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 اصالح مدارک فنی 
 
 
 

 :خواننده گرامی 
ریزی کشور با استفاده از نظر        دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه              

. ا برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است         کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این نشریه نموده و آن ر          
با وجود تالش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنـی، ابهـام ، ایهـام و اشـکاالت موضـوعی                        

 .نیست
 

راتب را به صـورت      ،  از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی م                  رو  از این 
 :زیر گزارش فرمایید 

 .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید  -1
 .ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید  -2

 .در صورت امکان متن اصالح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید  -3

 .نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید  -4

 .ای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشتکارشناسان این دفتر نظره
 .شود  پیشاپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می
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 پیشگفتار

نگهداری طرحهای برداری و  گیری از ضوابط، معیارها و استانداردهای ملی در تمامی مراحل طراحی، اجرا، بهره بهره
عمرانی با رویکرد کاهش هزینه، زمان و ارتقاء کیفیت، از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و در نظام فنی و اجرایی کشور، مورد 

 .تأکید جدی قرار گرفته است
، ریزی کشور، موظف به تهیه و ابالغ ضوابط قانون برنامه و بودجه، سازمان مدیریت و برنامه23براساس مفاد ماده 
با توجه به تنوع و گستردگی طرحهای . باشدها و استانداردهای مورد نیاز طرحهای عمرانی مینامهمشخصات فنی، آیین

عمرانی، طی سالهای اخیر سعی شده است در تهیه و تدوین اینگونه مدارک علمی، از مراکز تحقیقاتی دستگاههای اجرایی 
و پژوهشکده ست، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری در این راستا مقرر شده ا. ذیربط استفاده شود

 .دندار این مهم باشدر تدوین ضوابط و معیارهای فنی بخش راه و ترابری عهدهحمل و نقل 
باشد های مهم فنی در بخش راه و ترابری استفاده از عالئم عمودی ، افقی و تجهیزات ایمنی در راهها مییکی از مقوله

 به منظور هدایت بهتر استفاده کنندگان از راه ، پیشگیری از وقوع تصادفات و کاهش صدمات ناشی از حوادث ترافیکی که
های ناشی از عوامل نامساعد نظر به اینکه عالئم عمودی ، افقی و تجهیزات ایمنی در راهها در معرض آسیب. روندبکار می

محیطی ، برخوردهای ترافیک عبوری و ناهنجاریهای اجتماعی قرار دارند ، انجام عملیات منظم و مداوم نگهداری برای حفظ 
راهنمای نگهداری از عالئم و تجهیزات « با عنوان عملکرد مطلوب آنها ضروری است به همین منظور تدوین این نشریه 

  .رنامه کار قرار داده شددر ب» ایمنی راه 
نحوه نگهداری از عالئم و تجهیزات ایمنی مند نمودن این دستورالعمل به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی و ضابطه

در تدوین . کشور متناسب با امکانات موجود و سازگار با شرایط و مقتضیات اقلیمی کشور، تهیه و تدوین شده است راههای 
     .     است تا عالوه بر تجربیات سالهای گذشته، از استانداردها و ضوابط معتبر خارجی استفاده شوداین نشریه سعی شده



و کارشناسان دیگر حمل و نقل ۀ پژوهشکدمعاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری ، از پایان در 
همچنین از شرکت مهندسین مشاور رهروان عمران ای و دستگاههای ذیربط از جمله سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

زیر که با راهنمائیهای ارزنده خود ما را در تدوین و بررسی این  کارشناسانو که تدوین کننده اصلی این مجموعه بودند 
 .نماید تشکر و قدردانی میدادندمجموعه یاری 

 
  :پژوهشکده حمل و نقل

 مهندس حسین روزیخواه دکتر محمود عامری
 اللهیمهندس فرشاد هیبت فرهاد مهریاریندس مه

  شاهین شعبانیمهندس 
 

 : کننده مجری تهیهکارشناسان 
 مهندس نوید حسینی دکتر بهنام امینی

 مهندس فرشاد غیبی دکتر حسین قهرمانی
 مهندس سعید فراهانی اهللا رضائیمهندس روح

  مهندس مقصود پوریاری
 

 :گروه ناظرین 
 مهندس اصغر نادری ظیمی تبریزیدکتر سیدمهدی ع

  مهندس سیدرضا حسینی
 

 ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه
 مهندس میرمحمود ظفری بهناز پورسیدمهندس 

 اللهیمهندس طاهر فتح مهندس علیرضا دولتشاهی
  مهندس علی تبار

 
 .باشیممهندسی کشور فنی ه  در خدمت به جامع، توفیق روزافزون این کارشناسانامید است در آینده شاهد
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 معاون امور فنی                                                                                                                      

    1385 



 فهرست مطالب
 

 صفحه عنوان                                                                                                                   
 پیشگفتار

 1.................................................................................................................................................................... مقدمه -1فصل 
 1 ......................................................................................................................................  راهنماو دامنه کاربرد  هدف -1-1
 1................................................................................................................................................................راهنما ساختار -1-2
 2 .................................................................................................................... ایمنیداری از عالئم تجهیزات انواع نگه-1-3
 2 ........................................................................................................................................ در برنامه نگهداری  بازرسی-1-4

 2 ............................................................................................................................................. هدف از بازرسی -1-4-1
 3 ..............................................................................................................................................ها بندی راه  طبقه-1-4-2
 3 ............................................................................................................................................معایببندی   طبقه-1-4-3
 3 ............................................................................................................های بازرسی   پرسنل، تجهیزات و فرم-1-4-4
 3 .................................................................................................................................................. انواع بازرسی -1-4-5

 
 7 .....................................................................................ها  اصول و مبانی نگهداری از عالئم عمودی راه-2فصل 

 7 ........................................................................................................................................................................... کلیات-2-1
 7 ............................................................................................................................................. هدف و چارچوب-2-1-1
 7.........................................................................................................................................بندی  تعریف و طبقه-2-1-2
 7.......................................................................................................بازتابندگی برگشتی عالئم عمودی اصول -2-1-3
 9 ...................................................................................................................................................... دوام عالئم-2-1-4
 11................................................................................................................................... اقدامات نگهداری تابلو -2-1-5
 11........................................................................................................................ عوامل مؤثر در نگهداری تابلو -2-1-6
 12............................................................................................................................ عوارض نگهداری نامناسب -2-1-7

 12..................................................................................................................................................های نگهداری   فعالیت-2-2
 12.............................................................................................................................................................مقدمه  -2-2-1
 12..................................................................................................................................................... اقالم کاری -2-2-2
 15................................................................................................................ شناسایی نیازهای نگهداری عالئم -2-2-3
 15............................................................................................................................................................ بازرسی -2-2-4
 16...........................................................................................................................................بندی معایب   طبقه-2-2-5
 17.................................................................................................................................. شناسایی مسائل تابلوها -2-2-6
 18.............................................................................................................. روند رسیدگی و اقدام به رفع معایب -2-2-7
 19..................................................................................................... تعمیرات اضطراری خارج از ساعات اداری -2-2-8
 19................................................................................................................................ اصالحی میدانی  اقدامات-2-2-9
 25............................................................................................................................. تعمیر و تعویض پایه تابلو -2-2-10
 28.......................................................................................................................................................... پیگیری-2-2-11

 28....................................................................................................... تسهیالت، تجهیزات، مصالح و پرسنل نگهداری -2-3



 28............................................................................................................................................................. مقدمه -2-3-1
 29................................................................................................................... تسهیالت و تجهیزات نگهداری  -2-3-2
 31........................................................................................................................................................... مصالح  -2-3-3
 34............................................................................................................................................. پرسنل نگهداری -2-3-4

 36.........................................................................................................................  مدیریت نگهداری عالئم عمودی راه-2-4
 36............................................................................................................................................................... کلیات-2-4-1
 36.................................................................................................................................... سطح خدمت نگهداری-2-4-2
 36.................................................................................................................... عناصر سیستم مدیریت نگهداری-2-4-3
 37.......................................................................................................................... سازماندهی عملیات نگهداری-2-4-4
 38.....................................................................................................................................برداری از عالئم  سیاهه-2-4-5

 
 43..........................................................................................ها   اصول و مبانی نگهداری از عالئم افقی راه-3فصل 

 43.......................................................................................................................................................................... کلیات -3-1
 43............................................................................................................................................ هدف و چارچوب -3-1-1
 43................................................................................................................................... بندی عالئم افقی طبقه -3-1-2
 45............................................................................................................................ ها کشی های خط رنگ انواع -3-1-3
 46..............................................................................................................................................کشی  کیفیت خط-3-1-4
 47..............................................................................................................................................ها کشی  دوام خط-3-1-5
 47........................................................................................................................................)گالسبید(دانه   شیشه-3-1-6

 48.............................................................................................................................. های نگهداری عالئم افقی فعالیت -3-2
 48.............................................................................................................................................................. کلیات -3-2-1
 48............................................................................................................................................................ بازرسی -3-2-2
 50........................................................................................................................................... اقدامات نگهداری -3-2-3
 54........................................................................................................................................................ زمان اقدام-3-2-4

 56....................................................................................................... تسهیالت، تجهیزات، مصالح و پرسنل نگهداری -3-3
 56.............................................................................................................................................................. کلیات -3-3-1
 56..................................................................................................................................... تجهیزات و ابزار الزم -3-3-2
 58.................................................................................................................................................... مصالح الزم -3-3-3
 58............................................................................................................................................................. پرسنل -3-3-4
 59................................................................................................................................................ مشخصات فنی-3-3-5

 63.............................................................................................................................. مدیریت نگهداری عالئم افقی راه -3-4
 63.............................................................................................................................................................. کلیات -3-4-1
 63....................................................................................................................... عناصر برنامه نگهداری ساالنه -3-4-2
 64...........................................................................................................................................سیاهه عالئم افقی -3-4-3
 65............................................................................................................................................................ بازرسی -3-4-4
 66.........................................................................................................................................ها فعالیت هماهنگی -3-4-5
 67.............................................................................................................................................. مالحظات هزینه-3-4-6

 



 69.................................................................................ها   اصول و مبانی نگهداری از تجهیزات ایمنی راه-4فصل 
 69 ........................................................................................................................................................................... کلیات-4-1

 69.............................................................................................................................................. هدف و چارچوب-4-1-1
 69 ..............................................................................................................بندی تجهیزات ایمنی تعریف و طبقه -4-1-2
 70............................................................................................................................................................ها  حفاظ-4-1-3
 71 .................................................................................................................................................... مهار انتهایی-4-1-4
 72.......................................................................................................................................................گیرها  ضربه-4-1-5
 73..................................................................................................................................... دیوارهای صوت شکن-4-1-6
 74.......................................................................................................................................ها ها و نورشکن  توری-4-1-7
 75.....................................................................................................................................ها  سیستم روشنایی راه-4-1-8
 76........................................................................................................................ سیستم روشنایی و تهویه تونل-4-1-9
 77....................................................................................................................................زن های چشمک  چراغ-4-1-10
 77...............................................................................................های هوشمند کنترل و ایمنی ترافیک  سیستم-4-1-11

 78................................................................................................................... نگهداری تجهیزات ایمنی راههای  فعالیت-4-2
 78............................................................................................................................................................... مقدمه-4-2-1
 79......................................................................................................................................................اقالم کاری -4-2-2
 80............................................................................................................................................. نگهداریاقدامات -4-2-3

 100........................................................................................................ تسهیالت، تجهیزات، مصالح و پرسنل نگهداری-4-3
 100............................................................................................................................................................... مقدمه-4-3-1
 101.........................................................................................................................................تسهیالت نگهداری -4-3-2
 103...............................................................................................................تجهیزات میدانی و مصالح نگهداری -4-3-3
 109.............................................................................................................................................. پرسنل نگهداری-4-3-4

 110...................................................................................................نگهداریهای   زمان الزم برای انجام فعالیت-4-3-5       
 111................................................................................................................................................ مشخصات فنی-4-3-6
 
  113............................................................................. ایمنی و کنترل ترافیک در کارگاه عملیات نگهداری -5فصل 

 113............................................................................................................................................................................ کلیات-5-1
 113....................................................................................................................................... اصول ایمنی در منطقه کاری-5-2
 114............................................................................................................................................. کنترل ترافیکهای حوزه -5-3

 114............................................................................................................................................ ناحیه هشدار اولیه-5-3-1
 115.......................................................................................................................................... ناحیه انحراف مسیر-5-3-2
 115................................................................................................................................................... ناحیه عملیات-5-3-3
 115...................................................................................................................................................... ناحیه پایانی-5-3-4

 115.................................................................................................................................................. کنترل ترافیکوسایل -5-4
 116............................................................................................................................................................... تابلوها-5-4-1
 116........................................................................................................................................ هدایت مسیروسایل -5-4-2
 117............................................................................................................................................................ها  حفاظ-5-4-3
 118..........................................................................................................................دهی دستی  تجهیزات عالمت-5-4-4



 119........................................................................................................................................... تجهیزات روشنایی-5-4-5
 121................................................................................................................................ عملیاتی کنترل سرعت در مناطق-5-5
 121...........................................................................................................................................های کنترل ترافیک   روش-5-6
 122......................................................................................................................................................های کنار راه  فعالیت-5-7
 122.........................................................................................................................................................های شبانه  فعالیت-5-8
 123............................................................................................................................................................................ ایمنی-5-9
 123..................................................................................................................................................................... انتظامات-5-10
 123...............................................................................................................................ریزی منطقه کنترل ترافیک  طرح-5-11
 125..................................................................................................................................گذاری های نمونه عالمت  طرح-5-12
 

 139........................................................یزات ایمنی راه عالئم و تجهریزی نگهداری  و برنامه  مدیریت-6فصل 
 139.......................................................................................................................................................................... مقدمه -6-1
 139............................................................................................................................................. مدیریت نگهداریسیستم-6-2
 141....................................................................................................................سیستم مدیریت نگهداریعناصر  تشریح -6-3

 141..................................................................................................................................................... اجزای اصلی-6-3-1
 143.............................................................................................................های کاری و استانداردهای آن  فعالیت-6-3-2
 144....................................................................................................ها های کاری و تخمین هزینه  تدوین برنامه-6-3-3
 144.......................................................................................................................... سازماندهی و تخصیص منابع-6-3-4
 144.................................................................................................................................بندی کارها  تعیین و زمان-6-3-5
 145........................................................................................................................... تهیه گزارش و ارزیابی کارها-6-3-6

 150.............................................................................................................های مدیریت نگهداری  مزایای کاربرد سیستم-6-4
  منابع و مراجع-1پیوست 
 برداری های فهرست  فرم-2پیوست 
 های بازرسی  فرم-3پیوست 
 لیست ایمنی  چک-4پیوست 
  استانداردها -5پیوست 
 نامه هژ وا-6پیوست 
 
 
 
 



 فهرست جداول
 

 صفحهعنوان                                                                                                                                                        
 4...........................................................................................................توصیه شده برای بازرسی ایمنی حداقل فراوانی -1-1
 17...................................................................................................................................................بندی معایب تابلو  طبقه-2-1
 19........................................................................................................................................مان رسیدگی به معایب تابلو ز-2-2
 20..............................................................................................................................ها  فواصل زمانی تعویض کلی المپ-2-3
 49.................................................................................................................................ها شیک  فواصل زمانی بازرسی خط-3-1
 49...................................................................................................................................فواصل زمانی بازرسی مسیرنماها -3-2
 52.......................................................................................ها روی انواع مصالح کشی دن خطبر های از بین  کارایی روش-3-3
 55.........................................................................................................................................ها کشی های تجدید خط  زمان-3-4
 92.........................................................................................های سیستم روشنایی راه  المپای  دوره بازه زمانی تعویض-4-1
 120...........................................................................................................................................نما  جهت نمایشگرهای انواع-5-1
 147......................................................................................................................ای نگهداری تابلوها  مقادیر فراوانی برنامه-6-1



 ها فهرست شکل
 

 صفحه                 عنوان                                                                                                                                       
 8..................................................................................................................................................................انواع بازتابش -2-1
 9............................................................................................................................................های برگشتی بازتابنده انواع -2-2
 14...........................................................................................................................................................نحوه نظافت تابلو -2-3
 26..........................................................های مخصوص نصب صفحه تابلو به پایه برای جلوگیری از سرقت انواع بست -2-4
 26............................................................................................................نحوه قرارگیری تابلو در قطعه های مستقیم راه -2-5
 27.............................................................................................................................وسهاقرارگیری تابلو در محل ق نحوه -2-6
 27.........................................................................................................................گونیای مخصوص استقرار صفحه تابلو -2-7
 28...................................................................................................................نحوه کاربرد گونیا برای تنظیم صفحه تابلو -2-8
 30................................................................................................................ نحوه انبار کردن تابلوها در قفسه مخصوص -2-9
 31...................................................................................................................... وانت مخصوص کارهای نگهداری تابلو-2-10
 51.......................................................................................................................................کشی  نظافت محل قبل از خط-3-1
 51.............................................................................................................................................. کنترل گیاهان کناره جاده-3-2
 60...............................................................................................................................کشی گاه آزمایش ضخامت خط دست-3-3
 61...............................................................................................................................گیری مقاومت لغزشی  دستگاه اندازه-3-4
 61.......................................................................................................ها کشی ی خطگیری میزان درخشندگ  دستگاه اندازه-3-5
 62....................................................................................................................................کشی سنج خط  یک نمونه بازتاب-3-6
 83............................................................................................................................................... عملیات تعویض گاردریل-4-1
 83........................................................................................................................................... عملیات نصب پایه گاردریل-4-2
 90........................................................................................................................از تابلوی برق سیستم روشنایی بازرسی -4-3
 92............................................................................................... و نظافت چراغ سیستم روشنایی عملیات تعویض المپ-4-4
 95............................................................................................................................ها  عملیات نگهداری از روشنایی تونل-4-5
 117............................................................................................................................................... تجهیزات اخطاری مرتفع-5-1
 120.................................................................................................................................................. انواع صفحات نمایشگر-5-2
 139................................................................................................................................................فرایند مدیریت نگهداری -6-1
 140..................................................................................................................................ت نگهداری مدیریعناصر سیستم -6-2
 142..................................................................................................................... نگهداریالعات فرایند مدیریتاطنمودار  -6-3
 146....................................................................................................... نمونه استاندارد عملکردی نصب یا جایگزینی تابلو-6-4
 

 
 
 



 

 

 
  اول فصل

  مقدمه-1 

  هدف و دامنه کاربرد راهنما-1-1
اندرکار  ها برای مهندسان دست هدف از این راهنما ارائه دانش و مبانی فنی نگهداری عالئم عمودی وافقی و تجهیزات ایمنی راه

  . وضعیت را مشخص کنندهرای که بتوانند براساس آن سیستم مناسب برای   به گونه؛ است راههانگهداری
، نشریهاین مطالب و تدوین در تهیه  .تهیه و تدوین شده است  راههااندرکار نگهداری این مجموعه برای کاربرد مهندسان دست

در .  در نظر گرفته شوندها و تجهیزات در زمینه نگهداری عالئم و تجهیزات ایمنی آخرین پیشرفتاست که تا حد امکان سعی شده 
نامه و استانداردهای داخلی و خارجی بهره گرفته  عین حال از تجربیات کارشناسان و محققان داخل و خارج کشور و همچنین آیین

 .شده است

  ساختار راهنما-1-2

ی به منظور انتخاب اندرکار نگهدار های الزم را برای مهندسان دست راهنمای نگهداری عالئم و تجهیزات ایمنی، راهنمایی
ها، تهیه   فصل به انضمام پیوست6مطالب این راهنما در . کند های نگهداری عالئم عمودی، افقی و تجهیزات، فراهم می بهترین روش

 :و به شرح زیر تنظیم شده است

  مقدمه-1
 ها  راهعالئم عمودیاز نگهداری اصول و مبانی  -2
 ها راه  عالئم افقی ازنگهداریاصول و مبانی  -3
 ها  راهتجهیزات ایمنیاز نگهداری اصول و مبانی  -4
 نگهداریعملیات   در کارگاهو کنترل ترافیک  ایمنی -5
 نگهداریریزی  و برنامه مدیریت -6
ای   گونه به4 و 3، 2های  تنظیم مطالب فصل. های مشابه یکسان باشد بندی مطالب در فصل المقدور سعی شده است تا پیکره حتی
  . استشود و جداگانه نیز قابل استفاده  هر یک از آنها مجموعه نسبتاً کاملی را شامل میاست که
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ها جزئیات فنی مکمل  در پیوست.  ارائه شده است6 و 5، 1های  ب مشترک مربوط به عالئم و تجهیزات مختلف در فصلمطال
برداری عالئم و تجهیزات در   بازرسی و فهرست های ترین آنها برای مهندسان نگهداری، فرم متن ارائه شده است که از جمله جالب

ها و مصالح ساخت عالئم که مؤسسات  ای مربوط به مشخصات فنی، دستورالعمل استاندارده5در پیوست .  است3 و 2پیوست 
 .گردد اند، ارائه می استاندارد کشورهای اروپایی و آمریکایی تهیه کرده

  انواع نگهداری از عالئم تجهیزات ایمنی-1-3
 :گردد ها به سه بخش تقسیم می  نگهداری از عالئم و تجهیزات و تأسیسات ایمنی راه

 ؛اری پیشگیرانهنگهد -
 ؛ ای نگهداری دوره -
 .نگهداری اضطراری -

های زمانی مشخصی برای کاهش احتمال خرابی و   است که طبق بازهای های کاری  فعالیت:نگهداری پیشگیرانه −
 این نوع نگهداری شامل بازرسی، تعویض و .شود  انجام می ایمنی تجهیزات عالئم واطمینان از عملکرد مؤثر و مستمر

 .طعاتی است که عمر خدمت آنها به اتمام رسیده استتعمیر ق
بندی مناسب برای اطمینان از  های کاری منظمی است که مطابق برنامه زمان  شامل فعالیت:ای نگهداری دوره −

ای از  های کاری گسترده  این نوع نگهداری شامل فعالیت.شود انجام میایمنی  تجهیزات  عالئم وعملکرد مؤثر و مستمر
های مختلف، نصب، تعمیر،  ، تنظیم و اصالح قسمت ایمنیتجهیزات عالئم و یدگی به شرایط و وضعیت فیزیکیجمله رس
 .ستنظایر اینها تعویض قطعات و ،نظافت

ای است که برای رساندن  ه ریزی شد های کاری غیربرنامه  این نوع نگهداری شامل فعالیت:نگهداری اضطراری −
 های اساسی مؤثر در عملکرد نگهداری برای رسیدگی به خرابی. شود ب انجام میتجهیزات به شرایط و عملکرد مناس

وفان، سیل، زلزله و توجود آمده در اثر حوادث غیرمترقبه همچون ه های ب خرابی. شود  انجام می ایمنی تجهیزاتعالئم و
 ،نگهداری اضطراریبه دلیل اهمیت . شوند در این نوع نگهداری رسیدگی می ها همچنین تصادفات و خرابکاری

ای تجهیزات  های سازه رسیدگی به خرابی. روز انجام شود های آن باید در اسرع وقت و در کلیه ساعات شبانه فعالیت
 .شود های اضطراری انجام می براساس نگهداری

  بازرسی در برنامه نگهداری-1-4

  هدف از بازرسی-1-4-1
.  استمورد نیاز شناسایی نقایص و مشکالت و تعیین اقدامات ، ایمنینگهداری عالئم و تجهیزاتهمانا هدف از بازرسی 

 حد بهعالئم و تجهیزات ایمنی فعلی بازگرداندن وضعیت یا و وضعیت اولیه های نگهداری شامل کلیه کارهای الزم برای حفظ  فعالیت
 .پذیرد  انجام میایمنی و تفصیلیر دو قالب بازرسی ها، د ها و خرابی بندی راه ها با توجه به طبقه این بازرسی.  قبول و ایمن استمورد
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 ها بندی راه  طبقه-1-4-2
ها براساس حجم و نوع ترافیک آنهاست تا مبنایی برای تخصیص منابع  ها، تعیین الگویی از راه هدف از تعریف سلسله مراتب راه

با توجه به این . ها زیربنای راهبرد کارآمد نگهداری است هبندی مناسب را رده. ها و کارهای نگهداری بعدی باشد الزم در انجام بازرسی
 :شود ریزی کارهای نگهداری به صورت زیر در نظر گرفته می ها برای برنامه بندی راه موضوع، طبقه
 آزادراه و بزرگراه −
  اصلی  راه −
    فرعی  راه −
 راه روستایی −

 بندی معایب  طبقه-1-4-3
 :شود بندی می ها به دو رده کلی طبقه  عالئم و تجهیزات ایمنی راهمعایب

 د؛نای کوتاه مدت دار  و یا خطر خرابی سازهکنند می عاجل مخاطره ایجاد ، چرا کهمعایبی که نیاز به توجه فوری دارند) 1(
 .ارنداند و نیاز به نگهداری قبل از عملیات جاری د  که منجر به کیفیت نامطلوب شدهمعایبی) 2(

سازی در هنگام بازرسی وجود  چنانچه امکان اصالح و ایمن. دنسازی شو تر اصالح و ایمن  باید هرچه سریعنخستمعایب گروه 
 .  ساعت به انجام برسد24 باید ظرف حداکثر ، این کارنداشته باشد

رده اول این معایب باید مطابق . وندش بندی می معایب گروه دوم به دو رده با اولویت زیاد تا متوسط و با اولویت کم تقسیم
 زمانی یک هفته تا  گردند اصالح شوند و این کار معموال ً باید در بازه های کاری که با توجه به نوع نقص و نوع راه تهیه می برنامه

 .یک ماه صورت گیرد
بروز اشکال در عملکرد عالئم و رده دوم این معایب، که معایب سطحی و ظاهری هستند و عدم اصالح آنها در دراز مدت باعث 

 . ماه باشد6تجهیزات خواهد شد، می توانند به برنامه نگهداری جاری بعدی موکول شوند اما به هر حال نباید این دوره زمانی بیشتر از 

 های بازرسی   پرسنل، تجهیزات و فرم-1-4-4
 . ارک دیده شود که در آنها انواع عیوب ذکر شده باشدهای بازرسی تد دهی و فهرست های گزارش برای کارکنان بازرسی باید فرم

آوری  به منظور افزایش کارایی، جمع. دهی باید بالفاصله پس از بازرسی، تکمیل و به نحو مناسبی نگهداری شوند های گزارش فرم
 .شود وصیه میآوری اطالعات قابل حمل و مکانیزه ت های مکتوب، کاربرد وسایل جمع و پردازش اطالعات و کاهش گزارش

کلیه پرسنل بازرسی باید آشنایی کافی و حس . های سازندگان آنها به کار گرفته شوند تجهیزات بازرسی باید مطابق توصیه
 .های الزم را در این خصوص دیده باشند آنها باید آموزش. پذیری در مورد این کار داشته باشند مسئولیت

  انواع بازرسی -1-4-5
توان به  ها را می این بازرسی . برای تعیین نیاز به کارهای نگهداری باید به طور منظم بازرسی شوند،ها منی راهعالئم و تجهیزات ای

 .بندی کرد دو نوع بازرسی ایمنی و بازرسی تفصیلی طبقه
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  بازرسی ایمنی-1-4-5-1

این گونه معایب . کند  و یا ناراحتی میبازرسی ایمنی به منظور شناسایی معایبی است که برای استفاده کنندگان راه، ایجاد خطر
 .گیرد  ساعت صورت می24مستلزم توجه فوری است و رفع آنها ظرف حداکثر 

چنانچه انجام بازرسی صحیح از داخل خودرو .  از درون خودرو در حال حرکت آهسته انجام داد توان بازرسی ایمنی را می
 .در هر حال ضروری است که ایمنی کارکنان بازرسی نیز رعایت شود. نجام گیرد ا پذیر نباشد، باید این کار به صورت پیاده امکان

 :است) 1-1(بندی راه مطابق جدول  حداقل فراوانی بازرسی ایمنی برحسب طبقه
 

   حداقل فراوانی توصیه شده برای بازرسی ایمنی:)1-1(جدول 

 حداقل فراوانی توصیه شده نوع راه

 ک بار ی روز1 -2 آزادراه و بزرگراه

  یک بار روز7  اصلی راه

  یک بار ماه3   فرعی راه

  یک بار ماه3 راه روستایی
 

در تعیین نواحی بازرسی . باید پرسنل کافی برای انجام حداقل فراوانی بازرسی توصیه شده فراهم شود در ادارات کل راه و ترابری 
 .صر شبکه مورد توجه قرار گیرندهای عنا ایمنی باید وضعیت ترافیکی، سوابق تصادفات و ویژگی

های پلیس و سایر مسئوالن و یا شکایات مردمی و یا وقوع عوامل غیر مترقبه مانند توفان و سیل  منظور پاسخگویی به گزارش به
های  رههای ایمنی باید در حین و یا بعد از دو بخشی از بازرسی. یابد های ایمنی اضافی ضرورت می و موارد دیگر نیز انجام بازرسی

 .بارندگی انجام شود
 سال بایگانی شود تا در صورت لزوم آماده و قابل استفاده 6کم به مدت  های بازرسی و اطالعات مربوط به آن باید دست گزارش

 .باشد

  بازرسی تفصیلی-1-4-5-2

با وجود این هر گونه . آید بازرسی تفصیلی فقط به منظور مشخص کردن عیوبی که نیاز به نگهداری جاری دارند به کار می
معموالً انواع معایبی که شناسایی و ثبت . مخاطره فوری که در حین بازرسی تفصیلی مشخص شود نیز باید مورد توجه قرار گیرد

 . های بازرسی اضافه کرد توان به فرم سایر نقایص را می. شوند بندی  گردند، باید کدبندی و فهرست می
ها در اختیار پرسنل بازرسی  های مورد بازرسی به همراه جداول کدبندی خرابی ای از راه ید نقشهقبل از انجام بازرسی تفصیلی با

چنانچه نقصی در داخل فرم نگنجد . در هنگام بازرسی باید موقعیت معایب و کد مربوط به آن در کروکی محل ثبت شود. قرار گیرد
 .باید شرح آن به صورت خالصه وارد شود
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در این حالت نیازی به ثبت جداگانه بازرسی ایمنی . توان به صورت همزمان با بازرسی تفصیلی انجام داد بازرسی ایمنی را می
با .  ماه یک بار انجام شود6کم هر  بازرسی تفصیلی باید دست. توان از اسناد مربوط به بازرسی تفصیلی استفاده کرد وجود ندارد و می

 .های مربوط به آن مطرح خواهد شد نوع عالئم و تجهیزات متفاوت است که در بخشاین حال، فراوانی بازرسی تفصیلی بسته به 
 
  

 
 
 
 
 



 

 

  7اصول و مبانی نگهداری از عالئم عمودی -فصل دوم

 صل دومف
 ها  اصول و مبانی نگهداری از عالئم عمودی راه

  کلیات-2-1

  هدف و چارچوب-2-1-1
برداری، بازرسی، تعمیر و تعویض تابلوها اطالق  سیاهه ساخت، نصب، مانندها   فعالیتای از نگهداری عالئم عمودی به مجموعه

های نگهداری عالئم عمودی برای   این راهنما ارائه روش ازدفه. رسد  انجام میبه آنها کارایی مطلوبشود که به منظور حفظ  می
 . پردازند یهای نگهداری م ریزی و مدیریت فعالیت  به امر برنامهراه و ترابریاستفاده مهندسانی است که در ادارات 

ات و مصالح مورد نیاز ریزی، پرسنل و تجهیز های برنامه المقدور دانش فنی، روش در تدوین این راهنما سعی بر آن است که حتی
 .برای نگهداری عالئم عمودی ارائه شود

 بندی   تعریف و طبقه-2-1-2
هایی به کار  روند؛ لذا آنها را باید فقط در محل ها به کار می عالئم عمودی به منظور کنترل و هدایت ترافیک و افزایش ایمنی راه

 . برد که به آسانی بتوان به این اهداف دست یافت
 :شوند مودی به سه دسته تقسیم میعالئم ع

  عالئم انتظامی-
رود  کار میه  رفت و آمد وسایل نقلیه در معابر ب شدن ایمنی و روانافزایشاین عالئم شامل مجموعه عالئمی است که به منظور 

 .کند ها و رفتارهای ممنوع و مجاز رانندگی آگاه می و رانندگان را از محدودیت
  عالئم اخطاری-

 .رود کار میه رو خواهد شد ب هی که راننده در مسیر با آنها روبهایئم برای نشان دادن خطراین عال
  عالئم اخباری-

 .دهد ها، وسایل و امکانات مورد نیاز رانندگان را نشان می این عالئم اطالعات مربوط به مسیرها، مکان

  اصول بازتابندگی برگشتی عالئم عمودی -2-1-3
بدین . های مختلف روشنایی و جوی، به سهولت برای رانندگان وسایل نقلیه قابل دیدن و تشخیص باشند یتتابلوها باید در وضع

 .شود  برای زمینه یا نمادها استفاده می برگشتیتابندهبازمنظور در بسیاری از تابلوهای ترافیکی از مواد 
روشنی نور بازتابشی، بستگی . طح آن منعکس شودافتد که نور تابیده شده به یک جسم از س بازتابش نور هنگامی اتفاق می

اند از  به طور کلی سه نوع بازتاب وجود دارد که عبارت. دهنده دارد مستقیم به شدت نور منبع تابش و جنس مصالح جسم بازتاب
 .ای و برگشتی پراکنشی، آینه
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، وسایل نقلیه، تابلوهای  د روسازی راهشود که نور به جسمی با سطح غیرصیقلی مانن بازتاب پراکنشی در صورتی ایجاد می
شود و فقط مقدار اندکی از آن به  های مختلف منعکس می در این صورت نور در جهت. آمیزی شده و نظایر اینها برخورد کند رنگ

 .به این دلیل موادی که بازتاب پراکنشی دارند، در هنگام شب قابلیت دیدشان ضعیف است. یابد طرف منبع نور بازتاب می
ای  در این صورت نور از روی سطح جسم، تحت زاویه. دهد که نور به سطحی صیقلی برخورد کند ای هنگامی رخ می بازتاب آینه

 به منبع  فقط در حالتی که تابش نور دقیقاً عمود بر سطح باشد، نور مستقیماً. گردد مساوی ولی مقابل با جهت نور تابشی منعکس می
 .شود بازگردانده می

چون در این . افتد که نور تابیده شده به یک جسم، مستقیماً به سوی منبع نور بازتاب گردد ب برگشتی در صورتی اتفاق میبازتا
این نوع . آید گردد، بنابراین برای ناظری که در نزدیکی منبع نور قرار دارد، روشن به نظر می ای از نور باز می حالت بخش عمده

 .آید ایل کنترل ترافیک به کار میبازتابش در تابلوها و سایر وس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  انواع بازتابش-1-2شکل 

 

 

  بازتاب پراکنشی-الف

ای  بازتاب آینه-ب  

  بازتاب برگشتی-پ
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  تابلوهای ترافیکی برگشتیتابندگیباز انواع -2-1-3-1

 کروی و های دانه شیشهیکی با ، توان آنها را به دو گروه اصلی  وجود دارد ولی میی برگشتیها تابندهبازگرچه انواع مختلفی از 
 کروی و یک صفحه بازتابنده واقع در نقطه کانونی آن دانه شیشهدر نوع اول از . بندی کرد  طبقه،های کنجی  بازتابندهدیگری با

 و به طرف سطح شود ه مینور تابشی در هنگام عبور از سطح دانه شکست. گرداند شود که نور تابشی را به منبع آن برمی استفاده می
 ه در هنگام خروج از دانه شکست  و مجدداً، نور از روی سطح بازتابنده پشت دانه منعکسسپس این. دگرد پشت دانه منحرف می

 .گردد  و به منبع نور باز میشود می
 ،نور وارد شده از سطح جلویی. اند قرار گرفتهیکی از زوایا  رأس بر رویهایی است که   شبیه به مکعب،سطح پشتی بازتابنده کنجی

های مکعب ضروری نیست زیرا نور  پوشش بازتابنده برای وجه. گردد بازمینور  و به منبع بدیا میبازتاب  ،مکعبدیگر از روی سه وجه 
 .یابد  بحرانی بازتاب میزاویهای کمتر از   زاویه، باتابیده شده به یک سطح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های برگشتی  انواع بازتابنده-2-2شکل 

 

   دوام عالئم-2-1-4
، تولیدکننده تابلو ممکن است  مثالً.  مصالح برای تابلوهای ترافیکی، عمر مفید روکش بازتابنده تابلو استنکته مهم در انتخاب

که ممکن   درصد کاهش نخواهد یافت، در حالی50 ساله بیش از 7تضمین کند که خاصیت بازتابندگی برگشتی نوعی شبرنگ در دوره 
بنابراین گرچه هزینه اولیه نوعی شبرنگ ممکن . برای دوره ده ساله ارائه دهندتری، همین تضمین را  تر و گران است مصالح مرغوب

البته در برخی موارد ممکن است تابلو قبل از آنکه به طور . کننده باشد تواند جبران تر آن می است بیشتر باشد ولی عمر مفید طوالنی

  بازتابنده کروی-الف

  بازتابنده کنجی-ب
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بسا انتخاب مصالح با هزینه اولیه کمتر، بهتر   این صورت چهدیدگی، سرقت و یا خرابکاری گردد که در کامل فرسوده شود دچار آسیب
 . باشد

  تابلوفرسودگی -2-1-4-1

های مختلف روزانه و  برای انجام این وظیفه، ضروری است آنها در وضعیت. تابلوهای ترافیکی باید به رانندگان اطالع رسانی کنند
شوند و پس از مدتی نیاز به بازسازی و یا  در اثر عوامل مختلفی فرسوده میتابلوها . شبانه قابلیت دید و خوانایی کافی داشته باشند

های برگشتی در اثر عواملی از قبیل نور خورشید، آب و هوا، سایش ذرات و آلودگی  با افزایش عمر تابلو، شبرنگ. کنند تعویض پیدا می
 . شوند هوا دچار کاهش بازتاب می

با افزایش فرسودگی، قابلیت دید و . ها از سطح جاده و یا از طریق هوا کثیف شوند یندهها ممکن است در اثر پاشش آال این ورقه
یابد، تا حدی که ممکن است رانندگان دیگر قادر به درک پیام تابلو در زمان مناسب برای انجام  خوانایی آنها به تدریج کاهش می

عملیات نگهداری تابلوها که فرسودگی آنها را به تأخیر . ابدی واکنش مقتضی نباشند و در نتیجه کنترل ترافیک و ایمنی کاهش 
 .اندازد هم از نظر اقتصادی و هم از نظر ایمنی دارای اهمیت است می

 . برای درک بهتر نیاز به نگهداری صحیح، ضروری است نحوه فرسودگی روکش تابلوها مورد توجه قرار گیرد
 :ده به شرح زیر استپنج نوع فرسودگی در تابلوهای ترافیکی بازتابن

های هوا ممکن است به تدریج پالستیک  در اثر اشعه ماوراء بنفش نور خورشید و آالینده :پریدگی  کدرشدگی و رنگ-1
ها باعث کاهش بازتابندگی   این فرسودگی.های به کار رفته در روکش کمرنگ گردند و رنگ ودشفاف روکش تابلو کدر ش

 .کند استفاده می  را به تدریج بیشود و تابلوی ترافیکی برگشتی می

 در این حالت، .تواند باعث ترک شود  انبساط حرارتی بین روکش و صفحه تابلو می ضریب اختالف: ترک برداشتن-2
 .ظاهر تابلو در روز چندان مطلوب نخواهد بودبه هر حال شود ولی   نمیدار خدشهطور مستقیم ه  شبانه ب برگشتیتابندگیباز

تواند باعث فرسایش سطحی تابلو وایجاد  میموجود در هوا  باد و یا مواد شیمیایی برخوردی به وسیله ذرات :شی سا-3
 و نمای روزانه تابلو به یابد میدر این صورت روشنی تابلو به خاطر بازتابش پراکنشی کاهش . ناهمواری در رویه آن شود

 .خاطر کدر شدن الیه روکش پالستیکی نامطلوب خواهد بود

.  شودکامالً جدا در اثر چسبندگی نامناسب روکش ممکن است ورقه روکش از صفحه تابلو :رقه و پوسته کردن و-4
 تابلو و ظاهر آن بازتابدر هر دو صورت . دگردهای داخلی روکش نیز جدایی ایجاد  همچنین ممکن است میان الیه

 .شود نامطلوب می

 در عمق رویه تابلو نفوذ نکرده یفیچنانچه کث. ر طول عمر تابلو استترین نوع فرسودگی د  رایج مورداین :شدن کثیف -5
 باشد و روشنی و ظاهر تابلو شدنیشوی طبیعی باران و یا عملیات نگهداری برطرف و باشد ممکن است از طریق شست

 .حفظ شود
 که در ،د و یا خرابکاری نیز آسیب ببینندالبته تابلوها ممکن است در اثر برخور. ها وجود دارد  ترکیبی از این خرابی،در غالب موارد

 .های بعد به آن اشاره شده است بخش



 

 

  11اصول و مبانی نگهداری از عالئم عمودی -فصل دوم

   نگهداری تابلواقدامات -2-1-5
تابلوهای خرابکاری شده، آسیب دیده، از نظر پنهان شده و یا به سرقت رفته . اقدام بموقع برای حفظ کارایی تابلو بسیار مهم است

 .عث بروز تصادفات شونداند و ممکن است با برای ترافیک خطرناک
 .بندی کرد توان به سه گروه جاری، پیشگیرانه و اضطراری رده های نگهداری تابلوها را می روش

  جاریاقدامات -2-1-5-1

گیرد تا اطمینان حاصل شود که  ای مدون و به طور منظم انجام می اقدامات جاری متشکل از اقداماتی است که طبق برنامه
نظافت، تعمیر، تعویض رویه : این اقدامات شامل اینهاست. رای انتقال پیام خود به رانندگان، کارایی مطلوبی دارندتابلوهای ترافیکی ب

تابلو به خاطر فرسودگی یا آسیب دیدگی، تعمیر پایه آسیب دیده یا صفحه خم شده تابلو، قطع شاخ و برگ درختانی که تابلو را مخفی 
 .که نورپردازی دارنداند و تعویض المپ تابلوهایی  کرده

شود تا تابلوها همواره در وضعیت مناسب  بندی و نوع اقدامات جاری و روزانه تابلوها براساس مشاهدات میدانی مشخص می زمان
 .و مطلوب حفظ شوند

  پیشگیرانهاقدامات -2-1-5-2

با استفاده از سیستم اطالعات . شود د میپریدگی ایجا در تابلوها فرسودگی و رنگ در اثر عوامل محیطی و ترافیکیبا گذشت زمان 
جو شود تا سن،  و  پایگاه اطالعات تابلوها جستدر  باید زمینهدر این . توان برنامه جایگزینی گروهی تابلوها را تدوین کرد تابلوها می

 .شود د نیاز نیز استفاده میاز این اطالعات برای برآورد بودجه مور. دست آیده ند بگردموقعیت و تعداد تابلوهایی که باید تعویض 
 
  اقدامات اضطراری-2-1-5-3

این کارها . شود بایست برای رفع نقایص تابلوها فوراً انجام  ای است که می های غیر برنامه اقدامات اضطراری متشکل از اقدام
اری شامل مواردی از قبیل کارهای اضطر. ممکن است در ساعات کاری روزانه و یا در خارج از ساعات رسمی کار به انجام برسد

نصب تابلوهای ترافیکی در مواقع . جایگزینی تابلوهای مفقود شده و تابلوهای آسیب دیده در اثر خرابکاری، توفان و یا تصادف است
 .شود بروز بالیای طبیعی نیز در زمره این اقدامات محسوب می

رعایت «، »ایست« مانند -ر مورد برخی از تابلوهای انتظامیبندی اقدامات اضطراری تابلوها، به خصوص د ایجاد سیستم اولویت
 . ضروری است-»ورود ممنوع«و » حق تقدم

   عوامل مؤثر در نگهداری تابلو-2-1-6
توان به منابع مالی و انسانی، شرایط محیطی و  ای در نگهداری تابلوها تأثیرگذارند، که از جمله آنها می به طور کلی عوامل گسترده

اند ممکن است به خاطر تغییر اوضاع، دیگر مورد  ها نصب شده برخی از تابلوهایی که در راه.  کیفیت مصالح و اجرا اشاره کردترافیکی و
توان از  در هر صورت با حذف تابلوهای زائد می. صالح نصب نکرده باشند نیاز نباشند؛ یا ممکن است برخی از تابلوها را مسئوالن ذی
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تواند باعث  به عالوه، حذف تابلوهای غیر ضروری می. وها کاست و ایمنی و زیبایی منظر راه را بهبود بخشیدهای نگهداری تابل هزینه
 .تر شود افزایش کارایی تابلوهای مهم

به خاطر ماهیت کار نگهداری، ضروری . ترین موضوعات مدیریت نگهداری عالئم است وری کارکنان یکی از مهم میزان بهره
. هداری تابلوها درک صحیحی از اهمیت تابلوها در ایمنی ترافیک داشته باشند و به طور خودجوش عمل کننداست که کارگران نگ

وری کارکنان میدانی نگهداری تابلوها، به عنوان اصلی مهم در  بنابراین در ادارات راه و ترابری باید سیستم آموزش و نظارت بر بهره
 .برنامه مدیریت نگهداری،  برقرار شود

  نامناسب  عوارض نگهداری-2-1-7
ترین این عوارض  دو مورد از مهم. شود ها می  در نگهداری مناسب تابلوها، موجب بروز عوارض جدی در شبکه راه کوتاهی

 .کاهش ایمنی و کاهش میزان کارایی راه، و در نتیجه افزایش احتمال وقوع حوادث رانندگی: اند از عبارت
همچنین فقدان یک تابلو یا . تواند مستقیماً باعث بروز تصادفات شدید رانندگی شود هداری تابلو میمفقود شدن و یا کوتاهی در نگ

عالوه بر اینها . تواند باعث ایجاد اختالل در سیستم ترافیک گردد وجود تابلوی غیر ترافیکی و متفرقه نظیر تابلوهای تبلیغاتی می
 .عویض نشوند، این خود باعث ترویج خرابکاری تابلوها در جامعه خواهد شدچنانچه تابلوهای خرابکاری شده بموقع تعمیر یا ت

 های نگهداری  فعالیت-2-2

  مقدمه-2-2-1
تابلوهای . نگهداری صحیح از عالئم عمودی برای تضمین قابلیت دید و خوانایی آنها، هم در روز و هم در شب، ضروری است

عالوه بر نگهداری کالبدی تابلوها، نگهداری عملکردی . کنند  عابران پیاده را جلب میتمیز، خوانا و با نصب صحیح، احترام رانندگان و
برداری فعلی معبر انطباق یابند و یا  سیستم عالئم عمودی نیز ضروری است، به این معنی که وسایل کنترل ترافیک با وضعیت بهره

ابلوی متفاوتی در یک محل ضروری تشخیص داده شود، به در صورتی که نصب ت. در صورت نیاز، عالئم غیر ضروری برداشته شوند
 .گیری برای نصب تابلوی جدید تأثیر بگذارد هیچ وجه نباید مطلوب بودن وضعیت تابلوی موجود در تصمیم

  اقالم کاری-2-2-2
ها  این فعالیت. شود هایی است که موجب حفظ کارایی مطلوب و افزایش عمر مفید آنها می نگهداری عالئم شامل مجموعه فعالیت

قطع شاخ و برگ . شود شامل تعمیر و تعویض تابلو و همچنین شامل ساخت یا تهیه صفحه تابلو، پایه و یا سایر لوازم مربوط نیز می
 .هاست اند نیز از جمله این فعالیت درختانی که تابلوها را پوشانده

  تابلوصفحه -2-2-2-1

 :شود فت رده تقسیم میهای کاری مربوط به صفحه تابلو به ه فعالیت
 نصب  −
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  تعمیر −
 تعویض −
  روکش −
  بازسازی −
  کنترل گیاهان −
  نظافت −

 : نصب
در حین . های نصب شامل کارهای مربوط به قرارگیری تابلویی جدید در مکانی است که قبالً در آنجا وجود نداشته است فعالیت

ی برای واکنش مناسب راننده، فاصله جانبی و ارتفاع مناسب عملیات نصب ضروری است که اکیپ میدانی، تابلو را در فاصله طولی کاف
در نصب تابلوهای . ای انجام گیرد که سایر عناصر کناره راه نتوانند تابلو را مخفی کنند و بپوشانند نصب تابلو باید به گونه. نصب کنند

 .های کشور ضروری است نامه عالئم راه جدید رعایت ضوابط آیین
 :تعمیر

که   زمانیگرداند تا  شود که تابلو را به وضعیت اولیه یا نزدیک به آن باز می ی میدانی اطالق مییعمیر تابلو به کارهاهای ت فعالیت
 .در صورت نیاز تعویض گردد

 :تعویض
 .و جایگزینی آن با صفحه جدیدتعویض عبارت است از برداشتن صفحه تابلو 

 : در محلروکش
در صورتی که  . در حالی که تابلو روی پایه در محل قرار دارد، رویه موجود آنبردید تابلو روکش عبارت است از قرار دادن رویه ج

توان با بازکردن صفحه تابلو این عمل را در  امکان چسباندن روکش جدید در محل ناممکن باشد و یا نتواند دقیق انجام شود، می
 .کارگاه انجام داد

 :بازسازی
 به محل کارگاه، برداشتن رویه قدیمی با استفاده از فرایند شیمیایی استقرار انتقال تابلو از محل  از بازکردن و استبازسازی عبارت
 .ن رویه جدید روی صفحه خالیشتو یا تراشکاری و گذا

 :کنترل گیاهان
 .شود اند اطالق می  به قطع شاخ و برگ درختانی که دید راننده به تابلو را مسدود کرده،کنترل گیاهان

 : نظافت
 .نرم و ماده شوینده مالیم است  تابلو با استفاده از برسصفحهنظافت عبارت از پاکسازی 
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  نحوه نظافت تابلو-3-2شکل 

  پایه تابلو-2-2-2-2

تواند موجب بروز  گاهی نادرست می استفاده از سیستم تکیه. گاهی آن دارد نحوه قرارگیری هر تابلو بستگی به سیستم تکیه
 .الت نگهداری و مخاطرات رانندگی شودمشک

 :های نگهداری پایه عالئم شامل موارد زیر است فعالیت
 نصب −
 تعمیر −
 تعویض −

 : نصب
یابی صحیح تابلو، در  عالوه بر مکاناکیپ باید . نصب پایه مستلزم در نظر گرفتن عوامل متعددی از سوی اکیپ نصب تابلو است

نیروی (شود  طراحی پایه و اتصاالت مربوط به آن با توجه به نیروهایی که برآن وارد می. ندگیری ک مورد نوع پایه مناسب نیز تصمیم
طراحی پی با . گیرد های الزم برای مقاومت خمشی و فشاری صورت می با تعیین تعداد و نوع پایه) باد و وزن تابلو و متعلقات آن

 .شود سنجش وضعیت زمین و خاک اطراف آن انجام می
 : تعمیر
 و اتصاالت آمیزی پایه رنگ. است آن وارد به های تحمل باربرای پایه صاف شده، کفایتیر شامل صافکاری پایه و تعیین تعم

 .شود  این مقوله محسوب میوها و مانند آن نیز جز ، کندن برچسبها و اصالح اتصاالت تکمیل پیچ، مربوط به آن
 :تعویض

 .شود این کار شامل بهسازی پایه نیز می. ب پایه جدید به جای آنتعویض عبارت است از برداشتن پایه قدیمی و نص
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   شناسایی نیازهای نگهداری عالئم-2-2-3
این شناسایی مستلزم همکاری .  مهم در سیستم مدیریت نگهداری عالئم، شناسایی بموقع نیازهای نگهداری استیکی از موارد

ی یتوانند در رفت و آمدهای خود نیازهای نگهداری را شناسا سرپرست آن میاکیپ نگهداری تابلوها و . مؤسسات و افراد مختلف است
 .توانند تابلوها را وارسی کنند ها می پلیس راه در ترددهای خود به ویژه در شبافراد . کنند

توانند منبع  میند و ا کنند نسبت به تغییرات تابلوها بسیار حساس شهروندان و به ویژه آنهایی که به طور روزانه مسیر را طی می
 .ها تالش شود کسب اطالعات از این گروهبرای  ضروری است ؛اطالعاتی خوبی باشند

  بازرسی-2-2-4
به رغم آنچه گفته شد، وارسی منظم وضعیت تابلوها باید به وسیله بازرس یا گروه بازرسی ادارات راه و ترابری به دو صورت ایمنی 

 . های بعد ارائه شده است های بازرسی در بخش شرح کامل فعالیت. یردو تفصیلی و در هنگام روز و شب انجام گ
ای و وضعیت عمومی  های سازه ها و شکست کلیه عالئم عمودی باید دو بار در سال از نظر موقعیت، خسارت، خوانایی، خرابی

 . ها باید فقط از سوی پرسنل آموزش دیده راهداری انجام شود این بازرسی. بازرسی تفصیلی شوند
همه کارکنانی که زیاد . برداری برای راننده ایجاد مزاحمت و خطر نکند ها را باید دو نفر انجام دهند تا یادداشت ترجیحاً بازرسی

 . های الزم را ببینند دهی تابلوهای مخفی شده یا آسیب دیده آموزش دهند باید برای گزارش سفر انجام می

  بازرسی   تدوین برنامه-2-2-4-1

 .آوری و تحلیل اطالعات است ها مستلزم آموزش کامل بازرسان و طراحی فرایندی منظم برای جمع ریزی بازرسی برنامه
 :این فرایند شامل مراحل زیر خواهد بود

  آمادگی دفتری-
 و  شودسیبرر) ها ها و عکس طرح(  و اخباری اخطاری، تابلوهای انتظامیسوابقها ضروری است  قبل از اعزام اکیپ بازرسی به راه

رنگی های  قلمتوان از  به منظور جداسازی این اطالعات از اطالعات میدانی می. دگردبازرسی ثبت  های برخی اطالعات روی فرم
 .ها موجود باشد برداری از تابلوها نیز از پیش تهیه و در پایگاه داده های فهرست های بازرسی، باید فرم  عالوه بر فرم.استفاده کرد

