BS 6244 12 انعطاف پذيري )به روش مندرل()قطر استوانه( 19

 TABER ASTM-D4262 گرم()ميليمقاومت در برابر سايش  22
CS-12 - 221ساينده  دور چرخش 1222  



   35  شهري معابر هايکشيخط نگهداري و اجرا فني مشخصات

 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران

هاي خواص کيفي و کمي رنگ آزمون :2پيوست 

 سرد

 

 
ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :نيبروزرسا
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک

 

 

 هاش آنپذير محدوده و يمعابر شهر يکشمصرفي در خط يكيات عمومي و کامل رنگ سرد ترافيمشخصات و خصوص ( :25ادامه جدول )

 ات يخصوص فيرد
 روش استاندارد آزمون

 جه قابل قبولينت

 حداکثر حداقل
 ميزان مقاومت در برابر محلول نمک 21

BS 6244 
وشش و عدم تغيير فاکتور عدم تخريب و تاول زدگي پ

 22 واحد 1روشنايي به بيش از 
  ها و مواد سوختيميزان مقاومت در برابر حالل

 (A)نوع 

 مقاومت در برابر آب 21
ASTM-D872 
ASTM-D1647 

 رنگ فيلم در تخريب و زدگيتاول ،شدگيعدم نرم

24 
 سرما  -مقاومت در برابر چرخه گرما

 ه در حالت مايع(هاي آب پاي)فقط براي پوشش
ASTM D 2241 

ISO 1147 
واحد کربس 12عدم تغيير ويسکوزيته به بيش از   

 خوردگي و شکستگيعدم ترک ASTM D 2794 مقاومت در برابر ضربه 25

 قيرزدگي 26
ASTM D868 )در شرايط آزمايشگاه(   
ASTM D969 )در شرايط ميداني(   

BS 6244: Appendix G 
 درصد 12تا  6

 
27 

 EN 1416 (1-.lx2-mcd.m) متري 12نوربرگشتي در هندسة  بازتاب

 (dQ)در روز و نور پراکنده 
 فام سفيد

 خشک

122 - 
 - 82 فام زرد

 (LR)در شب و تحت نور چراغ خودرو 
 - 122 فام سفيد
 - 82 فام زرد

در شب و تحت و   (dQ)در روز و نور پراکنده 
 (LR)نور چراغ خودرو 

 - 25 مرطوب و باراني زردفام سفيد و 

اي روپاش )شامل عيوب هاي شيشهکيفيت دانه 28
 شکل دانه و شيشه(

EN 1421 

 بنديهاي معيوب براي دانهحداکثر درصد وزني دانه

 درصد02  مترميلي يک از کمتر
 بنديهاي معيوب براي دانهحداکثر درصد وزني دانه

 درصد02  مترميلي يک از بيشتر
 درصد 1وزني ذرات خارجي حداکثر درصد 

 مترمکعبگرم بر سانتي 56/2تا  42/2  اي روپاشهاي شيشهوزن مخصوص دانه 29
 AASHTO-M247 5/1 ايهاي شيشهضريب شکست دانه 12
 22درصد عبور از الک شماره  AASHTO-M247 122 اي روپاششيشه هايبندي دانهدانه 11

 ش اي روپاهاي شيشهدانه بودن کروي 12
AASHTO-M247 

ASTM-D1155 
 درصد 72حداقل 

 مقاومت در برابر سُرخوردگي )پاندول انگليسي( 11
(SRT) 

EN 1416 ضميمة ،D   
BS 1262 

 - 45 هاي طوليکشيخط
 - 55 هاي عرضيکشيخط
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 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران

هاي خواص کيفي و کمي رنگ آزمون :1 وستيپ

 گرم

 
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانويته کارشناسي حملکم تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک

 

 
 هاي خواص کيفي و کمي رنگ گرمآزمون :1پيوست

 ها ش آنپذير محدوده و معابر يکشمصرفي در خط يكيترافگرم  مشخصات عمومي و کامل رنگ( : 26جدول )

 جه قابل قبولينت روش استاندارد آزمون ات يخصوص فيرد

 حداکثر حداقل
 EN 12822 18 24و  C1  ضميمة،  BS 1262-1 ن و نرم کنندهيرز يندر حاويب يدرصد وزن 1

2 
درصد وزني 

هاي دانه
 ايشيشه

 رنگ( پيش مخلوط )بر حسب درصد وزني
 هاراهايمني نامه آئين
 (267-1ه شماره ي)نشر

22 - 

 کشي(روپاشي شونده )گرم بر متر مربع خط
ميزاني که حداقل ضرايب حداقل 

lR  وdQ .حاصل گردد 
- 

1 
درصد وزني پيگمنت دي اکسيد تيتانيوم نسبت به وزن 

 رنگ در فام سفيد
ASTM D 476 12 - 

 BS 1262-1 - 5 ب در فام زرددرصد وزني پيگمنت کرومات سر 4
AASHTO-M249 ترکيبات حاوي سرب، کاديوم و کروم 5  ) 2212)  122 PPM 

 متر مکعب(وزن مخصوص )گرم بر سانتي 6

BS 1262   روشA )15/2 92/1 )غوطه وري در آب  
92/1 اسپري  15/2  
12/2 اسکريد  15/2  

12/2 اکستروژن  25/2  

 فاکتور روشنايي 7
 يدفام سف -

E ضميمة    ،EN 1871 
82 - 

 - 52 فام زرد -
E انديس زردي 8 ضميمة    ،EN 1871  12 

 EN 1871 فام 9
ASTM D6628 

 

 نقطه نرم شوندگي )درجه سانتي گراد( 12
ASTM E 28  وEN 1871 95 112 

 125 92 مناطق آب و هوايي سرد و معتدل
 112 122 منطقة آب و هوايي گرم

11 

 EN 1416 (1-.lx2-mcd.m) متري 12بازتاب نوربرگشتي در هندسة 

  (dQ)در روز و نور پراکنده 
 فام سفيد

 خشک

112 - 
 - 122 فام زرد

 (LR)در شب و تحت نور چراغ خودرو 
 - 122 فام سفيد
 - 222 فام زرد

در شب و تحت نور چراغ و   (dQ)در روز و نور پراکنده 
 (LR) خودرو

 - 52و  122 مرطوب و باراني فام سفيد و زرد

 نمونه 12نمونه سالم ار  6حداقل  EN 1871 (- C º 12مقاومت در برابر ضربه )صفر و  12

 (Bها و مواد سوختي )نوع مقاومت در برابر حالل 11
ASTM D2792 

BS 1922 
 عدم تخريب و تاول زدگي پوشش و 

 واحد 1 از عدم تغيير فاکتور روشنايي به بيش 



   37  شهري معابر هايکشيخط نگهداري و اجرا فني مشخصات

 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران

هاي خواص کيفي و کمي رنگ آزمون :1 وستيپ

 گرم

 
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک

 

 

 ها ش آنپذير محدوده و معابر يکشمصرفي در خط يكيگرم تراف مشخصات عمومي و کامل رنگ( : 26ادامه جدول )

 جه قابل قبولينت روش استاندارد آزمون ات يخصوص فيرد

 حداکثر حداقل

14 
 CS-17دور چرخش ساينده  1222مقاومت سايشي 

 گرم()کاهش وزن بر حسب ميلي
ASTM D 4262 

TABER1222  دور چرخش سايندهCS-17 
- 122 

15 
  UVمقاومت در برابر 

 168و يا  (UVA-142nm)ساعت تحت تابش  482
 (UVB-111nm)ساعت تحت تابش 

EN 1871: A.2 و   ISO 4892-1 
  ∆ ييرات فاکتور روشناييو تغ E∆ رات فام  ييتغ

 در حد قابل قبول

 - 6 نمونه( 12سالم از  يها)تعداد نمونه EN 1871 (- C º 12و مقاومت در برابر ضربه )صفر درجه  16
 درصد H - 15 ضميمة، BS 1262و H  ضميمة ،EN 1871 )کاهش ارتفاع مخروط( ن جريان پذيرييانگيم 17

 
18 

مقاومت در برابر نفوذ )نفوذ استوانه فلزي در نمونه 
 ترموپالستيک(

J ضميمة ،EN-1871 
 ثانيه 45تا  5زمان نفوذ 

 (IN1شدن در دسته )واقع

 
19 

 (C  222ساعت در  6) يحرارت يداريپا

 درصد( ييرات فاکتور روشناييتغ( 
 (يرنگ يفام )محورها 
 گراد( ي)درجه سانت يرات نقطه نرمييتغ 
 انديس زردي 

 
G ضميمة ،EN 1871   - 12 
E ضميمة ،EN 1871   رييبدون تغ 

EN 1871 و ASTM E 28 - C 12  درصد مقدار اوليه 12يا 
E ضميمة ،EN 1871    15 

 (SRT( )يسي)پاندول انگل سُرخوردگيمقاومت در برابر  22
EN 1416مة ي، ضمD   

BS 1262 
 - 45  يطول يهايکشخط
 - 55 يعرض يهايکشخط

 رمکعبمتگرم بر سانتي 56/2تا  AASHTO-M247 (2212) 42/2 اي روپاشهاي شيشهوزن مخصوص دانه 21
 6/1تا  AASHTO-M247 (2212) 5/1 اي روپاشهاي شيشهضريب شکست دانه 22

 اي روپاششيشه هايبندي دانهدانه 21
AASHTO-M247(2212) 

ASTM-D1214 
 22درصد عبور از الک شماره  122

 درصد 72حداقل  AASHTO-M247(2212) اي روپاشهاي شيشهگردي دانه 24
 5/1حداقل  AASHTO-M247(2212) مخلوطاي پيششيشههاي ضريب شکست دانه 25

 مخلوطاي پيششيشه هايبندي دانهدانه 26
AASHTO-M247(2212) 

ASTM-D1214 
 18درصد عبور از الک شماره  122تا  82

 مخلوطاي پيشهاي شيشهگردي دانه 27
AASHTO-M247(2212) 

ASTM-D1155 
 درصد 72حداقل 
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

هاي خواص کيفي و کمي آزمون: 4 وستيپ

يدوجزئرنگ 

 

 
ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک

 

 خواص کيفي و کمي رنگ دوجزئي هايآزمون :4پيوست

 
 يمعابر شهر يکشدر خطها ش آنپذير محدوده ومصرفي  دوجزئيمشخصات عمومي و کامل رنگ ( : 22جدول )

 جه قابل قبولينت روش استاندارد آزمون ات يخصوص فيرد

 حداکثر حداقل
 BS 12822 22 15 نيرز يدرصد وزن 1
 التيل متاکريمت يپل FTIR ياسپکتروسکوپ نيرز ييايميساختار ش 2

1 
درصد وزني 

هاي دانه
 اي شيشه

 هاراهايمني نامه آئين درون مخلوط )درصد وزني(
 (267-1ه شماره ي)نشر

 BS EN 12822 و

25 - 
روپاشي شونده )گرم بر متر مربع 

 کشي(خط
حاصل  dQو  lRميزاني که حداقل ضرايب حداقل 

 گردد.

