
  

 8 از 1 صفحه
 

  (3A-122) 22منطقه - گلها  در خيابان 14/7/1394رخ گستران دماوند موكشي بلوك عابر پياده با رنگ سه جزيي توسط شركت راه گزارش بازرسي و نظارت بر اجراي خط

  
  )1(پيوست 

گستران جزيي توسط شركت راهسه با رنگ  عابر پياده بلوك كشي نظارت بر اجراي خط گزارش بازرسي و
  22منطقه -گلها  در خيابان 14/7/1394مورخ  ،دماوند

  مشخصات اجرا -1

  حضور نداشت  ناظر شهرداري - 22منطقه  كارفرما 
  گستران دماوندراه  يشك خط مجري 
     3A-122  شماره فايل 
   12/7/94تاريخ توليد  -  RM7W- 940712-1كد محصول  -گستران دماوندراه  سازنده رنگ  

  ايران پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي  كشي ناظر خط 
  ناصر اسماعيلي  :آقاي  ناظر اسم 
  جزيي سفيدسه  –عابر پياده بلوك كشي خط نوع و سيستم 
 كاردك –دستي    روش اجرا 
 گلهاخيابان  كشي محل خط 

  

  

   -  شماره اكيپ 
  شب 22:30 ساعت حضور بازرس ،شب 22:40 كشي ساعت شروع خط 
  بامداد 3 كشي زمان خاتمه خط 



  

 8 از 2 صفحه
 

  (3A-122) 22منطقه - گلها  در خيابان 14/7/1394رخ گستران دماوند موكشي بلوك عابر پياده با رنگ سه جزيي توسط شركت راه گزارش بازرسي و نظارت بر اجراي خط

  كشي خط ليست مشخصات عمومي و مراحل قبل از اجراي چك –2

  مالحظات كشيخطمراحل اجراي

  .انجام شد با استفاده از جارو سازي سطح آسفالت آماده 

  .انجام شد و متر چسببا استفاده از  و روش آن)بندي آكس(محوريابي 

  ندارد  آستر 

  -  آسترمشخصات  
  ندارد روپاشي اي شيشه هاي دانه 

  - ايشيشههاي دانه روش اجراي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
  
  
  
  



  

 8 از 3 صفحه
 

  (3A-122) 22منطقه - گلها  در خيابان 14/7/1394رخ گستران دماوند موكشي بلوك عابر پياده با رنگ سه جزيي توسط شركت راه گزارش بازرسي و نظارت بر اجراي خط

  كشي خط ها در زمان اجراي كنترل ليست اعالم نتايج چك -3
مشخصات عمومي

  قهرمانيآقاي : نام سر اكيپران دماوندراه گستشركت :نام پيمانكار اجرا
  مترمربع 18: گلها ، شايان شرقي  –مترمربع  30:گلها ، سپهر –متر مربع35:گلها ، ياس اول ،مترمربع 100 :در زمان حضور ناظر كشيمقدار خط

 ساير اكستروژن  اسكريد �اسپري�غلطك  كاردك  :كشيروش اجراي خط

 كشيمشخصات ماشين خط

نامناسب     نسبتاً مناسب�مناسب : ايمني و هشدار دهنده هايوضعيت چراغ  - : عمومي و كاركردماشينوضعيت
 مشخصات عمومي معبر

  بتن             آسفالت :نوع معبر
  صاف و مناسب           دانهسنگزدگيبيرون       كهنه          تازه:   سطحي آسفالتوضعيت

 22/1±24/0):مترتعيين شده به روش پچ شني برحسب ميلي(عمق بافت سطحي 
 خصوصيات و مشخصات فني رنگ مصرفي

 مشخصات رنگ
 :حالت فيزيكي رنگ قبل از اجرا

گرم
 
سرد   گرم  220 پراكسيد وزن پودر  - گرم  350 شتابدهنده وزن مايع –كيلوگرم  25وزن رنگ  - 

جزييسه
خير        بلي:  كشيآستر قبل از خطاجراي

 گيري در زمان اجرااندازه  -  :و خط كشيفاصله بين آستر

 18  ): دقيقه(زمان خشك شدن ترافيكي 

 30 ):دقيقه(زمان خاتمه اجرا و باز شدن ترافيك 

  
 هاي جويداده

 C:( 21 -20°(دماي هوا

 C:( 22 -21°(دماي سطح معبر

 RH:( 21%(بيدرصد رطوبت نس

  -  ):m.s-1برحسب(باد سرعت
 m2 0.51× 3.03 :كشي طول و عرض خط

 - ):گرم بر مترمربع(گذارياي به روش كيسههاي شيشهميزان مصرف دانه

  شد افتپليت رنگ و قوطي رنگ دري :نحوه نمونه برداري ندارد                    دارد:    برداري از رنگ در زمان اجرانمونه
 پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران :ها نام و آدرس آزمايشگاه انجام دهنده آزمون