 دانی شبانه بازرسی می-
 کیلومتر 60 تا 30هایی متشکل از دو نفر بازرس سوار بر خودرو با سرعتی حدود  گشت میدانی پس از تاریکی، باید به وسیله اکیپ

 . تنظیم شده باشند های جلوی آن تمیز و دقیقاً بار باشد و چراغ باید وانت این خودرو ترجیحاً . شود در ساعت انجام 
رزیابی کلیه تابلوهای اخطاری، انتظامی و اخباری و ثبت تابلوهایی است که تراز بازتابندگی برگشتی آنها بازرسی میدانی شامل ا

هر تابلویی که در محل قرار دارد ولی در سوابق تابلوها موجود نیست، در محل واقعی خود روی فرم . کمتر از حدود تعیین شده است
 .شود داشته است ولی در محل قرار ندارد، خط زده میشود؛ و هر تابلویی که در سوابق وجود  ثبت می
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هنگامی که بازرسان مشغول وارسی میزان بازتابندگی برگشتی تابلوها هستند هر گونه عیب، خسارت و یا سایر مواردی را که 
ی پیگیری روزانه به های تکمیل شده برا بعد از پایان بازرسی شبانه فرم. کنند ممکن است برای واحد نگهداری جالب باشد، ثبت می

 .شود واحد نگهداری تسلیم می

  پیگیری روزانه-
کند تا   بررسی می استبخش نداشته  رضایت برگشتیتاببازه مواردی را که تابلو خواص هم راه و ترابری اداره نگهداری کارشناس

یابی شده است؛ آیا  یا به درستی مکان مشخص شود که آیا تابلو برای کاربرد مورد نظر مناسب است؛ آ،تعویضبرای قبل از سفارش 
 وجود داشته ولی در محل مفقود شده سوابق هر تابلویی که در . یا نهاندازه، شکل و رنگ آن درست است و آیا پیام آن صحیح است

 .ه استگشت مفقود  ی آیا تابلو به درستی برداشته شده و یا اتفاق کهشود تا مشخص گردد  نیز بررسی میاست

  عناصر بازرسی -2-2-4-2

دید ضعیف را قابلیت  بازرسان باید تابلوهای با ،شود انجام مییا روزانه که به صورت گشت شبانه  بازرسی عالئم عمودیدر 
 :ند ازا ها باید مورد توجه قرار گیرند عبارت هایی که در این بازرسی  جنبه. مشخص و گزارش کنند

  عملکرد ظاهری-1
  ناخوانایی −
 صالح رویه تابلو از بین رفتن م −
 قرارگیری تابلو نسبت به مسیر راه  −

 )مخصوص تابلوهای نورپردازی شده(روشنایی تابلوها  عملکرد و ایمنی -2
  وضعیت عمومی −
 ها  کارکرد المپ −
 ها  المپ قرارگیری جهت −
  کارایی عملکردی روشنایی −

 ای   استحکام سازه-3
  وضعیت صفحه تابلو −
 ر اتصاالتسایها و زهوارها و   وضعیت بست −
  عناصر پایه تابلو −

 بندی معایب   طبقه-2-2-5
طور اتفاقی کشف ه  که از طریق بازرسی و یا ب را تابلوهای ترافیکیمعایب. وضعیت تابلوها باید از طریق بازرسی نظارت شود

هایی از آنها ارائه شده  نمونه همراه با شرح و از معایب در این جدول سه گروه .بندی کرد طبقه) 1-2(توان مطابق جدول  شوند می می
 .است
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   تابلومعایببندی   طبقه:)1-2(جدول 

 ی از معایبهای نمونه توصیف رده عیب تابلو

 1رده 

 ی زیرا خطر، که مستلزم توجه فوری استعیبی
کند و یا تابلو از نوع انتظامی و  جدی ایجاد می

 درای و برقی نیز  مخاطرات سازه. اجباری است
 .گیرند میقرار این رده 

 

 . خرابی اساسی صفحه یا سازه تابلو-
 خطرناک یتواند مانع  وسیله برقی یا غیر برقی که می-

 .برای وسایل نقلیه و عابران باشد
خرابی  تابلوهای انتظامی یا اخطاری و یا  شدن مفقود-

 .روشنایی آنها

 2رده 
اولویت زیاد تا (

 )متوسط

   و یا سـازه     تابلو نامطلوبعیبی که منجر به کیفیت      
 و یا بـرای ایمنـی کارکنـان نگهـداری           شود  میآن  

 .خطرناک است
 
 

پنهان شدن و یا خرابی روشنایی تابلوی انتظامی یا 
 1رده عیب  مواردی که به عنوان ی به استثنا،اخطاری

 .شود محسوب می
ای که نیاز به نگهداری قبل از عملیات   سازهعیب

 نادرست گیریقرارنگهداری جاری بعدی دارد، مانند 
 .شود تابلو که باعث گمراهی رانندگان می

 2رده 
 )اولویت کم(

توان آنها را تا   می وترند اهمیت  که کممعایبیسایر 
 . جاری و یا بازدید بعدی رها کرداقدام

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یا 1بجز تابلوهای مورد نظر در رده ( تابلوهای کثیف -
 .) با اولویت زیاد تا متوسط 2رده 

بجز تابلوهای مورد (های پنهان شده با گیاهان  تابلو-
 .) با اولویت زیاد تا متوسط2 یا رده 1نظر در رده 

 آنها به کمتر از  برگشتیتابندگیباز تابلوهایی که درجه -
 .حد تعیین شده افت کرده است

 . تعویض عناصر معیوب-
های روشنایی تابلوهایی به غیر   سوختگی اتفاقی المپ-

 . نتظامی و اخطاریاز تابلوهای ا
 .اسقاطی تعویض تجهیزات -
 . کشی  تعویض کابل-

   مسائل تابلوهاشناسایی -2-2-6
 اشخاص زیادی در ،گونه که قبالً اشاره شد همان. پذیر است  مختلفی امکانطرق به راه و ترابریانعکاس مسائل تابلوها به اداره 

ترین جنبه این موضوع اطمینان از برقرار بودن ارتباط دو  مهم. لوها را گزارش کنند تابمعایبکنند که می توانند  ها رفت و آمد می راه
 .دهندگان و گروه نگهداری تابلو است جانبه میان اطالع

  درون سازمانیدهی گزارش -2-2-6-1

مام فصول سال بیرون هستند آیند، زیرا آنها در ت کارکنان میدانی معموالً عامل تعیین کننده در شناسایی مسائل تابلوها به شمار می
دهی از سوی این کارکنان وجود دارد، ضروری است روندی  به علت اینکه امکان فراموشکاری در گزارش. گذرد دانند که چه می و می

 .رسمی برای ثبت اشکاالت تابلوها در نظر گرفته شود
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 به .گیرد  در بر میچه چیز، چگونه و به کجا گزارش شوددر مورد اینکه را آموزش کلیه کارکنان اعم از دفتری و میدانی ، این روند
عالوه بر کارمندان باید . دگرد گزارش داده شود تا در صورت تکمیل به واحد راهداری ارسال مخصوصِ های هر کارمندی باید فرم

 .کنند وقات شب تردد می غالباً در امأموران آنراه بسیار ارزشمند است زیرا  همکاری پلیس. بشودجلب راه نیز  همکاری پلیس
 ولی بهتر است این اطالعات به صورت فعال ؛شود  دریافت می، بدون آنخواه خواه به درخواست اداره کل و ،های مردمی گزارش
 راه و ترابریتوان از سوی روابط عمومی ادارات  برای قانونمندکردن مشارکت مردمی در شناسایی مسائل تابلوها می. پذیرفته شود

 )در صورت وجود(راه و ترابری  اتتوان در سایت اینترنتی ادار همچنین می. دکره انتشار بروشور و یا ایجاد خط تلفن ارتباطی اقدام ب
 .دهی تابلوها را فراهم ساخت امکان گزارش

 رسیدگی و اقدام به رفع معایب  روند -2-2-7
رسیدگی، تضمین رسیدگی در ساعات غیراداری و اعمال های  این روند شامل تعیین روش اعزام گروه نگهداری، تعیین اولویت

 .ها به طور خاصی تأکید شود ضروری است بر بایگانی و پیگیری مناسب گزارش. روندهای الزم در مورد تعمیر تابلوهاست
این . گردندشوند باید روی یک فرم استاندارد به عنوان سند ثبت  های مکتوب یا تلفنی که دریافت می ها و یادداشت همه شکایت

 .کننده و زمان به جریان افتادن گزارش باشد فرم باید در بردارنده نام و نشانی و شماره تلفن شاکی و زمان و شخص دریافت

 بندی اقدامات نگهداری   اولویت-2-2-7-1

بندی زیر  توان اولویت میمثالً .  خرابی تابلو بستگی به میزان مخاطرات آن تابلو داردمحلبندی اعزام پرسنل نگهداری به  اولویت
 : فوری به مشکالت تابلوها در نظر گرفترسیدگیرا برای 

 ایست −
 حق تقدم عبوررعایت  −
 ورود ممنوع −
 محدودیت سرعت −
 آهن گذرگاه راه −
 عبور عابر پیاده −
 پیچتابلوی  −
 تابلوی پیچ دوبل −

 زمان سفر، زمان الزم برای تعمیر کردن شامل حداقل ،شوند  در نظر گرفته میهای رسیدگی سایر عواملی که در تعیین اولویت
 .تابلو و الگوی ترافیک است

 .د شونبرطرف )2-2(در جدول بیان شده زمان مدت  باید در معایب تمامی
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 زمان رسیدگی به معایب  :)2-2(جدول 

 مالحظات رسیدگیحداکثر زمان  عیبرده 

 1رده 

، این کار در زمان بازرسی امکاندر صورت 
 .انجام شود

باید ظرف مدت حداکثر ر غیر این صورت، د
 . ساعت انجام پذیرد24

 .ت  کنندیر را رعاکاپرسنل نگهداری باید الزامات ایمنی در 

 2رده 
اولویت زیاد تا (

 )متوسط

 ها  روز برای تمام راه14

چنانچه محدودیت انسداد راه برای عملیات نگهداری 
بعدی رفع  باید در انسداد معایب ،جاری وجود داشته باشد

 . شود

 2رده 
 )اولویت کم(

  ماه6

 کاری ای ر داخل برنامهد تعمیرات ،در صورت امکان
 .انده شودجگن

 که مستلزم جایگزینی گسترده عالئمی است که معایبی
 کل ه باید با هماهنگی ادار،عمر مفید آنها پایان یافته است

ریزی استان رفع  مدیریت و برنامهسازمان راه و ترابری و 
 .وندش

 

  تعمیرات اضطراری خارج از ساعات اداری -2-2-8
های  گونه کارها به روش انجام این. ای مهم در مدیریت نگهداری عالئم است تعمیرات اضطراری در خارج از ساعات اداری، مسئله

 ساعته برای 24ه برنامه کاری در ادارات کل راه و ترابری که حوزه عملکردی بزرگ دارند ممکن است نیاز ب. پذیر است مختلفی امکان
توان تعدادی از پرسنل را به صورت نوبتی در منزل، آماده برای تعمیرات  در این خصوص می. کل پرسنل و یا بخشی از آنها باشد

توان عملیات خارج از ساعات کاری را حذف کرد  در صورتی که حوزه فعالیت یک اداره کل کوچک باشد می. اضطراری، در نظر گرفت
 .لی به کمک پلیس در محل تعمیرات اضطراری، تابلوهای موقت نصب کرد تا تعمیرات الزم در ساعات کاری اداری انجام پذیردو

  اقدامات اصالحی میدانی-2-2-9
 نوع  ثبتمستندسازی عملیات یعنیگونه اقدامات،  در این. شود های گوناگونی انجام می عملیات نگهداری تابلوها در محل به شکل

ها  این برگه.  کار نگهداری استفاده کرددستورهای  توان از برگه برای این منظور می. داردعامل کار اهمیت زیادی  ر، زمان انجام وکا
 موجود نباشد باز هم نیاز به ثبت یحتی اگر چنین سیستم اطالعات. ندهستمبنای خوبی برای ایجاد سیستم اطالعات نگهداری 

  .واهد داشتهای نگهداری وجود خ فعالیت
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   نظافت-2-2-9-1

 اهمیت زیادی تابلوها دارایهای   عالئم و پیامدر نتیجه در عملکرد مناسب و  برگشتیتاببازتابلوها در حفظ خاصیت نظافت 
ترافیک  باهای  نظافت تابلوها در نواحی کم باران، در محل. تأثیرگذار استنیز تمیزی تابلوها در جلب احترام و تبعیت رانندگان . است
  .های زمستان ضروری است ها در ماه  در تونلووسایل نقلیه سنگین زیاد 

تابلوهای کوتاه .  شوندنظافتهای آخر زمستان و تابستان   دو بار در سال در حین بازرسیکم دستصفحه تابلوهای کناره راه باید 
نتیجه ممکن است بسته به شرایط آب و هوایی و محل به کنند و در   و دوده را جذب میگرد و خاکتر از سایر انواع تابلوها  سریع

صفحه تابلوهای باالسری نیز باید در صورت نیاز و در هر زمانی که سایر کارهای تابلو به انجام . نظافت بیشتری نیاز داشته باشند
 .ها نظافت شوند های تابلوها باید در حین تعویض کلی المپ چراغ. رسد، نظافت شود می

های نظافت به اندازه  در صورتی که فراوانی دوره. ها ممکن است در اثر نظافت نادرست با مواد ساینده خسارت ببیندصفحه تابلو
های سازندگان تابلو و رویه آن  برای نظافت تابلوها، رعایت توصیه. کافی نباشد نیز ممکن است خسارات دائمی به تابلو وارد شود

 .الزامی است

 و گیاهان  کنترل درختان -2-2-9-2

تشخیص این موضوع بخشی از . های ایران به وضوح قابل رؤیت باشند نامه عالئم راه تابلوها باید در فواصل دید بیان شده در آیین
 که از وسط خط عبور  های صفحه تابلو هنگامی این فاصله باید برای تمام قسمت. دهد های بازرسی تفصیلی را تشکیل می فعالیت

در مورد تابلوهای نصب شده در سمت چپ راه باید فاصله دید از مرکز خط عبور در جهت دید . مین گرددشوند، تأ رؤیت می
 .گیری شود اندازه

هرس . ربط انجام شود چنانچه تابلو به وسیله درختان پنهان شده باشد باید هرس شاخ و برگ درختان با هماهنگی مسئوالن ذی
اگر درختان یا گیاهان به صورت کامل .  نیز باید با هماهنگی مالکان آنها صورت گیردهای واقع در امالک خصوصی درختان و بوته

 .تابلو را مخفی کرده باشند باید به تغییر مکان تابلو اندیشند
های اکولوژیک و  گیاهان ممکن است دارای ارزش. در هنگام نصب تابلوها باید عوارض آن روی گیاهان موجود سنجیده شود

 .ندسازی باش منظر

  تابلو روشناییی ها  تعویض المپ-2-2-9-3

انجام گیرد تا کارایی نور خروجی حفظ شود و میزان خرابی ) 3-2(ها باید در فواصل زمانی منظم مطابق جدول  تعویض کلی المپ
ها باید   المپتاریخ نصب. ضروری است در مورد استفاده از المپ مناسب برای تجهیزات دقت کافی اعمال شود. اتفاقی کاهش یابد

 .ای ثبت شود که در صورت بروز خرابی زودرس قابل پیگیری باشد گونه به
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 ها  فواصل زمانی تعویض کلی المپ:)3-2(جدول 

 نوع المپ
 های تعویض کلی دوره

 )ساعات روشنایی براساس(

 های تعویض کلی دوره
 )براساس ماه(

 24 8000 فلوئورسنت

 6 2000 ای پرسی شیشه

 24 8000  پرفشارای جیوه

2000 3 
 فیالمان تنگستن

 یا مطابق با توصیه کارخانه سازنده یا مطابق با توصیه کارخانه سازنده

 
های   سال پس از نصب آنها آزمایش6رسانی مستقل باشند و حداکثر  تمامی واحدهای روشنایی تابلوها باید دارای سیستم برق

اقدامات نگهداری جعبه . ها بازرسی و نظافت شوند ها نیز باید در حین تعویض کلی المپ قسیمجعبه ت. ایمنی الکتریکی الزم انجام شود
 :ها به قرار زیر است تقسیم

 .ها و لوالها باید بازرسی و در صورت نیاز تعمیر شوند ، قفل درها −
 .وندهای ورودی و خروجی باید بازرسی و در صورت نیاز تعویض ش های شناسایی روی در و کابل برچسب −
 .نمودار مدارها باید وارسی و در صورت نیاز اصالح شود −
 . تأمین شود در صورتی که نمودار مدارهای وسیله برقی در طول زمان فرسوده شده باشد باید مجدداً −
 .فیوزهای گم شده و یا سوخته باید جایگزین شوند −
 .ها تعویض گردند ت نیاز، اتصاالت و المپهای داخل جعبه تقسیم باید کنترل شود و در صور عملکرد اتصاالت و المپ −
 .ها جایگزین شوند های الکتریکی کلیدهای قطع و وصل گروهی باید در هر تعویض کلی چراغ چشم −

  گذاری تابلوها  شماره-2-2-9-4

 به  ی باید ترجیحاًگذار شماره. گرددبرداری آنها تسهیل  گذاری شوند تا بازرسی شبانه و فهرست تمامی تابلوها و چراغها باید شماره
راحتی از داخل وسیله ه بازتابنده باشد و روی پایه تابلو در موقعیتی نصب شود که بسفید های با اعداد سیاه روی زمینه  صورت برچسب

،  طرح باال سرعتباهای  در راه.  بر روی صفحه تابلو نصب شودبرچسببه هیچ وجه نباید . نقلیه در حال حرکت قابل خواندن باشد
 .متر کافی است  میلی50ها ارتفاع اعداد تا   در سایر راه؛ ومتر مورد نیاز باشد  میلی75مکن است اعداد به ارتفاع تا م

   تعمیر و تعویض صفحه تابلو-2-2-9-5

لوی توان با جایگزینی تابلوی جدید و انتقال تاب از یک سو می. های متفاوتی اتخاذ کرد توان سیاست نگهداری عالئم عمودی، می
توان در محل، تابلوی  از سوی دیگر می. خسارت دیده به کارگاه و تعمیر آن، زمان صرف شده در کار میدانی را به حداقل رساند
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بسته به زمان نگهداری و تراکم کار کارکنان میدانی و یا کارکنان کارگاهی . خسارت دیده را صافکاری، روکش و نصب مجدد کرد
 . روش را نیز برگزیدتوان ترکیبی از این دو  می

تر نسبت به وضعیت اولیه آن در  شود که تابلو را به وضعیتی هر چه نزدیک تعمیر میدانی تابلو به هر نوع کاری در محل اطالق می
های آن و جایگزینی اتصاالت نصب  ها و خراشیدگی تواند شامل صافکاری تابلوهای خمیده، تعمیر رویه، سوراخ این کارها می. آورد می
 . گیری در مورد تعویض یا تعمیر تابلو تا حد زیادی بستگی به قضاوت گروه نگهداری تابلو در محل دارد به هر حال تصمیم. باشد

که صفحه تابلو خسارت دیده، خمیده شده و یا خرابکاری شده باشد نخست باید مشخص گردد که آیا تابلو باید تعمیر  هنگامی
 تعویض تابلوهای به شدت خسارت دیده و ناخوانا   میدانی است و غالباً گیری، عمدتاً این تصمیم. دشود، یا تعویض گردد و یا رها شو

مانده صفحه تابلو پس از تعمیر و ارزش صفحه  های تعمیر، عمر باقی برای این منظور باید هزینه. شود تر از تعمیر آنها تمام می ارزان
وجه نباید جای  به هیچ. ، با هزینه تعویض آن با یک تابلوی جدید مقایسه شود) باشددر صورتی که قابل استفاده مجدد(تابلوی خالی 

 . تابلو را خالی گذاشت و همواره باید تابلوی جایگزین و یا مصالح تعمیر به همراه داشت
 :د بودچنانچه تعمیر دائمی و یا موقتی تابلو قبل از تعویض مورد نظر باشد در نظر گرفتن این مالحظات مفید خواه

های  پایه. تابنده آن نیز باید در اولین فرصت تعویض شودباز رویه ،چنانچه صفحه تابلو در اثر تصادف ترک بردارد -1
 .  بنابراین نیاز به تعویض دارند ودهند  عملکرد ایمنی خود را از دست می، نیز در اثر برخوردپذیر شکست

 .بازتابندگی کافی در شب هستند و باید در اولین فرصت تعویض شوندپریده و فرسوده، فاقد  دار، رنگ صفحه تابلوهای ترک -2
خسارات ممکن است در اثر عوامل طبیعی، تصادفات و . دیده بیشتر از تابلوهای خمیده است  تعداد تابلوهای خسارت غالباً -3

 :یا خرابکاری به شرح زیر ایجاد شود
رفتن خاصیت بازتابندگی  دست  از دگی و تغییر رنگ وپری تواند باعث رنگ عوامل طبیعی از قبیل نور خورشید می −

 .شودبرگشتی 
تواند خواندن تابلو را  شود، که این امر می شدن مواد بازتابنده و یا پیام تابلو می تصادفات باعث خراشیدگی و یا کنده −

 .رو کند با دشواری روبه
 .آن استخرابکاری تابلو معموالً به صورت برداشتن آن و یا پاشیدن رنگ روی  −

اگر تابلو به خاطر وضعیت بازتابندگی و یا جهت قرارگیری به سختی در شب دیده شود به عنوان خسارت دیده قلمداد  -4
 .گردد می

 حتی با اندک - برخی از تابلوهای خمیده در شبتوان در نور روز خواند ولی  که بسیاری از تابلوهای خمیده را می در حالی -5
در این صورت باید صفحه تابلو از پایه آن جدا . اغ جلوی اتومبیل را به سوی راننده بازبتابانندتوانند نور چر  نمی-خمیدگی

توان مجدداً  اگر بعد از این کار پیام تابلو واضح و خوانا باشد و رویه ترک بر نداشته و جدا نشده باشد می. شود و صاف گردد
 . از آن استفاده کرد

 :اقدامات زیر را انجام داد باید هبرای تعمیر تابلوهای خمید -6
 .نخست باید تالش کرد که تابلو را در محل با فشار دست صاف کرد −
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را از پایه جدا کرد و روی یک سطح صاف مانند کف باربند  چنانچه نتوان تابلو را با فشار دست صاف کرد باید آن −
 سپس به کمک چکش  و را محافظت کرد سطح رویه،وسیله نقلیه قرار داد و با استفاده از مقوای کارتن و یا پارچه

 .الستیکی آن را صاف کرد
 این بدان معناست که .پس از انجام عملیات صافکاری باید قضاوت کرد که آیا تابلو هنوز قابل استفاده است یا نه −

 .جدا نشده باشدنیز  و مصالح رویه اشدتابلو باید هم در روز و هم در شب خوانا ب
چنانچه تابلوی جدید در دسترس نباشد باید تابلوی .   جایگزین شود باید فوراًنباشد، فاده اگر تابلو دیگر قابل است −

 . تا در زمان مناسب تعویض گرددشودموجود مجدداً نصب 
تابلوهای با خسارات شدید . دهند  خوانایی خود را به خصوص در شب از دست می تابلوهای خراشیده یا سوراخ شده معموالً -7

 .توان در محل برطرف کرد د ولی خسارات جزئی را میباید تعویض شون
 :کاری میدانی صفحه تابلوها در نظر گرفته شوند موارد زیر باید در وصله -8

 .کاری را باید با گزیلول و سپس با نفت تمیز کرد نواحی وصله −
فته مشابه مصالح کاری، باید اطمینان حاصل شود که مصالح به کار ر در صورت استفاده از مصالح رویه برای وصله −

 .چنانچه تردیدی در مورد مصالح روکش باشد باید تابلو را تعویض کرد. اصلی رویه تابلو باشد
تر از ناحیه خسارت دیده بریده و برداشته شود و مصالح جدید وصله نیز باید  در محل سوراخ باید مصالح رویه بزرگ −

 .متر فراتر از ناحیه خسارت دیده باشد کم یک سانتی دست
ای از جنس زمینه، به همراه حروف و نمادهای مقتضی تهیه شود و در محل  دیده باید وصله برای رویه خسارت −

 .موردنظر تعبیه گردد
بندی شود تا رطوبت به قسمت چسبنده پشت وصله  سوراخ پشت تابلو باید با استفاده از نوار فویل آلومینیومی آب −

 . نفوذ نکند
 .توان رویه جدید را بر روی آنها چسباند ها می دن سوراخپس از صافکاری تابلو و پرکر −
  .اگر تابلو در معرض نفوذ رطوبت قرار دارد، الزم است روی وصله از روکش شفاف نیز استفاده شود −

  رسیدگی به تابلوهای تخریب شده -2-2-9-6

در صورت عدم رسیدگی و رفع مشکالت، . حل مشکالت خرابکاری تابلوها باید در دستور کار برنامه نگهداری تابلو قرار گیرد
پاشی باشد که در این صورت خوانایی تابلو از  تواند به شکل رنگ خرابکاری در تابلوها می. خرابکاری تابلوها گسترش خواهد یافت

دف وسایل تابلوها ممکن است ه. شود پاک کردن رنگ از روی تابلو باعث کاهش بازتابندگی برگشتی و کارایی آن می. رود دست می
 .هایی از تابلوها و یا برداشتن کل تابلو نیز محتمل است شهری سرقت یا کندن قطعه در نواحی برون. محترقه و یا گلوله نیز قرار گیرند

 . کاری میدانی تعمیر کرد توان مطابق موارد بیان شده در وصله های ناشی از خرابکاری را می سوراخ
چند روش .  تمیز کرد ولی در مواردی ممکن است تابلوها به تعویض روکش نیاز داشته باشندتوان پاشی شده را می تابلوهای رنگ

 :گیرد پاشی شده وجود دارد که برحسب مورد یک و یا ترکیبی از آنها مورد استفاده قرار می برای اصالح تابلوهای رنگ
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 ۀکنند با استفاده از مواد پاک تابلو شتی برگتابندگیبازدیدن و یا کاهش  توان رنگ را بدون آسیب در برخی مواقع می −
 .کننده دارند برخی از انواع روکش تابلو مقاومت بیشتری در مقابل رنگ و مواد پاک. پاک کردمخصوص 

پاشی، نایلون را از روی  توان بعد از رنگ در این حالت می. ، استفاده از پوشش نایلونی روی صفحه تابلوهاستدیگر روش −
 .صفحه تابلو برداشت تا دوباره صفحه تابلو قابل استفاده باشد

رد تا مشخص شود پس از پاکسازی رنگ باید تابلو را در شب بازرسی ک.  سایش پاک شوداهای خورنده و یا ب رنگ نباید با ترکیب
در بیشتر موارد سنجش بازتابندگی برگشتی نور . در حد کفایت برای خوانایی در شب حفظ شده است یا نه تابندگی برگشتیبازکه آیا 

 .دنسنج الکترونیکی نیز برای این منظور وجود دار تاببازهای  شود ولی دستگاه های بازرسی چشمی انجام می تابلوها با روش
 ، به صورت زیر و چراغ قوه در ساعات تاریک شبشتابباز سنجش راهنمای  کار استفاده از تعدادی ورقه برای اینیک روش عملی 

 :است
متر را به قسمت تمیز رویه تابلو نصب  سانتی 20×25 تابلو به ابعاد سنجش بازتابش ورقه ، با استفاده از نوارچسب یا گیره -الف

 .کنید
 .تابلو قرار گیرید متری از 10 در فاصله حدود -ب
 . و به تابلو بتابانیددهیدمتری از چشم قرار   سانتی5 را در فاصله ای  چراغ قوه-ج
 . تابلو باید تعویض گردد، و یا تابلو ناخوانا باشدباشدتر از رویه تابلو   روشنسنجش بازتاب اگر ورقه -د
 و بعد از یک سال باید شود می در نظر گرفته پذیرفتنیبلو  تا، دارای روشنی مشابه تابلو باشدبازتابش اگر ورقه راهنمای -هـ

 .بازرسی شوداز نظر بازتابندگی   مجدداً
توان روی اتومبیل نگهداری  چراغ نورافکن را می. توان بازتابش شبانه را در روز سنجید زن نیز می با استفاده از نورافکن چشمک

شده بازتابیده نشود تابلو باید تعویض  اگر نور تابیده. د، بازتابندگی برگشتی خوبی دارداگر تابلو، نور تابیده شده را بازبتابان. نصب کرد
گر  منبع نور و مشاهده.  شمع داشته باشد و از جای فندک خودرو برق بگیرد400,000 تا 200,000نورافکن باید المپی با توان . شود

جود این باید به خاطر داشت که تابلو با وجود کفایت روزانه، باید در شب نیز با و.  متر از تابلو فاصله داشته باشند60 تا 30باید حدود 
 . بررسی شود، زیرا ممکن است قابل دید نباشد

تواند در نتیجه توفان و یا تصادفات رانندگی رخ دهد  مفقود شدن تابلوها می. شود ها محسوب می سرقت تابلو در زمره خرابکاری
توان با  توان سرقت تابلو را به طور کامل از بین برد ولی می اگرچه نمی.  اصلی آن فقط سرقت استولی در بسیاری از مناطق دلیل

 .اعمال قانون، جرایم مربوط به آن را کاهش داد
 . توان تابلو را چنان به پایه متصل کرد که جداسازی آن دشوار باشد های خاص می با استفاده از بست

 : ازاند ها عبارت ترین این بست رایج
 .کاربرد میل مهارهای آلومینیومی پرچ شونده −
 . )کلش  های هرمی مانند مهره(ن آنها نیاز به ابزار خاص دارد ه شدهایی که باز و بست چ و مهرهیکاربرد پ −
 . های دوتکه کاربرد مهره −
 . برای جلوگیری از بازشدن آسان پیچخمیده کردن بخش اضافی پیچ  −
 :ن داده شده استها نشا  بستنوعاین  2-2در شکل 
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  بازسازی-2-2-9-7

هایی که  یکی از روش. توان صفحه و پایه تابلوها را بازسازی کرد تا هزینه مصالح کاهش یابد به خاطر محدودیت منابع مالی می
یمیایی محلول جداکننده، نوعی ماده ش. شد قراردادن تابلو در مخزن مواد شیمیایی بود برداری استفاده می در گذشته برای روکش

ولی این روش به خاطر مخاطرات کار با . کرد برداری خاص بود که بدون آسیب رساندن به فلز رویه، روکش بازتابنده را جدا می رنگ
های مکانیکی روکش برداری مانند ماسه  امروزه بیشتر از روش. مواد شیمیایی و همچنین دورریز مواد مصرفی، منسوخ شده است

 .شود یا روکش جدید بر روی رویه قدیمی تابلو استفاده میپاشی و یا تراشکاری و 
در این . پریده صفحه تابلو ممکن است در محل و یا در کارگاه تابلوسازی انجام شود  روی رویه آسیب دیده یا رنگ نصب روکش

نخست رویه تابلوی قدیمی با شود؛ بدین ترتیب که  های بازتابنده همراه با قشر نازک آلومینیوم چسبنده استفاده می روش از ورقه
 . شود گردد و سپس ورقه روکش جدید تنظیم و چسبانده می حالل تمیز می

 .شود در مرحله بعد، مصالح بازتابنده جدید به وسیله غلتک فشاری در جای خود فشرده می

   پایه تابلوتعویض تعمیر و -2-2-10

  مکان و ارتفاع تابلو-2-2-10-1

اگر تابلو نیاز به تعویض یا تعمیر داشته باشد به . شود های ایران مشخص می نامه عالئم راه فاد آیینمحل نصب تابلو براساس م
بنابراین ضروری است موقعیت پایه و . هیچ وجه نباید وضعیت قرارگیری و ارتفاع نصب اولیه آن به عنوان معیار در نظر گرفته شود

 .ود تا از خوانایی تابلو اطمینان حاصل آیدارتفاع نصب صفحه تابلو نسبت به سطح راه کنترل ش
 
 
 
 
 

                                                                                                   
 
 
 

                   
 
 
 
  

 پایه ناودانی

 صفحه تابلو

واشر پالستیکی 
 یا نئوپرن

واشر 
 پالستیکی
 یا نئوپرن

های هرمیمهره صفحه تابلو  

بیپایه چو  cm  10×10  محل اتصال گره 

 واشر نایلونی
پیچ بزرگ 
به قطر 
cm  1  

میل مهار 
آلومینیومی

های هرمی شکل مهره  

شوندهمهارهای آلومینیومی پرچ میل  

  برای جلوگیری از سرقت های مخصوص نصب صفحه تابلو به پایه انواع بست4-2شکل 
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  برای جلوگیری از سرقتهای مخصوص نصب صفحه تابلو به پایه  انواع بست4-2شکل  ادامه

  موقعیت قرارگیری-2-2-10-2

زدگی، باید تابلو به درستی در محل قرار داده  برای به دست آوردن حداکثر بازتابندگی برگشتی تابلو و در عین حال پرهیز از چشم
در شرایط نامساعد مانند تابش مستقیم نور خورشید، . ور از روی سطوح صیقلی استای ن زدگی، ناشی از انعکاس آینه چشم. شود
 .شود؛ و  رانندگان نیز غالباً از این موضوع شکایت دارند زدگی باعث ناخوانایی تابلو می چشم

مطابق ) 93°(رای این کارزاویه مناسب ب. های مستقیم راه، تابلوها باید کمی به سمت خارج از جهت دید راننده قرار گیرند در قطعه
 . زیر توصیه شده است5-2شکل 
 

 
 

 
 
 

  های مستقیم راه  نحوه قرارگیری تابلو در قطعه:5-2شکل 

 نسبت به جهت دید راننده  درجه93 ای معادل  خواند زاویه ای که راننده آنها را می  راه، تابلوها باید در نقطههای محل قوسدر 
 )6-2مطابق شکل . (دنداشته باش

تابلو
°٩٣

بعد از نصب، مهره پشتی درآورده 

 نمونه مهره 
هرمی شکل

cm 5/2cm  5/2  

 امتداد حرکت

واشر نایلونی یا نئوپرن            

 پیچ بزرگ

 مهره

 

های دوتکهمهره

کردن بخش اضافی پیچ خمیده  
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 ها  محل قوس نحوه قرارگیری تابلو در :6-2شکل 

  استقرار صفحه تابلو-2-2-10-3

      . ساخت و به کار برد 7-2توان گونیایی مطابق شکل   برای تابلوهای کناری راه، میدرجه93دست آوردن زاویه ه برای ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )متر عاد برحسب میلیاب  ( گونیای مخصوص استقرار صفحه تابلو:7-2شکل 

 
  نحوه کاربرد گونیا-

های مستقیم راه،  در قطعه(های الف و ب موازی امتداد دید راننده   که خط گذرنده از میخگیرد میای روی زمین قرار  گونیا به گونه
با استفاده از یک قطعه . باشد)  ببینددار راه، در امتداد مستقیم از نقطه ای که راننده باید تابلو را های قوس موازی امتداد راه و در قطعه

 )8-2شکل  (.کند  امتداد گذرنده از دو میخ الف و ج امتداد مناسب تابلو را مشخص می،شهمنخ و یا لبه ش
 
 
 

 نقطه دید
 تابلو

°93 

امتداد حرآت
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   صفحه تابلوم نحوه کاربرد گونیا برای تنظی:8-2شکل 
 

  اصالح موقت و اضطراری -2-2-10-4

روبی   و یا در حین عملیات برفببرند، سرقت  آنها را به خرابکارانشوند،وها در تصادف رانندگی واژگون  تابلکهآید  بسیار پیش می
 بناچار باید در حد ، نگهداری با چنین مواردی مواجه شوند و تابلوی جایگزین مناسب به همراه نداشته باشندهای اگر گروه. شوند کنده 
 .برای پیگیری اصالح گزارش کنند آن بپردازند، و موضوع را اصالح بهتوان 

در .  حیاتی اتفاق افتد باید اصالح اضطراری صورت گیردی در ساعات غیر اداری برای تابلویگفته پیشچنانچه هر یک از موارد 
 یک تابلوی موقتی ایست در محل نصب ،توان به کمک پلیس و یا سرپرست تیم نگهداری پذیر نباشد می کار امکان صورتی که این

 . تعمیر دائمی خود را انجام دهد  بعداًید تا تیم نگهدارکر

   پیگیری-2-2-11
. شان با تعمیرات موقتی برطرف نشده است شود که مشکل هایی اطالق می ریزی شده در محل پیگیری به کلیه کارهای برنامه

برخالف تعمیرات اضطراری، . رسد انجام می در یک نوبت کاری دیگر و یا به دست گروه نگهداری دیگری به  کارهای پیگیری معموالً
 .بنابراین، منابع الزم برای تکمیل کار و از جمله زمان مورد نیاز، مشخص است. ریزی شده باشد تواند برنامه کارهای پیگیری می

 خاطر به. تواند براساس دستور کار سرپرست و یا رأساً به وسیله گروه نگهداری دنبال شود برنامه پیگیری نگهداری می
سیم   از طریق ارتباط بی های نگهداری، بهتر است در هنگام مواجهه با چنین مواردی پرسنل نگهداری مستقیماً بندی اقدام اولویت

 .شود ریزی  ها برنامه موضوع را به سرپرست نگهداری اطالع دهند تا فعالیت

  تسهیالت، تجهیزات، مصالح و پرسنل نگهداری-2-3

  مقدمه-2-3-1
 راه و ترابریها باید تأسیسات، تجهیزات و مصالح خاص در اختیار مسئوالن اداره کل  گهداری مناسب سیستم تابلوهای راهبرای ن

یک کارگاه تابلوسازی با پرسنل مجرب، تجهیزات تابلوسازی، مصالح تابلو، پایه و مصالح : ازاند   عبارتامکاناتاین . قرار داشته باشد
 .افزارها تابلو و سایر سختنصب، تجهیزات میدانی نصب 

 امتداد حرکت

 
میخ الف میخ ب

امتداد صفحه تابلو

 موازی امتداد دید راننده

ابلومحل پايه ت  

میخ ج
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  تسهیالت و تجهیزات نگهداری -2-3-2

 تابلوسازی کارگاه -2-3-2-1

برای تعیین اندازه کارگاه و عملیاتی که باید در آن انجام . اندازه و عملکرد کارگاه تابلوسازی بستگی به حوزه نفوذ اداره کل دارد
 :شود شود عوامل زیر در نظر گرفته می

 ؛ مسئولیت نگهداری آنها را بر عهده داردراه و ترابرییی که اداره کل تعداد تابلوها −
 ؛ پرسنل راهداری در مقابل هزینه خرید تابلوی جدیدبه وسیلههزینه نیروی کار و مصالح برای ساخت تابلو  −
های کم  ان در زم،سنجی استفاده از نیروی کار پرسنل نگهداری و ساخت تابلوها برای سایر کارها نیازسنجی و امکان −

 ؛کاری و یا در آب و هوای نامساعد
 برای حفظ تابلوهای مهم به منظور جایگزینی اضطراری؛) انبار(سازی  دسترسی به تأسیسات ذخیره −
 های محلی در مورد زمان اقدام برای جایگزینی اضطراری؛ و سیاست −
 .های محلی در مورد خرید سیاست −

  تجهیزات کارگاه تابلو سازی-
 : پیش ساخته استفاده شود فقط تجهیزات زیر مورد نیاز خواهد بودیبرای ساخت تابلو از صفحه تابلودر صورتی که 

 اپلیکاتور مکشی گرم؛ و −
 .غلتک −

 :چنانچه ساخت کامل تابلو در کارگاه مورد نظر باشد تجهیزات زیر مورد نیاز خواهد بود
 اپلیکاتور مکشی گرم؛ −
 غلتک؛ −
 میز کار؛ −
 قالب کار؛ −
 منبع روشنایی؛ −
 تجهیزات طراحی شامل رایانه، دوربین، فیلم و کاترپالتر؛ −
 قالب ساخت؛ −
 محل شست و شوی تابلو؛ −
 تیزکن؛ −
 هواکش؛ −
 پرس حروف دایکات؛ −
 قاب تابلو؛ −
 خشک کن؛ و  −
 .بر قیچی آهن −
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. قرار باشدای طراحی شود که جریان مطلوبی از ورود مصالح خام تا خروج تابلوی ساخته شده بر کارگاه تابلوسازی باید به گونه
 .تداخل میان نواحی کار و حرکت باید به حداقل برسد

انبار . کند ها و پاسخگویی سریع به نیاز جایگزینی اضطراری را فراهم می سازی تابلوهای پرمصرف امکان کاهش هزینه ذخیره
ازتابندگی برگشتی نیز بهتر حفظ کردن تابلوها باید به صورت عمودی انجام گیرد تا آسیب کمتری به تابلوها وارد شود و کیفیت ب

تر و بهتر موجودی تابلو را نیز فراهم  شود و امکان کنترل سریع بندی موجب کاهش فضای الزم برای انبار تابلوها می قفسه. گردد
 .سازد می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نحوه انبارکردن تابلوها در قفسه مخصوص: 9-2شکل 

  تجهیزات میدانی-2-3-2-2

بسته به نوع . ی تابلو به میزان دسترسی آنها به تجهیزات الزم برای تکمیل سریع و ایمن کار بستگی داردکارایی گروه نگهدار
ها یا جرثقیل برای نصب تابلوی  فعالیت نگهداری ممکن است به وسایل مختلفی از قبیل آچار برای سفت کردن یا باز کردن پیچ

 .لی شامل وسیله نقلیه، ابزار و تجهیزات ایمنی استتجهیزات میدانی نگهداری بطور ک. باالسری نیاز باشد
این وسیله نقلیه باید دارای . بار مجهز به جرثقیل استفاده کرد توان از وانت برای نقل و انتقال اکیپ و تجهیزات نگهداری تابلو می

 :اند از د عبارتسایر لوازمی که ممکن است در وانت نگهداری قرار داشته باش. شرایط و استانداردهای الزم باشد
 ؛)اوگر(مته حفاری زمین  −
 دهنده آسفالت؛ کن و برش سوراخ −
 ژنراتور قابل حمل؛ −
 آچار؛ −
 اره؛ −
 کوب؛ پایه −
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 کش؛ پایه −
 جام یا سکوی جرثقیل؛ −
 جعبه تابلو؛ −
 جعبه ابزار و ابزار دستی؛ −
 مشعل استیلن؛ −
 نورافکن؛ −
 و؛ )کاله، جلیقه، دستکش ایمنی و نظایر آن(تجهیزات ایمنی کارگران  −
 .زن چراغ چشمک −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مخصوص کارهای نگهداری تابلو وانت: 10-2شکل 

  مصالح -2-3-3
 : عناصر است اینتابلو شاملهر 

 صفحه تابلو؛ −
 رویه تابلو؛ و −
 .پایه تابلو −
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  صفحه تابلو-2-3-3-1
هایی از جنس چوب  صفحهتوان از  میاست ولی  شده  یا ورق فوالدی گالوانیزه جنس آلومینیوم ازصفحه تابلوهای رایج معموالً 

 و یا با  خرید،ساخته از تولیدکنندگان توان به صورت پیش صفحه تابلو را می. کرد، پالستیک و فایبرگالس نیز استفاده )تخته چندالیی(
 . استها مقایسه اقتصادی ضروری گیری در مورد هر یک از این روش برای تصمیم. های آلومینیومی آنها را ساخت برش ورق

  رویه تابلو-2-3-3-2

تهیه تابلو ممکن . چاپ سیلک اسکرین، روکش، استنسیل و نقاشی دستی: اند از به طور کلی چهار روش ساخت رویه تابلو عبارت
 .شود است به صورت از پیش چاپ شده و یا صفحه تابلوی خالی باشد که رویه آن بعداً آماده می

گردد؛  تواند روش ارزان قیمتی محسوب می  مشابه مورد نظر باشد، سیلک اسکرین میدر صورتی که ساخت حجم زیاد تابلوهای
 .تر است های کم، خرید تابلوی آماده اقتصادی در حجم. های خاص دارد ولی این روش نیاز به دستگاه

توان  ها را می روف و شکلح. شوند شوند و روی زمینه بازتابنده چسبانده می ها و حروف بازتابنده بریده می کاری، شکل در روکش
شود، زیرا  ها می جویی در هزینه استفاده از برش دایکات سبب صرفه. ای برید به صورت آماده خرید و یا با استفاده از سیستم برش رایانه

 .های از پیش بریده شده نیز ندارد امکان استفاده از مصالح دورریز آن وجود دارد و ضمناً نیاز به انبار حروف و شکل

  پایه تابلو-2-3-3-3

های  توان روی پایه تابلوها را می. پذیر است های گوناگون و مصالح مختلف امکان نصب و استقرار پایه تابلوهای راه به روش
ها ممکن است دارای مقطع گرد، مربعی، ناودانی و نظایر  پایه. های تأسیسات موجود نصب کرد فوالدی، آلومینیومی یا چوبی و یا پایه

 . نها باشندای
های طراحی پایه عالئم، ضروری است پایه مقاومت کافی برای مقابله با نیروی پیچشی باد و یا  براساس ضوابط و دستورالعمل

ای طراحی شود که در برخورد وسایل نقلیه خارج از کنترل، شکسته شده و یا خمیده  شکست تحت بار برف و یخ داشته باشد و به گونه
 .ای برای رانندگان در هنگام برخورد ایجاد کند تابلو نباید مخاطرهسیستم پایه . شود

ها، بیشتر تابلوها در بخش بدون مانع راه  رسانی به رانندگان و به دلیل محدودیت حریم در بسیاری از راه به منظور کارآمدی اطالع
پایه . گردند، تا به عنوان مانع ثابت عمل نکنند حی بنابراین تابلو و پایه آن باید به صورت شکستنی یا خم شونده طرا. شوند نصب می

ای است که در داخل   فقط پایه ها معموالً گونه پایه شالوده این. شود گاهی است که در برخورد وسیله نقلیه خم می خم شونده دارای تکیه
پذیر با استفاده  های شکست پایه. رددشود تا مقطع تضعیف گ زمین فرو رفته است و در قسمت پایین پایه نزدیک زمین سوراخکاری می

 .شود شونده و قابل لغزش در اثر ضربه در محل اتصال به شالوده ایجاد می های جفت از قطعه
اند  سایر عوامل عبارت. پذیری آن است ترین عامل در انتخاب نوع سیستم پایه تابلو عملکرد آن در ضربه و مکانیسم شکست مهم

 :از
 هزینه نصب؛ −
 اری؛هزینه نگهد −
 میزان نگهداری الزم برای پایه؛ و  −
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 .میزان دسترسی به مصالح برای جایگزینی −

  دوام-2-3-3-4

با استفاده از تابلوهای با عمر . با توجه به محدودیت بودجه، دوام مصالح تابلو موضوعی حیاتی برای ادارات کل راه و ترابری است
ولی بین عمر . شود جویی می های نیروی انسانی و تجهیزات نیز صرفه ه در هزینهیابد بلک مفید بیشتر، نه تنها هزینه مصالح کاهش می

 .های نگهداری آنها تقابل وجود دارد مصالح و هزینه
 . های الزم صورت گیرد برای تضمین دوام کافی مصالح وسایل کنترل ترافیک باید قبل از به کار بردن آنها آزمایش

 :توان به کار بست ها را می یشدر مورد مصالح رویه تابلو این آزما
 آزمایش هوازدگی زودرس؛ −
 آزمایش بازتابندگی برگشتی رنگ مصالح صفحه تابلو؛ و −
 :های فیزیکی از قبیل آزمایش −
 چسبندگی؛ −
 ضربه؛ −
 مقاومت حالل؛ −
 نفوذ آب؛ −
 پذیری؛ انعطاف −
 هوازدگی تسریع شده؛ و −
 .جمع شدگی −

بلو پس از گذشت مدت زمان معینی در دستگاه سنجش هوازدگی مشخص شده در استانداردها مقدار حداقل بازتابندگی برگشتی تا
 تابلو باید ساخته و در محل 10اگر نتیجه آزمایش سنجش هوازدگی مصالح مثبت باشد حداقل . است که بستگی به نوع روکش دارد

 بازتابندگی برگشتی تابلوها به گیری سپس در طول سال، اندازه. نصب شود یا عملکرد آن تحت وضعیت واقعی ترافیک مشخص گردد
اگر پس از گذراندن دوره آزمایش هنوز تابلو در حد پذیرفتنی باقی بماند، استفاده از مصالح رویه توصیه . شود صورت متناوب انجام می

 .شود می
این . مل آیدبرای تضمین حفظ کیفیت تولید مصالح تأیید شده ضروری است به طور مستمر از مصالح تحویل شده آزمایش به ع

 :اند از ها عبارت آزمایش
 آزمایش بازتابندگی برگشتی رنگ مصالح برای یک نمونه اتفاقی از مصالح تولیدی؛ و −
 .بار های اتفاقی مصالح تولیدی هر پنج سال یک های فیزیکی و سنجش هوازدگی روی نمونه آزمایش −

گیری گردد و میزان بازتابندگی برگشتی رنگ مصالح صفحه آن  از تابلوهای با عمر بیش از هفت سال باید به طور اتفاقی نمونه
 .سنجیده شود
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  مشخصات فنی-2-3-3-5

های  در فعالیت. شود  به مصالح، تولیدات و خدماتی که باید خریداری گردد نوشته می در مشخصات فنی، مطالب دقیقی راجع
 .نی عمومی و مشخصات فنی محصولاند از مشخصات ف نگهداری دو نوع مشخصات فنی وجود دارد که عبارت

های قانونی،  مشخصات فنی عمومی مربوط به مالحظات پیمان از قبیل نحوه برگزاری مناقصه، اسناد الزم، مسئولیت
مشخصات فنی محصول مربوط به . ها و یا سایر عوامل مرتبط با فرایند پیمان است کنندگان در مناقصه سنجی اولیه شرکت کیفیت
 . که باید مصالح، محصول و خدمات، آنها را داشته باشندهایی است الزام

تر  توان در مشخصات فنی، محصوالت با عمر طوالنی مثالً می. های  دوره عمر مصالح دارد مشخصات فنی تأثیر زیادی در هزینه
 :  مراجع تهیه مشخصات فنی مختلف اینها هستند-.شان باالتر باشد  هر چند که هزینه اولیه-را طلب کرد
 ها؛ اداره کل ایمنی و حریم راه −
 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران؛ −
 سازندگان مصالح تابلوها؛ و −

  ,AASHTO همچون اروپایی ومشخصات فنی معتبر کشورهای پیشرفته از جمله استانداردهای آمریکایی −

ASTM,  BS,  ENو نظایر آن . 

