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ی ســطوح  ئم ترافیکی و راهنمایی مســیرها، برو رنگ های ترافیکی با رنگ ها و اشــکال مختلف، برای نمایش عال
مختلف از جمله خیابان ها و جاده ها، استفاده می شوند )شکل ۱(.

کیلومتر راه  گزارش ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تا پایان ســال ۱۳۹۷، بیش از ۲۳۸هزار  در ایران طبق 
که شــامل راه های روســتایی، ترانزیتی، شــریانی، بزرگراه و آزادراه می شــود. در شــکل ۲ طول هر مورد  وجود داشــته 
از انواع راه نشــان داده شــده اســت ]۱[. بودجه ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در ســال ۱۳۹۸ برابر هزار و 
یادی صرف هزینه بازســازی و نوســازی جاده ها  که از این مقدار مبلغ ز ۶۹۲میلیارد و ۴۵۴میلیون تومان بود ]۲[ 
و معابــر داخل شــهری و راه های کشــور شــده اســت. بخشــی از ایــن هزینه ها به رنگ هــای ترافیکی و خط کشــی و 
کیلومتر راه در ایران خط کشــی  ایمن ســازی ایــن فضاهــا اختصاص می یابــد. تنها در ۱۰ ســال گذشــته ۷۲۶٬۶۰۶ 
یخ ۲۳آبان۱۳۹۸ شــهرداری کالن شهر شــیراز۱، مبلغ برآورد اولیه برای خرید  شــده اســت ]۱[. طبق قراردادی در تار
گرم دوجزئی برای خط کشی محوری و شابلون سطح شهر معادل  کیلوگرم رنگ  کیلوگرم رنگ سرد و ۵۰٬۰۰۰   ۱۰٬۰۰۰
یادی برخوردار است. این خط کشی ها  یال بوده است ]۳[. به همین دلیل دوام خط کشی از اهمیت ز ۳۰میلیارد ر
ی ســطح جاده به رانندگان و عابران پیاده می دهند تا از ســردرگمی آن هــا و تصادفات رانندگی  اطالعاتــی را بــر رو

کشور را از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷ نشان می دهد. کنند. شکل ۳ طول خط کشی شده در  جلوگیری 

 شکل 1- رنگ ترافیکی موجود در جاده ها با رنگ ها و اشکال مختلف اجرا می شود.
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گذشته ]1و4[. کشور در 13 سال   شکل 3- آمار اجرای خط کشی راه های 

دوام و خــواص سایشــی رنگ های ترافیکــی یکی از مهم ترین چالش ها در مدیریت ترافیک اســت. به دلیل حجم 
ترافیــک، شــرایط آب وهوایی، نوع ســطح جاده و رفتــار رانندگان، رنگ هــای ترافیکی به مرور زمــان دوام و قابلیت 
دید در شــب خود را از دســت می دهند و این می تواند با ازدســت رفتن ســطح شناخت رانندگان و عابران پیاده از 
جــاده، موجــب حوادث رانندگی شــود؛ بنابراین اســتفاده از رنگ های ترافیکی مقاوم در برابر ســایش برای افزایش 

دوام و طول عمر رنگ ضروری است.
کــه باعــث تخریب رنگ می شــوند، نحــوه اجرا،  از جملــه عواملــی 
جنس رنگ، میزان چســبندگی به ســطح زیرین و عوامل محیطی 
هســتند. از عوامــل محیطی می توان به تغییــرات دمای هوا، میزان 
ک بین الستیک  رطوبت، نور خورشــید و ســایش ناشــی از اصطکا
کرد. هنگام اجرای خط کشی نیز دما، شدت  خودرو و رنگ اشــاره 
وزش باد، رطوبت هوا و سطح و همچنین میزان تمیزی سطح، در 
کیفیــت و طــول عمر رنــگ ترافیکی تأثیــر چشــمگیری دارد. به طور 
گرم دوجزئی به مدت دو سال ضمانت می شود و بعد  مرسوم رنگ 
از دو ســال در صورت تخریب ســاختار رنگ، رنــگ جدید اعمال 
می شــود. ســرعت خشک شدن رنگ گرم بسیار بیشتر از رنگ سرد 
که دارای ترافیک بیشــتر هســتند و نیاز به  اســت و در مکان هایــی 

گرم اســتفاده می شــود تا محل خط کشی شــده ســریع تر آماده بهره برداری  ســریع خشک شــدن رنگ باشــد از رنگ 
کم باشد و نیازی به بهره برداری سریع نباشد از رنگ سرد استفاده می شود. که ترافیک  شود؛ اما در مکان هایی 

روی  ــر  بـ ــود  ــوجـ مـ تـــرافـــیـــک  شــکــل 4-   
رنگ  عمر  طــول  کاهش  موجب  خط کشی 

ترافیکی می شود.
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کامپوزیت کردن رنگ ترافیکی با استفاده از نانورس  شکل 6- آماده سازی و 

