
Ø 1صفحه×

انواع مختلف تجهیزات ایمنی ترافیک 1-

گیرهاطبقه بندي انواع گاردریل ها و ضربه-1-1

نقش این حفاظها به مسیر برگرداندن . هستندها ترین سیستمهاي ایمنی در جادهي ایمنی از متداولحفاظها

یاي ثابت جاده و ازبین ها و یا برخورد با خاکریزهاي شیبدار، اشوسایل نقلیه و جلوگیري از پرت شدن به دره

:ایمنی به شرح زیر استهايحفاظمتعارفانواع.باشدنقلیه منحرف شده میحرکتی وسیلهانرژيبردن و جذب 

نرده حفاظتی کناري -الف

هایی هستند که به منظور ممانعت از پرت شدن وسایل نقلیه به ورطه هاي هاي حفاظتی کناري نردهنرده

.ها فقط از یک سمت نرده حفاظتی وجود داردامکان تصادم وسایل نقلیه با این نرده. شوندکنار راه نصب می

نرده حفاظتی میانی -ب

هایی هستند که به منظور ممانعت از ورود وسایط نقلیه به سطح عبور مسیر هاي حفاظتی میانی نردهنرده

ها از هر صادم وسایل نقلیه با این نردهامکان ت.شونددر فضاي میانگاه نصب می،به خصوص مسیر مقابل،دیگر

.دو سمت نرده حفاظتی وجود دارد

گیرهاضربه-ج

به دو این کار. کنندقلیه به اشیاي ثابت جلوگیري مینگیرها سیستمهایی هستند که از برخورد وسایل ضربه

: گیردصورت انجام می

برخورد از مقابل تا متوقف کردن آن در هنگامنقلیهوسیلهکاهش دادن سرعت -1

در هنگام برخورد از کنار نقلیهوسیلهتغییر دادن جهت حرکت -2

قرار دارند و امکان از )محدوده بازاریابی(روند که داخل ناحیه عاري از مانع گیرها براي موانعی به کار میضربه

یا با حفاظ وجود ندارد و،بین بردن، جابجایی به بیرون از محدوده و یا طراحی آنها با قابلیت شکسته شدن

ایست که با گیرها به گونهعملکرد ضربه.ایمنی، از برخورد وسایل نقلیه با آنها ممانعت به عمل نیامده باشد

.کاهداز شدت خسارتها و لطمه هاي ناشی از تصادم می،جذب انرژي یا انتقال نیروي جنبشی



Ø 2صفحه×

حفاظتی کناريهاينردهانواع -1-1-1

تقسیم صلب و صلبمهینر،یانعطاف پذظتی کنار راه بر اساس مقاومت نسبی به سه دسته هاي حفانرده

.شوندمی

)انعطاف پذیر(هاي حفاظتی کناري ارتجاعی نرده-1-1-1-1

این حفاظها به هنگام تصادم خودرو با آنها، به اندازه معینی که براي اجتناب از خطر کافی است، انعطاف از 

:باشندپذیر شامل موارد زیر میحفاظهاي کناري انعطاف.دهندخود نشان می

:یکابل3حفاظ : الف

پوشش ییشود توانایکه انتخاب میو بسته به نوعشودمیلیتشکفیضعهیپاکیيبر رويکابل فوالد3از 

نقلیهوسیلهبه طور کامل يفلز75×5/8شکل Sیۀ گونه با پا. تن را دارد2تا 8/0هینقللیبه وسایده

دینوع حفاظ در قوسها استفاده شود، طراحان بانیچه از اچنان.دینمایمیرا دوباره جهت دهkg 1800کاروان

ي هاپایهبا یکابل3به عنوان مرجع، حفاظ . رندیرا در نظر بگياز حالت عاديشتریبیشکل جانبرییامکان تغ

S ي هاپایهو فواصل يفلز75×5/8شکلm9/4يقوسهاشعاع يبراm135يایمزا. به باال قابل استفاده است

شتاب کاهندهيروینل،یاز وسايانسبتاً گستردهفیمؤثر به طیجهت دهن،ییپاهیاولۀنیهزیحفاظ کابل

باز و عدم امکان یطراحلیبه دليماسه اایزیعملکرد باال در مناطق برف ختیو قابلیجیو تدرنیینسبتاً پا

از حفاظ يادیطول زضیلزوم تعوبهتوانیطرح منیقابل توجه ابیاز معا. آن استيه روماسایتجمع برف 

، راقوسهادرشکل آن، کاربرد کم آن رییتغعلتحفاظ بهنیپشت اازیمورد نادیزنسبتاًيپس از برخورد، فضا

ضیتعودیکه باشودمیمحدود یکميهاپایهمعموًال به تعداد یکم، خرابيایبا زوايبرخوردهايبرا.نام برد

ییانتهايمهارهاازاستفاده. باشددیشداریافتد، مگر آن که تصادم بسیدر کابلها به ندرت اتفاق میخراب. شوند

با ابتدا و هینقللیبرخورد وساهنگامبهیکافیمنیانیاست، چرا که عالوه بر تأمينوع حفاظ اجبارنیايبرا

.آیدمیفراهم زینیکششيروهاینتحمليبرانیکابلها به زماتصال يبرایفکامقاومتآنها، يانتها



Ø 3صفحه×

AASHTOSGR01aSGR01bSGR01cاسم بر اساس 
´S75نوع پایه 5/8Kg/m9140چوبی

mm5000mm5000mm3800هافاصله پایه
19کابل فلزي 19کابل فلزي 19کابل فلزي نوع تیر

m5/3 m5/3 m5/3 حداکثر انعطاف عرضی

جزئیات اجرایی حفاظ سه کابلی ): 1-1(شکل

:فیضعهايپایهبا یموج2سپر ستمیس: ب

يفضانیبنابرا. کمتر استاریآن بسیشکل جانبرییکه تغیحالدارد، دریکابلستمیکامالً مشابه سيعملکرد

.رسدمیحداقلپشت حفاظ بهازیمورد نیخال

تن را داشته و در برخورد 8/1تا 8/0با وزن هینقللیبه وسایپوشش دهییتوانازینوع حفاظ ننیا

را خواهد m 2/2معادلیشکل جانبرییتغزانیم95km/hrو سرعت28°یۀبا زاوkg1800نقلیهوسیله

95و سرعت24°برخورد هیزاوباVan2100kgکارواننقلیهوسیلهحفاظ، نیایدهسیسرويحد باال. داشت

km/hrنیحساس است و بنابرانیزميهايبلندو یپستزیحال به ارتفاع نصب و ننیدر عستمیسنیا. است

.شودتیارتفاع نصب به دقت رعادیدر اجرا با



Ø 4صفحه×

فیضعهايپایهبا یموج3سپر ستمیس: ج

يترعیوسةسپر، محدودشتریعرض بلیتفاوت که به دلنیابا.استشکلWیموج2کامالً مشابه حفاظ 

لیبه دل. ارتفاع کمتر حساس استراتییداده و به عالوه نسبت به تغپوششبا ارتفاع متفاوت راهینقللیاز وسا

.قالب شودهاپایهبه نییبه تناوب از باال و پادیباستمیسنیاسپر،چشیاز پيریجلوگ

AASHTOSGR02اسم بر اساس 
´S75نوع پایه 5/8
mm4100هافاصله پایه
67/2شکل Wمقطع نوع تیر

m2 در حدود حداکثر انعطاف عرضی

]2[هاي ضعیف جزئیات اجرایی حفاظ دو موجی با پایه):2-1(شکل



Ø 5صفحه×

نداردAASHTOاسم بر اساس 
´S75نوع پایه 5/8
mm4100هافاصله پایه
43/3موجی 3نوع تیر

m2/1 در حدود حداکثر انعطاف عرضی

]2[هاي ضعیفسپر سه موجی با پایه: )3-1(شکل

هاي حفاظتی کناري نیمه صلبنرده-1-1-1-2

این حفاظها داراي انعطاف کمی هستند و به هنگام تصادم خودرو با آنها، انعطاف محدودي از خود نشان 

