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  آسفالت توليد کارخانجات فني ارزيابي دستورالعمل

 معيارها و استانداردهاي فني

ن را ه ت ري  ردا شه ي فني  عال   شوراي 
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  شوراي عالي فني شهرداري تهران
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 بسمه تعالي

 
 

 پيشگفتار
 

شـود.  هر سال صدها هزار تن آسفالت در کالن شهر تهران تولید و برای نوسازی و بهسازی معابر شهری بکار گرفته می   
هـا  های چرخه عمـر آن هزینهها افزایش یافته و برداری پروژهبرای مدیریت بهینه منابع موجود الزم است دوره طرح و بهره

سازی روش مناسبی برای کنترل و تضمین کیفی فرآیند تولید، حمـ  و پشـش آسـفالت    کاهش یابد.  این امر مستلزم پیاده
ين نام ه  ئ  آ»نظام فنی و اجرایـی شـهرداری تهـران بـا عنـوان      5-5-146است. دستورالعم  حاضر در راستای سند شماره 

 234و  101های جاری کشور از جملـه نشـریاش شـماره    نامهو بر مبنای آیین« آسفالتتشخيص صالحيت توليد کنندگان 
سعی شده است با توجه به شرایط موجود  دستورالعم ریزی کشور، تدوین شده است. در تدوین این سازمان مدیریت و برنامه
اده از آنها برای شـهرداری تهـران   شکن و کارخانجاش آسفالت در اطراف شهر تهران که امکان استفمعادن، تجهیزاش سنگ

معیارهای کلیدی موثر در بهبود مششصاش مشلوط آسفالتی احصاء و با تعریف مبانی و تشصیص امتیاز فنـی بـه    ،وجود دارد
 بندی کارخانجاش آسفالت به لحاظ فنی فراهم آید. هر معیار، امکان ارزیابی و رده

نظراش اعضای محترم کمیته زیرسازی و روسـازی معاونـت فنـی و عمرانـی     دستورالعم  حاضر که با لحاظ نمودن نقطه    
بـرداری از  سازی و بهرهرود پیادهشهرداری تهران و انجمن صنفی تولید کنندگان آسفالت استان تهران تهیه شده و امید می

  را به دنبال داشته باشد.برداری از معابر شهر مندی شهروندان در بهرهآن، ارتقاء کیفیت آسفالت و ارتقاء و رضایت
 

 

 عليرضا جاويد 

 معاون فني و عمراني شهرداري تهران                                                                                              

 1394-زمستان 
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 دستورالعمل ارزيابي فني کارخانجات توليد آسفالت گرم: 27-1-6
 کاربرد -1

ارزیابی فنی تولیدکنندگان ن ضوابط ییبه منظور تعنظام فنی و اجرایی شهرداری تهران  5-5-146در انطباق با سند شماره ن دستورالعم  یا 
  ه شده و کاربرد دارد.یتهآسفالت و محاسبه امتیاز ارزیابی فنی 

 معيارهاي ارزيابي  -2

 :باشدبه شرح زیر میمعیارهای ارزیابی توان فنی تولیدکنندگان  -2-1
  مصالح سنگیتهیه  -الف
 تهیه و مصرف قیر -ب
 تولید آسفالت امکاناش و تجهیزاش -ج
 کنترل کیفی تولید -د

 انسانی منابع -ه

 :شودمتوقف می نقص یا اشکالارزیابی تا رفع در فرایند ارزیابی، یک یا بیش از یک مورد از موارد زیر مشاهده شود، در صورتیکه  -2-2
 :مصالح سنگی -الف

  جداسازی مصالح ریز دانه نامرغوب از مصالح رودخانه ای و کوهی.عدم 
 مرحله 2کمتر از  تعداد مراح  خردایش 
  میلیمتر در مرحله دوم خردایش. 20استفاده از مصالح سنگدانه طبیعی کوچکتر از 
  و   خارج از مششصاش هاافت در مقاب  سولفاش، میزان %40کمتر از  ایارزش ماسه)عدم کیفیت مناسب مصالحPI بزرگتر  فیلر

 (4از 
  (در صورش نیاز و ذکر شده در طرح آسفالت)عدم استفاده از فیلر افزودنی 

 تهیه و مصرف قیر -ب

 استفاده از شعله مستقیم برای گرم کردن قیر دراستشر قیرو مشازن و  فالسک های قیر 
  انتقال قیر از مشازن به فالسک قیراستفاده از پمپ و لوله تک جداره برای تجهیزاش و لوله 

 استفاده از مشازن فلزی قیر معمولی به عنوان فالسک 
 آسفالت تولید تجهیزاش و امکاناش -ج

 بدون دیوار جداکننده(عدم جداسازی مناسب مصالح در سیلوی سرد( 
 ی با دور متغیرفیدر نوار نبود 
 وخت مازوش بدون سیستم پیش گرمایشاستفاده از س 
 غبارگیر ثانویه نبود 
 سیستم انتقال و توزین مستق  فیلر حاص  از مصالح در کارخانه آسفالت نبود 
 میکسر کارخانه آسفالت موقعیت نامناسب نازل های قیر در 

 سیستم کنترل و برنامه ریزی دستی کارخانه آسفالت 
 نمایشگر دمای مصالح و قیر در کابین نبود 

 

 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
 

 دستورالعمل ارزيابي فني 

     کارخانجات توليد آسفالت

    
 4از  1صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 6 -1 -27 سند:

 تهران یشهردار یفن یعال یشورا تصويب:

 تهران یشهردار یفن یعال یشورا یکمیته کارشناس تأييد:

 شهر تهران یو مهندس یسازمان مشاور فن تهيه: 
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 کنترل کیفی تولید -د

 عدم وجود آزمایشگاه 
 عدم وجود تجهیزاش پایه در آزمایشگاه 
 عدم وجود گواهینامه کالیبراسیون ابزار و تجهیزاش آزمایشگاهی استاندارد 

 منابع انسانی -ه

 عدم داشتن مدیر فنی، مسئول آزمایشگاه و اپراتور ذیصالح 

 
 روش محاسبه امتياز توان فني:  -3

 :( محاسبه و تعیین می شود1( طبق رابطه )Tتولیدکننده )امتیاز توان فنی 

 M15/0+  L1/0 +E3/0+ P1/0  + A35/0=T     ..........(  ....................................................................................................1رابطه )

 که در آن:
A امتیاز مصالح سنگی =  
P  = تهیه و مصرف قیر امتیاز 
E امتیاز امکاناش و تجهیزاش فنی = 
L = آزمایشگاه کنترل کیفی تولید امتیاز 

M امتیاز منابع انسانی = 
 (: Aامتیاز مصالح سنگی ) -3-1

با توجه به معیارهای ارزیابی مشروح زیر، مورد ارزیابی قرار می گیـرد. نحـوه امتیـاز     ،مصالح سنگی مورد استفاده در واحد تولید آسفالت گرم
 این دستورالعم  آورده شده است. 1در پیوست شماره  دهی مصالح سنگی

 منابع اولیه مصالح -الف
 رابطه کارخانه آسفالت با معدن مصالح .1

 منشأ مصالح از نظر کوهی یا رودخانه ای .2

 ا مصالح استشراجی از معدنیکنواختی کیفیت سنگ ی .3

 روش های استشراج مصالح .4

 های تولید مصالح دانه بندی شدهستگاهد -ب 
 .جداسازی مصالح ریزدانه نامرغوب .1

 تعداد مراح  خردایش  .2

 میلیمتر برای ورود به مرحله دوم خردایش 30استفاده از سرند جداسازی سنگدانه های بزرگتر از  .3

 سنگ شکن برای مرحله دوم خردایشروش های استفاده از دستگاه های  .4

 استفاده از ماسه سازها جهت تولید ماسه شکسته  .5

 کیفیت و توان سرندها جهت تفکیک مصالح دانه بندی شده براساس فرمول کارگاهی .6

  سنگی مصالح کیفیت -ج
 .گیردمی قرار ارزیابی مورد زیر معیارهای به توجه با( شده استفاده یا) تولید سنگی مصالح کیفیت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
 

 دستورالعمل ارزيابي فني 

        کارخانجات توليد آسفالت
 

 
 4از  2صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 6 -1 -27 سند:

 تهران یشهردار یفن یعال یشورا تصويب:

 تهران یشهردار یفن یعال یشورا یکمیته کارشناس تأييد:

 شهر تهران یو مهندس یسازمان مشاور فن تهيه: 
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 ای مصالح در بین سرد                                       ارزش ماسه .1

 میلیمتر در بین گرم         4.75تر از های درشتدرصد شکستگی دانه .2

 میلیمتر(   2.36دانه )رد شده از الک داری مصالح ریزمششصاش گوشه .3

 درصد دانه های پهن و دراز                                       .4

 میزان لس آنجلس مصالح                                          .5
 میزان افت وزن در مقاب  سولفاتها                                     .6
 میزان جذب آب مصالح                                                 .7

       گرم بین مصالح از حاص  فیلر PI و بندی دانه .8

      (آسفالت طرح در شده ذکر و نیاز صورش در) افزودنی فیلر مششصاش .9
 سرد بین در شده وارد های سنگدانه بندی دانه محدوده و تعداد .10
 گرم بین در شده تفکیک های سنگدانه بندی دانه محدوده و تعداد .11

 
 (Pتهیه و مصرف قیر) -3-2

مششصاش و کیفیت آن نقش اساسـی در کیفیـت نهـایی آسـفالت دارد ،     با توجه به اینکه قیر ماده اصلی پیوند دهنده مصالح سنگی بوده و 

ی بنابراین باید قیر مصرفی در آسفالت از تولید کننده های معتبر تهیه و با شرایط استاندارد حم  تشلیه ، انبار و مصرف گـردد. بـرای بررسـ   

 این دستورالعم  ارائه شده است. 2شماره  باشد و نحوه امتیازدهی در پیوستکیفیت قیر مصرفی، معیارهای زیر مورد نظر می

 منبع اولیه تهیه قیر .1

 شرایط حم  قیر .2

 شرایط گرم و تشلیه کردن قیر .3

 مشازن نگهداری قیر .4

 سیستم گرمایش قیر .5

 سیستم های انتقال قیر .6

 فالسک قیر .7

 پمپ انتقال قیر از فالسک به باسکول قیر کارخانه آسفالت همراه با لوله رفت و برگشت قیر  .8

 )تجهیزاش اضافه نمودن مواد ضد عریان شدگی به قیر )در صورش نیاز و ذکر شده در طرح آسفالت .9

 

 (:E) امکاناش و تجهیزاش تولید آسفالت -3-3

باشد. نحوه محاسبه امتیاز تجهیزاش فنی تولیدکننده با توجه فهرست تجهیزاش مورد ارزیابی در واحدهای تولید آسفالت گرم به شرح زیر می
 این دستورالعم  تعیین شده است. 3معیارهای ارزیابی، در پیوست شماره به 

 سیلوهای سرد .1

 درایر  .2

 غبارگیرها .3

 
 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

 

 دستورالعمل ارزيابي فني 

        کارخانجات توليد آسفالت
 

 
 4از  3صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 6 -1 -27 سند:

 فنی شهرداری تهرانشورای عالی  تصويب:

 کمیته کارشناسی شورای عالی فنی شهرداری تهران تأييد:

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 سیستم انتقال و توزین مستق  فیلر .4

 سرند .5

 باسکول مصالح قیر و فیلر .6

 میکسر .7

 سیلوی ذخیره آسفالت گرم و ظرفیت آن .8

 مششصاش عمومی کارخانه .9

 های ویژهتجهیزاش تولید آسفالت .10

 

 (:L) آزمایشگاه کنترل کیفی تولید -3-4
پذیرد. نحوه محاسبه امتیاز آزمایشـگاه  ارزیابی آزمایشگاه قیر و مصالح مستقر در کارخانه های تولید آسفالت با توجه به موارد زیر صورش می

 این دستورالعم  آورده شده است.  4کنترل کیفی در پیوست شماره 

 وضعیت فضای فیزیکی .1

 تجهیزاش کنترل کیفیت مصالح و قیر .2

 گواهینامه کالیبراسیون ابزار و تجهیزاش آزمایشگاهی استاندارد صادر شده توسط شرکت های مورد تایید سازمان استاندارد. .3

 گواهینامه استاندارد استقرار آزمایشگاه .4

 

 (:Mامتیاز منابع انسانی ) -3-5
امتیاز منابع انسانی براساس میزان تحصیالش و تجربیاش مدیر فنی تولیدکننده، اپراتور کارخانه آسفالت و مسئول فنی آزمایشگاه قیر و 

 این دستورالعم  تعیین شده است. 5در پیوست شماره شود. نحوه محاسبه امتیاز منابع انسانی تولیدکننده مصالح تعیین می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
 

 دستورالعمل ارزيابي فني 

        کارخانجات توليد آسفالت
 

 

 4از  4صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 6 -1 -27 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 کمیته کارشناسی شورای عالی فنی شهرداری تهران تأييد:

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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  : امتياز مصالح سنگي1پيوست 
ها، ها و رودخانهمسيل بستر درياها، موجود در سواحل ماسة و شن جمله از باشند،مي تأمين قابل مختلف از منابع راهسازي، در مصرف مورد سنگي مصالح
 بستگي مصالح مرغوبيت ها، و غيره.و صخره هاسنگ تخته اندازة كاهش از حاصل هايسنگآهن، خرده ذوب بلند كوره هايسرباره طبيعي، معادن برخي

 بلكه ،است توجه مورد نظر استحكام نقطه از تنها نه سنگي مصالح .دارد هاشكنو نوع سنگ هاسنگ در تهيةكار رفته و روش به معدن سنگ زيادي به نوع

  .استموثر  اندازهبي شده، تهيه آسفالت مكانيكي در خواص نيز هادانهسنگ شكل

 . معيارهاي ارزيابيمورد ارزيابي قرار مي گيرنداين پيوست،  ضوابط و شرايط مندرج در بر اساسواحد توليد آسفالت گرم،  مصالح سنگي مورد مصرف در
 زيرمطابق رابطه  ،واحد توليد آسفالت گرم مصالح سنگيآورده شده است. بر اين اساس، امتياز  1-1در جدول شماره  معيار و ضريب وزني هر مصالح سنگي

 شود: محاسبه و تعيين مي

قرار گيرد، فرايند ارزيابي تا زمان رفع نقص مربوطه و خارج شدن از  "غير قابل قبول"توجه : در صورتي كه امتياز يک يا بيش از يک معيار ارزيابي در بازه 
 متوقف خواهد شد. "غير قابل قبول" بازه

 ii waA     رابطه )1-1(  ..................................................................................................................................................  
 كه در آن:

ia =باشد. مربوط به هريک از معيارهاي ارزيابي مصالح سنگي، بر اساس مفاد اين پيوست مي امتياز 

iw = 1 -1طبق جدول ضريب وزني  

 

 ارزیابي مصالح سنگي و فيلر: معيارهاي 1-1جدول

 معيار ارزيابي
 ضريب وزني

(iw) 

امتياز 
(ia) 

 امتياز وزني

)iai(w 

منابع تأمين 
 مصالح سنگي

   5 رابطه كارخانه آسفالت با معدن مصالح
   5 منشأ مصالح از نظر كوهي يا رودخانه اي

   3 يكنواختي كيفيت سنگ يا مصالح استخراجي از معدن
   2 هاي استخراج مصالحروش

هاي توليد دستگاه
دانه بندي مصالح 

 شده

اي يا استفاده از هاي شستشوي مصالح و جداسازي ماسه طبيعي در مصالح رودخانهاستفاده از سيستم
 سرند گريزلي در جداسازي مصالح ريزدانه و نامرغوب در مصالح كوهي

5 
 

 

   4 تعداد مراحل خردايش 
   6 ورود به مرحله دوم خردايش ميليمتر براي30بزرگتر از هاي استفاده از سرند جداسازي سنگدانه

   5 هاي سنگ شكن براي مرحله دوم خردايش استفاده از دستگاهروش هاي 
   5 ماسه شكسته استفاده از ماسه سازها جهت توليد

   5 كيفيت و توان سرندها جهت تفكيک مصالح دانه بندي شده براساس فرمول كارگاهي

كيفيت مصالح 
توليد و دانه بندي 

 شده

   6 اي مصالح در بين سردارزش ماسه
   6 ميليمتر در بين گرم 75/4تر از هاي درشتدرصد شكستگي دانه

   5 (ميليمتر 36/2رد شده از الک داري مصالح ريزدانه )مشخصات گوشه
   5 هاي پهن و درازدرصد دانه

