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 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 معیارها و استانداردهاي فني

 

های نامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قراردادشیوه

 (دوم ویرایش) تامین مصالح

 2-12-5-4: سند شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

  وراي فني شهرداري تهرانش

  عمراني شهرداري تهران معاونت فني و



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شوراي فني شهرداري تهران

 معاونت فني و عمراني شهرداري تهران
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 يتعالبسمه

 یشگفتارپ

 طبق مشخصات هاپروژهمتعهد به اجراي با شهرداري تهران، هاي منعقده قراردادمفاد  اساس بر هاي عمرانيپروژه پيمانکاران 

در این خصوص،  خود ات قانونيو تعهد هابه مسئوليتتوجه ضمن  ایشان لذا باشند؛فني ابالغي در چارچوب اسناد قرارداد مي

کارفرما معمول نمایند.  موردنظرها در انطباق کامل با مشخصات و ضوابط فني باید توجه الزم را در جهت اجراي پروژه

جراي کار مطابق مشخصات فني را در ا الزم کيدأمراقبت و تها نيز پروژهو دستگاه نظارت  باره ضروري است کارفرمایانیندرا

 داشته باشند. ابالغي

منظور رفع مسائل یا فيصله دادن به جنبه خاص داشته و به نامهبر اساس این شيوه تاعمال نظرات و اجراي تصميما 

 در اخذشده تصميمات و اجرایي عمليات توقف به اعتراض جهت حقّي گونههيچ بنابراین. استمشکالت احتمالي پيمانکاران 

 براي نظارت دستگاه و کارفرما توسط تکليف تعيين تا پيمانکاران به ابالغي مشخصات با منطبق غير هايبخش خصوص

 حدود ،در اختيار کارفرما بوده و بر این اساس اًمنحصر نامهمفاد این شيوهاعمال و اجراي  ،درهرحال .کرد نخواهد ایجاد ایشان

 د بود.ابالغي خواه فني مشخصات اساس برها همان اجراي کار قرارداد، شده درتعيين
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    1          4-5-12-2سند: شماره                                                                                       های تامین مصالحنامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قراردادشیوه 

 تهران شهرداري نظام فني و اجرایي
 

 محاسبه و پذیرش ضوابط نامهشیوه

 تامین هايقرارداد در آسفالت کسربهاي

  9از  2 صفحه مصالح
 معاونت فني و عمراني 

 4-5-11-1 سند:شماره 

 شهرداري تهرانشوراي فني  تصویب:

 شوراي فني مشورتيکميته  تأیید:

 تهران شهر مهندسي و فني مشاور سازمان تهیه:

 

 هاي تامین مصالحمحاسبه کسر بهاي آسفالت در قراردادنامه ضوابط پذیرش و شیوه: 12-5-4

 جایگاه و کاربرد -2

 نامه در نظام فني و اجرایي شهرداري تهرانجایگاه شيوه -1-1

 و کيفيت هايآزمون انجام مانند ،(1-1-1 شماره سند) تهران شهرداري اجرایي و فني نظام راهبردي سند از هایيبخش کردن عملياتي براي نامهشيوه این

 هايمعيار و اصول تعيين ،(11 ماده هـ بند موضوع) کيفيت کنترل هايشاخص و روندها سازيهمسان ،(5 ماده ج بند 7 جزء موضوع) مشخصات انطباق

 طرح عوامل ارزیابي براي شدهانجام کارهاي کيفيت تعيين و( 11 ماده الف بند 5 جزء موضوع) نگهداري هايروش و اجرا هايروش مصالح، کيفيت ارزشيابي

 طبق خدمات و کاال تأمين نامطلوب کيفيت از پيشگيري راستاي در نامهشيوه این اجراي نقش همچنين،. است شدهتهيه( 14 ماده الف بند 4 جزء موضوع)

 سند) تهران شهرداري همکار هايشرکت تنبيه و تشویق دستورالعمل 8 ماده 1 بند 1 جزء موضوع) کارفرما یا نظارت دستگاه آزمایشگاه، عوامل گزارش

 .است موردتوجه(( 5-8-115 شماره

 کاربردحدود  -1-1

تمام یا بخشي از آسفالت  نتایج آزمایشگاهي آسفالت در قراردادهایي که کسر بهاهاي پذیرش آسفالت توليدي و محاسبه ميزان براي تعيين معيار نامهشيوه این

 1بند الف ماده  4و  1نامه بر پایه جز این شيوهشود. باشد، بکار برده مي محدوده رواداري بدون کسر بهاتوليدي با توجه به نتایج اوراق آزمایشگاهي، خارج از 