. دهندمی

: فیضعيهاهیشکل با پایر قوطسپستمیس: الف

به دیباهاپایه. آوردیشکل به دست میبا مقطع قوطریتکییخمشو یمقاومت خود را از مقاومت کشش

مجاور يهاپایهرا به روینقطه برخورد شکسته شده و نیکیبرخورد، در نزدهنگامشوند که بهیطراحيگونه ا

8/0از یحفاظ وزننیتحت پوشش اهینقللیوسا. ردیصورت پذیجیتدرهاپایهبه رویتا انتقال نندیمنتقل نما

. تن دارند8/1تا 



Ø 6صفحه×

AASHTOSGR03اسم بر اساس 
´S75نوع پایه 5/8
mm1830هافاصله پایه
152´152´78/4قوطی فوالدي نوع تیر

m5/1 در حدود کثر انعطاف عرضیحدا

هاي ضعیفسپر قوطی شکل با پایه: )4-1شکل

:يقوهايپایهلقمه دار با یسپر دو موجستمیس: ب

و هاپایهتوسط نقلیهوسیلهاحتمال پاره شدن ردیگیقرار مستمیسنیادريو سپرهیپاانیکه ميالقمه

نیمقاومت ايقويهاپایهبا يستمهایمانند تمام س. رساندیرا به حداقل محفاظي احتمال پرت شدن از رو

یطراح. آیدمیبه دست هیپایو برشیخمشيو تنشهايسپریو خمشیکششيتنشهااز مجموعستمیس

پارهي سپرد،یحفاظ را خم نمايهاپایهباشد که يکه قدرت برخورد به حدیباشد که در صورتياگونهبهدیبا

).آن پرت شوديآن که از رويبه جا(دیآن عبور نماانیاز ملیهنقوسیلهشده و 



Ø 7صفحه×

باز ریمسرا به95km/hrو سرعت 21°برخورد هیو با زاوتن 1/2کاروان با وزنیبه راحتستمیسنیا

متوسط هستند و يبرخوردهابهییهنوز قادر به پاسخگودهیدبیقسمت آسيهاپایهپس از تصادم، . گرداندیم

.وجود ندارديفورراتیبه تعميازینجهیدر نت

اسم بر اساس
AASHTO

SGR04aSGR04aSGR04bSGR04b

نوع پایه
PWE01

13´150W
PWE02

13´150W
PDE02

چوبی200´150
PDE13 چوب به

180قطر 
mm1905mm1905mm1905mm1905هافاصله پایه

نوع تیر
شکل Wمقطع 
67/2

شکل Wمقطع 
67/2

شکل Wمقطع 
67/2

شکل Wمقطع 
67/2

حداکثر انعطاف 
عرضی

m9/0 در حدود m9/0 در حدود m9/0 در حدود m9/0 در حدود 

يهاي قولقمه دار با پایهیسپر دو موج: )5-1(شکل 



Ø 8صفحه×

:يقوهايپایهلقمه دار بایموج3يحفاظ با سپر: ج

تر است که منجر به تر و پهنصلب،یموج3آن يتفاوت که سپرنیابابوده )ب(نوع ستمیکامالً مشابه س

بزرگتر باال نقلیهوسیلهحفاظ به ییپاسخگوتیقابلنیو بنابراشودمیبرخوردنیخسارت کمتر حفاظ ح

.شودتیرعادیباmm900نردهنیارتفاع ا. رودیم

AASHTOSGR09aبر اساس اسم

نوع پایه
150W´13فوالد 
150´200چوب 

mm1905هافاصله پایه
67/2مقطع سه موجی نوع تیر

m6/0 در حدود حداکثر انعطاف عرضی

هاي ضعیفدار با پایهحفاظ سه موجی لقمه: )6-1(شکل 



Ø 9صفحه×

:اصالح شدهیموج3يحفاظ با سپر: د

و يسپرنییتا به هنگام برخورد، لبه پاآوردمیرا فراهم امکاننیلقمه با شکل ذوزنقه است که ا1يدارا

امر نیو اماندمییباقنیبه هنگام برخورد هنوز عمود بر زميسپرسطحجهیخود لقمه خم شوند و در نت

نقلیهوسیلهکیبرخورد یبه راحتیحفاظنیچن. دهدمیهش آن را کاياز رونقلیهوسیلهاحتمال پرتاب شدن

با (kg14500اتوبوسکو ی) km/hr90و سرعت 15°هیبا زاو(kg9100اتوبوس کی،kg820 یمعمول

و ياقتصادنوع حفاظ چنانچه مالحظات نیا. دهدمیرا تحت پوشش قرار ) km/hr97 و سرعت14°هیزاو

را بر راتیتعمنهیهزنیکمترزینوع حفاظ به شمار آمده و پس از برخورد ننیبهتر،وجود نداشته باشدییاجرا

.گذاردیميجا

AASHTOSGR09bاسم بر اساس 

نوع پایه
150W´13فوالد 
150´200چوب 

mm1905هافاصله پایه
67/2مقطع سه موجی نوع تیر

حفاظ سه موجی اصالح شده : )7-1(شکل 



Ø 10صفحه×

)انعطاف ناپذیر(هاي حفاظتی کناري صلب نرده-1-1-1-3

حفاظهاي کناري صلب شامل موارد . ماننداین حفاظها به هنگام تصادم خودرو با آنها، ثابت و بدون انعطاف می

: باشندزیر می

:ریبا مقطع متغیبتنستمیس-الف

جهیدارد و در نتشدنو شکسته یبه واژگونلیتمادیشدينگام برخوردهابه هریبا مقطع متغیبتنستمیس

مقطع برتر و . باشدداشتهنیبا زمیکافيرداریشده و گهیآن تعبيو مناسب برایآماتور کافدیبایدر طراح

.باشدمیمعروف یوجرسینوع حفاظ به نام ننیاستاندارد ا

حال نیشود و در اتیرعادیباmm810 ارتفاعشودمییطراحمتعارف يحالتهايبرایچه محافظ بتنچنان

شیافزاmm1070چنانچه ارتفاع به.گرداندیمبازیاصلریتن را به مس18تا هینقللیوسایبه طور مناسب

.خواهد بودتن3/63ونیقادر به پوشش دادن کامستمیسنیاابدی

حفاظ بتنی نیوجرسی : )8-1(شکل



Ø 11صفحه×

گیرند اي که بیشتر مورد استفاده قرار میسه شیوه. شوندهاي مختلف بکار گرفته میهاي بتنی با شیوهحفاظ

:عبارتند از

شیوه با پی یکپارچه §

حفاظهاي بتن مسلحی . شوددر این نوع حفاظ طول پی با طول حفاظ برابر بوده و بطور یکپارچه ساخته می

.گرددمحسوب میمدواشوند نوعا با که بر روي این پی نصب می

شیوه با پی سه متري§

ّّهاي پی به طول حداکثر سه متر نصب شده و براي هاي حفاظتی بتن مسلح بر روي قطعهدر این روش نرده

.شوندهاي نسبتا بادوام بکار گرفته مینرده

شیوه بدون پی§

یمتر در محل تعیین شده میل24سانتیمتر و قطر 60در این روش نرده حفاظتی بوسیله چهار میله بطول 

.شوندبکار گرفته می) سه سال و کمتر(هاي بتن مسلح کم دوام این روش براي نرده. گرددتثبیت می