   5 ميزان لس آنجلس مصالح
   4 سولفاتهاميزان افت وزن در مقابل 

   5 ميزان جذب آب مصالح
   7 فيلر حاصل از مصالح بين گرم PI دانه بندي و 
   6 هاي وارد شده در بين سردبندي سنگدانه تعداد و محدوده دانه
   6 هاي تفكيک شده در بين گرمبندي سنگدانه تعداد و محدوده دانه

   10 تشويقي( )امتياز در صورت نياز و ذكر شده در طرح آسفالت افزودنيمشخصات فيلر تجهيزات مورد نياز و 

  (Aامتياز مصالح سنگي )مجموع امتيازهاي وزني=
 

 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران
 

 توليد کارخانجات فني ارزیابي دستورالعمل

  1 شماره پيوست: آسفالت

 

 5از  1صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 6 -1 -27 سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصویب:

 كميته كارشناسي شوراي عالي فني شهرداري تهران تأیيد:

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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  مصالح سنگي منابع تأمين   -1-1   1

 مصالح معدن با آسفالت کارخانه رابطه :2-1 جدول

 تأمين مصالح از معادن ديگر متعلق به كارخانه آسفالتمعدن  معيار ارزيابي

 2 5 امتياز

 
 يارودخانه ای يکوه نظر از مصالح منشأ :3-1 جدول

 ايمعدن مصالح رودخانه معدن سنگ كوهي معيار ارزيابي

 3 5 امتياز

به نسبت درصد استفاده از مصالح از امتيازات  ،رودخانه اي در توليد آسفالت ومصالح كوهي  هردودر صورت استفاده از  :1توضيح 
 شود.مي جدول فوق استفاده

 ميليمتر باشند قابل قبول مي باشند. 25مصالح آن بزرگتر از  %40اي به شرطي كه حداقل : معادن رودخانه2توضيح

 
 معدن از ياستخراج مصالح ای سنگ تيفيک يکنواختی :4-1 جدول

 دامنه غيرقابل قبول دامنه تغييرات حداقل قابل قبول داخل مشخصات معيار ارزيابي

 لزوم تغيير معدن 3 5 امتياز

 تعيين مي گردد.  ASTM C294 آزمايش استاندارداين معيار با توجه به وزن مخصوص، جذب قير و جذب آب مصالح و  توضيح:   
 

 مصالح استخراج يهاروش: 5-1 جدول

 با استفاده از بلدوزر يا بيل مكانيكي انفجار با استفاده از حفاري و معيار ارزيابي

 3 5 امتياز

 

 بندي شدههاي توليد مصالح دانهدستگاه -1-2

 

 مصالح ریزدانه نامرغوب از مصالح رودخانه اي همراه با شستن مصالح يجداساز :6-1جدول 

معيار 
 ارزيابي

استفاده از مخلوط شور 
، سرند تفكيک،  دوش 

 آب و شن شور

سرند استفاده از 
تفكيک ، دوش آب و 

 شن شور

استفاده از سرند 
نفكيک به همراه 
دوش آب و يا استفاده 

ميلي متر  10از توري 
جهت جداسازي ريز 

 دانه ها

استفاده از سرند 
با ريز دانه تفكيک 

 10 كوچكتر از  توري
ميلي متر بدون   

 دوش آب

عدم جداسازي 
 مصالح 
ريز دانه 
 نامرغوب

 قابل قبولغير  0 2 4 5 امتياز

 
 يکوه مصالح از نامرغوب زدانهیر مصالح يجداساز: 7-1 جدول

كياستفاده از سرند گريزلي قبل يا بعد از سنگ شكن ف معيار ارزيابي  عدم استفاده از سرند گريزلي 

 غير قابل قبول 5 امتياز
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران
 

 توليد کارخانجات فني ارزیابي دستورالعمل

  1 شماره پيوست: آسفالت

 

 5از  2صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 6 -1 -27 سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصویب:

 كميته كارشناسي شوراي عالي فني شهرداري تهران تأیيد:

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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 : تعداد مراحل خردایش  8-1 جدول

 مرحله  2تعداد مراحل خردايش  مرحله و بيشتر  3تعداد مراحل خردايش  معيار ارزيابي
تعداد مراحل خردايش 

 مرحله 2كمتر از  

 غير قابل قبول 2 5 امتياز

 سنگدانه هاي درشت باشد.مشروط به اين است كه سيلوي مادر اوليه بدون نرده جداكننده  5توضيح : تعلق گرفتن امتياز 
 

 مرحله دوم خردایش به ورود يبرا mm30 از بزرگتر يهاسنگدانهي جداساز سرند از استفاده: 9 -1جدول

معيار 
 ارزيابي

 ميليمتر 20استفاده از سنگدانه باالي  ميليمتر 30استفاده از سنگدانه باالي 
استفاده از سنگدانه 

 ميليمتر 20كمتراز 

 قابل قبولغير  3 5 امتياز
 

 مرحله دوم خردایش يبرا شکن سنگهاي  دستگاه از استفادهروشهاي : 10-1 جدول

معيار 
 ارزيابي

استفاده از سنگ شكن 
هاي ضربه اي كوبيت 
 با سندان هاي رگالژِي

استفاده از سنگ شكن هاي 
ضربه اي همراه با سنگ شكن 
 هاي مخروطي با سيلوي تغذيه

استفاده از سنگ شكن 
مخروطي با هاي 

 سيلوي تغذيه

استفاده از سنگ شكن 
مخروطي بدون سيلوي 

 تغذيه

 0 2 3 5 امتياز
 

 ماسه ديتول جهت سازها ماسه از استفاده :11-1 جدول

معيار 
 ارزيابي

استفاده از سنگ شكن 
 سانتريفيوژ راک اندراک
Rock on Rock 

ماسه  سايراستفاده از 
ساز هاي ضربه اي 

 با شفت عمودي

از انواع ماسه ساز  استفاده
هاي مخروطي داراي سيلوي 

 تغذيه بار

استفاده از انواع ماسه ساز هاي 
مخروطي فاقد سيلوي تغذيه 

 بار 

 0 2 3 5 امتياز

 جهت تفکيک مصالح دانه بندي شده براساس فرمول کارگاهي سرندها توان و تيفيک :12-1جدول

 معيار ارزيابي

چشمه هاي سرند در عدم وجود ذرات بزرگتر از ابعاد 
 10مصالح عبوري از هر طبقه سرند و وجود حداكثر 

درصد ذرات كوچكتر از چشمه هاي سرند براي 
 20ميليمتر و حداكثر  12سرندهايي با چشمه هايي تا 

 12براي سرندهايي با چشمه هايي بزرگتر از  %
 ميليمتر در مصالح باقيمانده روي هر طبقه سرند

از ابعاد چشمه هاي سرند در عدم وجود ذرات بزرگتر 
 20مصالح عبوري از هر طبقه سرند و وجود حداكثر 

درصد ذرات كوچكتر از چشمه هاي سرند براي 
 35ميليمتر و حداكثر  12سرندهايي با چشمه هايي تا 

 12براي سرندهايي با چشمه هايي بزرگتر از   %
 ميليمتر در مصالح باقيمانده روي هر طبقه سرند

 3 5 امتياز

 د.وشميانگين امتياز طبقات منظور مي  براي سرندهاي چند طبقه توضيح:
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران
 

 توليد کارخانجات فني ارزیابي دستورالعمل

  1 شماره پيوست: آسفالت

 

 5از  3صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 6 -1 -27 سند:

 شهرداري تهرانشوراي عالي فني  تصویب:

 كميته كارشناسي شوراي عالي فني شهرداري تهران تأیيد:

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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 کيفيت مصالح توليد و دانه بندي شده -1-3
 (SEارزش ماسه )  -1-3-1

هاي نرم و كم دوام و خاک رس عاري باشدد.  از قبيل مواد آلي، سنگمواد خارجي و مضر  مصالح سنگي مورد استفاده در آسفالت بايد تميز باشد و از هر گونه
 شود. استفاده مي دانه در مصالح سنگي از آزمايش هم ارز ماسهتعيين مقدار نسبي خاک رس و مواد ريز براي