4 
سيد تيتانيوم نسبت دانه دي اک درصد وزني رنگ

 به وزن رنگ
ASTM D 476 

 
12 - 

 BS 1262-1 - 5 درصد وزني پيگمنت کرومات سرب در فام زرد 5

 ASTM D 4451 - 55 درصد وزني فيلر نسبت به وزن رنگ 6
 - ASTM D 2169 99 پس از اختالطدرصد جامد وزني پوشش  7

 خصوصيات ظاهري و فيزيکي رنگ در قوطي 8
 

 سرد نبايد در هنگام اجرا گازها و ترکيبات سمي از خود متصاعد کنند که به شخص کمواد پالستي
اپراتور و تجهيزات اجرا آسيب رساند. همچنين پس از پخت و تشکيل فيلم، مواد کامالً خنثي بوده و 

 تمام مواد موجود در ترکيب به طور کامل با يکديگر واکنش داده باشند.
 نا يکنواختي در رنگ، وجود دانه هاي درشت.شت، عدم تشکيل رسوب غيرقابل برگ 

9 
 وزن مخصوص )گرم بر سانتي متر مکعب(
 )ترکيب رزين، پيگمنت و مواد افزودني(

ASTM D 1475 7/1 9/1  

 ISO 9514 12 22 )در نسبت اختالط( (Pot life)زمان گيرش  12
15/6 تگاه کريپتومتردستورالعمل آزمايشگاهي دس قدرت پوشش تَر )متر مربع بر ليتر(  11  - 

12 
 )کربس(C 2±25ويسکوزيته چرخشي در دماي 

 )جزء رزيني(
ASTM D 2196 
ASTM D 562 

29 در فصل سرما  125 
59 82 در فصل گرما  

11 

    زمان خشک شدن 
 زمان خشک شدن ترافيکي

 (No pick up time) 
ASTM D 711 12 22 

 زمان خشک شدن کامل با ضخامت فيلم تر
  C 2±25ميکرون، و دماي  12±182 

ASTM D 1642 دقيقه( 62) توافقي بر اساس زمان باز کردن تردد در مسير  

14 
فاکتور روشنايي 

 º2/45)انعکاس( 
 فام سفيد -

ASTM E 1147   و E ضميمة    ،EN 1871 
82 - 

 - 55 فام زرد -

 EN 1871 فام 15
ASTM D6628 
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 شهرداري تهران اجرايينظام فني و 

 

هاي خواص کيفي و کمي آزمون: 4 وستيپ

يرنگ دوجزئ

 
معاونت 

 ونقل و ترافيکحمل

 6 -8 -6/111 سند:

 ونقل و ترافيک شهرداري تهرانمعاونت حمل تصويب:

 تأييد:
نقل و ترافيک شهرداري وکميته کارشناسي حمل

 تهران

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و ليمرپ پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک

 

 

 يمعابر شهر يکشدر خطها ش آنپذير محدوده ومصرفي  دوجزئيمشخصات عمومي و کامل رنگ :  (22) ادامه جدول

 جه قابل قبولينت روش استاندارد آزمون ات يخصوص فيرد

 حداکثر حداقل
 BS 6244 ميزان مقاومت در برابر محلول نمک 16

تور ب و تاول زدگي پوشش و عدم تغيير فاکيعدم تخر
واحد 1ش از يروشنايي به ب  17 

  ها و مواد سوختيميزان مقاومت در برابر حالل
 (B)نوع 

ASTM D 2792 
BS 1922 

18 
  UVمقاومت در برابر 

و يا   (UVA-142nm)ساعت تحت تابش  482
 (UVB-111nm)ساعت تحت تابش  168

ASTM D 4587 حداقل باشد يس زرديرات فام و اندييتغ  

19 
 (SRT) يسُرخوردگمقاومت در برابر 

 ( يسي)پاندول انگل 

EN 1416 ضميمة D 
BS EN 11216-4 

BS 1262 

 - 45 يخطوط طول

 - 55 يخطوط عرض

 
22 

 EN 1416 (1-.lx2-mcd.m) متري 12بازتاب نوربرگشتي در هندسة 
 12 ي( طLR)در شب و تحت نور چراغ خودرو 

 ه پس از اجرايروز اول
 فام سفيد

 خشک
175 - 

 - 252 فام زرد

  (dQ)در روز و نور پراکنده 
 فام سفيد

 خشک

112 - 
 - 122 فام زرد

 (LR)در شب و تحت نور چراغ خودرو 
 - 122 فام سفيد
 - 222 فام زرد

در شب و تحت و   (dQ)در روز و نور پراکنده 
 (LR)نور چراغ خودرو 

 - 52و  122 مرطوب و باراني د و زرديفام سف

 - ASTM D 618 52 در نقطة شکستازدياد طول  21

 گرم()ميلي  Taber مقاومت سايشي 22
ASTM-D4262  

 CS-17ساينده  دور چرخش 1222
- 122 
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

هاي خواص کيفي و کمي آزمون: 4 وستيپ

يرنگ دوجزئ

 

 
ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانواسي حملکميته کارشن تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک

 

 

 يمعابر شهر يکشدر خطها ش آنپذير محدوده و ضدسُرخوردگي ييمشخصات عمومي و کامل رنگ دوجز( : 28جدول )

 ولجه قابل قبينت روش استاندارد آزمون ات يخصوص فيرد
 حداکثر حداقل

 يرنگ در قوط يکيزيو ف يات ظاهريخصوص 1
 

 از خود متصاعد کنند که به شخص  يبات سميد در هنگام اجرا گازها و ترکيسرد نبا مواد پالستيک
بوده و  يلم، مواد کامالً خنثيل فين پس از پخت و تشکيب رساند. همچنيزات اجرا آسياپراتور و تجه

 گر واکنش داده باشند.يکديب به طور کامل با يرکتمام مواد موجود در ت
 درشت. يهادر رنگ، وجود دانه يکنواختينارقابل برگشت، يل رسوب غيعدم تشک 

 التيل متاکريمت يپلمعموال  FTIR ياسپکتروسکوپ نيرز ييايميساختار ش 
BS 12822 22 52 نيرز يدرصد وزن 2  
ASTM D 4451 12 25 درصد وزني اگريگيت در ترکيب رنگ 4  
 - ASTM D 476 8 رنگدر  وميتانيد تياکس يد يدرصد وزن 5
 BS 1262-1 - 5 گمنت کرومات سرب در فام زرديپ يدرصد وزن 6
گراد درجه سانتي 25ويسکوزيته در دماي  7

  ASTM-D562 )کربس(
  112 115 در فصل گرما

  421 125 در فصل سرما 
 Evonik Industries Test Method 15 12 ر(مت ي)سانت Daniel Flowته يسکوزيو

 - ASTM D 2169 99 پس از اختالطدرصد جامد وزني پوشش  8

 ASTM-E121 (SRT ) مقاومت در برابر سرخوردگي 9
 62 خشک
 52 خيس

 متر مکعب( يوزن مخصوص )گرم بر سانت 9
 (يگمنت و مواد افزودنين، پيب رزي)ترک

ASTM D 1475 8/1 1/2  

 ISO 9514 12 22 )در نسبت اختالط( (Pot life)رش يگ زمان 12
رنگ دوجزيي  زمان خشک شدن ترافيکي 11

 ASTM-D711 12 12 ضدسُرخوردگي )دقيقه(

 12 12 يشگاهيدستورالعمل آزما اليه رويه)دقيقه( زمان خشک شدن ترافيکي
  ASTM-D1642  29 )دقيقه(زمان خشک شدن کامل

 
12 

کاس( )انع ييفاکتور روشنا
º2/45 

و   ASTM E 1147  ديفام سف - E مه يضم   ،EN 1871  82 - 
 - 52 فام زرد -

 EN 1871 فام 11
ASTM D 6628 

 

استحکام چسبندگي به سطح آسفالت به روش  14
 (Pull-off()MPa) يش کششيجدا

ASTM D 4541 
 در بافت آسفالت % 122 يجداشدگ

2 - 

اکتور ب و تاول زدگي پوشش و عدم تغيير فيعدم تخر BS 6244 در برابر محلول نمکميزان مقاومت  15
واحد 1ش از يروشنايي به ب   ها و مواد سوختيميزان مقاومت در برابر حالل 16 

