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 پیشگفتار

آسفالت و به تبع آن قير، یکی از پرمصرف ترین مصالح ساختمانی در پروژه های راهسازی شهر تهران می باشد. کيفيت قير     

تاثير بسزایی در شدت خرابی ها و نقایص آسفالت دارد که عدم تامين کيفيت مطلوب آن، عالوه بر اتالف سرمایه های ملی، 

خواهد داشت. لذا تعریف مشخصات فنی قابل قبول و ضوابط و نحوه ی پذیرش قير  مخاطرات جانی برای شهروندان را در پی

 تامين شده توسط توليد کنندگان و تامين کنندگان، تاثير مهم و بسزایی در کيفيت توليدات خواهد داشت. 

 

در خصوص کنترل کيفيت  تجربه چند سال اخير مجریان، بهره برداران و دست اندر کاران مدیریت شهری در شهرداری تهران    

و پایش مشخصات قيرهای مصرفی در شهر تهران نشانگر بهبود کيفيت، پایایی و ماندگاری محصوالت آسفالتی و قيری در سطح 

 باشد. شهر می

دستورالعمل حاضر با هدف ارائه ضوابط پذیرش قيرهای مصرفی در عمليات راه سازی و تعمير و نگهداری راهها تدوین شده     

های حوزه  های آسفالت خصوصی و هم کارخانه . با توجه به اینکه تامين آسفالت در شهرداری تهران هم توسط کارخانهاست

 بينی شده است. معاونت فنی و عمرانی صورت می گيرد، فرایندهای مرتبط به هر بخش به تفکيک پيش

، کاهش هزینه های نگهداری و افزایش کيفيت و اميد است استفاده از این دستورالعمل، گامی مهم در راستای حل معضالت 

 پایایی محصوالت قيری و آسفالتی باشد.

در پایان از همه عزیزانی که در تهيه ،تدوین، بررسی و تایيد این سند، شورای فنی شهرداری تهران را همراهی نموده اند تشکر     

 گردد. و قدردانی می

 

 ا صبوری دیلمیفص                                                                

 معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران                                                               

 9911تابستان                                                                 
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 لیاتک -1 فصل

-1-1 مقدمه 

مشخصات  يينتع ینبنابرا ،است يرتبع آن ق و به مصالح سنگدانه تهران، یشهردار یعمران یها مصالح در پروژه ینتر از پرمصرف یکی

 آسفالتی های روسازی اینکه به توجه با ين. همچناست برخوردار ای ویژه اهميت از یمصرف يرهایق یرشقبول و ضوابط پذ قابل یفن

 ینبنابرا آید، یحساب م در کشور ما به یشهر درون و برون یها راه برایمورداستفاده  یها روسازی یناز پرکاربردتر یکیعنوان  به

و  يرو تعم یساز راه ياتماده در عمل ینا یرشو مشخص نمودن ضوابط پذ يفيتک يينمنظور تع به یسند یجادو ا يرشناخت ق

 ها داشته باشد. راه یآسفالت یها روکش يفيتبهبود ک در ییکمک به سزا تواند یها، م راه یهدارنگ

 اند از: دستورالعمل عبارت ینا یناهداف تدو

 یساز راه عمليات در مصرفی يرق يفيتک یشافزا (9

 نامناسب يراستفاده از ق ها، یاز بروز خراب يریجلوگ (2

 يرق یرشعدم پذ یاو  یرشضوابط پذ یفمنظور تعر دستورالعمل مدون به یکارائه  (9

 تهران شهرداری های پروژه در قير مصرف و تهيه فرآیندهای اصالح (4

 

-2-1 کاربرد دامنه 

 قراردادهای درها  راه نگهداری و تعمير و یساز راه عمليات در مصرفی قير پذیرش معيارهای تعيين برای دستورالعمل این

 شود  میکاربرده  به تهران شهرداری

-3-1 ها دستورالعمل و ارهایمع استانداردها، 

 :ازاند  عبارت قير توليد بر نظارت و کيفيت های آزمون در االجرا الزم ضوابط و استانداردها
 (9911 سال -کشور وبودجه برنامه سازمان 294 شماره هینشر) رانیا یهاراه یآسفالت یروساز نامه نیيآ -6-9-6

 (9912 سال -کشور وبودجه برنامه سازمان 919 شماره هینشر) راه یعموم یفن مشخصات -6-9-2

 (تهران یشهردار ییاجرا و یفن نظام 6-8-62 شماره سند) دوم شیرایو یشهر یها بزرگراه و ها راه ريتعم و ینگهدار دستورالعمل -6-9-9

 یدبا یجادشدها ييراتمتناسب با تغ يزدستورالعمل ن ینباال مفاد ا یهاها و دستورالعملنامه یينآ ،از استانداردها یکهر يير: با تغنکته

 االجرا است.دستورالعمل پابرجا و الزم ینمفاد ا یاست تا انجام بازنگر یهیگردد. بد یبازنگر
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-4-1 یفتعار 

 آن عمده مصرف و بوده یچسبندگ تيخاص یدارا که رهيت یا قهوه تا اهيس رنگ به است یدروکربنيه یا ماده ريق: ريق -6-4-6

 .است یساز راه اتيعمل در

 نیا. دیآ یم دست به یشگاهیپاال خأل در ريتقط برج از حاصل پسماند یهواده مهين ندیفرآ از خالص ريق: خالص ريق -6-4-2

 .نکند کف گراد یسانت درجه 976 یدما در و بوده آب فاقد و همگن دیبا رهايق

 دست به ونيامولس ريق ساز، ونيامولس ماده کی با آب و شده ابيآس ريق کردن مخلوط از(: رابهيق) ونيامولس ريق -6-4-9

 را مخلوط نیا وستهيناپ و معلق فاز ر،يق و وستهيپ فاز آب،. است آب در کرون،يم 91 تا کی از ابعاد با ريق مخلوط، نیا در. دیآ یم

 .دهد یم ليتشک

 در که است دستورالعمل نیا 2فصل  در ذکرشده یها شیآزما به مربوط یشگاهیآزما جینتا: یمصرف ريق مشخصات -6-4-4

 و استانداردها با مطابق ها شیآزما انجام روش. رديگ یم قرار ريق رشیپذ عدم ای رشیپذ یمبنا ،یابالغ یفن مشخصات با سهیمقا

 .است 9-9 بند در مذکور یها نامه نیيآ

 حاصل نانياطم ريق سالمت از یضرور و عیسر یها شیآزما انجام از استفاده با آن در که است یندیفرآ: هياول یابیارز -6-4-5

 .اند شده یمعرف سند حاضر  9-9-5-9 بخش در ها شیآزما نیا. گردد یم

 دستگاه ای کارفرما ندهینما توسط و شود یم اخذ یاصل یها نمونه با زمان هم که شود یم گفته یا نمونه به :شاهد نمونه -6-4-1

 داشته یاعتراض ها شیآزما جینتا به آسفالت دکنندهيتول چنانچه. شود یم ینگهدار آسفالت دکنندهيتول نزدو  شده  مهروموم نظارت

 .شود یم استفاده مجدد یها شیآزما انجام یبرا نمونه نیا از باشد

 فهيوظ که یشگاهیپاال ريغ ای و یشگاهیپاال از اعم یحقوق و یقيحق یواحدها یتمام به(: دکنندهيتول) ريق دکنندهيتول -6-4-7

 .شود یم گفته دکنندهيتول سند نیا متن در اختصار  به ای ريق دکنندهيتول دارند، عهده به را ريق انواع ديتول

 دارند،  عهده به را ريق انواع نيتأم فهيوظ که یحقوق و یقيحق یواحدها یتمام  به(: کننده نيتأم) ريق کننده نيتأم -6-4-8

 .شود یم گفته کننده نيتأم سند نیا متن در اختصار  به ای ريق کننده نيتأم

 گفته آسفالت دکنندهيتول دارند عهده به را آسفالت نيتأم و ديتول فهيوظ که ییها کارخانه هيکل به: آسفالت دکنندهيتول -6-4-3

 .شود یم

 که است و مناطق ها سازمان یعمران و یفن یهماهنگ کل اداره آسفالت دکنندگانيتول یابیارز تهيکم :آسفالت تهيکم -6-4-61

 .شود یم گفته آسفالت تهيکم سند متن در

آزمایشگاه قير و آسفالت مرکز ژئوتکنيک و مقاومت مصالح شهرداری در کل متن سند،  یشگاهمنظور از آزمایشگاه: آزما -6-4-66

فردی که توسط آزمایشگاه معرفی می گردد  آن مرکز باشد، خواهد بود. لذا یيدکه مورد تا یگریمعتمد د یشگاههر آزما یاو  تهران

 به عنوان نماینده آزمایشگاه می باشد. 
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-5-1  پذیرش قیر پذیرش و یا عدم ندیفرا 

 به تنها نباید مورد این در و است یمصرف ريق پذیرش عدم یا پذیرش کننده نييتع پيمان، در مندرج فنی مشخصات و شرایط

 و دستورالعمل نیا در شده نييتع یفن مشخصات با مطابق ،یمصرف ريق مشخصات که یدرصورت. شود اکتفا دستورالعمل این مفاد

 از یآسفالت محصوالت نيتأم و یبردار بهره تيماه تفاوت به توجه با سند نیا در. است رشیموردپذ ريق باشد، مانيپ مفاد

 یعمران و یفن معاونت حوزه آسفالت یها کارخانه و یخصوص آسفالت یها کارخانه دودسته به ها کارخانه مختلف، یها کارخانه

 انجام( 7-9) و( 6-9) یبندها طبق مذکور، یها کارخانه به وارده خالص ريق رشیپذ ضوابط یبررس و ميتقس تهران یشهردار

 ضوابط مشترک برای هر دو حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.نيز ( 9-5-9در بند ). شود یم

و غير قابل  پذیرشمورد ضوابط پذیرش به دو دسته نتایج  ،کارخانه های آسفالت خصوصیبررسی نتایج آزمایش در بطور کلی 

این تقسيم بندی به سه  تهران یشهردار یو عمران یآسفالت حوزه معاونت فنکارخانه های در خصوص و ی شده تقسيم بندپذیرش 

 دسته نتایج مورد پذیرش، محدوده قابل پذیرش یا کسر بها و غير قابل پذیرش تقسيم بنده شده است.