 هاي پس از اجرانتايج كنترل

 پارامتر مورد ارزيابي
  *انعكاسندارد    دارد  :     بازتاب نور برگشتي

 ) β( 
 سرخوردگي *فام

SRT 
استحكام 
  چسبندگي

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

mcd.m-2.lx-
1

X y 
در حين بارندگيتَر خشك
   -  - 

  :نتيجه نهايي بازرسي در اجرا 
 

 :تاريخ تهيه گزارش غيرقابل قبول     قابل قبول مشروط   قابل قبول  
 :امضاي ناظر
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  كشي  جمع بندي نتايج حاصل از بازرسي خط -4

 جراقبل از ا 4-1

 .حضور نداشتكشي در محل اجرا در زمان اجراي خطناظر شهرداري  

 .نفر بود 4 اكيپ اجرا، تعداد نفرات 

 .شد ايجادايمني  هاي ايمني با استفاده از استوانه 

 .ميكرومتر بود 760± 36ضخامت رنگ قبلي .اعمال رنگ بر روي رنگ مستهلك قبلي انجام شد 

 
 

  كشي در حين اجراي خط 4-2
 .مشخص بود ها رد كاردك در بعضي قسمت 

  .صاف و منظم بود هاي كار تقريباً كنارهو سرعت كار خوب  
 :كشيهاي خطكانم 

 مترمربع  18: گلها ، شايان شرقي  –مترمربع  30:گلها ، سپهر  –متر مربع  35: گلها ، ياس اول 

 .ميليمتر بود 1610± 210بر سطح آسفالت ضخامت خطوط اجرا شده ميانگين  

 .گيري شداندازهكيلوگرم  3هر متر مربع في براي رميزان رنگ مص 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  

 8 از 5 صفحه
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 راه گستران دماوندتوسط شركت  14/7/94كشي با رنگ سه جزئي سفيد در تاريخ هاي شاخص خط نتايج آزمون جدول -5

روش استاندارد آزمون خصوصيات رديف
 نتيجه قابل قبول

 نتيجه آزمون
 حداكثر حداقل

1 
ركيب رزين، پيگمنت و موادت(دانسيته جزء اصلي

 ) gr/cm3 ) (افزودني
ASTM D1475 7/1 9/1 01/0 ± 72/1 

2 
  ويسكوزيته چرخشي جزء اصلي يا رزيني

 )كربس و يا سانتي پواز( C◦ 25در 

ASTM D2196  
ASTM D562 

  واحد كربس 3/106 ± 3/0 كربس 95 80 فصل سرما

 كربس 105 90 فصل گرما سانتي پوآز 1940 ± 5

E ) (%)انعكاس(فاكتور روشنايي  3  -  EN 1871 80ضميمه ، 
 3/97 ± 4/0پليت 

 7/98 ± 2/0نمونه رنگ 

 

  

4 

  

 رنگ سنجي 
ASTM D6628 

 

 

   فام

Y 

رنگ  در محدوده فام تعريف شده براي
 .سفيد قرار دارد

y x 

 91/86 3265/0 3438/0)پليت(از نمونه نظارتي

 00/88 3267/0 3448/0از نمونه رنگ

 ASTM D2369 99% - 24/0 ±27/96 درصد جامد وزني پوشش پس از اختالط اجزاء 5

 ASTM D4451 40% - 14/0 ± 61/66 درصد پركننده معدني  6

 BS 12802 20% 35% 25/0 ± 66/29 درصد وزني رزين  7

 دقيقه ISO 9514 10 20 18 در نسبت اختالط مورد نظر  pot lifeزمان گيرش يا   8

9 
خشك شدن ترافيكي پوشش در نسبت اختالط مشخص

  در ضخامت تر) زمان چسبيدن به تاير(

  C◦ 2 ± 23ميكرون، دما  ±400 10

ASTM D711  
 

 دقيقه 8 30 10

  زمان خشك شدن كامل فيلم پوشش در ضخامت تر 10

 C◦ 2 ± 23ميكرون، دما  400 ± 10 

ASTM D1640 حداكثر (دن تردد در مسير  توافقي بر اساس زمان باز كر
 )دقيقه 60

 دقيقه 9

 زمان خشك شدن كامل فيلم پوشش در ضخامت تر11

 C◦ 2 ± 23ميكرون، دما  1000 ± 10

ASTM D1640 حداكثر (توافقي بر اساس زمان باز كردن تردد در مسير
 )دقيقه 60

 دقيقه 50

 
 .از مي باشدكمتر از ميزان مج درصد جامد وزني پوشش پس از اختالط اجزاء
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گستران دماوند جزيي سفيد توسط شركت راهسه با رنگ عابر پياده كشي بلوك  خطتصاوير تهيه شده در زمان اجراي  -  6
  22منطقه -گلها  در خيابان 14/7/1394مورخ 

 

  
 در ابتداي مسيرمسير با استوانه ايمني انسداد

 
 تعيين عمق بافت آسفالت به روش پچ شني

  