   نگهداریپرسنل -2-3-4
های نگهداری  از یک سو بخش مهمی از هزینه. ای دارد ها تأثیر عمده  کیفیت نگهداری و ایمنی راهعملکرد پرسنل نگهداری در

  مربوط به تأمین نیروی انسانی است، و از سوی دیگر لوازم و تجهیزات گران قیمتی در اختیار این پرسنل قرار دارد و سرانجام اینکه
با توجه به این عوامل ضروری است که کارکنان نگهداری تابلوها، . ر داردعملکرد پرسنل نگهداری در معرض دید عامه مردم قرا

 .دارای کیفیت کاری و کارآمدی باال باشند
بهتر است که در اداره کل راه و . ها دارد تعداد افراد الزم برای انجام عملیات نگهداری معموالً بستگی به تعداد تابلوها و طول راه

 کیلومتر - خط3000تواند تا  به طور متوسط هر گروه نگهداری تابلو می. های خاصی اختصاص یابد ه روترابری برای نگهداری تابلو گ
این رقم حدوداً متناظر با ).  کیلومتر عبارت است از یک خط عبور وسایل نقلیه به طول یک کیلومتر-یک خط(راه را پوشش دهد 

 . تابلو برای نگهداری هر گروه خواهد بود10000
برای کارهای عادی نگهداری، معموالً گروه دو نفره بیشترین کارایی را . تواند شامل یک نفر، دو نفر و یا بیشتر باشد میهر گروه 

 .های پرتردد ممکن است به گروه چند نفری نیاز باشد در مورد کارهای خاص مانند تعویض تابلوهای باالسری در راه. دارد
هر چند که عناوین و شرح کارها در نقاط مختلف ممکن است . ها مورد نیاز است  راههای مختلفی در نگهداری تابلوهای مهارت

شرح . های کلی شامل نظارت، ساخت و نصب تابلو است فعالیت. ها یکسان است های کلی کارها و مسئولیت متفاوت باشد ولی فعالیت
 : کارها از این قرار است

 کنند؛ ها و فعالیت افرادی است که زیر نظر او کار میناظر تابلو، مسئول ساخت، نصب و نگهداری تابلو −
 کند؛ سرپرست کارگاه تابلوسازی، کارکنان بخش ساخت تابلو را مدیریت می −
 تابلوساز متخصص ساخت تابلو است؛ −
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 اندازد و سرپرست کارگران در کارهای ساخت و نصب است؛ و تکنیسین تابلو، تجهیزات را به کار می −
د را انجام ئات مختلفی از قبیل نصب تابلوهای جدید، تعمیر تابلو در محل و برداشتن تابلوهای زاکارگر تابلو، کار عملی −

 .دهد می
ولی در شرایطی که عملیات . شود در اکثر ادارات کل راه و ترابری تمامی کارهای نگهداری تابلوها در نوبت کاری روزانه انجام می

بازرسی . توان عملیات را در غروب یا شب انجام داد ری تابلوهای باالسری، مینگهداری مخل جریان ترافیک است، مانند نگهدا
 .تابلوها برای وارسی بازتابندگی برگشتی آنها نیز باید در هنگام شب انجام گیرد

  آموزش -2-3-4-1

یح نگهداری توان روش صح به کمک آموزش می. های آموزشی زیادی وجود دارد درخصوص نگهداری تابلوهای راهنمایی، جنبه
به عالوه چنانچه پرسنل نگهداری از منظور تابلوها و . مناسب تابلو، ایمنی و کارایی عملیات و ساخت مناسب تابلوها را تضمین کرد

همچنین اگر ساخت و نصب . دهند مندی و دقت نظر بیشتری در کار خود نشان می تأثیر آنها در ایمنی رانندگان آگاه باشند عالقه
با . شود و نیازی به تکرار و اصالح کار نخواهد بود جویی می  عملیات صرفه نحو مطلوب صورت گیرد در زمان و هزینهتابلوها به 

 . افزایش تجربیات کارگران باید تراز آموزش آنها نیز ارتقا یابد
 :ترازهای آموزشی الزم بدین شرح است

مقدماتی را در مورد انواع تابلوها و استانداردها و ضوابط نصب های  دست کم هر یک از کارکنان تازه استخدام شده باید آموزش
های آموزشی باید مطالب درسی و متون مناسب همراه با وسایل  برای این دوره. های ایران بگذراند نامه عالئم راه آنها مطابق آیین

 .کمک آموزشی از قبیل اسالید و فیلم تدارک دیده شود
. های کاربرد صحیح و ایمن تجهیزات ارائه شود کنند نیز باید آموزش هیزات نگهداری کار میبه عالوه برای افرادی که با تج

 .همچنین برای تمامی افراد، آموزش ایمنی عملیات نگهداری اجباری است
ر حین های د آموزش. های مستمر ارتقای دانش نگهداری و سایر نیازها ارائه شود با افزایش تجربه کارکنان نگهداری باید آموزش

های عمومی از قبیل جوشکاری، نجاری،  ها مهارت در این آموزش. خدمت، مؤثرترین روش برای دستیابی به اهداف مورد نظر است
 . های کوتاه و یا به شکل سمینار ارائه کرد توان از طریق دوره ها را می آموزش. حمل و نقل و نظایر آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد

در صورت امکان . های آموزشی، جالب بودن مطالب درسی و سهولت خواندن و درک آنهاست یت در این دورهنکته درخور اهم
های ایران را در قطع جیبی تکثیر کرد تا در کارهای  نامه عالئم راه هایی از آیین ای از مطالب درسی به همراه بخش توان خالصه می

 .میدانی مورد استفاده قرار گیرد
های آموزشی، این  با توجه به نوع دوره. توان برای افراد گواهینامه صالحیت کار صادر کرد های آموزشی می دورهپس از گذراندن 

نیازهای  تواند به عنوان یکی از پیش داشتن گواهینامه صالحیت کار نگهداری می. های مختلف داشته باشد تواند پایه گواهینامه می
 .استخدامی پرسنل در نظر گرفته شود
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  مدیریت نگهداری عالئم عمودی راه -2-4

 کلیات -2-4-1
در مدیریت تابلوها، . های تابلوگذاری است ریزی، کنترل و ارزیابی برنامه مدیریت خوب نگهداری تابلوها مستلزم برنامه

نگهداری به دست سیاستگذاری سطح خدمت نگهداری، زمان اقدام به رفع نیازهای نگهداری انواع تابلوها و چگونگی انجام کارهای 
بندی و کنترل عملیات میسر  ها اولویت ها و روش از طریق همین سیاست. گیرد پرسنل، به منظور تحقق برنامه مشخصی انجام می

 .شود می
ریزی نگهداری است زیرا غالباً بودجه کافی برای انجام همه  های نگهداری، بخش مهمی از برنامه ها و روش تعیین سیاست
های نگهداری کاهش یابد که از طریق  های رکود اقتصادی بودجه به عالوه ممکن است در دوره. ی وجود نداردکارهای نگهدار
ها، ایمنی استفاده کنندگان  بندی ها و اولویت محور اصلی سیاستگذاری. توان این کمبودها را بر طرف کرد های مناسب می سیاستگذاری

 .راه است

  سطح خدمت نگهداری-2-4-2
هایی که در بودجه و روند عملیات نگهداری تأثیر چشمگیری دارد تعیین سطح خدمت نگهداری است یک  سیاستگذارییکی از 

تراز خدمت نگهداری عبارت است از مقدار آستانه نارسایی یا عیبی که برای رفع آن باید کارهای نگهداری انجام شود، مثالً زمان 
گیری روی مکان، زمان و چگونگی  کند در تصمیم ی که یک اداره کل انتخاب میسطح خدمت. تعویض تابلوی با عملکرد نامطلوب

برای مثال اگر سیاست اداره کل این باشد که تمامی تابلوها در روز و شب برای رانندگان خوانا . عملیات نگهداری تأثیرگذار خواهد بود
 :باشند، روش کار برای دستیابی به این سطح خدمت به شرح زیر خواهد بود

 های روزانه و شبانه؛ ریزی بازرسی برنامه −
 های ناخوانا در اسرع وقت؛ نظافت و جایگزینی تابلو −
 جایگزینی فوری تابلوهای آسیب دیده انتظامی و برخی تابلوهای هشدار دهنده؛ و −
 .جایگزینی سایر انواع تابلوهای آسیب دیده در اسرع وقت −

  عناصر سیستم مدیریت نگهداری-2-4-3
  :ی سیستم مدیریت نگهداری به شرح زیر استعناصر اصل
 که نیاز به نگهداری را ایجاد  خارجی محیطتأثیراتگیری مقادیر در محل و ارزیابی  تعیین حجم کارها از طریق اندازه −

 ؛کند می
 ؛های خاص بینی شده به منظور تحقق برنامه بندی منابع برای پاسخگویی به حجم کار پیش بودجه −
ها در چارچوب برنامه مالی به منظور کارایی در صرف منابع، کاهش نوسانات در نیاز به پرسنل و  یتریزی فعال برنامه −

 ؛ وها در وضعیت ایمن و روان تجهیزات و حفظ سیستم راه
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های الزم برای کنترل و  های مدیریتی و گزارش گیری ایجاد سیستم مدیریت اطالعات که شناخت الزم برای تصمیم −
 . فراهم سازدپیشرفت برنامه را

 .نگهداری تابلو شامل عناصری از قبیل امور اداری، امور فنی، مصالح و امور مالی است  های کنترلی برنامه سایر جنبه

  سازماندهی عملیات نگهداری -2-4-4
 ردیدهگهای نگهداری مشخص  اقدام در آن بایست  می است که اجرایی سازماندهی خوبمستلزمنگهداری تابلو مدیریت عملیات 

 نگهداری به صورت امانی و در برخی دیگر به صورت پیمانی انجام اقدامات ،در برخی موارد. ها به روشنی تعریف شده باشد و مسئولیت
 .دگرد  مطرح می،کند های کالبدی و عملکردی که ساختار سازمان را مشخص می در این بخش ویژگی. شود می

  کالبدی و عملکردیهای ویژگی -2-4-4-1

مالحظات کالبدی شامل اندازه حوزه جغرافیایی .  نگهداری بستگی به مالحظات کالبدی و عملکردی دارداقداماتزماندهی سا
 عملکردی شامل نحوه انجام تعمیرات در محل و یا در مالحظات. ها و تعداد تابلوهای نگهداری است عملکرد اداره کل، طول راه

 . سازمان و میزان کارهای پیمانی استکارگاه تابلوسازی، میزان تخصص موجود در
  اندازه حوزه نفوذ جغرافیایی عملیات نگهداری-الف

های  گیری در مورد متمرکز کردن عملیات نگهداری و یا ایجاد واحدهای تابع برای انجام تمام و یا برخی از فعالیت تصمیم
بعد مسافت و یا شلوغی ُر طور کلی هنگامی که به خاط  هب.  دارد آنهای تحت پوشش نگهداری بستگی به اندازه ناحیه و طول راه

 بهتر است سازماندهی غیر متمرکز عملیات نگهداری مورد ،ساعت باشد  تا محل کار بیش از یکراه و ترابریها زمان سفر از اداره  راه
 . نظر گرفته شودها در یابی راهدارخانه ولی این فقط یکی از معیارهایی است که باید در مکان. توجه قرار گیرد

ساخت تمامی تابلوها در یک کارگاه شیوه نخست، . پذیر است  و یا ترکیبی از آنها امکانشیوهنگهداری عالئم عمودی به دو 
البته ترکیبی از . های محلی برای ساخت تابلو به صورت مستقل از کارگاه مرکزی است  دوم تجهیز کارگاه؛ برحسب نیاز استمرکزی

فرد و تعویض  هتابلوهای منحصر بساخت پذیر است که در آن ساخت تابلوهای پر مصرف در کارگاه مرکزی و  امکاناین دو روش نیز 
 .شود  انجام میمحلیاضطراری در کارگاه 

 ها ها و تعداد تابلوهای موجود در شبکه راه  طول راه-ب
 با افزایش .به شمار می آیدهر سال در گهداری الزم  شاخص خوبی از میزان کارهای ن،ها و تعداد تابلوهای موجود در آن طول راه

 عملیات ، بهها بیشتر باشد طور کلی هر چه تعداد تابلوهای سیستم راهه ب. شود زمان سفر از کارایی عملیات نگهداری کاسته می
 .تری نیاز خواهد بود تر و تشکیالت نگهداری مفصل گسترده

  پیمان نگهداری-پ
ها را نیز به  های نگهداری عالئم راه توان فعالیت های قابل واگذاری بخش دولتی، می ی فعالیتساز سیاست خصوصیهمسو با 

 کمبود بودجه، کمبود ،مشکالت تأمین نیروی انسانی :ند ازا  کرد عبارتعنوانتوان   میامردالیلی که برای توجیه این . شت گذا پیمان
 .تخصصی و کاهش بدنه دولتهای  یا مهارتتجهیزات 



  گهداری از عالئم و تجهیزات ایمنی راه ناهنمایر38 

های  ها، نصب تابلو در راه ها را از قبیل تعمیر و تعویض تابلوهای باالسری آزادراه تواند فقط بخشی از فعالیت ان نگهداری میپیم
از سوی دیگر پیمان ممکن است شامل کلیه عملیات نگهداری، از ساخت تابلو . های بازسازی عالئم در بر گیرد تازه احداث و یا پروژه
 .یض آنها باشدتا نصب و تعمیر و تعو

افزایش حجم کارهای پیمانی ادارات کل راه و ترابری در تقلیل پرسنل اجرایی مؤثر است ولی این کاهش نیروی انسانی با افزایش 
 . شود پرسنل الزم برای عقد پیمان و نظارت بر حسن اجرای آن تا حدی سرشکن می

ر ناظر و یک نفر کمک ناظر نیاز است، که مسئول نظارت بر کم به یک نف برای نظارت و وارسی خدمات پیمان نگهداری، دست
 .صحت کمیت و کیفیت و هزینه عملیات، مطابق با شرایط پیمان باشند

ای  یابی این کارگاه باید به گونه مکان. پیمانکار نگهداری باید دارای کارگاهی مجهز برای ساخت، تعمیر و بهسازی تابلوها باشد
ی کافی برای  همچنین پیمانکار باید ملزم به تأمین نیروی انسانی الزم و با تجربه. اری به حداقل برسدباشد که زمان دسترسی اضطر

 .کم شامل یک نفر سرپرست و چند گروه دو نفره باشد در این زمینه اکیپ نگهداری باید دست. عملیات باشد
 خدمات و ضرایب باالسری و سود پیمانکار انجام های پرسنلی، مصالح مصرفی و سایر پرداخت مبلغ پیمان باید براساس هزینه

 .اگر پیمانکار کاری را به طور صحیح انجام نداده باشد باید آن را با هزینه خود اصالح کند. شود
ها  برای هر پروژه و یا فعالیت نگهداری باید پیمانکار برآوردی از هزینه. برنامه کار باید از طریق سیستم دستورکار مشخص شود

 .  کند و در صورت تصویب از سوی کارفرما دستور کار مربوط به آن صادر شودارائه
 .پس از انجام هر کار نگهداری، باید گزارشی تهیه گردد و برای تسویه حساب به کارفرما ارائه شود

 :تواند مزایای زیر را در بر داشته باشد سازی عملیات نگهداری می به طور کلی، خصوصی
 ؛ای ادارات کل ایههای سرم کاهش هزینه −
 ؛ها کنترل بیشتر بر نحوه صرف بودجه −
 ؛ وهای جاری ناشی از پرسنل نگهداری کاهش هزینه −
 .های نگهداری سب با تقاضای فعالیتقابلیت تغییر نیروی کار متنا −

  سیاهه برداری از عالئم -2-4-5
ت کاملی در خصوص چگونگی نصب تابلوها و برای مدیریت مؤثر سیستم تابلوها و حفظ ایمنی رانندگان، ضروری است اطالعا

این اطالعات مبنای شناسایی مسائل، نگهداری سیستم، . هایی که مبنای نصب و تداوم حضور آنهاست فراهم شود شرایط راه
 های مختلف توان از روش برای نگهداری این اطالعات می. های راهداری خواهد بود بندی و سایر مسئولیت ریزی و بودجه برنامه

 . بایگانی کاغذی یا پایگاه اطالعات کامپیوتری و یا ترکیبی از آنها بهره جست
. نکته مهم در مدیریت نگهداری عالئم، آگاهی از جزئیات دقیق در مورد نوع تابلو، مکان و سایر اطالعات مربوط به آن است

 :برداری عالئم در موارد زیر دارای اهمیت است سیاهه
 شناسایی تابلوهای معیوب −
 بندی نیازهای نگهداری اولویت −
  نگهداریاقداماتریزی  برنامه −
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 .نظارت مستمر بر عملیات نگهداری −
 :ند ازا برداری عالئم عبارت اهداف سیاهه
 بندی عالئم برحسب مکان، نوع، اندازه و وضعیت؛ طبقه −
برای  تعویض صفحه یا پایه  تغییر طرح یا نصب تابلو، تعمیر یابه اقدامات ضروری مانندشناسایی تابلوهای نیازمند  −

 برداری مناسب از تابلو؛ و بهره
گذاری سیستم مدیریت اطالعات برای تعیین نیازهای فعلی و آتی تابلوها که با استفاده از آن تدوین برنامه  پایه −

 .پذیر خواهد شد سیستماتیک نگهداری امکان

  سیاهه عالئمتدوین -2-4-5-1

 :دبه منظور کارایی، سیاهه عالئم بای
  کلیه تابلوهای ترافیکی در حریم راه باشد؛شامل −
 و قرار داد مقایسه  موردیابی استاندارد استفاده کند تا بتوان اطالعات تصادفات و تابلوها را با یکدیگر از سیستم موقعیت −

 تصادفات را با توجه به تابلوهای مجاور تحلیل کرد؛
بندی آنها برحسب موقعیت  های قدیمی و طبقه جدید، حذف دادههای  کردن داده پذیر باشد تا امکان اضافه انعطاف −

 فراهم شود؛
 کارهای نگهداری انجام شده را ثبت کند؛ −
 تاریخچه کارهای نگهداری قبلی را ثبت کند؛ و −
 .پذیر، بهنگام شود فهم صورتی هبرای گنجاندن کارهای نگهداری انجام شده به راحتی و ب −

. توان به صورت دستی و یا با ابزار خودکار انجام داد این کار را می. پذیر است لفی امکانهای مخت تهیه سیاهه عالئم به روش
آوری اطالعات، ضروری  بنابراین قبل از جمع. توان به صورت پرونده دستی، نقشه و یا کامپیوتری نگهداری کرد اطالعات را نیز می

 .فنی اداره کل راه و ترابری به عمل آیدهای موجود و نیازهای  هایی در خصوص قابلیت گیری است تصمیم
 :برداری عالئم، تابع عوامل زیر است ای مناسب برای فهرست به طور کلی، ایجاد برنامه

گذاری الزم و تعیین   مطالعه جامع سیستم مدیریت عالئم برای مشخص کردن اهداف و مقاصد سیستم، تعیین سرمایه −
 اری سیاهه عالئم؛های پرسنلی الزم برای ایجاد و نگهد مهارت

آوری و ذخیره اطالعات برای تعیین کارامدترین روش از نظر هزینه با توجه به اندازه  های جمع تجزیه و تحلیل روش −
 سیستم، تراز مطلوب دقت سیستم، مدیریت و منابع انسانی و مالی موجود؛ و

های  ای سیاهه عالئم برای فعالیتجلب نظر کارکنان از طریق برنامه تشویق پرسنل و توجیه آنان در خصوص مزای −
 . کاری مختلف
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 مئ سیاهه عال  مطالعه نیازسنجی برای سیستم-2-4-5-2

 ،در این مطالعه نیازسنجی.  نگهداری عالئم ضروری است  مطالعه جامعانجام عملکردی و منابع سیستم، نیازهایبه منظور تعیین 
 سیستم سیاهه از جمله نصب و نگهداری بخشمدت زمان الزم برای هر  و آوری و پردازش اطالعات برآورد شود باید هزینه جمع

 .نویسی و اجرای کامپیوتر ارزیابی گردد تابلو، بایگانی و ورود اطالعات و برنامه

 آوری اطالعات برای تشکیل پایگاه اطالعاتی  جمع-2-4-5-3

 :ند ازا ها عبارت این روش. دهای مختلف ایجاد کر توان به روش پایگاه اطالعاتی سیستم سیاهه را می
 آوری اطالعات های دستی جمع روش −
 عکسبرداری −
 فیلمبرداری −
 آوری اطالعات وسایل خودکار یا نیمه خودکار جمع −
 عکسبرداری هوایی −
 .گفته شدههای  ترکیبی از روش −

 : از جمله،آوری اطالعات به عوامل مختلفی بستگی دارد انتخاب روش مناسب جمع
 ها  راه  شبکه وگذاری و شکلاندازه سیستم تابل −
 منظور از سیاهه برداری −
 سطح جزئیات موردنیاز −
 مالحظات هزینه، پرسنل و تجهیزات  −
 ).مانند عکس و فیلم(اطالعات موجود  −

 برداری سیاهه اطالعات -2-4-5-4

 تجربه نشان داده است که .آید برداری تابلو، عاملی مهم در موفقیت سیستم به شمار می انتخاب دقیق اقالم اطالعاتی در سیاهه
با محدودسازی اطالعات به اقالم ضروری، شانس . شود آوری اطالعات غیرضروری منجر به خستگی گروه آماربرداری می جمع

 .برای این منظور باید نحوه استفاده از اطالعات و خروجی کار مورد توجه قرار گیرد. شود موفقیت سیاهه برداری بیشتر می
 :اند از اطالعاتی عبارتترین اقالم  مهم

 ؛)آید سازی اطالعات تابلو به کار می فرد که برای بایگانی و بهنگامه ای منحصر ب شماره(شماره تابلو  −
 ؛)تواند به کار رود شماره راه نیز می(نام راهی که تابلو در آن نصب است  −
 ؛)ترین نقطه کنترلی مسافت و جهت نسبت به نزدیک(موقعیت مکانی تابلو  −
 نقطه کنترل؛نام  −
 ؛) غرب، جزیره میانی، باالسر و نظایر آن- شرق- جنوب-شمال(سمت قرارگیری تابلو در راه  −
 کد تابلو؛ −
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 ؛)ابعاد افقی و عمودی تابلو(اندازه تابلو  −
 ؛) هر کدام که جدیدتر است،برداری تاریخ آخرین کار و یا تاریخ سیاهه(تاریخ  −
 ؛)کان، خرابکاری، تصادفات و نظایر آننصب جدید، نگهداری کلی، تغییر م(نوع کار  −
 ؛) آنجزخوب، متوسط، خسارت دیده، خراب و (وضعیت تابلو  −
 ؛)خوب، چرخیده، پنهان شده و نظایر آن(قابلیت دید  −
 ؛)گرد، مربعی و نظایر آن(نوع پایه  −
 ؛) آنجزخوب، متوسط، خمیده و (ت پایه یوضع −
 ؛ل، نوشتار و فواصل آزاد قائم و جانبینامه عالئم از نظر رنگ، شک انطباق با ضوابط آیین −
 ؛)نصب، جایگزینی، تعمیر و نظایر آن(کارهای تابلو  −
 ؛)تفاضل تاریخ سیاهه برداری فصلی و تاریخ نصب(های ماندگاری در محل  سال −
 نوع مصالح رویه تابلو؛ −
 سابقه خمیدگی و خرابکاری در سال جاری؛ −
 ؛) سال- ماه-روز(آخرین تاریخ بازرسی تابلو  −
 یزان بازتابندگی برگشتی تابلو؛م −
  سرعت مجاز؛ −
 ؛)دار مستقیم، قوس(وضعیت امتداد راه  −
 تعداد خطوط عبور؛ و −
 ).بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی و روستایی(وضعیت راه  −

 های دستور کار  فرم-2-4-5-5

 بستگی به اطالعات به دست آمده از برداری موفقیت سیستم سیاهه. کنند های نگهداری به طور روزانه روی تابلوها کار می اکیپ
برای ثبت . ها وارد شود کنند باید در پرونده سیاهه های نگهداری در سیستم تابلوها ایجاد می تغییراتی که اکیپ. پرسنل میدانی دارد

ل آنکه امکان او: کنند های دستورکار دو هدف را تعقیب می فرم. شود های دستور کار استفاده می های نگهداری، از فرم فعالیت
 .گردد های بایگانی براساس اطالعات جدید فراهم می سازی پرونده شود و دوم امکان بهنگام ریزی نگهداری فراهم می برنامه

شود تا پیشرفت برنامه را کنترل کند و سپس به کارکنان سیاهه  فرم تکمیل شده دستورکار به سرپرست نگهداری عودت داده می
 .های کامپیوتری را بهنگام کنند های نواری یا فایل های بایگانی، نقشه  کارتشود تا برداری داده می
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 صل سومف
 ها اصول و مبانی نگهداری از عالئم افقی راه

  کلیات-3-1

 هدف و چارچوب-3-1-1
این عالئم به خاطر قرارگیری روی . شوند ها به کار برده می  برای تنظیم، هدایت و افزایش ایمنی عبور و مرور در راه،عالئم افقی

ها مانند اجرا، نصب،  ای از فعالیت الئم افقی به مجموعهنگهداری ع .دید رانندگان قرار دارندمعرض سطح راه بیشتر در 
شود که به منظور حفظ یا بهبود  ها، عالئم برجسته و مسیرنماها اطالق می کشی برداری، بازرسی، مرمت و تعویض خط فهرست

ندسانی است که در ادارات های نگهداری عالئم افقی برای استفاده مه هدف از این راهنما ارائه روش. رسد وضعیت آنها به انجام می
 .پردازند های نگهداری می ریزی و مدیریت فعالیت راه و ترابری به امر برنامه

ریزی، پرسنل، تجهیزات و مصالح مورد نیاز  های برنامه المقدور دانش فنی، روش در تدوین این راهنما سعی بر آن است که حتی
 .برای نگهداری عالئم افقی ارائه شود

 بندی عالئم افقی  طبقه-3-1-2
 :شوند به سه دسته زیر تقسیم می  عالئم افقی

 ؛ها کشی خط -1
 ؛ و)ها میخ ها و گل ای گربه چشم(عالئم برجسته  -2
 .مسیر نماها -3

 .شود  انواع و مشخصات هر یک از این عالئم شرح داده میادامهدر 

 ها کشی  خط-3-1-2-1

ها به منظور تفکیک مسیر عبور و  ها و آزادراه ها هستند که در سطح جاده ها از جمله وسایل کنترل و ایمنی ترافیک در راه کشی خط
ها  کشی از خط. روند تنظیم جریان ترافیک و همچنین راهنمایی راننده به منظور ایجاد نظم و پیشگیری از تصادفات احتمالی به کار می

 .شود فاده میبه صورت تنها یا با سایر عالئم فنی برای مدیریت و ساماندهی ترافیک است
 های عرضی؛  کشی  خط-2های طولی؛  کشی  خط-1: شوند ها به سه نوع تقسیم می ها در سطوح راه کشی خط

 .ها نوشته ها و خط  پیکان-3
های صورت  با توجه به پیشرفت. کشی میسر است کشی خوب و رضایت بخش در راه با به کار بردن مواد مناسب خط اجرای خط

شود غالباً از مشتقات مواد نفتی مانند  ای که در تهیه آنها استفاده می کشی تولید شده است که مواد اولیه ی خطها گرفته، انواع رنگ
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های مختلف به صورت سرد، گرم و نوارهای چسبان، با وسایل و  این مواد به شیوه. الستیک، پالستیک، اپوکسی و نظایر اینهاست
 . ودش ها مصرف می های مخصوص در سطح راه ماشین

 .گیرد های مصرف در سطح راه صورت می دهنده یا شیوه ها براساس مواد تشکیل بندی انواع رنگ طبقه

 )ای ها ها و چشم گربه گل میخ( عالئم برجسته سطح راه -3-1-2-2

لت وجود های پرترافیک جاده و در نقاطی که به ع ها در قسمت کشی ها به عنوان تجهیزات مکمل خط میخ ها و گل ای گربه چشم
کشی و کاهش بازتابندگی برگشتی آن وجود داشته باشد، همراه با  شدن آب در سطح راه احتمال پوشیده شدن خط مه و غبار و یا جمع

هایی که به تازگی عملیات روکش آسفالت اجرا شده، به علت ممکن نبودن اجرای  عالوه بر این در راه. روند ها به کار می کشی خط
 .شود کردن مسیر حرکت وسایل نقلیه استفاده می الئم برای مشخصکشی، از این ع خط

 : شوند ها با توجه به مواد تشکیل دهنده آنها به چهار نوع تقسیم می میخ گل
  ؛های فوالدی ضد زنگ میخ گل -1
 ؛های آلومینیومی میخ گل -2
 ؛ وهای سرامیکی گل میخ -3
 .های پالستیکی گل میخ -4

ها  نگین. گردند بندی می شوند و براساس نوع نگین روی آنها طبقه و یا پالستیک ساخته میها معموالً از جنس فلز  ای گربه چشم
های خورشیدی وجود دارند که  عالوه بر این نوع خاصی از عالئم برجسته به نام بازتاب.  است کربنات یا شیشه معموالً از جنس پلی
 .تابانند کنند و در شب باز می  روز نور خورشید را جذب میها در طول این نوع بازتاب. ای دارند گربه عملکردی شبیه چشم

های دو طرفه در اکثر موارد  ای گربه چشم. شوند های مختلف تولید می طرفه و یا دو طرفه و در رنگ ها به صورت یک ای گربه چشم
روی  های با سواره در راه. روند میهای بدون جزیره میانی به کار  و از جمله در خطوط محوری منفرد یا دوبل و خطوط عبور در راه

 . طرفه در حاشیه راه استفاده شود ای یک های پوشیده از غبار و مه باید از چشم گربه باریک و راه
ای مناسب برای سطح جاده، براساس شرایط ترافیکی جاده و جهت جریان و همچنین نحوه  تعیین نوع گل میخ و چشم گربه

گیر به دلیل گیر کردن به  ها، استفاده از عالئم برجسته پالستیکی در مناطق برف نامه عالئم راه ینطبق آی. گیرد برفروبی صورت می
 . شود تیغه ماشین برف روبی و کنده شدن آنها توصیه نمی

ها حدود  ها و آزادراه پذیرد، اما به طور کلی برای بزرگراه طول عمر عالئم برجسته راه از شرایط ترافیکی و وضعیت منطقه تأثیر می
 . سال است10ها حدود   سال و برای سایر راه8

  نماهامسیر -3-1-2-3

 به تنهایی و در بعضی موارد  این عالئم معموالً. گیرند ها مورد استفاده قرار می ساختن حاشیه راه مسیرنماها به منظور مشخص
. شوند ه دارند و در فواصل کم نسبت به یکدیگر نصب میهای کوتا این عالئم پایه. روند های حاشیه راه به کار می کشی همراه با خط

مشخصات اجرایی هر . گردند اجرا می) گاردریل، نیوجرسی(های کناری یا میانی  مسیرنماها به دو صورت با پایه مستقل و روی حفاظ
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م قابلیت رؤیت آنها در شرایط برفی و ترین ویژگی این عالئ مهم. های ایران بیان شده است نامه عالئم راه ها در آیین کدام از این حالت
 . بارانی است

 .اند هایی مانند فونداسیون، پایه، صفحه و پیچ و مهره تشکیل شده های کوتاه هستند و از قسمت مسیرنماها مانند تابلوهای با پایه

 ها کشی  خطهای رنگ انواع -3-1-3
بندی  های گرم و نوارهای چسبان تقسیم گ های سرد، رنگهای مختلف کاربرد آنها به سه نوع رن ها با توجه به شیوه رنگ

 .شوند می

 های سرد  رنگ-3-1-3-1

ها برحسب  این نوع رنگ. روند ها مشخص است، غالباً به صورت سرد و یا نیمه گرم به کار می طور که از نام این گونه رنگ  همان
 .ستیک سردهای سرد معمولی، رنگ پال رنگ: شوند نوع رزین به دو نوع تقسیم می

به علت سهولت استفاده، مصرف این نوع رنگ در ایران بسیار . اند ها، حالل و مواد چسبنده تشکیل شده های سرد از رزین رنگ
تواند  کشی است و انتخاب نامناسب این مواد می کننده مدت زمان خشک شدن خط نوع مواد حالل هر رنگ، تعیین. رایج است

توان تنها از فرمول نوع رنگ به  از این رو باید در نظر داشت که نمی.  پودر و مواد چسبنده تجزیه شودمشکالتی پدید آورد و رنگ به
 . های ظاهری و عملی نیز انجام شود چگونگی عمل آن در سطح راه آگاهی یافت و الزم است که آزمایش

های پالستیک سرد از  رنگ. شوند بندی می تقسیمهای سرد معمولی با توجه به نوع حالل، به دو نوع پایه نفتی و پایه آبی  رنگ
 .ای است های دو جزئی است که دوام آن شبیه مواد ترموپالستیک افشانه جمله رنگ

 های گرم  رنگ-3-1-3-2

این نوع رنگ بصورت پودر گرانول است و از ترکیب چند نوع رزین . های ترافیکی، ترموپالستیک گرم است نوع دیگری از رنگ
 . ستتهیه شده ا

 . شود ای، ریزشی و فشاری اجرا می برای استفاده از این نوع رنگ نیازی به استفاده از حالل نیست و به سه روش افشانه

  : نوارهای چسبان-3-1-3-3

ها و ابعاد مختلف از قبیل خط مستقیم، پیکان و حروف است که در  های پیش ساخته، به شکل این نوارها به صورت قطعه
در پشت کلیه قطعات پیش ساخته، مواد چسبنده وجود دارد تا بتوان به این وسیله، آنها را در سطح . شود تفاوت بریده میهای م اندازه

 .ها زده شود و یا این کار در محل انجام گیرد این مواد چسبنده ممکن است قبالً در پشت قطعه. آسفالت ثابت نگه داشت
شود، فعال گردد تا بهتر به سطح راه  سیله موادی که از طرف سازنده آن توصیه میها به و برای عمل چسباندن، باید چسب قطعه

در . ها زده شود رود، نباید در سطح راه زده شود، بلکه باید فقط در پشت قطعه ها به کار می موادی که برای فعال کردن چسب. بچسبند
کم  و درجه حرارت محیط دست)  مطابق راهنما تولید کنندهیا(c11°کم حدود  ها، درجه حرارت سطح راه باید دست موقع نصب قطعه

°c6باشد . 
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این نوارها، بیشتر در مواردی از قبیل محل . شود نوع دیگری از این مصالح، پس از کندن کاغذ پشت آن به سطح راه چسبانده می
و همچنین برای خطوط استاندارد وسط ها، خطوط جداکننده مسیرهای گردش به راست و به چپ  ها، شکل عبور عابران پیاده، پیکان

این عمل به وسیله غلتک . چسبانند ها در جای مورد نظر، آنها را با فشار به سطح آسفالت می پس از قرار دادن قطعه. رود راه به کار می
محلی .  دقت بسیار شوددر حمل و نقل و انبار کردن این نوع نوارها باید. شود دستی و یا عبور الستیک اتومبیل از روی آن انجام می

شود باید خشک و تقریباً گرم باشد و در موقع حمل دقت شود که مصالح خمیده و تا نشود و کاغذ محافظ  ها در آن انبار می که قطعه
ای چسبانیده شد، کندن آن پس از چند لحظه بسیار  وقتی قطعه. پشت آن، تا زمانی که قطعه آماده نصب نشده، از آن برداشته نشود

 .بنابراین در چسباندن صحیح آن باید دقت زیادی کرد. شکل استم
توان آن را از جا کند  کردن می ولی به هر حال چنانچه کندن نوارهای چسبیده به سطح راه به هر دلیلی ضرورت یابد، با کمی گرم

 .شود لت میولی باید دقت کرد که زیاد از حد گرم نشود، زیرا باعث آب شدن خود نوار و حل شدن در آسفا
ها از فرم خارج شوند و یا  ها و نوشته  باشد احتمال زیادی وجود دارد که خطc25°هایی که درجه حرارت هوا بیشتر از  در محل
 .توان در مناطق گرمسیر استفاده کرد بنابراین از این نوع مواد نمی. ترک بردارند

 کشی   کیفیت خط-3-1-4
 سه عامل زیر است که هر یک از آنها وابسته بهها  کشی  کیفیت خط.ی کیفیت اجراستکش در طول عمر خطعوامل مؤثر یکی از 

 .، اجراء و محیطرنگ: ند ازا این عوامل عبارت. کشی دارند  کیفیت خطای در عمدهبه تنهایی تأثیر 

  رنگ-3-1-4-1

و تجربیات به دست آمده، اگر رنگ ها   مطابق آزمایش.  باید طبق استانداردها و مشخصات فنی باشد کشی رنگ مصرفی در خط
کشی اجرا شده تا حدود نیمی  رغم پایین بودن کیفیت اجرا و نامناسب بودن عوامل محیطی، خط استفاده شده در حد استاندارد باشد، به

 .ید نیستهای غیر استاندارد، به خاطر کیفیت پایین مورد تأی کشی با اجرای مناسب اما با رنگ خط. از شرایط الزم را داراست
 . مطرح شده است های آنها قبالً های مورد استفاده و ویژگی انواع رنگ

  اجرا-3-1-4-2

آالت  کشی از دو عامل نیروی انسانی و ماشین اجرای مناسب خط. است ییکشی، مسائل اجرا دومین عامل مؤثر در کیفیت خط
شود که عملیات  استفاده از پرسنل مجرب باعث می. ندکشی باید دارای تجربه و تخصص کافی باش خط عوامل .پذیرد تأثیر می

کشی با توجه به نوع رنگ و  ماشین آالت مورد استفاده در عملیات خط .کشی به صورت دقیق، سریع و بدون اشکال انجام گیرد خط
 .داشته باشند و از نظر عملکرد آماده و بدون نقص باشندرا های الزم  کشی باید قابلیت روش انجام خط

  محیط-3-1-4-3

 :گیرد  که در ادامه مورد بررسی قرار میگذارند کشی تأثیر بسزایی می  عوامل محیطی نیز بر کیفیت خط
برای اجرای هر یک از انواع . ها باید درجه حرارت محیط در حد مطلوب و مناسب باشد کشی  برای اجرای خط: حرارت محیط-الف
 . ها در این محدوده اجرا گردند  رنگدها محدوده دمایی مشخص شده است که بای رنگ
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باال بودن رطوبت نسبی محیط و یا به عبارت دیگر . کشی دارد  رطوبت نسبی هوا تأثیر زیادی بر کیفیت خط: رطوبت محیط-ب
 . کند اختالل ایجاد می در روند واکنش شود و میهای صحیح شیمیایی رنگ  افزایش بخار آب در هوای محیط، مانع انجام واکنش

 کیفیت مناسب،ای که افزایش سرعت باد از حد مطلوب و  کشی نقش مهمی دارد به گونه  سرعت باد در اجرای عملیات خط: باد-پ
 .دنده ها را کاهش می کشی بادهای با سرعت زیاد به دالیل زیر کیفیت خط. دهد ها را کاهش می کشی خط

 ؛کاهش دید اپراتور −
  پاشی؛عدم یکنواختی رنگ −
 ؛ وهای خشک نشده کشی  روی خطآشغالبار و  گرد و غریزش −
 .یکنواخت نبودن پاشش گالسبید بر روی سطح رنگ −

 یهمیزان چسبندگی بین رنگ و رو. استرویه راه  ،کشی ترین عوامل محیطی تأثیرگذار روی کیفیت خط از مهمیکی  : راه رویه -ت
ها  در کشور ما روسازی جاده .شود  مدتی رنگ پوسته میدر صورت عدم چسبندگی صحیح بعد از. کشی است عامل مهمی در دوام خط

 .کشی اجرا شده دارد  آن تأثیر زیادی در کیفیت خطجنسسفالت و آبندی   و دانهاستاز نوع آسفالتی 

 ها کشی  خطدوام  -3-1-5
رو هستند از  آن روبهها با  کشی کشی و شرایطی که خط نحوه اجرای خط. شوند ها به دالیل مختلفی خراب یا کم اثر می کشی خط

 . ست ها کشی جمله موارد تأثیرگذار بر طول عمر خط
 :اند از ها عبارت کشی عوامل مؤثر بر طول عمر خط

 میانگین ترافیک روزانه؛ −
  ؛نوع و شرایط روسازی جاده −
  ؛آب و هوا −
 کشی؛ و کیفیت اجرای خط −
 .کشی نوع رنگ و ضخامت خط −

 خصوصیات عملکردی ، دگی مصالح و همچنین به علت عبور وسایل نقلیهپری با گذشت زمان به علت فرسودگی و رنگ
 .ها تجدید شوند کشی خطباید ، در این حالت یابد آنها کاهش می برگشتی تابندگیبازها از جمله مقاومت لغزشی و  کشی خط

 )گالسبید(دانه   شیشه-3-1-6
 مصرفی در آن های دانه شیشه به فام رنگ و نوع است کهن  آ برگشتیتابندگیباز میزان ،کشی  خطهای ترین ویژگی مهمیکی از 
ها و  کشی خطبرگشتی تابندگی باز. دن که قابلیت بازتابش نور را دارهستند  کروی شکلیای های شیشه  دانهگالسبیدها. بستگی دارد

  .هاست دانه از شیشه تابع مقدار نور برگشتی ،قابلیت دید آنها در شب
 :شود کشی به سه حالت زیر انجام می ر خطدانه د استفاده از شیشه

در منظور برای این . ند مخلوط یا شناور، داخل رنگ درای شیشههای  دانه در این حالت : در رنگدانه اختالط شیشه -1
 . کنند کن در رنگ مخلوط می های مخلوط وسیله دستگاهه ها را ب  دانه یا در حین مصرف،کارخانه
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ها پاشیده   روی رنگها دانه شیشه در این حالت پس از اجرای رنگ در سطح جاده، : در سطح رنگ دانه شیشهپاشیدن  -2
  .گیرد انجام میاست شود و این عمل با دستگاه کوچکی که در کنار پیستوله رنگ تعبیه شده  می

 و برای مذکور است روش این حالت ترکیبی از دو : سطح رنگرویها   در رنگ و پاشیدن دانهسازیشناور -3
 .شود  پاشیده میدانه ، مجدد شیشه رنگدانه و شیشهخلوط م اجرا شده با کشیِ  روی خط،ندگی بیشترتابباز

  عالئم افقیهای نگهداری  فعالیت-3-2

 کلیات -3-2-1
های نگهداری  فعالیت. های آنها و رسیدگی بموقع به آنهاست نگهداری مناسب از عالئم افقی مستلزم شناسایی نقایص و عیب

 .گیرند ها و کارهای تعمیراتی است که برای حفظ سطح عملکرد مؤثر عالئم انجام می یشامل بازرس
های  شود و سپس فعالیت های ایمنی و تفصیلی، شرایط و وضعیت عالئم و موارد نگهداری الزم برای آنها مشخص می با بازرسی

ریزی نیروی  رها، تأمین مصالح و تجهیزات الزم، برنامهریزی کا برنامه. گردد نگهداری الزم با توجه به گزارشهای بازرسی تعیین می
 .گیرد های نگهداری صورت می های نگهداری با توجه به تعریف فعالیت انسانی و تأمین هزینه

شود و سپس زمان پاسخگویی به موارد  ها و کارهای تعمیراتی تعریف می های نگهداری شامل بازرسی در این بخش ابتدا فعالیت
 .گردد ن مینگهداری بیا

  بازرسی-3-2-2
 .دگرد  مشخص میرفع نواقص شود و اقدامات الزم برای شناسایی می وضعیت عالئم افقی ها در بازرسی

 ها کشی  خط-3-2-2-1

  موارد بازرسی -الف
 بازرسی از وضعیتبرای سنجش این عوامل، . شود و عدم کارایی آنها می ها کشی کیفیت خطیدگی و کهنگی باعث کاهش یسا
 : زیر استتعیین مواردها شامل  کشی بازرسی از خط. ها الزم است کشی خط

 ؛درصد ماندگاری −
 تغییر ابعاد و یا ضخامت؛ −
 در روز؛) براقیت(میزان درخشندگی  −
 میزان مقاومت لغزشی؛ و −
 .میزان بازتابندگی برگشتی در شب −

ها در  کشی خطبرگشتی تابندگی بازت بازرسی از کیفیت بهتر اسولی . شود ها در شرایط نور روز انجام می  بازرسیمعموالً اکثر
 .ساعات شب انجام گیرد
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های خاصی وجود دارد که در بخش مشخصات فنی به آنها   روش وتجهیزات،  وسایل،برای انجام هر یک از موارد بازرسی
 .شود پرداخته می

   زمان بازرسی-ب
 و نیز حجم ترافیک عبوری از  کشی ، نوع مصالح مورد استفاده در خطها به وضعیت اداره کل تعیین فاصله زمانی انجام بازرسی

 .کشی بیان شده است ها با توجه به نوع راه و نوع خط کشی  فواصل زمانی بازرسی خط1-3 در جدول  .جاده بستگی دارد
 

 ها کشی  فواصل زمانی بازرسی خط:1-3جدول 

 های سرد رنگ های گرم رنگ
نوار چسبان

ریزشی و فشاری  معمولی پالستیک سرد ای افشانه

 کشی نوع خط             
 نوع راه    

  ماه2  ماه4  ماه3  ماه6  سال2
 ها آزادراه
 ها بزرگراه

 های اصلی راه  ماه3  ماه6  ماه3  ماه9  سال2

 های فرعی و روستایی راه  ماه6  سال1  ماه6  سال1  سال3

 

 )ای ها گربه ها و چشم میخگل ( سطح راه برجسته عالئم -3-2-2-2

  موارد بازرسی-الف
همچنین عالئم برجسته از نظر ارتفاع نیز کنترل . گردد  عالئم برجسته معیوب، مفقود و از جا کنده شده مشخص می،ها در بازرسی

باشد و شده دارد کمتر  ارتفاع آنها از میزان استان،های جدید آسفالتی  چون ممکن است در اثر فشار وارده یا اجرای روکش،شوند می
گیری میزان  وط به اندازهبیکی دیگر از موارد بازرسی عالئم برجسته راه مر .دکنننتوانند به خوبی نقش عملکردی خود را ایفا 

 .ها در شب است ای گربه چشم تابندگیباز
  زمان بازرسی-ب

 .شود  بازرسی آنها به صورت سالیانه انجام می،رندگی  آسیب قرار میدر معرضکمتر  دیگر عالئمنسبت به که این عالئم از آنجا 

  مسیرنماها-3-2-2-3

  موارد بازرسی -الف
شدگی و  های مختلف از نظر خم دارند و موارد بازرسی آنها شامل بازرسی از قسمت  عالئم عمودیی مشابهاین عالئم مشخصات

محل نصب  .استای تابلو و بازرسی از وضعیت اتصاالت  ازه، بازرسی از یکپارچگی س برگشتیتابندگیباز سنجش میزان ،دیدگی آسیب
 .تابلو، زاویه نصب، ارتفاع نصب و سایر موارد طراحی نیز باید از نظر درستی بازرسی گردد
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  زمان بازرسی-ب
 .شود  توصیه می2-3جدول  مطابقها  فواصل زمانی بازرسی مسیرنماها با توجه به نوع راه

 
 سی مسیرنماها فواصل زمانی بازر2-3جدول 

 نوع راه فاصله زمانی بازرسی
 بار  ماه یک1
 بار  ماه یک2
 بار  ماه یک4

 ها ها و بزرگراه آزادراه
 های اصلی راه

  و روستاییهای فرعی راه

  نگهداریاقدامات -3-2-3

 ها کشی  خط-3-2-3-1

قابلیت دید و .  خوب نگهداری شوندعیتوضها باید در  کشی  خط،به منظور افزایش ایمنی ترافیک و هدایت مناسب رانندگان
ها شامل  کشی موارد نگهداری از خط. یابد شدن، بارندگی و عبور و مرور وسایل نقلیه کاهش می ها به دلیل کثیف کشی عملکرد خط

 .شود خته می به هر یک از آنها پرداادامهدر است که های اضافی  کشی ها، کنترل گیاهان و از بین بردن خط کشی تجدید و نظافت خط
  ها کشی  تجدید خط-الف

های خراب براساس  کشی  شناسایی خط. و برای تجدید آنها اقدام شودگردند شناسایی د بای نشدنیهای خراب و استفاده کشی خط
 :گیرد معیارهای ارزیابی انجام می

 ؛بازتابندگی برگشتیمیزان  −
 میزان مقاومت لغزشی؛ −
 میزان کاهش ضخامت و عرض؛ و −
 .کشی فتگی خطوط و یا درصد ماندگاری خطر از بین −

 . های الزم برای هر یک از موارد مذکور، در بخش مشخصات فنی بیان شده است مقادیر مورد قبول و نحوه انجام آزمایش
 :بندی کرد  نوع تقسیم5ها را به  کشی توان وضعیت خط با توجه به معیارهای ارزیابی می

 ؛)همفید و قابل استفاد(های نو  کشی خط −
 ؛)مفید و قابل استفاده(های در وضعیت خوب  کشی خط −
 ؛)قابل استفاده(های کهنه  کشی خط −
 ؛ و)ریزی صورت بگیرد باید برای نگهداری آنها برنامه(های نامرغوب و کهنه  کشی خط −
 ). تجدید شوندسریعاً باید خطرساز و غیر قابل استفاده هستند و(های از بین رفته  کشی خط −

) مطابق استانداردها(کشی  تر با استفاده از مصالح الزم برای خط اند باید هر چه سریع ه در برنامه تجدید قرار گرفتههایی ک کشی خط
کشی با کیفیت  از نظر دمای هوا و شرایط جاده باید کنترل الزم صورت گیرد تا خط. کشی دوباره تجدید شوند به وسیله اکیپ خط

عالوه بر . کشی است ها باید در نظر گرفته شود محوریابی دقیق محل خط کشی کاتی که در خطترین ن یکی از مهم. عالی انجام شود
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های قدیمی باشد که همچنین در  کشی های جدید درست منطبق بر خط کشی المقدور خط کشی دقت کنند که حتی این، اکیپ خط
 .ای به رنگ آغشته نشود گربه شمهای چ ها باید تدابیر الزم اندیشیده شود تا بازتابنده کشی راه هنگام خط

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  کشی  نظافت محل قبل از خط-1-3شکل 

 ها کشی  نظافت خط-ب
. ندشو تمیز باید در اولین فرصت ممکن  ها کشی ، خط، بنابراینشود ها می کشی تابندگی خطباز کاهش باعثگل و الی سطح جاده 

 .را تمیز کندها  کشی تواند سطح خط  می اً بارندگیغالب
  کنترل گیاهان-پ

 .ها کوتاه گردند های درختچه  شاخه وهای هرز از بین برده شوند های لبه جاده باید علف کشی برای حفظ قابلیت دید خط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  کنترل گیاهان کناره جاده-2-3شکل 
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  ها کشی  از بین بردن خط-ت
متر باید از بین برده   میلی6های با ضخامت بیشتر از  کشی  و خط تأثیری ندارند در ایمنی راهآنهایی کههای اضافی و  کشی خط
های مختلفی برای از  روش. ها باید به نحوی انجام گیرد که به سطح راه خسارت زیادی وارد نشود کشی از بین بردن خط. شوند
 . راه بستگی داردرویهو نوع   کشی ها به نوع رنگ استفاده شده در خط ها وجود دارد، که استفاده از این روش کشی بردن خط بین
 :ند ازا ها عبارت  این روشترین مهم

 استفاده از مواد شیمیایی؛ −
 کشی؛ ساییدن خط −
 استفاده از جت آب پرفشار؛ −
 ها با استفاده از هوای گرم فشرده شده؛ کشی سوزاندن خط −
 ها با اکسیژن و گاز پروپان؛ کشی سوزاندن خط −
  کشی؛ پاشیدن ماسه با فشار زیاد روی خط −
 استفاده از آب پرفشار همراه با پاشیدن ماسه؛ و −
 .ها کشی سیاه کردن خط −
 .کشی بیان شده است ها برای انواع مختلف مصالح خط کشی های از بین بردن خط  روشکارایی 3-3در جدول 

 
 ها روی انواع مصالح  کشی های از بین بردن خط کارایی روش: 3-3جدول 

نوارهای فویلی 
فلزی  انواع(

 )نازک

 ترموپالستیک اپوکسی نوار پالستیکی

 کشی نوع خط              های معمولی رنگ
 

 روش از بین بردن

 ماسه پاشی خوب کند خوب بدون کارایی خیلی کند

  آب پرفشارجریان خوب کند خوب بدون کارایی بدون کارایی

 خوب کند خوب بدون کارایی بدون کارایی
 ماسه آب پرفشار همراه با

 پاشی

 دنییسا *خوب *خوب *خوب بدون کارایی بدون کارایی

 بدون کارایی بدون کارایی بدون کارایی خوب
 های  کشی فقط برای خط

 با ضخامت کم

ها با  کشی سوزاندن خط
 اکسیژن

 استفاده از مواد شیمیایی کند بدون کارایی بدون کارایی بدون کارایی بدون کارایی

 خیلی کند بدون کارایی
اده قابل استف
 نیست

 از بین بردن با دست نیستقابل استفاده  خیلی کند

 .گردد  سطح روسازی راه میروی استفاده از این روش باعث ایجاد شیار *
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 )ها ای گربه ها و چشم گل میخ( عالئم برجسته سطح راه -3-2-3-2

. شوند  به مرور زمان در جای خود شل و کنده میآورند، هایی که وسایل نقلیه بر آنها وارد می عالئم برجسته سطح راه، در اثر ضربه
شوند و  دار می های وسایل نقلیه و مواردی از این دست این عالئم کثیف و لکه عالوه بر این به علت گرد و خاک، روغن، عبور چرخ

 .گردند ها می ای گربه سبب کاهش خاصیت بازتابندگی چشم
 : منظمی شامل موارد زیر برای این عالئم انجام گیردهای نگهداری با توجه به این موضوع باید فعالیت

در نصب این عالئم باید به . گیرد های قبلی انجام می های جدید یا در محل  در محل، عملیات نصب عالئم برجسته:نصب) الف
 .های تولیدکنندگان آنها عمل شود تا بعد از نصب به راحتی شل و کنده نشوند توصیه
 وارد سطح روسازی شان های شوند تا ریشه ها معموالً در زمین کوبیده می میخ  گل.شان متفاوت است  به نوعبسته عالئم برجسته نصب

 .شوند ها روی سطح آسفالت به کمک چسب دو جزئی نصب می ای گربه اما چشم.  و محکم گردندودش
کشی مورد   باید همرنگ فام خطها آزادراه بجز در ورودی و خروجی نکته مهم در نصب عالئم برجسته این است که رنگ این عالئم

 .های ایران تعیین گردد  عالئم راهنامه نصب این عالئم باید طبق آیین فاصله محل و  عالوه بر این،. نظر باشد
  برگشتیتابندگیبازمیزان نظایر اینها های جدید جاده، روغن، گریس و   گرما، خشکی سطح راه، گرد و خاک، روکش: نظافت-ب

های غیربازتابنده  میخ دارشدن گل های وسایل نقلیه نیز باعث لکه چرخ. دهد ها را کاهش می ای گربه ویژه چشمه برجسته راه بعالئم 
 .دهد را کاهش می وضوح دید آنها شود و می

 آسانی پاک های آلی معمولی به سطح عالئم برجسته با استفاده از حالل. کندتواند عالئم برجسته را تمیز  باران تا حدودی می
توان سطح این عالئم را   تا حدودی میبا آب نیز. استفاده کرد  های حاوی ذرات ساینده کننده  از پاکتوان برای این کار میشود  نمی

شان  ها به خاطر سطح کوچک ای گربه های چشم  چون نگین، آنها تأثیر بسزایی دارد تابندگیبازها در  ای گربه نظافت چشم .نظافت کرد
 .کنند و خاک را زیاد جذب میگرد 

  مسیرنماها-3-2-3-3

 شامل نصب، تعویض پایه یا صفحه، تعویض روکش صفحه، نظافت، کنترل گیاهان و درختان مسیرنماهاهای نگهداری از  فعالیت
 : است به شرح زیرو تعمیر صفحه یا پایه آن

 در نصب مسیرنما باید مواردی همچون ارتفاع و .د استهای جدی  این فعالیت شامل نصب مسیرنما و پایه آن در محل: نصب-الف
 .های اجرایی صورت گیرد های ایران و بر طبق نقشه نامه عالئم راه  مطابق آیین،جهت نصب و فاصله آن از کناره جاده

مان محل  این فعالیت شامل برداشتن صفحه یا پایه مسیرنما و جایگزینی صفحه یا پایه جدید در ه: صفحه یا پایه تعویض-ب
 .رعایت شودهای ایران  نامه عالئم راه در تعویض باید موارد بیان شده در آیین. است
 ی جدیدشبرنگدر این حالت باید . شود استفاده می بی مسیرنما شبرنگ ،دیدگی یا گذشت زمان  در اثر آسیب:شبرنگ تعویض -پ

 .در کارگاه تابلوسازی انجام شودبهتر است تعویض روکش صفحه مسیرنما  .دگردروی صفحه مسیرنما نصب 
بهتر است برای نظافت از آب و . است و مواد روغنی ها آلودگی این فعالیت شامل پاک کردن سطح صفحه مسیرنما از : نظافت-ت

 . نوع ماده پاک کننده مصرفی به جنس روکش صفحه مسیرنما بستگی دارد. یک ماده پاک کننده مالیم استفاده شود
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 اسفنج یا به وسیلهکننده   و سپس ماده پاکهشد ورت است که ابتدا با استفاده از آب تمیز صفحه مسیرنما شسته روش کار بدین ص
ها و مواد روغنی از  برای پاک کردن لکه .دگرد  با آب تمیز شسته می نیز صفحه و در پایانشود میبرس روی صفحه مالیده 

