
 

یآسفالتنظارت و کنترل مصالح  تهینامه کم وهیش  
 

 

 

 

 

 

      

      

      

 معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش مقدس نژاد . ریدونف . نورییاکود  (IFR)ارسال جهت بررسی 9911/00/02 00

 تایید کننده بررسی کننده تهیه کننده وضعیت مدرک تاریخ ویرایش

یشدانشگاه صنعتی شریف پردیس بین الملل ک  
       



                                                                                                                        

1 

 

REVISION SHEET 

Revision Sheet Revision Sheet Revision Sheet Revision Sheet 

40 40 40 40 44  40 40 40 40 44  40 40 40 40 44  40 40 40 40 44  

                 10     X 0 

                 10      0 

                 10      0 

                 10      0 

                 11      1 

                 15      5 

                 15      5 

                 15      5 

                 15      5 

                 54      04 

                 50      00 

                 50      00 

                 50      00 

                 50      00 

                 51      01 

                 55      05 

                 55      05 

                 55      05 

                 55      05 

                 54      04 

                 50      00 

                 50      00 

                 50      00 

                 50      00 

                 51      01 

                 55      05 

                 55      05 

                 55      05 

                 55      05 

                 54      04 

                 50      00 

                 50      00 

                 50      00 

                 50      00 

                 51      01 

                 55      05 

                 55      05 

                 55      05 

                 55      05 

                 54      04 

                 50      00 

                 50      00 

                 50      00 

                 50      00 

                 51      01 

                 55      05 

                 55      05 

                 55      05 

                 55      05 

                 044      14 

 

 

 

 

 

                       



                                                                                                                        

2 

 

 

د دنبال بگردی ، باید بکنید در باب مسائل مهندسی نکه شما مهندسیکاری

کارهای که خالء و نیاز کشور است ،   خالء داریم .هاکجاها ، ببینیدخالء

 ها را دنبال کنید.این

 )مقام معظم رهبری(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                        

3 

 

 فهرست

 5 ........................................................................................................................................................ مقدمه

 6 ......................................................................................................................................................... هدف

 6 ............................................................................................................................................... کاربرد دامنه

 QC PLAN .................................................................................................................................. 7:  اول فصل

 7 ................................................................................................................................................. ها سنگدانه

 8 ..................................................................................................................................... : مصالح کردن انبار

 8 .............................................................................................................................. : یسنگ مصالح یبند دانه

 9 .............................................................................................................. کردن گرم و یساز رهیذخ ، ریق حمل

 9 ............................................................................................................................. یآسفالت یمخلوطها طرح

 11 .......................................................................................................................... گرم آسفالت حرارت درجه

 11 ........................................................................................................ آب برابر در یآسفالت یها مخلوط دوام

 11 .............................................................................................................................................. ها یروادار

 11 ......................................................................................................................... یهکارگا یبند دانه انتخاب

 12 ............................................................................................................................................ یبردار نمونه

 13 ................................................................................................................................. یسنگ مصالح رطوبت

 13 ................................................................................................................................. طاختال حرارت درجه

 11 ..................................................................................................................................... سطح کردن آماده

 11 ................................................................................................................................ یآسفالت مخلوط حمل

 11 ......................................................................................................................... یفالتآس یها مخلوط پخش

 15 ................................................................................................................................. پخش یها تیمحدود

 15 .......................................................................................................................................... شرینیف با پخش

 17 ................................................................................................................................... پخش حرارت درجه

 17 ..................................................................................................................................... یآسفالت یغلطکها

 18 ............................................................................................................................ یتآسفال مخلوط دنیکوب

 21 .......................................................................................................... یطول و یعرض اتصاالت دنیکوب روش

 22 ..................................................................................................................................... دنیکوب یتهایاولو



                                                                                                                        

1 

 

 22 .............................................................................................................................. یآسفالت یقشرها تراکم

 23 .................................................................................................................................. آسفالت سطح کنترل

 23 ......................................................................................................................... یآسفالت قشر یعرض مرخین

 23 ............................................................................................................................. آسفالت سطح یکنواختی

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................... هایناهموار اصالح

 21 ............................................................................................................................ تیفیک کنترل یشهایآزما

 21 ...................................................................................................................................... ردس یسنگ مصالح

 21 .................................................................................................................................. گرم یلوهایس مصالح

 25 ................................................................................................................................................... آسفالت

 .Error! Bookmark not defined ......................................... هیال ضخامت و یپرواز باند سطح شده دهیکوب آسفالت

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. ییاجرا یها ستیل چک:  دوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... دارو و غذا یبازرس و استاندارد اداره فیوظا

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................ تهیکم یاعضا

 .Error! Bookmark not defined ................. یساختمان و یساز راه مصالح تیفیک کنترل و نظارت تهیکم فیوظا شرح

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. نامه وهیش میمفاه کننده ریتفس مرجع

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. تخلفات به یدگیرس مراجع

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        

5 

 

  مقدمه

ساحتی  با کیش زیبای جزیره   واقع ایران جنوبی کرانه کیلومتری 91 در مربع کیلومتر 19 بر بالغ م

جاذبه های طبیعی زیبا و یوسددعه ه ه جانبه اقتدددادی و          موقعی  اسددترایکی     اسدد  ه شدد 

  ج عی  جذب رون . گردشگری  این جزیره را به یکی از مطرح یرین مناطق آزاد یب یل کرده اس 

ای کوفش  باعث امر ه ین که میباش   زیرساختها  وسعه ی نیازمن  جزیره گردشگران  فراین  رش   و

  ایرس با مقایسه در بودن پیشرو این ی ایز  حفظ الزمه که اس  ش ه ساز درجزیره و ساخ  صنع 

   صنع  چراکه باش   قضیه  نای های پیشرو  از کیی میتوان  ساخ  وساز   الگوی. اس   کشور  نقاط

  جزیره به ورودی راهسازی  و ساخت انی  مدالح  اگر که اس   جزیره در پر رونق صنایع  از ساخت ان 

ستان ارهای  لشام  سب  کیفی  و سازگاری  و الزم ا ش   کیش جزیره با متنا   ان منفی یبعات نبا

  و راهسدازی ددالح  م کیفی لکنتر جامع نظام سدازی  پیاده رو این از بود خواه  ناپذیر اجتناب

ستفاده  مورد ساخت انی  شا  کیش در ا ش   میتوان  راه گ ستفاده  لزوم که با ساخت انی   ا دالح    از م

 رد ساخت ان  صنع   کارایی افزایش در میتوان  مح ودیتها برخی کردن لحاظ و کیش برای خاص

سیار  جزیره ش   مؤثر ب شکل از بخش های  . با شکیل ک یته های مت   ها سازمان  و ادارات مختلف ی

  تورص  در یخلفات به رسی گی  مراجع یعیین  خاص صورت  بهشان  ای وظایف شرح  یعیین و یعریف

 در بع ی گامهای ج له از خارجی و داخلیدددالح م کنن ه یایی  مراجع دن ون مشددخ   وقوع

  گزارشهای  ارائه برای الزم صالحی   واج  و معتبر هایآزمایشگاه  نقش.  س ا مهم این به رسی ن 

  و ساخ   رش   به رو رون  به وجهی با که اس   ییحیا بسیار   ه ف این پیشبرد  در ق دقی و شفاف 

ستهای    به عنای  با و جزیره در سازی  هطمحو و معابر اح اث و ساز    ناییی نظار و لکنتر سیا

  و لکنتر نظامسازی  پیاده اه ی   ها سازه  و ساخ   کیفی یقای ار و بهبود جه  در معاون 

صی د خ بخش وسازمانی  غیر سازمانی و  سازهای  و ساخ   لقبی از ین هاییآفر در تنظار   و

ساس  بر نی اساخت  الحد م و نبت  سفال  آ ولی یی های کارگاه و تکارخانجا   نئیآ و ضوابط  ا

  و ساخ   کیفی  حطس  قاءیار جه  به و  سازد  می ارآشک  پیش از پیش را کشوری  معتبر هاینامه