ارایه شده است. در هر یک از در پيوست )ج(، نمودارهای )الف(، )ب( و )ج(  ،به منظور سهولت استفاده از این دستورالعمل

 نمودارهای )ب( و )ج( اقدامات مورد نياز در هر قسمت فرایند در زیر ارگان/ شرکت/ مرکز مربوطه ذکر شده است. 

 آسفالت تولیدکننده یهاکارخانه هیکلضوابط عمومی در  -6-5-6

اعم از کارخانه های آسفالت خصوصی و  آسفالت توليدکننده یهاکارخانه هيکلمی در در این بخش مسائل مربوط به ضوابط عمو

 گيرد. مورد بررسی قرار می تهران یشهردار یو عمران یآسفالت حوزه معاونت فنکارخانه های 

 با خالص یرهايق تيفيک کنترل خصوص درمی باشد، نفوذی بندی  در مورد قيرهای خالص با ردهاین دستورالعمل  -6-5-6-6

 عدم و ريق از نوع نیا یرو بر کارفرما توسط یعملکرد یها شیآزما انجام صورت در ،(PG9)ی عملکردبندی  رده

 ،مرتبه سه یبرا تکرار صورت در وشده  داده کارخانه به یکتب تذکر کارخانه، توسطشده  ارائه مشخصات با جینتا انطباق

 .گردد ارجاع آسفالت تهيکمبه  ريق کننده ينتأم ای يدکنندهتول پرونده، یدگيرس جهت موضوع

 مگر ،است 61-71 ريق تهران شهراکثر مناطق  یبرا مناسب ريق یطورکل به نفوذ، درجهبندی  رده با خالص یرهايق خصوص در: نکته

 .باشد شده يينتع یگرید ريق مانيپ یخصوص طیشرا در نکهیا

 قيرها سایر از استفاده خاص شرایط در مگر باشند ی( مPG 64-22) و( PG 64-16در شهر تهران ) یمصرف عملکردی مناسب قير

 .بود خواهد کارفرما تائيد و مشاور پيشنهاد به منوط که 

 یبردار نمونهانجام  -6-5-6-2

 گردد ارائه تهران یشهردار مصالح مقاومت و کيژئوتکن مطالعات مرکز به کارفرما توسط یبردار نمونه درخواست. 

 استاندارد اساس بر دیبا ها، شیآزما هيکل انجاممنظور  به ر،يق از يریگ نمونه ASTM D140/D140M رديگ انجام. 

 یبردار نمونهگزارش  -6-5-6-9

 ریسا داشت، قرار( فصل دوم 9و2و9 های ولجد در مندرج) مجاز محدوده در هياول یابیارز یها شیآزما جینتا چنانچه 

 د،یگرد محرز( 9تبصره  مطابق) ريق سالمت عدم که یدرصورت یول گردد یم اعالم کارفرما به و انجام زين ها شیآزما

                                                 
1
 Performance Grade 
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کارخانه توليد  به را ريق از استفاده توقف دستور کارفرما متعاقباً و اعالم کارفرما به موضوع وقت، اسرع در است الزم

 .دینما ابالغ آسفالت

 اخذشده قير نمونه روی بر زیر های آزمایش است الزم ابتدا آن، سالمت از اطمينان و خالص قير اوليه ارزیابی : به منظور9تبصره

 :گيرد انجام

 نفوذ درجه آزمایش( ت     نرمی نقطه تعيين آزمایش( پ      اشتعال نقطه تعيين آزمایش( ب حالليت آزمایش( الف

 عدم سالمت قير باشد، آن قير پذیرفته نخواهد شد. دهنده نشانهای فوق  اگر نتایج آزمایش

 یا يدکنندهبه عملکرد تول يدگیرس موضوع يرد،قرار نگ رشیموردپذ شده ديتول یا نيتأم سالمت قير که یدرصورت -6-5-6-4

آسفالت  کميته اختيار در یانکارفرما یاز سو گزارش کاملآسفالت ارجاع خواهد شد و الزم است  يتهبه کم کننده نيتأم

 .گيرد قرار

 مفاد شگاه،یآزما یليتحل گزارش ،(9پيوست 8 شماره جدول در مندرج) ها شیآزما هيکل جینتا بر مشتمل کامل گزارش -6-5-6-5

 کاربرد نوع مختلف، انیکارفرما و ها سازمان مناطق، در اجرا شده آسفالت ریمقاد و ريق بارنامه نیآخر قرارداد، و مانيپ

  خواهد بود. نظارت، دستگاه یکارشناس گزارش و اجرا شده آسفالت

 کارخانه از شده یداریخر ريق شیآزما یها برگه بارنامه، کنار در است موظف ريق کننده نيتأم ای و آسفالت کارخانه -6-5-6-1

 .دینما ینگهدار خود نزد نظارت دستگاه به ارائه منظور به و افتیدر را ريق ديتول

 یرا برا یجنسخه از نتا یک ها یشو پس از انجام آزما یبردار کارخانه آسفالت نمونه یمصرف ير: کارفرما مجاز است از مخزن قتبصره

 .یدکارخانه آسفالت ارسال نما

 ميمستق شعله از استفاده باشد ريق کردن گرم به ازين اگر ر،يق مصرف و ونقل حمل ،یريبارگ د،يتول مراحل یتمام در -6-5-6-7

 .ستين مجاز

 متفرقه یتانکرها با که ییرهايق از استفاده رد،يبگ انجام ريق حمل مخصوص و دوجداره یتانکرها توسط دیبا ريق حمل -6-5-6-8

 .ستين مجاز اند شده حمل جداره تک و

 و دیيتأ مورد شگاهیآزما توسط از،يموردن یشگاهیآزما یهابرگه تعداد نيتأم در دیبا نظارت دستگاه و کارفرما -6-5-6-3

 شده دانسته الزم ريق کنندگان نيتأم ای دکنندگانيتول عملکرد یابیارز یبرا دستورالعمل نیا اساس بر که دار تيصالح

 و یدگيسر تهران یشهردار یو عمران یآسفالت حوزه معاونت فن یدر مورد کارخانه ها. ندیبنما را الزم اقدامات

 نیا اساس بر ازيموردن یشگاهیآزما یهابرگه وجود بدون ر،يق کننده نيتأم ای دکنندهيتول حساب صورت پرداخت

  .ستين مجاز دستورالعمل،

موردنظر از  یها یشواقع شود، آزما کننده ينتأم یا يدکنندهمورد اعتراض تول یشگاهیآزما یهابرگه یج: چنانچه نتا9تبصره 

 یتهران باشد، با هماهنگ یو مقاومت مصالح شهردار ژئوتکنيکمرکز مطالعات  یيدکه مورد تأ یرش طرفينموردپذ یشگاهآزما یقطر

 یقبل یشگاهیآزما یهاصحت برگه یدمؤ ها یشآزما این تایجن که یشود. درصورت می نمونه شاهد انجام یدستگاه نظارت مجدداً رو

 .شود یاخذ م کننده ينتأم یا يدکنندهشده از تول انجام یها یشآزما ینهباشد، هز

 و ژئوتکنيک مطالعات مرکز يدتائ مورد باید گيرند، یقرار م یشمورد آزما ،در آن يرق یها که نمونه یشگاهی: آزما2 تبصره

 .باشد تهران شهرداری مصالح مقاومت
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-6-1 یخصوص آسفالت یها کارخانه 

 یها تيش و نمونه تعداد هرکدام) نمونه کی رماهه ای آسفالت تن 9111 هر یازا به دیبا خالص ريق از یريگ نمونه -6-1-6

 .گردد اخذ آسفالت کارخانه ريق ینگهدار مخزن از ،(کند ديتول یشتريب شیآزما

 وجود ندارد يریگ نمونه یبرا ینگردد، ضرورت یلتوسط کارخانه تحو یآسفالت گونه يچماه ه یکدر طول  که ی: درصورت9 تبصره

 و فرم مربوط به عدم انجام آزمایش به دليل عدم توليد آسفالت تکميل و در سوابق درج شود.