اندازي و تحویل و نيز در دوره ل ساخت، نظارت، راه(، در دوره اجراي طرح شام1-1-1سند راهبردي نظام فني و اجرایي شهرداري تهران )سند شماره 

 .است کارگيريبهاي و اساسي قابل برداري طرح شامل نگهداري، پایش، تعميرات پيشگيرانه، دورهبهره

 

 هانامهو آیین هااستاندارد -1

 :از اندعبارت آسفالتي عمليات اجراي بر نظارت و کيفيت هايآزمون در االجراالزم استانداردهاي و معيارها

 کشور( وبودجهبرنامهسازمان  114هاي ایران )نشریه شماره نامه روسازي آسفالتي راهآیينمعيارها و استانداردهاي مندرج در  -1-1

 کشور( وبودجهبرنامهسازمان  101نشریه شماره )مشخصات فني عمومي راه معيارها و استانداردهاي مندرج در  -1-1

 تهران( شهرداري اجرایي و فني نظام 5-8-115 شماره )سند همکار شهرداري تهران هايشرکتدستورالعمل تشویق و تنبيه  -1-1

 تهران( شهرداري اجرایي و فني نظام 1-8-11 شماره )سند هاي شهريها و بزرگراهمشخصات فني همسان تعمير و نگهداري راه -1-4

 

 نامهواژه -3

 نتایج آزمایشگاه: -3-2

یا پيوست قرارداد(،  شدهابالغ) نامه است که در مقایسه با مشخصات فني مبنااین شيوه 4در ماده  ذکرشدههاي آزمایشگاهي مربوط به آزمایش هايخروجي

 است. 1هاي مذکور در بند نامهها و آیينها مطابق با استانداردگيرد. روش انجام آزمایشقرار مي کسر بهامبناي محاسبه 

 قیمت مبنا: -1-1

 شده در قرارداد براي توليد آسفالت، با احتساب همه ضرایب قرارداد و تعدیل متعلق به آن است.قيمت تعيين 

 کسر بها: -3-3

 ميزان این شد؛ خواهد کسر قرارداد يمبنا قيمت از درصدي کارفرما، هايپرداخت در ،کسر بها با پذیرش محدوده در آزمایشگاهي نتایج گرفتن قرار صورت در

 .گرددمي تعریف بها کسر عنوانبه کاهش



 های تامین مصالحپذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قرارداد نامه ضوابطشیوه                                                                            4-5-12-2شماره سند:         2  

 تهران شهرداري اجرایي و فني نظام
 

 کسربهاي محاسبه و پذیرش ضوابط نامهشیوه

  مصالح تامین هايقرارداد در آسفالت

  9از  1 صفحه
 معاونت فني و عمراني 

 4 -5 -11-1 سند:شماره 

 شوراي فني شهرداري تهران تصویب:

 شوراي فني مشورتيکميته  تأیید:

 تهران شهر مهندسي و فني مشاور سازمان تهیه:

 

 :بها کسر با پذیرش محدوده -3-4

 .است آزمایشگاه نتایج از یک هر براي ،بها کسر اعمال با پذیرشقابل محدوده

 محدوده رواداري بدون کسر بها:  -3-5

 است. نتایج آزمایشگاه، براي هر یک از کسر بهابدون اعمال  پذیرشقابلمحدوده  

 کارخانه:نوبت )شیفت( تولید  -3-6

 شيفت کاري، شامل شيفت روز و یا شيفت شب است. 1توليد کارخانه، حداکثر  روزشبانهیک 

 

 پذیرش ضوابط -4

 هاي زیر باید از طریق انجام آزمایش مورد کنترل قرار گيرد:منظور پذیرش آسفالت توليدي مشخصهبه -4-1

 بندي مخلوط مصالح سنگيدانه -

 درصد وزني قير نسبت به آسفالت -

 درصد فضاي خالي آسفالت -

 درصد شکستگي مصالح سنگي -

 سایر از توانمی پروژه اهمیت به بنا ودستگاه نظارت  یاکارفرما  یص)به تشخخشک  مارشالاشباع به مقاومت  مارشالنسبت مقاومت  -

 (نمود استفاده 114نشریه  1-7-9دوام مندرج در بند  يهاشیآزما

 کسر بهاقرار داشته باشد، محصول یادشده بدون  4جدول  شده دري تعيينرواداري بدون کسر بهاآسفالت در محدوده  نتایج آزمایشگاهي کهيدرصورت

قرار گيرد، آسفالت  4مندرج در جدول  محدوده پذیرش با کسر بهاتمام یا بخشي از آسفالت در  نتایج آزمایشگاهي کهيدرصورتقرار خواهد گرفت.  رشیموردپذ