شتر  لکنتر و جزیره ساز    و ملی سرمایه  نرفت ه ر از جلوگیری جه  به و نی اساخت  الحد م بی

  ازهایس  و ساخ   در کیفی  با الحد م از ستفاده  ا و  شهری  منظر بیشتر  زیبایی ه چنین و انسانی 

سزائی  نقش ها نامه شیوه  هیهی جزیره ستان ارد  تخ ما ارائه در ب   های حوزه نبی ه اهنگی و ا

 .دارد را بطیمر

  و بآ شرایط  با بومی و کاربردی های نامه شیوه  ی وین و هیهی به نسب   لاو گام در معاون  نای لذا

شگاه  هوای سان    جزیره با ه کاری دان شنا ه ی سااا   " بخش سه  در  د متخ و مجربها وکار

س    س  ی" فوالدی"، " س   وده ن اق امه ی بتنی" و "عملی ت راه ست  تنظار و ابالغ با ای ا  نآ ر م

صی د خ و دولتی شرکتهای  ه لج از ساز  و ساخ   با بطیمر های حوزه به سی   و   ناظر نمهن 

 م. یباش برداشته عزیزمان ایران قایار در ق می بتوان  غیره و سفال آ ن بت تکارخانجا ن مشاوری
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  هدف

شیوه نامه ارائه   سری قوانین  و  ه ف ازی وین این  ش یک ستها  هارو دالح   کنترلجه   و چ  لی م

ی  و کیف  کنترل های الزمبا رعای  قوانین و  یا بتوانمیباش    واجرای آنیشکیل دهن ه آسفال    

  از ه ر رفتن سرمایه ملی جلوگیری شود. را بهبود و آسفال  های جزیره کیشدوام 

 

 

 دامنه کاربرد

نظارت و کنترل آسددفال  میباشدد  که دامنه کاربرد آن مربوط به           این شددیوه نامه در اریباط با      

یابعه در خددوص  و دیگر شددراک  های  مهن سددین ناظرمربوطه و شددرک  ع ران و خ مات و آب

 میباش . نظارت و اجرای آسفال 
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 QC PLANفصل اول : 

 سنگدانه هاگام اول کنترل کیفیت  
 

 کلیه ناظرین مریبطمشخدات سنگ انه های درش  و ریز بای  با ج ول زیر مطابق  داشته باش .       

بای  آیتم های ذیل را در سنگ انه کنترل ن وده و درصورت ع م انطباق با استان ارد زیر سنگ انه     

 غیر قابل قبول یلقی گردد.

 
 مشخدات سنگ انه ها -9ج ول ش اره 

 

دانه بندی مطابق جدول 20-8 نشریه 101
C 131 T 96 25 30 حداکثر سایش به روش لوس آنجلس

C 88 T 104 8 8 حداکثر افت وزنی با سولفات سدیم ) درصد (

C 88 T 104 8 8 حداکثر افت وزنی با سولفات منیزیم ) درصد (

C 127 T 85 2.5 2.8 حداکثر جذب آب ) درصد (

D 4791 - 8 8 حداکثر سنگدانه های پهن و دراز ) درصد (

D 142 - 0.3 0.3 کلوخه های رسی و سنگدانه های سست ) درصد (

D 5821 - 100/100 100/100 درصد شکستگی

دانه بندی مطابق جدول 20-9 نشریه 101

D 4318 T 90 غیر خمیری غیر خمیری حداکثر نشانه خمیری PI ) درصد(

- - - - حداکثر روانی ) درصد (

C 88 T 104 12 12 حداکثر افت وزنی با سولفات سدیم ) درصد (

C 88 T 104 12 12 حداکثر افت وزنی با سولفات منیزیم ) درصد (

C 128 T 84 2.5 2.8 حداکثر جذب آب ) درصد (

D 2419 T 176 50 50
حداقل ارزش ماسه ای ) هریک از دو ماسه طبیعی و ماسه 

شکسته( قبل از ورود به کارخانه آسفالت ) درصد (

- M 6 ±0.24 ±0.25 حد رواداری ضریب نرمی نسبت به پایه ) درصد (

C 142 - 0.3 0.3 کلوخه های رسی و سنگدانه های سست ) درصد (

C 1252 - 45 45
حداقل درصد فضای خالی مصالح ریزدانه)رد شده از الک 

2.36 میلیمتر(

ریزدانه

 *  دانه های پهن و دراز سنگدانه های میباشند که حداکثر طول به حداقل ضخامت آنها بزرگتر از 5 باشد.

آستر

چک لیست آزمایشات کنترل کیفیت مصالح سنگی

روش آزمایش

AASHTOASTM

درشت دانه

رویهشرح
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 مشخدات سنگ انه ها -9ج ول ش اره ادامه  

 انبار کردن مصالح : 

مدالح سنگی درش  دانه بای  به نحوی در کارگاه انبار شود که با یک یگر مخلوط نش ه و کیفی  و مرغوبی  آنها 

.از بین نرود  

 دانه بندی مصالح سنگی : 

دانه بن ی مدالح سنگی آسفال  مطابق شرایط خدوصی قرارداد پی انکار میباش  و طبق شرایط خدوصی بای  

 نگ انه موجود کنترل گردد. سو ح ود با  909رجوع شود به نشریه ش اره 

 نکته : 

س  ا چنانچه مق ار فیلری که در اثر شکستن سنگ شکن ب س  می آی  به میزانی که در مشخدات یعیین گردی ه

درص  وزن کلی مدالح یجاوز ن ای . مدالح  3نرس   بای  ج اگانه به آن فیلر اضافه ن ود و این اضافه نبای  ح اکثر از 

 فیلر قبل از ع ل مخلوط بای  دارای شرایط زیر باش :

 

 انه بن ی فیلرمشخدات د -2ج ول ش اره ادامه 

 

 D 4318 T 90 4 4
حداکثر دامنه خمیری رد شده از الک 200 در صورت عدم 

استفاده از سیمان یا آهک شکفته به عنوان فیلر ) درصد(

- T 21 - - فاقد ناخالصی آلی باشد

- آزمایش هیدرومتری - - فاقد مواد رسی ) دانه های کوچکتر از 0.002 میلیمتر( باشد

- - - - کامال خشک و فاقد ذرات به هم چسپیده باشد.

EN 1097-3 - 0.5  تا  0.5 0.95  تا  0.5 وزم مخصوص حجمی

شرح

فیلر

چک لیست آزمایشات کنترل کیفیت مصالح سنگی

روش آزمایش
رویه آستر

ASTM AASHTO

درصد وزنی درصد عبوری از الک ها

100% درصد عبوری از الک نمره 30

95 - 100% درصد عبوری از الک نمره 50

70 - 100 % درصد عبوری از الک نمره 200

فیلر
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 حمل قیر ، ذخیره سازی و گرم کردن 
 

    قیر و اجتناب از گرمایش مج د قیر   بای  یوسددط یانکرهای ویکه ح ل قیر به کارگاه              برای حفظ کیفی

 وارد شود.

      یانکر ها بای  عالوه بر مخزن عایق بن ی شد ه مجهز به سدیسدتم گرمایش ی  پارچه از طریق لوله های

 روغن یا بخار یا گرم کنن ه الکترونیکی باشن 

     به هیچ وجه مجاز نبوده و دستگاه نظارت موظف اس  از یخلیه    استفاده از شعله مستقیم برای یخلیه قیر

 قیر یانکرهایی که  از شعله مستقیم آیش جه  گرم کردن استفاده میکنن  جلوگیری کن .

               به عل  مح ودی  بار یرافیکی  وزن یانکرهای ح ل قیر پس از دوج اره کردن نبای  از دو ین بیشددتر

 شود.

     یا بای  دارای          کلیه محدددوالت عایق مدددرفی در  یا خارجی   ی ات داخلی  نکرهای ح ل قیر اعم از یول

 گواهینامه فنی از مراکز یحقیقات رس ی کشور از ج له مرکز یحقیقات راه   مسکن و شهرسازی باشن .