 (B)نوع 
ASTM D 2792 

BS 1922 
  UVمقاومت در برابر  17

و يا   (UVA-142nm)ساعت تحت تابش  482
 (UVB-111nm)ساعت تحت تابش  168

 
ASTM D 4587 

حداقل باشد يس زرديرات فام و اندييتغ  

 ASTM-D4262 Taber, - 82 گرم( )ميلي مقاومت سايشي 18
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

در  يبردارتعداد و مقدار نمونه :5 تپيوس

هاي ترافيكيکشيزمان اجراي خط

 

 
ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 تهران نقل و ترافيک شهرداريوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 هاي ترافيكيکشيبرداري در زمان اجراي خط: تعداد و مقدار نمونه5پيوست
 

 ختلفهاي توليد مبرداري برحسب تعداد ظروف با شماره: تعداد ظروف نمونه (29جدول )
 (Nدر يک محموله ) هابنديبستهتعداد  (nبرداري )تعداد نمونه
 8تا  2 2
 18تا  9 1
 12تا  19 4
 52تا  11 5
 72تا  51 6
 98تا  71 7
 128تا  99 8
 162تا  129 9
 222تا  161 12
 222 بيش از 

 
 

 هاي مختلفبرداري براي رنگ: حداقل مقادير نمونه (11جدول )
 قدار نمونهم محصول

 ليتر 5 رنگ سرد
 کيلوگرم 8 رنگ گرم

 کيلوگرم 5 رنگ دوجزئي
 کيلوگرم 5/1 اي)درون مخلوط و روپاشي شونده(هاي شيشهدانه

 مترمربع 75/2 (Preformed Road Markingsساخته )نوارها( )کشي پيشمواد خط
کيلوگرم نمونه 1اي آسترباشد، حداقل ويژه رنگ گرم( نياز به اجر)بهکشيتوجه: اگر پيش از اجراي خط

 شود.برداري از آن توصيه مي
 

 به آزمايشگاه مرجع ارسال شود، به شرح ذيل است:بايد همراه با نمونه : حداقل مشخصات و اطالعات مورد نيازي که 1تبصره 
 برداري:تاريخ نمونه 
 برداري:محل نمونه 
 بردار )شخص، موسسه يا شرکت(:مشخصات نمونه 
 :مشخصات محصول 
 ( شماره توليدBatch number:) 
 داري نمونه:اطالعات مربوط به نحوه نگه 
 بندي:شرايط بسته 
 :اطالعات مربوط به ايمني نمونه 
 شده است(:برداري ميشرايط محصول )زماني که از مخزن اوليه نمونه 
 برداري:نحوه نمونه 

 
 انجام گيرد. EN-12822هاي شرح داده شده در استاندارد بايد مطابق با روشز سرد، گرم و دوجزئيهاي رنگ اعم اهاي شناسايي نمونه: آزمون2تبصره 
اي پيش مخلـوط و  هاي شيشهو دانه EN-1871هاي آزمون شرح داده شده در استاندارد بايد مطابق با روشها هاي تعيين خواص انواع رنگ: آزمون1تبصره 

 گيرد. ، انجامEN-1421و  EN-1424دهاي روپاشي شونده مطابق با استاندار

2Nn 
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

هاي تعيين خواص انواع روش :6پيوست 

هاي ترافيكيرنگ

 

 
ونقل و معاونت حمل

 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 ترافيک شهرداري تهران ونقل ومعاونت حمل تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 هاي ترافيكيهاي تعيين خواص انواع رنگ: روش6پيوست 
 

 اي روپاشي شونده به روش کيسه گذاريهاي شيشهتنظيم و تعيين ميزان مصرف دانه -6-1
متر(،  5حرکت دستگاه پاشش ) اي بسته شده و سپس در يک طول مشخصِهاي شيشهيک کيسة کنفي با وزن مشخص بر دهانه نازل پاشش دانه

 هايکشي، سطح برحسب مترمربع تعيين شده و با تقسيم وزن دانهشود. با معلوم بودن عرض خطاي درون کيسه وزن ميشيشه هايمحتويات دانه
گيري حداقل سه بار تکرار دازهشود. انکشي تعيين ميخط اي روپاشي شونده بر مترمربعشيشه هاياي بر سطح به دست آمده، ميزان مصرف دانهشيشه

 .شودو ميانگين نتايج ثبت مي
 

 (Texture Depth by the Sand-patch Method)گيري عمق بافت سطحي روسازي به روش پخش ماسه اندازه -6-2
شن طبيعي مشخصات  شود.استفاده ميEN-1824از استاندارد B ضميمةبراي تعيين متوسط عمق بافت سطحي جاده از روش پخش ماسه مطابق با 

گيري اندازه 12متر از يکديگر و با حداقل  22آورده شده است. آزمون به فواصل  ،11سيليکاتي شسته شده مورد مصرف در اين آزمون در جدول 
( 1رابطه ) ، باTD( نشان داده شده است. عمق بافت سطحي در روسازي، 16گيرد. روش انجام آزمون در تصوير)مجزا در هر سمت محور صورت مي

 شود:تعيين مي
V  وR     .به ترتيب حجم اوليه و شعاع ماسه پخش شده است 

                                (1                                                                                                                     )2R

V
TD


 

متر تهيه متر با فاصلة افزايشي يک ميليميلي 182تا  52از  Rهاي مختلف را براي مقادير مختلف بافت توان جدولي از عمق( مي1ساس رابطه )بر ا
و تر گيري عمق بافت سطوح صافتر، يک استوانه کوچکمتر مناسب است، براي اندازهميلي 25/2هاي بافت بيشتر از کرد. اين عمل فقط براي عمق

 شود.هاي ريزتر توصيه ميماسه
 : مشخصات شن طبيعي سيليكاتي شسته شده مصرفي در آزمون پخش ماسه (11جدول )

 درصد عبور وزني )ميكرون(ISO 1111-1اندازه الک مطابق با روش آزمون
522 122 
 122تا   92 252
 صفر 182

 

  
ت که بر سطح جاده اي يکنواخالف: حجم معيني از ماسه ريز با اندازه ذره

 شودريخته مي
شود که يک بچ مدور بر سطح تشکيل اي بر سطح پخش ميگونهب: ماسه به

 شده و فرورفتگي سطح تا حداکثر ارتفاع ناهمواري در سطح با ماسه پر شود

  
 کشگيري قطر بچ با خطت: اندازه پ: پخش ذرات ماسه روي سطح

 گيري عمق بافت سطح روسازي به روش پخش ماسه: مراحل مختلف اندازه (16تصوير )

 قطر
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

هاي تعيين خواص انواع روش :6پيوست 

هاي ترافيكيرنگ

 

 
ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 هرداري تهراننقل و ترافيک شوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 

 گيري بازتاب نور برگشتيروش اندازه -6-1
LR  وdQ هاي روسازي در شـرايط خشـک، بـاراني و مرطـوب )پـس از بارنـدگي( بـر اسـاس اسـتاندارد         کشيهاي بازتاب نور برگشتي خطعنوان کميتبه 

EN-1416 هـاي  سـازي شـرايط بـاراني و مرطـوب بـه ترتيـب از روش      بايد انجام شود. براي شـبيه حمل و دستي سنج قابلهاي بازتاببا استفاده از دستگاه
گيري بازتاب نور برگشـتي  سازي حاالت باراني و مرطوب براي اندازههاي شبيه(، روش17شود. در تصوير )استفاده مي "وري در آبغوطه "و "پاشش آب"

 شده است.نشان داده
طور مستقيم و با حرکت مدور نازل پاشش روي سطح خطمتري بهسانتي 55الف(، آب از فاصله حدود -17بق با تصوير )مطا :"روش پاشش آب"

ثانيه پس از خيس شدن کامل  15شود. متر، ايجاد ميسانتي 62گردد که دايرة خيسي به قطر ليتر بر دقيقه، به نحوي اسپري مي 8/2کشي با دبي 
 گيرد.رپذير در زماني که پاشش هنوز ادامه دارد، صورت ميگيري تکراسطح، سه اندازه

گيري بازتاب نور شده و سپس اندازهکشي با مقدار زيادي آب اشباعب(، ابتدا سطح خط-17مطابق با تصوير) "ورسازي در آبروش غوطه"
 شود.ثانيه از ريختن آب روي سطح )حدود چهار ليتر( انجام مي 45برگشتي با از گذشت 

 

  
 کشي(ورسازي سطح خطسازي خيسي پس از بارندگي )روش غوطهشبيه سازي شرايط بارانيمنظور شبيهکشي بهروش پاشش آب بر سطح خط

 EN-1416گيري ميزان بازتاب نور برگشتي در شرايط باراني و خيس بر اساس استاندارد : اندازه (12تصوير )

 
 گذاريبه روش پليتها در محل اجرا کشيتعيين ضخامت خط -6-4

ها کمتر از ضخامت تعيين شده باشند بايد پيمانکار فوراً مطلع شود. گيريگيري شود و اگر اندازهضخامت خط بايد اندازه کشي،در حين اجراي عمليات خط
گذاري در مسير (، تصوير پليت18در تصوير )شود. شده کسر مياي روپاشي، از ضخامت تعيينهاي شيشهگيري ضخامت، قطر متوسط دانهدر اندازه

 کشي نشان داده شده است. زن براي تعيين ضخامت خطماشين خط

 
 کش روي صفحه کشي توسط ماشين خط: اجراي خط (18تصوير )

 
 شود. کشي نيز استفاده ميگذاري براي تعيين پهنا يا عرض خطراهنمايي: از روش پليت

 
 تعيين فام -6-5

( انجـام  )معـادل نـور روز(   D-65بايد تحت روشنايي استاندارد) EN-1416استاندارد  Cبايد مطابق با ضميمة  yو  xمحورهاي رنگي کشي و گيري فام خطاندازه
ي ايـن  ها، رشد کپک و غيره را دارد. بـرا اي از خط انجام شود که حداقل تأثيرپذيري از تجمع آلودگيهاي شيشهگيرد. اين ارزيابي بايد در قسمت بدون دانه