 .گرفت نخواهد قرار رشیموردپذ یرش است. در غير این صورت محصولموردپذنامه این شيوه 5شده در بند مطابق ضوابط تعيين کسر بهال توليدي با اعما

کننده پذیرش یا عدم پذیرش آسفالت توليدي است ، همه شرایط، ضوابط و مشخصات فني ابالغي، تعيين1-4عالوه بر ضوابط پذیرش ذکرشده در بند  -4-1

 .شد خواهد( شيفت) نوبت ، منجر به عدم پذیرش محصول توليدي کلمحدوده پذیرش با کسر بهات از رفو برون

، عدم پذیرش متوجه کل نوبت توليد نخواهد بود و محدود به حجمي است که نمونه از رواداري بدون کسر بهارفت درجه حرارت نمونه از حد در صورت برون

 آن اخذشده است.

 براي کنترل توليد مخلوط آسفالتي به شرح ذیل است: موردنيازت( هاي آزمایشگاهي حداقل تعداد برگه )شي -4-1

تن؛  100 هر یا کارخانه توليد نوبت هر براي( قيري اساس و توپکا بيندر،) آسفالت نوع ، از هر1-4حداقل یک سري برگه آزمایش مندرج در بند  -4-1-1

 که منجر به تعداد برگه آزمایش بيشتر شود. هرکدام

 انجام آزمایش دوام در پخش دستي صرفاً به تشخيص و دستور کتبي دستگاه نظارت است. نياز به -4-1-1

و شناسایي باشد، انجام گيرد  يابیردقابل کهينحوبهبرداري باید از ماشين حمل از مبدأ )کارخانه توليد آسفالت( گيري، نمونه: در پخش دستي و یا لکه1تبصره 

 تگاه نظارت است.و تعميم نتایج آزمایش به عهده دس

 براي نامهشيوه این اساس بر دار کهصالحيت و تأیيد مورد آزمایشگاه توسط موردنياز هاي آزمایشگاهيبرگه تهيه در باید نظارت دستگاه و کارفرما -4-4

تامين و اجرا، پيمانکار نيز موظف به پيگيري در قراردادهاي . مراقبت الزم را بنمایند شده دانسته الزم کنندگان آسفالتتوليدکنندگان یا تأمين عملکرد ارزیابي

 کهتصدیق قبلي با دستگاه نظارت مجاز نيست. درصورتي قابل است و اجراي آسفالت بدون هماهنگي 1-4هاي آزمایشگاهي مندرج در بند تهيه حداقل برگه

نمونه توسط  اخذ و پخش محل در مناسب نقاط تعيين با باید رتنظا دستگاه و کارفرما نباشد، موجود نامهشيوه این اساس بر کافي هاي آزمایشگاهيبرگه

 .نماید تعيين را شدهپخش آسفالت مشخصات مقاومت مصالح، و ژئوتکنيک مطالعات مرکز



    3          4-5-12-2سند: شماره                                                                                       های تامین مصالحنامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قراردادشیوه 

 تهران شهرداري نظام فني و اجرایي
 

 محاسبه و پذیرش ضوابط نامهشیوه

 تامین هايقرارداد در آسفالت کسربهاي

  9از  3 صفحه مصالح
 معاونت فني و عمراني 

 4-5-11-1 سند:شماره 

 شهرداري تهرانشوراي فني  تصویب:

 شوراي فني مشورتيکميته  تأیید:

 تهران شهر مهندسي و فني مشاور سازمان تهیه:

 

نامه را ضروري شيوهشده در این هاي خاص پروژه، حدود دیگري غير از حدود رواداري تعيينکه کارفرما یا مهندسين مشاور بنا به ویژگييدرصورت: 1تبصره 

مالک عمل در پذیرش  یيدشده راتأتواند حدود مصالح، مي مقاومت و ژئوتکنيک مطالعات مرکز تشخيص دهد، پس از ارائه گزارش کارشناسي و تأیيد

 يدشده باشد.قکارفرما یا مهندسين مشاور  موردنظرمحصول قرار دهد. در شرایط خصوصي قرارداد، باید حدود رواداري 

 کننده اقدام نماید.پس از دریافت نتایج آزمایشگاه نسبت به ابالغ آن به پيمانکار یا توليدکننده یا تأمين ماه کی: کارفرما موظف است ظرف مدت 1 تبصره

 نتایج ابالغ از ماه یک مدت ظرف باید باشد، داشته اعتراض آزمایشگاهي هايبرگه نتایج به کنندهتأمين یا توليدکننده یا پيمانکار چنانچه: 4تبصره 