                 درجه حرارت قیرهای خال  در مخازن و لوله ها و هنگام اختالط با سددنگ انه ها در مخلوط کن کارخانه

ه ای ینظیم شددودکه درجه حرارت آسددفال  با دانه بن ی پیوسددته که از کارخانه به  آسددفال  بای  به گون

 درجه سانتیگراد یجاوز نن ای . 963کامیون یخلیه میشود هیچگاه از 

  درجه سانتیگراد باش      976درجه حرارت قیر نیز در ی ام مراحل یخلیه  ذخیره و انتقال و اختالط ح اکثر

 و هنگام گرم کردن دود نکن .

 . یانکرهای ح ل قیر و ه چنین مخازن قیر کارگاه بای  مجهز به حرارت سنج باش 

  طرح مخلوطهای آسفالتی 

 ASTMمشخدات مخلوط آسفال  بر طبق مشخدات خدوصی پی ان و آزمایش مارشال روش 

D9551   و یاT245  : مطابق ج ول زیر میباش 

 

75 75 تعداد ضربه ها در دو طرف نمونه

830 830 مقاومت مخلوط ) کیلوگرم(

8 تا 14 8 تا 14 نرمی )0.01 اینچ(

3 تا 6 3 تا 5 فضای خالی آسفالت ) درصد (

2 تا 3.5 2 تا 3.5 روانی بر حسب میلیمتر

75 تا 60 75 تا 60 درصد فضای خالی پر شده با قیر) درصد(

بیندر توپکا شرح
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  درجه حرارت آسفالت گرم 

  آسفال  های گرم که بالفاصله بع  از یخلیه از کارخانه آسفال  به درجه حرارت مخلوط

 درجه سانتیگراد باش . 963-920داخل کامیون ن ونه گیری میشون  بای  در مح وده 

  های آسفالتی در برابر آب طدوام مخلو 

یاثیر آب بر مخلوط های آسفالتی و کاهش چسپن گی و مقاوم  حاصل از اشباع این مخلوط ها در 

برابر آب بای  با آزمایش های اسددتان ارد کنترل شددود و نتایج مطابق مشددخدددات زیر باشدد . این 

 وابط طراحی لحاظ شود.ضمشخده ها بای  در طرح آزمایشگاهی مخلوط های آسفالتی به عنوان 

س الف (  ش  با روش      ن شاری خ شباع به مقاوم  ف شاری ا  T965یا  ASTM D9075 ب  مقاوم  ف

ب( نسب  مقاوم  کششی غیر مستقیم ن ونه های اشباع به       درص  باش .   75آشتو نبای  ک تر از  

ش  با روش   ش .    75ک تر از  AASHTO T213ن ونه های خ ص  نبا سب  مقاوم    در سه  پ( ن

درجه سانتیگراد   60±9ساع  در شرایط مستغرق در داخل آب     24ن ونه آزمایشگاهی مارشال که   

 درص  باش . 75نبای  ک تر از  نگه اری شود 60±9در گرمخانه الکتریکی با حرارت ساع   2یا 

سنگ های            ش ) ازج له  ش گی میبا ستع  پ ی ه عریان  سفال  که م درفی در آ سنگی م دالح  م

درف از نطر یامین         سی قلیایی( بای  قبل از م سیلی سی و  فوق مورد آزمایش  ( پ)یا ( الف)سیلی

قرار گیرن  یا درصورت لزوم و یشخی  دستگاه نظارت از آه  شکفته   سی ان و فیلر مناسب و        

 عال کنن ه های سطحی  استفاده شود .فی شی یایی آلی از نوع یا افزودنی ها

5  درصد 4  درصد 3  درصد

11 10 9 الک 63 میلیمتر )1/2 2 اینچ(

11.5 10.5 9.5 الک 50 میلیمتر ) 2 اینچ(

12 11 10 الک 27.5 میلیمتر )1/2 1 اینچ(

13 12 11 الک 25 میلیمتر ) 1 اینچ(

14 13 12 الک 19 میلیمتر) 3/4  اینچ(

15 14 13 الک 12.5 میلیمتر) 1/2  اینچ(

16 15 14 الک 9.5 میلیمتر) 3/8  اینچ(

18 17 16 الک 4.75 میلیمتر ) الک نمره 4(

21 20 19 الک 2.36 میلیمتر ) الک نمره 8(

23.5 22.5 21.5 الک 1.18 میلیمتر ) الک نمره 16(

حداکثر اندازه اسمی مصالح
درصد فضای خالی مصالح سنگی برای فضای خالی آسفالت با مقادیر
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  رواداری ها 

رواداری های دانه بن ی و میزان قیر مخلوط های بتن آسفالتی گرم نسب  به دانه بن ی کارگاهی 

 طرح اختالط و قیر بهینه طرح بای  مطابق با ج ول زیر باش .

 

  انتخاب دانه بندی کارگاهی 

  دانه بن ی مشخدی اس  که با یوجه به مدالح درش  دانه   متوسط   ریز و دانه بن ی کارگاهی 

 فیلر آماده ش ه و در کارگاه بای  یوسط پی انکار به نحوی یهیه شود که شرایط زیر را دارا باش :

  به پایین به موازات دو ح  فوقانی  1در داخل دانه بن ی مشخدات قرار گرفته و از ال  ن ره

 بن ی انتخابی باش .و یحتانی دانه 

  ح االمکان از ن ودار معرف ح اکثر چگالی فاصله داشته باش  یا موجب افزایش فضای خالی

 مدالح سنگی در ح  مطلوب و در نتیجه مدرف قیر بیشتر برای افزایش دوام آسفال  گردد.

  ی ه وار ( ه اهنگ –یپه ماهور  –با شرایط یرافی   آب و هوا و موقعی  مسیر) کوهستانی

 داشته باش .

  به دانه بن ی  909نشریه  91-20پوشش حاصل بع  از اع ال رواداری های من رج در ج ول

نامی ه میشود  داخل دانه  "پوشش دانه بن ی کنترل کارگاهی "پیشنهادی پی انکار که 

 بن ی اصلی واقع شود.

 یر معرف اخذ فرمول کارگاهی که بر اساس نتایج آزمایشات متغیر و منفرد و ن ونه های غ

 ش ه از هر ی  از مدالح محاسبه شود  قابل قبول نخواه  بود.

±8 12.5میلیمتر و بزرگتر

±7 9.5میلیمتر

±6  2.36میلیمتر و 1.18میلیمتر

±5 0.6میلیمتر و 0.3میلیمتر

±4 0.15میلیمتر

±3 0.075میلیمتر

±0.5 اساس قیری

±0.4 آستر

±0.3 رویه

امدازه الک ها و قیر

رواداری قیر نسبت به قیر بهینه

درصد رواداری
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  نتایج دانه بن ی جزء یا اجزای مدالح مورد استقاده در یعیین دانه بن ی کارگاهی بای  معرف

درص  حجم کل مخلوط مدالح سنگی مورد نیاز برای هر ی  از مخلوط های  25بیش از 

 آسفالتی در پروژه باش .

  پی انکار موظف اس  ض ن پیشنهاد دانه بن ی کارگاهی کلیه نتایج آزمایشگاهی روی

مدالح را که طی یولی  آنها انجام ش ه به ه راه دالیل یوجیهی انتخاب آن به دستگاه نظارت 

 یسلیم ن ای .

 نمونه برداری  

سف      سیلوهای گرم کارخانه آ شگاهی بای  از  ال  و با رعای  ن ونه برداری برای طرح اختالط آزمای

 شرایط زیر صورت پذیرد:

         ش ه در کارگاه که مطابق با مشخدات این ش    متوسط   ریز آماده و یفکی   دالح در م

ضعی  دریچه           شود. و سرد کارخانه یغذیه  سیلوهای  ش  هری  بای  ج اگانه به  دل با ف

 و پس سیلوهای سرد طوری ینظیم میگرد که از هر ی  به نسب  معین وارد کارخانه ش ه    

 از حرارت دی ن و سرن  ش ن به سیلو های گرم کارخانه منتقل شود.