بـا اسـتفاده از    CIEگانـه رنگـي در سيسـتم    کشـي بـا محورهـاي سـه    شود. فام خطاي اجرا ميهاي شيشهکشي بدون پاشش دانهمنظور يک متر اول خط
شـودکه در داخـل چهارضـلعي بـه     شود. مقدار فام و يا هر يک از محورهـاي رنگـي زمـاني مـورد پـذيرش واقـع مـي       اسپکتروفتومترهاي دستي تعيين مي
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هاي تعيين خواص انواع روش :6پيوست 

هاي ترافيكيرنگ

 

 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 ونقل و ترافيک شهرداري تهرانمعاونت حمل تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک

 

 
 ( قرار گيرد.12هاي سفيد، زرد، قرمز و آبي مطابق با جدول )براي فام 4و  1، 2، 1رئوس   

 
 4و  1، 2، 1کشي در داخل چهارضلعي به رئوس گيري فام خطقبول آزمون اندازه: نتايج قابل (12جدول )

 درجه 2گر استاندارد و مشاهده D65 ي( درجه، منبع نور45/1) 1/45 يريگدر هندسه اندازه

 

 

 گيري فاکتور روشنايياندازه -6-6
بايد تحت روشنايي استاندارد  انجام شود. مطابق استاندارد فوق، فاکتور روشنايي  EN-1416و  EN-1871)درصد انعکاس( بر اساس استانداردهاي  فاکتور روشنايي

D-65 شده در استاندارد )معادل نور روز( تعريفISO/CIE-12526 ژئومتري در زاوية صفر º/45 (5±45نسبت به سطح افقي معبر اندازه ).گيري شوند 
 

 (Wear Indexروش تعيين انديس فرسايش ) -6-2
بندي عددي و از طريق با استفاده از سيستم درجه، BS-6244و يا استاندارد  EN-1824از استاندارد G ضميمةانديس فرسايش يا ضريب سايش بايد مطابق با 

شود. براي تعيين ميزان دوام، مقدار باقي ماندن فيلم رنگ خيابان که بر روي آن يک شابلون قرار داده شده است، تعيين  کشيتهيه تصوير از سطحي از خط
نشان دهنده بيشترين  12شود که عدد بندي ميدرجه 12شود. معموالً ميزان دوام بر اساس معيار صفر تا مسلح بازرسي ميترافيکي از نزديک و با چشم غير

کشي براي بررسي ميزان فرسايش متشکل از ( نحوة قرارگيري شابلون آزمون روي خط19. در تصوير )عدد صفر نشان دهندة بدترين دوام است دوام و
از دو ضريب  6/2ها بيش از که يکي از انديسصورتيشود. درطور مستقل سه بار تعيين ميخانه مربع شکل نشان داده شده است.ضريب سايش به 12

صورت گرد شده تا اولين رقم دهگاني بيان ميصورت ميانگين سه انديس فرسايش بهها بايد دوباره ارزيابي شوند. نتايج بهمتفاوت باشد، انديسديگر 
 شود.

 

 )رنگ گرم(تعيين استحكام چسبندگي در شرايط ميداني -6-8
گوشتي و يا يک تيغه تيـز اسـتفاده کـرد. تيغـه تيـز در فصـل       قو، پيچتوان از چاکشي ميبراي آزمون ميزان چسبندگي در صورت نرم بودن مصالح خط

 بايد از داخل اليه آسفالت صورت گيرد.شود. جداشدگي مشترک رنگ و آسفالت فرو و تيغه به سمت باال حرکت داده مي
 

 آزمون تعيين مقاومت در برابر ضربه )رنگ گرم(-6-9
مـي تعيـين   ،EN-1871شده در استاندارد نمونه رنگ گرم در دماي پايين، بر اساس روش آزمون شرح دادههاي فلزي بر روي مقاومت در برابر برخورد گوي

شـوند تـا بـه يـک جريـان پـذيري       طور يکنواخت و پيوسته هم زده و حرارت داده مـي شود. براي تهيه نمونه آزمون، مواد ترموپالستيک مذاب در مخزن به
اي گذاشـته مـي  شده يک ورق نازک تفلوني قرار داده شده و قالب فوق روي صفحه فلزي يا شيشهلب فلزي تهيهمناسب برسند. سپس در قسمت داخلي قا

شود که مواد مقدار کمي باالتر از سطح قالب قرار گيـرد و  شود که از قبل به روغن جداکننده آغشته شده است. قالب مورد نظر به نحوي با مواد مذاب پُر مي
شده از قالب خـارج شـده و بـه    شود. نمونه تهيهحيط سرد شده با يک تيغه برنده سطح باالي قالب صاف و مواد اضافي از آن جدا ميسپس نمونه تا دماي م

شـود. آزمـون فـوق در    قرار داده مـي  - C 1/2  12مدت سه ساعت در ظرفي حاوي مخلوط آب و يخ در دماي صفر درجه و يا در داخل فريزر در دماي 
 شود.گراد انجام ميدرجه سانتي -12فر درجه و دماي محيط، ص

 

 فام
1 2 1 4 

x y x y x y x y 
 175/2 115/2 125/2 285/2 125/2 125/2 155/2 155/2 سفيد
 422/2 462/2 442/2 422/2 512/2 492/2 442/2 562/2 زرد
 162/2 482/2 182/2 622/2 115/2 692/2 122/2 482/2 قرمز
 222/2 262/2 262/2 222/2 182/2 222/2 122/2 125/2 آبي
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 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  نايرا پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه
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 متري(  سانتي 15اينچي ) 5. شابلون 2متري(                        سانتي 12اينچي ) 12. شابلون 1

 
 خانه مربعي شکل 22متشکل از  BS-6244کشي طبق استاندارد الف: ابعاد شابلون آزمون بر روي خط

 
 مربع 12متشکل از  EN-1824 کشي طبق استاندارد  ن بر روي خطب: ابعاد شابلون آزمو

 خانه مربع شكل  12کشي براي بررسي ميزان فرسايش متشكل از : نحوة قرارگيري شابلون آزمون روي خط (19تصوير )
 

 سُرخوردگيمقاومت در برابر  -6-11
اندازه BS-1262از استاندارد Jيا ضميمة  EN-1416از استاندارد  Dه در ضميمة شدهاي گرم بر اساس روش شرح دادهکشيخط سُرخوردگيمقاومت در برابر 

 SRT 45در بدترين شرايط محيطي نبايد کمتر از  سُرخوردگيگردد. مطابق با استاندارد مقاومت در برابر بيان مي SRT( و بر اساس واحد 22گيري )تصوير 
 ( شود.S1)دستة 

 
 هاکشيخط سُرخوردگيگيري مقاومت در برابر ندازه: دستگاه و نحوه ا (21تصوير )
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 آزمون تعيين پايداري حرارتي-6-11

گيرد. براي اين منظور نمونه رنگ گرم به انجام مي EN-1871از استاندارد  Gشده در ضميمة آزمون تعيين پايداري حرارتي براساس روش شرح داده
استفاده براي  گردد. تجهيزات موردآرامي تا دماي آزمايشگاه سرد ميداشته شده و سپس به گراد نگهدرجة سانتي 222±2ساعت در دماي  6مدت 
دهي مواد ترموپالستيک عبارت است از يک حمام حاوي روغن سيليکون با قابليت کنترل دما و يک ميکسر با دور متغير. پس از انجام آزمون، حرارت

گيري شوندگي اندازهو نقطة نرمUV(، فاکتور روشنايي، ضريب سايش، مقاومت در برابر yو  xرنگي ) جمله تغييرات در فام و محورهايخواص نمونه از
 شود.شوندگي، فاکتور روشنايي و فام تعيين ميدهي، نقطة نرمقبول باشد. پس از انجام آزمون حرارتشود. کلية خواص بايد در حد استاندارد و قابلمي

 
 تعيين ثبات سايشي -6-12

قبل از شروع، قطعه آزمون وزن شده و روي سـطح  گيرد. انجام مي Taberو با استفاده از دستگاه سايش ASTM-D4262آزمون مطابق با استاندارداين 
گـرم وارد   522طور مماس با سطح آزمون باشند و روي هـر بـازوي آن وزنـي معـادل     هاي ساينده بهشود که چرخچرخان دستگاه به نحوي مستقر مي

شود تا غبار حاصل از سايش توسط دستگاه از محيط متر از سطح آزمون نصب ميميلي 2تا  1اي نزديک به محل سايش با فاصله ستگاه مکندهشود. د
شود. پس از انجام تعداد مشخصي که چرخ ساينده ردِ آزمون خارج شود. دستگاه مکنده و دستگاه سايش را همزمان روشن کرده عمل سايش شروع مي

دور( دسـتگاه خـاموش شـده و قطعـه آزمـون       1222را روي سطح نمونه انداخت، نمونه مجدداً وزن و پس از طي تعداد دور سايش مشـخص ) ممتدي 
ها پس از انجام آزمون نشـان داده شـده   (، نحوه قرارگيري نمونه در دستگاه، بارگذاري، انجام آزمون و تصوير نمونه21شود. در تصوير )مجدداً وزن مي

 است.
 