میانیحفاظتی هاينردهانواع -1-1-2

.شوندیممیصلب و صلب تقسمهینر،یانعطاف پذۀدست3به يکناريهمانند حفاظهایانیميحفاظها

ه بین این حفاظها و حفاظهاي کناري وجود دارد تنها مواردي که داراي تفاوتهاي قابل با توجه به شباهتی ک

.شوندتوجهی هستند به عنوان نمونه ذکر می

:)فیضعهايپایهبا (یحفاظ دو موج-الف

از یکابليستمهایسباسهی، در مقاباشدمینوع حفاظ که حفاظ معمول مورد استفاده در کشور نیا

.نسبت به ارتفاع برخوردار استيشتریبتیحساس

در . باشدمیشکل وجود دارد، مناسبرییتغيبرایکافيپهن و مسطح که فضايهامیانهيبراستمیسنیا

میمتر تقس7/6با فاصلهيحفاظ مواز2به دیحفاظ بانیاانه،یصلب در داخل ميایصورت قرار گرفتن اش



Ø 12صفحه×

یخوردگایو خبندانیکهیدر مناطق ناهموار و مناطق. گردداعمال دیباییمهار انتهاستم،یسنیايبرا. شود

.باشدمیمناسب نستمیسنیکاربرد اشودمی50mmازشتریارتفاع برییباعث تغ

AASHTOSGMاسم بر اساس  02
´S75نوع پایه 5/8
mm3810هافاصله پایه
شکلWمقطع نوع تیر
دندارلقمه

mm840-760ارتفاع معمول حفاظ
m2 در حدود حداکثر انعطاف عرضی

هاي ضعیفحفاظ دو موجی با پایه: )9-1(شکل 



Ø 13صفحه×

)يقوهايپایهبا (یدو موجیانیحفاظ م-ب

بعد از . کم عرض مناسب استيهاانهیميو براردیگیصلب قرار ممهینيحفاظ جزو حفاظهانیا

يایاشيریبه قرارگازینکه یدر مواقع. ماندمییظ به صورت قابل استفاده باقحفانیا،یمعموليبرخوردها

.شودمیهم استفادهيموازیحفاظ طولستمیوجود داشته باشد، از دو سانهیصلب داخل م

)يقوهايپایهبا (یدو موجیانیحفاظ م:)10-1(شکل 

) يقوهايپایهبا (موج 3يسپریانیحفاظ م-ج

هانردهبه یکه خسارت کمیمعموليعالوه بر برخوردها.کاربرد داردکیباريهامیانهيبراSGM09aنوع 

جهت دادن دوباره تیو قابلماندمییباقمیهم به صورت مستقدیشديدر برخوردهاSGM09bوارد شود، نوع 

را دارا کنندمیوردبا حفاظ برخ15°هیو تحت زاوkm/h80که با سرعتتن8/1با وزنهینقللیوسا

. باشندمی
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AASHTOSGMاسم بر اساس  09aSGM 09b
150W´13فوالد 150W´13فوالد نوع پایه
mm1905mm1905هافاصله پایه
مقطع سه موجیمقطع سه موجینوع تیر

150W´13لقمه
M360 ´26

33´360W
mm810mm870ارتفاع معمول حفاظ

m500 در حدود m500 در حدود حداکثر انعطاف عرضی

هاي قويحفاظ میانی سپر سه موجی با پایه: )11-1(شکل 

یبتنیانیميحفاظها-د

معمولکمتر،ينگهداراتیعملنید مؤثر و همچنتر، عملکرنییساخت پانهیهزلیبه دلیبتنيحفاظها

دادن جهتنوع حفاظ در دوبارهنیانجام گرفته، اشاتیدر آزما. باشندمیصلب یانیمينوع حفاظهانیتر

.اندداشتهيزیآمتیموفقارعملکرد بسی10°برخورد کمتر از یۀمرکب تحت زاويونهایکام

نوع . داردیمثبتاریبسریعملکرد آن تأثةود دارد، در گسترآن وجيکه در شکل ظاهرییتفاوتهانیهمچن

Fکوچک تر نوع هینقللیوسايدارد و به خصوص براتیانواع ارجحریسبت به سانآن شکلFو نوعیوجرسین

.باشدیشکل آن مناسب تر م
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درها ظنوع حفانیچون ا. شوندیدر محل ساخته ماید ساخته هستنشیبه صورت پاییبتنيحفاظها

لیوسااحتمال پرت شدناد،یزهیبا سرعت باال و زاويدهند، در برخوردهایشکل نمرییبرخورد، تغهنگام

.وجود داردهینقل

بیشبايحفاظهاف،یخفيدر برخوردها. باشدمیحفاظها نیدار ابیدر قسمت شیبتنيحفاظهاتفاوت

د،یشدمتوسط تايو در برخوردهاندینمایمیدهرا جهتهینقللیوسایگونه خسارتچیون هکمتر، بد

راه به جهت دادن هیچرخ و رونیو عدم تماس بشود جذب مینقلیهوسیلههنگام بلند شدن ياز انرژيمقدار

اریبسنقلیهوسیلهاز برگشتن يری، در جلوگشکلF انجام گرفته نوعشاتیدر آزما.کندیکمک منقلیهلهیوس

.تر بوده استموفق

AASHTOSGMاسم بر اساس  11aSGM 10a
mm810mm810ارتفاع معمول حفاظ

00حداکثر انعطاف عرضی

جزئیات اجرایی انواع حفاظ میانی بتنی ): 12-1(شکل



Ø 16صفحه×

گیرها انواع ضربه-1-1-3

در . نع بگیردمنحرف شده را قبل از برخورد به مانقلیهوسیلهگیر باید بتواند قسمت عمده انرژي جنبشی ضربه

: گیردگیرها جذب این انرژي براساس دو اصل زیر صورت میضربه

انتقال انرژي جنبشی به سایر اشیاء سنگین -

. دهدیا تغییر شکل میشود وجذب انرژي توسط موادي که متالشی می-

سنگین کار کند، آنرا رف شده به سایر اشیاءحمننقلیهوسیلهگیر براساس اصل انتقال انرژي جنبشی اگر ضربه

گیر بر اساس اصل جذب انرژي جنبشی وسایل نقلیه گویند و اگر ضربهمی) non-redirective(گیر وزنی ضربه

. نامندمی) redirective(جذبی گیرضربه، آنرا عمل کند

.باشدو کاربرد آنها به شرح زیر میدگیرها با توضیحات مربوط به عملکرانواع ضربه

G.R.E.A.Tتم گریت سیس-1

خوردار است و در طول مسیر رباشد که از بازده باالیی در جذب انرژي بگیر میسیستم گریت یک نوع ضربه

برخوردهاي کم آنها براي موانع باریک مناسب است و درآورد و به علت جاگیريبیشترین حفاظت را بوجود می

. )13-1شکل(آوردمنحرف شده به عمل میقلیهنوسیلهدار بیشترین حفاظت را از مستقیم و زاویه

هاي پیشرفت. از بتن سبک به فوم النه زنبوري تکامل یافته است،گیردر دو دهه اخیر، مغزي سیستم ضربه

درصد هم کوتاهتر و هم سبکتر از سایر 50صورت گرفته در طراحی مغزي باعث شده این سیستم در حدوده 

. باشددرصد می85داراي بازده بیش از تابر عوامل جوي باشد، سیستم گریگیرها و هم مقاومتر در برضربه

گیر با باشد که توسط ورق ضربههاي النه زنبوري ترد میسیستم گریت شامل مغزي از جنس فوم با شبکه

دهد که طول و عرض طراحی واحدي آن به مهندسین طراح این اجازه را می. مقطع سه موج احاطه شده است 