   
  صرفيرنگ ممشخصات  كشي بندي قبل ازاجراي خطآكس 

   
 اجراي خطوط
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  نماي نزديك از سطح خطوط اجرا شده  نماي يكي از خطوط اجرا شده

   
  خطوط اجرا شده گيري ضخامت خطوط اجرا شدهاندازه

 

  
  كشي اجرا شدهكلي از خطنماي
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  هاي با آزمونهاي ترافيكي معابر شهري بر اساس نظارتكشيموارد در اجراي خطنحوه امتيازدهي و درصد مقبوليت هر يك از  -7
  )Aهاي سري نظارت(

  امتياز اختصاص يافته برحسب نوع رنگ  موارد مهم در اجرا
(%)  

امتياز 
كسب 
  شده
(%)  

    )يا سه جزيي(رنگ دوجزيي   رنگ سرد  رنگ گرم
 با

  ايهاي شيشهدانه
 بدون

  ايهاي شيشهدانه
  محوري كانال

  
  با 

  ايهاي شيشهدانه
  بدون 

  ايهاي شيشهدانه
  
  

  

  8  10  10  5 10 5 5 تميزي سطح قبل از اجرا-1
 مردود مردود مردودمردودمردود 2مردود  1اجرا روي سطح مرطوب يا خيس

  0  0  0 0 0 0 3بدون نظافت
  8  8  3 8 3 3 تميز كردن سطح با جارو
  10  10  5 10 5 5  )هواي خشك(دتميز كردن سطح با پمپ با

را كشي اجضخامت فيلم خشك خط-2
  شده

10 10 10 10   10  10  10  
هاي قابل قبول درج شده در دستورالعملحداقل ضخامت%70كمتر از  -

  كشي مردودكل خط: 3نظام فني
هاي قابل قبول درج شده در حداقل ضخامت% 100تا % 70بين   -

  7: دستورالعمل نظام فني
   10% :  120تا  100از  - 
    6: ضخامت حداكثر%   150تا  120از  - 
 0:ضخامت حداكثر% 150بيش از  - 

-كل خط: ميكرون 200كمتر از
  كشي مردود

  5: ميكرون 300-200
  8: ميكرون 450-300

  10: ميكرون 450بيش از 

  مردود: ميكرون 600كمتر از  - 
  6: ميكرون1000تا  600 - 
  8: ونميكر 1500تا  1000 - 
  10: ميكرون 1500بيش از  - 

  

حفاظت پس از اجرا تا خشك شدن -3
  كشيكامل خط

2 5 10 10  10  10  10  
  مردود:باز كردن مسير قبل از خشك شدن عمقي- 

   8: كشي در اثر تردد وسيله نقليه همراه با اصالحتخريب خط - 
  5: كشي در اثر تردد وسيله نقليه و عدم اصالحتخريب خط - 
  0: كشي و عدم اصالحعبور بيش از يك وسيله نقليه از روي خط-

  -   -   -   20 - 10 10  اجراي صحيح و منظم ابعاد طرح-4
  -   -   0 - 0 0 تغيير%25بيش از

  -   -   7 - 7 7 تغيير15-25%
  -   -   20 - 10 10 تغيير15-0%
 10 اجراي صحيح آستر در صورت لزوم -5

 
10 -  -   -   -   -  

  -   -   -   -  - 10 5  )روي پليت نظارتي(زرديانديس-6
 0 0 13بيش از

13-10 2 4 
 10 5 10كمتر از

 بازتاب نوربرگشتي-7
 )mcd.m-2.lx-1:(  
 )Rl (ديد در شب و  
)Qd (ديد در روز  

)12:(Rl )6:(Qd - -  -  )7:( Rl  )3:( Qd   -   -  
  0: 200كمتر از    0: 100از  كمتر 250:0كمتر از  مردود: 100كمتر از  
200 -100:0 250-150:3 150 -100 :3 250 -200 :1  
 3: 250بيش از  5: 150- 250 250:6بيش از 200:6- 300

 7: 250بيش از  300:12بيش از 
  19  20  10  5 20 10 - كيفيت نهايي خط كشي-8
  25  25  25  25 25 20 20  ) رنگ و ساير محصوالت(تأييديه فني-9

نتايج (كيفيت رنگ اجرا شده-10
و تطابق آن با رنگ ) هاي شاخصآزمون

هاي نتايج آزمون(از قبل تأييد شده 
 )كامل

20 20 25 25  25  25  20  

  92  100  100  100 100 100 100 )درصد(جمع

 92: جزييسه رنگ با  كشي خط درصد مقبوليت اجراي: گيري نهايينتيجه

هاي فني صادر شده از سوي ثانياً كليه تاييديه. كشي الزامي استذكر است كه اوالً اخذ تأييديه فني قبل از اجراي خط الزم به
معتبر بوده و تمديد تاييديه فني محصوالت، منوط به نمونه برداري  1/8/1394پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران، تا تاريخ 

  .مراجعه شود www.rmic.ir جهت اخذ اطالعات بيشتر به آدرس . باشدحصول ميكارشناسان پژوهشگاه در زمان توليد م