 شی کارخانه بای  آنق ر ادامه پی ا کن  یا       ی سرد و فعالی  آزمای سیلو های  دالح به  غذیه م

کارخانه به شرایط عادی و ع لکرد یکنواخ  خود برس . در چنین حالتی از هری  از سیلو 

دقیقه و در هر نوب  دو ن ونه برداشدته میشدود. ن ونه    95های گرم در دو نوب  به فاصدله  

 برداری از سیلو ها بای  با وسایل خاص یعبیه ش ه یوسط کارخانه انجام گیرد.

     شگاه محلی مقیم مورد آزمایش قرار ش ه در هر مرحله آزمایش در آزمای ن ونه های اخذ 

از هر سیلوی گرم و فیلر  میگیرد یا اط ینان حاصل شود که دانه بن ی ن ونه های اخذ ش ه

 ) درصورت لزوم( در هر مرحله مشابه و یکنواخ  بوده اس .

     شرح فوق ش ه در کارخانه به  یکنواختی دانه بن ی مدالح   باش  چنانچه آزمایشات انجام 

  از بای در هر دو نوب  ن ونه گیری و نیز انطباق آنها با مشخدات من رج در این فدل باش     

سیلو های   شی کارخانه ح اقل    هر ی  از  ض ن ادامه مرحله آزمای کیلوگرم ن ونه  25گرم 

برداری و جه  یهیه طرح اختالط به آزمایشددگاه ارسددال شددود. در مواردی که به فیلر          

ستگاه غبار گیر کارخانه برای یامین دانه بن ی منطبق با    صل از د ج اگانه عالوه بر فیلر حا

ش   ن ونه گیری از فیلر مو     دات نیاز با شخ سقف کارگاه بای  انجام گیرد م  ) جود در انبار م

 کیلوگرم(. 90ح اقل 
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  ثقیر مورد مدددرف در طرح نیز بای  از مخازن ذخیره کارگاه و با یوجه به روش آشددتوT40 

 کیلوگرم(. 90ن ونه برداری شود ) ح اقل 

   ن ونه گیری مدددالح سددنگی گرم و فیلر و قیر بای  با حضددور ن این گان دسددتگاه نظارت

 ی انکار و آزمایشگاه مقیم انجام گیرد.پ

 رطوبت مصالح سنگی 

        شود سنگی که به واح  خش  کنن ه یغذیه می دالح  سفالتی  رطوب  م در یهیه مخلوط آ

 درص باش . 6بای  ح اکثر 

   ص   6چنانچه میزان رطوب  بیش از ص        در درف قرار گیرد که در دالحی مورد م و یا م

جذب آب آنها خیلی زیاد باش . این مدالح بای  زمان زیادیری در واح  خش  کنن ه باقی   

شیب طولی و یا یغییر آرایش پره     ستقرار این واح  و کم کردن  ب انن  و یا آنکه در نحوه ا

 داده شود. های داخل آن به منظور دستیابی به ح  رطوب  مجاز یغییرایی

   سنگی ک تر از دالح       2.5چنانچه جذب آب مخلوط  ش  ح اکثر رطوب  مجاز م ص  با در

درص    2.5درص  و چنانچه جذب آب مخلوط سنگی بیشتر از     0.95سیلو های گرم مساوی   

 باش   ح اکثر رطوب  مدالح سنگی گرم در یهیه ماسه آسفال  ی  درص  میباش .

 

 درجه حرارت اختالط 

  و پخش آسفال   کن  روانی قیر بای  به گونه ای باش  که مدالح خوب پوشش     هنگام یهیه

ش . چنانچه کن  روانی قیر       سانی قابل پخش و کوبی ن با ش ه و به آ هنگام اختالط داده 

سفال   صوریی که ک تر از         آ ش  و در  دالح به خوبی ان ود نخواه   ش   م بیش از ح  با

 محل مدرف قیر از سنگ انه ها ج ا میشود.ان ازه باش  هنگام ح ل از کارخانه یا 

   به منظور پوشش مناسب مدالح و ج ا نش ن قیر از سنگ انه ها هنگام یهیه و ح ل و نقل

سانتی استکس باش . به  970±20آسفال    الزم اس  کن  روانی قیردر زمان اختالط ح ود 

میرس  الزم اس  ن ودار منظور یعیین درجه حراریی که قیر مورد مدرف به این کن  روانی 

ستفاده از این ن ودار برای    سیم ن ود با ا یغییرات کن  روانی قیررا در برابر درجه حررات یر

قیر مدرفی در ع لیات آسفالتی میتوان مح وده درجه حرارت بهینه برای اختالط آسفال  

ه بشددود و )این آزمایش بای  از قبل درخواسدد  دادو یراکم آن را بع  از پخش یعیین ن ود.

 یوسط آزمایشگاه مرجع یعیین گردد(
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 آماده کردن سطح 

          سیب صالح کلیه آ شود  ا سفالتی و یا بتنی اجرا می شش های آ چنانچه ع لیات روی پو

شر های       ضعی ق ضی   لکه گیری   یع ییر مو شامل مرم  یرک های طولی و عر دی گی ها 

ا   پخش مدالح سنگی   زیر سازی و در صورت لزوم یسطیح نشس  ها   اصالح پروفیل ه       

داغ روی سددطوح قیر زده   یثبی  و یا مرم  آسددفال  موج دار و فتیله شدد ه   یع ییر و  

شر های ج ی        شش بتنی و هر نوع کارهای یک یلی دیگر بای  قبل از اجرای ق صالح پو ا

 اسفالتی انجام گیرد.

   فشرده و با شستشو پس از انجام اصالحات فوق بستر را بای  با جاروی مکانیکی و یا هوای 

از هرگونه مواد خارجی   گرد و غبار   گل و الی پاک و ی ییز ن وده و بالخره برابر من رجات 

 فدل شانزدهم ان ود سطحی گردد.

 حمل مخلوط آسفالتی  

   ج ار و سطوح داخلی کامیون هایی که مخلوط آسفالتی را به محل مدرف ح ل میکنن

 بای  ه واره ی ییز بوده و عاری از گرد و غبار  گل و الی و هرگونه مواد خارجی دیگر باش  . 

  آب آه  یا مواد مشابه با  بای  سطحی که با مخلوط آسفالتی در ی اس میباشن   روزانه

 یز ن ود. شستشو با هرگونه روغن یا گازوئیل م نوع میباش .شستشو و کامال ی ی

  یع اد کامیون ها بای  متناسب با ظرفی  یولی  کارخانه آسفال  و ظرفی  پخش فینیشر

 باش  یا وقفه ای در هیچ ی  از این دو واح  ایجاد نشود .

 درجه  90 برای فواصل ح ل دور یا هر شرایط دیگری که اف  حرارت مخلوط آسفالتی بیش از

درجه سانتیگراد باش   90سانتی گراد پیش بینی شود یا در هوایی که درجه حراررت محیط 

  بای  سطح آسفال  کامیون ها در حین ح ل با چادر برزنتی کامال پوشی ه شود یا سطح 

 آسفال  سرد نش ه و خاصی  و یکنواختی خود را از دس  ن ه  .

   استفاده از چادر پوشش در هر حالتی حتی در  برای ح ل آسفال  ماستی  درش  دانه

یابستان و فاصله ح ل کویاه   الزامی بوده و کامیون های حامل آسفال  که م ت زمان ح ل 

آنها به محل مدرف   میان م ت یا دراز م ت باش   بای  به وسایل گرم کنن ه الکتریکی 

 برای آسفال  مجهز باشن .

 پخش مخلوط های آسفالتی 

ده کردن سطح که مخلوط آسفالتی بای  روی آن پخش شود ع لیات پخش بای  با یوجه پس از آما

 به شرایط زیر صورت گیرد:
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 محدودیت های پخش  

     شرایط جوی   درجه حرارت محیط و سفالتی هنگامی مجاز خواه  بود که  پخش مخلوط آ

 آمادگی سطح از هر نظر برای ع لیات مناسب باش . 