 
 * سرد نيب در مصالح ياماسه ارزش :13-1 جدول

 معيار ارزيابي
 ارزش ماسه اي

 %60بزرگتر از  
 ارزش ماسه اي

 % 60تا  50بين  

 ارزش ماسه اي

 *%50تا  40بين  
 ارزش ماسه اي

 %40كمتر از  

 غير قابل قبول 0 4 5 امتياز
 منظور مي شود. "غير قابل قبول"در غير اينصورت   باشد %50ارزش ماسه اي بين گرم بايد باالي ،  %50تا  40در ارزش ماسه اي بين *   

 
 درصد شكستگي -1-3-2

 

 * گرم نيب در متريليم 4.75 از تردرشت يهادانه يشکستگ درصد :14 -1 جدول

 %80كمتر از  90و  80بين  100و  90بين  معيار ارزيابي

 0 4 5 امتياز

 ميانگين امتياز نتايج طرح هاي اختالط مي باشد.، معيار ارزيابي *              
 
 گوشه داري مصالح ريزدانه  -1-3-3

 

 * (متريليم 2.36 الک از شده رد) دانه زیر مصالح يدارگوشه مشخصات :15-1 جدول

 40درصد فضاي خالي كمتر از  45و  40درصد فضاي خالي مابين  45درصد فضاي خالي بزرگتر از  معيار ارزيابي

 0 4 5 امتياز

 معيار ارزيابي ميانگين امتياز نتايج طرح هاي اختالط مي باشد.*               
 
 دانه هاي پهن و دراز -1-3-4

 

 * (1به  5)با نسبت  دراز و پهن يهادانه درصد :16-1جدول 

 درصد 15بيش از  درصد 15تا  10بين  درصد 10كمتر از  معيار ارزيابي

 0 4 5 امتياز

 معيار ارزيابي ميانگين امتياز نتايج طرح هاي اختالط مي باشد.*               

 لس آنجلس -1-3-5

 

 *  آنجلس لس زانيم :17-1 جدول

 درصد 30باالي  درصد 30تا  25بين  درصد 25تا  20بين  درصد 20كمتر از  معيار ارزيابي

 0 3 4 5 امتياز

 معيار ارزيابي ميانگين امتياز نتايج طرح هاي اختالط مي باشد.*               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران
 

 توليد کارخانجات فني ارزیابي دستورالعمل

  1 شماره پيوست: آسفالت

 

 5از  4صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 6 -1 -27 سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصویب:

 كميته كارشناسي شوراي عالي فني شهرداري تهران تأیيد:

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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 ميزان افت در مقابل سولفاتها -1-3-6

 * سولفاتها مقابل در افت زانيم :18-1 جدول

 خارج از مشخصات مطابق با مشخصات درصد 5كمتر از  معيار ارزيابي

 غير قابل قبول 4 5 امتياز

 معيار ارزيابي ميانگين امتياز نتايج طرح هاي اختالط مي باشد.*               

 

  آب جذبدرصد  -1-3-7

 مصالح آب جذب زانيم :19-1 جدول

 خارج از مشخصات مطابق با مشخصات درصد 1.5از كمتر  معيار ارزيابي

 0 4 5 امتياز

 *معيار ارزيابي ، ميانگين امتياز نتايج طرح هاي اختالط مي باشد.

 

 كارخانه محصول فيلر  -1-3-8

 گرم نيب مصالح از حاصل لريف PI و يبند دانه :20-1 جدول

 معيار ارزيابي
دانه بندي طبق مشخصات طرح 

 2كمتر از  PIاسفالت و 
PI   4 يا مساويكمتر  PI  4بزرگتر از 

 غير قابل قبول 4 5 امتياز

  
 اي بين سرددانه بندي سنگدانه -1-3-9

 سرد نيب در شده وارد يهاسنگدانه يبند دانه محدوده و تعداد: 21-1 جدول

 0-6توليد و استفاده از ماسه  3-6و  0-3توليد و استفاده از ماسه  معيار ارزيابي

 3 5 امتياز

 

 تفكيک مصالح در بين گرم -1-3-10

 گرم نيب در شده کيتفک يها سنگدانه يبند دانه محدوده و تعداد: 22-1 جدول

 ميليمتر براي ماسه 0-6داشتن يک بين گرم  ميليمتر براي ماسه 3-6و  0-3ن گرم داشتن دو بي معيار ارزيابي

 3 5 امتياز
 

 اضافي فيلر بنديدانه-1-3-11

  (و ذکر شده در طرح آسفالت ازين صورت در) يافزودن لريف : مشخصات23-1  جدول

معيار 
 ارزيابي

استفاده از پودر سيمان يا پودر آهک شكفته در 
 بين گرم و مطابق با طرح آسفالت

عدم استفاده از فيلر 
 افزودني

 غير قابل قبول 5 امتياز

 ف شود.مصر 234نشريه  9-4-2-3ي بايد مطابق بند افزودن لريفتوجه:               

 وزن و به ميكسر اضافه شود.، الواتور انتقال و باسكول جداگانه  ، توضيح اينكه فيلر افزودني بايستي با استفاده از سيلوي فلزي جداگانه              
 
 
 
 

 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران
 

 توليد کارخانجات فني ارزیابي دستورالعمل

  1 شماره پيوست: آسفالت

 

 5از  5صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 6 -1 -27 سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصویب:

 كميته كارشناسي شوراي عالي فني شهرداري تهران تأیيد:

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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 امتیاز تهیه و مصرف قیر -2شماره پیوست 
کیفیت گیرد. معیارهای ارزیابی عوامل موثر در قیر مورد استفاده در واحد تولید آسفالت گرم، براساس ضوابط ارائه شده در این پیوست مورد ارزیابی قرار می 

ارائه شده است. بر این اساس امتیاز قیر مصرفی در واحد تولید آسفالت گرم مطابق رابطه زیر محاسبه و تعیین  -1-2قیر و ضریب وزنی هریک در جدول 
 شود: می

تا زمان رفع نقص مربوطه و خارج شدن از قرار گیرد ، فرایند ارزیابی  "غیر قابل قبول"توجه : در صورتی که امتیاز یک یا بیش از یک معیار ارزیابی در بازه 
 متوقف خواهد شد. "غیر قابل قبول"بازه 

𝑝𝑖∑     ...............................................................................................................................................................................(  1-2رابطه ) × 𝑤𝑖 =P 

 که در آن 

iP  ضوابط پیوست حاضر= امتیاز هریک از معیارهای موثر بر کیفیت قیر مطابق 

iw  1 -2= ضریب وزنی معیار مطابق جدول    

 معیارهای ارزیابی عوامل موثر در کیفیت قیر 1-2 جدول

 معیار ارزیابی
ضریب 

 (iwوزنی )

 امتیاز 
( iP) 

 از وزنییامت

( iP*iw  ) 

   20 منبع اولیه تهیه قیر

   15 شرایط حمل قیر

   10 شرایط گرم و تخلیه کردن قیر

   15 مخازن نگهداری قیر

   12 سیستم گرمایش قیر

   8 سیستم های انتقال قیر

   12 فالسک قیر

   8  سیستم های انتقال قیر از فالسک به باسکول قیر کارخانه

ذکر شده در طرح  درصورت نیاز و اضافه نمودن مواد ضد عریان شدگی به قیرتجهیزات 
 امتیاز تشویقی() آسفالت

20 
  

  (pمجموع امتیازهای وزنی= )قیر تهیه و مصرف امتیاز 
 

 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
 

 تولید کارخانجات فنی ارزیابی دستورالعمل

  2 شماره پیوست: آسفالت

 

 3از  1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -1 -27 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصویب:

 کارشناسی شورای عالی فنی شهرداری تهرانکمیته  تأیید:

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهیه: 
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1    

 منبع تهیه قیر -2-1

 ریق هیته هیاول منبع: 2-2 جدول

 معیار ارزیابی
منبع اولیه تهیه قیر مورد تأیید کارفرما و قیر همراه با 

 کننده بارنامه و برگه کنترل کیفی قیر توسط تولید
منبع اولیه تهیه قیر تأیید  نشده یا قیر بدون بارنامه 

 و برگه کنترل کیفی قیر توسط تولید کننده

 0 5 امتیاز
 

 نحوه حمل قیر-2-2

 ریق حمل طیشرا: 3-2 جدول

معیار 
 ارزیابی

حمل قیر با تانکر دوجداره 
 200و فاصله حمل تا 

 کیلومتر

حمل قیر با تانکر دوجداره 
 400تا و فاصله حمل 
 کیلومتر

حمل قیر با تانکر تک 
جداره و فاصله حمل کمتر 

 کیلومتر 200از 

حمل قیر با تانکر تک 
جداره و فاصله حمل بیشتر 

 کیلومتر 200از 

 0 2 4 5 امتیاز

 