 .شود ه میهایی همچون نفت سفید، الکل یا بنزین استفاد حالل
های درختان کناره راه است که  ها و شاخه های هرز، بوته  این فعالیت کاری شامل کنترل علف: کنترل گیاهان و درختان-ث

 طورهای درختان به  ها و شاخه به صورت مناسب از بین برده شوند و بوتهباید های هرز  علف. اند شدهشدن مسیرنماها  باعث پوشیده
 .مناسب هرس شوند

کردن رنگ از  ، پاکیده یا خراش شدهکردن صفحه و پایه خم شده، تعمیر صفحه سوراخ  این فعالیت کاری شامل صاف:تعمیر -ج
 .استمواردی از این قبیل روی صفحه و 

  . مراجعه شود بخش عالئم عمودیمذکور، بهبرای توضیحات بیشتر در مورد هر یک از موارد 

 اقدام زمان -3-2-4
های نگهداری مربوط به آنها باید مطابق برنامه   فعالیت ها و تعریف نقایص عالئم افقی براساس بازرسیبعد از مشخص شدن 

 .بندی به نقایص رسیدگی گردد زمان
تعیین . شود وری مناسب عالئم می های نگهداری و افزایش طول عمر و بهره رسیدگی به هر یک از نقایص باعث کاهش هزینه

یدگی، به امکانات مالی، انسانی و فنی ادارات کل راه و ترابری، نوع نقص و اهمیت جاده مورد نظر بستگی بندی مناسب برای رس زمان
 .دارد

های نگهداری باید قبل از اتمام این  تمام فعالیت. گردد های کاری بیان می در ادامه، حداکثر زمان اقدام برای هر یک از فعالیت
های تعیین شده، ایمنی جاده و عملکرد مؤثر این عالئم به مخاطره  تن زمان اقدام از زماندر صورت فراتر رف. زمان به انجام برسد

 .افتد می

 ها کشی  خط-3-2-4-1

ها  هایی که در بازرسی کشی بجز خط. کشی است های تجدید خط  زمان،ها کشی  یکی از مهمترین موارد نگهداری خط: تجدید-الف
ها با توجه به شرایط محیطی و نوع رنگ به کار رفته طول عمر  کشی  بقیه خط، شده استنیاز به تجدید آنها ضروری تشخیص داده

 .دشومشخصی دارند که بعد از اتمام آن باید به تجدید آنها اقدام 
 :ها با توجه به نوع رنگ و نوع راه بیان شده است کشی های تجدید خط  زمان4-3در جدول 
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 ها کشی زمانهای تجدید خط: 4-3جدول 

  های سرد رنگ های گرم رنگ
 نوار چسبان

 

 -ریزشی
 فشاری

 ای افشانه
پالستیک 

 سرد
 معمولی

 کشی        نوع خط   
  

   نوع راه

 ها ها و بزرگراه آزادراه  ماه9  ماه12  ماه18  ماه36  سال4

 های اصلی راه  ماه9  ماه12  ماه18  ماه36  سال5

 های فرعی و روستایی راه ماه 12  ماه12  ماه24  ماه36  سال8

 
در . ها به شرایط آب و هوایی منطقه قرارگیری جاده بستگی دارد کشی  تعیین دوره زمانی مناسب برای نظافت خط:نظافت) ب

اما برای مناطق آب و هوایی . بار انجام داد  مناطقی که بارندگی و بارش برف در آنها زیاد است میتوان کار نظافت را هر سال یک
 .شوندها نظافت  کشی بار خط   ماه یک6شود که حداکثر هر  خشک توصیه می

 .انجام گیرد) یزیاوایل بهار و اوایل پا(های زائد کناره راه باید در سال دوبار   از بین بردن گیاهان و علف:کنترل گیاهان) پ

  عالئم برجسته سطح راه-3-2-4-2

با توجه به این موضوع . راه به طول عمر آنها و وضعیت ترافیکی منطقه بستگی داردسطح  تعویض عالئم برجسته :تعویض -الف
 :شود تعویض عالئم برجسته با توجه به نوع راه به شرح زیر توصیه می

  سال یک بار6هر    ها ها و بزرگراه برای آزادراه −
  سال یک بار8هر                 های اصلی  برای راه −
  سال یک بار10هر   وستاییهای فرعی و ر برای راه −

 .شود ها انجام می کشی راه در حین نظافت خطسطح  نظافت عالئم برجسته : نظافت-ب
 صئ رسیدگی به نقا-پ

  :باید برایاز سطح راه  شده کنده برجستهجایگزینی عالئم  −
  روز1  ها در مدت زمان ها و بزرگراه آزادراه −
  روز2            های اصلی در مدت زمان راه −
  روز5 های فرعی و روستایی در مدت زمان راه −

 .انجام شود
و نصب دچار مشکل و ایراد  تابندگیباز در روز، دید، قابلیت کاراییای که از نظر  عالئم برجسته −

 : زمانی زیر رفع نقص شوند هستند باید طبق برنامه
  هفته1 ها در مدت زمان          ها و بزرگراه برای آزادراه −
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  هفته2             ی اصلی در مدت زمانها برای راه −
  هفته3 های فرعی و روستایی در مدت زمان  برای راه −

  مسیرنماها-3-2-4-3

 :ها باید برای ها و آسیب دیدگی  تعمیر خرابی و تعویض و جایگزینی قطعات آسیب دیده، معیوب و مفقود شده-الف
   هفته1 ها در مدت زمان         ها و بزرگراه آزادراه −
  هفته2                    های اصلی در مدت زمان  راه −
  ماه1    های فرعی و روستایی در مدت زمان راه −
 .صورت پذیرد

 نظافت صفحه مسیرنما بسته به شرایط آب و هوایی منطقه قرارگیری جاده و وضعیت ترافیکی آن مطابق برنامه زمانی زیر باید -ب
 :انجام گیرد

  ماه2     ها در مدت زمان        ها و بزرگراه آزادراه −
  ماه3                     های اصلی در مدت زمان راه −
  ماه6    های فرعی و روستایی در مدت زمان راه −
 .صورت پذیرد

 .انجام شود) یزیاوایل بهار و اوایل پا( کنترل گیاهان و درختان اطراف مسیرنماها باید در سال دو بار -پ

 زات، مصالح و پرسنل نگهداری تسهیالت، تجهی-3-3

 کلیات -3-3-1
مواد و مصالح  . استنیاز تجهیزات و مصالح خاصی به ابزارها،های کاری مربوط به عالئم افقی،   فعالیت هر یک ازبرای انجام

اختالل در عملکرد عالئم استاندارد باعث  استفاده از مصالح غیر. ی باشداصلمورد استفاده باید مطابق استانداردها و از همان نوع مصالح 
 .می شود

های  زمان انجام کار، مطلوبیت کار و هزینهمدت آالت مورد استفاده در عملیات نگهداری، در  نوع تجهیزات، ابزارآالت و ماشین
شتن با داای که  به گونههای کاری نیز در انجام سریع و دقیق کارها مؤثر است،  تعداد و تخصص اکیپ .صرف شده تأثیرگذار است

 . انجام دادتری توان کارهای نگهداری را به نحو مطلوب افراد مجرب و متخصص می

  و ابزار الزمتجهیزات -3-3-2
تجهیزات و ابزارآالت الزم برای انجام کارهای نصب، تعویض، تعمیر، نظافت و کنترل گیاهان برای هر یک از عالئم افقی به 

 :شرح زیر است
 کشی ها  خط-الف
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 :اینها هستند ،ها کشی هیزات الزم برای نگهداری از خط و تجهاابزار
 ؛) های دستی کشی یا ماشین خودروی خط(کشی متناسب با نوع رنگ مصرفی  ماشین خط −
 کامیون حمل مواد اولیه و وسایل ایمنی؛ −
 برداری برای محوریابی؛ وسایل نقشه دوربین و −
 کردن نوارهای چسبان روی زمین؛ غلتک دستی برای محکم −
 کردن محور جاده؛  و متر برای پیادهطناب −
 کشی؛ برس، جارو یا تی برای نظافت محل یا روی خط −
 آوری و انتقال مواد و مصالح؛ بیل، بیلچه و فرغون برای جمع −
ها شامل وسایل کار و گاری دستی برای حمل  کشی بردن خط وسایل و تجهیزات الزم برای از بین −

 آنها؛ و
 ها؛ و کشی طپاش برای شستن سطح خ ماشین آب −
 .دیگر تجهیزات −

 )ها میخ ها، گل گربه ای چشم( عالئم برجسته -ب
 :موارد استاین  و تجهیزات الزم برای نگهداری از عالئم برجسته شامل هاابزار

 های مخصوص برای نصب عالئم روی سطح راه؛ دستگاه −
 تراز برای آزمایش افقی بودن عالئم؛ −
 کردن یا کوبیدن عالئم؛ حکمهای فلزی، چوبی و الستیکی برای م چکش −
 گیری فواصل نصب؛ و متر برای اندازه −
 .برس سیمی برای نظافت عالئم و موارد دیگر −

 نماها  مسیر-پ
 :ستاینهانماها شامل   و تجهیزات الزم برای نگهداری از مسیرهاابزار

 شدنی در ابعاد مختلف، انبر قفلی؛ آچارهای تنظیم −
 های زائد؛ جایی خاک ها و جابه ی فونداسیون پایهجایی بتن برا فرغون به منظور جابه −
 کلنگ، بیل، بیلچه برای کندن زمین؛ −
 چکش چوبی، فلزی و الستیکی؛ −
 مته برای ایجاد سوراخ در پایه؛ −
 ها؛ پرچ ها و  بر برای بریدن بولتها، پیچ اره آهن −
 نما؛ صفحه مسیر آمیزی پایه و پشت مو برای رنگ فرچه و قلم −
 . اینهابرس نرم یا تی و جز −
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  الزممصالح -3-3-3
 :از این قرارندنصب، تعویض، تعمیر، نظافت و کنترل گیاهان برای هر یک از عالئم افقی کارهای مواد و مصالح الزم برای انجام 

 کشی ها  خط-الف
 :کشی ها شامل موارد زیر است مواد و مصالح الزم برای نگهداری از خط

 م و نوارهای چسبان؛های گر های سرد، مواد اولیه رنگ رنگ −
 شیشه دانه؛ −
 های الزم برای رنگ سرد؛ حالل −
 حالل الزم برای برخی از نوارهای چسبان؛ −
 کشی ها؛ و بردن خط مواد و مصالح الزم برای از بین −
 .آب تمیز؛ وموارد دیگر −

 )ها میخ ها، گل گربه ای چشم( عالئم برجسته -ب
 : موارد است این شاملمواد و مصالح الزم برای نگهداری از عالئم برجسته

 های مختلف؛ ای در انواع و رنگ گربه میخ و چشم گل −
 ای؛ گربه جزئی برای چسباندن چشم چسب دو −
 کشی؛ ها مطابق فام خط میخ کردن سطح گل رنگ در انواع مختلف برای رنگ −
 کننده مناسب حاوی ذرات ساینده؛ و مواد پاک −
 .آب تمیز؛ و جز اینها −

 نماها  مسیر-پ
 :اند از عبارتنماها   الزم برای نگهداری از مسیرالحمصمواد و 

 ها؛ ها و سایر بخش نما شامل پایه، صفحه، پیچ و مهره، بست های مختلف مسیر قسمت −
 شن، ماسه، سیمان و آب برای ساختن بتن؛ −
 آمیزی پایه و پشت صفحه؛ رنگ برای رنگ −
 نما؛ و رکننده، نفت، الکل یا بنزین برای نظافت صفحه مسی آب، ماده پاک −
 .ها؛ و موارد دیگر کننده رنگ خرابکاری مواد پاک −

 پرسنل -3-3-4

  تعریف اکیپ کاری-3-3-4-1

تعداد افراد اکیپ در .  شوندفراهم مورد نیازهای نگهداری باید از نظر تعداد و تخصص و تجربه  نیروی انسانی الزم برای فعالیت
 .کار نگهداری مؤثر است مهارت و تخصص آنها در مطلوبیت  وزمان انجام کار
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  اکیپ بازرسی-الف
افراد . خواهد بود راننده وسیله نقلیه بازرسی ، شامل دو نفر باشد که یکی از این دودست کماکیپ بازرسی از عالئم افقی باید 

 نایی کامل به عالئمافراد اکیپ باید آش .دناکیپ به بازرسی و ارزیابی وضعیت عالئم طبق موارد بیان شده در بخش بازرسی می پرداز
 . مهارت و تخصص الزم برای بازرسی از آنها را داشته باشندو
  اکیپ کاری نگهداری-ب

کشی برای کنترل محور مسیر و برای   نفر باشند که دو نفر از آنها روی ماشین خطچهارکشی حداقل باید شامل  طخهای   گروه-1
 و نفر چهارم ،ها کشی سر ماشین در محل خط ن مخروط ایمنی پشتشترای گذا یکی از افراد ب،ها کنترل عملکرد ماشین و پیستوله

های در مقیاس وسیع که به کامیون حمل  کشی معموالً برای خط. یابند استقرار میها بعد از زمان مشخص  وری مخروطآ برای جمع
 اجرای هنگام  ایمنیبرای تأمین .شود ضافه می اگروه است یک نفر به عنوان راننده کامیون به این  نیازمواد اولیه و وسایل ایمنی

 در بایدخط کشی . ندکن رانندگان را از خطر احتمالی آگاه ، کشی عالوه بر نصب عالئم هشداردهنده الزم است که دو نفر با پرچم خط
 .ودکمک گرفته شراه برای برقراری ایمنی بیشتر و روان سازی ترافیک بهتر است از پلیس . طول روز انجام شود

 . نفر است4 تا 2ها با توجه به روش مورد استفاده، تعداد افراد الزم بین  کشی بردن خط  برای از بین-2
 . برای نصب عالئم برجسته روی سطح راه دو نفر الزم است-3
 . برای نصب مسیرنمای جدید، اکیپ کاری شامل سه نفر مناسب است-4
 . دو نفر الزم است برای کارهای تعمیراتی مربوط به مسیرنماها-5
 . برای کار نظافت عالئم افقی دو نفر مناسب است-6
 .های زائد و هرس درختان یک نفر مناسب است بردن علف  برای از بین-7

 های کاری  زمان الزم برای انجام فعالیت-3-3-4-2

ار، زمان استقرار وسایل کنترل های کاری شامل زمان الزم برای رسیدن گروه کاری به محل ک زمان الزم برای انجام فعالیت
زمان الزم برای . آوری آنها، زمان کنترل نهایی بعد از اتمام کار و ثبت موارد کاری و زمان الزم برای انجام کار است ترافیک و جمع

 .رسیدن اکیپ کاری به محل، به فاصله محل مورد نظر از کارگاه تعمیراتی اداره کل بستگی دارد
 . ساعت است1 دقیقه تا 15رار وسایل کنترل ترافیک بسته به محل کار، نوع کار و طول ناحیه کاری حدود زمان الزم برای استق

اما زمان انجام کار با .  دقیقه زمان الزم است30برای کنترل نهایی کارهای انجام شده و ثبت موارد نگهداری انجام شده حدود 
برای نظافت عالئم (هارت آنها، نوع تجهیزات و ابزارآالت موجود از چند دقیقه توجه به نوع، تعداد افراد گروه و میزان تجربه و م

های پیش گفته  های کاری مجموع زمان زمان الزم برای انجام فعالیت. کشد طول می) برای نصب مسیرنما(تا چند ساعت ) برجسته
 .خواهد بود

  مشخصات فنی-3-3-5

 ها آزمایش -3-3-5-1

 :گیرد های زیر صورت می  آزمایش،ب و مؤثر عالئم افقیبرای ارزیابی عملکرد مطلو
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 کشی  ضخامت خط-الف
 ها کنترل کشی  ضخامت خط کهاما گاه الزم است. شوند کشی اجرا می های خط کشی ها مطابق ضخامت الزم با تنظیم ماشین خط
 .  و اندازه گرفته شود، تا مطابق استانداردها باشدگردد

ای مسطح  دستگاه باید روی سطح یا صفحه. شود های میکرومتری استفاده می هی مجهز به عقربهبرای انجام آزمایش از دستگا
های مختلف یک قطعه  آزمایش دو یا سه بار برای قسمت. کشی استقرار یابد گیری آن روی باالترین نقطه خط قرار گیرد و پایه اندازه

های صورت گرفته به عنوان  گیری میانگین اندازه. شود جود خوانده میهای مو گیرد و مقدار ضخامت از روی عقربه کشی انجام می خط
 .دهد می، این دستگاه را نشان 3-3شکل. شود کشی در آن مقطع تعریف می ضخامت خط

 
 
 
 
 
 
 
 
 ) مخصوص مصالح ترموپالستیک(کشی به سطح جاده   سنجش چسبندگی خط-ب

کشی میتوان از چاقو یا   میزان چسبندگی در صورت نرم بودن مصالح خطیشآزمابرای : های آسفالتی  آزمایش برای روسازی-
 . اگر چسبندگی خوب باشد، در این صورت مقداری آسفالت همراه نمونه بیرون می آید.گوشتی استفاده کرد پیچ

زدن  گر بعد از ضربها. شود کشی ضربه زده می در این حالت با استفاده از چکش روی سطح خط: های بتنی  آزمایش برای روسازی-
،  شده باشدکنده اما اگر رنگ ترموپالستیک است؛هایی از رنگ ترموپالستیک باقی مانده باشد، مقاومت چسبندگی خوب  قسمت

 .پذیرفتنی نخواهد بودمقاومت چسبندگی رنگ ترموپالستیک به روسازی 
 کشی  تغییر ابعاد خط-پ

کش  توان در محل با استفاده از متر و خط  می راهای منقطع کشی ا طول خطشدن عرض ی کشی از نظر کم  تغییر ابعاد خطمیزان
 .فلزی انجام داد

 ها  کشی  مقاومت لغزشی خط-ت
عملکرد این دستگاه . شود  میسنجش مقاومت لغزشی انجام دستگاه با استفاده ازها،  کشی  میزان مقاومت لغزشی خطآزمایش

روی کیلومتر در ساعت  50 که با سرعت ای را وسیله نقلیهمقاومت لغزشی، عملکرد با گیری  دستگاه اندازه. استبراساس اصطکاک 
 . تصویر این دستگاه نشان داده شده است4-3 در شکل .دکن سازی می شبیه، کند جاده مرطوب ترمز می

 کشی دستگاه آزمایش ضخامت خط:3-3شکل

 

001/0عقربه   

 صفحه مدرج

گیری پایه اندازه میله کالیبراسیون  

010/0عقربه   
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 ها در روز  کشی  درخشندگی خط-ث

روشنایی حاصل از نور خورشید یا روشنایی حاصل از (ز در شرایط معمولی ها، به قابلیت دیده شدن آنها در رو کشی درخشندگی خط
 .شود اطالق می) های روشنایی نور چراغ

ها  کشی میزان درخشندگی خط. شود سنج اندازه گرفته می ها با استفاده از دستگاهی به نام درخشندگی کشی میزان درخشندگی خط
 .گردد یها تعیین م کشی بر اساس شرایط خشک در سطح خط

 . تصویر این دستگاه نشان داده شده است5-3در شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ها در شب  کشی  بازتابندگی برگشتی خط-ج

برای . استها بر اثر نور چراغ جلوی وسایل نقلیه  کشی میزان روشنایی خطبیانگر  در شب،  کشی  خط برگشتیتابندگیبازضریب 
 .شود مطابق استانداردهای موجود استفاده میسنج  بازتابهای  دستگاه از ،گیری میزان بازتابندگی برگشتی اندازه

این اندازه گیری در روشنایی . شود گیری می ها برای شرایط خشک، مرطوب و بارندگی اندازه کشی میزان بازتابندگی برگشتی خط
شود و سپس  ها آب ریخته می کشی روی خطگیری میزان بازتابندگی برگشتی در حالت مرطوب، ابتدا  برای اندازه. شود روز انجام می

ها کشی گیری مقاومت لغزشی خطدستگاه اندازه:4-3شکل  

هاکشی گیری میزان درخشندگی خطدستگاه اندازه:5-3شکل  
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. شود سنج اندازه گرفته می ها، میزان بازتابندگی برگشتی به وسیله بازتاب کشی بعد از گذشت حدود یک دقیقه از زمان غرقاب شدن خط
 . نجام شود دقیقه از شروع بارندگی ا5ها در شرایط بارندگی باید بعد از گذشت  کشی آزمایش میزان بازتابندگی برگشتی خط

 :برای دقت کار بهتر است موارد زیر در انجام آزمایش بازتابندگی برگشتی در نظر گرفته شود
 .گیری در جهت جریان ترافیک انجام گیرد اندازه −
 .ها تمیز شود کشی گیری باید سطح خط قبل از اندازه −
 .انتخاب قطعات برای آزمایش بازتابندگی برگشتی باید به صورت اتفاقی باشد −
 .های مختلف انجام شود  بار آزمایش بازتابندگی برگشتی در قسمت10در هر قطعه باید حداقل  −
 متر برای انجام آزمایش بازتابندگی برگشتی 300 کیلومتر از طول جاده، یک قطعه آزمایش به طول 5/1در هر  −

 .شود انتخاب 
 .ها نشان داده شده است کشی خطسنج  بازتابنمونه  یک 6-3شکل در 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

به طور کلی خاصیت بازتابندگی برگشتی شبانه هر . ترین شاخص ارزیابی عملکرد عالئم افقی است بازتابندگی برگشتی، رایج
به ) بازتابندگی برگشتی خوب(کشی راه در شب کارایی داشته باشد  مثالً اگر خط. ای از کارایی روزانه آن است عالمت افقی نشانه

 .ز نیز عملکرد خوبی خواهد داشتاحتمال زیاد در نور رو
به هر حال . شود  میلی کاندال برلوکس بر مترمربع در نظر گرفته می100حداقل مقدار بازتابندگی برگشتی کافی برای دید حدود 

قام دقیق گیری مناسب و کاربرد صحیح آن برای به دست آوردن ار نکته با اهمیت برای ادارات کل راه و ترابری، انتخاب دستگاه اندازه
 .و مطمئن است

 کشی  میزان ماندگاری خط-چ
 میزان سطح ،درصد ماندگاری. یابد کشی بعد از گذشت زمان به علت عبور ترافیک و تأثیر آب و هوا کاهش می  خطمساحت

 .گیرد  بازرس مجرب انجام میبه وسیلهتعیین این درصد با بازرسی چشمی و . کشی است مانده به کل سطح اصلی خط باقی
 
 

کشی یک نمونه بازتاب سنجِ خط:6-3شکل
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 ها  ای گربه شدن و بازتابندگی چشم  قابلیت مشاهده-ح
 به وسیلهاین کار . دون متری مشاهده ش160 در شب از فاصله ای باشد که  به گونه راه بایدسطحهای قرار گرفته در  ای گربه چشم

 .گیرد نور چراغ جلوی وسیله نقلیه بازرسی در شب انجام می
 .شود گیری می مخصوص اندازهسنج  بازتابهای   دستگاهبه وسیلها توجه به استانداردهای موجود  بها ای گربه چشممیزان بازتابندگی 

 استانداردها -3-3-5-2

ها و  کشی اجرای خط. برای هر یک از مواد و مصالح مصرفی در عالئم افقی، استانداردهای طراحی و ساخت و آزمایش وجود دارد
در برخی موارد استانداردهای ملی برای مصالح و . شود اس استانداردهای خاصی انجام مینصب عالئم افقی و آزمایش آنها نیز براس

نحوه اجرا و یا آزمایشهای مربوط به عالئم افقی از سوی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و یا سایر مراجع ذیصالح تهیه و تدوین 
 که چنین استانداردهای ملی وجود ندارد باید از استانداردهای معتبر در سایر مواردی. باشد االجرا می شده است که رعایت آنها الزم

 . و مانند آنها پیروی شودEN ،BS  ،ASTMجهانی مانند 
 .اند ها معرفی شده در ضمیمه الف برخی از استانداردهای معتبر مربوط به عالئم و تجهیزات ایمنی راه

   عالئم افقی راه نگهداری مدیریت-3-4

 کلیات-3-4-1
برای پایش و ثبت عملکرد . ها ضروری است جویی در هزینه دیریت کارآمد عالئم افقی راه برای دستیابی به ایمنی و صرفهم

 .هایی تهیه شوند و به اجرا درآیند عالئم افقی باید برنامه
ایی برای کارایی مدیریت ه به عالوه، توصیه. شود اند مطرح می هایی که برای این منظور به کار رفته در این بخش برخی از روش

 .ارائه خواهد شد

  نگهداری ساالنه برنامه عناصر-3-4-2
 این برنامه  عناصر اصلی.ترین سیستم عالئم افقی، باید مدیریت آن مبتنی بر برنامه نگهداری ساالنه باشد برای دستیابی به ایمن

 :  ازاند نگهداری عبارت
 شان؛  وضعیت هر یک از آنها و عملکرد گذشتهها، کشی برداری خط ایجاد سیستمی برای سیاهه −
 تعریف سیستمی برای ارزیابی عینی عملکرد عالئم افقی راه؛ −
 آوری اطالعات برای پایگاه اطالعاتی مرتبط؛ نظارت بر جمع −
 آوری اطالعات؛ و ها و تجهیزات جمع تهیه مشخصات فنی برای استانداردسازی روش −
 .آموزش و تشخیص صالحیت بازرسان میدانی −
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  عالئم افقیسیاهه-3-4-3
در این . سیاهه تمامی عالئم افقی حوزه آن اداره برقرار شودبرداشت و ثبت  باید سیستمی برای راه و ترابریدر هر اداره کل 

برداری منظم  سیاهه. های نگهداری آنها مشخص گردد ها بررسی شوند تا مؤثرترین اقدامات و روش ، باید کلیه قطعه راهخصوص
 بایگانی اطالعات عالئم افقی به روش دستی و یا .سازد فراهم مینیز ها امکان شناسایی نقاط مسئله دار و خطرناک را  م افقی راهعالئ
 .پذیر است ای امکان رایانه

 رایانه کاربرد -3-4-3-1

های هر  ین سیستم، مشخصهدر ا. ای است ها، تشکیل پایگاه اطالعاتی رایانه های بایگانی سیاهه عالئم افقی راه یکی از روش
تواند مربوط به پروژه  هر داده ورودی پایگاه اطالعاتی می. شود ای ثبت می های رایانه عالمت و اطالعات اساسی آن در پرونده

. ها و نظارت و ثبت هر یک به طور مجزا صورت داد بندی راه توان به شکلی دیگر با قطعه این کار را می. کشی خاصی باشد خط
این سیستم معموالً متکی بر ارزیابی . ت مورد نظر شامل نوع عالمت افقی، موقعیت، مصالح مصرفی و وضعیت فعلی آن استاطالعا

 . سنج است های بازتاب شبانه بازتابندگی برگشتی و نتایج دستگاه

 برداری هه  سیاهای روش -3-4-3-2

  برداشت دستی میدانی-الف
های خاصی   راه حرکت کرده و اطالعات عالئم افقی را در هر قطعه برداشت و در فرمطولدر این روش پرسنل آموزش دیده در 

 .شود در این روش ارزیابی وضعیت عالئم افقی به صورت میدانی انجام می. کنند وارد می
  عکسبرداری-ب

را ارزیابی ازتابندگی برگشتی  و براساس آن کارایی برا انجام دادتوان سیاهه برداری عالئم افقی  با استفاده از روش عکاسی می
 : این روش شامل چهار مرحله است.را گرفتبرای اقدامات نگهداری ات الزم و تصمیمکرد 

 تهیه عکس -1

60 های مناسب این کار با شاتر دوربین. شوند  از داخل اتومبیل عکسبرداری میگردندهایی که باید ارزیابی  محل
30یا  1

 ثانیه و 1

 . استGمتری شبانه مانند نوع   میلی8 و یا فیلم ASA400 مانند با حساسیت باالمتر   میلی35فیلم 

  های عالئم عکس ارزیابی -2
اعضای هیئت، کارایی عالئم . کنند ها را برای ارزیابی محل بررسی می  عکس،هفت نفره از پرسنل منتخب اداره کل  پنج یایهیئت

 .نیمه کارآمد، و ناکارآمد. کارآمد: کنند سه صورت ارزیابی میرا به 
  اطالعات الزم،د بدون نیاز به هرگونه نگهداریند که بتواننشو عالئم یک محل در صورتی کارآمد تشخیص داده می: کارآمد -
، ها کشی خطمانده  یت دید باقی، قابلها کشی درصد ماندگاری خطارزیاب باید کارایی را براساس . دن برای رانندگان تأمین کنرا

 . بسنجدتغییرات فاصله و الگوی عالئم و موارد دیگر، ها کشی خط آزمایش، رنگ شرایط
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اقدامات  آن به انجام شان شوند که برای کارآمد شدن بندی می  عالئم یک محل در صورتی نیمه کارآمد رده: نیمه کارآمد-
 مورد نظر در برنامه منطقهقرارگیری محل  به اعتبارات موجود و ،داری الزمهکمیل نگت. باشد نیاز  ماه آینده12 تا 6نگهداری در 

 کارآمد به این ترتیب است که عالئم به سختی اطالعات کافی را  های نیمه ارزیابی رانندگان از سیستم. داردبستگی نگهداری 
 .کنند تأمین می

در این  ؛ کهکنندن تأمین را شوند که اطالعات کافی برای رانندگان   میعالئم یک محل در صورتی ناکارآمد ارزیابی :نا کارآمد -
 . نگهداری فوری برای آنها الزم استصورت 

 از اسالیدهای نگهداری ، بدین منظوربراساس وضعیت ظاهری آنها تشخیص دهدکارایی عالئم را هنگامی که هیئت نتواند 
کند و پس از انتخاب   استانداردهای نگهداری مقایسه میا محل مورد نظر را ب اسالیدهای،هر یک از اعضای هیئت. شود استفاده می

در مورد اقدامات الزم شود   کارآمد تشخیص داده  اگر عالئم یک محل نیمه .شود گیری جمعی انجام می ترین استاندارد تصمیم مناسب
 .شود گیری می و نحوه اجرای آنها تصمیم

 ها  سایر روش-پ
های حوزه یک  ویی تمام راهییکی از آنها فیلمبرداری وید. راه وجود داردافقی برداری عالئم  ز برای سیاهههای دیگری نی روش

 از هنگام احداث تا زمان حال  راها سابقه عالئم افقی راه آلبوم این فیلم.  استیکردن نوار روی دیسک کامپیوتر اداره کل و پیاده
 .سازد مستند می

   بازرسی-3-4-4
عالئم افقی ایفا نگهداری  بازرسی نقش مهمی در برنامه مدیریت ،ها ندارند ای از تمام راه  که سیاههای راه و ترابریت کل در ادارا

های عالئم بعد از اجرا و در طول عمر مفید آنها وضع  ای تمام پروژه در این ادارات باید سیاست مشخصی برای بازرسی دوره. کند می
 :شود های بازرسی عالئم ارائه می وش ر از برخی،در ادامه. شود

 : بازرسی در روز-3-4-4-1

حضور بازرس در راه و نور کافی برای مشاهده خود مصالح مستلزم هایی است که  بازرسی روزانه عالئم افقی متشکل از آزمایش
 وسایل بازتابنده برگشتی کشی، دوام رنگ و تمیزی عالئم برجسته ویا سایر خطماندگاری رنگ اینها شامل آزمایش درصد . است
 .شود های استاندارد راه میسر می  مقایسه با رنگ طریق آزمایش دوام رنگ از.است

 - این کار به روش آفتاب،های روسازی کشی برای خط. توان بازتابندگی برگشتی را در هنگام روز نیز آزمایش کرد برخی اوقات می
 . پذیر است  انجامشدنی حمل سنج تابازبا ی جیبی و بین ذرهسایه و یا با استفاده از 

 : بازرسی در شب-3-4-4-2

به این دلیل میزان بازتابندگی برگشتی از طریق . به طور کلی کاهش قابلیت دید شبانه اولین نشانه خرابی عالئم افقی است
پذیر  از نور چراغ جلوی اتومبیل امکانها صرفاً با استفاده  این بازرسی. شود بازرسی شبانه و آزمایش مسافت دید و روشنی سنجیده می

 .عالئمی که قابلیت دید در مسافت الزم را نداشته باشند باید تعمیر، نظافت و یا تعویض شوند. است
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بنابراین آزمایش قابلیت دید باید . کنند نکته درخور اهمیت این است که بسیاری از رانندگان در شب با نور پایین چراغ حرکت می
 .نجام شود که وضعیت عمومی رانندگان را در شب نشان دهدای ا به گونه

  تجهیزات میدانی بازرسی-3-4-4-3

های بازرسی مستلزم نوعی آزمایش میدانی عالئم است که براساس استانداردهای مربوطه و به کمک تجهیزات و  بسیاری از روش
 . گیرد وسایل خاصی انجام می

بین جیبی ساده تا دستگاه  این وسایل از یک ذره. توان از تجهیزات متنوعی بهره گرفت در سنجش میدانی بازتابندگی برگشتی می
 .سنج حمل شدنی، متغیر است بازتاب
 :بین  ذره-الف

بین جیبی ابزاری  ذره. ها استفاده کرد کشی ها در خط دانه توان برای سنجش توزیع، مقدار و قرارگیری مناسب شیشه بین می از ذره
 .ها را در حد قابل مشاهده بازرس دارد  که قابلیت بزرگنمایی دانهقیمت است ارزان

کشی توزیع شده و داخل آن درحدی فشرده شده باشند که بازتابندگی برگشتی خوبی  ها باید به طور یکنواخت روی خط دانه شیشه
 آنقدر متراکم باشند که سطح رنگ را کشی فرو رفته باشند که زیر رنگ پنهان شوند و یا آنها نباید در حدی داخل خط. ایجاد کند

 . ها باشد  درصد قطر دانه60 تا 55میزان فرورفتگی باید حدود . کامالً بپوشانند
 :سنج  بازتاب-ب

اکثر آنها در ابعاد . ها در بازار عرضه شده است کشی انواع مختلفی از وسایل الکترونیکی برای آزمایش بازتابندگی برگشتی خط
دستگاه را برای آزمایش روی . هایی هستند که ابزار نوری آنها در زیر بدنه قرار دارد آنها غالباً به شکل جعبه. ندا کوچک و حمل شدنی

معموالً دقت آنها در حد قرائت . گیری گردد دهند تا نور به سطح معین تابانده شود و درصد نور برگشتی اندازه کشی قرار می خط
 . تکاندال برلوکس بر متر مربع اس میلی

های جدید از طول موج خاصی از نور لیزر و  به منظور جلوگیری از تأثیر نور در محیط و انجام آزمایش در روز و شب، در دستگاه
 .شود فیلتر با عرض نوار کم استفاده می

 آموزش و گواهینامه بازرسی -3-4-4-4

ها در  این آموزش. گیرنداهای آموزشی فر  کارگاههای کارورزی و های الزم را در طی دوره بازرسان عالئم افقی باید آموزش
 آموزشی و با به کارگیری ابزار و لوازم کمک ای ها خواهد بود و مطابق برنامه های بازرسی عالئم افقی راه ترین جنبه برگیرنده مهم

 .آموزشی مقتضی میسر خواهد شد

 ها  هماهنگی فعالیت-3-4-5
  با سایر واحدهای اداره کل راه وترابری و همچنین سایر ادارات کل هماهنگی الزم باید،یعالئم افقاز  نگهداری اقداماتدر انجام 

کشی ممکن است یک قطعه درست  ای عملیات خط ریزی دوره به عنوان مثال در برنامه.  جلوگیری شودتداخلصورت گیرد تا از بروز 
 .کشی شود قبل از انجام روکش آسفالت خط
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 ترموپالستیک فقط با توجه به دوام و ایمنی آنها های کشی  و یا خطسطح راهمانند عالئم برجسته نصب عالئم افقی بلند مدت 
 .شود  میسبب اتالف منابع اولویت روکش دارایهای   آنها در راهاجرایبنابراین . پذیرند توجیه

  مالحظات هزینه -3-4-6
در رقابت برای . ها و کاهش نسبی بودجه مواجه است اوان هزینهها معموالً با افزایش فر مدیریت سیستم نگهداری عالئم افقی راه

 .های نگهداری در مقابل هزینه آنها ارزیابی و توجیه گردد جذب بودجه ضروری است منافع حاصل از فعالیت
 قرار های مختلف نگهداری عالئم و همچنین منافع حاصل از کاهش تصادفات مورد توجه در این زمینه باید کارایی هزینه روش

 .گیرد
هزینه تمام شده عملیات نگهداری عالئم نه فقط بستگی به قیمت مصالح و نیروی کار در یک محل خاص دارد بلکه تابعی از 

بینی کرد و این تا حدی  ها پیش توان رقمی یکسان و قطعی برای این هزینه بنابراین نمی. هزینه اولیه و کل هزینه دوره عمر است
در برآورد منافع نیز معموالً اطالعات کافی درخصوص آمار تردد و تصادفات در دسترس نیست تا . داردبستگی به شرایط محل 

 . براساس آنها مقدار منفعت حاصل از اقدامی خاص به دست آید
ه آید که متغیرهای مؤثر در عالئم به دقت در نظر گرفته شد بیشترین کارایی هزینه سیستم عالئم افقی در صورتی به دست می

های راه در عالمتگذاری افقی در نظر گرفته شود  به عبارت دیگر باید تمام جنبه. باشد و قضاوت مهندسی برای هر پروژه درست باشد
 .و نه فقط نوع راه و وضعیت همان محل

 اقدام خیز مشخص شده است، باید قبل از هر گونه ای تصادف به عنوان مثال اگر یک قوس افقی راه دو خطه به عنوان نقطه
ترین این عوامل در این حالت نوع تصادفاتی است که به وقوع  یکی از مهم. گذاری افقی عوامل مختلفی در نظر گرفته شوند عالمت

اند  مثالً اگر اکثر تصادفات از نوع واژگونی به خارج جاده بوده و غالباً در اوقات شب و در آب و هوای بارانی اتفاق افتاده. پیوسته است
هایی که نگهداری زمستانی جزو  در محل. شود که احتماالً روشنی کافی برای این شرایط نامساعد وجود نداشته است میمعلوم 
گیر کاربرد مسیرنماها و یا  در نواحی برف. تواند مؤثر باشد شود، کاربرد عالئم برجسته روسازی می های اصلی محسوب نمی فعالیت

 . ترین کارایی هزینه را داشته باشدتواند باال تابلوهای هشدار دهنده می
های مختلف عالئم افقی و به دست آوردن کارایی   فایده، روش عددی مناسبی برای بررسی و ارزیابی گزینه-روش تحلیل هزینه

 عوامل های عالئم افقی، مربوط به ترکیب  فایده برای انواع مختلف پروژه-سازی نسبت هزینه ولی نکته مهم در بهینه. هزینه آنهاست
تواند برآورد دقیق عمر مفید به کار رفته در  فقط قضاوت مهندسی خردمندانه می. هزینه با یک قضاوت کارشناسی خوب است

 .  فایده را تضمین کند-محاسبات هزینه
جسمی و روانی ، پارامترهای )بازتابندگی، خوانایی و درخشندگی(های عالئم افقی شامل قابلیت دید  ه متغیرهای اصلی مؤثر در پروژ

 . رانندگان و همچنین طرح هندسی راه، وضعیت آب و هوایی، حجم و ترکیب ترافیک و جنس مصالح است
 .تمامی این عوامل باید در نظر گرفته شوند تا بیشترین دوام عالئم و باالترین کارایی هزینه به دست آید
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 فصل چهارم
 ها اصول و مبانی نگهداری از تجهیزات ایمنی راه

  کلیات-4-1

  هدف و چارچوب-4-1-1
 ،)ها و عالئم برجسته کشی خط(و عالئم افقی ) تابلوها(های ارتباطی عالوه بر نصب عالئم عمودی  برداری مناسب از راه برای بهره

گیرها  ها و ضربه تجهیزاتی مانند حفاظ.  نیاز استوسایل نقلیهن ایمنی حرکت به تأسیسات و تجهیزاتی برای بهبود عبور و مرور و تأمی
 .شود برای حفاظت رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه در برخورد با موانع طبیعی یا مصنوعی کنار و میانه راه استفاده می

 کنترل و ایمنی های هوشمند و سیستمزن  های چشمک  چراغها، ها، تأسیسات روشنایی و تهویه تونل راهتأسیسات روشنایی 
  .شوند  برای راحتی و ایمنی عبور و مرور وسایل نقلیه نصب میترافیک

برداری، بازرسی، تعمیر و تعویض تأسیسات و  هه ها مانند ساخت، نصب، سیا ای از فعالیت نگهداری تجهیزات ایمنی راه به مجموعه
های نگهداری  هدف از این راهنما ارائه روش. رسد  و ایمنی آنها به انجام میشود که به منظور حفظ کارایی تجهیزات اطالق می

های نگهداری  ریزی و مدیریت فعالیت تجهیزات ایمنی و برای استفاده مهندسانی است که در ادارات راه و ترابری به امر برنامه
 . پردازند می

ریزی، پرسنل، تجهیزات و مصالح مورد نیاز  های برنامه ، روشالمقدور دانش فنی در تدوین این راهنما سعی بر آن است که حتی
 .برای نگهداری تجهیزات ایمنی راه ارائه شود

 تجهیزات ایمنی بندی تعریف و طبقه -4-1-2
 :شوند  به انواع زیر تقسیم میشان با توجه به نحوه عملکردها راهتجهیزات و تأسیسات موجود در 

دگان و سرنشینان وسایل نقلیه در مقابل برخورد با موانع طبیعی یا مصنوعی واقع در تجهیزاتی که به منظور حفاظت رانن −
این . شوند  به کار برده میپرتگاهاطراف مسیر حرکت و همچنین حمایت از وسایل نقلیه در مقابل خطر واژگونی به 

 که در اطراف ست،گیرها و ضربه) ها های پل های کناری و میانی در انواع مختلف، نرده حفاظ(ها  تجهیزات شامل حفاظ
 شوند؛ مسیر حرکت راه نصب می

  ها هستند که معموالً  این تجهیزات شامل توری.شوند ها نصب می تجهیزاتی که برای کنترل دسترسی و تعیین حریم راه −
 شوند؛ ها نصب می های عبوری از مناطق مسکونی و جنگل در اطراف مسیر راه

شوند و شامل  ها نصب می احتی و ایمنی عبور و مرور وسایل نقلیه در مسیر راهتجهیزات و تأسیساتی که برای ر −
های هوشمند  زن و سیستم های چشمک ها، تأسیسات روشنایی و تهویه تونل، چراغ ها، تأسیسات روشنایی راه نورشکن

های عبوری از مناطق  کننده آرامش در راه شکن نیز که به عنوان تأمین دیوارهای صوت. کنترل و ایمنی ترافیک است
 .گیرند قرار می این دسته درروند  مسکونی به کار می
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 ها  حفاظ-4-1-3
نقش این تجهیزات ایمنی بازگردانیدن وسایل . آیند ها به شمار می های ایمنی در جاده ترین سیستم های ایمنی از متداول حفاظ

 با خاکریزهای شیبدار، اشیای ثابت کنار جاده و از بین بردن و جذب  و یا برخورد نقلیه به مسیر و جلوگیری از پرت شدن آنها به دره
پذیر است که  نصب این نوع تجهیزات تنها زمانی کارامد و توجیه. انرژی جنبشی وسیله نقلیه منحرف شده از مسیر اصلی جاده است

 .حفاظ باشدصدمه برخورد با خاکریز یا اشیای ثابت و یا پرت شدن به دره بیش از صدمه برخورد با 
ها با توجه به  حفاظ. این تجهیزات باید با توجه به رعایت ضوابط ایمنی و مطابق با استانداردهای موجود طراحی و نصب شوند

 . شوند های پل تقسیم می های میانی و نرده های کناری، حفاظ محل نصب و کاربردشان، به سه نوع حفاظ

 های کناری راه حفاظ -4-1-3-1

 در اثر برخورد با وسایل نقلیه، به شان شوند، بسته به میزان و نوع تغییر شکل ها نصب می ها که در کناره مسیر راه این نوع حفاظ
 .شوند بندی می پذیر، نیمه صلب و صلب طبقه انواع انعطاف

 پذیر های انعطاف  حفاظ-الف
شامل شود و   حاصل می والً از مقاومت کششیپذیر دارند که معم  وسایل نقلیه عملکرد انعطافبرخورددر ها  این نوع حفاظ

 .حفاظهای سه کابلی، سپری دو موج با پایه ضعیف است
 های نیمه صلب  حفاظ-ب

های خمشی و کششی حاصل   صلب دارند که عموماً از ترکیب مقاومت  وسایل نقلیه عملکرد نیمهبرخورددر ها  این نوع حفاظ
دار با پایه قوی، سپری  دار با پایه قوی، سپری سه موج لقمه ه ضعیف، سپری دو موج لقمههای نرده قوطی با پای شامل حفاظشود و  می

 .سه موج اصالح شده، خودبازگرد و نرده چوبی با پشتبند فوالدی است
 های صلب   حفاظ-پ

دیوارهای سنگی های بتنی و  شامل حفاظدهد و   در برخورد وسایل نقلیه عملکرد صلب داشته و تغییر شکل نمی این نوع حفاظ
 .بنایی است

 های میانی راه حفاظ -4-1-3-2

های جدا شده، جداسازی ترافیک محلی از ترافیک عبوری و یا  های طولی میانی برای جداسازی ترافیک مخالف در راه حفاظ
ت وسایل نقلیه برخوردکننده ها برای تغییر جه  به دلیل استفاده از این حفاظ. روند جهت به کار می جداسازی ترافیک در خطوط عبور هم

های   عملکرد آنها مشابه حفاظحالبا این . های کنار راه الزم است از هر دو طرف، مالحظات نصب و طراحی متفاوتی نسبت به حفاظ
 .کنار راه است

 .شوند بندی می پذیر، نیمه صلب و صلب طبقه ها نیز به انواع انعطاف این نوع حفاظ
 رپذی های انعطاف  حفاظ-الف

 . کابلی وسپری دو موج پایه ضعیف است های سه کابلی، شش این نوع حفاظ شامل حفاظ
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 های نیمه صلب  حفاظ-ب
دار پایه قوی،  دار پایه قوی، سپری سه موج لقمه های نرده قوطی پایه ضعیف، سپری دو موج لقمه شامل حفاظ  این نوع حفاظ

 .سپری سه موج اصالح شده و خودبازگرد است
 های صلب ظ  حفا-ج

 .شیب، بتنی قابل انتقال و خاکریزها است های بتنی، بتنی تک  شامل حفاظ این نوع حفاظ

 های پل نرده -4-1-3-3

این نوع . روند ها به کار می های طولی هستند که برای جلوگیری از خروج و سقوط وسایل نقلیه از لبه پل ها، حفاظ  پل نرده
  معموالً. صلب طراحی گردند، تا وسایل نقلیه در صورت برخورد به آنها از روی پل واژگون نشوند ها باید به صورت صلب یا نیمه حفاظ

 .شود ها استفاده می کردن اطراف پل های بتنی یا ترکیبی از آنها برای ایمن های فلزی، حفاظ های پایه قوی با نرده از حفاظ
گذاری، از  گاه عالوه بر نرده. ، ارتفاع و شکل نمای نرده بستگی داردشود به مقاومت ها که به سازه پل وصل می عملکرد این نرده

. ، که بستگی به وضعیت دهانه پل دارد)گذاری بهسازی سیستم نرده(شود  های دیگری هم برای افزایش ایمنی پل استفاده می حفاظ
 :اند از ها عبارت این حفاظ

  بتنیهای  حفاظ-
برای عملکرد بهتر باید حفاظ بتنی با نمای قائم همراه با . شود گذاری پل استفاده می رده حفاظ بتنی شیبدار معموالً در جلوی ن

 .جدول ایمنی روی پل اجرا گردد
 های سپری دو موج و سپری سه موج  حفاظ-

ین نوع حفاظ  اما الزم به ذکر است که ا؛یابد های دو موج یا سه موج کناره راه در امتداد پل نیز ادامه می  سپریها حفاظدر این 
 .شودهای کم رفت و آمد استفاده   راهو در نتیجه بهتر است از آن درکند  معیارهای ایمنی را به طور کامل برآورده نمی

  فلزی های تیر و پایه  حفاظ-
و یک زوج لوله  شکل یا ناودانی Sتوان با استفاده از پایه فلزی   رو در روی آنها در نظر گرفته شده است می هایی که پیاده در پل 

 .شود رو نصب می رو و پیاده حفاظ بین سواره این های فوالدی باید همسطح دیواره جدول باشند لوله.  پل را ایمن کردۀفوالدی کنار
 ای سه موج های لوله  حفاظ-

 .رو گردد یادهشود تا نمای آن همسطح جدول پ آمدگی سپری سه موج استفاده می  شکل برای پیش در این حالت از مقاطع قوطی 
  نرده پل خودبازگرد-

 .های خودبازگرد است  عملکردی آن مانند حفاظاست، اما مکانیسمای سه موج   این نوع حفاظ مانند حفاظ لوله

 مهار انتهایی -4-1-4
زی بسیار های فل ظ انتهای حفا. استهای بسیار مهم در طراحی و نصب این تجهیزات  ها از قسمت قسمت ابتدایی و انتهایی حفاظ

قسمت انتهای . شکافد  و وسیله نقلیه را میکند می و در صورت  برخورد وسیله نقلیه به آن مانند قیچی عمل  استتیز و برنده
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ها باید با استفاده از  با توجه به این موضوع مهار انتهایی حفاظ.  صلب، بسیار پرخطرست های بتنی نیز مانند مانعی کامالً ظ حفا
 .ها انجام شود  حفاظ ایانهگیرها و پ ضربه

گیرهابه  ضربه. دیدگی از آن حفاظت کنند رو و پهلو، بدون کمترین آسیب این تجهیزات باید بتوانند در برخورد وسیله نقلیه از روبه
هار انتهایی معرفی ها برای م  حفاظ هایی از پایانه در ادامه، نمونه. شوند  به تفصیل توضیح داده می عنوان مهارهای انتهایی مناسب بعداً

 .گردند و تشریح می
 پذیر  پایانه کابلی شکست-الف

در این نوع پایانه از یک قطعه . رود به کار میهای سپری دو موج و سه موج پایه ضعیف و قوی  این نوع مهار انتهایی برای حفاظ
 و کند می تحت ضربه کمانش ،فلزی حلقویعملکرد آن بدین صورت است که قطعه انتهایی و شود،  انتهایی و دو پایه استفاده می

 کابلی که نیروها را به وسیلهمقاومت کششی . شود تا وسیله نقلیه بتواند به پشت پایانه انتقال یابد ها شکسته یا خمیده می یکی از پایه
ت لچکی سهمی شکل اجرا برای عملکرد صحیح، مهار انتهایی به صور. دگرد دهد، ایجاد می از سپری به پی پایه انتهایی انتقال می

 .شود می
  پایانه مدفون شده در زمین یا شیروانی خاکبرداری -ب

 داخل زمین یا در داخل شیروانی ، در این حالت انتهای حفاظ.شود میهای سپری دو موج استفاده  این نوع پایانه برای حفاظاز 
 .دگرد خاکبرداری مدفون می

 دار   پایانه بتنی شیب-پ
دار به صورت لچکی سهمی شکل اجرا   در این حالت دیواره بتنی شیب.کردهای بتنی استفاده  انه برای حفاظاین نوع پایاز 

 .شود می
  پایانه سه کابلی -ت

 اب ها  کابل، در این حالت بعد از یک طول لچکی سهمی شکل.گیرد قرار می استفاده موردهای سه کابلی  این نوع پایانه برای حفاظ
 .شوند مین مهار میقطعه بتنی داخل ز

  خاکریز-ث
های مناسب  در این حالت خاکریز باید با شیب. شود های میانی صلب و نیمه صلب به کار برده می معموالً برای مهار انتهایی حفاظ

 .شود طراحی 

 گیرها  ضربه-4-1-5
این نوع . شود گیرها استفاده می  از ضربهبرای جلوگیری از برخورد وسایل نقلیه خروجی از مسیر راه با اشیای صلب ثابت کناره راه،

عملکرد اکثر . پذیر و یا محافظت کرد جا، حذف، شکست شوند که نتوان اشیای ثابت را جابه ها در صورتی استفاده می سیستم
 .گیرها براساس جذب انرژی جنبشی یا انتقال اندازه حرکت است ضربه

 : شود های آنها بیان می و عملکرد و قابلیتگردد  گیرها معرفی می در ادامه، برخی انواع ضربه
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  سیستم ساندویچ آب-الف
ها داخل  این لوله. اند است که با آب پر شدهمتر  سانتی 15ونیل به قطر  های پالستیکی از جنس پلی این سیستم متشکل از استوانه

های پالستیکی و ترکیدن آنها و  لیه آب از لوله تخ،م عملکرد این سیستمسمکانی. شوند ای از جنس ورق فلزی کار گذاشته می پوسته
 .شدگی پوسته است جمع
  سیستم سلول آب-ب

 .های برخورد کم ساخته شده است تر است و برای سرعت  ابعاد کوچک در ولی،این سیستم مشابه سیستم ساندویچ آب
  سیستم ساندویچی النه زنبوری-پ

 به وسیله با این تفاوت که جذب انرژی وسیله نقلیه برخوردی ،ویچ آب استشکل و ساختار این سیستم کامالً شبیه سیستم ساند
 .پذیرد های با مقطع شش ضلعی و از جنس فوم صورت می ای از لوله مجموعه

  سیستم پایانه جذب انرژی سپری-ت
کننده انرژی که  ذب قطعات ج، در این نوع سیستم.شود  استفاده می)گاردریل( میانی  فوالدیهای این نوع سیستم برای حفاظ

م عملکرد سمکانی. دنگیر ای از پایه و سپری قرار می  در درون پوستههستندضلعی و از جنس فوم  ای با مقطع شش مجموعه استوانه
 .است پوسته نشد  خرد شدن قطعات داخلی و جمعسیستم گریت،

 های پالستیکی پر از ماسه   بشکه-ث
به بستگی ها با ماسه  تعداد، آرایش و میزان پرشدگی بشکه. کی پر شده با ماسه استاین سیستم متشکل از تعدادی بشکه پالستی