   سفال  رویه یا هر سال        پخش ا سب  دول منا شرایط و ف شر نهایی دیگر بای  منحدرا در  ق

 درجه سانتیگراد ک تر نباش   اجرا گردد. 25که درجه حرارت سطح از 

 . پخش مخلوط های آسفالتی در زمان بارن گی و ه چنین وزش باد م نوع میباش 

 پخش با فینیشر  

 )پخش ن ود. مخلوط آسفالتی را بای  با دستگاه خودکار و مکانیکی )فینیشر 

  فینیشددر بای  بتوان  مخلوط آسددفالتی را به طور یکنواخ  در عرض و ضددخام  و شددیب

سریع و موثر و      ستگاه بای  دارای فرمان  شه جات اجرایی پخش ن ای . این د من رج در نق

حسداسدی بوده و بتوان  به آسدانی به جلو یا عقب حرک  ن وده و سدرع  آن چنان قابل     

زمان یخلیه مخلوط آسددفالتی در مخزن آن  یغییر محسددوسددی ینظیم باشدد  که حتی در 

 نن ای . 

               محفظه ها و پره های پخش کنن ه دسددتگاه بای  بتوان  آسددفال  را به طور یکنواخ  در

سطیح کنن ه ای         سیله ی شر پخش کن  و ایو نیز مجهز به و صفحه های ایوی فینی جلوی 

سطحی با      سب بتوان   ش  که در حرارت های معین و منا سته ایجاد   با باف  ه گن و پیو

ن وده و از بری گی یا فتیله شدد ن در سددطح آسددفال  جلوگیری ن ای . ایو بای  مخلوط           

سطح           ش ه پخش و آن را کامال م شخ   ضی م ضخام  و نی رخ های عر سفالتی را در  آ

 سازد. روانه کاری با دس  مجاز نخواه  بود.

شر ی ام ایومایی  که ک   س  از فینی ش         ه مپی انکار میبای سور پی  طولی با سن ستم  سی جهز به 

س  با ق رت      شر میبای ستفاده ن وده و فینی س     3)چرخ زنجیری( و ح اقل  2000ا ستگاه میبای د

 یامین گردد.

         شر های به سفال  را در ق ش  و نیز بتوان  آ شی با شر بای  مجهز به کوبن ه های اریعا فینی

یعیین کرده اسدد  پخش کن . ضددخام  های مختلف و در عرضددی که کارخانه سددازن ه  

سانتی تر   95یغییرات عرضی دستگاه بای  با ض ای ی صورت گیرد که قادر باش  ح اقل یا      

 به عرض آن افزوده یا کم کن .
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     ش   بای  ان را در سفال  زیاد بوده و پخش آن در ی  خط عبور م کن نبا چنانچه عرض آ

آن با نظر یدویب   یرییب اجرای چن  خط پخش و اجرا ن ود. در این صورت یع اد خطوط و 

  دستگاه نظارت یعیین خواه  ش .

     شود ع لیات پخش خطوط مجاور سعی  ه زمان اجرا در اینگونه موارد بای  حتی ال ق ور 

شود.    سبی ه و یرک طولی در آن ایجاد ن چنانچه اجرای گردد یا دو خط کامال به یک یگر چ

که فاصددله زمانی بین پخش دو خط مجاور  این روش مق ور نباشدد   بای  الاقل یرییبی داد

ش ه و در ح      دل  حتی ال ق ور کویاه بوده به نحوی که در پایان کار روزانه به یک یگر مت

در ی  خط عبور و در طول زیاد  بطوریکه ادامه  یک یگر قرار گیرن . لذا از پخش آسددفال 

 ع لیات به روز یا روزهای بع  موکول گردد  بای  خودداری شود. 

      سددانتی تر  خط اول را  95در موقع اجرای خط عبور دوم  فینیشددر بای  ح اقل در عرض

ضافی با عبور           ستگاه پخش کنن ه این عرض ا صله پس از گذر د سپس بالفا شان  و  بپو

 غلت  کوبی ه و متراکم گردد یا دو راستای ایدال طولی کامال به یک یگر بچسبن . 

  از پخش آسفال  با فینیشر آماده باشن  که شیارها     ه واره بای  یع ادی کارگر مجرب  بع

سفال  و ه چنین اعوجاج های طرفین کنار      سطح آ ضعی  ناهواری ها و نقای  احت الی مو

 آسفال  را با یخته ماله و وسایل مناسب دیگر برطرف سازن .

       صورت گیرد یا شر بای  به آرامی  سفال  با فینی ش ن و ی اس کامیون های حامل آ نزدی  

شود.        ض  سفال  موج و ناه واری ایجاد ن سطح آ ش ه و در  سفال  با  ربه یولی  ن پخش آ

وسایل دستی و یخته ماله فقط در سطوح مح ودی از سطح راه که کارکرد فینیشر میسر        

نباشدد  قابل قبول بوده و در این مورد نیز پی انکار بای  کلیه مراقب  های الزم را جه              

  گن و پیوسته مع ول دارد. پخش سریع و یکنواخ  با سطحی ه

         ضخام  آسفال  پخش ش ه یوسط فینیشر با یوجه به وضع دانه بن ی و میزان کوبی گی

شود.     سبه می  ضخام  مع وال بین  محا سفال  کوبی ه     25/9یا  20/9این  ضخام  آ برابر 

این ضخام  بطور مریب و بالفاصله پش  دستگاه فینیشر به وسیله میله        ش ه می باش .   

مخدددوص یوسددط یکنسددین های ناظر محل پخش  بای  ان ازه گیری و در فرم های آهنی 

ضخام            ش ن  با  ش ن آن بع  از کوبی ه  ساب کم  شود و چنانچه با احت دوص ثب   مخ

 نقشه های اجرایی اختالف داشته باش   بای  ییغه فینیشر ینظیم گردد.
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 درجه حرارت پخش 

       دالح درفی  دانه بن ی م سفالتی برحسب نوع قیر م ح اقل درجه حرارت پخش مخلوط آ

سرع  باد  نوع و یع اد غلت  ها     سنگی  ضخام  الیه  فدل اجرای کار  حرارت محیط    

یوسط دستگاه نظارت معین می گردد. ولی به هر حال این درجه حرارت بای  به ح ی باش  

ج ول زیر ح اقل درجه حرارت مخلوط های آسفالتی با دانه   که یراکم الزم را یامین ن ای .

بن ی پیوسته را به هنگام پخش با یوجه به ضخام  انها و درجه حرارت سطحی که مخلوط 

آسددفالتی بر روی آن پخش میشددود نشددان می ه . در این ج ول زمان یقریبی الزم برای 

 حدول یراکم نیز یعیین گردی ه اس .

 

 مخلوط آسفالتی هنگام پخشح اقل درجه حرارت 

ش  به عل  آنکه حرارت را م ت زمان       سفالتی زیادیر با ضخام  الیه آ ش  هر ان ازه  بای  یوجه دا

سبی       دول یراکم ن شر و در نتیجه ح شتری در خود نگه می ارد   زمان الزم برای یک یل یرکم ق بی

شتری برای کو بی ن ب ون       ص  بی س  و به عبارت دیگر فر شخده زیادیر ا  ه انکه حرارت مخلوطم

 آسفالتی بیش از ان ازه کاهش پی ا کن   وجود دارد.

 غلطکهای آسفالتی  

کوبی ن مخلوط آسددفالتی را با غلط  فوالدی سدده چرخ  ردیف دوچرخ و سدده چرخ  لرزشددی    

السددتیکی یا غلطکهای مختلط که ع لکرد چن گانه دارن  بای  انجام داد. نوع و یع اد غلطکها در           

ج ول زیر یع اد یقریبی  ا یوجه به شدرایط کار یوسدط دسدتگاه نظارت یعیین میشدود.    هر مورد ب

10 9 7.5 5 4 2.5 2

125 130 135 140 145 145 - 10-15

120 125 130 135 140 140 145 15-20

120 125 130 130 135 140 140 20-27

120 120 125 130 130 135 135 27-32

120 120 125 125 130 130 130 شتر 32وبی

15 15 15 15 12 8 6
زمان تقریبی الزم برای تکمیل 

کوبیدگی) برحسب دقیقه(

درجه حرارت سطح             

  ) سانتیگراد(

ضخامت مخلوط آسفالتی

حداقل درجه حرارت مخلوط آسفلتی بر حسب سانتیگراد
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ش ه در واح          سفال  پخش  سطح آ سرع  دستگاه پخش کنن ه) فینیشر( و  غلط  را ا یوجه به 

 زمان نشان می ه .