به مخزن واردشده  يربارنامه ق ینآخر یراند تصو کارخانه موظف يندر کارخانه آسفالت، مسئول يریگ : در زمان نمونه2 تبصره

 قرار دهند. یبردار مسئول نمونه ياررا در اخت ینگهدار

و در  يهعنوان نمونه شاهد، ته به یشگاهآزما یندهنمونه پلمپ شده توسط نما یکاست  یضرور يریگ : در زمان نمونه9 تبصره

 يهبه کل يدگیاست رس یهیشود. بد ینگهدارآسفالت  يدکنندهنمونه نزد تول ین. الزم است ايردآسفالت قرار گ يدکارخانه تول ياراخت

نمونه شاهد حداکثر تا  یرو یشمنوط به داشتن نمونه شاهد است. انجام آزما يرق یها نمونه یشآزما یجاعتراضات در خصوص نتا

ماید و کارفرما باید حداکثر دو ماه بعد از اخذ نمونه نتيجه آزمایش را به پيمانکار ابالغ ن. است مجاز نمونه، اخذ از پس ماه سه

 های شاهد را نگهداری نماید.  ماه نمونه 6همچنين توليد کننده آسفالت باید تا 

 یندهاست در صورت عدم حضور نما بدیهیاست.  یالزام یبردار زمان نمونه در آسفالت توليدکننده یندهنما حضور: 4 تبصره

 .سلب خواهد شد یشانحق اعتراض از ا يری،گ محل نمونه در يدکنندهتول

 مورد قير نمونه مشخصات ولی و سالمت آن تایيد گردد دنباش ناخالصی دارای آزمایش مورد خالص قير نمونه چنانچه -6-1-2

 تهران شهرداری مصالح مقاومت و ژئوتکنيک مرکز است الزم باشد، حاضر سند در ذکرشدهمجاز  های محدوده از خارج آزمایش

 آسفالت کارخانه برای فوریت قيد به کارفرما و اعالم طرح کارفرمای به کتبی صورت به را نتایج ،ها شیآزما انجام متولی عنوان به

 .نماید صادر کتبی اخطار

است،  یرپذ مرتبه امکان سهقبول تا  قابل یاز محدوده مشخصات فن يرخارج بودن مشخصات نمونه ق ی: صدور اخطار براتبصره

قبول بوده است،  قابل یدر آسفالت خارج از محدوده مشخصات فن یمصرف يرمشخص گردد که مشخصات ق چهارمبار  یچنانچه برا

 در خصوص ها گيری يمتصم یرجهت سا يازها، مستندات و مدارک موردن گزارش يات،عمل يهاست ضمن ابالغ دستور توقف کل الزم

 آسفالت ارجاع گردد يتهبه کم ها تعيين تکليف و جریمه

 متوقفکه باشد  یا آسفالت در هر مرحله یو اجرا يری، بارگعدم سالمت قير باشد دهنده نشان ها یشآزما یجنتا چنانچه -6-1-9

 خصوص در ها گيری تصميم سایر جهت ازيموردن مدارک و مستندات ها، گزارش يهکل آسفالت، دکنندهيتولو پس از تذکر به کارخانه 

 .گردد می ارجاع آسفالت کميته به ها تعيين تکليف و جریمه

بار دوم،  یخالص اخذشده از کارخانه آسفالت، برا يردر نمونه ق)عدم سالمت(  یوجود ناخالص يصتکرار تشخ: در صورت تبصره

 .گردد یحذف م یشهردار يدآسفالت مورد تائ یها کارخانه فهرست از یشده در بند فوق، کارخانه خاط موارد مطرح يهضمن انجام کل

 عنوان به) آسفالت توليد کارخانهقصور متوجه  ی،مستندات فن ، چنانچه با توجه بهمصرفی قير یرشدر صورت عدم پذ -6-1-4

باشد و در صورت صدور دستور  اجراشدهمردود  قيربا استفاده از  ییاجرا ياتاز عمل یبخش نچه( باشد و چناقير کننده مصرف

 یبحمل مواد حاصل از تخر ،رشیپذ  رقابليغبا مصالح  اجراشدهبخش  یبو حمل مجدد، تخر يدتول ینهتوسط کارفرما، هز یبتخر

کل  ید،نما یخوددار رشیپذ قابل مصالحمجدد  يناز تأم یو چنانچه و است کارخانه توليد آسفالتمجدد به عهده  یو اجرا

 منظور خواهد شد. آسفالت دکنندهيتولکارخانه  یبده حساب بهمربوط به کار مجدد  یها نهیهز
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-7-1 تهران شهرداری عمرانی و فنی معاونت حوزه آسفالت های کارخانه 

 الزموجود دارد،  يرق  تهران که امکان کنترل روزانه یشهردار یو عمران یآسفالت حوزه معاونت فن یهاکارخانه یبرا -6-7-6

 آن از  پسانجام شود و  اوليه ارزیابی یهاآزمایشانجام گرفته و  قير حمل تانکراز هر  یشگاهتوسط آزما يراز ق یبردار نمونهاست 

 .يردنمونه انجام گ یرو بر سند پيوستدر  اشاره مورد يلیتکم یها یشآزما يهکل

 حضور عدم صورت در است بدیهی باشد، داشته حضور يریگ نمونه زمان در است موظف ريق کننده ينتأم نماینده: 9 تبصره

 .شد خواهد سلب ایشان از اعتراض حق گيری، نمونه محل در قير کننده ينتأم نماینده

 مورد قير نمونه مشخصات ولی نباشد و سالمت آن تایيد گردد ناخالصی دارای آزمایش مورد خالص قير نمونه چنانچه -6-7-2

)طبق  محاسبات کسربها یمبنا يلیتکم های یشآزما یجنتا باشد، حاضر سند در ذکرشدهمجاز  های محدوده از خارج آزمایش

 .است (9 و2،9شماره  های جدول

باشد در این صورت قير مورد پذیرش قرار با کسر بها  رشیمحدوده پذخارج از  خالص قير نتایج آزمایش نمونه چنانچه -6-7-9

 ( اقدام شود.4-9-5-9نخواهد گرفت و بایستی مطابق بند )

 مراجعه گردد.  سند حاضر  9-2بند مندرج در  2و9تبصره های در خصوص کسر بها به 
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 رهایق یکسربها و رشیپذ عدم و رشیپذ ضوابط و ها محدوده -2 فصل

-1-2 نفوذ درجه بندی رده با خالص یرهایق 

 شده بندی خالص رده يرهایق یسند، مشخصات فن يوستپ 8جدول شماره . شوند یبندی م درجه نفوذ رده يزانبر اساس م يرهاق این

 .دهد یدرجه نفوذ را نشان م یبر مبنا

-2-2 (PG) یعملکرد بندی رده با خالص یرهایق 

 و روسازی دمای بيشترین متوالی روز هفت ميانگين به مربوط مثبت، عدد که شوند می مشخص منفی و مثبت عدد دو با قيرها این

 نشان را قيرها نوع این فنی مشخصات سند، پيوست (1)جدول . است گراد سانتی درجه برحسب روسازی دمای حداقل منفی، عدد

 .دهد می

 يهتوص يطمح ییآب و هوا یطبندی با شرا نوع رده ینا يشترتطابق ب ينو همچن یعملکرد بندی روز بودن رده به يل: به دلتبصره

 مرتبط استفاده گردد. یها و پروژه یساز راه ياتمناسب در عمل يرانتخاب ق یبندی برا نوع رده یندر صورت امکان از ا گردد یم

ذکر  يمانپ یخصوص یطدر شرا یدبا یمصرف يرنوع ق ، رده(PG)ی بندی عملکرد خالص با رده يرهایق صورت استفاده ازدر تبصره: 

 شود.
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 شورای فنی شهرداری تهران

ها و ضوابط عدم  فصل دوم: محدوده

 پذیرش و کسر بهای قيرها

 8صفحه: 

 

 

 

-3-2 و فنی معاونت ی حوزهها کارخانهخالص )فقط مربوط به  قیرهای کسربهای و فنی مشخصات کاهش محدوده 

 :.(استتهران  شهرداری عمرانی

 به الزم. بود خواهند9و  2، 9 های دولج( به شرح 6-9) بند مشمول یها کارخانه یبرا بها کسر و یفن مشخصات کاهش محدوده

 به منوط رها،يق ریسا از استفاده خاص طیشرا در مگر باشد می  61-71 خالص ريق تهران شهر در یمصرف ريق که است حيتوض

 .بود خواهد کارفرما ديتائ و مشاور شنهاديپ

 سازمان برنامه و بودجه کشور( 919)بر اساس نشریه    41 – 51 کسر بهای قير: 9جدول 

 واحد آزمایش
 روش انجام

 آزمایش

محدوده مجاز 

 919طبق نشریه 
 بها کسر با پذیرش محدوده

 کسر ميزان

 بها

 ºC25 dmm ASTM D5 51- 41نفوذ در  درجه
dmm 2 و 41 از کمتر 

dmm 2 51 از بيشتر 
 %96تا 

 %6تا  41 تا درجه 52 از کمتر ºC ASTM D-36  min  52 نرمی نقطه

 - - ºC25 cm ASTM D-113 min 911در  یریپذ کشش

 - * ºC ASTM D-92 min 292 اشتعال نقطه

-wt ASTM D% تری کلرور اتيلندر  حالليت

2042 
 min  11 * - 

 AASHTO - لکه تست

T102 
 - - منفی

 wt ASTM D1754  max  8/1% براثر حرارت وزنی افت
 1/1 تارصد د 8/1 از بيشتر

 درصد
 %2تا 

باقيمانده  قير نفوذ نسبت درجه

 اوليهبه درجه نفوذ قير 
% ASTM 

D1759,D5 
 min  58  

 56 تا درصد 58 از کمتر

 درصد
 %4تا 

 سازمان برنامه و بودجه کشور( 919)بر اساس نشریه    61 – 71 ريقکسر بهای  :2جدول 

 واحد آزمایش
 روش انجام

 آزمایش

محدوده مجاز 

 919طبق نشریه 
 بها کسر با پذیرش محدوده

 کسر ميزان

 بها

 ºC25 dmm ASTM D5 71- 61نفوذ در  درجه
dmm 2 و 61 از کمتر 

dmm 2 71 از بيشتر 
 %96 تا

 %6 تا 46تا  درجه 41از  کمتر ºC ASTM D-36  min  41 نرمی نقطه

 - - ºC25 cm ASTM D-113 min 911در  یریپذ کشش

 - * ºC ASTM D-92 min 292 اشتعال نقطه

-wt ASTM D% تری کلرور اتيلندر  حالليت

2042 
min 11 * - 

 AASHTO - لکه تست

T102 
 - - منفی

 wt ASTM D1754  max  8/1% براثر حرارت وزنی افت
 1/1 تادرصد  8/1 از بيشتر

 درصد
 %2 تا

باقيمانده  قير نفوذ نسبت درجه

 به درجه نفوذ قير اوليه
% ASTM 

D1754,D5 
 min  54 4 تا درصد 52 تا درصد 54 از کمتر% 

 