 
 ( روي آنيگرم 522قرار دادن نمونه در دستگاه و بارگذاري وزنه يک کيلوگرمي )دو وزنه 

 TABER: مراحل انجام آزمون تعيين مقاومت سايشي با دستگاه  (21تصوير )
 

 مقاومت در برابر جريان پذيري -6-11
شود. براي اين منظور ابتدا مواد مذاب ترموپالستيک قالب ميتعيين   Hضميمة  BS 1262پذيري بر اساس روش استانداردمقاومت در برابر جريان

شده از قالب خارج و در دماي شود. پس از سرد شدن و تثبيت مواد، مخروط تهيهدرجه ريخته مي 62متر، با زاوية ميلي  122 5مخروطي با ارتفاع 
طرف باال باشد. ميزان کاهش ارتفاع ها بهشوند که رأس آنمي ساعت، روي يک سطح افقي به نحوي قرار داده 48گراد به مدت درجة سانتي 42

 شود.پذيري در نظر گرفته ميعنوان معياري از فاکتور جريانمخروط به
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ونقل و معاونت حمل
 ترافيک
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 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:
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 کشيخط يا ماندگاريش يزان فرساي: سيستم ارزيابي بصري م2پيوست   

شـوند،  بنـدي در نظـر گرفتـه مـي    جدول زير که به عنوان درجه 5 توان از اعداد صفر تاميميزان فرسايش هاي بصري براي ارائه نتايج ارزيابي
 ( آورده شده است.11) هاي نامبرده نيز در اين جدولهاي تصويري از هر يک از نشانهاستفاده کرد. مثال

 کشيخط يا ماندگاريش يزان فرسايارزيابي بصري م: ( 11جدول )
 ريتصو يدرجه بند (1) نكته  يبصر يابيجه ارزينت

 صفر ش کامل(.يکشي بطور کامل از بين رفته است )فرساخط

 

 
 

 1 اند.ماندهيباق يروساز يهافقط در حفره يکشمواد خط

 

 
 

ت آن يت رويسطح آن داراي نقاط بدون رنگ بوده و قابل يت است وليکشي قابل روخط
 2 باشد.يدر شب کم م

 

 
 

ت در شب نسبتاً يت رويو يا قابلشود يده ميد کشيخط يده شده روييمناطق سا يبرخ
 1 ضعيف است.

 

 
 

 4 ت در شب خوب است. يت رويشود. قابليده ميد ييار جزيبس يهايدگييسا

 

 
 

 5 ت در شب خوب است.يت رويوجود ندارد و قابل يدگييگونه ساچيه
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 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:
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 يطول يهايکشد خطيت تجدين اولوييدر شب و تع يبازتاب نور برگشت يابينحوه ارز :8ست پيو
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رد.يصورت پذ 8د مطابق با جدول يها بايريگاندازه يطول ي: تعداد و فواصل مکان1تبصره 
 شرح داده شده است. 7وست يپدر  يبصر يابي: روش ارز2تبصره 
ست در حداقل زمان ممکن يبايکشي مب نوع دوم، خطيد گردد و در صورت بروز عيتشد ايست انجام يبا يکشي مبالفاصله خط : در صورت بروز نقص نوع اول،1تبصره 
 .شود يسازمنيا يق نصب تابلوها و عالئم عموديست از طريبا يمحل مورد نظر م کشي،خط يد گردد. در هر دو حالت، تا زمان اجرايا تشديانجام 

 

LR  /lux2mcd/m 122 سرد رنگ 122و گرم رنگ 

 خير

 بلي

 خير

 بلي

 خير

 است نياز بيشتر ارزيابي به

LR  /lux2mcd/m 122 سرد رنگ 122و گرم رنگ   

 خير

 بلي

 اول نوع نقص

 دوم نوع نقص
 تائيد مورد کشيخط

 .گردد ثبت عدد است،

 بعد دورة به گيرياندازه

 .گردد ولموک

 دوم نوع نقص

/lux2mcd/m 122   LR /lux 2mcd/m112 

 نور بازتاب گيرياندازه
 دستگاه با برگشتي

 متحرک

 روشنايي از معبر آيا

 برخوردار کافي

 است؟

 .گيرد صورت بصري ارزيابي

      1 از کمتر بنديدرجه آيا
 باشد؟مي

 اينکه يا هاتقاطع
 بيشتر معيوب نواحي
 رمت1822 از

 يکطرفه معبر آيا

 است؟
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 هاي معابر شهريکشيخط
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 هاي معابر شهريکشياجرا و نگهداري خط هايماتريس مسئوليت: 9 پيوست

 پيمانكار ناظر *طرحمشاور مادر/ مدير کارفرما فعاليت

پيمايش و برداشت اوليه، تهيه  -1
، تهيه اولويتفهرست معابر داراي 

 برنامة کار و اعالم به کارفرما.

    

بررسي برنامة پيشنهادي و   -2
بازنگري يا تصويب آن و اعالم آن به 

 طرح.مشاور مادر / مدير

    

رنامة اجرايي شامل فهرست تهيه ب -1
 مقادير و اسناد مناقصه.

    

برگزاري مناقصه و انتخاب  -4
پيمانکار و پيمايش تفصيلي و تهية 

 فهرست مقادير تفصيلي.

    

کنترل مقادير کار و صدور  -5
 دستورکار 

    

انجام عمليات توسط پيمانکار،  -6
نظارت مستمر کمي و کيفي توسط 

شاور ناظر و نظارت مديريتي توسط م
 مادر/ مدير طرح.

    

ر کار يه صورت مجالس مقاديته -7
د توسط ييو تأ يمانکار، بررسيتوسط پ

ب و ابالغ توسط يدستگاه نظارت و تصو
 کارفرما

    

شده، رسيدگي فني کارهاي انجام -8
وضعيتدهي و ارسال صورتگزارش

 شده.هاي تأييد

    

کنترل مضاعف و رسيدگي فني و  -9
ها و وضعيتصورتقراردادي و تأييد 
 ارسال به کارفرما.

    

هاي ارسالي وضعيتکنترل صورت-12
 با قرارداد و صدور سند پرداخت.

    

شده تسويه حساب کارهاي انجام -11
و خاتمة کار پس از تکميل تعهدات 

 قراردادي. 

    

  ها به عهدة کارفرماست.نظر گرفته نشده باشد، مسئوليت ها، مشاور مادر و مدير طرح، درکشيکه در اجرا و نگهداري خطصورتي در *  

 تأييد

 

 پيمانکار انتخاب و مناقصه

 ريزيبرنامه و بندياولويت

 تصويب

 
 اجرايي برنامة تهيه

 تفصيلي برداشت و پيمايش

 کيفي و کمي کنترل عمليات انجام

 دهيگزارش و رسيدگي

 خاتمه/ حساب تسويه

 تصويب 

 مديريتي نظارت

 رکاردستو صدور و مقادير کنترل

 تأييد عدم

 تصويب عدم

 مجالس صورت هيته

 کار ريمقاد

 تصويب و ابالغ بررسي و تأييد
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

پيوست 

 
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 ي تهراننقل و ترافيک شهرداروکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک

 

 

 يکشخط يالگوها :11پيوست

 

 کشي در معابرنحوه تخصيص عرض خط:  (22تصوير )

 عرض خطوط عبوري در انواع معابر شهري )متر(: ( 14جدول )

 معبر يرده عملکرد ريمتغ

 يمحل دسترس جمع کننده و پخش کننده يانيشر بزرگراه 

A 22/1-52/2 52/2-25/2 ــ ــ 

B 12/1 

*%(5±) 

15/1 

*%(5±) 

92/2 

*%(5±) 

 متر 75/2

C** 22/2 

*%(5±) 

22/2 

*%(5±) 

22/2 

*%(5±) 

 ــ

 معبر. يکيزيو ف يط هندسيرات متناسب با شرايي* تغ

 ياهيپارک حاش يننده به صورت فضاو جمع کننده و پخش ک يانيبه صورت محدوده توقف اضطرار و در معابر شر يدر معابر بزرگراه C** عرض 
 ن گردد.يها ممکن است تأميو کاربر يکيزيت فيبسته به موقع يدسترس ين فضا در معابر محلين ايشود. تأميدر نظر گرفته م

 حات:يتوض             

 يمقاطع عرض يراحطنسبت به  (14و جدول ) (22)ر يد بر اساس تصويمشاور طراح با يهندس يهاو طرح يو بخصوص معابر بزرگراه يمعابر شهر يطراحدر  -

 د.ياقدام نما

 شتر در نظر گرفته شود.ير خطوط بيمتر از سايتسان 22تا  15ر )خط سبقت( ي)با عملکرد دوطرفه( عرض خطوط سمت چپ مس يانيو شر يدر معابر بزرگراه -

 ابد.يه سمت راست معبر اختصاص ي، عرض اضافه به حاشيدر معابر بزرگراه يکشص عرض خطيدر هنگام تخص -

که  يشد. )در صورتن شده بايه سمت راست تأميمتر در حاش 75/2کمتر از  يگردد که اضافه عرضيه ميتوص يدر حالت يجاد توقف اضطرار در معابر بزرگراهيا -

 ابد.(ياختصاص  يک خط عبورين فضا به يمتر باشد، ا 75/2ش از يمازاد ب يفضا

 ابد.يص يه سمت راست تخصيسطح اضافه فقط به حاش يانيوژ ميرف يدارا يانيدر معابر شر -

 ابد.يص ي( تخصيوژ مجازيراه )رف يانيم يسطح اضافه به فضا يانيوژ ميبدون رف يانيدر معابر شر -

 باشد.يمتر م 12/2، يدسترس ي، جمع کننده و محليانيه معابر شريدر کل ياهيپارک حاش ين فضاين عرض جهت تأميرشتيب -

 متريسانت 22ه سمت چپ: يخط حاش يمتر                                  پهنايسانت 15: يخطوط محور يپهنا
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

پيوست 

 
 

ل و ونقمعاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک

 

 

 کشي طولي منقطع در انواع معابر شهريالگوي خط:  (21تصوير )
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