 

 راهن ایی یعیین یع اد غلط 

انطباق مشخدات و نیز شرایط مناسب غلط  ها بای  قبل از شروع کار مورد بازبینی قرار گرفته یا 

 مکانیکی آنها به شرح زیر  برای کوبی ن مخلوط آسفالتی با من رجات این فدل محرز گردد:

 الف: وزن غلط 

 ب: وزن به ازای هر سانتی تر عرض چرخ ها برای غلطکهای فوالدی) بار خطی استایی (

سطح ی اس بر ح      ستیکی در  شار چرخ های غلط  ال سانتی تر    پ: میانگین ف سب کیلوگرم بر 

 مربع.

 به یرییب بر حسب یع اد لرزش در دقیقه و میلی تر.ت: یناوب و می ان نوسان غلط  های لرزشی 

 کوبیدن مخلوط آسفالتی 

    شود  ع ل یراکم بای  بالفاصله بع  از پخش مخلوط آسفالتی  ولی بای  یوجه داش   شروع 

که در این مرحله   حرارت مخلوط آسفالتی به ح ی باش که به هنگام شروع کوبی ن یاب    

ش ه و       شار چرخ فتیله و جابجان شته و زیر ف شی آن را دا یح ل وزن غلط  یا اثرات اریعا

  در سطح آن شیار و یرک های طولی و عرضی ایجاد نگردد.

1 1 قه در متر  ی ع متر  تا3دق  تا700ساعت در مرب

1 1 قه در متر  ی ع  از3 تا 7دق  از700 تا 1500ساعت در مترمرب

1 2 قه در متر  ی ع متر  از7 تا 15دق  از1500 تا 3500ساعت در مرب

1 3 قه در متر  ی ع متر  از15 تا 27دق  از3500 تا 6000ساعت در مرب

تعداد غلطک الزم برای: متوسط آسفالت پخش شده ) متر 

مرحله تکمیلی نهاییمرحله اول و دوممربع در ساعت(

سرعت فینیشر ) متر در 

دقیقه(
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   شر و غلط  ها مجاز سطح    یوقف فینی س  زیرا موجب ایجاد ناه واری و فرود و فراز  نی

آسفال  میشود. غلط  زنی بای  طوری اجرا شود که هر گذر غلط  در هر مرحله از یراکم 

 ی از گذر قبلی را بپوشددان  یا یراکم یکنواخ  و ه گن در ی ام سددطح یامین        نیالقل می 

 گردد.  

     و به عقب و بلعکس بای  با نهای         یغییر مسددیر غلطکها  و یغییر جه  حرک  آنها از جل

کوبی ن مخلوط آسفالتی از شروع یا یک یل ع لیات  دق   آهسته و ی ریجی صورت گیرد.

 یرکم شامل مراحل سه گانه زیر اس :

 مرحله اول 1.02

        شود با شروع می سفالتی  صله بع  از پخش مخلوط آ ع لیات یراکم در این مرحله که بالفا

ف یا لرزشی اجرا میگردد . وقتی که غلط  سه چرخ   غلط  سه چرخ   یا غلط  های ردی 

و غلط  های ردیف یا لرزشددی باهم کار میکنن  غلط  ردیف) دوچرخ یا سدده چرخ( بای  

بالفاصددله پشدد  فینیشددر و بقیه غلط  ها بع  از آن ع ل ن این . چرخ با نیروی محرکه 

جلوگیری  غلط  بای  به طرف فینیشددر باشدد  یا از ج ع شدد ن آسددفال  در جلوی چرخ

 ن ای .

       کیلومتر در سدداع  و غلط  های     3سددرع  غلط  های فوالدی در این مرحله ح اکثر

 کیلومتر در ساع  بای  باش .  5الی  4لرزشی بین 

  خام  و مقاوم  مخلوط ضوزن غلط  های مورد استفاده در این مرحله به درجه حرارت و

ستای      ستگی دارد . این وزن برای غلط  های ا سفالتی ب ین و برای غلط   92الی  1ی  آ

 ین اس  .  92الی  7های لرزشی 

     50فاصله غلط  های این مرحله یرکم از فینیشر بای  به نحوی ینظیم شو د که هیچگاه از 

ش  که     سفالتی بای  به مق اری با متر یجاوز نن ای  . در این مرحله درجه حرارت مخلوط آ

سطح آن یرک    سپ  و در  ضی و یا جابجایی ایجاد  مخلوط به چرخ غلط  نچ طولی و یا عر

شته باش . ح اقل       شود و به عباریی دیگر مخلوط آسفالتی یاب پذیرش وزن غلط  را دا ن

سفالتی پیوسته     شروع مرحله اول ع لیات یراکم برای مخلوط های آ  920درجه حرارت در 

 درجه سانتیگراد اس  .  905و مخلوط های آسفالتی با دانه بن ی باز 

 ومدمرحله  2.02

          غلط  زنی در این مرحله از یراکم   بالفاصددله بع  از یک یل مرحله اول و در شددرایطی

شود که مخلوط    شته و دارای آنچنان حراریی     شروع می سفالتی هنوز حال  خ یری دا آ
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سبی مورد نظر را یامین کن  این درجه حرارت برای مخلوط های     س  که میتوان  یراکم ن ا

درجه سانتیگراد اس . غلط  های مورد استفاده در این  15پیوسته آسفالتی با دانه بن ی 

ستایی  امتیازایی       9مرحله از نوع الستیکی   سب  به غلط  های ا ش  که ن شی میبا یا لرز

 به شرح ذیل دارد :

الف ( یراکم حاصله در قشر آسفالتی یوسط این غلط  ها نسب  به غلط  های فوالدی استایی        

 اس . یکنواخ  یر و ه گن یر

 ب ( یع اد گذر غلط  های لرزشی برای حدول یراکم الزم ک تر از سایر غلط  هاس  .

 .  استفاده از غلط  های چرخ الستیکی برای آسفال  ماستی  درش  دانه مجاز نیس  .9

سته و پیوسته ای که غلط  های الستیکی و ولرزشی در سطح آسفال  ایجاد میکنن          2 . باف  ب

 لی  نفوذ آب در الیه آسفالتی کاهش میاب .سبب میشود که قاب

س  کردن آنها در       سنگی و قفل و ب شی با جابجا کردن دانه های  ستیکی و لرز ت ( غلط  های ال

ضه ای افزایش      صطکاک داخلی آن را به میزان قابل مالح سفالتی و زوایه ا یک یگر   مقاوم  الیه آ

ستیکی در این مرحله     سرع  غلط  ال شی  کیلومت 5می ه  .  کیلومتر در  5الی  4ر و غلط  لرز

سدداع  اسدد  . کارکرد غلط  های لرزشددی یا السددتیکی در این مرحله بای  آنق ر ادامه یاب  که 

س  . اگرچه در مرحله دوم غلط        دل بر سفالتی به ح اقل یراکم الزم من رج در این ف مخلوط آ

سایر غلط  ها بری        شی در  ستیکی یا لرز ستفاده از غلط  ال ری دارد  با این حال کاربرد زنی   ا

غلط  های استایی  نیز در این مرحله مجاز اس . فاثله غلط  های مورد مدرف در مرله دوم از    

متر باشدد . قبل از آنکه درجه حرارت مخلوط های       60غلط  های مرحله اول مع وال بای  بیش از      

  زنی بای  در این آسددفالتی به ح اقلی برسدد  که دسددتگاه نظارت یعیین کرده اسدد  ع ل غلط

شود. این درجه حرات بیش از       صل  سی ه و یراکم الزم حا سانتیگراد   15مرحله به پایان ر درجه 

 .اس 

 تکمیلی و نهاییمرحله  2.02

     غلتکهای دوچرخ یا سه چرخ ردیف استایی  در این مرحله بای  مورد استفاده قرار گرفته

 ین . و در ح اقل فاصله نسب  به غلتکهای مرحله دوم ع ل ن ا

      ین و سددرع  آنها ح اکثر پنج کیلومتر در سدداع        1وزن غلتکها در این مرحله ح اقل

 میباش . 
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             به ک تر از ل   فا جه حرارت آسدد که در بل از آن له  ق ت  زنی در این مرح جه   10غل در

 سانتیگراد برس  بای  پایان یاب . 