در  یمصرف يرهایقو کسر بهای  یرشضوابط پذ
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 پذیرش و کسر بهای قيرها
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 سازمان برنامه و بودجه کشور( 919)بر اساس نشریه   85 – 911 ريقکسر بهای : 9جدول 

 واحد آزمایش
 روش انجام

 آزمایش

محدوده مجاز 

 919طبق نشریه 
 بها کسر با پذیرش محدوده

 کسر ميزان

 بها

 ºC25 dmm ASTM D5 911- 85نفوذ در  درجه
dmm 2  و 85کمتر از 

dmm 2 911 از بيشتر درجه 
 %96 تا

 %6 تا 42 تا درجه 45 از کمتر ºC ASTM D-36  min 45 نرمی نقطه

 - - ºC25 cm ASTM D-113 min 911در  یریپذ کشش

 - * ºC ASTM D-92 min 292 اشتعال نقطه

-wt ASTM D% تری کلرور اتيلندر  حالليت

2042 
min  11 * - 

 AASHTO - لکه تست

T102 
 - - منفی

 wt ASTM D1754 max  9% براثر حرارت وزنی افت
 9/9 تادرصد  9/1از  بيشتر

 درصد
 %2 تا

باقيمانده  قير نفوذ نسبت درجه

 به درجه نفوذ قير اوليه
% ASTM 

D1754,D5 
min 51 4 تا درصد 48 تا درصد 51 از کمتر% 

محرز  یرعدم سالمت ق ،سند حاضر 9-6-5-6در بند  ذکرشدهنکته  طبقچنانچه  یول شوند یفوق شامل کسر بها نم های یتم* آ

 .شد خواهد مردود قیر مذکور بند به استناد با یدگرد

 

 تکرار، صورت دراعمال است و  مرتبه قابل 9حداکثر تا  ،کننده ينتأم ای يدکنندهتول هر یبرا بها کسر یها جریمه اعمال: 9تبصره 

کسر بها به مقدار قير تانکری که نمونه از آن اخذشده  .شد خواهد ارجاع آسفالت کميته به پرونده ت،يوضع فيتکل نييتع جهت

اعمال  حداکثر ميزان کسربهای قابل 9و  2، 9شماره  های ولشده در ستون درصد کسر بها در جد ارقام درج .شود یاست اعمال م

محدوده کاهش مشخصات، درصد کسربها به  . برای سایر مقادیرگيرد یاست که به حداکثر انحراف از محدوده مشخصات تعلق م

 شد. نسبت حد بيشينه ذکرشده اعمال خواهد

 .رديگ یم تعلق زين حمل یها نهیهز به بها کسر: 2 تبصره
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-4-2 (رابهیق) یونیامولس ریق با مرتبط ضوابط 

در  يکرون،م 91تا  یکبا ابعاد از  يرق ،مخلوط ین. در ایدآ یبه دست م يرابهق ،ساز يونماده امولس یکو آب با  يراز مخلوط کردن ق

 .دهد یم يلمخلوط را تشک ینا يوستهفاز معلق و ناپ يرو ق يوستهآب شناور است. آب، فاز پ

 :شود یم يمتقس یربه شرح ز یگرد یهاهیرگروو ز یبه دو گروه اصل ير،در سطح ذرات شناور ق یجادشدها یابرحسب بار ذره ها يرابهق

 یونیکآن های یرابهق -2-4-1

 نيونيکها را آهيرابق ینشود. ا یم یبار منف یدارا يرسطح ذرات ق ی،آل يدهایاس يایینوع امالح قل از سازها يوناستفاده از امولس با

 :شود یم يمتقس 4یرشکنو د 9، کندشکن2، زودشکن9شکن یعنامند که خود به چهار نوع سر یم

 

 (کشور وبودجه برنامه سازمان 294 نشریه 7-5 شماره جدول) آنيونيک های قيرابه انواع:4جدول 

 SS شکن دیر MS شکن کند RSشکن  زود QSشکن  سریع

QS-1h RS-1 MS-1 SS-1 

 RS-2 MS-2 SS-1h 

 HFRS-2 MS-2h  

  HFMS-1  

  HFMS-2  

  HFMS-2h  

  HFMS-2s  

 

 

 یونیککات های یرابهق -2-4-2

 ینشود. ا یبار مثبت م یدارا يرها، سطح ذرات قنيآم یاو  يومآمون یهانمک یآل يباتنوع ترک یسازها يوناستفاده از امولس با

 شود. یم يمتقس یرشکنشکن، زودشکن، کندشکن و دعیبه چهار نوع سر يونيککات های يرابهنامند. ق یم يونيکرا کات ها يرابهق

 

 (کشور وبودجه برنامه سازمان 294 نشریه 8-5 شماره جدول) کاتيونيک های قيرابه انواع:5جدول 

 CSSشکن  دیر CMSشکن  کند CRS شکن زود CQSشکن  سریع

CQS-1h CRS-1 CMS-1 CSS-1 

 CRS-2 CMS-2h CSS-1h 

 

                                                 
1
 Quick Setting (QS) 

2
 Rapid Setting (RS) 

3
 Medium Setting (MS) 

4
 Slow Setting (SS) 



در  یمصرف يرهایقو کسر بهای  یرشضوابط پذ

 ها راه یو نگهدار يروتعم یساز راه ياتعمل

 4-5-956-1شماره : سند 
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 پذیرش و کسر بهای قيرها

 99صفحه: 

 

 

 

 اند. قرارگرفتهحاضر  سند الف وستيپ  99و جدول  91جدول  در ها يرابهق یرشپذ قابل یفن مشخصات

 کسر بهای قیرابه -2-4-3

کسر ، 7و  6 های باشد مطابق با جدول یرشپذ قابل یخارج از مشخصات فن يونامولس يرق های یشحاصل از آزما یجنتا که یدرصورت

 گردد. یکسر م يمانکاربها محاسبه و از صورت کارکرد پ

 زودشکن کاتيونيک های قيرابه کسربهای تعيين و فنی مشخصات کاهش محدوده:6جدول 

 بها کسر صد در
با  یرشمحدوده پذ

 کسر بها

 مشخصات محدوده
 آزمایش

 حداقل حداکثر

 (يه)ثان روانی کند 21 911 91تا  96 در صد 5تا 

 )درصد( انبار در ينینش ته - 9 9.4تا  9.9 در صد 91تا 

 تقطير آزمایش در قير وزنی درصد 61 - 51 تا 56 در صد 95تا 

 11 تا 15 درصد 9

251 911 
 امولسيون تقطير از باقيمانده قير نفوذ درجه

 (متر يلی)دهم م
 14 تا 11 درصد 9

 81 تا 85 درصد 6

 ( )درصد(ذرات)اندازه  الک آزمایش - 1.9 1.94تا  1.99 در صد 5تا 

 (يمتر)سانت انگمی خاصيت 41 - 91تا  96 در صد 5تا 

 

 شکن دیر کاتيونيک های قيرابه کسربهای تعيين و فنی مشخصات کاهش محدوده: 7جدول 

 بها کسر صد در
با  یرشمحدوده پذ

 کسر بها

 مشخصات محدوده
 آزمایش

 حداقل حداکثر

 (يه)ثان روانی کند 21 911 91تا  95 در صد 5تا 

 )درصد( انبار در ينینش ته - 9 9.5تا  9.9 در صد 91تا 

 تقطير آزمایش در قير وزنی درصد 57 - 56تا  52 در صد 95تا 

 11 تا 15 درصد 9

251 911 
 امولسيون تقطير از باقيمانده قير نفوذ درجه

 (متر يلی)دهم م
 14 تا 11 درصد 9

 81 تا 85 درصد 6

 ( )درصد(ذرات)اندازه  الک آزمایش - 1.9 1.95تا  1.99 در صد 5تا 

 (يمتر)سانت انگمی خاصيت 41 - 91تا  95 در صد 5تا 

 )درصد( سيمان با اختالط - 2 2.5 تا 2.9 درصد 91 تا

اعمال است که به حداکثر انحراف  قابل یکسربها يزانفوق حداکثر م های جدولشده در ستون درصد کسر بها در : ارقام درج9 تبصره

ذکرشده  يشينهمحدوده کاهش مشخصات، درصد کسربها به نسبت حد ب یرمقاد یرسا ی. براگيرد یاز محدوده مشخصات تعلق م

 اعمال خواهد شد.

 شود. یانجام نم یپرداخت گونه يچه یبا مشخصات فن يرابهق یهادانه یا: در صورت عدم مطابقت بار ذره2 تبصره



در  یمصرف يرهایقو کسر بهای  یرشضوابط پذ

 ها راه یو نگهدار يروتعم یساز راه ياتعمل
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 پذیرش و کسر بهای قيرها
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 يرابهق نمونه، 7و  6جدول شماره  با محدوده کاهش مشخصات ها یشآزما یج: در صورت عدم مطابقت هرکدام از نتا9 تبصره

 است. پذیرش يرقابلغ

درصد  91از  يشب یمشمول اعمال کسربهاهر توليدکننده یا تامين کننده،  یشآزما های يتدرصد ش 21از  يش: چنانچه ب4 تبصره

 گزارش گردد. یآسفالت جهت بررس يتهشود، الزم است مورد به کم

 .يردگ یتعلق م نيزحمل  های ینهبها به هز: کسر 5-9 تبصره

 ونیامولس ریق یها شیآزما یبرا یریگنمونه -2-4-4

قير امولسيون به دو روش متفاوت برای کارهای فينيشری )بخش مکانيزه( و کارهای دستی مطابق بندهای ذیل برای نمونه برداری 

 صورت پذیرد. 
 