. م را متناسب با سرعت طرح در یک مکان مشخص در نظر بگیرندسیست



Ø 17صفحه×

گیرد، مغزي النه زنبوري مواقعی که برخورد مستقیم صورت میباشد که در عملکرد سیستم بدین شکل می

گیر فوالدي نیز در هم فرود رود ضمن اینکه صفحات ضربهشود و انرژي حاصل از برخورد از بین میخرد می

. هاي آن، مانند سایر محصوالت مشابه، به هوا پرت شوندها و تکهینکه خردهروند بدون امی

زدهد و ارا دوباره جهت مینقلیهوسیلهگیرد، این سیستم به طور ایمن هنگامی که برخورد از کنار صورت می

دار هبیشتر برخوردهاي زاوی. کندنفوذ آن به داخل سیستم و بوجود آمدن تصادفات ثانویه جلوگیري می

شود عملکرد سیستم در مقابل خساراتی به دنبال ندارد یا اینکه خسارت کم و ناچیز است که باعث می

.کماکان پایدار باقی بماند) شاخ به شاخ (هاي مستقیم ضربه

]1[سیستم گریت ): 13-1(شکل 

سیستم فومهاي النه زنبوري فشرده -2

شود و فشرده براي پوشش دادن مناطق خطر عریض طراحی میگیر فومهاي النه زنبوري به همسیستم ضربه

هاي مستقیم حفاظت کند و کیلوگرم را در برابر ضربه2000کیلوگرم تا 820تواند تمام وسایل نقلیه از وزن می

). 14-1شکل (در برخوردهاي زاویه دار آنها را دوباره جهت دهد 
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وان راحتی در نصب، هزینه بازسازي به صرفه آن و تطراحی این سیستم واحدي است و از فواید آن می

. خیز را نام بردآل براي مکانهاي تصادفایده

اي متناسب با سرعت طرح،دهانه12اي الی دهانه4طول مختلف از 9سیستم فوم النه زنبوري فشرده در 

بتدریج انرژي حاصل از گیر متراکم شده و هاي ضربهمغزه) شاخ به شاخ(طراحی شده که در برخورد مستقیم 

این سیستم به هنگام برخورد از . دهدرا در وضعیت توقف و ایمن قرار مینقلیهوسیلهبرد و برخورد را از بین می

. دهدرا دوباره جهت مینقلیهوسیلهکنار، به طور ایمن 

توانند سیستم میروند و سایر قسمتهايهاي این سیستم از بین می، فقط مغزيبعد از یک برخورد متعارف

بازسازي آن با سه نفر کارگر کمتر از یک ساعت (مورد استفاده قرار گیرنددوباره سرجاي خود قرار گرفته و

). زمان نیاز دارد

سیستم فوم النه زنبوري فشرده ): 14-1(شکل 

گیر آبی فشرده سیستم ضربه-3

با احتمال تکرار تصادف باال و محافظت وسایل هاي خطر عریض گیر آبی فشرده براي محدودهسیستم ضربه

قابلیت کاربرد مجدد آن بعد . باشددار مناسب میهم در برخوردهاي مستقیم و هم در برخوردهاي زاویه،نقلیه

. آیدباشد که درنوع خود قابلیت باالیی بشمار میدرصد می95از یک برخورد مستقیم با سرعت زیاد حدود 
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تشکیل شده که در ،اندپذیر که از آب پر شدههاي انعطاففشرده از یک مجموعه لولهگیر آبی سیستم ضربه

.)15-1شکل(هاي صلب به صورت فشرده قرار گرفته است بین دیافراگم

شود و انرژي حاصل از برخود را از یگیر آبی فشرده، با فشار خارج مبه هنگام برخورد، آب داخل سیستم ضربه

کیلومتر برساعت از 110سرعت تا درجه و15ستم در برخوردهاي مستقیم و زاویه دار تا برد، این سیبین می

. کندسایل نقلیه محافظت میو

نقلیه را دوباره به وسیلهکناري و کابلهاي فوالدي به طور ایمن خوردهاي جانبی، ورقهاي فایبرگالسدر بر

. گردداین ورقها در دو طرف استفاده میگرداند، براي راههاي با ترافیک دو جهته، ازمسیر بر می

ساعت 5/1نصب این سیستم با سه نفر کارگر فقط یک روز و بازسازي و ترمیم آن با همین تعداد کارگر فقط 

. بردزمان می

گیر آبی فشردهسیستم ضربه): 15-1(شکل 

اي گیر آبی خوشهسیستم ضربه-4
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ه در مواقعی که محدودیت فضا وجود دارد و در مواقعی که سرعت این سیستم براي محافظت از وسایل نقلی

اصول طراحی این سیستم مشابه سیستم . شوداست، طراحی میکیلومتر بر ساعت بیشتر73جریان ترافیک از 

). 16-1شکل(باشدگیر آبی فشرده میضربه

اند و ی به یکدیگر متصل شدهباشد که با بستهایاي شامل سلولهاي پراز آب میگیر آبی خوشهسیستم ضربه

ترکیبات بسیاري از قرارگیري سلولها در کنار یکدیگر . شودانعطاف پذیر دور آنها پیچیده میسپس یک نوار

.توان ایجاد کردمی

]1[ايگیر آبی خوشهسیستم ضربه): 16-1(شکل 

]Cushion Wall]1گیر دیواره ضربهسیستم-5

گیرهاي طولی ه احتمال برخوردهاي جانبی زیاد وجود دارد، بدلیل آنکه ضربهدر پیچهاي تند وگلوگاهها ک

، دیواره نداو دوباره جهت دادن آن با تکرار باال طراحی نشدهنقلیهوسیلهمتعارف براي جذب انرژي جنبشی 

. گیر بهترین راه حل استضربه
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کند و به طور ایمن حرف شده را جذب میمننقلیهوسیلهگیر طولی به تدریج انرژي جنبشی این دیواره ضربه

کند تا گردد و به راننده کمک میاین کار باعث کاهش شدت برخورد می. گردانداش باز میآنرا به مسیر اولیه

.)17-1شکل (دهدرا تحت کنترل خویش داشته باشد و احتمال تصادفهاي ثانویه را نیز کاهش مینقلیهوسیله

الستیکی با جداره ضخیم تشکیل شده است که با یک گیرضربهیک سري سیلندر گیر ازهاي ضربهدیواره

روي دیواره بر،هاي فوالد تقویت شده استد و ضخامت فایبرگالسی که با تسمهشودیواره فلزي محافظت می

به این صفحات توسط پانلهاي متحرك و سیستم کابلهاي . گیر در مجاورت مسیر عبور ترافیک قرار داردضربه

. گرداندکرده دوباره به مسیر اصلی باز میاي را که بطور جانبی برخورد نقلیهوسیلههم پیوسته، 

). قابلیت خود بازیابی دارد(باشند درصد بعد از برخورد قابل استفاده می100گیر اغلب تا هاي ضربهدیواره

کنند، کاهش هاي خطرناك کار میر محلنی که در مجاورت مسیر درااین قابلیت، زمان تعمیرات را براي کارگ

. رساندبازسازي را نیز به حداقل میهمچنین هزینه تعمیرات و. دهدمی

]1[گیرسیستم دیواره ضربه): 17-1(شکل 

Break-Masterسیستم مهار انتهایی -6
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بعنوان یک مهار این سیستم یک راه حل اقتصادي براي مناطق خطرناك با احتمال تعداد کم برخورد بوده و

هاي گیرد که براي حفاظت از محدودهمورد استفاده قرار می) گاردریل(انتهایی اقتصادي براي جان پناه فلزي

هاي دهد که به بیشتر انواع نردهعرض نیم متري این سیستم، امکان این را می. خطر با عرض کم کاربرد دارد