 تأیيد مورد که الطرفينمرضي آزمایشگاه طریق از نظر مورد هايآزمایش صورت این در. نماید اعالم کارفرما به کتبي صورتبه را خود اعتراض آزمایشگاهي

 آزمایشگاه نماینده و نظارت دستگاه نماینده حضور منظور، این براي. شودمي انجام مجدداً باشد تهران شهرداري مصالح مقاومت و ژئوتکنيک مطالعات مرکز

 قبلي آزمایشگاهي هايبرگه صحت مؤید آزمایش نتيجه صورتيکه در. باشدمي الزامي آزمایش انجام هنگام در همچنين و گيرينمونه محل تعيين براي اول

 نتایج به اعتراض فرصت یکبار فقط پيمانکار، یا کننده تأمين کننده، توليد ضمن در. باشدمي کننده اعتراض يعهده به شده انجام هايآزمایش هزینه باشد،

 .داشت خواهند را آزمایشگاهي هايبرگه

نامه حاضر، براي رسيدگي به عملکرد توليدکننده که مخلوط آسفالتي توليدشده موردپذیرش قرار نگيرد، عالوه بر اعمال جریمه مطابق شيوه: درصورتي5تبصره 

از سوي کارفرمایان عمل خواهد شد و الزم است مدارک مربوط  "همکار شهرداري تهران هايشرکتدستورالعمل تشویق و تنبيه "کننده بر پایه یا تأمين

 يات رسيدگي موضوع دستورالعمل مذکور ارسال شود.هجهت بررسي 

 

 و نحوه تعیین آن کسر بهاشمول  شرایط -5

 .شودمي تعيين 1 شماره جدول مطابق توليد، مرحله در کسر بها شمول شرایط -5-1

براي  اکسر بهمخلوط آسفالت توليدي با مشخصات فني ابالغي، حاصل جمع جبري ميزان  نتایج آزمایشگاهاي ناشي از عدم انطباق کسر بهميزان  -5-1

  است. 1هاي مندرج در جدول تمام آزمایش

 قيمت مبنا باشد، مخلوط آسفالتي مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. %40بيش از مجموع ميزان کسربها  کهدرصورتي -5-1

 مجدد توليد به کننده باشد، وي موظفتوجه به مستندات فني قصور متوجه توليدکننده یا تأمين در صورت عدم پذیرش مخلوط آسفالتي، چنانچه با -5-4

 مصالح با اجراشده بخش تخریب مجدد، حمل و توليد هزینه و است قرارداد زماني برنامه چارچوب ابالغي در فني مشخصات مطابق آسفالتي مخلوط

 با اجراشده بخش تخریب عدم بر کارفرما مبني موافقت صورت اجراي مجدد به عهده توليدکننده است. درپذیرش، حمل مواد حاصل از تخریب و غيرقابل

 مشخصات مطابق آسفالتي مخلوط مجدد تأمين به موظف وي اما گرفت، نخواهد تعلق کنندهتأمين یا توليدکننده به آن بابت بهایي پذیرش،غيرقابل مصالح

 است. فني ابالغي

 کلبه آن تعميم و آزمایشگاهي نتایج ميانگين از استفاده رود ومي بکار کسر بها ميزان محاسبه در مستقالً آزمایشگاهي، هايبرگه از آمدهدستبه نتایج -5-5

 .نيست مجاز توليدي آسفالت

  



 های تامین مصالحپذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قرارداد نامه ضوابطشیوه                                                                            4-5-12-2شماره سند:         4  

 تهران شهرداري اجرایي و فني نظام
 

 کسربهاي محاسبه و پذیرش ضوابط نامهشیوه

  مصالح تامین هايقرارداد در آسفالت

  9از  4 صفحه
 معاونت فني و عمراني 

 4 -5 -11-1 سند:شماره 

 شوراي فني شهرداري تهران تصویب:

 شوراي فني مشورتيکميته  تأیید:

 تهران شهر مهندسي و فني مشاور سازمان تهیه:

 

 کسر بها(: شرایط شمول 1جدول )