در سال های اخیر با گسترش فناوری نانو در حوزه پوشش، محصوالت 
جدیــدی طراحی شــدند که خواص سایشــی مواد را بهبود بخشــیدند. 
گرافــن  نانــورس،  جملــه  از  مختلــف  نانوســاختارهای  از  اســتفاده 
مکانیکــی  خــواص  افزایــش  باعــث  می توانــد  کربنــی  نانولوله هــای  و 
پوشــش از جملــه مقاومــت رنــگ در برابر خــراش شــود. نانورس ها مواد 
کــه به دلیل خواص استحکام بخشــی در  غیرآلــی ارزان قیمتی هســتند 
یــادی در صنایــع مختلــف مورداســتفاده قــرار می گیرنــد.  کاربردهــای ز
ضخامــت نانــورس در حــدود چنــد میلیــاردم متــر اســت و در صورتــی 
ی خــواص مکانیکی و  کــه به خوبــی در زمینه پخش شــود می تواند بر رو
فیزیکی تأثیرگذار باشــد. شــکل زیر نشــان دهنده فراینــد بهبود خواص 

پلیمر با اســتفاده از نانورس اســت. در این شــکل ابتدا ســطح نانورس آب گریز می شــود و ســپس با افزایش فاصله 
نانومتری بین صفحات، آماده اضافه شــدن در بین زنجیره های پلیمری می شــود. با اســتفاده از روش های ذوبی، 

ک رس به زمینه رنگ اضافه می شوند ]۵[. پلیمریزاسیون درجا و سایر روش ها، نانوصفحات خا

 شکل 5- چگونگی اجرا و تمیزبودن 
ســطح زیر رنگ تأثیر مســتقیم در میزان 

چسبندگی و طول عمر رنگ دارد.

 آزمایش هــای انجام شــده در ســایش رنگ هــای ترافیکــی 
کــی از بهبــود ۳۰ درصــدی مقاومــت بــه ســایش  نانویــی حا
که در عمل، سایش به صورت  اســت؛ این در حالی اســت 
از  بیــش  اجــرا  از  بعــد  و  نــدارد  وجــود  رنــگ  ی  رو بــر  دائــم 
۵۰ درصد عمر رنگ ترافیکی بیشــتر می شــود. میزان سایش 
اعمال شده در اثر ترافیک به  سرعت معبر نیز بستگی دارد. 
هرچــه ترافیــک و ســرعت معبر بیشــتر باشــد میزان ســایش 

بیشتر است ]۵[.
 شکل 7- تصویر میکروسکوپی از نانوکامپوزیت 

کریلیک با %wt 2 نانورس ]5[ رزین آ
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مبانی و مفروضات این تحلیل در زیر آمده است:
ســطح دارای رنگ ترافیکی به صورت مترمربع فرض شــده است و در خط کشی بزرگراه ها می تواند بر حسب نیاز 

محاسبه شود.

 برآوردنوع هزینهردیف

۳۰٬۰۰۰ تومانیک کیلو رنگ ترافیکی غیر نانو۱

۳۱٬۰۰۰ تومانیک کیلو رنگ ترافیکی نانویی۲

۳
مساحت قابل رنگ آمیزی با یک کیلو رنگ ترافیکی سرد با ضخامت 

۳۰۰ میکرون
۴ مترمربع

۱۲٬۰۰۰ تومانهزینه رنگ آمیزی هر مترمربع۴

۲ سالمدت زمان کارکرد رنگ ترافیکی غیرنانویی۵

۴ سالمدت زمان کارکرد رنگ ترافیکی نانویی۶

یافت که هزینه صرفه جویی شــده در اســتفاده از رنگ هــای ترافیکی نانویی  طبــق جــدول صفحه بعد، می توان در
به جــای رنگ هــای مرســوم در بلندمــدت قابل مالحظــه اســت؛ بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت اســتفاده از ایــن 
رنگ هــای ترافیکی نانویی بســیار ســودآور بوده و به کارگیری آن ضمن کاهش هزینه هــای اجرا باعث کاهش زمان 
کــه رضایت عمومی را بــه همراه دارد. اســتفاده از این رنگ ها برای ســطوح  راه بنــدان بــرای خط کشــی نیز می شــود 
آســفالت و بتــن در محیط های شــهری، برون  شــهری، فرودگاه هــا و... جهت کاهش حوادث و افزایش هوشــیاری 

رانندگان توصیه می شود.
فرمول محاسبه درصد حجمی بهینه شده برابر است با:

کل هزینه ها بدون اســتفاده   :Ct ،با فناوری نانو :CN ،هزینه بدون فناوری نانو :CW ،درصد حجمی بهینه شــده :Pi

از فناوری نانو
به عنوان مثال در بررسی درصد حجمی بهینه شده، هزینه خرید رنگ ترافیکی خواهیم داشت:

)هزینــه خریــد ۱۰٬۰۰۰کیلوگرمــی رنــگ غیرنانویــی در ۱۰ ســال ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومــان. هزینــه خریــد ۱۰٬۰۰۰کیلوگرمــی 
رنگ نانویی در ۱۰ ســال ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان. هزینه اجرای خط کشــی هر ۴۰٬۰۰۰ مترمربع رنگ ترافیکی در ۱۰ ســال 

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان(

بنابرایــن مطابــق نتایــج جــدول صفحه بعــد هزینه بهینه شــده در اســتفاده از رنــگ ترافیکــی نانویی بــرای ۴۰,۰۰۰ 
مترمربع از معابر شــهری شــهر شــیراز به مدت ۱۰ ســال برابر ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان معادل ۴۹/۳ درصد از کل هزینه 

(ΣCW-ΣCN)
 ΣCt

× ۱۰۰Pi =

)۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰( - )۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰(
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

×۱۰۰=۱۸.۵%Pi=
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که هزینه قابل مالحظه ای است. انجام شده است 
در صورتی که رنگ های ترافیکی نانویی در ۱,۰۰۰ شــهر کشــور به مســاحت ۴۰,۰۰۰ مترمربع اجرا شــود، صرفه جویی 
یال خواهد بود. با اســتفاده از این هزینه صرفه جویی شــده می توان ۱,۰۰۰  یالی آن نزدیک به بیســت هزار میلیارد ر ر
کشــور و تولید ناخالص داخلی  که اثر قابل توجهی در توســعه اقتصادی  کشــور ســاخت  کیلومتر بزرگراه در ســطح 
یــال در نظر  کیلومتــر بزرگراه در دشــت ۲۰ میلیارد ر کشــور خواهد داشــت )هزینه ســاخت هر  حمل ونقــل جــاده ای 

گرفته شده است(.

 نتیجه بررسی شهرداری شیراز در استفاده از رنگ های ترافیکی مرسوم و نانوساختار

تعداد
قیمت واحد

)تومان(
کل قیمت 

)تومان(

درصد حجمی بهینه شده

خرید رنگ 
ترافیکی

اجرای 
رنگ 

ترافیکی

ی
گ ترافیکی غیر نانوی

استفاده از رن

تعداد خرید 
۱۰٬۰۰۰کیلوگرمی در ۱۰ سال

۵۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

+۱۸.۵%+۳۰.۷%

هزینه اجرای خط کشی 
هر ۴۰٬۰۰۰ مترمربع

۵۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

ی
گ ترافیکی نانوی

استفاده از رن

تعداد خرید 
۱۰٬۰۰۰کیلوگرمی در ۱۰ سال 

۲.۵۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰۷۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰

هزینه اجرای خط کشی هر 
۴۰٬۰۰۰ متر مربع

۲.۵۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

۱٬۹۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومانقیمت کل بهینه شده

۴۹/۳%درصد ریالی بهینه شده

اعمال رنگ سرد ترافیکی در شهرداری شیراز به مدت ۱۰ سال، هر دو سال ۱۰٬۰۰۰ کیلوگرم و خط کشی ۴۰٬۰۰۰ مترمربع

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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شرکتهایایرانیفعالدرزمینهرنگهایترافیکینانوکامپوزیتی
 شرکت پیشگامان فناوری آسیا

نشانی: تهران، خیابان انقالب، چهارراه ولیعصر، کوچه 
باالور، شماره ۳۷

www.tnpaint.com

 مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران
نشانی: اصفهان، بوستان سعدی، روبه روی صداوسیما، 

ساختمان ۴۰
www.reefiran.com

مراجع

پینوشتها
 ۱ قرارداد شماره ۹۸-۳۷۱۵۹۶

کشــور طــی ســال های ۱۳۸۵ تــا ۱۳۹۷ ســایت ســازمان   ۱ خالصــه آمارهــای راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای 

www.rmto.ir راهداری و حمل ونقل جاده ای

یخ ۱۳۹۹/۲/۱۸  2 سایت خبری www.tasnimnews.com در تار

گــرم جهــت خط کشــی محــوری و شــابلون ســطح شــهر شــیراز، قــرارداد شــماره   3 مناقصــه خریــد رنــگ ســرد و 

یخ ۱۳۹۸/۸/۲۳ ۹۸/۳۷۱۵۹۶ در تار

 ۴ خالصــه آمارهــای راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای کشــور طــی ســال های ۱۳۸۵ تــا ۱۳۹۲، ســایت ســازمان 

www.rmto.ir راهداری و حمل ونقل جاده ای
5  M. Taheri, M. Jahanfar, K. Ogino” Wear Properties of Nanocomposite Traffic Marking 
Paint” journal of Nanomaterials, Vol 2018, ID 2569249

مجموعه گزارش های  
رنگ های ترافیکی نانوکامپوزیتی209صنعتــی فناوری نانــــو