به راحتی قابل جابجایی است تابا سایر تجهیزات هماهنگ این سیستم همچنین . محافظ استاندارد متصل شود

برخوردهاي مستقیم هاي فلزي کناري و میانی براي جلوگیري ازن سیستم قابل نصب در انتهاي حفاظای. شود

. باشددار میزاویهو

شکل تشکیل شده است که با ایجاد wاز یک نرده محافظ با قاب فوالدي و سپرهاي Break-Masterسیستم 

مقاومت اصطکاکی که با تغییر شکل این. آورداي براي متوقف ساختن پدید میمقاومت اصطکاکی مکانیزم ویژه

). 18-1شکل(سازدرا در حالت ایمن و کنترل شده متوقف مینقلیهوسیله،شودفلز ایجاد می

ها و اجزاي تمام پایه. به مهارهاي انتهایی شده استطرح این سیستم باعث متمایز شدن این سیستم نسبت

گیرند که باعث راحتی و سرعت باالي نصب و تعمیرات این سیستم این سیستم در باالي زمین قرار میاصلی 

از آنجایی که . ، شده استگیرندهاي آنها در داخل زمین قرار مینسبت به سایر مهارهاي انتهایی که پایه

. شوندبه اطراف پرتاب نمینقلیهوسیلهاند، در هنگام برخورد تم از چوب ساخته شدههاي این سیسپایه

گیرد که تقریباً یک سوم زمان مورد نیاز نصب این سیستم با یک گروه کاري دو نفره فقط سه ساعت وقت می

. باشدبراي سایر محصوالت مشابه می

، مرمت و بازسازي باشندار دارند و قابل دسترسی میبدلیل آنکه تمام اجزاي این سیستم در باالي زمین قر

تعمیر از زمین برايهاي چوبی شکسته را شود چرا که کارگران مجبور نیستند پایهآن به سرعت انجام می

. بیرون بیاورند
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]Break Haster]1سیستم مهار انتهایی): 18-1(شکل 

LMAسیستم -7

بعد از . باشدي مناطق خطر با عرض کم و تصادفهاي مکرر میآل براگیر ایدهیک ضربهLMAسیستم 

روند و سیستم در بیشتر هاي کشسان جاذب انرژي، از بین نمیبرخورد، اجزاي اصلی سیستم و استوانه

. باشددرصد قابل استفاده مجدد می100برخوردها 

شده و توسط یک قاب هاي کشسان تشکیل یافته است که به طور خاصی چیدهاین سیستم از استوانه

پایین بودن هزینه این سیستم به علت قابلیت مصرف . اندهاي سه موج و پانلها احاطه شدهفوالدي با دیافراگم

از روي آن نقلیهوسیلهشوند پانلهاي محافظ سه تایی با مقاومت کافی باعث می. باشدها میمجدد و دوام استوانه

). 19-1شکل(پرتاب نشود

دهانه سلولی و یک دماغه بازیافت پذیر تشکیل یافته است که به هنگام برخورد 12ز اLMAسیستم 

پانلهاي جانبی سه . کنندشوند و انرژي حاصل از برخورد را جذب میاي کشسان متراکم میمستقیم، استوانه

جانبی با دار، حرکتدر برخوردهاي زاویه. کندشوند و سیستم به سمت عقب حرکت میتایی روي هم جمع می

. شودها و کابلهاي مهاري کنترل میزنجیره
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. رسانداي به سیستم نمیدار، هیچگونه صدمهچه مستقیم و چه زاویهنقلیهوسیلهدر بیشتر موارد، برخورد 

این زمان کوتاه و راحتی کار تعمیرات، . گیردتعمیرات معموالً با یک گروه دو نفره، کمتر از یک ساعت وقت می

. آوردد و کمترین اختالل را در ترافیک بوجود میرداتري نگه میرا در وضعیت امنکارگران

LMAضربه گیرسیستم ): 19-1(شکل 
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SENTREسیستم مهار انتهایی -8

هاي محافظ بوده که در واقع یک گیر یک راه حل اقتصادي براي انتهاي مخاطره آمیز نردهاین سیستم ضربه

رود و به کار مینقلیهوسیلهباشد که براي تغییر جهت هاي محافظ استاندارد میراي نردهی بینوع مهار انتها

. کندبرخورد کرده، جلوگیري مینقلیهوسیلهبدین شکل از پرت شدن، واژگون شدن و قیچی شدن 

ب هاي پر از ماسه تشکیل شده که براي جذهاي لغزشی و جعبهاز پانلهاي محافظ، پایهSENTREسیستم 

).20-1شکل(انرژي حاصل از برخورد مناسب است 

هاي بتنی ، زیر اساس و رویهتواند به خاكباشد و میبتنی میمهارز بهایکی از مزایاي این سیستم عدم نی

. موجود مهار شود

را متوقف کنند و ازنقلیهوسیلهشوند تا در هنگام برخورد مستقیم، پانلهاي محافظ جانبی روي هم جمع می

را نقلیهوسیلهدار، سیستم به طور ایمن هنگام برخوردهاي زاویه. برخورد آن با انتهاي گاردریل جلوگیري کنند

ها کمتر نسبت به پشت سرهم بودن پایهBreak-Masterاین سیستم همانند سیستم . نمایددهی میجهت

. شودحساس است و هنگام برخورد به صورت تلسکوپی روي هم جمع می

SENTREسیستم مهار انتهایی ): 20-1(ل شک



Ø 26صفحه×

TRENDسیستم مهار انتهایی -9

مهار انتهایی و . باشدمهار انتهایی براي انتهاي حفاظ صلب، نرده پلها و کوله پلها میTRENDسیستم 

ایین هزینه اولیه پ. گرددقسمت انتقالی در یک مجموعه قرار دارند که باعث پایین آمدن زمان نصب و هزینه می

این سیستم، قابلیت جهت دهی دوباره به وسایل نقلیه و قابلیت استفاده مجدد از مزایاي این سیستم به شمار 

. آیندمی

هاي حاوي ماسه و کابلهاي کششی تشکیل ها و جعبهاز یک مجموعه پانلهاي محافظ، پایهTRENDسیستم 

از برخورد آن با نقلیهوسیله، سیستم با جهت دادن درجه25که در برخورد مستقیم و زاویه دار تا تیافته اس

بعد از برخورد، ). 21-1شکل(کند کند و انرژي حاصل از برخورد را جذب میگیر جلوگیري میانتهاي ضربه

. باشندبیشتر قسمتهاي اصلی سیستم دوباره قابل استفاده می

TRENDسیستم مهار انتهایی ): 21-1(شکل 



Ø 27صفحه×

(Barrier Gate)ل دسترس در معبرهاي اضطراري حفاظ سیستم کنتر-10

باشد که داراي یک دریچه خودکار در میان ، یک حفاظ با درجه ارزشمندي باال میBarrier Gateسیستم 

هاي بتنی مانند تقاطعهاي میانی، خود بوده و رانندگان را در مقابل خطرات ناشی از معبرهاي موجود در حفاظ

. کندو مسیرهاي دوطرفه محافظت مینقل عمومیحمل و مسیرهاي ویژه 

از جنس فلزي شکل مقطع مشابه حفاظ (هنگامی که دریچه بسته است، سیستم همانند یک حفاظ طولی

آورد، هاي غیرقانونی رانندگان که خطرات جدي را به وجود میاین حفاظ از دور زدن. کندعمل می) بتنی

. کندی آزاد حفاظ را نیز حذف میکند و همچنین خطر انتهایجلوگیري می

توانند دریچه را باز نموده و زمان کمتري را براي کارکنان سرویسهاي نگهداري و امداد در راهها به سرعت می