 گرم کردن و تخلیه قیر-2-3

 ریق کردن هیتخل و گرم طیشرا: 4-2 جدول

معیار 
 ارزیابی

گرم تخلیه قیر از تانکر حمل بدون 
 کردن

تخلیه قیر از تانکر حمل با گرم 
کردن توسط شعله گاز طبیعی یا 

 کپسول )شعله غیر مخرب(

تخلیه قیر از تانکر حمل با گرم 
کردن توسط شعله مستقیم سوختن 

 گازوئیل )شعله مخرب(

 0 2 5 امتیاز

 

 نگهداری قیر-2-4

 ریق ینگهدار مخازن نوع: 5-2 جدول

معیار 
 ارزیابی

مخازن فلزی استفاده از 
 ایستاده با پوشش دوجداره

استفاده از مخازن فلزی 
 افقی با پوشش دوجداره

استفاده از مخازن فلزی با 
 پوشش تک جداره

استفاده از استخر قیر دارای 
 پوشش کف ، بدنه و سقف

 2 3 4 5 امتیاز

 گرمایش قیر-2-5

 ریق شیگرما ستمیس نوع: 6-2 جدول

 معیار ارزیابی
سیستم اویل هیتر و لوله کشی های استفاده از 

 روغن گرم
استفاده از هرگونه شعله مستقیم گاز طبیعی یا کپسول 

 یا گازوئیل

 غیر قابل قبول 5 امتیاز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
 

 تولید کارخانجات فنی ارزیابی دستورالعمل

  2 شماره پیوست: آسفالت

 

 3از  2صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -1 -27 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصویب:

 کمیته کارشناسی شورای عالی فنی شهرداری تهران تأیید:

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهیه: 
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 انتقال قیر -2-6

 ریق فالسک به مخازن از ریق انتقال : نحوه7-2 جدول

معیار 
 ارزیابی

استفاده از پمپ و لوله کشی دوجداره با 
روغن گرم و حفاظت شده با پشم شیشه 

 با پوشش مناسب

استفاده از پمپ و لوله کشی 
 دوجداره با روغن گرم

استفاده از پمپ و لوله کشی تک 
 جداره

 غیر قابل قبول 2 5 امتیاز

 

 فالسک قیر -2-7

 

 ریق فالسک وضعیت: 8-2 جدول

معیار 
 ارزیابی

فالسک قیر دوجداره کامل با لوله 
خروجی قیر داغ به صورت شناور 
دارای نشانگر درجه حرارت قیر ، 
امکان تخلیه کامل قیر از کف 
 فالسک و ساخت کارخانه ای

فالسک قیر دوجداره کامل با لوله 
خروجی قیر داغ به صورت شناور 
دارای نشانگر درجه حرارت قیر ، 

 امکان تخلیه کامل قیر از کف
 فالسک و ساخت کارگاهی

استفاده از مخازن فلزی قیر معمولی 
 به عنوان فالسک

 غیر قابل قبول 3 5 امتیاز

 

 انتقال قیر سیستم -2-8

 از فالسک به باسکول قیر کارخانه انتقال قبر  سیستم:  9-2 جدول

 معیار ارزیابی
استفاده از پمپ انتقال قیر و لوله های رفت و برگشت 

با  روغن گرم و حفاظت شده با پشم شیشهدوجداره با 
 پوشش مناسب

استفاده از پمپ انتقال قیر و لوله های رفت و 
 برگشت دوجداره با روغن گرم

 2 5 امتیاز

 
 مواد افزودنی -2-9

 * به قیر یشدگ انیعر ضد مواد نمودن اضافهتجهیزات : 10-2 جدول

معیار 
 ارزیابی

لوله انتقال قیر از استفاده از پمپ مخصوص تزریق مواد به 
 فالسک به باسکول قیر برای هر نوبت بارگیری باسکول قیر

اضافه کردن مواد به قیرموجود در فالسک و مصرف 
 مخلوط قیر ، مواد توسط پمپ و باسکول قیر

 3 5 امتیاز
 آسفالت طرحدر  ذکر شده درصورت نیاز و * 

 

 
 
 
 
 
 
 

 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
 

 تولید کارخانجات فنی ارزیابی دستورالعمل

  2 شماره پیوست: آسفالت

 

 3از  3صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -1 -27 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصویب:

 کمیته کارشناسی شورای عالی فنی شهرداری تهران تأیید:

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهیه: 
 

 



   15           آسفالت توليد کارخانجات فني ارزيابي دستورالعمل                                                                                                          6-1-27 شماره سند:

 : نحوه محاسبه امتياز تجهيزات اساسي واحدهاي توليد آسفالت گرم3پيوست شماره 
بار مورد ارزيابي قرار گرفته و امتياز تجهيزات آن بر مبناي مفاد اين پيوست، محاسبه و تعيين شود. برر  ماه يک 12تجهيزات واحد توليد آسفالت گرم، بايد هر 

 شود:محاسبه و تعيين مي زيراين اساس، امتياز تجهيزات واحد توليد آسفالت گرم مطابق رابطه 

قرار گيرد ، فرايند ارزيابي تا زمان رفع نقص مربوطه و خارج شردن از   "غير قابل قبول"يک يا بيش از يک معيار ارزيابي در بازه  توجه : در صورتي که امتياز
 .متوقف خواهد شد "غير قابل قبول"بازه 

 ii weE    رابطه )1-3(  ........................................................................................................................................................ 
 که در آن:

ie =بر اساس مفاد اين پيوست امتياز ارزيابي هريک از تجهيزات 

iw = 1-3معيارهاي ارزيابي مطابق جدول ضريب وزني 
 

 : معيارهاي ارزيابي تجهيزات واحد توليدي1-3جدول

 معيار ارزيابي نام تجهيزات
 %وزني ضريب

(iw) 
    امتياز 

(ie) 
 امتياز وزني

)iai(w 

 سيلوي سرد
   7 تعداد سيلوهاي سرد

   2 ورودي سيلوهاي سردحفاظت 
   5 نوع فيدر سيلوهاي سرد

 دراير

   3 نوارهاي انتقال مصالح به دراير و حفاظهاي ايمني آن
   6 دراير کيفيت فيزيکي

   6 و کيفيت احتراق سوختنوع مشعل 
   5 کيفيت و نوع سوخت مصرفي

 غبارگيرها
   5 هاسيکلون وضعيت غبارگيرهاي اوليه ،

   5 نوع غبارگير ثانويه 

 انتقال و توزين فيلر

سيستم انتقال و توزين مستقل فيلر حاصل از مصالح در کارخانه 
 آسفالت

5 
 

 

 سيستم ذخيره، انتقال و توزين مستقل فيلر افزودني 
 امتياز تشويقي() 

10 
 

 

 سرند
   6 تعداد طبقات سرند

   6 رابطه تعداد طبقات سرند و تعداد بين گرم
   6 تعداد بين گرم

   7 مصالح ، قير و فيلر نوع باسکول باسکول مصالح قير وفيلر 
   7 معيارهاي ارزيابي ميکسر  ميکسر

   5 سيلوي ذخيره آسفالت گرممعيارهاي ارزيابي  سيلوي ذخيره آسفالت

 چيدمان کلي تجهيزات
   6 سيستم کنترل و برنامه ريزي کارخانه آسفالت

   5 هاي مختلفچيدمان کارخانه آسفالت و ارتباط صحيح بين قسمتوضعيت 
   3 هاي دپوي مصالح سنگي دانه بندي شدهوضعيت محل

   10 امتياز تشويقي(ذکر شده در طرح آسفالت)درصورت نياز و  تجهيزات آسفالت ويژه
  (E= ياز تجهيزات )جمع امتيازهاي وزنيامت

 

 

 شهرداري تهراننظام فني و اجرايي  
 

 توليد کارخانجات فني ارزيابي دستورالعمل

  3 شماره پيوست: آسفالت

 

 5از  1صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 6 -1 -27 سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 کميته کارشناسي شوراي عالي فني شهرداري تهران تأييد:

 شهر تهرانسازمان مشاور فني و مهندسي  تهيه: 
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1   

 سيلوهاي سرد -3-1

 سرد يلوهايس تعداد: 2-3 جدول

 کمتر از چهار دستگاه چهار دستگاه پنج دستگاه يا بيشتر معيار ارزيابي

 0 3 5 امتياز

 
 سرد يلوهايس يورود حفاظت: 3-3 جدول

 معيار ارزيابي
داراي حفاظ شبکه اي برروي دهانه ورودي و 

 سيلوديواره جداکننده بين دو 
داراي ديواره جداکننده بين دو 

 سيلو بدون حفاظ شبکه اي
بدون ديوار 

 جداکننده

 غير قابل قبول 3 5 امتياز

 
 سرد يلوهايس دريف نوع: 4-3 جدول

معيار 
 ارزيابي

 يرغتمام فيدرها نواري با دور مت
حداقل سه دستگاه از فيدرها نواري و با دور 

 متغير
 عدم وجود فيدر نواري و با دور

 متغير

 غير قابل قبول 3 5 امتياز

 
 دراير   -3-2

 آن يمنيا يحفاظها و ريدرا به مصالح انتقال ينوارها:  5-3 جدول

 معيار ارزيابي
مطابق با استاندارد داراي ابعاد و کيفيت سالم و 

 داراي حفاظ ايمني و بدون ريزش بار کارخانه سازنده
طابق با استاندارد کارخانه سازنده مداراي ابعاد سالم و 

 ولي بدون حفاظ ريزش بار از نوارهابدون 

 3 5 امتياز

 

 ريدرا يکيزيف تيفيک:  6-3 جدول

 معيار ارزيابي
و طابق با استاندارد کارخانه سازنده مدراير سالم و 

 داراي پوشش دوجداره
طابق با استاندارد مسالم و 

 کارخانه سازنده
 سالم و معمولي

 2 3 5 امتياز

 
 سوخت احتراق تيفيکو  مشعل نوع :7-3 جدول

 مشعل معمولي مشعل توربو مطابق با استاندارد کارخانه سازنده معيار ارزيابي

 3 5 امتياز

کيفيت احتراق سوخت براساس نتايج آزمايش و هيدرومتري مي باشد که در صورت گزارش وجود دوده و مواد چربي در داخل 
 منظور مي شود. "غير قابل قبول"مشعل مصالح َ

 

 يمصرف سوخت نوع و تيفيک: 8-3 جدول

معيار 
 ارزيابي

 گازوئيل گاز
مازوت بدون استفاده از سيستم پيش گرمايش دو  مازوت با استفاده از سيستم پيش گرمايش

 مرحله اي

 غير قابل قبول 3 4 5 امتياز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران
 

 توليد کارخانجات فني ارزيابي دستورالعمل

  3 شماره پيوست: آسفالت

 

 5از  2صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 6 -1 -27 سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 کميته کارشناسي شوراي عالي فني شهرداري تهران تأييد:

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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 غبارگيرها -3-3

 ها کلونيس ، هياول يرهايغبارگ وضعيت  :9-3جدول

معيار 
 ارزيابي

سيکلون با ظرفيت مطابق با استاندارد 
 کارخانه سازنده 

سيکلون غير استاندارد با 
 ظرفيت متوسط

داراي فيلتر  فاقد سيکلون و
 PI≤4 خشک )بگ فيلتر( و

فاقد سيکلون 
 PI>4و 

 قبول غير قابل 0 3 5 امتياز
 

 هيثانو ريغبارگ : نوع10-3 جدول

 بدون فيلتر فيلتر آبي فيلتر( فيلتر خشک )بگ معيار ارزيابي

 غير قابل قبول 3 5 امتياز
 

 

 فيلر توزين انتقال و-3-4

 آسفالت درکارخانه مصالح از حاصل لريف مستقل نيتوز و انتقال ستميس: 11-3 جدول

معيار 
 ارزيابي

حلزوني انتقال فيلر 
سيکلون يا بگ  از

 فيلتر به الواتور

الواتور و قاشقک 
انتقال فيلر گرم به 

مخزن فيلر 
 کارخانه

مخزن ذخيره 
فيلر گرم در 

 کارخانه

باسکول 
 فيلر

لوله برگشت و 
مخزن نگهداري 

 فيلر مازاد

عدم وجود 
سيستم انتقال و 

 توزين مستقل

 امتياز
1 1 1 1 1 

 غير قابل  قبول
 5 

 
 آسفالت کارخانه در يافزودن لريف مستقل نيتوز و انتقال ، رهيذخ ستميس: 12-3 جدول

معيار 
 ارزيابي

مخزن ذخيره 
 فيلر افزودني

حلزوني انتقال فيلر از 
 مخزن به الواتور

الواتور انتقال فيلر به 
 مخزن ذخيره کارخانه

مخزن ذخيره فيلر 
 افزودني در کارخانه

 باسکول فيلر

 امتياز
1 1 1 1 1 

5 

 
 

 سرندها   -3-5

 : تعداد طبقات سرند کارخانه آسفالت13-3 جدول
 طبقه 2 طبقه  4 طبقه يا بيشتر 5 معيار ارزيابي 

 2 4 5 امتياز

 

 
 
 
 
 

 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران
 

 توليد کارخانجات فني ارزيابي دستورالعمل

  3 شماره پيوست: آسفالت

 

 5از  3صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 6 -1 -27 سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 کميته کارشناسي شوراي عالي فني شهرداري تهران تأييد:

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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 گرم نيب تعدادو سرند طبقات تعداد رابطه: 14-3 جدول
 تعداد طبقات سرند کمتر از تعداد بين گرم گرم تعداد طبقات سرند برابر با تعداد بين معيار ارزيابي

 3 5 امتياز

 
 گرم يها نيب تعداد: 15-3 جدول

 3 4 و بيشتر 5 معيار ارزيابي

 1 3 5 امتياز

 
 توزين مصالح  -3-6

 * لريف و ريق ، مصالح باسکول : نوع16-3 جدول
 عقربه اي ديجيتال معيار ارزيابي

 2 5 امتياز

زماني تعلق مي گيرد که باسکول ها داراي گواهي نامه کاليبراسريون دوره اي از شررکتهاي مرورد تاييرد سرازمان      توضيح : امتياز *
 استاندارد باشند.

 
 ميکسر -3-7

 * کسريم يابيارز يارهايمع: 17-3 جدول

معيار 
 ارزيابي

مطابقت ظرفيت 
اسمي با ظرفيت 

 واقعي

توان موتور 
 گيربکس

تعداد و کيفيت 
 پنجه بازو

 پوشش بدنه
 ميکسر

کيفيت دريچه 
 تخليه

موقعيت 
نامناسب نازل 

 هاي قير

 امتياز
1 1 1 1 1 

 غير قابل قبول
 5 

 *امتيازهاي فوق به شرطي که کليه اجزاء ميکسر مطابق با استاندارد کارخانه سازنده و سالم باشد تعلق مي گيرد.

 

 آسفالت ذخيرة سيلوي سيستم  -3-8

 گرم آسفالت رهيذخ يلويس يابيارز يارهايمع: 18-3جدول 

معيار 
 ارزيابي

داراي وضعيت تخليه 
مناسب از ميکسر به 

 مخزن

پوشش حرارتي و لوله 
 کشي روغن گرم

حداقل دو عدد دريچه 
 تخليه

 تن 50بيش ازظرفيت  تن 50ظرفيت تا 

 امتياز
1 1 1 1 2 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران
 

 توليد کارخانجات فني ارزيابي دستورالعمل

  3 شماره پيوست: آسفالت

 

 5از  4صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 6 -1 -27 سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 کميته کارشناسي شوراي عالي فني شهرداري تهران تأييد:

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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 کارخانه مشخصات عمومي-3-9

 * : سيستم کنترل و برنامه ريزي کارخانه آسفالت 19-3جدول 

معيار 
 ارزيابي

بصورت کامپيوتري و تمام 
اتوماتيک با حافظه کامل و 

 نمايشگر

بصورت تمام اتوماتيک 
برنامه اي با حافظه محدود و 

 نمايشگر

بصورت تمام اتوماتيک با 
حافظه محدود و بدون 

 نمايشگر

نيمه 
 ر ساي اتوماتيک

 غير قابل قبول 1 2 4 5 امتياز

 .*توضييح : وجود نمايشگر دماي مصالح و قير در کابين الزامي مي باشد

 