پيوست 

 
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانورايش تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک

 

 

دارمجهز به چراغ راهنمايي زمان هايکشي گذر عابر پياده در تقاطعالگوي خط:  (24تصوير )
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 شهرداري تهران و اجرايينظام فني 

 

پيوست 

  

 ونقل و ترافيکمعاونت حمل

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران ن مشاور بهران ترافيکمهندسي
 

 

 

 دارهاي با چراغ زمانکشي طولي منتهي به تقاطعالگوي خط(: 25ر )تصوي

 

 زنکشي تقاطع در رويكرد مجهز به چراغ چشمکالگوي خط:  (26تصوير )

 د.ا رنگ دوجزيي ضدسُرخوردگي اجرا گردياده الزاماً با رنگ سرد و يبلوک عابر پ
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

پيوست 

 
 

 يفن يعال يشورا 

  سند:

  تصويب:

  تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 

 

 گيردهاي فاقد چراغ که حرکات گردشي در آن با احتياط صورت ميکشي در تقاطعالگوي خط:  (22تصوير )

 

 ا رنگ دوجزيي ضدسُرخوردگي اجرا گردد.يالزاماً با رنگ سرد و  يادندان کوسه يکشاده و خطيبلوک عابر پ
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

پيوست 

  

 ونقل و ترافيکمعاونت حمل

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 

 

 داري در ميادين فاقد چراغ راهنمايي زمانکشالگوي خط:  (28تصوير )

 ا رنگ دوجزيي ضدسُرخوردگي اجرا گردد.يالزاماً با رنگ سرد و  يادندان کوسه يکشاده و خطيبلوک عابر پ
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

پيوست 

 
 

 يفن يعال يشورا 

  سند:

  تصويب:

  تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 

 

 دارکشي در ميادين مجهز به چراغ راهنمايي زمانالگوي خط:  (29تصوير )
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

پيوست 

  

 ونقل و ترافيکمعاونت حمل

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 هراننقل و ترافيک شهرداري توکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 

 

  کشي گذر عابر پياده بين تقاطعيالگوي خط:  (11تصوير )

 

 ا رنگ دوجزيي ضدسُرخوردگي اجرا گردد.يد و الزاماً با رنگ سر يادندان کوسه يکشاده و خطيبلوک عابر پ
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

پيوست 

 
 

 يفن يعال يشورا 

  سند:

  تصويب:

  تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 

 

 

 يمتر 5و  يمتر 1 يهايکشخط يکشي بلوک عابر پياده براالگوي خط:  (11تصوير )
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

پيوست 

 
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک

 

 

 

 کشي بر روي آنخط يالگوجزئيات اجرايي احداث سرعتكاه آسفالتي و :  (12وير )تص

 ا رنگ دوجزيي ضدسُرخوردگي اجرا گردد.يالزاماً با رنگ سرد و  سرعتکاه  يرو يکشخط
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 شهرداري تهران و اجرايي نظام فني

 

پيوست 

 
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران سين مشاور بهران ترافيکمهند

 

 

 

 کشي ايستگاه اتوبوس در معابر شريانيخط يالگو:  (11تصوير )
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

پيوست 

 
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :يبروزرسان
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک

 

 ل آورده شده است.يها در ذيکشن در مورد خطيون ويموارد مهم اشاره شده در کنوانس
 گريکدي از را کيتراف مقابل جهت دو مزبور خط که يهنگام و ستندين خط آن از يتخط اي عبور به مجاز هينقل ليساو که است آن يمعن به راه يمحور ممتد يکشخط -1

 يمعن نيبهم زين دوبله يمحور ممتد يکشخط. ندينما حرکت است، مقابل جهت کيتراف مخصوص که يکشخط گريد طرف در ستندين مجاز هينقل ليوسا کند،يم کيتفک

 .است

 منقطع يکشخط-2

 :شوديم برده بکار ريز موارد در بلکه نبوده آن از عبور تيممنوع يمعن به راه يمحور منقطع يکشخط -2-1

 هينقل ليوسا تيهدا جهت گذرگاهها کيتفک منظور به -2-1-1

 .است يخاص خطر يدارا که راه گريد سمتق کي به شدن کينزد اي و است ممنوع آن از يتخط اي عبور که ممتد خط کي به شدن کينزد اخطار منظور به -2-1-2

 يبرا آنچه از کمتر اساساً يستيبا خطوط طول و خطوط نيب يهافاصله نيب نسبت روند، بکار 2-1-2 قسمت در مذکور يمنظورها يبرا منقطع خطوط اگر -2-2

 .باشند رود، يم بکار 1-1-2 قسمت در مندرج يمنظورها

 تيرعا دارد، قرار آنها طرف در که را يخط آن فقط يستيبا رانندگان باشد، منقطع خط کي مجاورت در ممتد خط کي لشام راه يمحور يکشخط کي کهيهنگام -1

 .نباشند خود هياول گذرگاه به بازگشت به مجاز گرفتن سبقت از پس رانندگان که بود نخواهد آن از مانع امر نيا ند،ينما

 مورب بطور کهيهنگام ممتد خطوط. شوديم استفاده آن ده شدنيد جهت ريمس هيحاش کردن مشخص يبرا ممتد يکشخط از ماده، نيا اهداف به لين منظور به -4

خط مشابه يستينبا کردن، پارک اي توقف در تيمحدود اي تيممنوع نشان دهنده ممتد خطوط که باشند يم ريمس در ياهيحاش پارک امکان عدم انگريب شوند، متصل

 .شدبا يمحور ممتد يهايکش

 اي ممتد خطوط ريسا از مشخص و واضح کامالً که باشد يبصورت يستيبا اند،افتهي اختصاص هينقل ليوسا از خاص يهادسته يبرا که ژهيو عبور خطوط يکشخط -5

 .باشد کمتر آن، منقطع طوطخ يانيم فواصل و بوده ترپهن يستيبا خطوط نيا عرض. باشند دادن زيتم قابل يراحت به و بوده يعبور ريمس در يمحور منقطع

 استفاده يستيبا ريمس کف در يکشخط يبرا (BUS) اتوبوس کلمه از شود،يم استفاده يعموم نقل و حمل ليوسا تردد ژهيو خط يعبور خط کي از کهيهنگام -6

 .گردد

 متوقف آن پشت در رانندگان که شود يکشخط ياگونه هب يستيبا باشد،يم کيتراف يعبور خط چند اي خط کي انيم در ممتد خط کي شامل که يعرض يکشخط -7

 .شود برده بکار زين ند،ينما ستيا يستيبا که همسطح تقاطع از قبل اي و راهنما چراغ با که رانندگان توقف حد ساختن مشخص يبرا است ممکن يکشخط نيچن .شوند

 .شود نوشته زين سواره رو سطح رد مربوطه عالمت با توأم و مذکور يکشخط از قبل است ممکن ستيا کلمه

 آن از دينبا تقدم حق تيرعا هنگام هينقل ليوسا که است آن يمعن به باشد،يم کيتراف يعبور خط چند اي کي انيم در منقطع خط کي شامل که يعرض يکشخط -8

 .کنند عبور

 .گردد استفاده ادهيپ نيعابر عبور محل يبلوک يکشخط رينظ اهيکشخط ريسا اي يعرض خطوط از است بهتر ادهيپ نيعابر عبور محل يکشخط يبرا -9

 نشود، اشتباه ادهيپ نيعابر عبور محل يبلوک يکشخط با که ييهايکشخط ريسا اي يعرض خطوط از يستيبا دوچرخه سوارها عبور محل ساختن مشخص يبرا -12

 .گردد استفاده
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

پيوست 

 
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک

 

 و زرد رنگ دو هر از که متعهد يکشورها و شوند يکشخط يآب رنگ با است ممکن نگيپارک يمحلها معهذا. اشندب زرد اي ديسف يرنگها به يستيبا سواره رو خطوط -11

  .ندينما استفاده مربوطه رنگ از خود کشور قلمرو در يکشخط يبرا يستيبا کنند، يم استفاده ديسف

ا پارک با مدت يخاص،  يا گروههاين، يژه معلولينکه مورد استفاده پارک )مثل پارک ويوط بر ارد منيتواند مورد استفاده قرار گيژه ميپارک و يدر محلها ياز رنگ آب -12

 نه مشخص شده باشد.يمحدود و ...( در رنگ زم

 ها،خط نوشته و آمده لعم به رانندگان ديد طول محاسبه رو،سواره سطح در هاکانيپ و هانشانه ها،خط نوشته ميترس در يستيبا رانندگان، ديد هيزاو يکوچک بعلت -11

 .گردند ميترس مناسب طول با کيتراف حرکت جهت در هاکانيپ و هانشانه

 .باشد نور منعکس کننده نوع از راه يکشخط د،ينما جابيا کيتراف تراکم و بوده فيضع ييروشنا يدارا اي ييروشنا ليوسا فاقد راه کهيدرصورت گردديم هيتوص -14

 آنچه مانند يستيبا گذرگاهها باشد، يکاف کيتراف خط چند اي دو يبرا راه عرض که يمحل ،(شده کنترل يهاتقاطع مخصوصاً) بزرگ يهاطعتقا به شدن کينزد در -15

  .نمود اضافه زين فلش عالمت کي سازد،يم مشخص را گذرگاهها که يخطوط به است ممکن موارد نگونهيا در. شوند يکشخط است، آمده ريز يشکلها در

 

 يبا خطوط مخصوص گردش ييهاکشي تقاطعاز نحوه خط يانمونه:  (14صوير )ت

 

يبا خطوط مخصوص گردش يکشي در سه راهاز نحوه خط يانمونه:  (15تصوير )



   63  شهري معابر هايکشيخط نگهداري و اجرا فني مشخصات

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

پيوست 

 
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک

 