 روش کوبیدن اتصاالت عرضی و طولی 

 الف: ایداالت عرضی

       شی در امت اد ضی بای  با غلتکهای فوالدی و یا غلت  لرز دال عر غلت  زنی در محل ای

ض ن        سپس  شروع و به طرف محور ادامه یاب .  ضی  محور و از پایین یرین نقطه مقطع عر

شه و اط ینان از ه وار بودن آن  غلت  زنی در امت اد عرض و       ش  دال با  کنترل محل ای

سانتی تر آن   95د که ی ام عرض غلت  ردیف به استثنای ع ود بر محور به نحوی اجرا شو

و یا ی ام عرض ی  چرخ عقب غلت  سدده چرخ  روی آسددفال  کوبی ه شدد ه قبلی قرار  

سددانتی تر به طرف سددطح   20الی  95هر گذر غلت  ح ود    این روش به طریقی که   گیرد. 

لت  ردیف و یا آسددفال  ج ی  پیشددروی ن ای   ادامه خواه  یاف  یا اینکه ی ام عرض غ

برای ی ام عرض ی  چرخ عقب غلت  به چرخ روی سددطح آسددفال  ج ی  منتقل شددود. 

آنکه کناره خارجی آسفال  هنگام غلت  زنی عرضی آسیب نبین   بای  ی  قطعه یخته و    

یا چوب مقاوم به ضخام  آسفال  کوبی ه ش ه جه  جلوگیری از حرک  عرضی آسفال       

دقیقه  95سددانتی تر آن ح اکثر با  95پشدد  لبه خارجی قرار داده شددود و یا اینکه ح ود 

 یاخیر  غلت  زنی شود. 

  ایدال طولی ب :

     .چنانچه از غلت غلت  زنی طولی بای  بالفاصله بع  از پخش خط عبور بع ی شروع شود 

شود  غلت  بای  کامال در روی آسفال  خط عبور قبلی قرار گرفته و به       ستفاده  سه چرخ ا

سددانتی تر به طرف خط عبور بع ی پیشددروی ن ای  یا اینکه محل          95ی ریج در هر گذر   

دال طولی مت  دل گردن .    ای ش ه و کامال به یک یگر مت صورت  راکم و کوبی ه  روش کار در 

ش .        سه چرخ می با شابه غلت   شی نیز م ستفاده از غلتکهای ردیف و لرز بع  از کوبی ن ا

محل ایداالت طولی  بالفاصله غلت  زنی لبه خارجی آسفال  بای  در امت اد محور شروع     

ستفاده از غلت     سانتی تر لبه غل  5شود به نحوی که ح ود   صورت ا ت  )چرخ عقب در 

 سه چرخ( بیرون از آسفال  قرار گیرد.
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 اولویتهای کوبیدن 2202

شروع  سفال  در ی  خط عبور  یا در دومین     اولویتها در  سب اینکه پخش آ ع لیات یراکم بر ح

 خط عبور یا اینکه دو یا چن  خط عبور ه زمان اجرا شود بای  به شرح زیر انتخاب گرد:

 وقتی که غلت  زنی فقط در ی  خط عبور اجرا می شود یرییب ع ل کوبی ن عبارت اس  از:الف: 

 محل ایدال عرضی 9

 لبه خارجی آسفال  2

مرحله اول ع لیات یراکم شددامل غلت  زنی از پایین یرین رقوم مقطع عرضددی و پیشددرف           3

 ی ریجی آن به طرف محور بان .

 اول مرحله دوم ع لیات یراکم به شرح مرحله 4

 مرحله یک یلی و نهایی 5

 وقتی که غلت  زنی در دومین خط عبور اجرا می شود یرییب اولویتها عبارت اس  از:ب: 

 محل ایدال عرضی 9

 امت اد ایداالت طولی 2

 لبه خارجی آسفال   3

  ردیف اول فوق 3مرحله اول ع لیات یراکم به شرح بن   4

 اولمرحله دوم ع لیات یراکم به شرح مرحله  5

 مرحله یک یلی و نهایی 6

سددانتی تر امت اد لبه  5/7یا  5پ: وقتی که ع لیات پخش با دو فینیشددر انجام میشددود  ح اقل 

داخلی آسفال  از خط اول عبور بای  ب ون غلت  باقی مان ه و ه زمان با لبه مجاور خط دوم عبور  

شامل مرحله اول و دوم و مرحل    سه گانه  ه یک یلی و نهایی غلت  زنی به متراکم و متعاقبا مراحل 

 مورد اجرا گذاشته شود. 

 تراکم قشرهای آسفالتی 2202

ستر          سفالتی  آ ساس آ شامل ا سفالتی  شرهای آ در هر آزمایش کنترل بای  به یراک ی که   رویه ق

ش  کوبی ه شدود.           17ک تر از  شال نبا دوص ن ونه های آزمایشدگاهی مار ص  وزن مخ وزن در
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شتو      شال به طریق آ دوص ن ونه مار شتو        T966مخ سفالتی به روش آ شرهای آ سبی ق و یراکم ن

T230         ش ستی  در سفال  ما شود. ح اقل کوبی گی آ سبه می دانه نیز مانن   ان ازه گیری و محا

 آسفال  گرم مع ولی میباش .

 کنترل سطح آسفالت  1202

شیب های     سفالتی از نظر انطباق با رقوم و  شرهای آ شه     هری  از ق ضی من رج در نق طولی و عر

اختالف رقوم ان ازه گیری ش ه  های اجرایی و نیز یکنواختی سطح ی ام ش ه آن بای  کنترل شود.    

با رقوم نقشه ها در هر مورد بای  در مشخدات خدوصی یدریح گردد ولی به هرحال نبای  خارج        

 از مح وده من رج در زیر باش :

 نیمرخ عرضی قشر آسفالتی 2202

  ان ازه گیری شدد ه در محور و طرفین آسددفال  در محل نی رخهای عرضددی با رقوم  رقوم

شتر از        سفالتی نبای  بی ساس آ شر ا شه ها  در مورد ق میلی تر و در مورد  ±90من رج در نق

ستر و رویه    شر آ شه ها          ±5ق سطح بای  با نق ضی  شیب طولی و عر ض نا  ش .  میلی تر با

 مطابق  داشته باش .

  شود.     ان ازه گیریهای ش ه انجام می ضی برای هر قطعه اجرا  ضی هر  عر ان ازه گیریهای عر

ش ه       95 ستگاه نظارت یعیین  سط د سازی و مطابق آنچه یو متر یا ک تر  ع ود بر محور رو

 اس   برداش  میشون . 

  .آزمایش های در راسددتای ان ازه گیریهای طولی برای هر قطعه اجرا شدد ه  انجام میشددود

س   در مرکز   6روسازی؛ اگر عرضهای خطوط روسازی ک تر از     طول  موازی با محور متر ا

متر یا بیشتر اس   در نقاط سوم خطوط  6خطوط روسازی؛ و اگر عرضهای خطوط روسازی 

 روسازی  خواه  بود. 

 یکنواختی سطح آسفالت  

  ستر و رویه به          کنترل یکنواختی سفالتی  آ ساس آ شرهای ا ش ه هر ی  از ق سطح ی ام 

وسیله ش شه فلزی سه متری که بر روی سطح در امت اد طولی و عرضی قرار داده میشود        

 بای  آزمایش گردد. 