. رسیدن به مقصد صرف کنند

که به صورت کشویی به هم متصل باشدقسمتی میشامل دریچه فوالدي متحرك دوBarrier Gateسیستم 

اند که براي مقاومت بیشتر متهاي جانبی این دریچه کشویی از پانلهاي سه موجی تشکیل یافتهقس. شوندمی

ترین انتهاي این دریچه با قطعات انتقالی تجهیز شده است خارجی. قسمتهایی هم در پایین آن اضافه شده است

). 22-1شکل(باشد که قابلیت اتصال با قسمتهاي مختلف حفاظ بتنی را دارا می



Ø 28صفحه×

Barrier Gateسیستم ): 22-1(شکل 

)ENERGITE(اي گیر ماسهسیستم ضربه-11

باشد که قابلیت تغییر جهت دادن وسایل نقلیه را ندارد و فقط با از بین گیر میاین سیستم یک نوع ضربه

الستیک هایی از جنس پگیر از یک سري بشکهاین ضربه. کندبردن انرژي حرکتی به تدریج آن را متوقف می

پلی اتیلن حاوي ماسه تشکیل شده است که در مناطق خطر با عرض زیاد با یک جانمایی هندسی قرار 

.گیردمی

مهمترین . این سیستم، دو نوع بشکه در سایزهاي مختلف و سه نوع درب مخروطی متفاوت وجود دارددر

ین هر بشکه داراي یک سرپوش است و همچبشکه هدف کاربرد این دربهاي مخروطی، تنظیم ظرفیت ماسه هر 

). 23-1شکل(شود تا از نفوذ رطوبت جلوگیري شودباشد که محکم بسته میمی

باشد که برخالف سایر اي با انتهاي صلب میگیر، یک بشکه یک تکهواحد تشکیل دهنده این سیستم ضربه

دهد و ان نصب را کاهش میاي زماي به طور قابل مالحظهمحصوالت مشابه، این سیستم با ساختمان یک تکه

. هاي سوار شده به صورت پر یا خالی به محوطه کارگاه انتقال داده شونددهد تا بشکهاین امکان را می



Ø 29صفحه×

منحرف شده از میان ردیف نقلیهوسیلهشکند و هنگامی که ، مینقلیهوسیلهگیر در اثر برخورد این ضربه

یابد تا به طور ایمن نرژي جنبشی آن به ماسه، بتدریج کاهش میگذرد، سرعت آن به واسطه انتقال اها میبشکه

. متوقف شود

اي گیر ماسهضربهسیستم ): 23-1(شکل 

(Great-CZ)گیر قابل حملضربهسیستم مهار انتهایی و-12

باشد که حداکثر ایمنی را به طور موقت براي هر نوع گیر کم حجم و قابل حمل میاین سیستم یک ضربه

این سیستم .)مانند انتهاي آزاد حفاظ بتنی قابل حمل(آورد هاي عملیاتی بوجود میانع کم عرض در محدودهم

دار وسایل نقلیه منحرف شده را به مسیر اصلی یهوهم در برخوردهاي مستقیم و هم در برخوردهاي زا

. گرداندبرمی

با ) قاب(سط یک فریم واست که تاز جنس فوم شش گوشه ساخته شدهاياین سیستم از مغزي شکننده

دهد که طرح واحدي این سیستم، این امکان را می). 24-1شکل(پانلهاي محافظ سه موج احاطه شده است 

متناسب با سرعت در یک منطقه خاص، طول آنرا تنظیم نمود و نیز گاهی که نیاز است این سیستم را از جایی 



Ø 30صفحه×

یا شوند وشوند و بدون نیاز به تجهیزات سنگین حرکت داده میمیبه جاي دیگر ببریم، به راحتی از هم جدا

. تواند جابجا شودباشد به صورت یک تکه میهنگامی که جرثقیل در دسترس می

کنند و همزمان پانلهاي شکنند و انرژي حاصل از برخورد را جذب میهنگام برخورد مستقیم کارتریجها می

الزم به . اي از آنها به هوا پرتاب شوندشوند بدون اینکه تکهم جمع میفوالدي هم به صورت تلسکوپی به روي ه

80رود و به طور کلی سیستم تا ذکر است که در برخورد فقط کارتریجها و دماغه پالستیکی آن از بین می

. باشددرصد بعد از برخورد قابل استفاده می

Great-CZگیر سیستم ضربه): 24-1(شکل 

TRITONحمل آبیحفاظ قابل -13

باشد که قوانین عملکردي استاندارد این سیستم اولین حفاظ قابل حمل و با درجه ارزشمندي باال می

1NCHRP وزن سبک و سیستم واحدي آن باعث سریع و آسان بودن نصب و . در آن رعایت شده است350

س پالستیک پلی اتیلن که در متر از جن2از یکسري بخشهایی با طول TRITONحفاظ . شودبرداشت آن می

1 National Cooperative Highway Research Program Report 350



Ø 31صفحه×

به جرثقیل هر قسمت خالی حفاظ به راحتی توسط دو کارگر بدون نیاز. تشکیل یافته است،شوندهم قفل می

). 25-1شکل(گیردیا تجهیزات خاص دیگر در وضعیت جدید قرار می

یا اینکه با یک کنند ورا به صورت کنترل شده متوقف مینقلیهوسیلهبرحسب وضعیت برخورد، این حفاظ 

هر مورد با نفوذ به داخل حفاظ، از جان در. گرددزاویه خیلی کم و با سرعت پایین به مسیر اولیه بر می

. آیدکارگران و رانندگان وسایل نقلیه محافظت به عمل می

TRITONحفاظ آبی ): 25-1(شکل 

Quad Guardخانواده-14

هاي طراحی است و عالوه بر قابلیت لفهمؤوده وسیعی از نیازها و در برگیرنده محدQuad Guardخانواده 

هاي ، اغلب آنها قابلیت اتصال به سایر نردهQuad Beamهاي محافظ نصب بسیارساده و همخوانی با نرده



Ø 32صفحه×

NCHRPمحافظ را داشته و نیازهاي  چنانچه در . سازندگیر جهت دهنده را برآورده میبراي یک ضربه3501

ها ها، دماغه و پایهمشهود است، اغلب این سیستمها از یک نرده طولی بعنوان قاب اصلی، مغزي) 26-1(شکل 

اي از این محصوالت از عرض که باید محافظت شود طیف گستردهیهایبسته به عرض ناحیه. اندتشکیل شده

mm610 تاmm2300اکثر،ردهابا توجه به مشخصات این سیستم بعد از اغلب برخو. در دسترس است

. آیدي این سیستم به شمار میاداشته که این خود از مزایرا قسمتهاي سیستم قابلیت استفاده مجدد 

Quad Guardسیستم ): 26-1(شکل 

1 National Cooperative Highway Research Program Report 350



Ø 33صفحه×

Regentسیستم -15

عملکرد سیستم بدین . آیدهاي محافظ کنار راهها به شمار میاین سیستم بعنوان یک مهار انتهایی براي نرده

اي گونهه برخورد به انتهاي نرده محافظ، منجر به کمانش آن بوارد شده در اثر است که با جذب انرژي صورت 

بعالوه خطر پرت . دور شود تا از خطر قیچی شدن جلوگیري بعمل آیدنقلیهوسیلهشود که از مسیر حرکت می

. )27-1کلش(یابدن نیز بمیزان قابل توجهی کاهش میشدن و یا به زیر نرده محافظ رفت

Regentسیستم ): 27-1(شکل 

)REACT-350(الستیکیگیر سیستم ضربه-16

NCHRPاین سیستم ضمن مطابقت داشتن با نیازهاي  نیز بوده و 1FHWAهاي ، مطابق خواسته350

ت مزیت این سیستمها قابلی. اندشود که از قسمتهاي الستیکی جاذب انرژي تهیه شدهاي را شامل میخانواده