 بهامحدوده پذیرش با کسر  محدوده رواداري بدون کسر بها نام آزمایش ردیف

 بندي مخلوط مصالح سنگيدانه 1

  بيش از  %1تا  100براي الک شماره
 114رواداري مجاز نشریه 

  بيش از  %1تا  50و  8براي الک شماره
 114رواداري مجاز نشریه 

  بيش از رواداري  %1تا  هاالکبراي دیگر
 114مجاز نشریه 

  از رواداري  %1تا  %1بيش از  100براي الک شماره
 114 مجاز نشریه

  از رواداري  %4تا  %1بيش از  50و  8براي الک شماره
 114مجاز نشریه 

  از رواداري مجاز  %1تا  %1بيش از  هاالکبراي دیگر
 114نشریه 

 کارگاهي فرمول از رواداري خارج %15تا  هاالک مجموع 

1 

درصد وزني 
قير نسبت به 

مخلوط 
 آسفالت

ها با براي نمونه
درصد جذب آب 

 مصالح سنگي
 مصالح سنگي کوهي

مصالح سنگي 
 ايرودخانه

 مصالح سنگي کوهي
مصالح سنگي 

 ايرودخانه

 توپکا
1/0 %  نسبت به

 قير بهينه
4/0 %  نسبت به

 قير بهينه
1/0 % نسبت به قير بهينه 

7/0 %  نسبت به
 قير بهينه

 بيندر
4/0 %  نسبت به

 قير بهينه
5/0 %  نسبت به

 قير بهينه
8/0 % نسبت به قير بهينه 

9/0 %  نسبت به
 قير بهينه

 اساس قيري
5/0 %  نسبت به

 قير بهينه
1/0 %  نسبت به

 قير بهينه
9/0 % نسبت به قير بهينه 

1 %  نسبت به قير
 بهينه

1 
درصد فضاي 
 خالي آسفالت

 %5/5تا  %1 توپکا
 %5/1حداقل 

 %7تا حداکثر  %5/5بيش از 

 %1تا  %1 بيندر
 %5/1حداقل 

 %8تا حداکثر  %1بيش از 

 %1تا  %1 اساس قيري
 %5/1حداقل 

 %8تا حداکثر  %1بيش از 

4 
 درصد

 شکستگي
 سنگي مصالح

 جبهه دو در %80تا  %90کمتر از  جبهه دو در %90 حداقل توپکا

 جبهه دو در %70تا  %80کمتر از  جبهه دو در %80 حداقل بيندر

 جبهه دو در %50تا  %10کمتر از  جبهه دو در %10 حداقل اساس قيري

 %15تا  %75کمتر از  %75تا  نسبت مقاومت مارشال اشباع به خشک 5

1 
 غيرمستقيمنسبت مقاومت کشش 

 %15تا  %75کمتر از  %75تا  1(TSRاشباع به خشک )

 - گرادسانتيدرجه  111تا  110بين  دما 7

 

 
 

                                                        
 شود. خشک به اشباع مارشال مقاومت نسبتجایگزین آزمایش است،  ذکرشدهشاخص  نیاستفاده از ا مانيپ يخصوص طیکه در شرا اد،یز تيبااهم هاپروژه يبرا تنها1 



    5          4-5-12-2سند: شماره                                                                                       های تامین مصالحنامه ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قراردادشیوه 

 تهران شهرداري نظام فني و اجرایي
 

 محاسبه و پذیرش ضوابط نامهشیوه

 تامین هايقرارداد در آسفالت کسربهاي

  9از  5 صفحه مصالح
 معاونت فني و عمراني 

 4-5-11-1 سند:شماره 

 شهرداري تهرانشوراي فني  تصویب:

 شوراي فني مشورتيکميته  تأیید:

 تهران شهر مهندسي و فني مشاور سازمان تهیه:

 

 کسر بهانحوه تعيين ميزان  (:1جدول شماره )

 فني شاخص نوع آزمایش
محدوده  از رفتبرون شاخص

 * رواداري بدون کسر بها
کسر  ميزان
 )%( بها

 بندي مخلوط مصالح سنگيدانه

 1 درصد 1به ازاي هر  (8متر )شماره ميلي 11/1عبوري از الک 

 1 درصد 1به ازاي هر  (50متر )شماره ميلي 1/0عبوري از الک 

 1 درصد 1به ازاي هر  (100متر )شماره ميلي 075/0عبوري از الک 

 1 درصد 1به ازاي هر  هاالکدیگر 

 درصد وزني قير نسبت به آسفالت
 5 %1/0 هر ازاي به توپکا یهالبراي 

 4 %1/0 هر ازاي به يندر و اساس قيريبهاي یهالبراي 

 4/0 %1/0به ازاي هر  قيرييندر و اساس ب هاي توپکا،یهالبراي  آسفالت خالي فضاي درصد

 5/0 %1به ازاي هر  يندر و اساس قيريب هاي توپکا،یهالبراي  سنگي مصالح شکستگي درصد

 1 %1به ازاي هر  يندر و اساس قيريب هاي توپکا،یهالبراي  نسبت مقاومت مارشال اشباع به خشک

اشباع  غيرمستقيمنسبت مقاومت کشش 
 (TSRبه خشک )