های ساخت و نصب   به دلیل هزینه،گیر در کشور ما اغلب از این نوع ضربه.  داردبرخوردکنندهوسیله نقلیه نوع شرایط محل نصب و 
 .شود  استفاده می،نییپا
  سیستم توری راهبند-ج

کننده متصل است  های جمع هایی به قرقره کابلبه وسیله  با مقاومت بسیار باالست که  فلزیک توریاین سیستم متشکل از ی
 به منظور ،این نوع سیستم برای مسدود کردن مسیر. گیرد م کمربند ایمنی، وسیله نقلیه را در برمیسو با مکانی) همانند تور والیبال(

  .رود  به کار می، سمت خطرآخرین راه برای جلوگیری از خروج وسایل نقلیه به
 گیر  پایانه ضربه-چ

های چوبی  های دو موج، پایه شود و از سپری های سپری دو موج میانی استفاده می این سیستم نیز برای مهار ابتدا و انتهای حفاظ
 .ستای تیرها  مرحلهنم عملکرد این سیستم شکستس مکانی.پذیر و مهار کابلی تشکیل شده است شکست

 اما اند،  به بازار عرضه شده مختلفهای تجاری  و نامها گیرها نیز وجود دارد که با طرح  انواع دیگری از ضربهمذکور،ر موارد عالوه ب
 .کنند  کار میگفته های پیش همان مکانیسمبا 

  دیوارهای صوت شکن-4-1-6
ی صوتی از دیوارهای صوتی استفاده های عبوری از مناطق مسکونی برای کنترل و کاهش میزان آلودگ در اطراف مسیر راه

 . این دیوارها باید براساس رعایت اصول ایمنی، زیبایی و مالحظات اقتصادی انتخاب و طراحی شوند. شود می
 :اند از شکن عبارت انواع دیوارهای صوت
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  دیوارهای بتنی-الف
 این نوع دیوارها به دلیل هزینه احداث و .دهستن و یا ستون و پانل ،ساخته، ساخته شده در محل  این دیوارها به صورت پیش

 .آیند به شمار میکی خوب، بهترین گزینه برای دیوارهای صوتی تیهزینه تعمیرات کم، دوام و رفتار مطلوب و خواص آکوس
 )خاکریزها( دیوارهای خاکی -ب

گهداری کم و کارایی آکوستیکی مناسب، دسترسی آسان به مصالح، هزینه ناجرای این دیوارها به دلیل ظاهر طبیعی، هزینه 
 .برای ساخت این نوع دیوارها باید فضای کافی اطراف مسیر راه وجود داشته باشد. ندهستخوب، دارای مطلوبیت زیادی 

  دیوارهای چوبی-پ
،  اجرات مناسب مزایای این دیوارها قیم.شوند  ساخته میچوبیهای  های چندالیی و سایر فرآورده از الوار، تخته، تخته این دیوارها

 و معایب آنها، انقباض، اعوجاج، خرابی، فرسودگی، مشکل کنترل کیفیت و مقاومت کم در  استراحتی ساخت و نمای زیبا و مطلوب
 .سوزی است برابر خرابکاری و آتش

  دیوارهای آجری یا بنایی-ت
معایب این دیوارها باالبودن . رایج استتر بیش این نوع دیوارها به دلیل ظاهر خوشایند و خواص آکوستیکی آنها به کارگیری

 .شود های سیمانی و بنایی، سنگ و آجر در ساخت این دیوارها استفاده می از بلوک.  تعمیر و نگهداری آنهاست،های اجرا هزینه
  صفحات فوالدی نورد شده-ث 

های عمودی  های فلزی مورد استفاده دارای موج پانل. شوند  با خاکریز استفاده می  به صورت منفرد یا در ترکیب،دیوارهای فوالدی
های گالوانیزه  معموالً برای دوام و کارایی از ورق. شود  و در باالی آنها یک کالهک به شکل کانال یا ناودانی قرار داده میاند یا افقی

 .شود رنگ شده و فوالد ضد زنگ استفاده می
شدن و عدم   و معایب آنها لرزش، دندانه است؛ راحتی ساخت ویر و نگهداری قابلیت تعم اجرا،ینیمزایای این دیوارها، هزینه پا

 .ین استیهای پا کارایی در فرکانس

 ها ها و نورشکن  توری-4-1-7
شامل  نیز  را ها موارد زیر  عملکرد توری،عالوه بر این. شوند ها به کار برده می ها برای کنترل دسترسی در امتداد راه اصوالً توری

 :شود می
 ؛)مرز راه با امالک مجاور(تعیین حریم راه  −
 به عنوان مانع کناری راه، به منظور جلوگیری از ورود حیوانات به داخل جاده؛ −
 ها؛ و به عنوان مانع و حصار برای جلوگیری از عبور وسایل نقلیه و عابران پیاده از میانه راه یا رمپ −
 .گی نور چراغ وسایل نقلیهکنند به عنوان یک صفحه نورشکن برای کاهش اثر خیره −

 .شود های معین استفاده می های مختلف با ارتفاع بسته به نوع راه از توری
های با ترافیک دوطرفه، تابش نور چراغهای وسایل نقلیه جهت مقابل، موجب خیرگی چشم رانندگان و کاهش قابلیت دید   در راه

کم عرض  دست. (ده عرض میانگاه به حدی باشد که اثر خیرگی کاهش یابدهای جدا ش بر این اساس بهتر است در راه. شود آنها می
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ها امکان افزایش عرض میانه وجود نداشته باشد از تجهیزاتی به نام نورشکن استفاده  چنانچه به دلیل عرض محدود راه).  متر10
 .شود می

ترین نوع نورشکن،  رایج. گیرند قرار میهیزات  این دسته از تجدر زمرهدار و وسایل مشابه  های نورشکن، حصارهای شکاف توری
 .شود نورشکن گیاهی است که با کاشت درختان با فاصله مناسب در رفوژ میانی راه ایجاد می

 ها  سیستم روشنایی راه-4-1-8
زیبایی در های  ها برای افزایش ایمنی عبور و مرور، کاهش تعداد تصادفات شبانه و همچنین بهبود جنبه تأسیسات روشنایی راه

وجود روشنایی مناسب با بهبود قابلیت دیدِ مخاطرات راه، وسایل نقلیه عبوری و عابران پیاده، ایمنی . شوند ها نصب می مسیر راه
 .دهد ترافیک را افزایش می

شود، که  ه میها معموالً از سه نوع سیستم روشنایی متقارن عرضی، متقارن محوری و غیر متقارن استفاد برای تأمین روشنایی راه
 .هر یک از آنها مشخصات کاربردی خاصی دارند

 .ها شامل چراغ، پایه، فونداسیون، کابل و تابلوی برق است سیستم روشنایی راه
  چراغ-الف

 . نوع چراغ بستگی به نوع المپ مورد استفاده در آن دارد. ها به عنوان منبع تأمین روشنایی انواع مختلفی دارند چراغ
. شود شود و در داخل آن از قطعات بازتابنده به منظور افزایش میزان روشنایی استفاده می  از آلومینیوم ساخته می عموالًبدنه چراغ م

همه این . کشی و سایر قطعات الکترونیکی نیز هست عالوه بر این، چراغ دارای المپ، سیم. جنس این قطعات نیز از آلومینیوم است
ها  در سیستم روشنایی پایه بلند، چراغ. گردند ها به وسیله بازو به پایه متصل می چراغ. شود شانده میای مناسب پو ها با محفظه قسمت

 .آوری برای بازرسی و رسیدگی به وضعیت چراغ را دارد شوند که این حلقه قابلیت پایین ای سوار می روی حلقه
  پایه-ب

با توجه به . شود ، فایبرگالس، چوب و بتن ساخته مینزن والد زنگپایه سیستم روشنایی از مصالحی همچون فوالد، آلومینیوم، ف
 .شود هزینه، طول عمر، کارایی پایه برای منطقه مورد نظر و همچنین مالحظات طراحی، نوع پایه مناسب انتخاب می

  فونداسیون-پ
روی . شود مسلح ساخته می    از بتن  این فونداسیون .دگرد روشنایی به صورت درجا اجرا میهای  پایه چراغفونداسیون معموالً 
 .شود  گذاشته می کار برای نصب پایهصفحه فوالدیفونداسیون 

  کابل-ت
های مورد استفاده باید از نوع استاندارد و با  کابل. شود  انتقال انرژی الکتریکی الزم برای روشنایی از کابل استفاده میبه منظور

های سیستم   دقت شود، دفن مناسب کابل به آنهای روشنایی باید همی که در انتقال کابلیکی از موارد م. مشخصات فنی الزم باشند
 .های اجرایی صورت گیرد این کار باید مطابق راهنما. روشنایی است

  تابلوی برق-ث
ی تابلوی برق  روها سایر قسمتها، فیوزها، چشم الکتریکی و  وسایل کنترل سیستم روشنایی همچون کلیدها، کنتاکتورها، ترمینال

  .شوند  نصب می
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الیه  تابلوی برق معموالً در خارج از راه و در منتهی. دهند را در داخل جعبه فلزی دردار قرار می برای حفاظت از تابلوی برق، آن
  .شود حریم راه روی یک سکوی بتنی قرار داده می

  سیستم روشنایی و تهویه تونل-4-1-9
ها باید به تأسیسات روشنایی و تهویه مناسب   حرکت وسایل نقلیه و رانندگان، تونلسازی ایمنبرداری بهینه و   بهرهبه منظور
 .مجهز شوند

  سیستم روشنایی-الف
های روشنایی طراحی مناسبی  های میانی آنها باید سیستم ها و در قسمت برای تأمین روشنایی مناسب در ورودی و خروجی تونل

های ورودی و خروجی از سیستم روشنایی تقویت  ای میانی از سیستم روشنایی اصلی و در قسمته  معموالً در قسمت.داشته باشند
قرار  استفاده اند مورد هایی که به سقف یا قسمتی از باالی دیواره تونل نصب شده  چراغ،برای تأمین روشنایی .شود شده استفاده می

 .گیرند می
ای  چراغ از پایه فلزی، المپ و عدسی شیشه. حظات طراحی بستگی داردو مشخصات المپ داخل آنها به مالها  چراغآرایش 

 این  الزم استگیرد برای ایمنی الکتریکی های برق انجام می  کابلبه وسیلهها،  تأمین انرژی الکتریکی برای چراغ. تشکیل شده است
 .ها در جای مناسب نصب و محکم شوند کابل
  سیستم تهویه -ب

تهویه تونل به .  هوای مناسب برای رانندگان باید تهویه هوای داخل تونلها به صورت مناسب انجام گیردبرای تأمین دید کافی و
سیستم تهویه از عناصری مانند هواکش و . شود های طولی، عرضی، نیمه عرضی و مکشی انجام می صورت طبیعی یا با سیستم

های  ها، کلیدها و کابل ی الکتریکی، تجهیزات الکتریکی همچون مبدلهای ورود و خروج هوا، موتورها ها و دریچه ملحقات آن، کانال
 .برق، شناسگر مونواکسید کربن و دستگاه کنترل دود تشکیل شده است

 : شود برای تهویه تونل از دو نوع هواکش استفاده می
 ؛ و)فن سانتریفوژ(های گریز از مرکز  هواکش  −
 .ای های پره هواکش  −

کن استفاده  های ورودی و خروجی از صداخفه برای کاهش سروصدای ناشی از هواکش. یکسانی دارندهر دو نوع هواکش کارایی 
. شوند کنند مجهز می هایی که با سیستم کنترل موتور هواکش کار می ها به تیغه  برای جلوگیری از برگشت هوا، کلیه هواکش. شود می

انرژی الکتریکی الزم برای تهویه تونل از سیستم . شوند د کربن کنترل میها به طور خودکار با شناسگرهای مونواکسی معموالً هواکش
 .شود تغذیه اصلی یا در صورت نبود این سیستم از طریق ژنراتور برق تأمین می

های ورود و خروج هوا به صورت طولی، عرضی و ارتفاعی در زیر سطح تونل، روی  ها و دریچه برای تهویه هوای تونل، کانال
ها باید برای  این کانال. ها معموالً دارای سطح مقطع ثابتی در طول هستند این کانال. شوند های تونل ایجاد می در دیوارهسقف و یا 

های ورود وخروج هوا در فواصل  در طول کانال دریچه. شوند  از بتن ساخته می کاهش اثر اصطکاکی صاف باشند؛ و بنابراین معموالً
 .ت کانال تهویه به نوع تونل و نوع سیستم تهویه در نظر گرفته شده بستگی داردمشخصا. شوند مناسب تعبیه می
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گیرند تا عامل کنترل بتواند تعداد و سرعت   می  هوای داخل تونل را اندازه  نمونهCOشناسگرهای مونواکسید کربن مقدار 
 .ها را به صورت مناسب تنظیم کند هواکش 

نتایج به . شود هایی برای کنترل دود استفاده می در اثر دود رنگی گازهای خروجی، از سیستمها  به دلیل کاهش قابلیت دید در تونل
 .رود ها برای کنترل عملکرد سیستم تهویه به کار می دست آمده از این سیستم

 زن های چشمک  چراغ-4-1-10
ها دارای یک یا چند عدسی و  این چراغ. زن در تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه نقش اخطاری یا انتظامی دارند های چشمک چراغ

های  ها از لحاظ شکل و فرم همانند چراغ این چراغ. کنند زن عمل می تنها شامل یک رنگ هستند و همواره به صورت چشمک
  :اند  زیر تشکیل شدهی و از اجزااند راهنمایی

 .ای هر خانه است جعبه فلزی شامل یک یا چند خانه برای نصب یک المپ و عدسی بر-فانوس -الف
 .ای شکل رنگی های دایره  بلوری-عدسی -ب
 .شود  که با توجه به قطر عدسی انتخاب می، منبع تولید روشنایی عدسی-المپ -پ
شود تا از تابش نورهای   و یا کامل نصب می)نیم نقاب(های فانوس به صورت نیمه   پوششی است که به دور عدسی-نقاب -ت

 .دکنآن به طرف رانندگان جلوگیری خارجی به عدسی و انعکاس 
 .رود  تأمین انرژی الکتریکی الزم برای چراغ به کار میبه منظور -کابلهای برق -ث
 .روند  این قطعات برای تنظیم و کنترل عملکرد چراغ به کار می-کلیدها، فیوزها و سایر قطعات الکتریکی -ج

 های هوشمند کنترل و ایمنی ترافیک  سیستم-4-1-11
های پردازش اطالعات، مخابرات، ایمنی، کنترل و  ای همچون سیستم های پیشرفته وریا فنبه کارگیریها با  سیستماین 

 سیستم ها، تقاطعسیستم کنترل  :ند ازا ها عبارت ترین این نوع سیستم مهم .بخشند را بهبود می عملکرد سیستم ترابری ،الکترونیک
 ،های اطالع رسانی پیشرفته  سیستم، رادیوی ترافیک، سیستم تصویری مدار بسته،مند سیستم عالئم هوش،تابلوهای پیغام متغیر

 .های توزین در حال حرکت  سیستم،های هشدار دهنده داخل و خارج وسیله نقلیه  سیستم،های خودکار دریافت عوارض سیستم
 :هستندهای زیر   شامل قسمت و غالباً مشابه نسبتاً ساختارمذکور دارای یها سیستم

های فیبر  روند که شامل کابل این عناصر برای انتقال انرژی الکتریکی یا عالئم ارتباطی به کار می: ها ها و کابل سیم −
 .نوری یا مسی، اتصاالت ترمینالها، فیوزها و موارد دیگر است

ها  یا سیمها  این قسمت شامل محفظه یا فضایی است که اتصاالت کابل :ها ها و سیم  کابل قسمت در برگیرنده −
 .ها و غیره است ها، کانال ها، حفره گیرد و شامل جعبه را در بر می

های شناسگر القایی، تجهیزات توزین در حال  این تجهیزات شامل حلقه :تجهیزات نصب شده در روسازی −
صب های تغذیه و تجهیزات روسازی و موارد دیگر است، که روی سطح روسازی ن های هوشمند، کابل میخ حرکت، گل

 .شوند می
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این تجهیزات شامل حسگرها، پردازشگرهای میدانی، عناصر شبکه ارتباطات، منبع تغذیه  :تجهیزات میدانی −
های ترافیکی و موارد دیگر است که اغلب در حریم راه قرار  ها، چراغ های مداربسته، تابلوهای پیغام متغیر، پایه دوربین
 .شوند داده می

 که در محیطی کنترل شده قرار دارند، به تجهیزات میدانی متصل هستند و برای این تجهیزات :تجهیزات دفتری −
کننده، عناصر شبکه ارتباطی، تجهیزات برق اضطراری و  روند؛ مانند سرورهای کنترل پردازش اطالعات آنها به کار می

 .از این قبیل

 .روند منی ترافیک به کار میهای هوشمند ای  برای پردازش اطالعات و کنترل عملکرد سیستم:افزارها نرم −

ها، شناسگرها هستند که برای دریافت اطالعات از وجود وسایل نقلیه یا  های هوشمند به کار رفته در راه از جمله عناصر سیستم
راداری، گردند و به انواع شناسگرهای فشاری،  این تجهیزات در روی سطح، باال و یا کناره راه نصب می. روند عابرین پیاده به کار می

 .شوند ای و فتوالکتریک تقسیم می مادون قرمز، مافوق صوت، القایی، ضربه
های اضطراری مانند  ها، برای نمایش پیام های هوشمند موجود در راه ترین سیستم تابلوهای پیغام متغیر به عنوان یکی از مهم

های عبوری از خطوط حرکت  ی و یا ممنوعیتهای گردش زدگی سطح راه و یا مقررات خاص سرعتی، ممنوعیت گرفتگی و یخ مه
 .روند ها و مواردی از این دست به کار می جاده

پیغام این تابلوها به صورت دستی یا به وسیله کنترل از راه دور و یا با استفاده از کنترل خودکار با استفاده از عناصر حساس به شرایط 
 .هز به صفحات دیجیتالی است، که قادر به انتقال هر نوع پیامی به رانندگان استها مج نوع جدید این تابلو. موجود، تغییر دادنی است

 تجهیزات ایمنی راههای نگهداری   فعالیت-4-2

  مقدمه-4-2-1
های نگهداری که  فعالیت. نگهداری مناسب از تجهیزات و تأسیسات ایمنی راه مستلزم شناسایی نقایص و رسیدگی به آنهاست

 .گیرد رهای تعمیراتی است برای حفظ سطح عملکردی مطلوب تجهیزات انجام میها و کا شامل بازرسی
های  شود تا براساس آن، فعالیت ای، وضعیت و موارد نگهداری الزم برای هر یک از تجهیزات تعیین می های منظم و دوره در بازرسی

 .شود های اضافی برای ادارات راه و ترابری می ههای نگهداری موجب تحمیل هزین تعریف نادرست فعالیت. نگهداری الزم مشخص گردد
های نگهداری با توجه به تعریف  ریزی نیروی انسانی و تأمین هزینه ریزی کارها، تأمین مصالح و تجهیزات الزم، برنامه برنامه

 .گیرد های نگهداری صورت می فعالیت
 . بمانند طح عملکردی مطلوب باقی شود که آنها در س نگهداری مناسب از عالئم و تجهیزات ایمنی باعث می

 :در نگهداری مناسب از عالئم و تجهیزات، این عوامل مؤثرند
 بودجه نگهداری؛  −
 نیروی انسانی موجود برای عملیات نگهداری؛ −
 ؛)مصالح و تجهیزات(امکانات فنی موجود  −
 :مدیریت نگهداری که خود شامل اینهاست −
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 ریزی  برنامه −
 مدیریت بازرسی −
 اسخگوییمدیریت زمان پ −
 .ها وجود سیستم سیاهه یا پایگاه داده −

میزان و نحوه . شود های ادارات کل راه باید به صورت مجزا تعریف  بودجه نگهداری از عالئم و تجهیزات ایمنی در هزینه
ر و این بودجه صرف تأمین امکانات فنی تعمی. تخصیص بودجه نقش مهمی در سطح نگهداری از عالئم و تجهیزات ایمنی دارد

تر  تعداد پرسنل نگهداری و از همه مهم. از عوامل دیگر تأثیرگذار بر نگهداری، منابع انسانی موجود است. شود نگهداری تجهیزات می
 .ها مؤثر است مهارت تخصص و تجربه کاری آنها در نگهداری خوب و کاهش هزینه

این بخش که تأثیر زیادی بر زمان انجام کار و . ستامکانات فنی شامل مواد، مصالح و تجهیزات الزم برای کار نگهداری ا
 .دهد های نگهداری دارد، بیشترین قسمت بودجه نگهداری را به خود اختصاص می همچنین هزینه

توان به بهترین نحو از بودجه، نیروی انسانی  با مدیریت مناسب می. وظیفه مدیریت نگهداری، همانا سازماندهی موارد مذکور است
 . فنی موجود برای نگهداری مطلوب استفاده کردو امکانات 

برداری از وضعیت تجهیزات در  سیاهه. ها است های نگهداری دسترسی به یک سیستم سیاهه یا پایگاه داده  اساس مدیریت فعالیت
 . های نگهداری مؤثر است بندی مناسب فعالیت های نگهداری و زمان مشخص شدن تجهیزات معیوب، شناخت اولویت

سیستم سیاهه تجهیزات، مشخصات تجهیزات موجود، موقعیت نصب آنها و همچنین شرایط و وضعیت تجهیزات و موارد در 
 .برداری از تجهیزات در پیوست ارائه شده است های سیاهه ای از فرم نمونه. شود نگهداری الزم در حال و آینده وارد می

  اقالم کاری-4-2-2
 . نصب، تعویض، تعمیر، نظافت و کنترل گیاهان استکارهایشامل  راه عمدتاً یایمنتجهیزات های نگهداری  فعالیت

  نصب-4-2-2-1

های اجرایی و با  نصب تجهیزات باید مطابق نقشه. های مورد نظر است ترین فعالیت نگهداری، همانا نصب تجهیزات در محل مهم
 .های موجود باشد رعایت استانداردها و دستورالعمل

 .جهیزات باید به وسیله افراد مجرب و با استفاده از ابزارها و وسایل الزم صورت گیردنصب هر یک از ت

  تعویض -4-2-2-2

دیدگی در وضعیتی قرار  قطعاتی که از نظر عملکرد یا آسیب. این فعالیت شامل برداشتن قطعات و جایگزینی آنها با قطعات نو است
 . شونددارند که دیگر قابل استفاده نیستند باید تعویض

در تعویض قطعات باید . اند هایی است که به پایان عمر سرویس خود رسیده این فعالیت همچنین شامل تعویض قطعات و قسمت
. دقت شود تا از قطعات صحیح و استاندارد استفاده گردد تا از نظر عملکرد، تجهیزات و تأسیسات مورد نظر دچار اختالل نشوند

 .ز در زمره این فعالیت هاستجایگزینی قطعات مفقود شده نی
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 .ها و استانداردها باشد عملیات تعویض قطعات باید مطابق نقشه های اجرایی و موارد بیان شده در دستورالعمل

  تعمیر-4-2-2-3

این فعالیت شامل رنگ آمیزی قطعات، تعمیر و ترمیم قطعات آسیب . ترین قسمت فعالیتهای نگهداری، فعالیت تعمیر است گسترده
این فعالیت . های مختلف تجهیزات و تأسیسات، سفت کردن اتصاالت و موارد دیگر است جایی و تنظیم قسمت ده، روغنکاری، جابهدی

های اجرایی و با رعایت جزئیات الزم  ها باید با دقت و مطابق نقشه به دلیل اهمیت فراوان در طول عمر تجهیزات و تأسیسات راه
 . دیدگی بیشتر قطعات و بی استفاده شدن آنها می شوددقت کم باعث آسیب. صورت بگیرد

تعمیرات الزم و نحوه . در فعالیت تعمیر، هدف این است که تجهیزات و تأسیسات مورد نظر به شرایط عملکردی مناسب برسند
 .انجام کار تعمیرات به میزان نقص و عیب قطعه مورد نظر بستگی دارد

دستورالعمل های اجرایی استفاده کرد؛ اما در هر صورت باید توجه شود که بعد از تعمیرات، عملکرد توان از  برای انجام کارهای تعمیر می
 .بر این اساس رعایت کلیه استانداردهای طراحی در مورد هر یک از تجهیزات الزم و ضروری است. تجهیزات مورد نظر مختل نگردد

  نظافت-4-2-2-4

شود و بر عملکرد  ها می های مختلف تجهیزات و تأسیسات موجود در راه یفی قسمتگرد و خاک و دوده موجود در هوا موجب کث
زن باعث کاهش کیفیت نور  های روشنایی و چشمک های چراغ مثالً کثیفی عدسی ها و بازتابنده. گذارد مؤثر و مناسب آنها تأثیر می

گیرها و فونداسیون پایه ها در عملکرد مناسب آنها تأثیر  ها، ضربه خروجی از آنها می شود؛ و یا وجود برف و آشغال در اطراف حفاظ
ها  های الکترومکانیکی تجهیزات باعث افزایش طول عمر و عملکرد مناسب این قسمت عالوه بر این، نظافت قسمت. گذارد می
 .با این توضیحات، قطعات و تجهیزات باید به طور مناسب نظافت شوند. شود می

کننده برای  همچنین در صورت استفاده از مواد پاک. ها باید دقت شود که آسیبی به آنها وارد نگردد ندهها و بازتاب در نظافت عدسی
 .بایست به توصیه های تولیدکنندگان هر یک از قطعات عمل شود نظافت می

  کنترل گیاهان-4-2-2-5

های تأثیرگذار در عملکرد مطلوب هر  هاین فعالیت شامل از بین بردن گیاهان زائد و هرس کردن شاخه های درختان و درختچ
وجود گیاهان و درختان، گاه باعث پوشیده شدن تجهیزات یا کاهش قابلیت دید مناسب آنها برای . یک از تجهیزات و تأسیسات است

 . دگرد همچنین وجود گیاهان در جلوی حفاظ ها و ضربه گیرها باعث اختالل در عملکرد آنها می. شود          رانندگان می
های درختان و درختچه ها را به  می توان گیاهان زائد را از بین برد و شاخه. بنابراین،گیاهان باید به طور مناسب کنترل شوند

 .نحوی مناسب هرس کرد

 نگهداری اقدامات -4-2-3
یی شرایط و وضعیت هایی است که به منظور شناسا به طور کلی کارهای نگهداری از تجهیزات ایمنی راه براساس نتایج بازرسی

 .شود تأسیسات و تجهیزات ایمنی و مشخص شدن موارد نقص کالبدی و عملکردی آنها انجام می
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بعد از شناسایی موارد نقص و عیب هر یک از تجهیزات و تأسیسات ایمنی و تعریف کارهای نگهداری مربوط به هر یک از آنها 
های  ها باعث کاهش هزینه رسیدگی به موقع به هر یک از این نقص. دگی شودها و عیبها رسی زمانبندی به نقص باید مطابق برنامه

تعیین زمانبندی مناسب برای رسیدگی عالوه بر امکانات مالی، انسانی و . شود نگهداری و افزایش طول عمر هر یک از تجهیزات می
 .ات و اهمیت جاده مورد نظر بستگی داردفنی هر یک از ادارات کل راه و ترابری کل راه و ترابری، به نوع نقص، نوع تجهیز

در اینجا اقدامات نگهداری شامل بازرسی، کارهای نگهداری و زمان اقدام مربوط به تجهیزات و تأسیسات ایمنی مختلف ارائه 
 .شود می

 ها حفاظ -4-2-3-1
  بازرسی -الف

  :گیرد این موارد را در بر میها  ای حفاظ بازرسی دوره
 ؛)استانداردهای طراحی برای حفاظ کنترل شود( از نظر عملکرد  اظبررسی وضعیت کلی حف −
 ؛)ای یکپارچگی سازه(های مختلف حفاظ  کنترل یکپارچگی قسمت −
 زدگی؛ دیدگی و زنگ شدگی، آسیب های فلزی از نظر خم ها و تیرها در حفاظ کنترل وضعیت پایه −
 ها و شرایط آن؛ بررسی مهار ابتدایی و انتهایی حفاظ −
 ها از نظر فرسایش زمین و یا وجود آشغال و گیاهان و درختان؛ راف حفاظبررسی اط −
 ها از نظر عملکرد مناسب؛ کنترل ارتفاع حفاظ −
 کنترل اتصاالت پایه به زمین؛ −
 کنترل راستای مناسب قرارگیری حفاظ؛ −
 ها؛ بازرسی وضعیت فیزیکی حفاظ −
 ت؛های مهاری و محکمی اتصاال ها، کابل ها، بولت بازرسی سفتی پیچ −
 های مفقود شده؛ و مشخص کردن قطعات و قسمت −
 .های جزئی دیگر با توجه به نوع حفاظ مورد استفاده بازرسی −

  کارهای نگهداری-ب
 : نگهداری از این تجهیزات شامل این موارد است

 های آسیب دیده؛ تعمیر قسمت −
 های معیوب و استفاده نشدنی؛ تعویض قسمت −
 ا برای تأمین شرایط عملکردی مناسب؛ه های مختلف حفاظ جایی قسمت جابه −
 ها و زمین اطراف آن؛ های مختلف حفاظ نظافت قسمت −
 های درختان مزاحم؛ از بین بردن گیاهان زائد و بریدن شاخه −
 ها؛ های الزم حفاظ رنگ آمیزی قسمت −
 های خسارت دیده پایه، فونداسیون و میل مهارها؛ تعمیر و جایگزینی قسمت −
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 شده؛جایگزینی قطعات مفقود  −
 ها؛ های آسیب دیده و مفقود شده روی حفاظ جایگزینی بازتابنده −
 ها؛ تنظیم ارتفاع حفاظ −
 های بتنی؛ های ایجاد شده در حفاظ ترمیم ترک −
 های مربوط به اتصاالت؛ ها و بولت ها، مهره سفت کردن پیچ −
 ها در زمین؛ محکم کردن پایه −
  شانه راه؛های حاصل از تعمیرات از سطح جاده و جمع آوری نخاله −
 های جدید؛ نصب حفاظ −
 ها؛ و های مختلف مهار ابتدایی و انتهایی حفاظ رسیدگی و نگهداری از قسمت −
 .های تولید کنندگان ها مطابق توصیه های نگهداری دیگر با توجه به نوع حفاظ فعالیت −

  زمان اقدام-پ
 . م شود ساعت پس از دریافت گزارش انجا24موارد نگهداری اضطراری باید در مدت 

 :زمان اقدام به موارد نگهداری دوره ای و پیشگیرانه به شرح زیر است
 :بدین صورت انجام گیرد تعویض قطعات آسیب دیده، مستعمل و مفقود شده حفاظ ها باید -1

  روز؛3ها در مدت  ها و بزرگراه آزادراه −
 های اصلی در مدت یک هفته؛ و راه −
 .تههای فرعی و روستایی در مدت دو هف راه −

 :بدین صورت انجام پذیرد تعمیر و ترمیم قطعات آسیب دیده و تنظیم و جابجایی قسمتهای مختلف حفاظ ها باید -2
 ها در مدت یک هفته؛ ها و بزرگراه آزادراه −
 های اصلی در مدت دو هفته؛ و راه −
 .های فرعی و روستایی در مدت یک ماه راه −

 برای  سالیانهدن اتصاالت باید کر  و همچنین سفت)نیوجرسی(حفاظ بتنی و یا )گاردریل(حفاظ فوالدیآمیزی پایه و سپری  رنگ
 .ها انجام شود همه راه
های  صلب سالی دوبار و برای حفاظ پذیر و نیمه های انعطاف ، برای حفاظها  همه راهدر نظافت اطراف حفاظها از وجود آشغال -3

 . انجام شود بار باید6صلب سالی 
ها در اوایل فصل  های اطراف حفاظ ها بهتر است برای همه راه کردن درختان و درختچه های زائد و هرس بردن علف  از بین-4

 .انجام گیرد) دوبار در سال( بهار و پاییز 
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 حفاظ فوالدی عملیات تعویض -1-4شکل 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حفاظ فوالدی عملیات نصب پایه -2-4شکل 

 گیرها  ضربه-4-2-3-2

  بازرسی-الف
  :موارد استاین گیرها شامل  بازرسی از ضربه

 ؛)شود در این قسمت استانداردهای طراحی کنترل می(گیرها از نظر عملکرد  شرایط و وضعیت کلی ضربه −
 گیر؛ های مختلف ضربه کنترل یکپارچگی و انسجام بین قسمت −
 ؛)گیرها متفاوت است در هر یک از ضربهدیدگی  موارد آسیب(دیدگی  های مختلف از نظر آسیب بررسی وضعیت قسمت −
 بررسی مهار مناسب کابلها و میزان سفتی میل مهارها؛ −
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 گیر از نظر فرسایش خاک، ناهمواری زمین، وجود آشغال، گیاه و یا شاخه درخت؛ کنترل اطراف ضربه −
 گیر؛ بازرسی از وسایل و قطعات بازتابنده موجود در اطراف ضربه −
 مین؛ های متصل به ز کنترل قسمت −
 های مفقود شده؛ و مشخص کردن قطعات و قسمت −
 .های تولید کنندگان گیر براساس توصیه های جزئی دیگر با توجه به نوع ضربه بازرسی −

گیر بیان  های ماسه است، در اینجا موارد بازرسی این نوع ضربه گیر مورد استفاده در ایران بشکه ترین نوع ضربه به دلیل آنکه رایج
 : شود می

 دیدگی آن؛ سی وضعیت فیزیکی بشکه از نظر محکم بودن سرپوش آن، عدم تورفتگی بشکه، کنترل پارگی یا آسیببرر −
 بندی و درصد رطوبت موجود؛ ها از نظر کیفیت، وزن، دانه کنترل وضعیت ماسه درون بشکه −
های اجرایی باید کنترل  نقشهاستانداردهای طراحی و (ها در اطراف مانع مورد نظر  کنترل نحوه قرارگیری و آرایش بشکه −

ها از نظر وزنی و محل  ها در هر ردیف، آرایش بشکه ها از هم، تعداد بشکه فاصله بشکه: اند از  موارد کنترل عبارت. شوند
 ؛) ها قرارگیری بشکه

 گیر از نظر قرارگیری در طول خط انحراف وسیله نقلیه؛ کنترل محور طولی ضربه −
  وجود برف و یا آشغال؛ها از نظر کنترل اطراف بشکه −
 ها به همدیگر و به سطح زمین؛ بررسی وضعیت اتصاالت بشکه −
 ، سستی خاک و وجود شیب؛ ها از نظر ناهمواری بررسی وضعیت زمین محل قرارگیری بشکه −
 .بررسی محوطه جلوی بشکه ها از نظر مسطح بودن و نبود جدول خیابان یا موانع دیگر −

  کارهای نگهداری-ب
  : زیر استموارد این نوع تجهیزات شامل نگهداری از
 های تولیدکنندگان آنها؛ دیده مطابق توصیه های آسیب تعمیر یا جایگزینی قطعات و قسمت −
 های اجرایی؛ تنظیم محل قرارگیری قطعات جا به جا شده مطابق نقشه −
 ؛)ل و نظایر اینهاتمیز کردن از برف و ماسه و آشغا(گیر و فضای اطراف آن  های مختلف ضربه نظافت قسمت −
 تعمیر، جایگزینی اتصاالت و ملحقات آنها؛ −
 محکم کردن پایه ها و سایر وسایل متصل به زمین به صورت مناسب؛ −
 گیرها مطابق طرح و استانداردهای موجود؛ تغییر محل ضربه −
 گیرها؛ تعمیر یا جایگزینی وسایل و قطعات بازتابنده موجود در اطراف ضربه −
 های محل اتصاالت؛ ها و بولت هرهها، م سفت کردن پیچ −
 های مفقود شده؛ جایگزینی قطعات و قسمت −
 گیر جدید مطابق استانداردهای طراحی و نصب؛ و نصب ضربه −
 .انجام کارهای نگهداری دیگر مطابق توصیه های تولیدکنندگان برای انواع ضربه گیرها −

  :ای عبارت است از گیر بشکه ماسه موارد نگهداری از ضربه
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 های پاره شده، سوراخدار و آسیب دیده؛ ض و جایگزینی بشکهتعوی −
 جایگزینی سرپوش مفقود شده بشکه ها؛ −
 های فرو رفته بشکه؛ صاف کردن قسمت −
معموالً وزن بشکه ها کنار بشکه بر روی (های واژگون شده مطابق وزن مورد نظر طراحی  پرکردن ماسه داخل بشکه −

 ؛.)سطح راه نوشته می شود
مصرف نمک به میزان رطوبت ماسه (نمک به مقدار الزم به ماسه داخل بشکه برای جلوگیری از یخ بستن اضافه کردن  −

 ؛.)داخل بشکه بستگی دارد
 بر حسب وزن مطابق نقشه های اجرایی؛) فاصله و تعداد(تنظیم آرایش مناسب بشکه ها اطراف مانع خطر آفرین  −
 نظافت بشکه ها و اطراف آن از برف و آشغال؛ −
 ح محل نصب و محوطه جلوی بشکه ها و صاف و هموار کردن آن؛تسطی −
 گیر؛ تعمیر یا تعویض ملحقات فلزی ضربه −
 ها و میل مهارها؛ سفت کردن مهره ها، بولت −
 .های جدید، مطابق مشخصات طراحی  با ماسه- در صورت چسبیدگی به هم-های داخل بشکه تعویض ماسه −

  زمان اقدام-پ
 . ساعت پس از دریافت گزارش انجام شود12ید در مدت موارد نگهداری اضطراری با

 :زمان پاسخگویی به موارد نگهداری دوره ای و پیشگیرانه به شرح زیر است
 :این گونه انجام شودگیرها باید   تعویض قطعات آسیب دیده در اثر تصادف، قطعات مستعمل و مفقود شده ضربه-1

  روز؛2ها در مدت  ها و بزرگراه آزادراه −
  روز؛ و3های اصلی در مدت  راه −
 .های فرعی و روستایی در مدت یک هفته راه −

دن پیچ ها، مهره ها و بولتها و کر تنظیم محل قرارگیری قطعات و تجهیزات سفت ، تعمیر قطعات آسیب دیده و اتصاالت-2
 :دیگر موارد از این دست، باید در این فواصل زمانی انجام گیرد

  روز؛2ر مدت ها د ها و بزرگراه آزادراه −
  روز؛ و3های اصلی در مدت  راه −
 .های فرعی و روستایی در مدت یک هفته راه −

 . بار انجام شودسهها باید هر سال  گیر و فضای اطراف آن از ماسه و آشغال برای همه راه  نظافت قسمتهای مختلف ضربه-3
 .انجام گیرد) اوایل فصل بهار و پاییز(اید در سال دو بار ها ب  برای همه راه- در صورت وجود-گیرها کنترل گیاهان اطراف ضربه -4

 شکن  دیوارهای صوت-4-2-3-3

  بازرسی-الف
 : شکن شامل موارد زیر است  صوتدیوارهایبازرسی از 
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 ؛) استانداردها و جزئیات طراحی باید کنترل شود(کنترل وضعیت عملکردی دیوار  −
 ها؛ ها و پانل بررسی وضعیت اتصاالت بین ستون −
 کنترل عمود بودن دیوارها؛ −
 دیدگی و خرابکاری به دست مردم؛ بررسی وضعیت دیوارها از نظر آسیب −
 ها و مهار؛ کنترل وضعیت محافظ −
 کنترل پایداری دیوارها؛ −
 بازرسی وضعیت زمین اطراف دیوارها از نظر فرسایش خاک و وجود گیاهان و درختان؛ −
 به آن؛کنترل وضعیت شالوده دیوارها و اتصاالت دیوار  −
 کنترل مناسب بودن ارتفاع دیوار؛ −
 ؛) خاکریزها(کنترل شیب جانبی و کناری دیوارهای خاکی  −
 کنترل دیوارهای بتنی از نظر پوسیدگی و خرابی و پوسته پوسته شدگی؛ −
 کنترل دیوارهای چوبی از نظر فرسودگی، انقباض و اعوجاج؛ −
 زدگی و خوردگی دیوارهای فوالدی؛ کنترل زنگ −
 های موجود؛ و درزهای اجرایی و انبساطی دیوارهای بتنی و کنترل ترکبازرسی از  −
 .های سازندگان تر مطابق توصیه های جزئی بازرسی −

  کارهای نگهداری -ب
  : موارد است اینشکن شامل  صوتدیوارهاینگهداری از 

 های آسیب دیده و تخریب شده؛ تعمیر قسمت −
  زائد؛نظافت زمین اطراف دیوارها از آشغال و گیاهان −
 های موجود؛ رسیدگی به محل اتصاالت و محکم کردن پیچ ها، مهره ها و بولت −
 ها؛ کوبیدن خاک اطراف پایه −
 ها یا قطعات آسیب دیده؛ جایگزینی پانل −
 های الزم؛ رنگ آمیزی قسمت −
 تنظیم راستای قرارگیری قطعات؛ −
 تغییر محل و نصب دوباره دیوارها؛ و −
 .نوع دیوار مطابق توصیه طراحانموارد نگهداری دیگر با توجه به  −

  زمان اقدام-پ
 : به موارد نگهداری دوره ای و پیشگیرانه به شرح زیر استاقدامزمان 

 :بایست بدین ترتیب باشد میهای مستعمل و مفقود شده دیوارها   قطعات آسیب دیده، قسمت،ها  تعویض پانل-1
  هفته2ها در مدت  ها و بزرگراه آزادراه −
  ماه1در مدت های اصلی  راه −



 

 

ها اصول و مبانی نگهداری از تجهیزات ایمنی راه-فصل چهارم 87

  ماه2های فرعی و روستایی در مدت  راه −
ها، رنگ آمیزی  ها و بولت ها، مهره  پیچکردن تعمیر قطعات آسیب دیده، تنظیم راستای قرارگیری و محل نصب، محکم -2

 :نظایر اینها باید در این فواصل زمانی انجام گیردهای الزم و  قسمت
  ماه1ها در مدت  ها و بزرگراه آزادراه −
  ماه1های اصلی در مدت  راه −
  ماه2های فرعی و روستایی در مدت  راه −

یک دس کم ها هر سال   اطراف فونداسیون از آشغال باید برای همه راه و مختلف دیوار، محل اتصاالتهای قسمت نظافت -3
 .بار انجام گیرد

 .انجام گیرد)  و پاییزراوایل فصل بها(ار ها باید در سال دو ب  کنترل گیاهان و درختان اطراف دیوارها برای همه راه-4

 ها ها و نورشکن  توری-4-2-3-4

  بازرسی-الف
  : زیر استشامل مواردها  ها و نورشکن  توری ازبازرسی
 های اجرایی؛ ها از نظر ارتفاع نصب و جزئیات دیگر مطابق نقشه کنترل توری −
 کنترل انسجام و یکپارچگی؛ −
 ها؛ کنترل وضعیت پایه −
 دیده و پاره شده در اثر تصادف یا خرابکاری؛ های آسیب وریشناسایی ت −
 کنترل زمین اطراف توریها از نظر وجود آشغال و گیاهان زائد و همچنین فرسایش خاک؛ −
 های سرقت شده؛ شناسایی محل توری −
 ها؛ بازرسی از عمود بودن توری −
 های اتصالی موجود؛ های مهاری و بست بررسی وضعیت کابل −
 ها؛ الوده و خاک اطراف پایهبررسی وضعیت ش −
 ؛) های توری بودن قطر سوراخ کنترل متناسب(های نورشکن از نظر کاهش خیرگی نور  کنترل عملکرد توری −
 ها با مرکز جاده برای تعیین درست محدوده حریم راه؛ و کنترل فاصله جانبی محل نصب توری −
 .ها های سازندگان برای انواع نورشکن  شده طبق توصیهکنترل موارد بازرسی ذکر −

  کارهای نگهداری-ب
  :نگهداری از این تجهیزات شامل موارد زیر است

 های آسیب دیده و پاره شده؛ تعمیر یا تعویض توری −
 دیده؛ های آسیب تعمیر یا تعویض پایه −
 دیده؛ های آسیب های مهاری و بست تعویض کابل −
 ها؛ یون پایهتعمیر یا اجرای فونداس −
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 ها؛ کوبیدن خاک اطراف پایه −
 تنظیم ارتفاع و محل نصب؛ −
 ها و اطراف آنها از آشغال و گیاهان زائد؛ نظافت توری −
 های مفقود شده؛ جایگزینی توری −
 های جدا شده از محل اتصاالت؛ و تنظیم، اصالح و نصب توری −
 .ها رنگ آمیزی پایه های فوالدی توری −

  زمان اقدام-پ
 . روز پس از دریافت گزارش انجام شود2د نگهداری اضطراری باید در مدت اقدام موار

 :زمان اقدام به موارد نگهداری دوره ای و پیشگیرانه بدین شرح خواهد بود
 :ها انجام گیرد در این زماندیده، مستعمل و مفقود شده باید   تعویض قطعات آسیب-1

  هفته؛1ها در مدت  ها و بزرگراه آزادراه −
  هفته؛ و2ی اصلی در مدت ها راه −
 . ماه1های فرعی و روستایی در مدت  راه −

نظایر  و بستهای اتصالی و ها ، مهرهها دن پیچکر سفت ، تعمیر قطعات آسیب دیده، تنظیم و اصالح محل قرارگیری قطعات-2
 : باید برایاینها
  هفته؛1ها در مدت  ها و بزرگراه آزادراه −
  هفته؛ و2های اصلی در مدت  راه −
 . ماه1های فرعی و روستایی در مدت  راه −

 .گیرد ها، سالیانه انجام می ها نیز برای همه راه رنگ آمیزی پایه های فوالدی توری
 .ها باید هر سال دو بار انجام شود ها و فضای اطراف آن از آشغال برای همه راه  نظافت توری-3
 .انجام گیرد) اوایل بهار و پاییز(ا باید هر سال دو بار ه ها برای همه راه  کنترل گیاهان و درختان اطراف توری-4

  سیستم روشنایی راه-4-2-3-5

  بازرسی-الف
  :ها شامل موارد زیر است های روشنایی راه بازرسی از سیستم

 ها و واشرها؛ شدن پیچ شدگی یا گم بررسی شل −
 ای سیستم روشنایی؛ های شیشه خوردگی قسمت بررسی شکستگی یا ترک −
 حل اتصاالت چراغ به پایه؛بررسی م −
 ها و پریزهای سوخته یا شکسته و کلیدهای معیوب ؛ شناسایی سرپیچ −
 های اتصال به زمین و سایر اتصاالت؛ بازرسی سیم −
 ها؛ ها، کنتاکتورها و رابط بازرسی از ترمینال −
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 ؛) شامل صفحه زیر ستون و میل مهارها(بازرسی اتصاالت پایه روشنایی به زمین  −
 های روشنایی؛ یش خاک اطراف پایهکنترل فرسا −
 ها؛ بازرسی از وضعیت بازتابنده −
 های فتوالکتریکی؛ کننده بازرسی از کنترل −
 ها در شبکه روشنایی جاده ؛ کنترل زمان روشن و خاموش شدن چراغ −
 های جوش شده پایه روشنایی؛ بازرسی از قسمت −
 ها؛ بازرسی از جعبه تقسیم سیم −
 زدگی؛ دیدگی در اثر تصادفات یا زنگ آسیبها از نظر  بررسی وضعیت پایه −
 کنترل مدارهای الکتریکی فرعی و اصلی سیستم روشنایی؛ −
 ها و لوالهای موجود؛ بازرسی از درها، قفل −
 های تقویت کننده جریان الکتریسیته؛ ارزیابی عملکرد کارایی دستگاه −
 های مفقود شده و آسیب دیده در اثر خرابکاری؛ شناسایی قسمت −
 های عبور جریان الکتریسیته و ملحقات حفاظتی آنها؛ ز کابلبازرسی ا −
 های سیستم روشنایی؛ کنترل عملکرد و هماهنگی کلیه قسمت −
 بازرسی چشمی از کیفیت مطلوب روشنایی در شب؛ −
 های سوخته یا معیوب؛ شناسایی المپ −
 ن از آشغال و درختان و گیاهان؛های روشنایی از نظر ایمنی برخورد وسایل نقلیه، عاری بود بازرسی از اطراف پایه −
: های الکتریکی شامل تست(های الکتریکی سیستم روشنایی  ها و قسمت های الکتریکی الزم از کابل انجام تست −

مقاومت ایزوالسیون، کنترل پالریته یا قطبیت، مقاومت ظاهری حلقه اتصال زمینی، افت ولتاژ، بررسی الکترودهای 
 ؛)کی و غیرهزمینی و سایر تجهیزات الکتری

 کنترل ایمنی الکتریکی در اطراف پایه روشنایی؛ −
 های روشنایی؛ کنترل پایداری پایه −
 بررسی وضعیت فونداسیون سیستم روشنایی؛ −
 بررسی وضعیت تجهیزات الکتریکی داخل تابلوی برق؛ −
 های برق از نظر ایمنی؛ بازرسی و کنترل محل عبور یا دفن کابل −
 های روشنایی پایه بلند؛ و چراغبررسی وضعیت کابل و وینچ در  −
 .ها با توجه به استانداردهای طراحی بررسی و سنجش میزان روشنایی چراغ −
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  بازرسی از تابلوی برق سیستم روشنایی-3-4شکل 

  کارهای نگهداری-ب
  :است  موارد ایننگهداری از سیستم روشنایی راه شامل

 های سوخته؛ تعویض المپ −
 های فرسوده یا به سرقت رفته؛ تعمیر کابلنصب مجدد یا  −
 ها، پریزها و فیوزهای سوخته یا شکسته؛ تعویض سرپیچ −
 های کلیه اتصاالت؛ محکم بستن و سفت کردن پیچ ها، واشرها و بولت −
 های شیشه ای شکسته یا ترک خورده چراغ روشنایی؛ تعویض حفاظ −
 موشی شبکه روشنایی؛تنظیم و اصالح عملکرد کلیدهای تنظیم کننده روشنی و خا −
 های آسیب دیده در اثر تصادف یا عوامل طبیعی؛ تعمیر یا جایگزینی پایه −
 های مفقود شده؛ جایگزینی قسمت −
های  های چراغ روشنایی، همچنین نظافت اطراف جعبه تقسیم و فونداسیون پایه ها و سایر قسمت نظافت بازتابنده −

 های زائد؛ ها و بوته روشنایی از گرد و خاک، آشغال، علف
 های سیستم روشنایی؛ رنگ آمیزی پایه ها و سایر قسمت −
 ها مطابق یک برنامه زمانی معین؛ تعویض و جایگزینی منظم و دوره ای المپ −
 تعویض یا تعمیر تجهیزات الکتریکی بدون پوشش حفاظتی برای تأمین ایمنی الکتریکی؛ −
 ق توصیه تولیدکنندگان؛های مکانیکی مطاب ها، لوالها و سایر قسمت روغنکاری قفل −
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 های الکترومکانیکی مطابق توصیه های تولیدکنندگان؛ نظافت سایر قسمت −
 هرس کردن درختان برای بهبود وضعیت روشنایی؛ −
 تنظیم و اصالح کلیه مدارهای فرعی و اصلی آسیب دیده سیستم؛ −
 کوبیدن خاک اطراف فونداسیون پایه های روشنایی؛ −
 نداسیون بتنی پایه ها؛های آسیب دیده فو تعمیر قسمت −
 نصب ضربه گیرهای مناسب اطراف پایه ها برای ایمنی در مقابل تصادفات؛ −
 نصب پایه های جدید برای تأمین کیفیت مطلوب روشنایی؛ −
 جایی پایه های روشنایی؛ و جابه −
 .موارد نگهداری دیگر مطابق توصیه طراحان و تولیدکنندگان قطعات سیستم روشنایی −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  عملیات تعویض المپ و نظافت چراغ سیستم روشنایی-4-4کل ش

 
  زمان اقدام-پ

 :  به موارد نگهداری اضطراریزمان اقدام
کلیه نقایص سیستم های روشنایی راه که باعث ایجاد خطر زیاد سازه ای یا الکتریکی برای مردم شوند، از جمله شکستگی کلی 

 و در معرض دید قرارگرفتن آنها و خرابی اجزای با خطر ایمنی باال باید حداکثر در مدت پایه، از بین رفتن پوشش تجهیزات الکتریکی
 .  ساعت بعد از دریافت گزارش مورد رسیدگی قرار گیرند24

 :ای و پیشگیرانه به شرح زیر است زمان اقدام به موارد نگهداری دوره
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  :فقود شده باید برای موهای سوخته، قطعات مستعمل   تعویض قطعات آسیب دیده، المپ-1
 ها در مدت یک هفته؛ ها و بزرگراه آزادراه −
 های اصلی در مدت دو هفته؛ و راه −
 . ماه1های فرعی و روستایی در مدت  راه −

برای . های تولیدکنندگان در پایان عمر سرویس آنها انجام شود  مطابق توصیهبسیار مهم است که بایدها  ای المپ تعویض دوره
 . بیان شده است در اینجاها های سیستم روشنایی برای همه راه  تعویض المپهای نمونه بازه

 های سیستم روشنایی راه ای المپ  بازه زمانی تعویض دوره-1-4جدول 
 

 نوع المپ سیستم روشنایی بازه زمانی تعویض آن
  سال2
  سال3
  سال2
  سال2

 المپ بخار سدیم کم فشار
 المپ بخار سدیم پر فشار

 ای پر فشارالمپ جیوه 
 های مهتابی المپ

 
 :کننده باید برای دیده، تنظیم و اصالح مدارهای الکتریکی و کلیدهای تنظیم  تعمیر قطعات آسیب-2

  هفته؛2ها در مدت  ها و بزرگراه آزادراه −
  ماه؛ و1های اصلی در مدت  راه −
 . ماه2های فرعی و روستایی در مدت  راه −

بار انجام  ها باید سالی یک ها، لوالها، درها و سایر قطعات مکانیکی در کلیه راه  روغنکاری قفلها و سایر قطعات و آمیزی پایه رنگ
 .شود

ها انجام  ها در هنگام تعویض المپ چراغ کشی های الکتریکی و سیم ها، قطعات و قسمت ها، حفاظ ها، عدسی  نظافت بازتابنده-3
 .گیرد می