دار و نیز تعمیرات بسیار دهی دوباره به برخورد زاویهجذب انرژي در برخوردهاي شاخ به شاخ کامل و جهت

انداین محصوالت بسته به رده سرعتی مورد نظر در سه نوع عرضه شده. جزیی پس از هر برخورد است

). 28-1شکل(

1 Federal Highway Administration



Ø 34صفحه×

]REACT-350]1سیستم ): 28-1(شکل 

Guardianمحافظنرده -17

Guardianشونده با آب قابل حمل است که براي ممانعت از ورود وسایل نوعی نرده محافظ پالستیکی پر

ه کردن ترافیک، کنترل عابرین پیاده، کنترل فرسایش و موارد مشابه بکار یزنقلیه به محوطه راهسازي، کانال

گیر را با هاي ضربهي پالستیکی، بشکهها تعدادي از قابلیتهاي حفاظهاي بتنی، مخروطهالذا این نرده. رودمی

واخت بطور یکنmm8جنس این نرده محافظ نوعی پلی اتیلن سبک بازیافت پذیر با ضخامت . خود بهمراه دارند

کند و بدین ترتیب اي بکار رفته است که اشعه ماوراء بنفش خورشید را سد میدر ساخت این حفاظ ماده. است

). 29-1شکل(افزاید به عمر سیستم می

سانتیمتري داخل آن 35اي شکل از کف حفاظ با ارتفاع ها، قسمتهایی میلهجهت پایداري بیشتر این نرده

بعالوه قسمتهایی در ابتدا و انتهاي هر قطعه از این نرده بصورت نر و ماده وجود دارند که به هم . اندباال آمده

. باشدشوند تا حفاظ پایداري جانبی کافی داشتهچفت و بست می



Ø 35صفحه×

Guardianنرده محافظ ): 29-1(شکل 

F.L.E.A.Tسیستم مهار انتهایی -18

. کندبرخورد کننده را به سمت سپري هدایت مینقلیهوسیلهاین سیستم، یک مهار انتهایی عمودي است که 

شده و تغییر جهت این مهار بجاي سهمی شکل بودن، خطی است که منجر به بارگذاري سریعتر کابل مهاري 

). 30-1شکل(گردد به جاي آن مینقلیهوسیلهمانع از کشیده شدن 

F.L.E.A.Tمهار انتهایی ): 30-1(شکل 

S.K.T.-350سیستم -19

SKTانرژي تصادم صرف پیچیدگی و تاب برداشتن سپري نرده محافظ . گیر انتهایی مستقیم استیک ضربه

این مهار انتهایی بخوبی ضربه ناشی از یک . داردنگاه میرودنقلیهوسیلهشود و آنرا از مسیر حرکت می

سازد کیلومتر بر ساعت را جذب و آنرا به نحو قابل قبولی متوقف می62با سرعت kg800نقلیهوسیله

). 31-1شکل(



Ø 36صفحه×

S.K.T-350مهار انتهایی ): 31-1(شکل 

Impact pier L-100سیستم -20

هاي بتنی از نظر پایداري، نما و جدیدي است که مشکالت انواع متعارف پایههاي بتنی طرح این سیستم، پایه

مزایاي دیگر این سیستم، نصب، برداشتن و جابجایی آسان ). 32-1شکل(هاي نصب و جابجایی را نداردهزینه

زات و همخوانی باال بایقابل حمل و نقل آن در کارگاههاي راهسازي، نصب آسان در باالي سایر تجهعنو

).32-1شکل(.شکل استHهاي سپري

Impact Pier L-100هاي پایه): 32-1(شکل 

FMKنرده محافظ -21

بعالوه این . محافظ در شکل مقطع دایروي آن استهاينردهبا سایر انواع FMKوجه تمایز نرده محافظ 

شکل دایروي آن منجر به . سیستم به لحاظ زیبایی نیز مسائل زیست محیطی را مورد توجه قرار داده است

گیر که عبور و فعالیت گریدرهاي این امر در مناطق برف. شودهاي وارده میپایداري بیشتر در برابر ضربه



Ø 37صفحه×

هاي شدید تیغه این ماشین آالت با نرده از احتمال باالیی برخوردار است، روب زیاد بوده و خطر تصادمبرف

. )33-1شکل(کنداهمیت بیشتري پیدا می

هاي طول شاخه،شودهاي سه متري استفاده میاز سیستمهاي یک طرفه با فواصل پایهکه یهایجادهدر 

ها نیز پایه. پذیردها به یکدیگر توسط سیستمهاي درون مقطعی صورت میمتر است و اتصال شاخه6سپري 

.شوددایروي استفاده میها مستطیلی شکل بوده و از دو ردیف سپري در پلها مقطع پایه. مقطع دایروي دارند

FMKنرده محافظ): 33-1(شکل 



Ø 38صفحه×

افقیعالیم-

هاکشیخط§

انواع . ها و دیگر معابر دارندرسانی به کاربران بزرگراهها وظیفه بسیار مهمی در راهنمایی و اطالعکشیخط

هاي کشیخط، اشیاءهاي مفهومی کشیرو، جداول، خطهاي سطح سوارهکشیخط: ها شاملکشیاصلی خط

. باشندها و جزایر میکانالروهاي رنگین، موانع، توصیفی، پیاده

ها و دیگر ها به عنوان مکمل دیگر تجهیزات کنترل ترافیک از قبیل تابلوها، چراغکشیدر مواردي نیز، خط

ر به کاربران در ها، انتقال مؤثر مقررات راهنمایی و یا اخطاکشیکاربرد دیگر خط. باشندعالیم راهنمایی می

. باشد که با دیگر تجهیزات قابل انجام نیستراههایی می

تواند به وسیله برف، زباله و آب و ها میکشیمثالً امکان دید خط. باشندهایی میها داراي محدودیتکشیخط

هوا و هاي مواد، حجم ترافیک، آب وها تحت تأثیر ویژگیکشیدوام خط. ها محدود شودکشییا دیگر خط

. موقعیت ترسیم آنها قرار دارد

ها و یا دیگر تجهیزات کشیرو به همراه تجهیزات سمعی و بصري و یا برجسته کردن خطهاي سوارهکشیخط

.تر کندرو را واضحفهوم سوارهتواند مانتخابی به منظور هشدار به کاربران، می

هدایت یا رساندن اطالعات به رانندگان و عابران بکار کشی معابر به منظور تنظیم تردد، اعالم هشدار،خط

هاي کناره راه یا تابلوهاي راهنمایی و رانندگی و یا به توانند به عنوان مکمل جدولها میکشیخط. رودمی

نظر هدایت و القاء اطالعات الزم به ها عملکرد بسیار مهمی از نقطهکشیخط. تنهایی مورد استفاده قرار گیرند

کشی معابر و جزئیات آن باید در مرحله طراحی یک تقاطع جدید و یا طراحی خط. باشندندگان را دارا میران

:بندي نمودتوان بصورت زیر ردههاي معابر را میکشیخط. طرح اصالح تقاطع موجود صورت گیرد

هاي عرضیکشیخط-الف

.باشندمحور طولی جاده میها داراي زاویه قائمه یا نزدیک به آن نسبت به کشیاین خط

:هاي طولی عبارتند ازکشیخط-ب

جهتهاي عبور براي تردد همخطوط جداکننده خط-
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خط محور-