 1 %1به ازاي هر  يندر و اساس قيريب توپکا،هاي یهالبراي 

 .شودمياز محدوده رواداري بدون کسر بها، ميزان کسر بها به نسبت محاسبه  رفتبرونبراي هر ميزان  *
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 تهران شهرداري اجرایي و فني نظام
 

 کسربهاي محاسبه و پذیرش ضوابط نامهشیوه

  مصالح تامین هايقرارداد در آسفالت

  9از  6 صفحه
 معاونت فني و عمراني 

 4 -5 -11-1 سند:شماره 

 شوراي فني شهرداري تهران تصویب:

 شوراي فني مشورتيکميته  تأیید:

 تهران شهر مهندسي و فني مشاور سازمان تهیه:

 

 مثال:

، متعهد به اجراي عمليات تراش و 1191سال  روسواره معابر ترميم و ي تجميعي تعميربهافهرستنسبت به  19/1با ضریب قرارداد برابر  "الف  " مانکاريپ

ها، در مرحله اجراي آسفالت توپکا به شرح یشآزمامتر است، چنانچه نتيجه سانتي 10کيلومتر و به ضخامت  1متر به طول  10روکش کلي معبري با عرض 

 اي بوده است.از نوع رودخانه سنگي گردد. مصالحه ميي مربوط به تامين آسفالت به شرح زیر محاسبکسر بها( باشد، درصد و مبلغ 1جدول )

 

 

 

 

 آزمایش جینتا الف:

 آزمایش نتایج (:1جدول شماره )

 

 نمونه
شماره شيفت 

کارخانه توليدکننده 
 آسفالت

ميزان آسفالت 
توپکا تامين 

 شده )تن(

-تعداد برگه

هاي آزمایش 
 الزم

 **نتایج آزمایش

درصد خارج از 
محدوده رواداري 
بدون کسربها 

 يبنددانه

درصد وزني 
قير نسبت به 

 آسفالت

درصد فضاي 
 خالي آسفالت

 درصد
 شکستگي

 سنگي مصالح

نسبت مقاومت 
مارشال اشباع 

 به خشک

T1 1 148 1 4 1/5 1/1 97 85 

T1 1 115 1 7 1/5 8/1 85 78 

T1 1 110 1 9 * 8/4 * 1 * 81* 74* 

T4 1 150 1 11 4/5 8/4 90 17 
 است. شدهدرج، ميانگين نتایج دوبرگه آزمایش در قسمت نتایج استتن  100به علت اینکه آسفالت تامين شده بيش از * 

 است. نشده کنترل TSR آزمایش پروژه، بودن خاص تاکيد عدم با توجه به **
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 تهران شهرداري نظام فني و اجرایي
 

 محاسبه و پذیرش ضوابط نامهشیوه

 تامین هايقرارداد در آسفالت کسربهاي

  9از  7 صفحه مصالح
 معاونت فني و عمراني 

 4-5-11-1 سند:شماره 

 شهرداري تهرانشوراي فني  تصویب:

 شوراي فني مشورتيکميته  تأیید:

 تهران شهر مهندسي و فني مشاور سازمان تهیه:

 

 کسر بهاو تعيين  آزمایشگاه نتایج رواداري بدون کسر بهاميزان خارج از  نييتع ب:

 سنگي مصالح بنديدانه آزمایش رواداري بدون کسر بها از خارج ميزان تعيين (:4جدول شماره )

عبوري از 
 الک شماره

محدوده  نتایج آزمایشگاه
رواداري 

 بدون
 کسر بها 

)%( 

محدوده 
پذیرش 

 با
 کسر بها 

)%( 

 شاخص
 از رفتبرون

رواداري  حد
 بدون

 کسر بها
(A) 

 ميزان
 بهاکسر 
)%( 

(B) 

رواداري  از خارج مقدار
 (C) بدون کسر بها

 کسر بهاتعيين درصد 
D=(C/A)xB 

ي )%( نمونه
فرمول کارگاه

 

 نمونه نمونه

T
1

 T
1

 T
1

 T
4

 

T
1

 

T
1

 

T
1

 

T
4

 

T
1

 

T
1

 

T
1

 

T
4

 