 .بار انجام شود آوری آشغال باید هر سال یک ها و جمع نظافت اطراف جعبه تقسیم، فونداسیون پایه
اوایل (ها هر سال دو بار   باید برای همه راه،های زائد و هرس شاخه های درختان  شامل از بین بردن علف، کنترل گیاهان-4

 .انجام گیرد) پاییزاوایل بهار و 

  سیستم روشنایی و تهویه تونل-4-2-3-6

  بازرسی-الف
بازرسی از این تجهیزات شامل بازرسی مکانیکی و بازرسی . شوند ای بازرسی می ها به صورت دوره ومکانیکی تونلتجهیزات الکتر

 .الکتریکی است
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ها و تجهیزات مکانیکی موجود در تونل  ها بررسی شرایط و عملکرد سیستم  هدف از این نوع بازرسی: بازرسی مکانیکی-
 :گیرد را در بر میموارد این است که 

دیدگی ناشی از تأثیر شرایط محیطی و  زرسی از وضعیت فیزیکی هر یک از قطعات تجهیزات از نظر خرابی و آسیببا −
 شرایط عملکردی؛

 کنترل عملکرد هر یک از قطعات تجهیزات، شامل هواکش و موتورهای برقی و تجهیزات کمکی آنها؛ −
 شناسایی قطعات معیوب؛ −
 ها در حین عملکرد هواکش؛ تور و یاتاقانبررسی نوسانات ایجاد شده در هواکش ، مو −
 های تهویه و هواکش از نظر وجود آشغال داخل آنها؛ کنترل شرایط و وضعیت دریچه −
 کن از نظر سختی؛ های موتور، پروانه و تیغه و پوشش و اتصاالت صدا خفه کنترل نگهدارنده −
 هوا؛های عبور و توزیع هوا از نظر نحوه توزیع مناسب  تست و بازرسی داکت −
 های مختلف مکانیکی شناسگرهای مونواکسید کربن و دود؛ بازرسی از وضعیت قسمت −
 کنترل روانی حرکت قطعات متحرک؛ و −
 .های تولیدکنندگان تجهیزات های مختلف تجهیزات مطابق توصیه های جزئی دیگر از قسمت بازرسی −

. ها و بررسی وضعیت آنهاست یکی موجود در تونلها شامل بازرسی از وسایل الکتر  این نوع بازرسی: بازرسی الکتریکی-
 :شود سنجیده می موارد زیر مطابقها  ها شرایط و عملکرد سیستم در این بازرسی

 گردد؛ شود و با استانداردهای موجود مقایسه می های مختلف داخل تونل تعیین می میزان روشنایی در قسمت −
 شدگی؛ دیدگی و پاره ها از نظر آسیب کشی بازرسی از سیم −
 کنترل اتصاالت الکتریکی؛ −
ها، شل شدگی تجهیزات الحاقی و آسیب   المپ ها، سوختگی بازرسی سیستم روشنایی شامل شکستگی عدسی −

 ها؛ دیدگی
 های روشنایی تونل در روز و شب؛ بررسی عملکرد کنترل کننده −
 اطمینان از ایمنی و نصب صحیح پوشش قطعات الکتریکی؛ −
 ها، کلیدهای قطع و وصل، استارتر و سایر تجهیزات الکتریکی؛ ابلها، ک بازرسی از ترمینال −
 های معیوب؛ شناسایی قطعات و قسمت −
 های الکتریکی؛ بازرسی از مجاری عبور سیم و کابل −
شامل صفحات کنترل، آشکار (های تشخیص دود و مونواکسید کربن  های مختلف الکتریکی سیستم بازرسی از قسمت −

 ؛ و)های ارتباطی و موارد دیگر ها، مجاری عبور سیم و سیستم کشی هنده، سیمسازها، تجهیزات هشدار د
 .های تولید کنندگان تجهیزات های دیگر مطابق توصیه بازرسی −
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  کارهای نگهداری-ب
ها  های الکتریکی است برای هر یک از این قسمت های مکانیکی و قسمت نگهداری از تجهیزات تونل شامل نگهداری از قسمت

  :د نگهداری به شرح زیر استموار

  نگهداری مکانیکی-
 تعمیر یا تعویض قطعات آسیب دیده، خراب ، معیوب و مفقود شده؛ −
 های مختلف سیستم تهویه مطابق توصیه های سازندگان قطعات؛ نظافت قسمت −
 ها؛ نظافت دریچه های تهویه و هواکش و جمع آوری آشغال −
 عات؛های مختلف قط روغنکاری و گریسکاری قسمت −
 تنظیم و اصالح عملکرد پنکه، صداخفه کن و موتورهای الکتریکی؛ −
 سفت کردن پیچ ها، واشرها و بولتهای کلیه اتصاالت؛ −
 تنظیم و اصالح عملکرد شناسگرهای مونواکسید کربن و دود؛ و −
 .های دیگر مطابق توصیه طراحان و تولیدکنندگان قطعات نگهداری −

 نگهداری الکتریکی -
 ها و سیم های آسیب دیده و پاره شده؛  ض کابلتعمیر یا تعوی −
 ها و فیوزهای سوخته؛ تعویض المپ −
 سفت بستن واشرها و پیچ های کلیه اتصاالت؛ −
 های معیوب و مفقود شده؛ تعویض یا تعمیر قطعات و قسمت −
 های مختلف چراغ روشنایی تونل؛ نظافت قسمت −
 برنامه زمان بندی؛های روشنایی طبق  های چراغ ای و منظم المپ تعویض دوره −
 ای شکسته یا ترک برداشته؛ های شیشه تعویض حفاظ −
 کنترل پوشش مناسب قطعات الکتریکی و تعویض آنها در صورت نیاز برای تأمین ایمنی الکتریکی؛ −
 کننده های روشنایی؛ تنظیم و اصالح عملکرد کنترل −
 های جدید روشنایی؛ نصب چراغ −
 ف شناسگرهای مونواکسیدکربن و دود؛ وهای مختل رسیدگی، اصالح و تعویض قسمت −
 .نگهداری های دیگر مطابق توصیه طراحان و تولیدکنندگان قطعات −
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 نگهداری از روشنایی تونلهاعملیات  -5-4 شکل

 
  زمان اقدام-پ

 . ساعت پس از دریافت گزارش انجام شود6 مدتموارد نگهداری اضطراری باید در 
 : شرح استدینگهداری دوره ای و پیشگیرانه ب به موارد ناقدامزمان 

 :های سوخته، قطعات مستعمل باید برای دیده، المپ  تعویض قطعات آسیب-1
  هفته؛1ها در مدت  ها و بزرگراه آزادراه −
  هفته؛ و2های اصلی در مدت  راه −
 . ماه1های فرعی و روستایی در مدت  راه −

ها در بازه زمانی یک ساله انجام  های تولیدکنندگان برای همه راه توصیههای سیستم روشنایی مطابق  تعویض دوره ای المپ
 .گیرد می

های   مدارهای الکتریکی و سایر قسمت،های الکترومکانیکی  تعمیر قطعات آسیب دیده، تنظیم و اصالح عملکرد قسمت-2
 :الکتریکی و غیره باید برای 

  هفته؛2ها در مدت  ها و بزرگراه آزادراه −
  ماه؛ و1صلی در مدت های ا راه −
 . ماه2های فرعی و روستایی در مدت  راه −

  . ماه یکبار انجام شود6ها باید هر  روغنکاری و گریسکاری قطعات مختلف سیستم تهویه برای کلیه راه
 . گیرد ها انجام می ها و سایر قسمتهای چراغ در هنگام تعویض المپ ها، بازتابنده  نظافت عدسی-3
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بار باید انجام   ماه یک3های مکانیکی هر  ها و سایر قسمت ها، پروانه ها، همچنین نظافت تیغه تهویه، هواکشهای  نظافت دریچه
  .گیرد

 زن های چشمک  چراغ-4-2-3-7

  بازرسی-الف
 :بازرسی از این تجهیزات شامل موارد زیر است

 بازرسی چشمی از وضعیت قطعات؛  −
 بازرسی از وضعیت پایه چراغ و پایداری آن؛ −
 بازرسی از وضعیت فونداسیون چراغ و اتصاالت پایه به آن؛ −
 بازرسی از مدارهای الکتریکی؛ −
 های برق چراغ؛ ها و سیم بازرسی از کابل −
 های عبور کابل در زمین؛ بازرسی از اتصاالت زمینی و محل −
 های سوخته؛ شناسایی قطعات معیوب، به ویژه المپ −
  یا خرابکاری؛دیده در اثر تصادف های آسیب شناسایی قسمت −
 ها و لوالها؛ بررسی وضعیت جعبه چراغ، در، قفل −
گیری مناسب فانوس چراغ و  استانداردهای الزم از نظر محل نصب، جهت(بازرسی از وضعیت عملکردی مناسب چراغ  −

 ؛) فاصله جانبی باید کنترل شود
 شدگی یا مفقود شدگی؛ ها و واشرها از نظر شل بازرسی از وضعیت پیچ −
 ها و قطعات الکتریکی از نظر ایمنی و مقاومت ؛ ابلبازرسی ک −
 های الکترومکانیکی چراغ؛ بازرسی از وضعیت قسمت −
 های مختلف طبق استاندارد؛ و های الکتریکی الزم از قسمت انجام تست −
 .های تولیدکنندگان های دیگر مطابق توصیه بازرسی −

  کارهای نگهداری-ب
  :ر استنگهداری از این تجهیزات شامل موارد زی

 های بازتابنده چراغ؛  ها و قسمت نظافت عدسی −
 زده جعبه چراغ و پایه؛ های زنگ رنگ آمیزی قسمت −
 های سوخته؛ ای المپ چراغ و جایگزینی المپ تعویض دوره −
 تعویض قطعات آسیب دیده در اثر تصادف یا خرابکاری؛ −
 ها؛ روغنکاری قطعات، لوالها و قفل −
 های شکسته؛ جایگزینی عدسی −
 های مفقود شده؛ نقاب جدید به جای نقابنصب  −
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 سفت کردن پیچ ها و واشرهای کلیه اتصاالت؛ −
 های واژگون شده؛ نصب دوباره چراغ −
 ها و مدارهای الکتریکی معیوب؛ تعمیر یا تعویض کابل −
 جایگزینی قطعات مفقود شده؛ −
 یون؛ وبرطرف کردن معایب فونداسیون و رسیدگی به وضعیت اتصاالت پایه چراغ به فونداس −
 .زن تنظیم و اصالح مجموعه مدارهای الکتریکی قسمت چشمک −

  زمان اقدام-پ
 . ساعت پس از دریافت گزارش انجام شود24موارد نگهداری اضطراری باید در عرض 

 : به موارد نگهداری دوره ای و پیشگیرانه به شرح زیر استاقدامزمان 
 : باید برای و غیرهوخته، قطعات مستعملدیده و تخریب شده، المپهای س  تعویض قطعات آسیب-1

  روز3ها و بزرگراهها در عرض                    آزادراه −
  هفته1های اصلی در عرض                             راه −
  هفته2های فرعی و روستایی در عرض               راه −

 .انجام شود
 .توصیه می شود) بسته به نوع المپ مورد استفاده( سال 2تا  1تعویض دوره ای المپها معموالً بین بازه های زمانی 

 تعمیر قطعات آسیب دیده، تنظیم و اصالح مدارهای الکتریکی، رسیدگی به وضعیت پایه و اتصاالت آن و غیره باید -2
 :برای 

  هفته1ها در عرض                   ها و بزرگراه آزادراه −
  هفته2           های اصلی در عرض                 راه −
  ماه1های فرعی و روستایی در عرض              راه −

 .انجام شود
 .های چراغ هر سه سال یکبار باید انجام شود رنگ آمیزی پایه و سایر قسمت

 .ها نیز سالی یکبار باید انجام شود روغنکاری لوالها، در و قفل
 .ها باید انجام شود  نیز در هنگام تعویض المپهای چراغ ها و سایر قسمت  نظافت عدسی ها، بازتابنده-3

  متغیر- تابلوهای پیغام-4-2-3-8

   بازرسی-الف
  : موارد است این متغیر شامل-بازرسی تابلوهای پیغام

 بازرسی از وضعیت کلی تابلو؛ −
 ها و محل اتصاالت آنها؛ بازرسی کابل −
 شدن پوشش؛شدگی یا مفقود  دیدگی، خراب بازرسی جعبه تقسیم از نظر آسیب −
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 های سوخته و معیوب؛ ها و آرایش آنها و شناسایی المپ بازرسی وضعیت المپ −
 های نشانه داخل جعبه تابلو؛ ها و چراغ بازرسی کنترل کننده −
 بندی و هماهنگی قطعات نشان دهنده پیام تابلو؛ بازرسی عملکرد، زمان −
 ه؛بازرسی ترموستات و سیستم تهویه و فیلترهای موجود در داخل جعب −
 کشی و مدارهای الکتریکی داخل جعبه تابلو؛ های سیم بازرسی نقشه −
 ها و سایر تجهیزات؛ بازرسی از نظر سفت بودن گیره −
 بازرسی وضعیت حسگرهای موجود؛ −
 دیدگی و خرابکاری؛ ها از نظر آسیب بازرسی وضعیت سطح جعبه و پایه −
 بازرسی وضعیت صفحه نمایشگر پیام؛ −
  و پایداری آن؛های تابلو بازرسی از پایه −
 بازرسی از فونداسیون و اتصاالت مربوط به آن؛ −
 های الکتریکی الزم برای قطعات الکترونیکی داخل جعبه؛ ها و تست بازرسی −
 ها، فیوزها و سایر قطعات الکترونیکی؛ بازرسی از شرایط و وضعیت ترمینال −
 بودن قطعات مکانیکی متحرک؛ و بازرسی از روان −
 .های تولیدکنندگان گر مطابق توصیههای دی بازرسی بازرسی −

  کارهای نگهداری-ب
  :نگهداری از این تجهیزات شامل موارد زیر است

 های سوخته موجود در داخل جعبه تابلو؛ جایگزینی المپ −
 دهنده پیام تابلو؛ بندی و هماهنگی قطعات نشان تنظیم و کنترل زمان −
 ورت آسیب دیدگی؛ها در ص تنظیم و تعمیر مدارهای الکتریکی و سیم کشی −
 های اتصاالت؛ ها، واشرها و گیره  کردن پیچ سفت −
 های مکانیکی و لوالها؛ روغنکاری قسمت −
 رنگ آمیزی جعبه و پایه تابلو؛ −
 تعمیر جعبه تابلو در صورت آسیب دیدگی؛ −
 تعمیر یا تعویض پایه تابلو؛ −
 های مختلف، به ویژه نوشته های روی صفحه تابلو؛ نظافت قسمت −
  نمایشگر پیام در صورت شکستگی یا ترک خوردگی؛تعویض صفحه −
 رسیدگی و نگهداری از حسگرهای موجود روی صفحه تابلو؛ −
 تعویض فیلترهای موجود در داخل جعبه؛ −
 های الکترومکانیکی معیوب داخل جعبه؛ تعمیر یا تعویض قسمت −
 گیرهای مناسب برای ایمنی در مقابل تصادفات؛ نصب ضربه −
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 ها؛ و  شده در فونداسیون و زمین اطراف پایههای ایجاد تعمیر خرابی −
 .موارد نگهداری دیگر مطابق توصیه های تولیدکنندگان −

  زمان اقدام-پ
 . ساعت پس از دریافت گزارش انجام شود24 مدتموارد نگهداری اضطراری باید در 

 : شرح استدین به موارد نگهداری دوره ای و پیشگیرانه باقدامزمان 
 : باید برای و مواردی از این دستهای مفقود شده های سوخته، قسمت نی قطعات آسیب دیده، المپ تعویض و جایگزی-1

  روز؛3ها در مدت  ها و بزرگراه آزادراه −
  هفته؛ و1های اصلی در مدت  راه −
 . هفته2های فرعی و روستایی در مدت  راه −

 .ودتعویض فیلترهای موجود در داخل جعبه باید هنگام نظافت تابلو انجام ش
 نظایر اینها تعمیر قطعات آسیب دیده، تنظیم و اصالح عملکرد قطعات و مدارهای الکتریکی، تعمیر خرابیهای فونداسیون و -2

 :باید برای
  هفته؛1ها در مدت  ها و بزرگراه آزادراه −
  هفته؛ و2های اصلی در مدت  راه −
 . ماه1های فرعی و روستایی در مدت  راه −

ها، واشرها و   سفت کردن پیچ.بایست هر سال دو بار انجام شود ها می کی تابلو، لوالها و قفلهای مکانی روغنکاری قسمت
 .های اتصاالت نیز در این موقع باید انجام گیرد گیره

 .رنگ آمیزی پایه تابلو و اطراف و پشت صفحه تابلو نیز باید هر سال یک بار انجام شود
 .رومکانیکی نیز باید هر سال دو بار انجام شودهای الکت  نظافت صفحه تابلو و سایر قسمت-3

  هوشمند تجهیزات-4-2-3-9

  بازرسی-الف
  :بازرسی از این تجهیزات الکترومکانیکی شامل موارد زیر است

های اتصاالتی، کنتاکتورها و ضمائم  بررسی تجهیزات زمینی سیستم الکتریکی شامل مجراهای عبور کابل برق، گره −
 آنها؛

  شناسگرها؛بررسی محل نصب −
 های مختلف شناسگرها؛ کنترل عملکرد قسمت −
 بازرسی مدارهای الکتریکی؛ −
  ها؛ بررسی وضعیت حلقه −
 بازرسی زمین اطراف محل نصب شناسگرها؛ −
 ها و محل اتصاالت آنها؛ بازرسی کابل −
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 های مکانیکی تجهیزات از نظر وضعیت و عملکرد؛ و بازرسی قسمت −
 .ی سیستمهای الکتریک بازرسی و آزمایش قسمت −

  کارهای نگهداری-ب
  :نگهداری از این تجهیزات شامل موارد زیر است

 های معیوب و آسیب دیده؛ تعمیر یا تعویض قسمت −
 های مختلف تجهیزات و همچنین زمین اطراف شناسگر؛ نظافت قسمت −
 های فرسوده و معیوب؛ تعویض کابل −
 تعمیر یا تعویض پوشش قطعات الکتریکی؛ −
 ه های آسیب دیده؛تعمیر یا تعویض پای −
 های مکانیکی؛ ها و سایر قسمت روغنکاری لوالها، قفل −
 های مکانیکی؛ و تنظیم و اصالح عملکرد قسمت −
 .های تولیدکنندگان های دیگر با توجه به نوع شناسگر مطابق توصیه نگهداری −

  زمان اقدام-پ
 : برایها و قطعات مفقود شده باید  تعویض و جایگزینی قطعات آسیب دیده کابل-1

  هفته؛1ها در مدت  ها و بزرگراه آزادراه −
  هفته؛ و2های اصلی در مدت  راه −
 . ماه1های فرعی و روستایی در مدت  راه −

 :های مکانیکی باید برای  تعمیر قطعات آسیب دیده، تنظیم و اصالح عملکرد قسمت-2
  هفته؛1ها در مدت  ها و بزرگراه آزادراه −
  هفته؛ و2های اصلی در مدت  راه −
 . ماه1های فرعی و روستایی در مدت  راه −

 .ها باید هر سال یک بار انجام گیرد آمیزی پایه و سایر قسمت های الکترومکانیکی، رنگ ها و قسمت روغنکاری لوالها، قفل
 .های آن باید هر سال یک بار انجام شود ههای مختلف و همچنین زمین اطراف شناسگر و حلق  نظافت قسمت-3
 
 ت، تجهیزات، مصالح و پرسنل نگهداری تسهیال-4-3

  مقدمه-4-3-1
مواد و مصالح مورد استفاده باید مطابق . های نگهداری به ابزار، تجهیزات، وسایل و مصالح خاصی نیاز است برای انجام فعالیت

 استفاده از مصالح غیر .المقدور از همان نوع مصالح قبلی به کار رفته در تجهیزات و تأسیسات باشد استانداردهای موجود و حتی
 .استاندارد باعث ایجاد اختالل در عملکرد تجهیزات می شود
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تهیه . ها تأثیرگذار است تجهیزات و ابزارآالت استفاده شده در عملیات نگهداری، در زمان انجام کار، مطلوبیت کار و هزینه
تعداد و تخصص اکیپ . ترین زمان انجام شود یعترین وضعیت و سر شود که کارهای نگهداری در مطلوب تجهیزات جدید باعث می

توان نقایص را به خوبی  با داشتن افراد مجرب و متخصص می. های کاری نگهداری نیز بر انجام سریع و دقیق کارها مؤثر است
 .شناسایی و رفع کرد

 نگهداری تسهیالت -4-3-2
شود هر  توصیه می. هیزات به کارگاه تعمیر فرستاده شونددیده تأسیسات و تج های آسیب برای انجام تعمیرات اساسی باید قسمت

برای تأسیسات و . وضعیت این کارگاه به امکانات اداره کل بستگی دارد. یک از ادارات کل راه و ترابری یک کارگاه تعمیر داشته باشند
 :ها باید دو کارگاه تعمیر مکانیکی و الکتریکی به شرح زیر در نظر گرفته شود تجهیزات راه

  کارگاه مکانیکی-الف
به نمونه کارهایی که در این اینجا در . استفاده می شودتجهیزات ایمنی و ساخت بعضی از آنها این کارگاه برای تعمیر اساسی از 

 : اشاره می شود، استپذیر کارگاه انجام
 در انواع مختلف؛) نیوجرسی(های بتنی  ساخت حفاظ −
 های فلزی در ابعاد و انواع الزم؛ها و پایه های حفاظ  آماده کردن سپری −
 های فلزی؛ ها و سپری های خم شده حفاظ صاف کردن دوباره پایه −
 های مختلف ضربه گیرها؛ ساخت و آماده کردن قسمت −
 پرکردن مناسب ماسه داخل بشکه و وزن کردن آنها؛ −
 ساخت دیوارهای صوت شکن بتنی؛ −
 تی؛های روشنایی و دیوارهای صو های بتنی پایه ساخت ستون −
 در ابعاد و اندازه های متفاوت؛) پانل و پایه(ساخت و پرداخت قطعات دیوارهای چوبی  −
 برش صفحات فوالدی در ابعاد و اندازه های مختلف برای دیوارهای فوالدی صوت شکن؛ −
 ها در ابعاد مختلف؛ آماده کردن پایه های چوبی و فوالدی توری −
 های مختلف پایه روشنایی؛ تجهیز قسمت −
 ؛)ها و موارد دیگر تعمیر موتورها، سرویس دهی هواکش(و کنترل عملکرد سیستم تهویه تونل تجهیز  −
 زن؛ آماده کردن پایه چراغ چشمک −
 تجهیز فانوس چراغ راهنمایی؛ −
 ساخت پایه تابلوهای پیغام متغیر؛ −
 تجهیز و تنظیم قطعات مکانیکی تابلوهای پیغام متغیر؛ −
 رها؛ وساخت پایه و حلقه های مربوط به شناسگ −
 .تجهیز و تنظیم قطعات مکانیکی مربوط به شناسگرها و نظایر اینها −

 : به بعضی از آنها اشاره می شودادامهبرای انجام کارهای ساخت و تعمیر در کارگاه نیاز به ابزارآالت و تجهیزاتی است که در 
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 تراک میکسر؛ −
 بتونیر؛ −
 لودر؛ −
 بولدوزر؛ −
 های باری؛ کامیون −
  در ابعاد و اشکال مختلف؛های چوبی و فلزی قالب −
 دستگاه هوا برش؛ −
 تجهیزات جوشکاری؛ −
 جرثقیل؛ −
 دستگاه مخصوص برش چوب؛ −
 دستگاه مخصوص با غلتک های فلزی برای شکل دهی سپری ها؛ −
 کمپرسور هوا؛ −
 های مخصوص آزمایش عملکرد؛ و دستگاه −
 .ر قفلی، کلنگ و نظایر اینهاابزارآالت کارهای مکانیکی مانند چکش، پتک، آچارهای تنظیم شدنی، مته، انب −

 
برای این کارگاه یک انبار مصالح اولیه الزم است که در آن همه مصالح اولیه مربوط به تأسیسات و تجهیزات باید به تعداد کافی 

 .در دسترس باشد
چوبی، پروفیل های های سیمی، الوارهای  های فوالدی نورد شده و گالوانیزه، انواع میلگرد، مفتول مصالحی چون تیرآهن، ورق

فوالدی لوله ای و قوطی شکل، قطعات مکانیکی مربوط به هر یک از تأسیسات الکترومکانیکی، شن، ماسه، سیمان و موارد دیگر باید 
 .به میزان کافی موجود باشد

  کارگاه الکتریکی-ب
در . ها انجام می شود  و تجهیزات راه سیستم های الکتریکی مربوط به تأسیساتآزمایشدر این کارگاه، ساخت، تجهیز، تنظیم و 

 :شود  است اشاره میپذیر  به نمونه کارهایی که در این کارگاه انجامادامه
 تجهیز و ساخت تابلوی برق سیستم های روشنایی راه؛ −
 ها؛ سرویس دهی و آزمایش عملکرد شناسگرهای دود و مونواکسید کربن تونل −
 زن؛ چراغ چشمکآماده کردن مدارهای الکتریکی داخل فانوس  −
 تجهیز و تنظیم قطعات الکتریکی و مدارهای الکتریکی تابلوی پیغام متغیر؛ و −
 .تجهیز و تنظیم قطعات الکتریکی و مدارهای الکتریکی مربوط به شناسگرها  و موارد دیگر −

به یک انبار باید کارگاه این .  الکتریکی نیاز استآزمایش کارها به ابزارآالت الکتریکی خاص و وسایل مخصوص  اینبرای انجام
 .مجهز باشددارای همه وسایل و قطعات الکتریکی الزم برای هر یک از تجهیزات و تأسیسات 
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  تجهیزات میدانی و مصالح نگهداری-4-3-3
ابری و ها به ابزار، وسایل و مصالح خاصی نیاز است که باید در اختیار اداره کل راه و تر برای نگهداری مناسب تجهیزات ایمنی راه

 .شود در اینجا اهم این موارد برای انواع تجهیزات بیان می. های نگهداری قرار گیرد اکیپ

 : ها  حفاظ-4-3-3-1

  تجهیزات میدانی-الف
 : موارد است این و تجهیزات الزم برای نگهداری از حفاظ ها شاملهاابزار

 یده و سالم؛د کامیون سبک و کوچک برای حمل تجهیزات و مصالح کار، قطعات آسیب −
 لودر برای تسطیح و هموار کردن شانه راه بعد از عملیات تعمیر؛ −
 ها؛ برای کوبیدن پایه های فوالدی حفاظ)  کوبحفاظ فوالدی(دستگاه پنوماتیک  −
 های بتنی؛ بتونیر به منظور ساخت بتن برای پایه حفاظ ها و ترمیم حفاظ −
 های بتنی؛ جایی حفاظ جرثقیل برای جابه −
 ها؛ و  برای درآوردن یا تنظیم محل پایه حفاظجک های ویژه −
ابزارآالتی همچون آچار فرانسه، انبر قفلی، سیم چین، چکش، پتک، کلنگ، آچارهای تنظیم شدنی در ابعاد مختلف، بیل،  −

کش چوبی، متر، زنجیر، مشعل اکسی استیلن، مته، تراز، موتور جوشکاری، سیم برق، قیچی  بیلچه، ریسمان، خط
ن میلگرد، ماله بنایی، قلم فوالدی، سطل، برس سیمی، فرچه و قلم موهای رنگ، قیچی مخصوص مخصوص برید

 .هرس درختان، فرغون، چاقو و سایر وسایل
  مصالح الزم-ب

 : موارد است اینوسایل و مصالح الزم برای نگهداری از حفاظ ها شامل
 ؛یازسپری فوالدی گالوانیزه دو موج و سه موج در ابعاد و طول مورد ن −
 ؛پیچ، مهره، بولت و واشر به تعداد الزم در ابعاد و اندازه های مورد نیاز −
 ؛لقمه های فوالدی به ضخامت و طول الزم  −
 ؛قطعات سپری اضافی برای نصب در محل اتصال سپری به پایه −

 ؛در طول الزم) IPEناودانی یا (پایه فوالدی  −
 ؛ها نی و سایر قسمتهای بت ضد زنگ و رنگ برای رنگ آمیزی پایه ها، حفاظ −
 ؛های بتنی آب، ماسه، شن، سیمان برای تهیه بتن فونداسیون پایه ها و تعمیر حفاظ −
  و؛کابلهای فوالدی در طول و قطر مورد نیاز −
 .میلگردهای فوالدی در طول و قطرهای الزم؛ و سایر وسایل −
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 :  ضربه گیرها-4-3-3-2

  تجهیزات میدانی-الف
 : موارد است اینگیرها شامل رای نگهداری از ضربه و تجهیزات الزم بهاابزار

 کامیون برای حمل تجهیزات، مصالح کار و قطعات سالم و آسیب دیده؛ −
 گیرها و همچنین اطراف آن؛ لودر برای تسطیح و هموار کردن محل قرارگیری ضربه −
 جایی بشکه های ماسه و سایر قطعات؛ جرثقیل برای جابه −
 ها و سطح زمین محل نصب ضربه گیرها؛ بتنی برای فونداسیون پایهبتونیر به منظور تهیه مخلوط  −
ابزارآالتی همچون آچار فرانسه، انبر قفلی، سیم چین، چکش، پتک، کلنگ، آچارهای تنظیم شدنی در ابعاد مختلف، بیل،  −

های   قیچیکش چوبی، متر، زنجیر، مشعل اکسی استیلن، مته، تراز، موتور جوشکاری، سیم برق، بیلچه، ریسمان، خط
ها و میلگردهای فوالدی، ماله بنایی، قلم فوالدی، سطل، برس سیمی، فرچه و قلم موهای  مخصوص بریدن کابل

 رنگ، فرغون، چاقو و نظایر اینها؛ و
 .برای اندازه گیری وزن بشکه های ماسه) ترازوی بزرگ(قپان  −

  مصالح الزم-ب
 : موارد است ایناملوسایل و مصالح الزم برای نگهداری از ضربه گیرها ش

 ؛سپری فوالدی گالوانیزه دو موج و سه موج در ابعاد و طول الزم −
 ؛های الزم به عنوان قطعات ضربه گیر های فوالدی گالوانیزه در ابعاد و طول ورق −
 ؛پیچ، مهره، بولت و واشر به تعداد الزم در ابعاد و اندازه های مورد نیاز −
 ؛مپایه های فوالدی در طول و ابعاد الز −
 ؛های معمولی برای رنگ آمیزی قطعات ضد زنگ و رنگ −
 ؛آب، شن، ماسه و سیمان برای تهیه بتن −
 ؛های فوالدی در طول و قطرهای مورد نیاز کابل −
 ؛بشکه های پالستیکی در ابعاد استاندارد با سرپوش −
 ؛گیر ماسه مخصوص مطابق استاندارد برای پر کردن داخل بشکه های ضربه −
 ؛ردن به ماسه داخل بشکه ها برای جلوگیری از یخ بستن نمک برای اضافه ک −
 ؛ استوانه های پالستیکی پلی وینلی در ابعاد الزم −
 ؛ آب برای پر کردن داخل استوانه های پالستیکی −
 ؛ قطعات جذب کننده انرژی از جنس فوم −
  و؛ میل مهارهای کششی فوالدی −
 .گیرها  سایر مواد و مصالح، با توجه به نوع ضربه −
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  دیوارهای صوت شکن-4-3-3-3

  تجهیزات میدانی-الف
 : موارد است اینابزار و تجهیزات الزم برای نگهداری از دیوارهای صوت شکن شامل

 کامیون برای حمل تجهیزات و مصالح کار و قطعات سالم و آسیب دیده؛ −
 لودر برای تسطیح و هموار کردن زمین؛ −
 انل ها؛جایی و قرار دادن قطعات و پ جرثقیل برای جابه −
 جایی خاک؛ بولدوزر برای جابه −
 بتونیر به منظور تهیه بتن برای فونداسیون پایه ها و ترمیم دیوارهای بتنی؛ −
کش چوبی،  آچارهای تنظیم شدنی در ابعاد مختلف، چکش، پتک، کلنگ، بیل، بیلچه، ریسمان، خط: ابزارآالتی همچون −

کشویی یا تاشوی بلند، قلم فوالدی، ماله بنایی، سطل، برس سیمی، های  متر، زنجیر، مته، تراز، دستگاه حفاری، نردبان
 شاغول و نظایر اینها؛ و

 .غلتک ارتعاشی برای کوبیدن خاک زمین اطراف دیوارها −
  مصالح الزم-ب

 :شکن شامل این موارد است  از دیوارهای صوتنگهداریوسایل و مصالح الزم برای 
 بعاد و طول الزم؛ های فوالدی نورد شده گالوانیزه در ا ورق −
 های سیمانی و بنایی، سنگ و آجر؛ بلوک −
 آب، شن، ماسه و سیمان برای ساخت بتن؛ −
 ساخته بتنی؛ های پیش پانل −
 های چوبی و فوالدی در ابعاد و طول الزم؛ پایه −
 خاک مناسب برای دیوارهای خاکی؛ −
 های مورد نیاز؛ و  پیچ، مهره، واشر و بست در ابعاد و اندازه −
 .آمیزی قطعات فوالدی؛ و وسایل دیگر های معمولی برای رنگ رنگزنگ و  ضد −

 ها و نورشکن ها  توری-4-3-3-4

  تجهیزات میدانی-الف
 : موارد است اینها و نورشکن ها شامل  الزم برای نگهداری توریتجهیزات و هاابزار

 کامیون سبک برای حمل تجهیزات، مصالح کار و قطعات سالم و آسیب دیده؛ −
 ه منظور تهیه بتن برای فونداسیون پایه ها؛بتونیر ب −
 ها و نورشکن ها؛ و لودر برای تسطیح و هموار کردن زمین اطراف محل نصب توری −
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آچارهای تنظیم شدنی در ابعاد مختلف، چکش، پتک، کلنگ، بیل، بیلچه، ریسمان، متر، نردبان، : ابزارآالتی همچون −
های رنگ و قیچی های مخصوص هرس شاخه های درختان و سایر چین، فرغون، چاقو، فرچه و قلم مو شاغول، سیم

 .وسایل
  مصالح الزم-ب

 : موارد است اینها و نورشکن ها شامل  تورینگهداریوسایل و مصالح الزم برای 
 ؛توری سیمی در ابعاد و انواع مختلف به طول الزم −
 ؛پایه های فوالدی و چوبی در ابعاد الزم −
 ؛اخت بتنآب، شن، ماسه و سیمان برای س −
 ؛پیچ، مهره، واشر و بست در ابعاد و اندازه های مورد نیاز −
  و؛های معمولی برای رنگ آمیزی قطعات فوالدی ضد زنگ و رنگ −
 .ها به همدیگر؛ و جز اینها های مختلف برای اتصال و به هم بستن توری های سیمی در قطر و طول مفتول −

   سیستم روشنایی راه-4-3-3-5

 انی تجهیزات مید-الف
 :موارد استاین تم روشنایی راه شامل س و تجهیزات الزم برای نگهداری از سیهاابزار

 کامیون برای حمل تجهیزات، مصالح کار و قطعات سالم و آسیب دیده؛ −
 تریلی برای حمل پایه های روشنایی فوالدی یا بتنی به محل نصب؛ −
 شنایی؛لودر برای تسطیح و هموار کردن زمین اطراف محل پایه های رو −
 های روشنایی؛ برای نصب، بازرسی و تعمیر چراغ) دارای سکو(جرثقیل جامدار  −
 جایی پایه های روشنایی؛ جرثقیل کابلی برای جابه −
 بتونیر به منظور تهیه مخلوط بتنی برای فونداسیون پایه ها؛ −
 گیری روشنایی؛ های مخصوص برای اندازه دستگاه −
 ها؛ و غبار روی چراغها برای زدودن گرد  ها و دمنده مکنده −
 ها؛ مخازن شست و شوی چراغ −
های مختلف،  ابزارآالتی همچون آچار فرانسه، انبر قفلی، چکش، پتک، کلنگ، آچارهای تنظیم شدنی در ابعاد و اندازه −

بیل، بیلچه، فرغون، نردبان، حفرکننده، متر، زنجیر، موتور جوشکاری، مشعل اکسی استیلن، مته، سیم برق، موتور 
ریکی، ماله بنایی، قلم فوالدی، سطل، برس سیمی، فرچه و قلم موهای رنگ، قیچی مخصوص هرس درختان، الکت

 .چاقو و پیچ گوشتی در ابعاد و اندازه های مختلف، ابزارآالت مخصوص کارهای الکتریکی و سایر وسایل
  مصالح الزم -ب

 :ین موارد استالزم برای نگهداری از سیستم روشنایی راه شامل اوسایل و مصالح 
 های مورد نیاز؛ پیچ، مهره، واشر، بولت و گیره به تعداد الزم در ابعاد و اندازه −
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 های مورد نیاز؛ ای در انواع و اندازه های شیشه عدسی −
 المپ در انواع مختلف به تعداد الزم؛ −
 ها و جز اینها؛ قطعات الکتریکی مانند سرپیچ، کلید، کنتاکتور، ترمینال −
 های الزم؛  برقی در ابعاد و طولهای سیم و کابل −
 ها و قطعات فوالدی؛ آمیزی پایه های معمولی برای رنگ ضدزنگ و رنگ −
 ها؛ ها و بازتابنده کنندگان برای پاک کردن عدسی های تولید کننده مطابق توصیه مواد پاک −
 روغن مخصوص روغنکاری؛ −
 های مورد نیاز برای اتصاالت؛ صفحات فوالدی در ابعاد و اندازه −
 های روشنایی در ابعاد و انواع مختلف؛ پایه −
 چراغ، بازو و قطعات اتصالی؛ −
 .آب، شن، ماسه و سیمان برای ساخت بتن؛ و دیگر وسایل مورد نیاز −

 :  سیستم روشنایی و تهویه تونل-4-3-3-6

  تجهیزات میدانی-الف
 : موارد است این و تجهیزات الزم برای نگهداری از سیستم روشنایی و تهویه تونل شاملهاابزار

 کامیون سبک کوچک برای حمل تجهیزات، مصالح کار و قطعات سالم و آسیب دیده؛ −
 های مکانیکی و الکتریکی؛ سکوی هیدرولیکی باالبر برای نصب و نظافت قسمت −
 ها؛ ها برای زدودن گرد و غبار روی چراغ ها و دمنده مکنده −
 ها؛ مخازن شست و شوی چراغ −
های مختلف، متر، مته،   فرانسه، انبر قفلی، چکش، پتک، آچارهای تنظیم شدنی در ابعاد و اندازهآچار: ابزارآالتی مانند −

های  چاقو، پیچ گوشتی در ابعاد و اندازه های گوناگون، ابزارآالت مخصوص کارهای الکتریکی و مکانیکی و نردبان
 .کشویی و تاشوی بلند و وسایل دیگر

  مصالح الزم -ب
 : موارد است این برای نگهداری از سیستم روشنایی و تهویه تونل شاملوسایل و مصالح الزم

 ؛پیچ، مهره، واشر، بولت، بست و گیره به تعداد الزم در ابعاد و اندازه های مختلف −
 ؛ای در انواع و اندازه های مختلف عدسی های شیشه −
 ؛المپ در انواع مختلف به تعداد الزم −
 ؛ها و نظایر اینها کنتاکتورها، ترمینالقطعات الکتریکی مانند سرپیچ، کلید،  −
 ؛های الزم های الکتریکی در ابعاد و طول سیم و کابل −
 ؛مواد پاک کننده مطابق توصیه های تولیدکنندگان برای نظافت −
 ؛روغن مخصوص روغنکاری و گریس برای گریسکاری قطعات مکانیکی −
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 ؛قطعات مکانیکی الزم برای سیستم تهویه −
 ؛عاد مختلف برای ورودی و خروجی سیستم تهویههای مخصوص در اب توری −
 .های فوالدی در ابعاد و اندازه های مختلف برای اتصاالت؛ و سایر وسایل  ورق −

 زن های چشمک   چراغ-4-3-3-7

  تجهیزات میدانی-الف
 : موارد است اینزن شامل  و تجهیزات الزم برای نگهداری از چراغهای چشمکهاابزار

 دیده؛  حمل تجهیزات و مصالح کار، قطعات سالم و آسیبکامیون سبک کوچک برای −
 برای نصب، بازرسی و تعمیر چراغ؛) دارای سکو(جرثقیل جامدار  −
 بتونیر به منظور تهیه مخلوط بتنی برای فونداسیون پایه چراغ؛ و −
 بیلچه، فرغون، دستگاه آچار فرانسه، چکش، پتک، کلنگ، انبر قفلی، متر، مته، چاقو، پیچ گوشتی، بیل،: ابزارآالتی مانند −

های کشویی و تاشوی بلند، موتور جوشکاری، موتور الکتریکی، ماله بنایی، قلم فوالدی، سطل، برس  حفاری، نردبان
 .سیمی، فرچه و قلم موهای رنگ، اره آهن بر، ابزارآالت مخصوص کارهای الکتریکی و سایر وسایل

  مصالح الزم-ب
 :موارد استاین زن شامل  های چشمک از چراغوسایل و مصالح الزم برای نگهداری 

 ؛ای در ابعاد و تعداد الزم عدسی شیشه −
 ؛المپ در انواع و تعداد الزم −
 ؛های معمولی دیگر برای رنگ آمیزی جعبه چراغ و پایه آن ضد زنگ و رنگ −
 ؛ها روغن برای روغنکاری قطعات، لوالها و قفل −
 ؛های مورد نیاز نقاب در انواع و اندازه −
 ؛اشر، بولت و مهره به تعداد الزم در اندازه های مورد نیازپیچ، و −
 ؛های الکتریکی در انواع و اندازه های مورد نیاز سیم و کابل −
 ؛آب، شن، ماسه، سیمان به منظور ساخت بتن برای فونداسیون پایه  −
 ؛قطعات الکتریکی مانند پریز، کلید، کنتاکتور و نظایر اینها −
 ؛ه های تولیدکنندگان برای نظافتکننده مطابق توصی  مواد پاک −
 ؛ بازتابنده ها در انواع و اندازه های مورد نیاز −
 . پایه و فانوس جدید برای نصب و تعویض؛ و وسایل دیگر −

  سیستم های هوشمند کنترل و ایمنی ترافیک-4-3-3-8

  تجهیزات میدانی-الف
 :رد زیر است و تجهیزات الزم برای نگهداری از این سیستم ها شامل مواهاابزار
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 کامیون سبک کوچک برای حمل تجهیزات، مصالح کار و قطعات سالم و آسیب دیده؛ −
 جایی قطعات و پایه ها؛ جرثقیل برای جابه −
 برای بازرسی، نصب و نظافت؛) دارای سکو(جرثقیل جامدار  −
 ها؛ و بتونیر به منظور تهیه بتن برای فونداسیون پایه −
های مختلف، بیل،  شدنی در ابعاد و اندازه بر قفلی، چکش، پتک، کلنگ، آچارهای تنظیمابزارآالتی مانند آچار فرانسه، ان −

های کشویی و تاشوی بلند، متر، موتور جوشکاری، مشعل اکسی استیلن، مته، موتور الکتریکی،  بیلچه، فرغون، نردبان
ت مخصوص کارهای الکتریکی و ماله بنایی، قلم فوالدی، سطل، برس سیمی، فرچه و قلم موهای رنگ، چاقو، ابزارآال

 .مکانیکی، دستگاه حفاری و نظایر اینها
  مصالح الزم-ب

 :موارد استاین وسایل و مصالح الزم برای نگهداری از این سیستم ها شامل 
 های مخصوص داخل جعبه تابلو؛ المپ −
 ؛پیچ، واشر، بولت، مهره و بست در اندازه های مورد نیاز −
 ؛و لوالهاروغن برای روغنکاری قطعات  −
 ؛های معمولی دیگر برای رنگ آمیزی جعبه تابلو و پایه ها ضد زنگ و رنگ −
 ؛مواد شوینده مخصوص مطابق توصیه های تولیدکنندگان −
 ؛های الکتریکی در انواع و اندازه های مورد نیاز سیم و کابل −
 ؛آب، شن، ماسه و سیمان برای ساخت بتن برای فونداسیون پایه ها −
 ؛اخل جعبه تابلو شامل کلیدها، کنتاکتورها، رابط ها، خازن و نظایر اینهاقطعات الکتریکی د −
 ؛فیلترهای مخصوص −
 ؛ قطعات مکانیکی مانند چرخ دنده، قفل، لوال و جز اینها −
  صفحه نمایشگر پیام؛ −
 .پایه و سایر قطعات الزم با توجه به نوع سیستم هوشمند؛ و سایر وسایل −

  نگهداریپرسنل -4-3-4
به بستگی  مطلوبیت کار نگهداری . گرددتأمین نگهداری باید از نظر تعداد و تخصص کارهای  انجام برای الزمینیروی انسان

 :های کاری به شرح زیر تعریف گردد شود برای انجام کارهای نگهداری، اکیپ  توصیه می.داردتجربه و مهارت پرسنل نگهداری 

  کاری بازرسیاکیپ -4-3-4-1
به غیر از راننده ماشین ( و وضعیت هر یک از تأسیسات و تجهیزات راه، به اکیپی شامل دو یا سه نفر برای بازرسی از شرایط

 .نیاز است) بازرسی
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مهندس الکترونیک برای بازرسی (سرپرست گروه باید مهندس باشد . یکی از افراد اکیپ به عنوان سرپرست گروه تعیین می شود
و ضمن دارا بودن مهارت و تجربه کافی در کار بازرسی، ) مکانیکی تجهیزات و تأسیساتالکتریکی و مهندس مکانیک برای بازرسی 

 ).دست کم سه سال تجربه کاری(ها و قطعات تأسیسات و تجهیزات موجود آشنا باشد  به تمام قسمت
 :سایر اعضای گروه بازرسی نیز باید

 .دوره های آموزشی بازرسی را گذرانده باشند .1
 .)یک سال تجربه کاریدست کم ( های مکانیکی و الکتریکی باشند  کافی در کار بازرسی از سیستمدارای مهارت و تجربه .2

  کاری تعمیراکیپ -4-3-4-2
ها بسته به نوع فعالیت  های کاری نصب، تعویض، تعمیر و نظافت در مورد هر یک از تجهیزات و تأسیسات راه برای انجام فعالیت

به طور کلی برای کارهای تعمیری به . فراد اکیپ کاری و تخصص و مهارت آنها تعریف می شودکاری و وسعت و میزان آن، تعداد ا
تعداد کارگران مورد نیاز برای انجام . این افراد متصدی گروه تعمیر هستند. دو تکنیسین با مهارت های مکانیکی و الکتریکی نیاز است
 .ا شش نفر متغیر استکار، به نوع کار و تجهیزات موجود بستگی دارد و از یک ت

زدن  عالوه بر افراد مذکور، افرادی نیز برای کنترل ترافیک در حین عملیات اجرایی برای نصب تجهیزات ایمنی خاص و پرچم
راننده یا رانندگان وسایل نقلیه کاری همچون کامیون، . بسته به نوع کار تعداد این افراد از یک تا چهار نفر متغیر است. الزم است

می توان با توجه به نوع کار و جزئیات آن تعداد افراد الزم . ل، لودر و نظایر اینها نیز جزء اکیپ کاری در نظر گرفته می شوندجرثقی
 .های کاری را برای هر عملیات اجرایی تخمین زد اکیپ

  زمان الزم برای انجام فعالیتهای نگهداری-4-3-5
  :این زمان شامل موارد زیر است

 ؛دن اکیپ کاری به محل مورد نظر از کارگاه زمان سفر رسی -1
 ؛آوری آنها  زمان استقرار وسایل کنترل ترافیک و زمان جمع -2
 ؛ زمان کنترل نهایی بعد از اتمام کار نگهداری و ثبت موارد کاری -3
 . زمان انجام فعالیت کاری -4

 30بسته به محل کار و وسعت کار حدود استقرار وسایل کنترل ترافیک . زمان اول به فاصله محل کار با کارگاه بستگی دارد
 .برای کنترل نهایی و ثبت موارد کاری نیز حدود نیم ساعت زمان کافی است. دقیقه الی یک ساعت طول می کشد

زمان انجام فعالیت کاری به نوع فعالیت کاری، تعداد افراد اکیپ، میزان تجربه و مهارت اکیپ کاری و تنوع ابزارآالت در دسترس 
. طول می کشد) برای کارهای نصب( ساعت 12 الی 10تا ) ها برای تعویض المپ( دقیقه 10ری بستگی دارد و معموالً بین گروه کا

می توان با توجه به نوع فعالیت کاری و . های مذکور خواهد بود های کاری، مجموع زمان بر این اساس زمان الزم برای انجام فعالیت
 .ت، اکیپ کاری و زمان انجام کار را تعریف کردامکانات ادارات کل برای هر فعالی
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  مشخصات فنی-4-3-6

  آزمایش ها-4-3-6-1

هایی روی آنها  ها و آزمایش ها باید تست برای ارزیابی عملکرد مطلوب و بهینه هر یک از تجهیزات و تأسیسات موجود در راه
 .صورت بگیرد

اند آزمایش  از این دست. ها بر روی تجهیزات انجام شده است گاهها قبل از نصب در محل، در آزمایش بعضی از این آزمایش
گیرها در برابر برخورد وسایل نقلیه تحت زوایای مختلف ، آزمایش میزان جذب صدا برای هر یک از  ها و ضربه مقاومت انواع حفاظ

گیرد، چون در صورت رعایت موارد  جام نمیها بعد از عملیات تعمیر و نگهداری ان این آزمایش. انواع دیوارهای صوتی و نظایر اینها
 .مانند الزم در عملیات تعمیر و نگهداری این تجهیزات در شرایط عملکردی اولیه خود باقی می

 :اند از های دیگری که در حین عملیات تعمیر و نگهداری انجام شدنی است عبارت آزمایش
 ؛ بتنیر قطعاتسای مقاومت فشاری بتن مصرفی در ساخت فونداسیون یا آزمایش -1
های الکتریکی مانند افت ولتاژ، کنترل پوالریته یا قطبیت، آزمایش میزان مقاومت ایزوالسیون و مدارهای  آزمایش -2

 ؛الکتریکی و نظایر اینها
 .های مکانیکی کنترل لرزش، عملکرد و مانند آن برای تجهیزات مکانیکی آزمایش -3

  استانداردها-4-3-6-2

بر این . ها، استانداردهای طراحی و ساخت وجود دارد الح مصرفی در ساختار تجهیزات و تأسیسات راهبرای هر یک از مواد و مص
در عین حال برای کارهای اجرایی نیز باید از . اساس هر یک از مواد و مصالح مصرفی باید طبق این استانداردها ساخته شوند

 . استانداردهای مربوط استفاده شود
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 صل پنجمف
 ایمنی و کنترل ترافیک در کارگاه عملیات نگهداری

  کلیات-5-1

حفاظت از کارگران، در حین عملیات برای کنترل ترافیک . ها، کنترل ترافیک در مناطق کاری است یکی از ضروریات ایمنی راه
 کارگران در محتمل برای خطرهای  ازفصل،رعایت نکات این .  در مناطق با جریان ترافیکی سریع ضروری است و عمرانینگهداری

 .کاهد حین عملیات نگهداری می
  و″های ایران ه راایمنینامه   آیین″شود، باید الزامات  هایی که کار نگهداری در آنها انجام می کنترل ترافیک در محلبه منظور 

 اصول اساسی و استانداردهای طراحی، کاربرد، مراجعدر این .  رعایت شود″ها و کنترل ترافیک  ایمنی در عملیات اجرایی راه″ کتاب
 .  استدرج گردیدهنصب و نگهداری تجهیزات کنترل ترافیک 

. آگاهی داشته باشند  و کنترل ترافیکهای ایمنی دستورالعمل استانداردها و  ازکنند باید کارکنانی که در بخش نگهداری کار می
 . زدن است ودی، تجهیزات اعالم خطر و اشخاص پرچمدار و روش پرچماین اطالعات شامل نحوه استفاده از عالئم موقت عم

  در منطقه کاریایمنی اصول -5-2

 :اصول باید رعایت شود  اینطق کاریا در من نگهداری ایمنی سرنشینان وسایل نقلیه و کارگرانبرای
 مورد نیاز، محوطه کار و وضعیت  کنترل ترافیک قابل انجام در منطقه کاری بهبود داده شود و با ارزیابی اقداماتطرح -1

 . عملیاتی تعیین گردد ترافیک، الزامات کنترل ترافیک در منطقه
 .االمکان وضعیت جریان ترافیک نزدیک به شرایط عادی نگاه داشته شود حتی -2
قرار داده رانندگان عبورکننده از منطقه عملیاتی نباید غافلگیر شوند؛ بنابراین باید تجهیزات هدایت ترافیک به صورتی  -3

 .العمل مناسب از خود نشان دهد شوند که راننده بتواند آنها را از فاصله مناسب ببیند و عکس
به هیچ وجه نباید به حداقل . بعد از تهیه طرح کنترل ترافیک، این طرح به خوبی بررسی گردد و سپس اجرا شود -4

ی، وضعیت ترافیک و موقعیت محل اقدامات مقتضی براساس ارزیابی اقدامات نگهدار. استانداردها اعتماد و اکتفا شود
 .برای کنترل ترافیک تعیین شود

 .از ایجاد تغییرات ناگهانی و متعدد در مسیر ترافیک خودداری گردد -5
 .سعی شود مدت زمانی که کارگران در معرض ترافیک قرار دارند، به حداقل برسد -6
 .اد کافی استفاده شوداز عالئم اخطاری، مسیرنماها و هدایتگرهای مسیر به تعد -7
 .های قدیمی از بین برده شود کشی های بلند مدت،خط در پروژه -8
 .های معمول کنترل ترافیک کافی نیست، از عالمت دادن با پرچم  استفاده شود در مواقعی که روش -9

 .قبل از آغاز کار نگهداری، از وسایل کنترل ترافیک نصب شده بازرسی به عمل آید -10
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 .برای ایمنی ترافیک کنترل شود تا در صورت نیاز تغییرات الزم انجام گیرداقدامات انجام شده  -11
در صورتی که به تجهیزات کنترل ترافیک نیازی نباشد و یا از آنها استفاده نشود، باید برداشته یا پوشانده شوند و یا از  -12