 * مختلف يهاقسمت نيب حيصح ارتباط و آسفالتکارخانهدمانيچ تيوضع: 20-3 جدول

معيار 
 ارزيابي

رعايت ضوابط زيست 
محيطي و اثرات 
کارخانه بر محيط 

 پيرامون آن

قرارگيري دفاتر و موقعيت 
ها نسبت به کارخانه با خوابگاه

 توجه به جهت باد

رعايت فاصله 
مناسب اويل 

هيتر و مخازن 
 قير از کارخانه

شيب بندي زمين جهت 
زهکشي مناسب محوطه 

 کارخانه

تسلط کامل 
اپراتور به اجزاي 

 کارخانه

 امتياز
1 1 1 1 1 

 5 

 منظور مي شود. "غير قابل قبول"توجه : در صورت عدم تسلط اپراتور به اجزاي کارخانه آسفالت *
 

 

 شده يبنددانه يسنگ مصالح يدپو يهامحل تيوضع: 21-3 جدول

 مقدار مصالح دپو شده وضعيت تفکيک مصالح دپو شده کيفيت بستر دپوها معيار ارزيابي

 امتياز
1 2 2 

5 

  

  ويژه هايآسفالت توليد براي نوين تجهيزات از استفاده-3-10

امتياز تشويقي براي توليد  10در صورت دارا بودن تجهيزات نوين استاندارد براي توليد آسفالت هاي ويژه و در صورتي که در طرح آسفالت ذکر شده باشد ، 
 کننده در نظر گرفته مي شود.

 
 
 
 

 

 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران
 

 توليد کارخانجات فني ارزيابي دستورالعمل

  3 شماره پيوست: آسفالت

 

 5از  5صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 6 -1 -27 سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 کميته کارشناسي شوراي عالي فني شهرداري تهران تأييد:

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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 کنترل کیفی تولید -4 شماره پیوست 
شود. بر این اساس امتیاز آزمایشگگاه کنتگرل کیفگی تولیگد م گاب       آزمایشگاه کنترل کیفی تولید آسفالت بر مبنای ضوابط مندرج در پیوست حاضر ارزیابی می 

 شود:محاسبه و تعیین میراب ه زیر 

ii.................................  .................................................................................................................. ( 1-4راب ه ) wlL  

 که در آن

ilموثر بر کیفیت آزمایشگاه کنترل کیفی تولید، براساس ضوابط مندرج در پیوست حاضر = امتیاز معیارهای 

iw = 1-4ضریب وزنی معیارهای ارزیابی م اب  جدول 

 معیارهای ارزیابی عوامل موثر در کنترل کیفی تولید  1-4جدول 

 معیارهای ارزیابی
 ضریب وزنی

(iw) 
 امتیاز وزنی (iLامتیاز )

   15 وضعیت فضای فیزیکی

   50 تجهیزات کنترل کیفیت مصالح و قیر

   20 گواهینامه استاندارد ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی

   15 گواهینامه استاندارد استقرار آزمایشگاه

  ( Lامتیاز کنترل کیفی تولید )مجموع امتیازهای وزنی= 

 

 فضای فیزیکی آزمایشگاه  -4-1

 باید حداقل دارای شرایط زیر باشد: اتاق آزمایشگاه
 دارا بودن سیستم تهویة مناسب و امکان تثبیت دمای آزمایشگاه 
 لحاظ جلوگیری از بروز حری  و داشتن تجهیزات الزم برای اطفای حری  ایمن بودن محیط آزمایشگاه به 

 

 خاک کیمکان و یشگاهیآزما یکیزیف یفضا تیوضع یابیارز اریمع 2-4ل جدو

 ارزیابیمعیار 
متر مربع  30حداقل 

جهت آزمایشگاه مصالح 
 و آسفالت

متر مربع  12حداقل 
 جهت آزمایشگاه قیر

فضای مناسب بیرونی 
جهت اکستراکشن 

 آسفالت

دارا بودن تهویه مناسب 
و سیستم های اطفای 

 حری 

 امتیاز
2 1 1 1 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
 

 کارخانجات فنی ارزیابی دستورالعمل

  4 شماره پیوست: آسفالت تولید

 

 3از  1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -1 -27 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصویب:

 شورای عالی فنی فنی و عمران کمیته کارشناسی  تأیید:

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهیه: 
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 تجهیزات کنترل کیفی مصالح و قیر  -4-2

 باشد 3-4آزمایشگاه مستقر در واحد تولیدی باید مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی به شرح جدول 
 * ریق و مصالح تیفیک کنترل زاتیتجه یابیارز اریمع: 3-4جدول

 امتیاز حداقل مورد نیاز موضوع

یر
ه ق
گا
یش
زما
آ

 

حداقل دستگاه ها 
و تجهیزات 

آزمایشگاهی مورد 
 نیاز

 6 دستگاه 1 دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر
 6 دستگاه 1 دستگاه تعیین نق ه نرمی

 2 عدد 1 پیکنومتر تعین وزن مخصوص قیر
 6 دستگاه 1از هرکدام  گرم 0001/0،  01/0،  1/0ترازوهای دیجیتالی 

 2 عدد 1از هرکدام  درجه 400و  100ترمومترهای 
 6 دستگاه 1 درجه 25آب حمام 

 8 سری 1 امتیاز تشویقی(( دستگاه ویسکوزیته کینماتیک قیر تجهیزات م لوب

ت
فال
آس
 و 
لح
صا
ه م
گا
یش
زما
آ

 

حداقل دستگاه ها 
و تجهیزات 

آزمایشگاهی مورد 
 نیاز

 6 دستگاه 1 دستگاه چکش مارشال برقی
 6 دستگاه 1 دستگاه تعیین مقاومت نمونه مارشال

 3 عدد 21 های تهیه نمونه مارشالقالب 
 6 دستگاه 1 دستگاه تجزیه آسفالت برقی )اکستراکشن(

 5 سری 1 تجهیزات آزمایش وزن مخصوص نمونه مارشال
 4 دستگاه 1هرکدام  لیتری( 120و  80) ovenگرمخانه 

 4 سری 2 (SEتجهیزات تعیین ارزش ماسه ای )
 4 سری کامل 1 مخصوص مصالحتجهیزات وسایل تعیین وزن 
 4 سری 1 تجهیزات آزمایش هیدرومتری
 3 دستگاه 1 )دستگاه کازاگرانده( دستگاه آزمایش حدود اثر برگ

 5 سری 2 سری کامل الک های آزمایشگاهی
 5 دستگاه 1 درجه مارشال 60حمام آب 

 5 سری 1 تجهیزات آزمایش جذب قیر )ارلن + پمپ خأل + محفظه پمپ خأل(
 2 عدد 3 میلیمتری 500بالن شیشه ای 

 2 عدد 3 میلیمتری 500لوله آزمایش شیشه ای 
 1 عدد 3 میلیمتری 500لوله آزمایش پالستیکی 

 2 عدد 3 درجه 250دماسنج فلزی 
 2 عدد 2 دستگاه کوارتر کوچک و بزرگ

 3 دستگاه 1 کنده ، گیره قالب مارشال ، چکش مارشال دستی

 تجهیزات م لوب

 8 دستگاه 1 )امتیاز تشویقی ( میکسر آسفالت

              7 دستگاه 1 درجه )امتیاز تشویقی ( 1200کوره الکتریکی 
 2 عدد 3 میلی لیتری )امتیاز تشویقی (100بوته چینی 

 4 عدد 1 کولیس تناسبی )امتیاز تشویقی (
 4 عدد 3 ریزدانه )امتیاز تشویقی (مصالح لوازم آزمایش گوشه داری 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
 

 کارخانجات فنی ارزیابی دستورالعمل

  4 شماره پیوست: آسفالت تولید

 

 3از  2صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -1 -27 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصویب:

 شورای عالی فنی فنی و عمران کمیته کارشناسی  تأیید:

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهیه: 
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 گواهینامه استاندارد ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی  -4-3

 5،  های مورد تایید استاندارد باشند استاندارد دارای گواهینامه کالیبراسیون دوره ای صادر شده توسط شرکتکلیه ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی  در صورتیکه 
 منظور میشود. "غیر قابل قبول"امتیاز برای تولید کننده در ارزیابی منظور خواهد شد ، در غیر اینصورت 

 
 آزمایشگاه استقرارگواهینامه استاندارد   -4-4

 .شودمی منظور  تولید کننده در ارزیابی برایامتیاز  5و ادوات باشد  دارای گواهینامه استاندارد استقرار تجهیزات ورتیکه آزمایشگاه مستقر در کارحانهدر ص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
 

 کارخانجات فنی ارزیابی دستورالعمل

  4 شماره پیوست: آسفالت تولید

 

 3از  3صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -1 -27 سند:

 فنی شهرداری تهرانشورای عالی  تصویب:

 شورای عالی فنی فنی و عمران کمیته کارشناسی  تأیید:

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهیه: 
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 انسانی منابع -5شماره  پیوست 
 شود:انسانی مطابق رابطه زیر محاسبه می منابعشوند. بر این اساس، امتیاز ارزیابی انسانی موثر در فرایند آسفالت بر مبنای ضوابط مندرج در این پیوست ارزیابی می منابع

ii wmM .   رابطه )1-5(  ................................................................................................................................................. 