خطوط هشدار دهنده-

ايخطوط حاشیه-

کشی توقف ممنوعخط-

:کاربرد عمومی خطوط طولی عبارتند از

. باشدهاي ویژه میخطوط دوبل بیانگر ممنوعیت. 1

. دهده عبور را ممنوع کرده و یا تعداد عبور را کاهش مییک خط پیوست. 2

. نمایدخط شکسته عبور را مجاز می. 3

. کندچین کاربر را براي هدایت بعدي آماده مینقطه. 4

هاکشیسایر خط-ج

کشی در میادینخط-

کشی مسیر ویژه کشی شطرنجی و خطهاي پارکینگ، خطهاي نوشتاري و تصویري جایگاهکشیخط-

دوچرخه سواري و ایستگاه اتوبوس

فرعی-هاي اصلیکشی در تقاطعخط-

کشی گذرگاه پیادهخط-

ي جزایرکشی دماغهخط-

کشی مسیر ویژه اتوبوسخط-

براي کشیدر صورتی که خط. استانداردي باید براي رساندن یک مفهوم به کار رودکشیهر نوع خط

و یا MUTCDنامه باید بر اساس اصولی که در آییناي نشده است ارهرود که به آن اشکاربردي به کار می

. ریزي کشور به آن اشاره شده است؛ طراحی شودسازمان مدیریت و برنامه267-3نشریه شماره

:باید توجه داشت که

.گیردها مد نظر قرارکشیهاي خطباید تمام نیازمندي... قبل از طراحی هر بزرگراه، مسیر انحرافی، ·
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باعـث  ،بـا شـرایط فعلـی معبـر مطابقـت ندارنـد      انـد، عمر مفیـد خـود را از دسـت داده    هایی که   کشیخط·

شوند؛ باید پاك شـوند و یـا تـا زمـان اجـراي      مورد شده و یا باعث سردرگمی کاربران میهاي بی محدودیت

. جدید محو شوندکشیخط

مگـر در مـواردي کـه از    باید بازتابنده نـور باشـند،      هایی که الزم است در شب قابل رؤیت باشند؛        کشیخط·

.قابلیت دید آنها اطمینان کافی داشته باشیم

.هاي بین شهري باید بازتابنده نور باشندهاي بزرگراهکشیکلیه خط·

ها تا کشیاین خط. شوندباشند که با نوار چسب نصب میهاي موقت میکشیها، خطکشینوع دیگري از خط

. اي نگهداري شوندمعدوم یا جابجا شوند؛ باید به صورت ویژهزمانی که 

در مواردي نیز . شودهاي سرد و یا ترموپالستیک انجام میرو، عموماً با رنگجداول و سطح سوارهکشیخط

ها استفاده هاي رنگی از این رنگکشیرو و خطپیادهلرزانندههاي کشیها شامل خطکشیدیگر انواع خط

.شودمی

ها باید در طول عمر مفید خود، کیفیت رنگ خود را نیز حفظ کرده و تغییر کشیمواد به کار رفته در خط

ها باید توجه داشت که حداقل لغزندگی یا چسبندگی را براي عابرین پیاده و در انتخاب جنس رنگ. رنگ ندهند

. سواران داشته باشنددوچرخه

هاي زرد، سفید، قرمز یا آبی ها به رنگکشیمعموالً خط. هماهنگ باشدها ها باید با رنگ جادهکشیرنگ خط

معموالً در مواردي که رنگ . ها نیز استفاده کردتوان از رنگ سیاه در ترکیب دیگر رنگدر صورت لزوم می. است

. شودها استفاده میاز رنگ سیاه در ترکیب رنگکشیبراي وضوح خطباشد؛ سطح جاده روشن می

: توان به موارد زیر اشاره کردرود، از جمله میسفید در ترسیم خطوط طولی به کار میرنگ

جهت هاي ترافیکی همجداسازي جریان. 1

رو لبه سمت راست سواره. 2

: باشدکاربرد عمده آن در موارد زیر می. رودرنگ زرد غالباً در ترسیم خطوط طولی به کار می

جهت مهاي ترافیکی غیر هجداسازي جریان. 1
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اندبندي شدهحاشیه سمت چپ معابري که توسط میانه تقسیم. 2

براي معابر بین شهري تک خطه. 3

)ramp(ها سرازیري. 4

براي جداسازي دو خط گردش به چپ از دیگر خطوط. 5

باشد مشخص کردن خطوطی که جهت آن قابل تغییر می. 6

.باشدمیبه نشانه ممنوعیت استفاده از بخش خاصی از معبرلرزانندهرنگ قرمز 

هاي سفید براي فضاهاي پارکینگ و نیز مشخص کردن محل عبور معلولین کشیرنگ آبی متمم خط

لرزانندهی در امتداد مسیر از رنگ آبی به صورت ننشابراي مشخص کردن موقعیت شیرهاي آتش. باشدمی

. شوداستفاده می

توانند کارایی شده در فوق به تنهایی نمیهاي ذکر باشد، رنگرو روشن میدر معابري که رنگ سطح سواره

باید توجه داشت که .ها استفاده کردتوان از رنگ سیاه در ترکیب این رنگبدین جهت می. الزم را داشته باشند

هدف از استفاده از رنگ سیاه باال بردن . در اینگونه موارد نباید رنگ سیاه به عنوان رنگ اصلی استفاده شود

. باشدرو میاز رنگ سوارهکشیخطمیزان مغایرت رنگ

:هاي طولی باید به نکات زیر توجه داشتکشیدر رابطه با پهنا و طرح خط

.متر باشدسانتی15الی 10داراي عرض متعارف ·

عـرض  . برابر پهناي خطوط اسـتفاده شـده در آن محـدوده باشـد          2خطوط عریض باید داراي عرضی حداقل       ·

. ها استکشیخطوط نشان دهنده اهمیت خط

.اندخط موازي بوده که با یک فاصله قابل تشخیص از یکدیگر جدا شده2خط دوبل مرکب از ·

هـاي خـالی بـه صـورت     باشد که به وسیله فاصله  هاي کوچکی از خطوط پیوسته می     خط منقطع شامل بخش   ·

.اندمتناوب از یکدیگر جدا شده

عـرض  . تـري از خـط شکـسته باشـند    مراتـب کوتـاه    هـاي خـالی بـه     ها باید شامل خطوط و فاصله     چیننقطه·

.اندها باید برابر عرض خطوطی باشند که در امتداد آنها ترسیم شدهچیننقطه
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ایـن  . باشـند فاصله و یا با ابعادي متناسـب بـا همـین اعـداد مـی     m9خط و  m3معموالً خطوط منقطع شامل     

. باشدها بر اساس سرعت وسایل نقلیه قابل تغییر مینسبت

باشند که در امتداد دیگر خطوط ترسیم فاصله میm8/1الی m6/0خط، m6/0ها شامل چیننقطه

.شوندمی

n ايگربهمیخ و چشمگل(عالیم افقی برجسته (

عالئم برجسته، به انواع عالئم برجسته بازتابنده و بدون بازتابندگی، عالئم برجسته معمولی و قابل برفروبی، و 

عالئم برجسته بدون بازتابندگی معموًال به تنهایی استفاده . شوندبندي میه موقتی و دائمی طبقهعالئم برجست

.گیرندشوند بلکه به همراه عالئم بازتابنده مورد استفاده قرار مینمی

عالئم برجسته بازتابنده، تجهیزات منفرد با ابعاد کوچک هستند که همانند منبع نورانی در مواقع تاریکی، از

این عالئم مسیر حرکت وسایل نقلیه را در روز هم تا حدودي مشخص . باشندفواصل مشخص قابل رویت می

.این قابلیت بستگی به رنگ، بازتابندگی و موقعیت نصب عالئم بر روي روسازي راه دارد. کنندمی

لیت آنها در انعکاس نور کنند و قابعالئم برجسته غیربازتابنده، نور را در مدت روز به مقدار کمی منعکس می

.ها در تاریکی، بسیار محدود استچراغ جلوي ماشین
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