 .اطراف جریان ترافیک دور گردند
های آبی و یا تجهیزات  های پالستیکی، حفاظ ها، بشکه بلوها، مخروطها، تا کشی برای هدایت جریان ترافیک باید از خط -13

 .سبک وزن دیگر استفاده شود
به هیچ وجه نباید از قطعات سنگین و صلب . های شنی استفاده کرد توان از کیسه برای جلوگیری از واژگونی تابلوها می -14

 .ستفاده شودهای تابلوهای حمل شدنی ا برای تثبیت پایه) های بتنی مانند بلوک(
ها و دستورات صحیح وسایل  رانندگان، پیام. باید براساس توقع و انتظار رانندگان اجرا شود اقدامات کنترل ترافیکی می -15

 .کنند کنترل ترافیک را بهتر اجرا می
انجام گیرد، در مواقعی که اقدامات مؤثرتری باید . ریزی شود عملیات اجرایی و کنترل ترافیک مورد نیاز آن از قبل برنامه -16

 .کند های استاندارد کفایت نمی اتکا به تجهیزات و روش
استفاده از . ها استفاده شود ها و مخروط برای مسدود کردن منطقه کاری، از تجهیزات کنترل ترافیک مانند بشکه -17

 سودمند  نیزمخروطها برای مسدود کردن قسمتی از راه و یا تغییر جهت حرکت ترافیک، حتی در عملیات کوتاه مدت
 .است

  کنترل ترافیکهای حوزه -5-3

که دیگر جریان ترافیک متأثر نیست  و نقطه پایانی اخطاری پیش آگاهی کاری بین اولین تابلوی منطقه  به کنترل ترافیکحوزه
 :گردد میزیر تقسیم های  شود، حوزه کنترل ترافیک به ناحیه اطالق می
 ؛ناحیه هشدار اولیه −
 انحراف مسیر؛ناحیه  −
 حیه عملیاتی؛ ونا −
 .یناحیه پایان −

  ناحیه هشدار اولیه-5-3-1
 در مورد  آگاهی در عملیات اجرایی برای اینکه رانندگان فرصت کافی برای انجام مانور مناسب را داشته باشند، یک ناحیه پیش

 راه  چنانچه خط یا شانه. شود فاده میمعموالً در این ناحیه از تابلوهای هشدار اولیه است. گردد مسدود بودن یا تغییر مسیر ایجاد می
 .شوند های دوطرفه دو یا چندخطه این تابلوها باید در هر دو سمت راه نصب  در راه. مسدود نگردد، یک تابلو برای این کار کافی است

لین تابلو باید مفهوم نزدیک مثالً او. ترتیب استفاده از تابلوها در این ناحیه باید طوری باشد که مفاهیم الزم به راننده انتقال یابد
دهد  ، دومین تابلو اطالعات بیشتری به راننده انتقال )″جاده در دست تعمیر است″مانند تابلوی (کند  شدن به محوطه کاری را القا 

 ).″ چپ برانید به″مانند تابلوی (، و سومین تابلو شامل عملی باشد که راننده باید انجام دهد )″شود  جاده باریک می″مانند تابلوی (
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 انحراف مسیر  ناحیه -5-3-2

 :گردد شود به دو قسمت زیر تقسیم می این ناحیه که بعد از ناحیه هشدار اولیه شروع می

  انتقالناحیه -5-3-2-1

 کردن ترافیک  این ناحیه کانالیزه. تجهیزات کنترل ترافیک مسدود شده استوسیلهه شانه یا خطوط راه بدر آن ای است که  ناحیه
ایمنی در  ″  موارد بیان شده در کتابناحیه باید مطابقاین  مشخصات .شود عبوری از شرایط معمولی به محوطه کاری استفاده می

ها باشد، چون دید رانندگان را  الزم به ذکر است که آغاز این ناحیه نباید در پشت قوس.  باشد″ها و کنترل ترافیک عملیات اجرایی راه
 .دهد کاهش می

  آزادمحدوده -5-3-2-2

این فضا به منظور تأمین ایمنی الزم برای ترافیک .  استعملیات انتقال و ناحیه ناحیهفضای خالی بین انتهای این محدوده، 
در عملیات سیار این فضا همان فضای بین وسیله نقلیه هدایت ترافیک و وسیله . شود عبوری و کارگران نگهداری در نظر گرفته می

 .انجام کار، استنقلیه در حال 

 عملیاتناحیه  -5-3-3
 این ناحیه شامل سطح .اند های نگهداری مشغول  و کارگران به فعالیتاند  تجهیزات مستقر شده ابزارآالت و آندرمحلی است که 

 .] ”یکها و کنترل تراف ایمنی در عملیات اجرایی راه″کتاب . ک.برای توضیحات بیشتر، ن[کار، فضای کار و ناحیه ایمنی است 

 ی ناحیه پایان-5-3-4
رود و از قسمت پایانی ناحیه عملیات تا  این ناحیه فضای کوچکی است که برای هدایت ترافیک به حالت طبیعی و اولیه به کار می

 .آخرین عالمت موجود، ادامه دارد

   کنترل ترافیکوسایل -5-4

 شامل تابلوها، وسایلاین . شود رل ترافیک استفاده می کنتوسایلبرای اعالم خطر، نظم دادن و هدایت جریان ترافیک از 
ها، مسیرنماها، تجهیزات هدایت ترافیک، تجهیزات الزم برای پرچم زدن و  کشی های راهنمایی، تجهیزات روشنایی، خط چراغ
در  . باشد″یکها و کنترل تراف ایمنی در عملیات اجرایی راه″باید مطابق کتاب   تجهیزاتمشخصات این. های موقت است حفاظ

باید در صرفاً این تجهیزات .  از استانداردهای معتبر کشورهای دیگر استفاده کردتوان میمواقعی که استانداردی وضع نگردیده است 
 و یا از اطراف جریان ترافیک  شوند پوشانده یا استفاده، باید برداشتهپایان یافتن ضرورت در صورت  ومواقع ضرورت به کار برده شوند

 .گردندر دو
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  تابلوها-5-4-1
 هر یک از آنها عملیات بسته به مدت زمان انجام که هستند  شدنی ثابت یا حملی کنترل ترافیک کارگاه از نوع پایه تابلوها
ظایر مصالح ترد مانند بتن و نبه هیچ وجه نباید از .  برای تثبیت پایه تابلوها استفاده کردتوان  میهای شنی از کیسه. شود استفاده می

 .پذیر باشد پذیر و شکست  تابلوها  باید سبک، تسلیم پایه.  استفاده شودآن
 :شود معموالً برای کنترل ترافیک از این تابلوها استفاده می

ی از تابلوها. شوند های مناسب نصب می های قانونی در محل محدودیتبرای اعالم  این تابلوها : تابلوهای انتظامی-
 .قع ضرورت استفاده شود باید  در مواانتظامی

 . شود  خطرناک پیش روی رانندگان استفاده میوضعیتاعالم  این تابلوها برایاز  - تابلوهای اخطاری-
بنابراین باید در انتخاب تعداد صحیح گردد؛  میاستفاده مکرر و بیش از اندازه از این تابلوها موجب توجه کمتر رانندگان به تابلوها 

 . تابلو دقت شود
هایی که   در محلهمچنین و باالترافیک و سرعت ا حجم بدر مناطق استفاده از این تابلوها که  -ابلوهای پیغام متغیر ت-

 کاربرد این نوع تابلوها بیشتر برای بهبود ایمنی ناحیه عملیاتی عالوه بر .شود می است، توصیه مهمشدن تابلو  خوب دیده
 .تابلوهای دیگر است

 سیر وسایل هدایت م-5-4-2

 و یا تفکیک جریان ترافیک دو جهت مقابل به کار برده ناحیه عملیاتی ترافیک از کنار  عبور هدایت مسیر برای هدایتوسایل
  در شبی که هدایت مسیروسایل.  این تجهیزات هستند در زمرههای پالستیکی ها، بشکه ای، مخروط های استوانه نمایه. شوند می

 .های مناسب مجهز شوند ابنده به بازتباید شوند استفاده می
 .اند عملیاتیترین تجهیزات برای جداسازی و هدایت ترافیک در مناطق  ترین و کاربردی ها از معمول  مخروط:ها  مخروط-

 های با های با ارتفاع زیاد در محل مخروطاز . متر است  سانتی50 آنها حداکثر ارتفاع ومتر   سانتی20ها  حداقل ارتفاع مخروط
 .شود  سرعت ترافیک زیاد استفاده میحجم و
گذاری در کتاب  فواصل و نحوه مخروط. منطقه عملیاتی کمتر از سایر مناطق باشدها در اطراف  شود فواصل مخروط توصیه می

  . بیان شده است”ها و کنترل ترافیک ایمنی در عملیات اجرایی راه“
 :گذاری موارد زیر باید در نظر گرفته شود در مخروط
 .گذار و راننده وسیله نقلیه نگهداری مشخص شود بین مخروط) مانند سوت زدن(دهی   عالمتروش −
 .گذاری در خطوط مسدود باید به صورت مورب و با دست انجام شود  مخروط −
 . قرار گیرند کشی خطوط عبور یا خط محور جاده ها باید در امتداد خط مخروط −
گذاری متصل به جلو، پشت  ها، سوار بر قفسه مخروط اشتن مخروطگذار باید به منظور گذاشتن و یا برد مخروط −

 .و کنار وسیله نقلیه کنترل ترافیک باشد حرکت کند
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ها و   و سرعت حرکت وسیله نقلیه کنترل ترافیک، کنترل نحوه قرارگیری مخروط راننده مسئولیت ایمنی −
 .گذار را بر عهده دارد مراقبت از به مخروط

 دادن به راننده در شرایط اضطراری یا در  ها و عالمت ذاشتن و برداشتن مخروطگذار مسئولیت گ مخروط −
 .صورت وجود هر نوع مانع در مسیر را بر عهده دارد

ها از آنها استفاده  ها هستند و معموالً در آزادراه تری نسبت به مخروط های ایمنی دارای ابعاد بزرگ  بشکه: بشکه ایمنی-
 .شود می

از این تجهیزات به منظور . شود لوگیری از ورود به ناحیه خطر در مناطق عملیاتی راهبند به کار گرفته می برای ج: راهبند-
شوند  هایی که بر روی راهبندها نصب می چراغ. شود  نیز استفاده می روها به همراه تابلوهای ویژه مسدود کردن راه و یا پیاده

 .زن برای این منظور باید خودداری شود های چشمک رگیری چراغباید از نوع چراغهای پیوسته باشند و از به کا
های بلند مدت  کردن خطوط عبور و ناحیه انتقال مناطق کنترل در پروژه ها برای مشخص کشی  خط:های موقت کشی  خط-

تا موجب های قدیمی باید پاک گردد  کشی های جدید موقت مورد نیاز باشد، خط کشی در مواقعی که خط. شود استفاده می
های موجود ضروری باشد، تجهیزات هدایت مسیر باید مسیر  کشی چنانچه انحراف مسیر از روی خط. گمراهی رانندگان نشود

 . در این صورت باید فواصل تجهیزات کاهش یابد. حرکت را به خوبی نشان بدهند تا راننده دچار سردرگمی نشود
 .شود زن نصب می های چشمک ع تجهیزات سیارند و بر روی آنها پرچم و یا چراغ این نو: بلند  لوازم هشدار دهنده پایه-

 )1-5شکل  (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمونه لوازم هشدار دهنده پایه بلند -1-5شکل 

 ها  حفاظ-5-4-3
 :گیرد قرار می استفاده عملیاتی مورد سه نوع حفاظ در مناطق 

  سنگینهای بتنی حفاظ. الف
 سبک ی بتنی ها حفاظ. ب               
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 های پر شده از آب حفاظ. پ
ای شود  دیدن وسایل نقلیه تواند موجب خسارت میاستفاده از آنها د، نها برای هدایت جریان ترافیک دار حفاظ با وجود فوایدی که

 . ندنک  برخورد میهاکه با آن
ها برای  حفاظاز این . شوند می  عملیاتیناحیهورود وسایل نقلیه به مانع های صلب بتنی   حفاظ: سنگینهای بتنی  حفاظ-الف

 :گیرند قرار می استفاده  موردهای بتنی در مناطق کاری زیر طور کلی حفاظه ب. شود افزایش ایمنی کارگران استفاده می
 .دیدن کارگران زیاد است کنند و امکان صدمه ها با سرعت باال حرکت می هایی که اتومبیل در راه −
 . در فضاهای محدود مانند تونل و پلدر مناطق عملیاتی واقع  −
 ).بیشتر از سه روز(در مناطقی که مدت انجام عملیات، طوالنی است  −
گیرند  های با حجم و سرعت تردد زیاد، هنگامی که کارگران تحت حفاظت وسیله نقلیه محافظ قرار نمی در راه −

 .و در نزدیکی جریان ترافیک مستقرند

 :شود  استفاده میچنین مواردیها در  وع حفاظ از این ن:سبکهای بتنی  ظ حفا-ب

 شود؛ در شرایطی که ترافیک سنگین است و خط عبور برای مدت کوتاهی مسدود می −
توان از این  در عملیات پیوسته بلند مدت که نیاز به باز کردن خط عبور در برخی اوقات روز وجود دارد می −

 .عداد خطوط عبور راه استفاده کردها به منظور کاهش عرض خط و کاهش یا افزایش ت حفاظ
 انتهای آنها یهای مناسب دیگر ، مگر اینکه با روشگرددگیر یا خاکریز حفاظت  وسیله ضربهه ها باید ب حفاظاین نوع انتهای 

یت مسیر  باید از تجهیزات هدالزومدر صورت به کار گرفته شوند؛ اما در ناحیه انتقال نباید های بتنی هرگز  حفاظ.  شودسازی ایمن
 .گرددای نیز همراه با آنها استفاده  های استوانه های پالستیکی و نمایه ها، بشکه مانند مخروط

 عملیاتی و به منظور جلوگیری از ورود وسایل نقلیه به مناطق ارندجایی د هها قابلیت جاب  این حفاظ:های پرشده با آب  حفاظ-پ
وجود ندارد، های با حجم تردد و سرعت باال  عملیاتی در راههای بتنی در مناطق  ز حفاظدر مواردی که امکان استفاده ا. اند طراحی شده

 . شود های پرشده با آب استفاده می از حفاظ
این . ها استفاده شود  از این نوع حفاظ متر300با حداقل طول )  تا سه روزحداکثر(های کوتاه مدت  پروژهگردد که در  توصیه می

 بر روی آنها انجام گیرد و یا کارخانه سازنده های کاملی آزمایش مگر اینکه ، شوندبه کار گرفته انتقال ناحیهدر ها نباید  ظ نوع حفا
 .استفاده از آنها را در این مناطق توصیه کند

 دهی دستی  تجهیزات عالمت-5-4-4
 تابلوی. شود ها از پرچم زدن استفاده می برای هدایت رانندگان و اعالم خطر به آن، کنترل ترافیکتجهیزات کافی نبودندر صورت 

که سرعت  هنگامی. خوبی منعکس کنده متر باشد و در شب نور را ب  سانتی55 باید حداقل به قطر ”آهسته“ و یا ”ایست“ دستی
ه قطر  ب”آهسته“ و یا ”توقف“ های دستیترافیک یا حجم ترافیک عبوری زیاد است، به منظور جلب توجه بیشتر رانندگان از تابلو

 .شود زن استفاده می  چراغ چشمکمجهز بهمتر و یا   سانتی60
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   تجهیزات روشنایی-5-4-5
این تجهیزات شامل . شود  استفاده می-به خصوص در شب -های خطرناک  تجهیزات روشنایی برای مشخص کردن محل

 . زن است  جهت نمای چشمکهاینمایشگرزن نصب شده روی وسایل نقلیه، نورافکن و  های چشمک ، چراغهشدارهای  چراغ
زن و یا ثابت هستند و برروی تجهیزات هدایت مسیر، تابلوها و   به صورت چشمکهشدارهای   چراغ:هشدارهای   چراغ-

 . شوندنصبدرستی بر روی این تجهیزات ه ها باید ب چراغاین . شوند ها نصب می حفاظ
عملیاتی مناطق از کنار در حال عبور که ی یا به خودروهاه  این چراغ: نصب شده روی وسیله نقلیهزن چشمک چراغ -

 .شود ها برای هشدار در مناطق خطرناک و یا عالمت دادن استفاده می از این نوع چراغ. ندنک  اعالم خطر میهستند
 .دشو اده میدر زمان کار استف ها برای شناخته شدن  از این چراغ نیزها  نگهداری راهخودروهای برفروب و دیگر در خودروهای

 پرسنل و کارگران را در بهتر این تجهیزات،. شوند ها برای روشن کردن فضای کار در شب استفاده می  نورافکن:ها نورافکن -
 در. کنند یت میؤرسانند و رانندگان وسایل نقلیه با استفاده از آنها کارگران را بهتر ر ها یاری می دیدن محیط و انجام فعالیت

 به منظور .ها، باید از نورافکن استفاده شود زن   دیده شدن پرچمبهتر برای نیاز دارند، به پرچم زدن ای که  نههای شبا فعالیت
 .وسیله محافظ پوشانده شوده بکاهش خیرگی چشم رانندگان نورافکن باید 

مسدود شده  این تجهیزات در نواحی انتقال خطوط :زن و تابلوهای پیغام متغیر  جهت نمای چشمکنمایشگرهای -
نما   جهتنمایشگرهای در خودکارزن   چشمکهای نوری سلولبا استفاده از . شود  میبه کار گرفتهدر عملیات سیار همچنین و 
نما معموالً   جهتنمایشگرهای. توان از خیرگی چشمان رانندگان جلوگیری کرد می) ها خاموش است  درصد زمان50 کم دست(

 .گیرند  قرار میوط مسدود شدهناحیه انتقال خطدر یک سوم اول 
 :نما بر روی تابلوی پیغام متغیر استفاده شود جهتنباید از نمایشگرهای به هیچ وجه در موارد زیر 

 های چند خطه؛ هنگامی که نیازی به مسدودکردن خطوط نیست، بجز در عملیات سیار روی راه −
 است و نیازی به مسدودکردن خطوط مجاور هنگامی که عملیات در شانه راه و یا خارج از آن در حال انجام −

 نیست؛
 گیرد؛  دو طرفه انجام می-های دوخطه هنگامی که عملیات روی جاده −
 .هنگامی که الزم است شانه راه مسدود شود −

نما بر روی وسایل  استفاده از نمایشگرهای جهت. به هیچ وجه نباید بیش از یک نمایشگر در خط مسدود شده، به کار گرفته شود
های  نمایشگرهای دارای چراغ( توان از نمایشگرهای احتیاط می. قلیه حائل در عملیات سیار روی خطوط مسدود شده، مجاز استن

به عنوان عالمت هشدار تکمیلی در مناطق عملیاتی که نیازی به مسدود کردن خطوط نیست، ) زن در چهارگوشه صفحه چشمک
 .استفاده کرد

 . نیز تصویر آنها نشان داده شده است2-5و در شکل نما   جهتمایشگرهاین انواع و مشخصات 1-5درجدول 
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 نما  جهتنمایشگرهای انواع :1-5جدول 

 حداقل فاصله 
 )کیلومتر(خوانایی 

 حداقل تعداد
 ها المپ

 حداقل اندازه
 )متر سانتی(

 سرعت
 )کیلومتر بر ساعت(

نوع 
 نمایشگر

8/0 12 120  ×60 50-40 A 
2/1 13 150 ×75 65-55 B 
6/1 15 240×120 70 ≥ C 

 

  عملکرد نوع صفحات نمایشگر 

 زن   چشمکپیکان
 

 پیکان متوالی
  

 

 نمای متوالی جهت
 

  دوطرفهزن چشمکپیکان 
 

 زن  چشمکاحتیاطعالمت 

                                                      
 

 
 نمایشگرصفحات  انواع :2-5شکل 

 

.از سمت راست حرکت کنید  

.از سمت راست حرکت کنید

.کنیداز سمت راست حرکت

.د حرکت کنی یا چپاز سمت راست

احتیاط



 

 

  ایمنی و کنترل ترافیک در کارگاه عملیات نگهداری-فصل پنجم 121

 عملیاتی کنترل سرعت در مناطق -5-5

از این رو برای .  استعملیاتیمطالعات تصادفات نشان داده است که سرعت زیاد وسایل نقلیه عامل اصلی تصادفات در مناطق 
  در مناطق عملیاتیچنانچه کاهش سرعت . شوددر نظر گرفته مهم یمناطق باید کنترل سرعت به عنوان عاملاین حفظ ایمنی در 

 و عوارضها، فاصله دید،  که با توجه به قوس (عملیاتیمنطقه طراحی د باید به سرعت راه اصلی، سرعت و تشخیص داده شوریضر
 نباید با سرعت مورد انتظار رانندگان عملیاتیسرعت طراحی منطقه . و شرایط منطقه کاری توجه شود) شود  طراحی میموارد دیگر

 .دباشتفاوت زیادی داشته 
 : گیرد میانجام   به دو روش در مناطق عملیاتیسرعتکاهش 

 ؛تابلوی محدودیت سرعت -1
 .پیشنهادیتابلوی هشداردهنده در مورد حداکثر سرعت  -2

 عملیاتیمسیرهای در های طوالنی مدت و یا  روش برای  پروژهاین . یابد در حالت اول، حد سرعت به سطح مطلوب کاهش می
 تابلوهای های  ابعاد و ویژگی شودگرفتهصالح   تغییر میزان سرعت باید مجوز الزم از مراجع ذی بهاقدام قبل از .کاربرد داردطوالنی، 
 .است بیان شده ″ایرانهای  راهنامه عالئم  آیین″ در سرعت محدودیت

در این روش حداکثر سرعت در مناطق .  است”حداکثر سرعت پیشنهادی“تر، استفاده از تابلوی هشدار دهنده  روش متداول
 .شود رناک توصیه میخط

و پلیس راه در مناطق عملیاتی در کاهش ) زدن پرچم(دهی دستی  مطالعات جدید نشان داده است که استفاده از تجهیزات عالمت
 .سرعت رانندگان مؤثراند و کارایی زیادی دارند

 کاهش سرعت باید براساس .های کنترل ترافیک استفاده شود از روش محدودیت سرعت باید در صورت کافی نبودن دیگر روش
 . های معتبر داخلی یا خارجی باشد دستورالعمل

 های کنترل ترافیک  روش-5-6

های اجرایی، مدت زمان فعالیت، نوع راه، سرعت و حجم ترافیک  نحوه کنترل ترافیک در عملیات نگهداری وابسته به نوع فعالیت
 . است

نحوه هشدار اولیه بستگی به . عالئم هشدار دهنده پیش آگاهی نصب شودالزم است در مسیر راه منتهی به منطقه عملیاتی، 
شده روی وسیله نقلیه کار یا استفاده از تابلوهای  زن نصب  تواند به صورت استفاده از چراغ چشمک وضعیت محوطه کار دارد و می

 . باشد- و سایر تابلوهای حمل شدنی-پیغام متغیر 
 :ابلوی هشدار پیش آگاهی استفاده شوددر هر یک از موارد زیر باید از ت

پرتی راننده شود و یا راننده باید به آن واکنش غیر عادی نشان  هنگامی که عملیات اجرایی موجب حواس −
 دهد؛

اجرا )  متری از لبه راه5/4در فاصله حدود . (شود ها دقیقاً روی راه یا نزدیک راه اجرا می هنگامی که فعالیت −
 شود؛ می



  نگهداری از عالئم و تجهیزات ایمنی راهراهنمای122 

 جا شوند؛ یزات نگهداری ممکن است در امتداد یا در عرض راه جابههنگامی که تجه −
 هنگامی که شانه راه اشغال و یا مسدود است؛ −
 .شود هنگامی که خط عبور جاده اشغال می −

های نگهداری آورده  های عمومی کنترل ترافیک در فعالیت ، طرح″ها و کنترل ترافیک  ایمنی در عملیات اجرایی راه″در کتاب 
کارکنان نگهداری باید محدوده کنترل ترافیک را به . گذاری عمومی ارائه گردیده است های عالمت ها روش در این طرح. تشده اس

 .ای انتخاب کنند که ایمنی کارگران و رانندگان تأمین شود گونه
سرعت سایر وسایل نقلیه در سازی طرح کنترل ترافیک، کارکنان نگهداری باید با خودروی بازرسی با سرعتی معادل  بعد از پیاده

جایی وسایل کنترل  به منظور اطمینان از عدم جابه. مسیر حرکت کنند، تا نسبت به کارایی طرح اجرا شده اطمینان حاصل شود
 .ای صورت پذیرد های دوره ترافیک باید نظارت

اگر بعد .  طرح کنترل ترافیک باید اصالح شوددر صورت تغییر وضعیت ترافیک، نوع فعالیت، زمان فعالیت و تغییراتی از این دست،
تجهیزات . از کنترل ترافیک، تصادفی در منطقه عملیاتی یا در نزدیکی آن رخ دهد، اصالح فوری طرح کنترل ترافیک ضروری است

 .کنترل ترافیک باید در ساعات غیرکاری برداشته یا پوشانده شوند

 های کنار راه  فعالیت-5-7

ها نیز باید با   باشد، میزان خطر کم است اما این قسمتراه ولی در محدوده حریم آن،یا شانه راه ری در خارج های کا اگر فعالیت
 .  شوندسازی ، ایمنهشدار مناسباستفاده از تابلوهای 

 های شبانه  فعالیت-5-8

 .گیرد به دلیل کاهش حجم ترافیک در شب، عمده کارهای نگهداری به صورت شبانه انجام می
شوند باید خواص بازتابندگی داشته  تمامی تابلوهایی که در شب استفاده می. عملیات شبانه نیازمند اقدامات ایمنی اضافی استدر 

برای توضیحات بیشتر، . کردن تجهیزات کنترل ترافیک کافی نیست  ها برای روشن سازی شوند معموالً روشنایی راه باشند و یا روشن
 . ″های ایران نامه عالئم راه آیین″. ک.ن

 .گذاری شود گی چشم رانندگان باید منبع روشنایی نقاب برای جلوگیری از خیره
کاهش . دارها ضروری باشد شدن کارکنان و پرچم کردن منطقه عملیاتی و دیده ممکن است استفاده از نورافکن به منظور روشن

های دیگر برای کنترل ترافیک  ر صورت امکان بهتر است از روششود؛ لذا د قابلیت دیده شدن پرچمدارها در شب، کارایی آنها کم می
دار باید در شانه راه یا در موقعیت ایمن دیگری مستقر  شود، پرچم زدن استفاده می هنگامی که بنا به ضرورت از پرچم. استفاده شود

ار باید در شب از جلیقه و کاله ایمنی بازتابنده همانند سایر کارکنان، پرچمد. گردد؛ اما محل استقرار وی نباید در ناحیه انتقالی باشد
 . استفاده کند
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  ایمنی -5-9

 چه از نظر مادی و چه -های سنگینی را  هزینه،تصادفات و جراحات.  نگهداری بسیار ضروری استکارکنان ایمنی و آسایش حفظ
قوط و نظایر اینها از جمله خطرهایی هستند که  با تجهیزات، س برخورد.کند  بر ادارات کل راه و ترابری تحمیل می-از نظر معنوی

های نگهداری استفاده  تری در فعالیت  هر چه از مصالح و مواد شیمیایی پیچیده،کنند ایمنی پرسنل و کارگران نگهداری را تهدید می
 ،های کاری منی در محیط ایتأمینبه منظور . یابد کند افزایش می شود، میزان خطری که کارکنان و کارگران نگهداری را تهدید می

 . ببینندی ایمنیها سیاستتدابیر و کارکنان باید آموزش کافی برای دانستن قواعد، 

  انتظامات -5-10

راه در مجاورت  حضور پلیس.  را انجام دهندعملیاتیراه گشتزنی در اطراف مناطق  مسئوالن نگهداری باید هماهنگی الزم با پلیس
 .شود یمنی عبور و مرور و رعایت بهتر قواعد و مقررات رانندگی از سوی رانندگان می موجب افزایش اعملیاتیمناطق 

نوع فعالیت، . شود  تعیین میاداره براساس موقعیت محل و قضاوت مهندس ترافیک عملیاتی، در مناطق پلیسنیاز به حضور 
های جانبی انتظامات و  ، هزینه راه هندسیتوضعیهای شبانه،   حجم ترافیک، فعالیت وپیچیدگی طرح کنترل ترافیک، کاهش سرعت

 .های پلیس راه مد نظر قرار گیرد تأثیر ترافیک در پیشرفت کار باید در استفاده از کمک

 ریزی منطقه کنترل ترافیک   طرح-5-11

در طرح . ده کردهای موجود استفا نامه های راهنما و آیین برای کنترل مناسب ترافیک باید از تجربیات کارکنان نگهداری، کتاب
 .بایست به عواملی همچون مدت زمان انجام کار، موقعیت و خصوصیات راه مورد نظر توجه شود کنترل ترافیک می

به طور کلی هر چه . مدت زمان انجام کار از عوامل مؤثر در تعیین تعداد و نوع تجهیزات مورد نیاز در مناطق کنترل ترافیک است
های  همچنین در مدت زمان. ن بیشتری صورت پذیرد، تجهیزات کنترل ترافیک بیشتری مورد نیاز استانجام عملیات نگهداری در زما

های کوتاه  لذا در فعالیت. گذارد کردن یا کم کردن تجهیزات کنترل ترافیک تأثیر بیشتری بر عبور و مرور وسایل نقلیه می کوتاه، اضافه
های نصب شده روی وسایل  با استفاده از تجهیزات خاصی همچون چراغ.  گرددهای کنترل ترافیک ساده استفاده مدت باید از روش

 .توان این مشکالت را برطرف کرد نقلیه کار می
 :شود  عملیات کنترل ترافیک بر حسب مدت انجام کار به صورت زیر تقسیم می

 شود؛  روز انجام 3 کار در مدت زمانی بیشتر از :ثابت بلند مدت
 ؛شود در مدت یک شب تا سه روز انجام  کار :ثابت میان مدت
 شود؛  ساعت انجام 12 تا 1 کار در طول یک روز و در مدت :ثابت کوتاه مدت

 شود؛  ساعت انجام 1 کار در مدت حداکثر :اندک مدت
 .شود و یا سیار پیوسته انجام )  دقیقه15توقف بیشتر از ( کار به صورت سیار متناوب :سیار

  : باید به این پنج سئوال پاسخ داده شودعملیاتی در منطقه برای کنترل صحیح ترافیک



  نگهداری از عالئم و تجهیزات ایمنی راهراهنمای124 

 ؟)دو خطه یا چند خطه( راه از چه نوعی است -1
 شود، یا در شانه راه؟ های نگهداری بر روی راه انجام می  فعالیت-2
 های نگهداری چقدر است؟   مدت زمان انجام فعالیت-3
 بایست تدابیر حفاظتی خاصی اعمال شود؟  آیا می-4
در صورت مسدود شدن خطوط باید از ( متر عرض دارد؟ 3کم  کند دست  آیا خطی که جریان ترافیک از آن عبور می-5

 .)تجهیزات و عالئم ترافیکی برای هدایت جریان ترافیک استفاده شود
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 گذاری تعالمهای نمونه   طرح-5-12

های دیگری  در ادامه نمونه. ذاری مناطق عملیاتی ارائه شده استگ تهایی از طرح عالم  نمونه″های ایران نامه عالئم راه آیین″در 
 :شود  سیار ارائه می نگهداریو عملیات) راه و خارج راه شانهدر (ثابت نگهداری گذاری در عملیات  تهای عالم از طرح
  عملیات ثابت-الف

 ) ساعت12 الی 1 -ثابت کوتاه مدت(راه از شانه  کار در خارج -1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :نکات
، ) متر از لبه راه5/4متر از جدول یا    5/0 به فاصله کم دست( باشد حفاظ فوالدیدر پشت هر دو  کار محل اگر وسیله نقلیه و -1

 .زن یا چراغ گردان زرد مورد نیاز است چراغ چشمکآنگاه فقط 
در عرض راه یا در امتداد راه حرکت کنند و یا باید زات تجهییا شود و  می شانه راه انجام کنارهای نگهداری در   اگر فعالیت-2

  . استفاده شودآگاهی پیش هشدارشود، باید از تابلو  میگان  پرتی رانند  موجب حواسعملیات

 جاده در دست
.تعمیر است  

 
                      
)اختیاری(                       

 منطقه عملیات

راه شانه  
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  ) ساعت12 الی 1 -ثابت کوتاه مدت ( راه خط پارکینگروییا راه ه ن کار روی شا-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ل محدوده آزاد حائطول

 )متر(

 B تابلو فاصله

 )متر(

 A تابلو فاصله

 )متر(

 محدودیت سرعت

 )کیلومتر بر ساعت(

15 60 60 40 
35 100 100 50 

50 100 100 60 
65 150 150 70 
85 150 150 80 
100 150 150 90 

خط پارکینگانه راه یا ش  

 محدوده آزاد حائل

 انتقالناحیه
) متر65(  

راهداری عملیات  
شانه راه در  

 جاده در دست
 تعمیر است

 جاده در دست
 تعمیر است

)اختیاری(  

 ناحیه عملیاتی

 ناحیه هشدار اولیه
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  ) ساعت12 الی 1 -ثابت کوتاه مدت( شده جداهای  شانه راه در جادهانسداد  -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 محدوده آزاد حائلطول

 )متر(
 B تابلو فاصله
 )متر(

 A تابلو فاصله
 )متر(

 محدودیت سرعت
 )کیلومتر بر ساعت(

50 100 100 60 
65 150 150 70 
85 500 300 80 
100 500 300 90 
125 500 300 100 

 :نکات
 ″ از تابلوی استفاده خارج از مسیر راه هدایت کرد، توان به هایی با دسترسی محدود که  وسایل نقلیه خراب را نمی  در راه-1 

 .الزامی است ″شانه راه مسدود است
 . باشداحتیاط چنانچه از آنها استفاده شود، باید از نوع عالمت . استفاده از نمایشگرها اختیاری است-2

.شانه راه مسدود است  

 جلوحائلفاصله

)اختیاری(  
. توجه شود2به نکته  محدوده آزاد حائل 

ناحیه انتقال
 ) متر65(

.شانه راه مسدود است  

 جاده در دست
 تعمیر است

 جاده در دست
  استتعمیر

شانه راه 
.مسدود است  

)اختیاری(  

شانه راه 
.مسدود است  
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 )ت ساع12 الی 1 -مدت ثابت کوتاه(های دوخطه با دو پرچمدار   انسداد خط عبور در راه-4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :نکات
 .نامه عالئم راهها استفاده کنند زنی مندرج در آئین های پرچم پرچمدار یا پرچمداران باید از روش -1
اگر در منطقه کاری، تقاطع با یک راه فرعی وجود دارد ممکن است نیاز به وسایل کنترل ترافیک اضافی مانند پرچمدار یا  -2

 .شدتابلوگذاری در مسیر فرعی وجود داشته با

طول 
محدوده 

 آزاد
 )متر(

فاصله 
 تابلو

C) متر( 

فاصله 
 تابلو

B) متر( 

فاصله 
 تابلو

A) متر( 

محدودیت 
 سرعت

کیلومتر بر (
 )ساعت

15 60 60 60 40 
35 100 100 100 50 

50 100 100 100 60 

65 150 150 150 70 
85 150 150 150 80 
100 150 150 150 90 

  متر30

 فاصله حائل جلو

 وسیله نقلیه محافظ

)اختیاری(گیر  ضربه  
 محدوده آزاد حائل

  متر30ناحیه انتقال 

 احتیاط
جاده یک خطه است

 احتیاط
 به پرچمدار توجه کنید

100 تا65

  پایان
 

END 

 احتیاط
به پرچمدار توجه کنید

 جاده در دست
 تعمیر است

 احتیاط
ار توجه کنیدبه پرچمد  

 احتیاط
ه یک خطه استجاد

 جاده در دست
 تعمیر است

  پایان
 

END 
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 ) ساعت12 الی 1 -مدت ثابت کوتاه(های جداشده و یا یکطرفه   انسداد خط عبور در راه-5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طول محدوده آزاد
 )متر(

 فاصله تابلو
C) متر( 

 فاصله تابلو 
B) متر(  

 فاصله تابلو

A) متر( 

 سرعت  محدودیت

 )کیلومتر بر ساعت(

35 100 100 100 50 
50 100 100 100 60 

65 150 150 150 70 

85 800 500 300 80 
100 800 500 300 90 
125 800 500 300 100 

  :نکات
اگر در منطقه کاری تقاطع با یک راه  -1

فرعی وجود دارد باید وسایل کنترل 
اضافی برای هدایت ترافیک از ویا به 
راه فرعی نصب شود و یک تابلوی 

باید در » جاده در دست تعمیر است«
 .هر ورودی فرعی قرار گیرد

 

 پايان
 

END 

فاصله حائل جلو
)ریاختیا(گیرضربه

محدوده آزاد حائل
250ناحیه انتقال

ناحیه انتقال شانه

تواند روی وسیله می
 نقلیه

.شودمحافظ نصب   

خط عبور راست
مسدود است

 جاده در دست
 تعمیر است

 خط عبور راست
 مسدود است

 جاده در دست
 تعمیر است

 پايان
 

END 
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 ) ساعت1 تا -مدت اندک ( عملیات در شانه یا خط پارکینگ -6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طول 
محدوده 

 آزاد
 )متر( 

فاصله 
 تابلو

A) متر( 

محدودیت 
 سرعت

کیلومتر بر (
 )ساعت

15 60 40 
35 100 50 
50 100 60 

65 150 70 

85 150 80 
100 150 90 

 محدوده آزاد حائل

  متر65ناحیه انتقال 

)اختیاری (گذاری مخروط

عملیات 
 راهداری

 در شانه راه

 شانه یا خط پارکینگ
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 ) ساعت1 تا -مدت اندک (های جدا شده   انسداد شانه در راه-7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :نکات
 .کاربرد نمایشگر اختیاری است -1

 
 
 

محدوده آزاد حائل

تر م70ناحیه انتقال

)اختیاری(گذاریمخروط

 عملیات راهداری
 در شانه راه

در صورتی که وسیله نقلیه کار مجهز
زن یا گردان باشد  به چراغ چشمک

 .اختیاری است

 متر12

 متر150
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 ) ساعت1 تا -مدت اندک (های جدا شده یا یکطرفه   انسداد خط عبور در راه-8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طول محدوده آزاد
 )متر(

 فاصله تابلو
C) متر( 

 فاصله تابلو 
B) متر (  

 فاصله تابلو

A) متر( 

 سرعت  محدودیت

 )کیلومتر بر ساعت(

35 100 100 100 50 
50 100 100 100 60 

65 150 150 150 70 

85 800 500 300 80 
100 800 500 300 90 
125 800 500 300 100 

فاصله حائل جلو

)اختیاری(گیرضربه

 محدوده آزاد حائل

  متر250ناحیه انتقال

 خط عبور راست
 مسدود است

 جاده در دست
تعمیر است

 خط عبور راست
مسدود است

 جاده در دست
 تعمیر است

تواند روی وسیله نقلیه می
. محافظ نصب شود

  متر65ناحیه انتقال شانه

  :نکات       
اگر در منطقه کاری، تقاطع با یک راه -1

فرعی وجود دارد باید وسایل کنتـرل
یک از ویا بهاضافی برای هدایت تراف   

راه فرعی نصب شود و یـک تـابلوی
باید در» جاده در دست تعمیر است    «

 .هر ورودی فرعی قرار گیرد
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 ) ساعت1 تا -مدت اندک (بور در راه دوخطه با دو پرچمدار  انسداد خط ع-9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :نکات
 .نامه عالئم استفاده کنند زنی مندرج در آئین های پرچم پرچمدار یا پرچمداران باید از روش -1
اگر در منطقه کاری تقاطع با یک راه فرعی وجود دارد ممکن است نیاز به وسایل کنترل ترافیک اضافی مانند پرچمدار  -2

 .یا تابلوگذاری در مسیر فرعی وجود داشته باشد
 .استفاده شود» احتیاط پرچمدار«ورت حضور پرچمدار باید از تابلوی در ص -3

طول  
محدوده آزاد

 )متر(

فاصله 
 تابلو 

B) متر(  

فاصله 
 تابلو

A) متر( 

 محدودیت
 سرعت 

 )کیلومتر بر ساعت(

15 60 60 40 
35 100 100 50 

50 100 100 60 

65 150 150 70 
85 150 150 80 

100 150 150 90 

 احتیاط
 جاده یک خطه است

 احتیاط
 به پرچمدار توجه کنید

  متر30

 محدوده آزاد حائل

 متر100 تا65

  متر30ناحیه انتقال 

 احتیاط
 جاده یک خطه است

 احتیاط
 به پرچمدار توجه کنید
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 ) یا کمتر  دقیقه15 مدت زمان( عملیات سیار -ب
به هیچ وجه نباید در عملیات . شود عملیات سیار عملیاتی است که در امتداد مسیر راه و به صورت ناپیوسته یا پیوسته انجام می

 .در پی از وسایل کنترل کمتری استفاده کرد و از ایمنی کاسته شودسیار صرفاً به دلیل تغییر مکان پی 
توان از وسایل نقلیه با رنگ و عالئم  ویژه به همراه  برای مثال می. بهتر است در این عملیات از وسایل سیار استفاده شود

موقعیت ناحیه هشدار پیش آگاهی با در عملیات سیار . زن یا گردان، تابلوها و صفحات نمایش سیار استفاده کرد های چشمک چراغ
 .کند تغییر محل انجام فعالیتها، تغییر می

 15ها حدود  مدت زمان این توقف. گیرد صورت می کوتاه مدت ی در این نوع عملیات سیار غالباً توقفها-عملیات سیار ناپیوسته
این زن یا تجهیزات هدایت مسیر در  چشمکهای  ، چراغاخطاریتابلوهای . مانند عملیات ثابت استهدقیقه است که این مدت 

 .است استفاده قابلعملیات 
این عالئم به . توان از عالئم ثابت استفاده کرد  کیلومتر در ساعت است، می5در عملیاتی که سرعت حرکت آهسته و کمتر از حدود 

گیر و تابلو مجهز  زن، ضربه های چشمک ون چراغتوان به وسایلی چ به عالوه وسایل نقلیه سیار را می. شوند جا می ای جابه صورت دوره
در مواقع غیرضروری و در مناطق خطرناک . شود باید خطرهای احتمالی در نظر گرفته شود در صورتی که از پرچمدار استفاده می. کرد

 .نباید از پرچمدار استفاده کرد
 با حرکت پیوسته کارگران و تجهیزات در  اجراییعملیات عملیات سیار پیوسته عملیاتی است که در آن -عملیات سیار پیوسته

 .کشی راه گیرد؛ مانند علف چینی راه، جارو کردن راه، سم پاشی کنار راه یا خط امتداد راه و بدون توقف و با سرعت کم صورت می
اگر .  ویژه، کافی استمرنگ و عالئاگر در عملیات سیار حجم ترافیک کم و قابلیت دید خوب باشد، استفاده از یک وسیله نقلیه با 

در . حجم ترافیک یا سرعت حرکت زیاد باشد، باید یک وسیله نقلیه محافظ مجهز به تابلو به دنبال وسیله نقلیه کار حرکت کند
 . شود جا می جایی منطقه کاری، جابه عملیات سیار ناحیه هشدار پیش آگاهی به همراه جابه

 :گردد سیار ارائه میعملیات های  طرحهایی از  ادامه  نمونهدر 
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 ) کمتر یا   دقیقه15 مدت زمان( عملیات سیار بر روی شانه راه -1
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)اختیاری(

 عملیات راهداری در
.پیش است  

کیلومتر......   

عملیات 
راهداری در 
 شانه راه

)اختیاری(ضربه گیر

کثر 
حدا

8
متر

کیلو
 

 

:نکات
، باید از وارد شود اگر عملیات به داخل خط مجاور شانه راه -1 

 مگر آن کهوسایل ثابت یا سیار انسداد خط استفاده شود؛ 
حجم میانگین ر و  مت3کم  دستمجاور  خط مانده  باقیعرض
 . باشدوسیله نقلیه  1500 کمتر از  روزانه مسیرترافیک

 کیلومتر در 5برای عملیات کندرو با سرعت کمتر از حدود  -2
 کار در فاصله محلهایی که چندین  ساعت و در وضعیت

باشد، به طوری که نتوان از وجود داشته از هم کمی 
داکثر فاصله تابلو  حدر این حالت. تابلوهای ثابت استفاده کرد

 . کیلومتر باشد8 ابتدای کار باید محلهشدار پیش آگاهی از 
 کیلومتر یا بیشتر 5/1 انجام کار های محل اگر فاصله بین -3

 یا وسیله نقلیه کار با سرعت جریان ترافیک بین آنها ،باشد
 وسیله نقلیه کار را بهتوان  میدر این حالت حرکت کند، 

 ؛ و کردمجهزگردان های  چراغ یا زن زرد های چشمک چراغ
 . نیستاخطاریدر این صورت نیازی به استفاده از تابلوهای 

با ( در جدول زیر فاصله توصیه شده بین وسیله نقلیه محافظ -4
 برای )فاصله حائل جلو (و منطقه کاری) گیر یا بدون ضربه

توان  فاصله را میاین . عملیات ثابت و سیار ارائه شده است
 .داردگیر، تغییر  ه توصیه کارخانه سازنده ضربهبسته ب

 
 

 بر حسب مترفاصله حائل جلو  

 ثابتعملیات  سیارعملیات 
 محدودیت سرعت

 )کیلومتر بر ساعت(
45 30 70 ≤ 
60 45 90- 80  
80 60 105- 95  
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 یا
و

 یا عملیات سیار  کیلومتر در ساعت5حرکت با سرعت بیش از ( دو طرفه - عملیات سیار در راه دوخطه-2
  ) دقیقه یا کمتر15 با مدت زمان

 
 
 

خط سمت راست
. استمسدود  

 تابلوی پیغام متغیر
)اختیاری(  

توصیه شده است که از ضربه گیر بر روی وسیله نقلیه محافظ
فاصله بین وسیله نقلیه محافظ و وسیله نقلیه . استفاده شود

 . متر باشد330تقریباً باید کار 

ای  و 

:نکات
تا امکانبا هم به کنار راه روند کار باید متناوباً وسیله نقلیه  محافظ و در صورت امکان، وسیله نقلیه  -1

پذیر نباشد در صورتی که انجام این کار به صورت متناوب امکان. سبقت جریان ترافیک فراهم شود
 . استفاده کرد محافظ در پشت وسیله نقلیه″ ممنوعبقتس ″توان از تابلوی  می

توان بر حسب عوارض زمین، مدت زمان فاصله بین وسیله نقلیه محافظ و وسیله نقلیه کار را می  -2
 نقلیه محافظ برایوسیلهاز . و عوامل دیگر تغییر داد)  جاده کشی در حالت خط(خشک شدن رنگ 

هر گاه فاصله دید توقف. شود عملیات در مسیر استفاده می انجامآگاهی دادن به رانندگان در مورد 
با سرعت ثابتو  فاصله حائل جلو  با حفظتا پشت وسیله نقلیه کافی باشد، وسیله نقلیه محافظ باید

 محدودیت دید، وسیلهبه دلیلهای افقی و قائم  در قوس. به دنبال وسیله نقلیه کار حرکت کند
 .سته و ایمن حرکت کندآه سرعت بانقلیه محافظ باید 

هم جهتکاهش سرعت ترافیک  یا وسیله نقلیه محافظ دیگری برای هشدار دادن و بهتر است از   -3
 .زنی پلیس راه نیز کمک گرفت توان از  اتومبیل گشت برای این منظور می. شوداستفاده یا مقابل 

 . گیر نصب شود ضربه کار  و نیز بر روی وسیله نقلیه، بر روی وسیله نقلیه محافظشود توصیه می  -4
 آنها تغییر صفحههنگامی که فعالیت کاری متوقف شده است، تابلوها باید پوشانده شوند و یا جهت  -5

 .داده شود
توان برای اخطار دادن به وسایل نقلیه عبوری استفاده از تابلوهای هشدار پیش آگاهی ثابت نیز می  -6

فاصله دید محدود است، بهو ا سرعت ترافیک زیاد  که حجم یهایی محلدر باید این تابلوها . کرد
 .کار گرفته شود
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 یا  کیلومتر در ساعت5حرکت با سرعت بیش از (سیار در راه دو خطه با استفاده از پرچمدار  عملیات -3
  )ای یا کمتر  دقیقه15عملیات سیار 

 

 حداقل

 فواصل تابلوها
A,B,C ) متر(  

سرعت محدودیت   
 کیلومتر بر ساعت

60 50-40  
105 65-55  
150 90-70  

 

 جاده در دست
 تعمیر است

 جاده در دست
 تعمیر است

احتیاط
جاده یک خطه 

 برای توقف
.آماده شوید  

 احتیاط
.به پرچمدار توجه کنید  

)اختیاری(  

  متر60پرچمدار

)اختیاری(ضربه گیر  

یباً 
تقر

3
متر

کیلو
 

 
 احتیاط

.به پرچمدار توجه کنید  

) متر1000 حداکثر(   

 احتیاط
.جاده یک خطه است  

)اختیاری(  

برای توقف 
.آماده شوید  

) متر1000حداکثر(  

A حداقل   

  متر60پرچمدار

 :نکات
 جاده در دست تعمیر″ فاصله بین تابلوهای -1

 .باشد کیلومتر 3تر از  نباید بیش″است
ها، مانند تقاطعی امکان از نقاط خاصصورت  در -2

در تعیینها، محدوده شهر و نظایر اینها  راه
 .شودناحیه کار استفاده محدوده 

 به”دار توجه کنید به پرچم“هشدار  تابلوی -3
 .شودجا  صورت متناوب به همراه عملیات جابه

داشتهاری وجود  اگر تقاطع راه فرعی در منطقه ک-4
تکمیلی مانند استفاده از  باشد، وسایل کنترل

ضروریدار و تابلو، در ورودی راه فرعی  پرچم
 .است

بهتر است از وسیله نقلیه محافظ دیگری برای -5
اخطار دادن و کاهش سرعت ترافیک هم جهت

از خودرو پلیس راه نیز. و مقابل استفاده کرد
 .برای همین منظور کمک گرفت
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  )ای یا کمتر  دقیقه15 -لیات سیارمع ( جدا شده عملیات سیار روی راه دو خطه-4

 

 

 

 . از ضربه گیر استفاده شود است کهتوصیه شده

2هنگامی که عرض شانه برای حرکت وسیله نقلیه
  وسیلهدر امتداد وسیله نقلیه باید  این،نباشدکافی 
 .حرکت کنددر همان خط  3 نقلیه

هنگامی که عرض شانه برای حرکت وسیله نقلیه
، وسیله نقلیه نباشد در داخل شانه کافی 1 محافظ

جاده  داخل خطوط تواند تا حدی می 1محافظ 
 .حرکت کند

 خط سمت راست
.مسدود است  

تابلوی پیغام متغیر
)اختیاری(  

تابلوی پیغام متغیر
)اختیاری(  

)اختیاری(ضربه گیر

کثر
حدا

8
متر

یلو
 ک

 

عملیات راهداری در 
 پیش است

)اختیاری(  

 . از ضربه گیر استفاده شود است کهتوصیه شده

 و یا
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 6فصل 
  نگهداری عالئم و تجهیزات ایمنی راهریزی و برنامه مدیریت

 

  مقدمه -6-1

کنندگان راه، و  ای عبارت است از بهبود خدمات، برآورده کردن توقعات استفاده های حمل و نقل جاده دغدغه اصلی مدیران بخش
شود و از طرف  ها بیشتر می ات مردم برای بهبود وضعیت راهها، انتظار هر ساله با افزایش ترافیک عبوری راه. ها جویی در هزینه صرفه

 .یابد دیگر تنگناهای اقتصادی و فشارهای سیاسی بر ادارات کل راه و ترابری افزایش می
گمان تعداد زیادی از تصادفات به دلیل نقایص   در کشور ما آمار دقیق و جامعی در مورد علل تصادفات در دسترس نیست ولی بی

عالئم عمودی و افقی و تجهیزات ایمنی راه است و این امر مسئولیت ادارات راه و ترابری را در مورد بهبود وضعیت و موجود در 
 .تر کرده است ها سنگین شرایط راه

مدیریت نگهداری . کنندگان راه و داشتن سیستم حمل و نقل کارآمد ضروری است ها برای ایمنی و راحتی استفاده نگهداری از راه
هدف از مدیریت  .شود های ادارات راه و ترابری می ها و کاهش هزینه مد موجب طوالنی شدن عمر مفید تسهیالت موجود در راهکارآ

مدیریت نگهداری باید با در نظر گرفتن . های نگهداری عالئم و تجهیزات ایمنی راه است ریزی شده فعالیت نگهداری انجام برنامه
 .های ملی حفاظت کند  رفاه عمومی باشد و از سرمایهمسائل اقتصادی در خدمت ایمنی و

  سیستم مدیریت نگهداری-6-2

مدیریت نگهداری از . ها است مدیریت نگهداری روشی برای استفاده بهینه از منابع به منظور تأمین سطح خدمات مشخص در راه
ین چارچوب اجرای برنامه نگهداری، پیگیری ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل تشکیل شده است که برای تعی های برنامه بخش

فرایند مدیریت نگهداری و ) 1-6(شکل . رود های انجام شده، به کار می ریزی شده با فعالیت های برنامه انجام کارها و مقایسه فعالیت
 . کند های مختلف آنها را مشخص می نحوه ارتباط بین بخش

 
 
 
 
 
 
 
 

 کنترل

ریزیبرنامه

فرایند مدیریت نگهداری:1-6شکل

سازماندهی

هدایت
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این سیستم شامل تعیین اهداف و استانداردهای . ریزی نگهداری است رایند سیستماتیک برنامهف سیستم مدیریت نگهداری
به طور کلی این سیستم . هاست بندی و کنترل فعالیت دهی، زمان ریزی کارها به منظور تعیین منابع مالی و انسانی، گزارش برنامه

در . کند های نگهداری به صورت مؤثر و مناسب مشخص می عالیتفرایندی را برای برنامه ریزی، سازماندهی، مدیریت و کنترل ف
 . عناصر مختلف سیستم مدیریت نگهداری عالئم وتجهیزات ایمنی ارائه شده است2-6شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :های سیستم مدیریت نگهداری بدین شرح است زیربخش
 ریزی و بودجه برنامه