 0 0 0 0 0 0 0 0 1 درصد 1هر  10 14 100 100 100 100 100 مترميلي 15

 0 0 0 0 0 0 0 0 1 درصد 1هر  10 14 100 100 100 100 100 مترميلي 19

5/11 
 مترميلي

100 100 100 100 100 10 14  0 0 0 0 0 0 0 0 1 درصد 1هر 

 1 1 0 0 1 4 0 0 1 درصد 1هر  9 11 95 84 81 98 100 مترميلي 5/9

75/4 
 مترميلي

74 51 71 74 11 9 11  1 5/1 5/0 1 4 1 1 4 1 درصد 1هر 

11/1 
 مترميلي

50 11 51 51 41 8 10  1 5/0 1 0 1 1 1 0 1 درصد 1هر 

 1 1 0 0 1 1 0 0 1 درصد 1هر  7 9 17 11 15 14 18 مترميلي 1/0

075/0 
 مترميلي

10 1 1 14 7 4 5  0 0 0 1 0 0 0 1 درصد 1هر - 

 - 5 5/1 1 *11 9 1 4 مجموع %15تا  

  

مجموع مجاز برون
ت از 

فرمول کارگاهي:رف
 

قابل 
پذ

ش
یر

 

قابل
پذ

ش
یر

 

قابل
پذ

ش
یر

 

غ
يرقابل

ش
پذیر

* 

    

 
 .است رشیپذرقابليغ، محصول توليدي محدوده پذیرش با کسربهااز  075/0با توجه به خروج نتایج الک شماره  *

  



 های تامین مصالحپذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در قرارداد نامه ضوابطشیوه                                                                            4-5-12-2شماره سند:         8  

 تهران شهرداري اجرایي و فني نظام
 

 کسربهاي محاسبه و پذیرش ضوابط نامهشیوه

  مصالح تامین هايقرارداد در آسفالت

  9از  8 صفحه
 معاونت فني و عمراني 

 4 -5 -11-1 سند:شماره 

 شوراي فني شهرداري تهران تصویب:

 شوراي فني مشورتيکميته  تأیید:

 تهران شهر مهندسي و فني مشاور سازمان تهیه:

 

 هامابقي آزمایش رواداري بدون کسر بها از خارج ميزان تعيين (:5جدول شماره ) 
 

ف
ردی

 

ونه نام آزمایش
نم

 

محدوده 
رواداري بدون 

 کسر بها

محدوده 
پذیرش با 
 کسر بها

 رفتبرون شاخص
رواداري  حد از

 بدون کسر بها
(A) 

 ميزان
 کسر بها

)%( 

(B) 

ميانگين 
نتایج 
 آزمایش

 خارج مقدار
رواداري  از

بدون کسر 
 (C) بها

 کسر بهاتعيين درصد 
D=(C÷A)×B 

یرش/ پذقابل
 پذیرشيرقابلغ

1 
درصد وزني 
قير نسبت 
 به آسفالت

T1 4/0 % 
نسبت به قير 

 بهينه
)ميزان قير 

 (%4/5بهينه: 

7/0 % 
نسبت به قير 

 بهينه
)ميزان قير 

 (%4/5بهينه: 

 %5 %1/0 هر ازاي به

 یرشپذقابل 0 0 1/5

T1 1/5 0 0 یرشپذقابل 

T1 8/4 1/0% 5%(*0.1÷1/0=)10 یرشپذقابل 

T4 
ي بقيه موارد محاسبه کسر بهاپذیرش است، يرقابلغبندي چون دانه

 پذیرش است.يرقابلغشود و کل آسفالت نمي

1 
درصد 

 فضاي خالي

T1 

 %5/5 تا 1%
 %5/1حداقل 

 %5/5بيش از 
 %7تا حداکثر 

 %4/0 %1/0 هر ازاي به

 یرشپذقابل 0 0 1/1

T1 8/1 0 0 یرشپذقابل 

T1 1 5/0% 4/0%(*0.1÷5/0=)1 یرشپذقابل 

T4 
ي بقيه موارد محاسبه کسر بهاپذیرش است، يرقابلغبندي چون دانه

 پذیرش است.يرقابلغشود و کل آسفالت نمي

1 

 درصد
 شکستگي
 مصالح
 سنگي

T1 

 %90 حداقل
 جبهه دو در

 %90کمتر از 
 دو در %80تا 

 جبهه
 %5/0 %1به ازاي هر 

 یرشپذقابل 0 0 97

T1 85 5% 5/0%(*1÷5=)5/1 یرشپذقابل 

T1 81 8% 5/0%(*1÷8=)4 یرشپذقابل 

T4 
ي بقيه موارد محاسبه کسر بهاپذیرش است، يرقابلغبندي چون دانه

 پذیرش است.يرقابلغشود و کل آسفالت نمي

4 

نسبت 
مقاومت 
مارشال 
اشباع به 

 خشک

T1 

 %75تا 
 %75کمتر از 

 %15تا 
 %1 %1ازاي هر به 

 پذیرشقابل 0 0 85

T1 78 0 0 پذیرشقابل 

T1 74 1% 1%(*1÷1=)1 پذیرشقابل  

T4 
ي بقيه موارد محاسبه کسر بهاپذیرش است، يرقابلغبندي چون دانه

 پذیرش است.يرقابلغشود و کل آسفالت نمي
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 تهران شهرداري نظام فني و اجرایي
 