در  يونیامولس يرنمونه از ق یککسر آن، حداقل  یامترمربع  5111هر  یبه ازا (:يزه)پخش مکان ينيشریف یکارها -2-4-4-1

ضرورت  یبردار دستگاه نظارت نمونه يصکه به تشخ ی. در موارديردالزم انجام گ های یشمحل اجرا طبق استاندارد اخذ شده و آزما

 د.ارا انجام د یبردار نمونه توان یبه تعداد الزم م ،داشته باشد

در محل اجرا طبق  يونیامولس يرنمونه از ق یککسر آن، حداقل  یامترمربع  511هر  یبه ازا :یستد یکارها -2-4-4-2

ضرورت داشته باشد به  یبردار دستگاه نظارت نمونه يصکه به تشخ ی. در موارديردالزم انجام گ های یشاستاندارد اخذشده و آزما

  دهد. مرا انجا یبردار نمونه تواند یتعداد الزم م

 

-5-2 ریدرزگ یرهایق 

 :1نرمی نقطه آزمایش نتایج یدتائ و بررسی نحوه -2-5-1

 قبول قابل گراد، یسانت درجه 81 از باالتر -الف

 قيمت کل از کسربها درصد 95 گراد، یسانت درج 81 تا 71 بين -ب

 .قبول يرقابلغ گراد یسانت درجه 71 از کمتر -ج

 

 :2درجه نفوذ یشآزما یجنتا یبررس نحوه -2-5-2

 قبول قابل 11 تا 91 بين -الف

 قيمت کل از کسربها درصد 91 با برابر، 91 تا 5 بين -ب

 قبول يرقابلغ 11 از باالتر -ج

 یجا به (Cone)از مخروط  ASTM D5329بر اساس استاندارد  ير،درزگ يرهایدر ق یرینفوذپذ يزانم يریگ اندازه یبرا :نکته

 .شود یاستفاده م (Needle)سوزن 

 

                                                 
1
 Softening Point 

2
 Cone Penetration 
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 :1چسبندگی آزمایش تایید و بررسی نحوه -2-5-3

 قبول (، قابلدقيقه 921) ساعت دو از باالتر: چسبندگی آزمایش در نمونه مقاومتزمان  مدت -الف

 قيمت کل از کسربها درصد 25(، دقيقه 921-61) ساعت دو تا یک بين: چسبندگی یشآزما در نمونه مقاومتزمان  مدت -ب

 .قبول يرقابل( غدقيقه 61) ساعت یک از کمتر: چسبندگی یشآزما در نمونه مقاومتزمان  مدت -ج

 :درزگیر قیر از یریگ نمونه نحوه -2-5-4

 .گردد اخذ درزگيری برای مصرفی قير از نمونه یک باید درزگيری، متر 9111 هر ازای به مصرف، به توجه با

 

شده است  با آن ساخته يرکه درزگ یرينمونه از مخزن ق یک ی،اصل يردرزگ يراز ق يریگ زمان با نمونه هم گردد یم يشنهادپ :توصيه

 اخذ گردد. يزن

-6-2 محلولقیر  

 .باشد ینم مجاز شهری معابر درمحلول  يرهایاستفاده از ق

-7-2 :ینفوذ و یسطح یاندودها با مرتبط ضوابط 

 :نفوذی اندود -2-7-1

از اندود نفوذی استفاده نمود. از  یداساس و آسفالت با یهپيوند بين ال یجاداساس، برای ا یهقبل از پخش آسفالت آستر بر روی ال

توان و زمان اجرا و بافت بستر راه با نظر دستگاه نظارت می ییآب و هوا یطبا کندروانی کم و متوسط با توجه به شرا يرابهانواع ق

 برای اندود نفوذی استفاده کرد.

 الزامی است: یرموارد ز یتاجرای اندود نفوذی رعا در

  و مهندس ناظر کنترل شود. یشگاهتوسط آزمانوع، ميزان و حرارت قير 

 .مشخصات فنی قير و مقدار آن قبالً توسط مهندسين مشاور )دستگاه نظارت( تعيين گردد 

 عاری از خاک و غبار باشد. یدقبل از قيرپاشی، بستر محل قيرپاشی با 

 و سطح مرطوب مجاز نيست. یخزدهآلود، سطح  قيرپاشی در هوای بارانی و مه 

 داشته باشد، ولی  ییرطوبت نسبی سطحی و جز تواند یامولسيون آنيونيک استفاده شود سطح راه م چنانچه از

 دستگاه نظارت است. یيدانجام عمليات منوط به تا

 باشد ولی درهرحال در مواقعی که دمای هوا  گراد یدرجه سانت 91کمتر از  یستیدمای محيط برای قيرپاشی نبا

 ت انجام عمليات قيرپاشی مجاز نيست.اس گراد یدرجه سانت 5کمتر از 

 بر اساس  امولسيوندانه و باز باشد مقدار قير  درشت یاو متراکم  یزدانهشده، برحسب آنکه بافت ر برای سطح آماده(

 در مترمربع با نظر دستگاه نظارت است. يلوگرمک 2/9تا  6/1 (،باز بندی دانه با

                                                 
1
 Bond 



در  یمصرف يرهایقو کسر بهای  یرشضوابط پذ

 ها راه یو نگهدار يروتعم یساز راه ياتعمل

 4-5-956-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

ها و ضوابط عدم  فصل دوم: محدوده

 پذیرش و کسر بهای قيرها

 94صفحه: 

 

 

 

 یقو تجهيزات ضد حر ینشان سنج، کپسول آتش سنج، حرارت کننده، پمپ، سرعت دستگاه قيرپاشی مجهز به گرم 

 باشد.

 .منافذ لوله پخش قير، باز و سالم باشد 

 و به مقدار معين در عرض  یکنواختطور  را به یعباشد که بتواند قير ما شده يمتنظ یا گونه به یددستگاه قير پاش با

 .یدمعين پخش نما

 طور  ماسه به یاشده باشد روی آن سطوح، مصالح سنگ شکسته  اگر روی سطوحی بيش از ميزان مجاز، قير پخش

 پخش شود. کن دستی و در سطوح بزرگ با پخش

  کن  شود، با استفاده از قير پخش یکتواند به آن نزدکه دستگاه قيرپاشی نمی ییهاقسمت یادر سطوح محدود

 دستی عمل قيرپاشی انجام شود.

 قير، سطح معبر در عرض کافی با پوشش مناسب  یکنواختیمنظور  به یدقيرپاشی با یاندر نقاط شروع و پا

بالفاصله پس از انجام اندود نفوذی از سطح راه برداشته  یدصفحات با ینفلزی( پوشيده شود، ا یا)صفحات کاغذی 

 شود.

 شده و کامالً در سطح راه نفوذ  قبالً خشک یدشده اضطراری باشد، قير با نقليه از روی قير پخش یلهرگاه عبور وسا

 روی قير، ماسه پخش شود و سپس اجازه عبور و مرور داده شود. نخست یدصورت با ینکرده باشد، در غير ا

 یتداشته شوند و از سرا واد قيری محفوظ نگهدر حين انجام عمل قيرپاشی، جداول وکانيوها از آغشته شدن به م 

 قير به داخل آبروها و محل دپوی مصالح جلوگيری شود.

 :سطحی اندود -2-7-2

از اندود سطحی استفاده نمود. از انواع  یدبا یهپيوستگی بين دو ال یجادبر روی آسفالت آستر، برای ا یهقبل از پخش آسفالت رو

برای اندود  توان یزمان اجرا و کيفيت و قدمت آسفالت آستر م یی،آب و هوا یطبا کندروانی کم و متوسط با توجه به شرا يرابهق

طور مستمر و با فاصله زمانی مورد تائيد دستگاه نظارت پخش شوند، نيازی  آسفالتی به های یهال که یسطحی استفاده کرد. درصورت

 الزامی است: یرموارد ز یتمذکور نيست. در اجرای اندود سطحی رعا یهبه اجرای اندود سطحی بين دوال

 و مهندس ناظر کنترل شود. یشگاهنوع، ميزان و حرارت قير توسط آزما 

 .مشخصات فنی قير و مقدار آن قبالً توسط مهندسين مشاور )دستگاه نظارت( تعيين گردد 

 های قير در اندود سطحی، قير آنيونيک نوع امولسيونRS-1، MS-1  وHFMS-1 يونيککات یا CRS-1 .است 

 آلوده به گردوغبار باشد، مقدار امولسيون قير  یاو  یدهشده، باران بار هرگاه روی سطوح آسفالتی آستر تازه پخش

آن را  یدگرم بر مترمربع است. قبل از پخش امولسيون قيری، با 291 - 991منظور انجام اندود سطحی، حدود  به

 حجم خود رقيق نمود.و همو زالل  ینبا آب شير

 کنترل  شود یکن خارج مهای پخشآن مقدار قير که از لوله يلهوس مجهز به پمپ بوده تا به یدکن بادستگاه پخش

 گردد.