 قرار استفاده مورد يستيبا که را ييگذرگاهها توانيم باشند، تقاطع به ک شوندهينزد هينقل ليوسا جهت گذرگاه کيتفک يبرا يکاف عرض يدارا که ييراهها در -16

 .کرد استفاده فلش از زين کطرفهي راه در کيتراف جهت دادن نشان يبرا است ممکن نيهمچن. نمود مشخص راه سطح يرو فلش ميترس با رند،يگ

 در اي و باشديم( راه چيپ مانند) محدود ديد مسافت آنجا در اي و شود داده اختصاص مقابل طرف کيتراف به راه از يقسمت ديبا ضرورت به بنا که يتقاطع در -17

 گردد. اعمال ممتد خط لهيبوس است، کمتر حداقل کي از ديد مسافت که ييقسمتها در يستيبا تيمحدود دارد، يگريد خاص وضع اي و بوده کيبار راه که ييقسمتها

 به نسبت بيار خط بيش ضمناً. دهديم نشان باشد،يم محدود ديد دانيم که ينمکا در گذرگاه سه اي دو يدارا يراهها يبرا بيترت به را يکشخط نمونه ريز شکل -18

 .کند تجاوز 22 به 1 از دينبا وسط خط

 

 د محدود استيدان ديکه م ييهاکشي در محلاز نحوه خط يانمونه:  (16تصوير )
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

پيوست 

 
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک

 

 متقاطع خط مجاور ممتد خطوط کنيل. گردند ميتنظ بيترت همان به يستيبا خطوط رند،يگيم قرار هم يقبل رو بند شکل در CD و AB خطوط که ييقسمتها در -19

  .کند تجاوز 22 به 1 از دينبا وسط خط به نسبت بيار خط بيش ضمناً. رنديگ قرار هم يرو بر يستينبا

 

 است د محدوديدان ديکه م ييهاکشي در محلاز نحوه خط يانمونه(: 12تصوير )
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

پيوست 

 
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و رپليم پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک

 

 .دهديم نشان باشد،يم محدود ديد مسافت با قوس يرو گذرگاه دو يدارا که راه کي در حالت همان يبرا را خطوط تيوضع ريز شکل در -22

 

 د محدود استيدان ديکه م ييهاکشي در محلاز نحوه خط يانمونه:  (18تصوير )

 کمتر يستيبا ساعت در لومتريک 52ش از يبا سرعت ب يراهها در خط بيش ضمناً. دهديم نشان دارد، سواره رو شدن رضع کم بر داللت که را يخطوط ريز شکل -21

 خط کي يستيبا ممتد بيار خطوط از قبل عالوه به. باشد 22 به 1 از کمتر يستيبا د،ينماينم تجاوز ساعت در لومتريک 52 از سرعت که ييراهها در و بوده 52 به 1 از

 .شود يم يط شده نييتع سرعت با هيثان کي در که است يمسافت برابر ممتد خط طول. شود دهيکش زين راه وسط خط با يمواز دممت

 

 کندير مييکه عرض راه تغ ييهاکشي در محلاز نحوه خط يانمونه:  (19تصوير )



 شهري عابرم هايکشيخط نگهداري و اجرا فني مشخصات  66  

 ي تهرانشهردار نظام فني و اجرايي

 

پيوست 

 
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران ترافيکمهندسين مشاور بهران 

 

 ساعت در لومتريک 52ش از يبا سرعت ب يراهها در خط بيش لزوماً .است آمده ادامه در يگريد انعم گونه هر اي رهيجز به ک شدنينزد يکشخط قهيطر نمونه -22

 ممتد بيار خطوط از قبل عالوه به. باشد 22 به 1 از کمتر يستيبا د،ينماينم تجاوز ساعت در لومتريک 52 از سرعت که ييراهها در و بوده 52 به 1 از کمتر يستيبا

 .شوديم يط شده نييتع سرعت با هيثان کي در که است يمسافت برابر ممتد خط طول. شود دهيکش زين راه وسط خط با يزموا ممتد خط کي يستيبا

 

 

 

 

 

 ر عبوريمانع در مس يدارا يهاکشي در محلاز نحوه خط يانمونه:  (41تصوير )

 از عبارت که هشدار خط کي ممتد خط از قبل يستيبا شوند، مشخص منقطع خطوط با عبور يگذرگاهها راه يمعمول قسمت کي يرو نباشد الزم که يهنگام -21

 . شود دهيکش هينقل ليوسا يمعمول سرعت برحسب متر 52 مسافت يبرا است منقطع خطوط

 مسافت يبرا هشدار خط کي ممتد خط از قبل يستيبا نيهمچن شوند،يم مشخص منقطع خطوط با راه يمعمول قسمت کي يرو عبور يگذرگاهها که ييمحلها در -24

 .نمود ليتکم کند، ييراهنما جهت در را رانندگان که کانيپ چند کي با را يکشخط است ممکن. شود دهيکش راه آن در هينقل ليوسا يمعمول سرعت برحسب متر 52

 نيب فاصله که بوده متريسانت 62 تا 42 ابعاد با ييهاربعم از مرکب يستيبا حاًيترج منقطع خط. شود داده نشان منقطع خط دو با يستيبا دوچرخه سوارها عبور محل -25

 .باشد متر 8/1 از کمتر يستينبا عبور محل عرض و باشد متريسانت 62 تا 42 يستيبا زين آنها



   67  شهري معابر هايکشيخط نگهداري و اجرا فني مشخصات

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

پيوست 

 
 

ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک

 

 .است آمده ادامه در شوند(، داخل قسمت آن به يستينبا هينقل ليوسا که را راه از يي)قسمتها يکيتراف ير مجازيجزا نمونه -26

 

 

 يكيتراف ير مجازيکشي در جزااز نحوه خط يانمونه:  (41تصوير )

 يرو مناسب خطوط با است ممکن نگيپارک محل حدود. گردد مشخص روسواره هيحاش اي جدول يرو يکشخط با است ممکن نگيپارک و توقف يتهايمحدود -27

 .شوند نييتع راه سطح

 .است آمده هادام صلب در موانع يرو يعالمت گذار نمونه -28

 

 موانع صلب يرو ياز نحوه عالمت گذار يانمونه:  (42تصوير )
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

پيوست 

  
ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 ي تهراننقل و ترافيک شهرداروکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک
 

 يو رانندگ ييم راهنمايعال –فصل هشتم  – يرانندگ يين نامه راهنماييآ – يحقوق يمبان :11 پيوست
 

 بر شود، دهيکش هاراه يرو ديبا عبورکه سمت نييتع ميعال زين و هاميستر هـا،نوشـته هـا،يکشـخـط تابلوهـا، هـا،چـراغ انواع مانند يرانندگ و ييراهنما ميعال -96 ماده

 شکل و نهيزم رنگ نيهمچن و انـد،شـده هيته - 1154 مصوب – راهها ميعال به مربوط ونيکنوانس و هاجاده در مرور و عبور ونيکنوانس بـه ـرانيا الحـاق قانون اساس

 .است (نامه نييآ 4 شماره وستيپ) يهانمونه مطابق تابلوها، و ميعال

 که بود خواهد يدستورالعمل اساس بر شهرها در يرانندگ و ييراهنما يافقـ و يعمـود ـميعال ينگهـدار و ميترسـ نصـب، ،ييجانما ه،يته انتخاب، ص،يتشخ -97 ماده

 مواقع در. باشديم يوترابـرراه وزارت عهـده بـه هـاجـاده در و رسـديمـ کشـور ـريوز بيتصو به کشور يشهرها کيتراف يهمـاهنگ يعـاليشـورا شنهاديپ به

 مراتـب و نمـوده موقـت طور به آنها نصب و هيته لزوم صورت در و استفاده محل و ميعال نوع انتخاب به اقدام خود تواننديم راه سيپل و يرانندگ و ييراهنما ياضطرار

 .ندينما اعالم يترابر و راه وزارت اي و يشهردار بـه مـورد، حسـب بـر را

 از متشـکل يگروه کار يسو از شود،ارائه ديبا يآموزش يهاکتاب در کـه آنهـا، دنيد از پس رانندگان رفتار يچگونگ و تابلوها و ميعال شکل و رنگ ميمفاه -تبصره

 با و دارتيصالح مراجـع ـارياخت در يعمـوم اطـالع يبـرا نامـه نيـيآ ـنيا همراه به و هيته يرانندگ و ييراهنما و يترابر و راه وزارت کشـور، وزارت نـدگانينما

 .رديگيم قرار مردم عموم ارياخت در شهرها ياسالم يشوراها يهمکار

 به اي و راهسيپل و يرانندگ و ييراهنما ماموران اي ها،ميترس و هانوشته تابلوهـا، ـاي يکشـخـط ـاي هاچراغ لهيوس به است ممکن مرور و عبور ميتنظ و کنترل -99 ماده

 مقدم باشد محل در مقررات ـاي ـميعال ـاميپ بـا ريمغـا اسـت ممکـن که راهنما سيپل فرمان حال هر در. ديآعملبه باشد، الزم مورد حسـب بـر که يگريد لهيوس هر

 .بود خواهد

 به هيتخل امکان و است اديز خودروها تراکم که يهنگام شده، ينقاش اهيسـ و زرد رنـگ به و يشطرنج شکل به آنها سطح که ييهاتقاطع اي و هاابانيخ در -125 ماده

 .دارندنگه باز را خودروها گريد حرکت ريمس و شوند متوقف شده ينقاش محل از شيپ موظفند راننـدگان نـدارد، وجود تقاطع هنگام
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

فهرست استانداردها، مراجع  :12پيوست 

هاي بكار رفته در تهيه کشيخطها و رنگ

 هاي ترافيكيمشخصات فني و اجرايي رنگ

 