 تعریف اهداف نگهداری؛ −
 های کاری؛ عالیتتعریف ف −
 های کاری؛ کدبندی فعالیت −
 تهیه استانداردهای اجرایی؛ −
 برداری از تسهیالت و امکانات موجود؛ فهرست −
 های واحد پرسنل، تجهیزات و مصالح؛ و هزینه −
 .های نگهداری بودجه فعالیت −

 

ریزیبرنامه
   تعریف اهداف نگهداری-
 های کاری و استانداردها  تعریف فعالیت-
 ها های کاری و بودجه ه  تعریف برنام-

 سازماندهی
   مشخص کردن منابع مورد نیاز-
   سازماندهی منابع-
 تخصیص منابع -

هدایت اجرا
 ها   تعیین فعالیت-
 ها فعالیتبندی    زمان-
 ها فعالیت  نظارت بر -

 کنترل
 دهی   گزارش-
   ارزیابی عملکرد-
   تعیین اقدامات اصالحی-
  اصالح سیستم-

 عناصر سیستم مدیریت نگهداری:2-6شکل
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 سازماندهی و تخصیص 
 تعیین منابع مورد نیاز نگهداری؛ −
 تعیین کارهای فصلی و سالیانه؛ −
 . خصیص منابع به کاریت −

 هدایت اجرا
 های کاری؛ تدوین برنامه −
 بندی کارها؛ های زمان روش −
 .ای بندی کارها به صورت یک یا دو هفته زمان −

 کنترل و ارزیابی
 های کاری انجام شده و موقعیت و کیفیت آنها؛ تهیه گزارش از فعالیت −
 تهیه گزارش از منابع مصرفی برای انجام کارها؛ −
 ریزی شده؛ ای کارهای اجرا شده با کارهای برنامه یسهارزیابی مقا −
 های وضعیت بودجه؛ کنترل گزارش −
 های وضعیت کاری؛ کنترل گزارش −
 .ارزیابی استانداردها −
 . نمودار تفصیلی فرایند مدیریت نگهداری عالئم و تجهیزات ایمنی ارائه شده است3-6در شکل 

  تشریح عناصر سیستم مدیریت نگهداری-6-3

 ی  اجزای اصل-6-3-1
 :اند از  عبارتنگهداریهای مدیریت  اجزاء اصلی سیستم

 های کاری، پرسنل، تجهیزات و مصالح؛ تعریف استانداردهای اجرایی برای فعالیت −
ها و ارزیابی تأثیر عوامل خارجی مانند آب و هوا  تعیین حجم کارها با توجه به فهرست تسهیالت مختلف موجود در راه −

  تسهیالت مورد نظر؛و ترافیک بر روی
های مشخص  بینی حجم کارها در برنامه پیش) پرسنل، تجهیزات و مصالح( الزم برای هر یک از منابع  تعیین بودجه −

 ؛)ها، مقدار و موقعیت شامل فعالیت(شده 
های  ودیتریزی شده برای استفاده مؤثر و بهینه از منابع و کاهش تغییرات در محد های کاری برنامه بندی فعالیت زمان −

 تجهیزات و نیروی انسانی و نگه داشتن وضعیت تسهیالت راه در شرایط ایمن و مطلوب؛ و
گیری و ارائه  ایجاد سیستم اطالعات مدیریتی برای فراهم آوردن اطالعات اساسی برای مدیران به منظور تصمیم −

 . های ویژه برای کنترل و توسعه برنامه گزارش
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ریزی برنامهسازماندهی مدیریت کنترل  

 اطالعات
 منابع

 ضوابط
ریزی برنامه  

 سطوح خدمت

ت
عالی

ف
 

ای 
ه

نامهبر
کار 

سالیانه 
و 

بودجه

منابع مورد
 نیاز

توزیع
 کارها

تقویم کاری

کارهای 
درخواست 

کارهای عقب 
مانده و ناتمام 

بندی  زمان
گزارش کار 

 کار

هایگزارش
هزینه و اجرا

اجراء

ارزیابی
ها  فعالیتو مدیریت  

روز آمد کردن
ریزی برنامه  

نمودار اطالعات فرایند مدیریت نگهداری:3-6شکل   

فهرست برداری و
 ارزیابی وضعیت 

٤-٦
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ریزی باید مشخص شود، این جزئیات و دیگر جزئیات  های مربوط به برنامه برای ایجاد سیستم مدیریت نگهداری جزئیات بخش
 :اند مدیریت نگهداری در ادامه مشخص شده

 :انواع اطالعات الزم برای سیستم مدیریت نگهداری
 مدیریت اطالعات واحد  −
 اطالعات فهرست تسهیالت موجود −
 فهرست هزینه پرسنل، تجهیزات و مصالح −
 های نگهداری اطالعات فعالیت −
 اطالعات موقعیت انجام کارها −

 :فرایندها و سؤاالت مطرح در مدیریت نگهداری
 ؛)ای ای و منطقه واحدهای مدیریتی ناحیه(نحوه سازماندهی کارهای نگهداری  −
  آن؛تعریف نگهداری و سطوح −
 های نگهداری؛ لیست فعالیت −
 ؛)استاندارد تعداد و سطح خدمت(های نگهداری  بندی و تعیین میزان انجام فعالیت زمان −
 ؛)ها منابع و هزینه(کردن تعداد پرسنل، تجهیزات و مصالح مورد نیاز  مشخص −
 ؛)تقویم کاری(های نگهداری  زمان انجام فعالیت −
 ؛)ها راهنمای فعالیت(ها  عالیتهای انجام ف محل، موقعیت، علت و روش −
 ؛)برنامه کاری و بودجه مطلوب(تعریف سطح بهینه نگهداری  −
 ؛)ریزی کارها برنامه(تعریف سطح نگهداری با توجه به میزان بودجه در نظر گرفته شده  −
 ؛)های معوق نگهداری(های مطلوب  ریزی شده با برنامه های کاری طرح ارزیابی تفاوت بین برنامه −
 ؛ و)گزارش کار(ارهای انجام شده یا درخواست شده میزان ک −
 ).های ارزیابی گزارش(ریزی شده و کارهای انجام شده  مقایسه و ارزیابی کارهای برنامه −

 های آندهای کاری و استاندار  فعالیت-6-3-2
در . شود ه کار مشخص میدر این تعریف، نام و شمار.  نگهداری، ابتدا باید کارهای نگهداری تعریف شود برای انجام برنامه

 15 الی 10(شود و بقیه  های کاری الزم و معمول در نگهداری تعریف می  درصد فعالیت90 تا 85حدود ) ها کاربرگ(های کاری  فرم
 .کند توسط گروه بازرسی تعریف و به لیست فعالیت اضافه می) درصد

این استانداردها برای تعریف اقدامات الزم به . ص تعریف شودها در سطح خدمات مشخ استانداردهای کمی باید برای انجام فعالیت
استانداردهای عملکردی بهترین روش انجام . اند روند، و عموماً بر پایه تجربه منظور رسیدن به سطح خدمت مشخص به کار می

ها و همچنین  ز برای انجام فعالیتدر این استانداردها تعداد مناسب پرسنل، تجهیزات و مصالح مورد نیا. دهند ها را نشان می فعالیت
 .شود میزان کارهای روزانه مشخص می
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 ها های کاری و تخمین هزینه  تدوین برنامه-6-3-3
برداری از تمامی تسهیالتی که نیاز به نگهداری دارند، الزم و ضروری  ها، فهرست های کاری و تخمین هزینه برای تدوین برنامه

از لیست استاندارد انجام کارها . شود کارها براساس هزینه واحد پرسنل، تجهیزات و مصالح انجام میتخمین هزینه اجرای واحد . است
 .شود ها استفاده می برای تعیین هزینه متوسط روزانه فعالیت

کاری های  توان برنامه  واحد کارها، می براساس فهرست تسهیالت موجود و استانداردهای کمی و استانداردهای عملکردی و هزینه
 کردن حجم کارهای سالیانه، و استانداردهای عملکردی  استانداردهای کمی برای مشخص. سالیانه و هزینه اجرای آنها را تعیین کرد

 .رود های نگهداری به کار می برای مشخص کردن تعداد پرسنل، تجهیزات و مصالح الزم برای فعالیت
های کارها، میزان بودجه عملیات نگهداری مشخص  یاز و جمع کردن هزینههای واحد در حجم منابع مورد ن با ضرب کردن هزینه

آید و نه با اعمال ضریب تورم در  های نگهداری به دست می تخمین بودجه عملیاتی براساس حجم و روش انجام فعالیت. شود می
 .بودجه سال ماقبل

  سازماندهی و تخصیص منابع-6-3-4
در توزیع کارها باید . های مختلف سال توزیع یکنواخت شود  حجم کارها باید در بین ماههای کاری، برای انجام مطلوب برنامه

ریزی سالیانه به منظور تأمین پرسنل،  با مشخص شدن حجم کارهای ماهیانه، برنامه. ها بر انجام کارها مدنظر قرار گیرد تأثیر فصل
 .شود تاه مدت مشخص میهای کو بندی گیرد و سپس زمان تجهیزات و مصالح الزم انجام می

های  با در نظر گرفتن محدودیت. های آن مناطق و معیارهای دیگر انجام داد بندی راه توان با توجه به طبقه تخصیص بودجه را می
 .توان تخصیص بودجه برای هر فعالیت کاری را با دقت بیشتری انجام داد فنی، مالی و انسانی می

 بندی کارها  تعیین و زمان-6-3-5
بنابراین . ریزی شده مطمئن شد رای تأمین سطح خدمات مطلوب و استفاده مناسب از بودجه، باید از انجام کارهای برنامهب

بعد از . اند نباید به بوته فراموشی سپرده شوند ریزی شده اند نباید انجام شوند و کارهایی هم که برنامه ریزی نشده کارهایی که برنامه
بندی کارها به  های ساده برای تدوین و زمان ری سالیانه و بودجه سالیانه، مدیران می توانند از روشهای کا مشخص شدن برنامه

 . منظور اطمینان از انجام آنها مطابق برنامه طرح ریزی شده، استفاده کنند
ا حد ممکن کارهای ت. شود ای و با توجه به تقویم کارهای سالیانه انجام می بندی کارها به صورت دو هفته  زمان معموالً

های  های کاری در شرایط خاص بیش از زمان چنانچه زمان انجام فعالیت. ریزی شده باید در زمان مقرر خود انجام شود برنامه
 . کاری اصالح شود ریزی شده به طول انجامد، باید برنامه برنامه

 . وزانه پرسنل استفاده کردتوان از دستور کارهای ر ریزی شده می برای اطمینان از انجام کار برنامه
 .دستور کار، فرمی است که در آن مقدار کار معینی که پرسنل باید بر روی کار شخصی انجام دهند، مشخص شده است
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  تهیه گزارش و ارزیابی کارها-6-3-6
ضمناً . نگهداری استفاده کردهای  توان برای پیگیری پرسنل، تجهیزات و مصالح مورد استفاده در فعالیت های کار روزانه می از فرم
. توان برای گزارش میزان کار انجام شده، مکان انجام کارها و میزان منابع مورد استفاده در انجام کارها بهره گرفت ها می از این فرم
 .شود ها معموالً در پایان روز کاری و یا در پایان انجام هر کار تکمیل می این فرم

چنانچه .  روزانه را به دقت کنترل کنند تا از انجام صحیح کار و رعایت استانداردها مطمئن شوندهای توانند گزارش ناظران، می
تناقض یا مشکلی مشاهده شود باید بالفاصله پیگیری گردد تا علت آن شناخته شود و در صورت نیاز نسبت به انجام فعالیتهای 

 .اصالحی اقدام شود
های  گزارش. های ارزیابی عملکرد ماهیانه تهیه گردد ورت ماهیانه خالصه کرد تا گزارشتوان به ص های روزانه کاری را می گزارش

ها در صورت مشاهده اختالف زیاد  در این گزارش. شود ماهیانه برای ارزیابی اجرا و پیگیری پیشرفت کارها مطابق برنامه استفاده می
بدون ارزیابی و کنترل، اطمینان الزم در مورد . امر بررسی شودهای کاری و میزان بودجه صرف شده الزم است دالیل  بین برنامه

 . آید ها در مدیریت نگهداری به دست نمی انجام درست فعالیت
های کنترلی سیستم مدیریت نگهداری عالئم و تجهیزات ایمنی راه شامل مواردی از قبیل امور اداری، امور فنی،  سایر جنبه

 .ه مطرح خواهد شدمصالح و امور مالی است که در ادام

  کنترل اداری-6-3-6-1

وری، محاسبات برنامه کار و بایگانی سوابق  های نگهداری از طریق استانداردهای بهره  با مدیریت فعالیت، مرتبطکنترل اداری
 .است

 وری  استانداردهای بهره-
های کار و ترکیب  ند و موضوع کار، روشا اند از معیارهایی که برای فعالیتی خاص وضع شده ت وری عبار استانداردهای بهره

 .کنند وری و بازده مورد انتظار را مشخص می مناسب گروه و  میزان بهره
های  انگیزترین بخش وری نگهداری عالئم و تجهیزات ایمنی یکی از دشوارترین و بحث بینانه برای بهره تعیین استانداردهای واقع

هایی برای تعیین اینکه آیا گروه به اهداف برنامه رسیده است یا نه   نگهداری باید روشولی در هر سیستم. هر برنامه نگهداری است
تواند به شکل تخصیص مجدد منابع، تعدیل  ها لزوماً به معنای اقدامات تقابلی نیست بلکه می تصحیح فعالیت. شود فراهم 

 . کارکنان باشدهای آموزشی خاص برای استانداردهای عملکردی و تأمین تجهیزات و یا دوره
دهنده کار  ای طراحی شده است که نشان این برگه به گونه. شود ای از برگه استاندارد عملکردی مشاهده می  نمونه4-6در شکل 

نیروی کار، تجهیزات  ( گیرد ، آنچه که مورد استفاده قرار می)منظور(، چرا باید انجام شود )شرح(، آنچه که باید انجام شود )اقدام(الزم 
 .باشد) وری بهره(و نرخ انجام کار ) روش(، چگونگی انجام کار ) وسایلو
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 : شماره  تابلوجایگزینی نصب یا :اقدام

 شرح و منظور کار
 .ی آنترافیکبازیابی عملکرد مطلوب تعمیر و نصب تابلوها به منظور 

 معیارهای عملکردی
 سایر تابلوها در  و ساعت12 تابلوهای اخطاری و انتظامی در مدت : استبندی به این ترتیب  ارائه خدمات اولویت،برحسب درخواست

تمامی .  باشدایرانهای  نامه عالئم راه  باید مطابق آیینمورد استفادهیابی، نصب و نوع تابلوهای  مکان. شوند  روز جایگزین 4مدت 
 . ریزی شود  برنامهرفع عیب آنها و برای  شوندص و تابلوهای معیوب مشخگیرند قرار می بازرسی  موردها باید به طور منظم راه

                    سرپرست واحد عالئم راهنمایی ریزی مسئول برنامه

 
 نمونه نیازهای روزانه گروه روش کار استاندارد

 نیروی کار
 ) اوقات3/1دو نفر در ( نفر 3 تا 1

 تجهیزات 
بندی تابلو و پایه و  مجهز به قفسه( دستگاه وانت بار 2 -        

 ) اوقات3/1یک دستگاه در ) (وینچ           
   ابزارآالت دستی-        

 . لوازم ایمنی را نصب کنید-1
 . گودال حفر کنید، با استفاده از ابزار مناسب-2
 با استفاده از وسایل مناسب پایه و صفحه تابلو را سر هم -3

 .کنید
ها از نظر  نامه عالئم راه  تابلو را مطابق با استانداردهای آیین-4

 .ارتفاع، فاصله از خط محور و مانند آن نصب کنید
 نوع، محل و کد تابلو را برای افزودن یا تغییر دادن سیاهه -5

 .تابلوها ثبت کنید
 و به محل بعدی خدمت حرکت نید ایمنی را جمع ک وسایل-6

 .کنید
 
 

 

 مصالح
 صفحه تابلو -       
 پایه تابلو -       
  خاص نصب مصالح-       

 

 نتایج اجرای استاندارد

  ساعت روز10 تابلو در هر 8نصب 
  ساعت روز8 تابلو در هر 6-7نصب 

 :تذکر
 .ریزی شده براساس اولویت خدماتی طی کنید مسیر مشخص شده را برای جایگزینی تابلوهای برنامه

 :یختار       :تصویب کننده
  نمونه استاندارد عملکردی نصب یا جایگزینی تابلو:4-6شکل 
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  تنظیم برنامه کاری-
این برنامه . ترین اجزای کنترل مدیریتی عملیات نگهداری عالئم و تجهیزات ایمنی راه، تهیه برنامه کاری ساالنه است از مهم

براساس این .  خود مناسب تشخیص داده است، تنظیم شودهای نگهداری کاری باید براساس سطح خدمتی که اداره کل برای فعالیت
 .توان با توجه به سیاهه و سوابق تابلوها تعیین کرد سطح خدمت، مقدار کار الزم برای هر فعالیت را می

ی نمونه مقادیر فراوان.  آن فعالیت ضرب شود″ای فراوانی برنامه″برای محاسبه برنامه کار ساالنه باید مقدار هر فعالیت در 
 . ارائه شده است1-6ای در جدول  برنامه

 
  ای نگهداری تابلوها  مقادیر فراوانی برنامه:1-6جدول 

 فعالیت ای فراوانی برنامه گیری واحد اندازه
 نظافت تابلو  بار در سال2 -

 صافکاری پایه مطابق نیاز -

 تعمیر رویه مطابق نیاز -

 تعویض رویه مطابق نیاز متر مربع

 تعویض پایه یازمطابق ن -

 
.  تابلو نیاز به نظافت دارند3000شود که در یک اداره کل راه و ترابری ساالنه   فرض می1-6برای مثال با کاربرد مقادیر جدول 

ین ، به این ترتیب مقدار کار ساالنه برای ا) تابلو در سال2×3000 = 6000( بار در سال است 2ها  ای نظافت تابلو مقدار فراوانی برنامه
 .آید  تابلو به دست می6000فعالیت براساس 

برای به دست آوردن مقدار نیروی کار و مصالح الزم برای انجام این فعالیت باید تعداد واحد کار الزم برای هر فعالیت همراه با 
 :  تابلو در روز، خواهیم داشت30وری معادل نظافت  با در نظر گرفتن بهره. وری مشخص باشد استاندارد بهره

 6000) تابلو در سال (÷30) وری نظافت تابلو در روز برای هر گروه بهره=(200 روزکاری -گروه
 :آید با در نظر گرفتن دو گروه دو نفره با یک وانت بار و یک دستگاه شوینده برای هر گروه منابع الزم مطابق زیر بدست می

 200)  در سالگروه روز کاری (÷2) گروه= ( 100 )روزکاری هر گروه در سال(
 100) روز کاری در سال (×2) نفر در  هر گروه (×2)گروه= (400)   روزکاری در سال-نفر(

 100) روزکاری هر گروه در سال (×1) وانت در هر گروه (×2) گروه= (200روز استفاده از وانت در سال 
 100)روزکاری هر گروه در سال (×1) دستگاه شوینده در هر گروه (×2) گروه=(200روز استفاده از شوینده در سال 

 .هیچ مصالحی به غیر از مواد شوینده نیاز نیست
پذیر خواهد بود تا  های واحد نیروی کار، تجهیزات و مصالح، محاسبه کل هزینه نگهداری این فعالیت امکان بر مبنای هزینه

 . براساس آن بودجه الزم تعیین شود
  بایگانی سوابق-

 :توان این موارد را مستند کرد یگانی جامع میبا استفاده از سیستم با
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 ؛های کاری کار انجام شده به وسیله گروه −
 استانداردهای اجرایی؛ وانطباق کار با میزان  −
 .سوابق کار انجام شده در یک محل −

تهیه میدانی سیستم بایگانی شامل یک فرم برای ثبت اقدامات نگهداری عالئم و تجهیزات مورد استفاده و یک یادداشت روزانه 
 .است به وسیله سرکارگر یا بازرس نگهداری شده

  کنترل فنی-6-3-6-2

د ر این مواترین همم. های نگهداری دارد  که تأثیر مستقیم بر روی هزینه فعالیتکند  اتخاذ میای های فنی  تصمیممعموالًمدیریت 
 :به شرح زیر است

  مالحظات عمر مفید مصالح و تجهیزات-
 :در نظر گرفته شوند از این قرارندباید  در هنگام انتخاب یک محصول برای نگهداری عالئم و تجهیزات ایمنی هایی که مشخصه
قابلیت اطمینان که تابعی از عملکرد مصالح است و قابلیت تجهیزات یا مصالح را در حفظ عملکرد و انجام وظایف  −

 دهد؛ بدون انقطاع و یا افت نشان می
 شود؛ و ابلیت تجهیزات و مصالح در پذیرش عملیات ساده نگهداری اطالق میقابلیت نگهداری که به ق −
مقاومت در مقابل عوامل تخریب که دوام مصالح یا تجهیزات در اثر عواملی مانند وضعیت آب و هوایی بسیار نامساعد،  −

 .کند خرابکاری و نظایر آن را مطرح می
در بسیاری از موارد، قبول . اید عمر مفید محصول در نظر گرفته شودگیری در مورد خرید مصالح یا تجهیزات ب هنگام تصمیم

به عالوه اقالم ارزان قیمت ممکن است . برداری و نگهداری جبران شود های بهره تواند با کاهش هزینه گذاری اولیه بیشتر می سرمایه
توان به انواع ورقه  برای مثال می. ص داشته باشندچندان قابل اطمینان نباشند و نیاز به اقدامات نگهداری فراوان و یا تجهیزات خا

 .تر، قابلیت اطمینان و نگهداری بیشتری دارد روکش تابلو اشاره کرد که نوع گران
 فنی مشخصات -

های  با توجه به محدودیت. ها در طول عمر مفید مصالح یا تجهیزات شود تواند باعث کاهش هزینه مشخصات فنی مناسب می
تواند  هر اداره کل می. اند، دوام مصالح و تجهیزات موضوعی حیاتی خواهد بود  ادارات کل راه و ترابری با آن مواجه باًای که غال بودجه

های نگهداری خود را کاهش  ها و هزینه پذیری، فعالیت با تهیه مشخصات فنی محصوالت از نظر قابلیت اطمینان، نگهداری و آسیب
 .دهد

ها  این آزمایش. های الزم از سوی اداره کل انجام گیرد د قبل از خرید مقادیر زیاد، آزمایشبرای تضمین کیفیت محصول بای
 .المللی و یا به صورت تجربی در محل انجام شود نامه و استانداردهای ملی یا بین ممکن است براساس آیین

 جویی در هزینه  راهکارهای صرفه-
 :ر برنامه نگهداری تابلو وجود دارد؛ از جملهها در ه جویی هزینه راهکارهای زیادی برای صرفه

 تر؛ های پایین های بزرگ به منظور کسب قیمت خرید کلی و یا تالش برای دعوت به مناقصه شرکت −
 افزایش دامنه دعوت به مناقصه به منظور ایجاد رقابت بیشتر در مصالح و تجهیزات ؛ −
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 ت ساالنه انجام شود؛بینی مصالح و تجهیزات الزم در حدی که خرید به صور پیش −
 بازیافت مصالح برای کاهش خرید مصالح تابلوی جدید؛ −
 برداشتن عالئم و تجهیزات ایمنی غیر ضروری؛  −
 های راهسازی؛و های نگهداری مانند نصب عالئم و تجهیزات ایمنی جدید در پروژه گنجاندن برخی فعالیت −
ها به   شده از سوی اداره کل ایمنی و حریم راهاستفاده از مشخصات مصالح و فهرست محصوالت مورد قبول تهیه −

 منظور کاهش احتمال خرید مصالح یا تجهیزات مغایر با مشخصات الزم؛
 های نگهداری؛ و های خاص ساخت و نصب برای کاهش هزینه استفاده از روش −
 با نیاز نگهداری به کارگیری کامپیوتر در ثبت سوابق نگهداری عالئم و تجهیزات ایمنی به منظور شناسایی مناطق −

 .زیاد

  کنترل مصالح-6-3-6-3

کند که توجه دقیق به خرید، انبار و توزیع اقالم الزم برای نگهداری عالئم و تجهیزات ایمنی  کنترل مدیریتی کارآمد ایجاب می
 .ثبت سوابق استفاده کردبرای کنترل مدیریتی مصالح می توان از سیاهه عالئم و تجهیزات ایمنی وفرم های بایگانی . راه مبذول شود

های ساخت و اجرای عالئم و تجهیزات ایمنی جدید را، هنگامی که ذخیره  تواند سفارش با استفاده از این اطالعات، کامپیوتر می
 .مصالح کمتر از مقداری معین است، به تعلیق درآورد

  کنترل مالی-6-3-6-4

های محدود، بیانگر نیاز به کنترل مالی فرایند نگهداری   جذب بودجهرشد تقاضای خدمات و رقابت شدید میان مؤسسات دولتی در
 جایگزینی عالئم و  بندی و تنظیم برنامه ها، بودجه های مالی شامل، حسابداری هزینه کنترل. هاست عالئم و تجهیزات ایمنی راه

 .تجهیزات است
بندی نگهداری، بودجه مورد نیاز و  ایمنی، اولویتهای مالی ضروری است براساس سیاهه عالئم و تجهیزات  برای تحقق کنترل

توان با محاسبه تعدادی از هر نوع عالئم و تجهیزات ایمنی که نیاز به نگهداری دارند،  این کار را می. خرید مصالح مشخص شود
 .های اضافی نگهداری انجام داد هزینه مصالح و سایر هزینه

ها از اعتبارات موجود فراتر رود،  اگر هزینه. ینه نگهداری و بودجه الزم تهیه کردبه این ترتیب می توان فهرستی از مقادیر وهز
 .بندی جدیدی تنظیم شود پارامترها را باید تغییر داد تا فهرست اولویت

های  به علت محدودیت. تواند در بودجه بگذارد نکته دیگر در کنترل مالی، تأثیری است که عالئم و تجهیزات ایمنی معیوب می
رویکرد واقع بینانه به این مسئله . الی و نیروی انسانی امکان جایگزینی همه عالئم و تجهیزات معیوب در طول یک سال وجود نداردم

به این ترتیب مبنای مستمری . ای سیستماتیک برای جایگزینی درصد معینی از عالئم و تجهیزات ایمنی در هر سال است تهیه برنامه
 .شود برای جایگزینی ایجاد می

 :اند های نگهداری عالئم و تجهیزات ایمنی بستگی به عوامل متعددی دارد، که از آن جمله هزینه
 اندازه سیستم عالئم و تجهیزات؛ −
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 های جایگزینی عالئم و تجهیزات براساس حداقل استانداردها؛ سیاست −
 نوع مصالح مصرفی؛ −
 میزان خرابکاری؛ −
 شدت عوامل آب و هوایی و محیطی؛ و −
 .های پرسنلی هزینه −

 .هر یک از این عوامل فوق باید براساس آخرین اطالعات موجود برآورد شود تا براساس آن اعتبارات مورد نیاز مشخص گردد
 .یکی از عوامل مهم در کنترل مالی نگهداری عالئم و تجهیزات ایمنی انتخاب نوع مصالح با توجه به دوام و عمر مصالح است

 : عوامل زیر باید در نظر گرفته شوددر تحلیل هزینه دوره عمر،
 ؛هزینه ساخت شامل مصالح و نیروی کار −
 ؛ و نیروی کارتجهیزاتهزینه نصب شامل مصالح،  −
  ودوره عمر مصالح؛ −
 .منافع −

 های مدیریت نگهداری  مزایای کاربرد سیستم-6-4

 :مزایای استفاده از سیستم مدیریت نگهداری بدین شرح است
 .کند ر تعیین وضعیت اموال، سطح خدمت نگهداری و نتایج برنامه کمک میسیستم مدیریت نگهداری د −
های مختلف را با در نظر گرفتن محدودیت بودجه مقایسه و بهترین  توانند طرح با استفاده از این سیستم مدیران می −

 .آنها را انتخاب کنند
 .رساند بودجه ثابت یاری میسیستم مدیریت نگهداری به مدیران برای حداکثر کردن منافع پروژه در یک  −
ها، مدیران را در برآورده کردن انتظارات آنان  سیستم مدیریت نگهداری با دریافت گزارش از استفاده کنندگان راه −

 .کند کمک می
های تخصیص بودجه، بین منابع و بودجه مورد نیاز هماهنگی ایجاد  سیستم مدیریت نگهداری با به کار گیری تکنیک −

 .کند می
 .های نگهداری هستند  انواع فعالیت تفاده از این سیستم مدیران قادر به ارزیابی هزینهبا اس −

 :های مدیریت نگهداری باید موارد زیر در نظر گرفته شود برای توسعه و بهبود برنامه
 ها؛ های آموزشی پرسنل و  بهنگام کردن آموزش فراهم آوردن فرصت −
 های اصلی نگهداری؛ ت برای فعالیتتوسعه استانداردهای نگهداری یا سطوح خدم −
 توسعه استانداردهای اجرایی برای تعیین تعداد و سطح پرسنل نگهداری؛ −
های منابع انسانی، تجهیزات و مصالح و  آماده کردن برنامه نگهداری سالیانه با توجه به بودجه سالیانه و محدودیت −

 های آنها؛ هزینه
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 سازی منابع؛ لیانه براساس بودجه نگهداری با بهینههای نگهداری اصلی سا ریزی فعالیت برنامه −
توسعه و بهنگام سازی سالیانه برنامه بلند مدت تعویض تجهیزات شامل تمام تجهیزات اصلی استفاده شده در  −

 های نگهداری؛ برنامه
  اجرایی؛های کاری انجام شده سالیانه با استانداردهای دهی اطالعاتی برای مقایسه فعالیت ایجاد سیستم گزارش −
های نگهداری   بار در هر سال با پرسنل نظارت به منظور حداقل کردن هزینه فعالیت2کم  بحث و تبادل نظر دست −

 ؛)بحث و تبادل نظر در مورد منابع(
 فراهم کردن اطالعات کافی برای تمامی پرسنل نگهداری با توجه به اهداف و موضوعات برنامه مدیریت نگهداری؛ و −
هایی که موجب بهبود وضعیت اجرایی و  های جدید، تولید، تجهیزات و ایده جدید و ارزیابی تکنیکانجام مطالعات  −

 .شود های مدیریت نگهداری می  فعالیت کاهش هزینه
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 گرامیخواننده 

ریزی  دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه
صد عنوان نشریه پانکشور، با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افزون بر 

ت فنی عمومی و مقاله، نامه، ضابطه، معیار، دستورالعمل، مشخصا  فنی، در قالب آیین-تخصصی 
نشریه پیوست در راستای موارد یاد شده تهیه شده، تا . صورت تألیف و ترجمه، تهیه و ابالغ کرده است به

 لحاظ  به این. در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیتهای عمرانی به کار برده شود
 اخیر به چاپ رسیده است به اطالع هایطی سالبرای آشنایی بیشتر، فهرست عناوین نشریاتی که 

 .شود پژوهان محترم رسانده می کنندگان و دانش استفاده
 .مراجعه نمایید   http://tec.mporg.ir   لطفاً برای اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی

 دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله
 





 
 ریزی کشور هسازمان مدیریت و برنام

 معاونت امور فنی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اخیرهای ساله درمنتشر شد فهرست نشریات
 دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله

رریزی کشو سازمان مدیریت و برنامه



 نوع تاريخ انتشار چاپ
شماره  عنوان نشريه

دستورالعمل  آخر اول نشريه
 مالحظات

 
 تجديدنظر دوم ۱  ۱۳۸۳ ۵۵ مشخصات فني عمومي کارهاي ساختماني 

 مشخصات فني عمومي و اجرايي تأسيسات برقي كارهاي ساختماني
  ۳  ۱۳۸۵ ۱۱۰-۲  تأسيسات برق جريان ضعيف–جلد دوم 

  ساختمانمكانيكيمشخصات فني عمومي تأسيسات 
  ۱  ۱۳۸۵ ۱۲۸-۶ هاي جزئيات نقشه – ششمجلد 

 يارهاي طرح و اجراي سيلوهاي بتني ضوابط و مع
  مشخصات فني عمومي و اجرايي سازه و معماري سيلو –جلد اول 

)۱-۲۳۵( 
  مشخصات فني عمومي و اجرايي تأسيسات برق سيلو –جلد دوم 

)۲-۲۳۵( 
  مشخصات فني عمومي و اجرايي تأسيسات مکانيکي –جلد سوم 

 )۲۳۵-۳(سيلو 
 ل موقت سيلو معيارهاي فني و تحوي–جلد چهارم 

۲۳۵ 

 
 
۱۳۸۲ 
۱۳۸۱ 
۱۳۸۳ 
۱۳۸۴ 
 

 ۳  

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۴۰ راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ايران 
 فهرست جزئيات خدمات مهندسي مطالعات مرحله دوم

  ۳  ۱۳۸۵ ۲۴۴-۱ بندي اراضي كشاورزي تسطيح و قطعه
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۴۵ ضوابط طراحي سينما

 و معماري براي افراد معلول جسميضوابط و مقررات شهرسازي 
  ۱  ۱۳۸۲ ۲۴۶ حرکتي

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۴۷ دستورالعمل حفاظت و ايمني در کارگاههاي سدسازي
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۴۸ فرسايش و رسوبگذاري در محدوده آبشکنها

فهرست خدمات مرحله توجيهي مطالعات ايزوتوپي و رديابي مصنوعي 
  ۲  ۱۳۸۲ ۲۴۹ منابع آب زيرزميني

  ۱  ۱۳۸۲ ۲۵۰ نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پيش تنيدهآيين 
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۱ فهرست خدمات مطالعات بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۲ رفتارسنجي فضاهاي زيرزميني درحين اجرا
  ۱  ۱۳۸۲ ۲۵۳ آيين نامه نظارت و کنترل برعمليات و خدمات نقشه برداري

 :يامدهاي زيست محيطي پروژه هاي عمرانيدستورالعمل ارزيابي پ
 دستورالعمل عمومي ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي پروژه هاي –جلد اول 
 )۲۵۴-۱(عمراني

 شرح خدمات بررسي اوليه و مطالعات تفصيلي ارزيابي آثارزيست محيطي –جلد دوم 
 )۲۵۴-۲(طرح عمراني 

 )۲۵۴-۳..(... دستورالعمل هاي اختصاصي پروژه هاي آب –جلد سوم 

۲۵۴ ۱۳۸۲  

 
۳ 
۱ 
۳ 

 

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۵ دستورالعمل آزمايشهاي آبشويي خاکهاي شور وسديمي در ايران
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۶ استانداردهاي نقشه کشي ساختماني

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۷ دستورالعمل تهيه طرح مديريت مناطق تحت حفاظت
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۸ دستورالعمل بررسيهاي اقتصادي منابع آب

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۹ العمل آزمون ميکروبيولوژي آبدستور
راهنماي تعيين عمق فرسايش و روشهاي مقابله باآن درمحدوده پايه 

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۰ هاي پل
ضوابط و معيارهاي فني روشهاي آبياري تحت فشار مشخصات فني 

  ۱  ۱۳۸۲ ۲۶۱ عمومي آبياري تحت فشار
مرحله هاي ( فهرست جزئيات خدمات مطالعات تاسيسات آبگيري 

  ۲  ۱۳۸۲ ۲۶۲ )شناسائي ، اول و دوم ايستگاههاي پمپاژ 



 نوع تاريخ انتشار چاپ
شماره  عنوان نشريه

دستورالعمل  آخر اول نشريه
 مالحظات

 
( فهرست جزئيات خدمات مهندسي مطالعات تاسيسات آبگيري 

  ۲  ۱۳۸۲ ۲۶۳ )سردخانه سازي
  ۱  ۱۳۸۲ ۲۶۴ آيين نامه اتصاالت سازه هاي فوالدي ايران

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۵ برپايي آزمايشگاه آب
 ديته  و قليائيت آب دستورالعمل تعييين اسي-۱
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۶  دستورالعمل تعيين نيتروژن آب-۲

 هاي کشور  نامه ايمني راه  آيين
 ۲۶۷-۱ )جلد اول(ايمني راه و حريم 

 ۲۶۷-۲ )جلد دوم(ايمني ابنيه فني 
 ۲۶۷-۳ )جلد سوم(ايمني عالئم 

 ۲۶۷-۴ )جلد چهارم(تجهيزات ايمني راه 
 ۲۶۷-۵ )جلد پنجم(تأسيسات ايمني راه 

 ۲۶۷-۶ )جلد ششم(برداري  ايمني بهره
 ۲۶۷-۷) جلد هفتم(ايمني در عمليات اجرايي 

۲۶۷ ۱۳۸۴  ۱  

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۸ ها  هاي خاکريز و روسازي راه  دستورالعمل تثبيت اليه
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۹ بندي رسوب  هاي دانه راهنماي آزمايش
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۰ رهاي عمومي کشو ريزي و طراحي کتابخانه معيارهاي برنامه
بـراي محاسـبات    )DESIGN CONDITIONS(شرايط طراحي 

تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع مخـصوص تعـدادي از            
 شهرهاي کشور 

۲۷۱ ۱۳۸۲  ۳  

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۲ برداري از مخازن سدها  راهنماي مطالعات بهره
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۳ لبي ها به روش انيشتين و ک راهنماي تعيين بار کل رسوب رودخانه

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۴ برداري آب  دستورالعمل نمونه
  ۱  ۱۳۸۳ ۲۷۵ هاي فاضالب  خانه ضوابط بهداشتي و ايمني پرسنل تصفيه

     ۲۷۶  يا مسيل شرح خدمات مطالعات تعيين حد بستر و حريم رودخانه
هـاي سـاحلي و    هـاي شـور در آبخـوان        راهنماي بررسي پيـشروي آب    

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۷ رل آنهاي کنت روش
هـاي فاضـالب      خانه  راهنماي انتخاب ظرفيت واحدهاي مختلف تصفيه     

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۸ شهري
  ۱  ۱۳۸۳ ۲۷۹ آهن  مشخصات فني عمومي زيرسازي راه

  ۱  ۱۳۸۳ ۲۸۰ مشخصات فني عمومي راهداري 
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۱ هاي آبياري و زهکشي ضوابط عمومي طراحي شبکه

هاي تنظيم سطح آب و آبگيرهـا         طراحي ساختمان ضوابط هيدروليکي   
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۲ هاي روباز  در کانال

     ۲۸۳ هاي آبياري و زهکشي فهرست خدمات مهندسي مرحله ساخت طرح
هاي فاضـالب شـهري       خانه  برداري و نگهداري از تصفيه      راهنماي بهره 

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۴  تصفيه ثانويه -بخش دوم 
هـاي    خانـه   ب وسايل و لوازم آزمايشگاه تـصفيه      راهنماي تعيين و انتخا   

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۵ فاضالب 
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۶ هاي آبياري تحت فشار ضوابط طراحي سيستم

معماري  طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم
ــد دوم ــي تأس  : جل ــاي طراح ــسات راهنم ي

 مكانيكي 
 تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

 )۱(طراحي بناهاي درماني 
 بخش بستري

  جراحي-داخلي
ــارم  ۱-۲۸۷ ــد چه ــروه  : جل ــاي گ ــدي و  راهنم بن

 مشخصات فني تجهيزات 

۱-۲۸۷ ۱۳۸۳ ۳ 

معماري  طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم )۲(طراحي بناهاي درماني 

  



 نوع تاريخ انتشار چاپ
شماره  عنوان نشريه

دستورالعمل  آخر اول نشريه
 مالحظات

 
ــد دوم ــا : جل ــسات  راهنم ــي تأسي ي طراح

 مكانيكي 
 تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

 هاي بخش مراقبت
 I.C.Uويژه 
۲-۲۸۷ 

ــارم  ــد چه ــروه  : جل ــاي گ ــدي و  راهنم بن
 مشخصات فني تجهيزات بيمارستاني  

۲-۲۸۷   ۳  

معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم
ــد ــسات    :  دومجل ــي تأسي ــاي طراح راهنم
 مكانيكي

 تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

 )۳(طراحي بناهاي درماني 
 بخش اعمال زايمان

۳-۲۸۷ 
ــارم  ــد چه ــروه  : جل ــاي گ ــدي و  راهنم بن

 مشخصات فني تجهيزات بيمارستاني  

۳-۲۸۷ ۱۳۸۴  ۳  

معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم  )۴(طراحي بناهاي درماني 
 بخش بستري زايمان

ــد دوم ۴-۲۸۷ ــسات    : جل ــي تأسي ــاي طراح راهنم
 مكانيكي

۴-۲۸۷ ۱۳۸۴  ۳  

معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم
ــد دوم ــسات    : جل ــي تأسي ــاي طراح راهنم
 مكانيكي

 )۵(طراحي بناهاي درماني 
 NICUبخش نوزادان 

۵-۲۸۷ 
 تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

۵-۲۸۷ ۱۳۸۵  ۳  

معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم
ــد دوم ــسات    : جل ــي تأسي ــاي طراح راهنم
 مكانيكي

 )۶(ي بناهاي درماني طراح
 بخش خدمات زايمان

۶-۲۸۷ 
 تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

۶-۲۸۷ ۱۳۸۵  ۳  

معماري طراحي و ريزي امهراهنماي برن:جلد يکم
ــد دوم ــسات    : جل ــي تأسي ــاي طراح راهنم
 مكانيكي

 )۷(طراحي بناهاي درماني 
 بخش خدمات قلب

۷-۲۸۷ 
 تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

۷-۲۸۷ ۱۳۸۵  ۳  

معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم
ــد دوم ــاي طر : جل ــسات  راهنم ــي تأسي اح
 مكانيكي

 )۸(طراحي بناهاي درماني 
 مراقبت قلببخش 
۸-۲۸۷ 

 تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

۸-۲۸۷ ۱۳۸۶  ۳  

  ۱  ۱۳۸۳ ۲۸۸ آهن نامه طرح هندسي راه آيين
    ۱۳۸۳ ۲۸۹ ها راهنماي روش محاسبه تعديل آحاد بهاي پيمان

دستورالعمل تهيه، ارائه و بررسي پيشنهادهاي تغيير، با نگاه مهندسـي           
 ارزش 

دستورالعمل تهيه و ارسال گزارش ساالنه پيشنهادهاي تغيير، بـا نگـاه            
 مهندسي ارزش

۲۹۰     

  ۳  ۱۳۸۴ ۲۹۱ جزئيات تيپ کارهاي آب و فاضالب
     ۲۹۲  متر ۱۰ تا ۲هاي راه دهانه  هاي همسان پل مجموعه نقشه
     ۲۹۳  متر ۱۰ تا ۲آهن دهانه  هاي راه هاي همسان پل مجموعه نقشه

     ۲۹۴  متر۲۵ تا ۱۰هاي راه دهانه  هاي همسان پل موعه نقشهمج
     ۲۹۵  متر  ۲۵ تا ۱۰آهن دهانه  هاي راه هاي همسان پل مجموعه نقشه

  ۳  ۱۳۸۴ ۲۹۶ هاي شني و آسفالتي  راهنماي بهسازي رويه
    ۱۳۸۴ ۲۹۷ فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور 

    ۱۳۸۴ ۲۹۸ )۱۳۸۳ مهرماه ۷-۵(ايران و ژاپن مجموعه مقاالت كارگاه مشترك 
فهرست جزئيات خدمات ساماندهي و تجهيز و نوسازي اراضـي تحـت            

  ۲  ۱۳۸۵ ۲۹۹ پوشش تعاوني توليد روستايي



 نوع تاريخ انتشار چاپ
شماره  عنوان نشريه

دستورالعمل  آخر اول نشريه
 مالحظات

 
 ) جلد۱۱(هاي دريايي ايران  نامه طراحي بنادر و سازه آيين

 مالحظات محيطي و بارگذاري -۱
 مصالح -۲
 مكانيك خاك و پي -۳
 العات و طراحي بنادراصول و مباني مط -۴
 هاي حفاظتي شكنها و سازه موج -۵
 سازه و تجهيزات پهلوگيري -۶
 آبراهه و حوضچه -۷
 برداري و پشتيباني بنادر تسهيالت و تجهيزات بهره -۸
 سكوهاي دريايي -۹
 محيطي بنادر مالحظات زيست -۱۰
  سازه و تجهيزات تعمير شناور -۱۱

۳۰۰ ۱۳۸۵  ۳  

  ۱  ۱۳۸۴ ۳۰۱ آهن  مشخصات فني عمومي روسازي راه
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۲ دستورالعمل مطالعات هيدروليكي و آبشستگي پل  

هـاي آب و فاضـالب    مشخصات فني عمـومي كارهـاي خطـوط لولـه      
  ۱  ۱۳۸۵ ۳۰۳ شهري 

     ۳۰۴ هاي عمومي  راهنماي طراحي نماي ساختمان
 –هـاي تفـصيلي       ريـزي و تهيـه طـرح        شرح خدمات مطالعات برنامـه    

     ۳۰۵ هاي شمال كشور اجرايي جنگلداري جنگل
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۶ سازي و تميزكاري سطوح فلزي جهت اجراي پوشش  آماده

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۷ بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم رودخانه  راهنماي پهنه
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۸ راهنماي طراحي ديوارهاي حائل

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۹ بر هاي آب اي تونل راهنماي طراحي سازه
هـاي آبريـز و       بندي و كدگـذاري حوضـه        و ضوابط تقسيم   دستورالعمل
    ۱۳۸۴ ۳۱۰ هاي مطالعاتي در سطح كشور  محدوده

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۱ هاي فوالدي  راهنماي حفاظت كاتدي خطوط لوله و سازه
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۲ هاي آبي بتني ضوابط عمومي طراحي سازه

ز بــرداري و نگهــداري ا فهرســت خــدمات مهندســي مطالعــات بهــره 
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۳ برداري  هاي آبياري و زهكشي در حال بهره سامانه

    ۱۳۸۴ ۳۱۴ هاي آبياري و زهكشي گيري كشاورزان در طرح ارزيابي ظرفيت وام
    ۱۳۸۴ ۳۱۵ هاي زهكشي راهنماي نگهداري سامانه

راهنماي تعيين دوره بازگشت سيالب طراحي براي كارهاي مهندسـي          
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۶ رودخانه

هـاي آبيـاري و       هاي پمپـاژ شـبكه      ضوابط طراحي هيدروليكي ايستگاه   
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۷ » زهكشي

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۸ هاي آب  خانه دستورالعمل كنترل كيفيت در تصفيه
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۹ هاي زيرزميني ضوابط طراحي تعيين فاصله و زهكش
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۲۰ هاي زهكشي زيرزميني  فهرست خدمات ارزيابي عملكرد سامانه

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۲۱ ها و آبگذر زير جاده  ضوابط طراحي هيدروليكي سيفون
    ۱۳۸۴ ۳۲۲ دستورالعمل تعيين هدايت هيدروليك خاك 

هاي آب و فاضـالب در        محيطي طرح   دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست   
    ۱۳۸۴ ۳۲۳ مرحله اجمالي

  ۱  ۱۳۸۵ ۳۲۴ هاي با اتصال خرجيني  ضوابط طراحي ساختمان



 نوع تاريخ انتشار چاپ
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دستورالعمل  آخر اول نشريه
 مالحظات

 
  ۱  ۱۳۸۵ ۳۲۵ هاي صنعتي فوالدي  ضوابط طراحي و محاسبه ساختمان

  ۳  ۱۳۸۵ ۳۲۷ دستورالعمل ساخت و اجراي بتن در كارگاه
    ۱۳۸۵ ۳۲۸ هاي و اصالحات اكتشافات معدني واژه

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۲۹ اي  فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه
    ۱۳۸۴ ۳۳۰ ع آب دستورالعمل آماربرداري از مناب

گذاري و توجيـه      راهنماي تشخيص اثرهاي اقتصادي، اجتماعي، ارزش     
    ۱۳۸۴ ۳۳۱ هاي توسعه منابع آب ح اقتصادي طر

ها در كارهاي مهندسي  راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري پوشش
    ۱۳۸۴ ۳۳۲رودخانه

هـاي آبيـاري     اجتمـاعي سـامانه    -شرح خدمات توجيه فني و اقتصادي     
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۳۳ ) پ- ب-در سه سطح الف(حت فشار ت

محيطـي     اجتماعي و زيست   -نامه مطالعات توجيه فني، اقتصادي      روش
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۳۴ هاي آبياري تحت فشار  سامانه

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۳۵ برداري هيدروليكي از مخزن سدهاي بزرگ  راهنماي بهره
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۳۶ اي  راهنماي برداشت مصالح رودخانه

هاي حفاظتي و تقاطعي، تبديل و          وابط طراحي هيدروليكي ساختمان   ض
هاي آبياري هاي حفاظت در مقابل فرسايش سامانه ايمني و ساختمان  ۳۳۷ ۱۳۸۵  ۳  

هاي آب و فاضـالب در        محيطي طرح   دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست   
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۳۸ مرحله تفصيلي

  ۱  ۱۳۸۵ ۳۳۹  مشخصات فني اجرايي بازيافت سرد آسفالت 
هـا و اصـطالحات پايـه         هاي معـدني؛ واژه     تعاريف و مفاهيم در فعاليت    

  ۳  ۱۳۸۵ ۳۴۰ استخراج معدن
  ۱  ۱۳۸۵ ۳۴۱ مشخصات فني اجرايي بازيافت گرم آسفالت  

هـاي    راهكار كاهش نوفه ترافيك براي ساختمانهاي حواشـي بزرگـراه         
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۴۲ شهري

  ۳  ۱۳۸۵ ۳۴۳  فضاهاي آموزشيراهنماي طراحي آكوستيكي
    ۱۳۸۵ ۳۴۴ هاي بتني حجيم نامه سازه آيين

راهنماي طراحي و ضوابط اجرايي تقويت ساختمانهاي بتني موجود بـا           
  FRP ۳۴۵ ۱۳۸۵  ۳استفاده از الياف تقويتي 

سـازي اراضـي      ضوابط و مباني طراحي، تجهيـز، نوسـازي و يكپارچـه          
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۴۶ )پنج جلد (زاري خشكه

  ۱  ۱۳۸۵ ۳۴۷ شرح خدمات مرحله دوم آبياري تحت فشار
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۴۸ ضوابط انتخاب و طراحي مزرعه آزمايشي زهكشي زيرزميني

  ۱  ۱۳۸۵ ۳۴۹ شرح خدمات مرحله دوم آبياري تحت فشار
     ۳۵۰ مقررات تهويه در معادن

     ۳۵۱ مراحل مختلف اكتشاف ذغال سنگ
     ۳۵۲ اي هاي مسافري جاده ي پايانهمعيارهاي فني طراح

     ۳۵۳ راهنماي طراحي روسازي فرودگاه
     ۳۵۴ هاي كشور راهنماي طراحي و اجراي بتن غلتكي در روسازي راه

     ۳۵۵ آهن دستورالعمل نظارت بر اجراي روسازي راه
 در  ETMاي    ضوابط و دستورالعمل پردازش رقـومي تـصاوير مـاهواره         

     ۳۵۶ شه كاربري و پوشش اراضي مطالعات ساماندهي دشتاستخراج نق
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ضــوابط عمــومي و دســتورالعمل ايجــاد پايگــاه اطالعــات جغرافيــايي 

)GIS (۳۵۷ براي كاربردهاي مطالعاتي بخش كشاورزي و منابع طبيعي     
     ۳۵۸ هاي اتصال و تخليه زهكشهاي روباز ضوابط طراحي سازه

ربي و نظري آبـشويي نمكهـاي خاكهـاي         راهنماي كاربرد مدلهاي تج   
     ۳۵۹ شور

     ۳۶۰ اي ساختمانهاي موجود دستورالعمل بهسازي لرزه
     ۳۶۱ اي ساختمانهاي موجود تفسير دستورالعمل بهسازي لرزه
     ۳۶۲ اي ساختمانهاي موجود جزئيات اجرايي بهسازي لرزه

     ۳۶۳ تمانهاي موجوداي ساخ راهنماي كار براي دستورالعمل بهسازي لرزه
     ۳۶۴ اي ساختمانهاي موجود دستورالعمل ارزيابي سريع لرزه
     ۳۶۵ هاي آبرساني اي سامانه شرح خدمات بهسازي لرزه
     ۳۶۶ اي تأسيسات صنعت برق شرح خدمات بهسازي لرزه

     ۳۶۷ شناسنامه فني پلها
     ۳۶۸ شهاي زيرزمينيراهنماي طراحي و انتخاب مواد و مصالح براي زهك

     ۳۶۹ برداري از تونل مشترك تأسيسات شهري ضوابط احداث و بهره
     ۳۷۰ راهنماي نگهداري عالئم و تجهيزات ايمني راه

 اي مجموعه مقاالت همايش تكنولوژيهاي نوين بهسازي لرزه
    ۱۳۸۵ ۳۷۱ )۱۳۸۵ دي ماه ۲۷-۲۶(

 انكنفرانس هفتم تونل ايرمجموعه مقاالت 
    ۱۳۸۵ ۳۷۲ )۱۳۸۵ ماه تير ۱۹-۲۱(
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 این نشریه 

ــنوان   ــا عـ ــم و   "  بـ ــداری از عالئـ ــنمای نگهـ راهـ
 رهــــنمودهای الزم بــــرای "تجهــــیزات ایمنــــی راه

ــیزات   ــداری درســـت و مناســـب عالئـــم و تجهـ نگهـ
اصــول و مبانــی . ایمنــی راههــا را ارئــه نمــوده اســت

نگهــداری از عالئــم عمــودی و افقــی راههــا ، اصــول 
ــا ،   ــیزات ایمنـــی راههـ ــداری از تجهـ و مبانـــی نگهـ

منـــی و کنـــترل ترافـــیک در کارگـــاه عملـــیات     ای
ــرنامه   ــت و ب ــداری راه و مدیری ــداری  نگه ــزی نگه ری

ــن     ــتلف ای ــول مخ ــی راه فص ــیزات ایمن ــم و تجه عالئ
 .دهدنشریه را تشکیل می