 استفاده به ترتيب؛ قيرهای زودشکن و کندشکن است.  یتبرای اندود سطحی، اولو ها يرابهدر صورت استفاده از ق

 تر است.و جلوگيری از آلودگی هوا مناسب زیست يطبرای حفظ مح يرابهاستفاده از ق

 که اندود سطحی اجراشده است، پس از آماده شدن  ییهابرنامه اندود سطحی طوری تنظيم شود که کليه قسمت

 شکستن امولسيون در همان روز با قشر آسفالتی پوشيده شوند. یاقير 



در  یمصرف يرهایقو کسر بهای  یرشضوابط پذ

 ها راه یو نگهدار يروتعم یساز راه ياتعمل

 4-5-956-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

ها و ضوابط عدم  فصل دوم: محدوده

 پذیرش و کسر بهای قيرها

 95صفحه: 

 

 

 

 باشد و چنانچه اجرای اندود سطحی در  گراد یدرجه سانت 91ز کمتر ا یدهنگام پخش قير درجه حرارت محيط نبا

قبل از انجام کار، با دستگاه نظارت  باید یابد،است ضرورت  گراد یدرجه سانت 91مواقعی که درجه حرارت کمتر از 

 هماهنگ شود.

 صفحات  پخش مواد قيری، سطح خيابان در عرض کافی با یکنواختیبرای  یددر نقاط شروع و ختم قيرپاشی با

 بالفاصله پس از انجام اندود سطحی از روی سطح راه برداشته شود. یدصفحات با ینکاغذی پوشيده شود که ا

 از آغشته شدن به مواد  یدهای مجاور، جداول و کانيوها، باها، ساختماندر حين اجرای عمل قيرپاشی، درخت

 د.نداشته شوقيری محفوظ نگه

 لبه نوارها در تمام طول،  یدبيشتر صورت گيرد با یاطح معبر در دو نوار پخش اندود سطحی در س که یدرصورت

 را بپوشانند. یکدیگر

 يستمجاز ن يرپاشینقليه از روی سطح ق یلعبور و مرور وسا. 

  باشد. گراد یدرجه سانت 71تا  21، امولسيون کندشکن گراد یدرجه سانت 61تا  21دمای امولسيون زودشکن 

  



در  یمصرف يرهایقو کسر بهای  یرشضوابط پذ

 ها راه یو نگهدار يروتعم یساز راه ياتعمل

 4-5-956-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 96صفحه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهایق یفن مشخصات های ولجد پیوست الف:

 

 



و  يروتعم یساز راه ياتدر عمل یمصرف يرهایقو کسر بهای  یرشضوابط پذ

 ها راه ینگهدار

 4-5-956-1: شماره سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 97صفحه: 

 

 

 

 رهایق یفن مشخصات های ولجد: الف وستیپ

 (کشوروبودجه  برنامه سازمان 919 شماره بر اساس نشریه) نفوذ درجه بندی رده اساس بر خالص قيرهای مشخصات: 8جدول 

 شیآزما نوع
 شیآزما روش

 نفوذ درجه

41-51 11-71 85-611 621-651 211-911 

ASTM AASHTO حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل ثرحداک حداقل 

) نفوذ درجه
 

  
 DS T49 41 51 61 71 85 911 921 951 211 911 (متر یليم 

  D92 T48 292  292  292  298  976 (سلسيوس) اشتغال درجه

  D113 T51 911  911  911  911  911 (متر سانتی) *درجه سلسيوس  25  در کشش تيقابل

  D2042 T44 11  11  11  11  11 (درصد) لنيات کلروری تر با خلوص درجه

 D36 T53 52 61 41 56 45 52 41 46 95 41 (گراد سانتی درجه) قير ینرم نقطه

 درجه 969 در ريق نازک لعاب شیآزما از پس اتيخصوص

 (درصد ،جرم ر،ييتغ) ساعت 5 مدت به و گراد سانتی
D1754 T179  8/1  8/1  9  9/9  5/9 

  D5 T49 58  54  51  46  41 هياول نفوذ درجه به شیآزما از بعد نفوذ درجه درصد نسبت

  D113 T51   51  75  911  911 (متر سانتی) کشش تيقابل

  متر است، قير مورد قبول است.  سانتی 911درجه سلسيوس بيش تر از  95متر و در  سانتی 911درجه سلسيوس کمتر از  25چنانچه مقدار کشش در 

 

 

 

 



و  يروتعم یساز راه ياتدر عمل یمصرف يرهایقو کسر بهای  یرشضوابط پذ

 ها راه ینگهدار

 4-5-956-1: شماره سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 98صفحه: 

 

 

 

 (کشور وبودجه برنامه سازمان 919 شماره بر اساس نشریه) عملکردی بندی رده اساس بر خالص قيرهای فنی مشخصات: 1جدول 

 یعملکردبندی  رده
PG46 PG52 

94 41 46 91 96 22 28 94 41 46 

 <C) °( 46> 52 ،یروساز طرح یدما حداکثر روز 7 نيانگيم

-C) °( 94- < 41-< 46-< 91-< 96-< 22ی روساز طرح یدما حداقل
< 

28-< 94-< 41-< 46-
< 

 یاصل ریق

 C) °( 291 حداقل ،T48 آشتو مطابق اشتعال نقطه یدما

 C) °( 995 شیآزما یدما ،Pa.s 3 (3000cp) حداکثر ،T316 آشتو مطابق کندروانی

 C) °( 46 52(  rad/s 10)    شیآزما یدما kpa 1برابر   G* /sinδ حداقل ،T315 آشتو مطابق یکينامید برش

 (T240)آشتو  یچرخش نازک لعاب شیآزما از ماندهیباق

 11/9 (%) حداکثر، ،جرم رييتغ

 (C(  rad/s 10) در شیآزما یدما KPa 2.2 ، برابر  G* /sinδ حداقل ،T315 آشتو مطابق یکينامید برش

°( 
46 52 

 (R28آشتو ) یریپ عیتسر محفظه از ماندهیباق

 PAV،  C) °( 11 11 یرشدگيپ یدما

 (C(  rad/s 10) در شیآزما یدما KPa  5000 ، برابر  G*.sinδ حداکثر ،T315 آشتو مطابق یکينامید برش

°( 
91 7 4 25 22 91 96 99 91 7 

  شیآزما یدما ،0.3برابر  m مقدارحداقل  MPa 300برابر  Sمقدار  حداکثر ،T313آشتو مطابق ،خزش یسفت
C) °( 

24- 91- 96- 1 6- 92- 98- 24- 91- 96- 

 -C) °( 24- 91- 96- 1 6- 92- 98- 24- 91- 96 (mm/min 1) شیآزما یدما درصد 1برابر  شکست کرنش حداقل ،T314 آشتو مطابق ميمستق کشش

 



و  يروتعم یساز راه ياتدر عمل یمصرف يرهایقو کسر بهای  یرشضوابط پذ

 ها راه ینگهدار

 4-5-956-1: شماره سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 91صفحه: 

 

 

 

 
 (کشور وبودجه برنامه سازمان 919 شماره بر اساس نشریه) عملکردی بندی رده اساس بر خالص قيرهای فنی مشخصات: 1 ادامه جدول

 یعملکردبندی  رده
PG58 PG46 

96 22 28 94 41 91 96 22 28 94 41 

 <C) °( 58> 64 ،یروساز طرح یدما حداکثر روز 7 نيانگيم

 >-C) °( 96-< 22-< 28-< 94-< 41-< 91-< 96-< 22-< 28-< 94-< 41ی روساز طرح یدما حداقل

 یاصل ریق

 C) °( 291 حداقل ،T48 آشتو مطابق اشتعال نقطه یدما

 یدما ،Pa.s 3 (3000cp) حداکثر ،T316 آشتو مطابق کندروانی

 )° (C شیآزما
995 

 KPaبرابر   G* /sinδ حداقل ،T315 آشتو مطابق یکينامید برش

 )° (C(  rad/s 10)  شیآزما یدما1
58 64 

 (T240)آشتو  یچرخش نازک لعاب شیآزما از ماندهیباق

 11/9 (%) حداکثر، ،جرم رييتغ

 kpa ، برابر  G* /sinδ حداقل ،T315 آشتو مطابق یکينامید برش

 )° (C(  rad/s 10) در شیآزما یدما 2.2
58 64 

 (R28آشتو ) یریپ عیتسر محفظه از ماندهیباق

 PAV،  C) °( 911 911 یرشدگيپ یدما

  kpa ، برابر  G*.sinδ حداکثر ،T315 آشتو مطابق یکينامید برش

 )° (C(  rad/s 10) در شیآزما یدما 5000
25 22 91 96 99 99 28 25 22 91 96 

 MPa 300برابر  Sمقدار  حداکثر ،T313آشتو مطابق ،خزش یسفت

 )° (C  شیآزما یدما ،0.3برابر  m مقدارحداقل 
6- 92- 98- 24- 91- 1 6- 92- 98- 24- 91- 

 1برابر  شکست کرنش حداقل ،T314 آشتو مطابق ميمستق کشش

 )° (C (mm/min 1) شیآزما یدما درصد
6- 92- 98- 24- 91- 1 6- 92- 98- 24- 91- 

 



و  يروتعم یساز راه ياتدر عمل یمصرف يرهایقو کسر بهای  یرشضوابط پذ

 ها راه ینگهدار

 4-5-956-1: شماره سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 21صفحه: 

 

 

 

 (کشور وبودجه برنامه سازمان 919 شماره بر اساس نشریه) عملکردی بندی رده اساس بر خالص قيرهای فنی مشخصات: 1 ادامه جدول

 یعملکردبندی  رده
PG70 PG76 

91 96 22 28 94 41 91 96 22 28 94 

 <C) °( 71> 76 ،یروساز طرح یدما حداکثر روز 7 نيانگيم

 >-C) °( 91-< 96-< 22-< 28-< 94-< 41-< 91-< 96-< 22-< 28-< 94ی روساز طرح یدما حداقل