 
ونقل و معاونت حمل
 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوکميته کارشناسي حمل تأييد:

 :بروزرساني
  ايران يپتروشيم و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک

 

 هاي ترافيكيبكار رفته در تهيه مشخصات فني و اجرايي رنگهاي کشيها و خط:فهرست استانداردها، مراجع رنگ12 پيوست
 

 

 کشي: ليست عنوان استانداردهاي خط (15جدول )

ردشماره استاندا  عنوان استاندارد 

ASTM-D2171 Standard Test Method for Pigment Content of Solvent-Reducible Paints 

ASTM-D1962 Standard Practice for Determining Volatile Organic Compound (VOC) Content of Paints and Related Coatings 

ASTM-D2172 Standard Practice for Separation of Vehicle From Solvent-Reducible Paints 

ASTM-D185 Standard Test Methods for Coarse Particles in Pigments 

ASTM-D1212 Standard Test Method for Fineness of Dispersion of Pigment-Vehicle Systems by Hegman-Type Gage 

ASTM-D562 Standard Test Method for Consistency of Paints Measuring Krebs Unit (KU) Viscosity Using a Stormer-Type 
Viscometer 

ASTM-D1129 Standard Test Method for Settling Properties of Traffic Paints During Storage 

ASTM-D869 Standard Test Method for Evaluating Degree of Settling of Paint 

ASTM-D872 Standard Practice for Testing Water Resistance of Coatings Using Water Immersion 

ASTM-D1647 Standard Test Methods for Resistance of Dried Films of Varnishes to Water and Alkali (Withdrawn 2224) 

ASTM-D2241 Standard Test Method for Freeze-Thaw Resistance of Water-Borne Coatings 

ASTM-D2792 Standard Test Method for Solvent and Fuel Resistance of Traffic Paint 

ASTM-D968 Standard Test Methods for Abrasion Resistance of Organic Coatings by Falling Abrasive 

ASTM-D2794 Standard Test Method for Resistance of Organic Coatings to the Effects of Rapid Deformation (Impact) 

ASTM-E1147 Standard Test Method for Color and Color-Difference Measurement by Tristimulus Colorimetry 

ASTM-D4261 Standard Test Method for Retroreflectance of Horizontal Coatings 

ASTM-E1712 Standard Test Method for Measurement of Retroreflective Pavement Marking Materials with CEN-Prescribed 
Geometry Using a Portable Retroreflectometer 

ASTM-E2177 Standard Test Method for Measuring the Coefficient of Retroreflected Luminance (RL) of Pavement Markings in 
a Standard Condition of Wetness 

ASTM-E2176 Standard Test Method for Measuring the Coefficient of Retroreflected Luminance of Pavement Markings in a 
Standard Condition of Continuous Wetting (RL-Rain) (Withdrawn 2211) 

ASTM-D868 Standard Practice for Determination of Degree of Bleeding of Traffic Paint 

ASTM-D969 Standard Test Method for Laboratory Determination of Degree of Bleeding of Traffic Paint 

ASTM-D2825 Standard Test Method for Hiding Power of Paints by Reflectometry 

ASTM-D144 Standard Test Method for Relative Hiding Power of Paints by the Visual Evaluation of Brushouts 

ASTM-D5227 Standard Test Method for Wet-to-Dry Hiding Change 

ASTM-D711 Standard Test Method for No-Pick-Up Time of Traffic Paint". 

ASTM-D1642 Standard Test Methods for Drying, Curing, or Film Formation of Organic Coatings at Room Temperature 

ASTM-D911 Standard Practice for Evaluating Degree of Traffic Paint Line Wear 

ASTM-D1155 Standard Test Method for Roundness of Glass Spheres 
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 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

فهرست استانداردها، مراجع  :12پيوست 

هاي بكار رفته در تهيه کشيها و خطرنگ

 هاي ترافيكيمشخصات فني و اجرايي رنگ

 

 
ونقل و معاونت حمل

 ترافيک

 6 -8 -6/111 سند:

 عالي فني شهرداري تهرانشوراي تصويب:

 نقل و ترافيک شهرداري تهرانوشناسي حملکميته کار تأييد:

 :بروزرساني
  ايران پتروشيمي و پليمر پژوهشگاه

 تهران مهندسين مشاور بهران ترافيک

 

 

 کشي( ليست عنوان استانداردهاي خط15ادامه جدول )
 عنوان استاندارد شماره استاندارد

ASTM-D476 Standard Classification for Dry Pigmentary Titanium Dioxide Products". 
ASTM-D151 Test Method for Specific Gravity of pigment 
ASTM-E128 Standard Practice for Computing the Colors of Objects by Using the CIE System 
ASTM-D2792 Standard Test Method for Solvent and Fuel Resistance of Traffic Paint 
ASTM-D4796-88 Test Method for Bond Strength of Thermoplastic Traffic Marking Materials". 
ASTM-D1475 Standard Test Method For Density of Liquid Coatings, Inks, and Related Products 
ASTM-D2169 Standard Test Method for Volatile Content of Coatings 

ASTM-D562 Standard Test Method for Consistency of Paints Measuring Krebs Unit (KU) Viscosity Using a 
Stormer-Type Viscometer 

ASTM-D4262 Standard Test Method for Abrasion Resistance of Organic Coatings by the Taber Abraser 
ASTM-D618 Test Method for Tensile Properties of Plastics. 
ASTM-D4261 Standard Test Method for Retroreflectance of Horizontal Coatings 
ASTM-D4541 Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coatings Using Portable Adhesion Testers 

ASTM-E121 Standard Test Method for Measuring Surface Frictional Properties Using the British Pendulum 
Tester 

ASSTO-M247 Standard Specification for Glass Beads Used in Pavement Markings 
AASHTO-M249 specifications for thermoplastic pavement marking 
BS EN-1871:2228 Road marking materials - Physical properties 
BS EN-1416: 2229-21 Road marking materials - Performance for road users 
BS EN-1824: 2211 Road Marking materials - Road trials 

BS EN-1421 Road Marking materials - Drop on materials - Glass beads, anti-skid aggregates and mixtures of the 
two 

BS 7962:2222 Black materials for masking exiting road markings-Specification 
BS-1922 Methods of test for paintsIndex of test methods 
BS-6244 Specification for pavement marking paints 
BS EN ISO-1262 Extenders for paints. Specifications and methods of test.Muscovite 
BS DD ENV-11459-1 Road marking materials-Quality control-part 1: sampling from storage and testing 

BS EN-1262 Hot-appied thermoplastic road marking materials-part-1: specification for constituent 
materials and mixtures 

ASTM-D2196 Standard Test Methods for Rheological Properties of Non-Newtonian Materials by 
Rotational (Brookfield type) Viscometer 

ASTM-D4451 Standard Test Method for Pigment Content of Paints by Low- 
Temperature Ashing 

ISIRI-1758 ترموپالستيک سرد -آزمون رنگ ترافيک بر پايه رزين اکريليک هاياوروشهويژگي 
ISIRI-1757 سردهاي اکريليک مشخصات رنگ 
ISIRI-119 کلروکائوچو-هاي ترافيک الکيدرنگ 

ISIRI-12547 
هاي ويژگي و روش -هاي ضد لغزش و مخلوط هر دواي، دانههاي شيشهگوي -کشي راه، مصالح روپاشگذاري و خطمصالح عالمت

 آزمون
ISIRI-12548 هاي آزمونروشويژگي و  -اي پيش مخلوطهاي شيشهگوي -کشي راهگذاري و خطمصالح عالمت 
ISIRI-8242 هاي آزمونها و روشويژگي -هاي صنعتيها و ساير کاربردکشي جادهاي مورد استفاده در ترکيبات خطهاي شيشهدانه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجع کمکي براي مطالعات تکميلي:

- FHWA - Federal Highway Administration – Roadway Delineation Practices Handbook – 4991  
- Pavement Marking Handbook – Texas Department of Transportation – 4001  
- NCHRP Synthesis 603  – Long – Term Pavement Marking Practices – 4004  
- NCHRP Synthesis 104  – Pavement marking Warranty Specifications – 4040  
- NCHRP – Web-only Document 453  - Optical Sizing and Roundness Determination of Glass Beads Used in 

Traffic Markings- 4040  
- Convention on Road Signs and Signals-DONE AT VIENNA ON 4 NOVEMBER 4934 -Consolidated version 

Including the amendments to the Convention which entered into force on 60 November 4995 (marked in the 
margin with a single line) and the amendments which entered into force on 44 March 4003  (marked in the margin 
with a double line)-4003  

-  Traffic Signs Manual, Chapter 5, Road Markings, 4006  
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 نظرها و پيشنهادها

 

 

 خواننده گرامي

شهرداري تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهيه اين  ييو اجرا يدفتر نظام فن

و آن را براي استفاده، به جامعه مهندسي کشور عرضه نموده است. باوجود تالش  نمودهدستورالعمل 

 .نيازمند بهبود و ارتقاي کيفي استترديد اين اثر فراوان، بي

رو، از خوانندگان گرامي انتظار دارد که با ارائه نقدها و پيشنهادهاي خود، ما را در تکميل از اين 

هاي نظام فني و اجرايي ياري رسانند. پيشاپيش از همکاري و دقت نظر شما  مقررات و دستورالعمل

 نماييم.قدرداني مي

 

 يپارک شهر، خيابان بهشت، ساختمان مرکز يران ضلع جنوبته نشاني براي مکاتبه:

و امور شورا، دفتر نظام  يتوسعه شهر ،يزيرتهران، طبقه دوم، معاون برنامه يشهردار

 ييو اجرا يفن

 44886652تلفن تماس : 

 Email: info@traffic.Tehran.ir 
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