 که در آن: 

im =انسانی   منابعمعیارهای موثر بر کیفیت  امتیاز 

iw =1 -5طبق جدول  معیارهای ارزیابی ضریب وزنی  

  یانسان منابعمعیارهای ارزیابی عوامل موثر بر  :1-5جدول 

 معیارهای ارزیابی
 ضریب وزنی

 (iw) 
 امتیاز 

(im) 
 امتیاز وزنی

(im iw) 

   50 مدیر فنی تولید کارخانه آسفالت

   25 اپراتور کارخانه آسفالت

   25 مسئول فنی آزمایشگاه

 (=Mیامتیاز منابع انسانی )جمع امتیازهای وزن
 

 
 

 مدیر فنی تولید کارخانه آسفالت -1 -5

 آید :امتیاز مدیر فنی از رابطه زیر بدست می
) 2e+1e+2t+1(t =a TM 

 که در این رابطه
a: شود. تعیین می 2-5باشد که مطابق جدول ضریب تحصیالت می 

t :معادل صورت آن  درمدیر فنی باید آموزش حرفه ای تولید آسفالت را فرا گرفته و موفق به اخذ مدارک مربوطه گردیده باشد که باشد. می ایهای حرفهامتیاز آموزش

5= 1t  ساعت دوره های آموزشی از دستگاه های اجرایی مانند شهرداری تهران و مرکز تحقیقات راه، مسکن و  20نیاز به گذراندن حداقل  5)برای کسب امتیاز
)از مراکز  ای مدیریت و در صورت داشتن مدرک آموزش حرفهشهرسازی، مراکز دانشگاهی و یا انجمن صنفی تولیدکنندگان آسفالت استانهای تهران و البرز می باشد( 

)در صورت شرکت در  دوره های آموزشی برگزار شده توسط کارفرما و کسب مدرک مطابق با دستورالعمل  امتیاز مدیر فنی افزایش می .شودمی  منظور  2t= 2 معتبر(
 یابد(

e: باشدامتیاز سوابق کاری می. ( 1سابقه کار مفید و مرتبط مدیر فنیeبه ازای هر سال) امتیاز 2بعد از فارغ التحصیلی معادل کار  سابقه ( 2و سابقه تداوم کاریe ) در
 باشد.می ازیامت 2به ازای هرسال تولید کننده مورد ارزیابی 

 
 (a) التیتحص بیضر :2-5جدول 

 کارشناسی رشته تحصیلی

 4 رشته مهندسی راه و ساختمان ، عمران ، مکانیک ، معدن

 3 شیمیرشته مهندسی برق ، صنایع ، 

 2.5 سایر رشته های مهندسی و مدیریت صنعتی

 2 سایر رشته ها
 

 توجه: مدیر فنی تولید کارخانه آسفالت باید حداقل دارای تحصیالت کارشناسی باشد. 
 سال به سابقه کار اضافه می گردد. 2برای دارندگان مدارک کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط 

 سال به سابقه کار اضافه می گردد. 4در رشته های مرتبط برای دارندگان مدارک دکتری 
 لحاظ می گردد. %50برای دارندگان سابقه کار مرتبط قبل از اخذ مدرک لیسانس ، سابقه کار قبلی با ضریب 

 امتیاز کسب شده لحاظ می گردد. %50برای بازنشستگان 

 ز یک نیروی تحصیل کرده دارای حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز می باشد.در صورت استفاده از نیروی بازنشسته کارخانه موظف به استفاده ا
 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 

 

 تولید کارخانجات فنی ارزیابی دستورالعمل

  5 شماره پیوست: آسفالت

 

 2از  1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -1 -27 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصویب:

 کمیته کارشناسی شورای عالی فنی شهرداری تهران تأیید:

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهیه: 



 6-1-27شماره سند:                                                                                                                                آسفالت توليد کارخانجات فني ارزيابي دستورالعمل      26  
 

 
 

 

 
 

1    
 

 مدیر فنی تولید یابیارز اریمع :3-5جدول 

TM 
بزرگتر یا 

 130مساوی 

بزرگتر یا مساوی 
و کوچکتر  100

 130از 

بزگتر یا مساوی 
و کوچکتر از  75

100 

مساوی بزرگتر یا 
 75کوچکتر از  50

بزرگتر یا مساوی 
و کوچکتر از  30

50 

کمتر از 

30 

 0 1 2 3 4 5 امتیاز

 

 اپراتور کارخانه آسفالت  -5-2

می شود که  اپراتور کارخانه آسفالت باید دارای مدرک پایان تحصیالت متوسطه باشد. در صورتیکه اپراتور دارای تحصیالت کافی نباشد به شرطی پذیرفته 
 یک نفر کمک اپراتور با حداقل تحصیالت دیپلم و مدرک آموزش حرفه ای تولید آسفالت نیز به کار گرفته شود.

 

 ابی اپراتور کارخانه آسفالت: معیار ارزی4-5جدول 

 معیار ارزیابی 
فوق دیپلم یا 

باالتر با حداقل 
 سال سابقه کار 10

فوق دیپلم یا 
 5باالتر با حداقل 
 سال سابقه کار

فوق دیپلم یا 
 3باالتر با حداقل 
 سال سابقه کار

مدرک کارآموزی 
یا دیپلم حرفه ای 
سال  10با حداقل 

 سابقه کار

مدرک 
کارآموزی حرفه 

با یا دیپلم ای 
سال  5حداقل 

 سابقه کار

مدرک 
کارآموزی 

حرفه ای یا 
تا 2دیپلم بین 

سال سابقه  5
 کار

 1 2 3 3 4 5 امتیاز

  

 لحاظ می گردد. %50برای دارندگان سابقه کار مرتبط قبل از اخذ مدرک ، سابقه کار قبلی با ضریب  
  

 مسئول فنی آزمایشگاه  -5-3

ای در رابطده بدا آزمایشدگاه قیدر و       های مرتبط بوده و دارای مددرک آمدوزش حرفده   مسئول فنی آزمایشگاه باید دارای تحصیالت حداقل فوق دیپلم در رشته 
 سال سابقه کار مرتبط پس از فارغ التحصیلی و تداوم کاری حداقل سه سال مفید خواهد بود.3مصالح باشد. در ضمن حداقل 

 

 ی مسئول فنی آزمایشگاهابیارز اریمع 5-5جدول 

 معیار ارزیابی 
 مدرک تحصیلی

 فوق دیپلم
 مدرک تحصیلی

 لیسانس
 مدرک آموزش 

 حرفه ای
 حداقل سابقه کار

 سال3
حداقل سابقه 

 سال 3کاری تداوم

 1 1 1 2 1 امتیاز

 5 

 
 لحاظ می گردد. %50برای دارندگان سابقه کار مرتبط قبل از اخذ مدرک ، سابقه کار قبلی با ضریب 

 امتیاز کسب شده لحاظ می گردد. %50برای بازنشستگان 

 در صورت استفاده از نیروی بازنشسته کارخانه موظف به استفاده از یک نیروی تحصیل کرده دارای حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
 

 تولید کارخانجات فنی ارزیابی دستورالعمل

  5 شماره پیوست: آسفالت

 

 2از  2صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -1 -27 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصویب:

 کمیته کارشناسی شورای عالی فنی شهرداری تهران تأیید:

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهیه: 
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