 یاصل ریق

 C) °( 291 حداقل ،T48 آشتو مطابق اشتعال نقطه یدما

 (3000cp) حداکثر ،T316 آشتو مطابق کندروانی

Pa.s 3، شیآزما یدما C° 
995 

  G* /sinδ حداقل ،T315 آشتو مطابق یکينامید برش

 )° (C( rad/s 10)  شیآزما یدما kpa 1 برابر 
71 76 

 (T240)آشتو  یچرخش نازک لعاب شیآزما از ماندهیباق

 11/9 (%) حداکثر، ،جرم رييتغ

،  G* /sinδ حداقل ،T315 آشتو مطابق یکينامید برش

 )° (C( rad/s 10) در شیآزما یدما kpa 2.2 برابر 
71 76 

 (R28آشتو ) یریپ عیتسر محفظه از ماندهیباق

   )° (PAV، C یرشدگيپ یدما

،  G*.sinδ حداکثر ،T315 آشتو مطابق یکينامید برش

 )° (C( rad/s 10) در شیآزما یدما kpa  5000 برابر 
94 99 28- 25 22 91 97 94 99 28 25 

برابر  Sمقدار  حداکثر ،T313آشتو مطابق ،خزش یسفت

MPa 300  مقدارحداقل m  شیآزما یدما ،0.3برابرC) 

°( 

1 6- 92- 98- 24- 91- 1 6- 92- 98- 24- 

 شکست کرنش حداقل ،T314 آشتو مطابق ميمستق کشش

 )° (C (mm/min 1) شیآزما یدما درصد 1برابر 
1 6- 92- 98- 24- 91- 1 6- 92- 98- 24- 

 



و  يروتعم یساز راه ياتدر عمل یمصرف يرهایقو کسر بهای  یرشضوابط پذ

 ها راه ینگهدار

 4-5-956-1: شماره سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 29صفحه: 

 

 

 

 (کشور وبودجه برنامه سازمان 919 شماره بر اساس نشریه) عملکردی بندی رده اساس بر خالص قيرهای فنی مشخصات: 1 جدولادامه 

PG82 
 یعملکردبندی  رده

94  22 96 91 

 )° (C ،یروساز طرح یدما حداکثر روز 7 نيانگيم < 82

 )° (C، یطرح روساز یحداقل دما >-C° 22-< 96-< 91ی روساز طرح یدما حداقل >-94

 یاصل ریق

 )° (C حداقل ،T48 آشتو مطابق اشتعال نقطه یدما 291

 )° (C شیآزما یدما ،Pa.s 3 (3000cp) حداکثر ،T316 آشتو مطابق کندروانی 995

 )° (C(  rad/s 10)  شیآزما یدما  1KPa برابر  G* /sinδ حداقل ،T315 آشتو مطابق یکينامید برش 82

 (T240)آشتو  یلعاب نازک چرخش شیاز آزما ماندهیباق

 (%) حداکثر، ،جرم رييتغ 11/9

 )° (C(  rad/s 10) در شیآزما یدما kpa 2.2 ، برابر  G* /sinδ حداقل ،T315 آشتو مطابق یکينامید برش 82

 (R28آشتو )  یریپ عیاز محفظه تسر ماندهیباق

 °PAV،  C یرشدگيپ یدما 911(991)

 °C(  rad/s 10) در شیآزما یدما KPa  5000 ، برابر  G*.sinδ حداکثر ،T315 آشتو مطابق یکينامید برش 41 97 94 99 28

 °C  شیآزما یدما ،0.3برابر  m مقدارحداقل  MPa 300برابر  Sمقدار  حداکثر ،T313آشتو مطابق ،خزش یسفت 1 -6 -92 -98 -24

 °C (mm/min 1) شیآزما یدما درصد 1برابر  حداقل کرنش شکست ،T314 آشتو مطابق ميمستق کشش 1 -6 -92 -98 -24

 
 

 



و  يروتعم یساز راه ياتدر عمل یمصرف يرهایقو کسر بهای  یرشضوابط پذ

 ها راه ینگهدار

 4-5-956-1: شماره سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 22صفحه: 

 

 

 

 (کشوروبودجه  برنامه سازمان 919 شماره بر اساس نشریه) آنيونيک های قيرابه مشخصات:91جدول 

 شیآزما

 ریرگید ریق درجه شیآزما روش

 آشتو ام یت اس یا
SC-70 SC-250 SC-800 SC-3000 

 حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل

C °60  ،mm در کينماتيک یکندروان
2
/s D2170 T201 71 941 251 511 811 9611 9111 6111 

 - C) °( D3143 T79 66 - 71 - 19 - 917( روباز ظرف) اشتعال نقطه

 D95 T55 - 5/1 - 5/1 - 5/1 - 5/1  (%)  آب مقدار

 در يرشدهتقط مواد یحجم درصد

 C) °(961 
D402 T78 91 91 4 21 2 92 - 5 

 ° C در ريتقط از ماندهيباق ريق کينماتيک یکندروان
60  mm

2
/s 

D2170 T201 411 7111 811 91111 2111 96111 4111 95111 

 ريتقط از ماندهيباق ريق درصد

 (911 نفوذ درجه با)قير  
D243 T56 51 - 61 - 71 - 81 - 

قيمانده از تقطير )قير با با ماندهيباق ريق یانگم تيخاص

 ( در 911 نفوذ درجه

 C) °(25 

D113 T51 911 - 911 - 911 - 911 - 

 (%) لنيات کلرور یتر در تيحالل

 
D2042 T44 11 - 11 - 11 - 11 - 

 
 
 
 



و  يروتعم یساز راه ياتدر عمل یمصرف يرهایقو کسر بهای  یرشضوابط پذ

 ها راه ینگهدار

 4-5-956-1: شماره سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 29صفحه: 

 

 

 

 (کشوروبودجه  برنامه سازمان 919 شماره نشریهبر اساس ) کاتيونيک های قيرابه مشخصات: 99جدول 

 شیآزما

 رشکنید کندشکن زودشکن شکن عیسر

CQS-1h CRS-1 CRS-2 CMS-2 CMS-2h CSS-1 CSS-1h 

 حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل

 911 21 911 21 - - - - - - - - 911 21 (هيثان) C) °( 25 در فورل بولت یس یکندروان

 - - - - 451 51 251 51 211 911 911 21 - - (هيثان) C) °( 51 در فورل بولت یس یکندروان

 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - - -   †(%)انبار در ینگهدار ساعت 24 از بعد سازی ذخيره در یداریپا

 - - - - - 41 - 41   درصد 8/1 میسد ناتيسولفوساکس لياکت ید محلول با شکست

 تيقابل

 مقاومت

 اندود

 در یريق

 آب برابر

 - - - - خوب خوب - - - - - - خشک یها سنگدانه اندود

 - - - - متوسط متوسط - - - - - - آب پاشش از پس خشک یها سنگدانه اندود

 - - - - متوسط متوسط - - - - - - مرطوب یها سنگدانه اندود

 - - - - متوسط متوسط - - - - - - آب پاشش از پس مرطوب یها سنگدانه اندود

 مثبت مثبت مثبت مثبت مثبت مثبت مثبت ريق های دانه ای ذره بار

 9/1 - 9/1 - 9/1 - 9/1 - 9/1 - 9/1 - 9/1 - (ريق درشت های دانه) -(%) †بندی دانه شیآزما

 N/A - - - - - - - - - 2 - 2 - مانيس با اختالط شیآزما در شده شکسته ريق درصد

 - - - - 92 - 92 - 9 - 9 - - - (%) ريتقط شیآزما در ونيامولس روغن یحجم درصد

 - 57 - 57 - 65 - 65 - 65 - 61 - 57 ريتقط شیآزما در ريق یوزن درصد

 ها آزمایش

 ريق یرو

 ماندهيباق

 ريتقط از

 11 41 251 911 11 41 251 911 251 911 251 911 11 41 (متر ميلی دهم یک) نفوذ درجه

 - 21 - 41 - 41 - 41 - 41 - 41 - 41 (متريسانت) یانگم تيخاص

 - 5/17 - 5/17 - 5/17 - 5/17 - 5/17 - 5/17 - 5/17 (%)لنيات کلرور یتر در تيحالل



در  یمصرف يرهایقو کسر بهای  یرشضوابط پذ

 ها راه یو نگهدار يروتعم یساز راه ياتعمل

 4-.5-956-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فهرست مراجع

 24صفحه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASTM D140/D140M استاندارد مطابقنمونه گیری قیر منتخبی از  :بپیوست 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



در  یمصرف يرهایقو کسر بهای  یرشضوابط پذ

 ها راه یو نگهدار يروتعم یساز راه ياتعمل

 4-.5-956-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فهرست مراجع

 25صفحه: 

 

 

 

 ASTM D140/D140M استاندارد مطابقنمونه گیری قیر  ی ازمنتخب ب: وستیپ

 :نمونه انتخاب

 .گيرد انجام سازی ذخيره محل یا و توليد کارخانه محل در باید قير از گيری نمونه -

محض  به قير، محموله از را موردنظر نمونه توان می نباشد، پذیر امکان سازی يرهذخ محل یا و کارخانه محل در گيری نمونه اگر -