 محاسبه و پذیرش ضوابط نامهشیوه

 تامین هايقرارداد در آسفالت کسربهاي

  9از  9 صفحه مصالح
 معاونت فني و عمراني 

 4-5-11-1 سند:شماره 

 شهرداري تهرانشوراي فني  تصویب:

 شوراي فني مشورتيکميته  تأیید:

 تهران شهر مهندسي و فني مشاور سازمان تهیه:

 

 مبلغ کسر بها نييتع ج:

 کل کسر بهامحاسبه ميزان  (:1جدول شماره )

 نمونه شماره
کسر  جمع هاي مربوطه به هریک از آزمایشکسر بهاميزان 

 )%( بها

(P) 
 مصالح بنديدانه

 سنگي
درصد وزني قير نسبت 

 به آسفالت
درصد فضاي 

 خالي
 شکستگي درصد

 سنگي مصالح
نسبت مقاومت مارشال 

 اشباع به خشک

1 T1 1 0 0 0 0 1 

1 T1 5/1 0 0 5/1 0 4 

1 T1 5 10 1 4 1 11 

4 T4 است پذیرشغيرقابل آسفالت کل و شودنمي محاسبه موارد بقيه بهاي کسر است، پذیرشغيرقابل بنديدانه چون. 
 

 

 کسر بهامحاسبه مبلغ  (:7جدول شماره )

 نمونه شماره

 آسفالت توپکا
بر اساس  مترمربعبهاي واحد هر 

 معابر ترميم و تعمير تجميعي بهايفهرست
 (H)ریال( ) 1191سال  روسواره

ضریب 
 **قرارداد

(E) 

ميزان 
 کسر بها

(P) 

 کسر بهامبلغ 
 )ریال(

K=PxExHxG 
 تن

 *مترمربع

(G) 

1 T1 148 171 510،197 9181/1 1% 11،171،581 

1 T1 115 518 510،197 9181/1 4% 11،150،989 

1 T1 110 1،455 510،197 9181/1 11% 111،191،918 

4 T4 150 181 510،197 9181/1 - 
شده مبلغي بابت عمليات انجام
 ***شودپرداخت نمي

 شده استحاصل 1/0ضخامت آسفالت برابر و  1/1در این مثال، با در نظر گرفتن وزن مخصوص آسفالت برابر  Gمقدار  *
 ( است.19/1( در ضریب قرارداد )18/1ضرب ضریب باالسري )ضریب قرارداد برابر حاصل **

شود و در صورت صدور دستور تخریب از طرف دستگاه نظارت یا کارفرما، پرداختي به پيمانکار نمي 4Tمتناظر با نمونه بابت تامين آسفالت  ***
نخاله، تهيه مصالح، اجراي اندود سطحي و تهيه و اجراي الیه رویه )توپکا( اقدام پيمانکار موظف است به هزینه خود نسبت به تخریب، حمل 

هاي مربوطه به کار مجدد، شود و سایر هزینهنماید و در صورت تامين آسفالت مطابق مشخصات فني ابالغي، فقط هزینه آسفالت پرداخت مي
 حساب بدهي پيمانکار منظور خواهد شد.به



 

 

 

 

 

 

 

 پیشنهادات و نظرات

 

 

 گرامي خواننده

کارشناسان برجسته، مبادرت به تهيه اين دستورالعمل  ازنظرفني و عمراني شهرداري تهران با استفاده  معاونت

ترديد اين تالش فراوان، بي باوجودکرده و آن را براي استفاده، به جامعه مهندسي کشور عرضه نموده است. 

 اثر نيازمند بهبود و ارتقاي کيفي است.

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

 هاي نظام فني و اجرايي ياري رسانند.دستورالعمل

 .کنيممي قدرداني شما نظر دقت و همکاري از پيشاپيش

 

 555پالک  -آبادروبروي پارک بهجت -خيابان حافظ شمالي تهران :مکاتبه برای نشاني

 5554159951معاونت فني و عمراني شهرداري تهران؛ کد پستي:  ساختمان

Email:  Technical-council@Tehran.ir 

  



 

 

 

 

 

 

 

Manual of Passing Criteria and Calculation of Penalizing Fees 
for Asphalt in Material Suppling Contracts (2nd version) 

 :4-5-21-1 

Criteria and Technical Standards 