 کرد برداشت محل، به رسيدن

 :ها نمونه اندازه

 :باشد زیر موارد طبق باید مایع های نمونه اندازه

 (يترل 4 يونامولس ير)ق ليتر یک معمولی، های آزمایش برای 

 ليتر 4 ها، دریاچه و ای فله مخازن از 

 ليتر یک ای، استوانه مخازن و ها بشکه از 

 :باشد زیر موارد طبق باید جامد نيمه یا جامد های نمونه اندازه

 کيلوگرم 2 تا یک ها، کيک و ای استوانه مخازن و ها بشکه از 

 کيلوگرم 2 تا یک فله،صورت  به یا و ها پاکت در پودری وخردشده  مواد از 

 دارنده: نگه ظروف

 با درپوش یا پيچی درپوش با پهن دهانه با های قوطی نوع از باید امولسيونی، قير یاستثنا به مایع، قيرهای برایدارنده  نگه ظروف -

 .باشدطرفه  سه قفل

 با يکیالست های قوطی یا و پهن دهانه با پالستيکی یا و ای شيشه های بطری نوع از باید امولسيونی قيرهای به مربوط ظروف -

 .باشدطرفه  سه قفل با درپوش یا پيچی درپوش

 های يسهک یاطرفه و  با درپوش با قفل سه های یاز نوع قوط یدبا یپودر یاجامد خردشده و  يرهایق یدارنده برا ظروف نگه -

 باشد. گيرد، یمنظور سهولت در حمل قرار م به یگرکه درون ظروف د يکیپالست

 .دارد بستگی نمونهاندازه  به ظروف اندازه -

 .کرد استفاده مواد سایر به آغشته یا و شده شسته ظروف از نباید و باشند نو باید نمونه ظروف -

 :یبردار نمونه یها روش

(، تانکر سقف از تر یينپا متر یک)حداقل  باالیی سوم یک در ترتيب به شير سه روش این دربردار:  نمونه يرش روش -9

 انجام را قير تانکر از یبردار نمونه کار( تانکر کف از باالتر متر 9/9)حداقل  تانکر انتهایی سوم یک و ميانی سوم یک

 .دهند یم

تانکر مطابق مورد باال  یينیو پا يانیم یی،بردار در قسمت باال روش با فروبردن نمونه یندر ا :دزدبردار  نمونه روش -2

 ییبردار باز است و قسمت باال کف نمونه يرش یبردار روش نمونه ین. در اگيرد یصورت م یبردار نمونه يراز تانکر ق

بردار از  بسته شده و نمونه کف يرگرفت ش بردار در عمق موردنظر قرار نمونه یاست، وقت يدهبردار سرپوش نمونه

 .(يستمناسب ن یمواد آسفالت یروش برا ین. )اشود یمنتقل م یگرید يزو نمونه به ظرف تم یدهتانکر خارج گرد

 یی،و از سه قسمت باال رود یبه داخل تانکر فرو م يهروش ظرف تخل یندر ا :تخليه ظرف با یبردار نمونه روش -9

قطعه استپر بسته  یک يلهوس به يهروش در ظرف تخل ین. در اکند یم یبردار مخزن نمونه یينیو پا يانیم

 وشده  برداشته استپر رسيد، یبردار نمونه برای مدنظر عمق بهبردار  ظرف نمونه یوقت شود، یداشته م نگه



در  یمصرف يرهایقو کسر بهای  یرشضوابط پذ

 ها راه یو نگهدار يروتعم یساز راه ياتعمل

 4-.5-956-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فهرست مراجع

 26صفحه: 

 

 

 

 درون از هوایی حباب دیگر که گردد یم مشخص زمانی یبردار نمونه شدن تمام گيرد، یم صورت یبردار نمونه

 منتقل دیگری تميز ظرف به نمونه وشده  خارج تانکر ازبردار  سپس نمونه نياید، مخزن سطح به تخليه ظرف

 .گردد یم

 یاصورت جداگانه و  شده و به روش سه نمونه از مخزن فله استخراج یندر ا :یا فله مخازن از یبردار نمونه روش -4

 مشخص گردد. يریماده ق ياتخصوص يانگينتا م گيرد یقرار م یشمخلوط مورد آزما

موجود در  يرروش با استفاده از همزن ق یندر ا :مکانيکال همزن به مجهز فلهای مخازن از یبردار نمونه روش -5

 .شود یبرداشت م یشمنظور آزما نمونه از مخزن به یکمخزن مخلوط شده و سپس فقط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



در  یمصرف يرهایقو کسر بهای  یرشضوابط پذ

 ها راه یو نگهدار يروتعم یساز راه ياتعمل

 4-.5-956-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فهرست مراجع

 27صفحه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایندهای  پذیرش قیر مطابق دستورالعمل حاضر :جپیوست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



و  یروتعم یساز راه یاتدر عمل یمصرف یرهایقو کسر بهای  یرشضوابط پذ

 ها راه ینگهدار

 4-5-651-0شماره : سند 

 

 

 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 

 

 نمودار الف

 

 

 

 

 

 

 

  

  قیر انواع فرایند پذیرش و عدم پذیرش

 

خالص قیر  

عملکردیبندی  با رده  

 

1-1-5-1مطابق بند   

خالص قیر  

نفوذیبندی  با رده   

یخصوص آسفالت یها کارخانه  

 

 یونیامولس قیر

(رابهیق)  

4-2مطابق بند   

 یردرزگقیر 

6-2مطابق بند   5-2 مطابق بند  

 

محلول قیر  

 مطابق سند حاضر

 بر اساس نوع کارخانه 

 فنی معاونت حوزه آسفالت های کارخانه

 تهران شهرداری عمرانی و

 

6-1مطابق بند  7-1مطابق بند    

 و یسطح یاندودها

ینفوذ  

7-2مطابق بند   

 

 نمودار ب نمودار ج
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در  یمصرف يرهایقو کسر بهای  یرشضوابط پذ

 ها راه یو نگهدار يروتعم یساز راه ياتعمل

 4-.5-956-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فهرست مراجع

 28صفحه: 

 

 

 

 فهرست مراجع

 

 9988 -استاندارد  یسازمان مل -(92515راهسازی )استاندارد  يرهایمشخصات ق - يریو مواد ق يرق -9

 -تهران  یشهردار ییو اجرا ینظام فن -(6-8-62های شهری )سند  ها و بزرگراه فنی همسان تعمير و نگهداری راه مشخصات -2

9912 

 9911- یمعاونت نظارت راهبرد -(294 یه)نشر یرانا یها راه یآسفالت یروساز نامه آیين -9

 9982 - یمعاونت نظارت راهبرد -(919 یهراه )نشر یعموم یفن مشخصات -4

 ییو اجرا ینظام فن -(4-5-29ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت درپيمان های تأمين مصالح )سند  دستورالعمل -5

 9912 –تهران  یشهردار

 یشهردار ییو اجرا ینظام فن -(4-8-56)سند  یبتن یها جداول و کفپوش یو محاسبه کسر بها یرشدستورالعمل ضوابط پذ -6

 9919 -تهران 

 9989 -کشور  یزیر و برنامه یریتسازمان مد -(217 یه)نشر یدر راهساز يریق های يوناستفاده از امولس دستورالعمل -7

شهر تهران  یزیمرکز مطالعات و برنامه ر -آسفالت معابر شهر تهران و ارائه راهکار به منظور کاهش آن یجرا های یخراب یابیارز -8

9914 

و  ها یسازمان شهردار -(9-9-95های شهری )سند  ها و بزرگراه تعمير و نگهداری روسازی آسفالتی راه دستورالعمل -1

 9914 -کشور  های ياریده

 ییو اجرا ینظام فن -(9-9-99جداول و انهار )سند  یاجرا ی،ساز رو يادهپ ی،آسفالت یروساز یها پروژه یابیارز دستورالعمل -91

 9911 -تهران  یشهردار

 یزیمرکز مطالعات و برنامه ر -یاجرا و نگهدار يری،به کارگ یطمعابر از جنبه شرا یروساز یننو یها روش یسهو مقا بررسی -99

 9914شهر تهران 

 9915کشور  یزیر و برنامه یریتسازمان مد -دانه درشت یآسفالت یها مخلوط یو اجرا یطراح ملدستورالع -92

13-  Standard Test Method for Water in Petroleum Products and Bituminous Materials by Distillation - 

Association for Testing and Materials (ASTM) 

14- Standard Practice for Sampling Bituminous Materials - Association for Testing and Materials (ASTM) 

15- Methods for Testing Tar and Bituminous Materials [PCD6: Bitumen Tar and Their Products - 

BUREAU OF INDIAN STANDARDS - 1978 

16- Paving Bitumen - BUREAU OF INDIAN STANDARDS - 2013 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 شنهاداتيپ و نظرات

 

 یگرام خواننده

 

العمل کرده و شهرداری تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهيه ان دستوردفتر نظام فنی و اجرایی 

، به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، بی تردید این اثر نيازمند بهبود و ارتقای آن را برای استفاده

 کيفی است.

 

را در تکميل مقررات و که با ارائه نقدها و پيشنهادهای خود، ما  از این رو، از خوانندگان گرامی انتظار دارد

 های نظام فنی و اجرای یاری رسانند. دستورالعمل

 

 کنيم. پيشاپيش از همکاری و دقت نظر شما قدردانی می

 

 551پالک  -آباد  روبروی پارک بهجت -خيابان حافظ شمالی  -تهران :مکاتبه یبرا ینشان

 و عمرانی شهرداری تهران؛  ساختمان معاونت فنی

 9517694499         :  یکدپست
 

Email: Technical-council@Tehran.ir 



 

 

 

Technical Supreme Council of Tehran Municipality 

 

Technical & Executive Regulations of Tehran 

Municipality 

Code No: 4-5-156-0 

Manual of Passing criteria for Bitumen Consumed in 

Road Construction and Maintenance of Roads 
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