         سطح آسفال  در هر ی  از امت ادهای طولی و ش شه و  سطح زیرین  صله بین  ح اکثر فا

میلی تر  5میلی تر و رویه از  6میلی تر و قشر آستر  7از عرضی برای اساس آسفالتی نبای  

ش .     شتر با ص  متر ح اقل بای   بی ضی انجام   25آزمایش طولی و  25در هر  آزمایش عر

 شود یا کنترل کامل سطح از نظر یکنواختی یامین گردد. 
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  ان ازه گیریهای طولی برای هر قطعه اجرا شدد ه  انجام میشددود. آزمایش های در راسددتای

س   در مرکز   6طول  موازی با محور روسازی؛ اگر عرضهای خطوط روسازی ک تر از     متر ا

متر یا بیشتر اس   در نقاط سوم خطوط  6خطوط روسازی؛ و اگر عرضهای خطوط روسازی 

 روسازی  خواه  بود. 

 آزمایشهای کنترل کیفیت 

سفالتی را در حین اجرای کار بای  مورد آزمایش قرار داد یا نواق  و       درفی در مخلوط آ دالح م م

نوع آزمایشها و یناوب ن ونه گیریها به شرح   انحرافات آن نسب  به مشخدات سریعا اصالح شود.       

 زیر اس :

 مصالح سنگی سرد 

 مدالح یهیه ش ه در کارگاه بای  با آزمایشهای زیر کنترل شود:

الف: دانه بن ی  گام خ یری  و آزمایش هی رومتری )در صددورت لزوم( روی فیلر وارده به کارگاه           

 هفته ای ی  بار.

سه           ب:  سته ریزدانه و ما شک دالح  سه ای و دامنه خ یری م سته  ارزش ما ش دانه بن ی به روش 

 و منبع مدالح یغییر کن .طبیعی  ح اقل هفته ای ی  بار  و هرگاه که مع ن 

سنگ انه های مان ه روی ال         دپ:  شکستگی  صوریی   4انه بن ی مدالح درش  دانه و درص   در 

سوزنی و پولکی           شود  و نیز درص  دانه های  که مدالح از شکستن شن و ماسه رودخانه ای یهیه 

 ح اقل هفته ای ی  بار.

سنگی ح اقل هر دو ماه ی  بار و هرگاه که مع        دالح  ص  جذب آب م دوص و در ن ت: وزن مخ

 مدالح یغییر کن .

 ث: هرگاه که دستگاه نظارت یشخی  ده  به یع اد آزمایشهای دوره ای فوق افزوده میشود. 

 مصالح سیلوهای گرم 

ستگاه غبارگیر کارخانه که برای        سیلوهای گرم کارخانه و ه چنین فیلر محدول د سنگی  دالح  م

 زیر قرار گیرد:مدرف به سیلوی فیلر برگش  داده میشود بای  مورد آزمایشهای 

سته ح اقل هفته ای        ش سیلوهای گرم  با روش  دالح گرم هر ی  از  بار و هر  دوالف: دانه بن ی م

 موقع که دانه بن ی مخلوط آسفالتی خارج از پوشش کنترل کارگاهی قرار می گیرد.
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دول غبارگیر کارخانه ح اقل هفته ای   ه بار و هر وق  ک دوب: گام خ یری و هی رومتری فیلر مح

 مع ن و منبع مدالح شن و ماسه رودخانه ای یغییر کن .

آن  قبل از افزودن  200پ: دانه بن ی مخلوط مدالح سنگی گرم و گام خ یری مواد رد ش ه از ال  

 بار. دوقیر به مدالح  ح اقل هفته ای 

 ت: هر آزمایش دیگری که به یشخی  دستگاه نظارت ضروری باش . 

 آسفالت 

ز ان ونه آسفال  )اساس قیری  آستر  رویه( و در صوریی که یولی  زیاد باش        2ح اقل روزانه الف: 

سطح و قبل از کوبی ن       ین ی  250هر  ش ه در  سفال  پخش  سفال  یا آ ن ونه از کامیون حامل آ

شته و مورد آزمایشهای دانه بن ی  درص  قیر  درص  شکستگی          استحکام و روانی مارشال    بردا

الی مخلوط  وزن مخدوص آسفال   فضای خالی مدالح سنگی  و فضای خالی پر ش ه با         فضای خ 

سب  وزنی فیلر به قیر موثر قرار میگیرد.   دات منطبق    قیر و یعیین ن شخ صوریی که نتایج با م  در 

نوب   4چنانچه نتایج ب سدد  آم ه در نباشدد   بای  اق ام فوری نسددب  به رفع نق  به ع ل آی . 

سفالتی          متوالی  برای  ش   بای  ع لیات آ دات با شخ شهای فوق خارج از م هر آزمایش از آزمای

 متوقف و پس از حدول اط ینان نسب  به رفع نواق  کار مج دا شروع شود.

ین آسددفال  متناوبا ی  آزمایش یعیین اثر آب روی آسددفال  مطابق            90000ب: به ازای یولی  هر   

 انجام میشود.  T213  و آشتو T965آشتو 

 هر آزمایش دیگری که به یشخی  دستگاه نظارت ضروری یشخی  داده شود.  پ:
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شرکت کالیبره کننده: شرکت سازنده : شرکت کالیبره کننده: شرکت سازنده :

آخرین تاریخ: کالیبراسیون انجام شده است : بلی           خیر آخرین تاریخ: کالیبراسیون انجام شده است : بلی           خیر

شرکت کالیبره کننده: شرکت سازنده : شرکت کالیبره کننده: شرکت سازنده :

آخرین تاریخ: کالیبراسیون انجام شده است : بلی           خیر آخرین تاریخ: کالیبراسیون انجام شده است : بلی           خیر

شرکت کالیبره کننده: شرکت سازنده : شرکت کالیبره کننده: شرکت سازنده :

آخرین تاریخ: کالیبراسیون انجام شده است : بلی           خیر آخرین تاریخ: کالیبراسیون انجام شده است : بلی           خیر

شرکت کالیبره کننده: شرکت سازنده : شرکت کالیبره کننده: شرکت سازنده :

آخرین تاریخ: کالیبراسیون انجام شده است : بلی           خیر آخرین تاریخ: کالیبراسیون انجام شده است : بلی           خیر

شرکت کالیبره کننده: شرکت سازنده : شرکت کالیبره کننده: شرکت سازنده :

آخرین تاریخ: کالیبراسیون انجام شده است : بلی           خیر آخرین تاریخ: کالیبراسیون انجام شده است : بلی           خیر

چک لیست شماره 2- چک لیست کارخانه آسفالت

نحوه بازرسی ها باید به روش AASHTO T172 باشد.

قپانهای مصالح سنگی ، فیلر ، قیر مخازن ذخیره و تغذیه قیر و لوله های رابط، و روش گرم کردن قیر

واحد مخلوط کننده و مدت زمان اختالط محفضه توزین

سیلو های گرم و لوله های سر ریز سرند ها

حرارت سنج های قیر و مصالح سنگی سیلو های فیلر و سیستم انتقال فیلر

واحد خشک کننده و سیستم تنقال مصالح گرم به سرندهاسیلو های سرد و تسمه نقاله های رابط
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دانه بندی مطابق جدول 20-8 نشریه 101
C  131 T  96 25 30 حداکثر سایش به روش لوس آنجلس

C  88 T  104 8 8 حداکثر افت وزنی با سولفات سدیم ) درصد (

C  88 T  104 8 8 حداکثر افت وزنی با سولفات منیزیم ) درصد (

C  127 T  85 2.5 2.8 حداکثر جذب آب ) درصد (

D  4791 - 8 8 حداکثر سنگدانه های پهن و دراز ) درصد (

D  142 - 0.3 0.3 کلوخه های رسی و سنگدانه های سست ) درصد (

D  5821 - 100/100 100/100 درصد شکستگی

دانه بندی مطابق جدول 20-9 نشریه 101

D  4318 T  90 غیر خمیری غیر خمیری حداکثر نشانه خمیری PI ) درصد(

- - - - حداکثر روانی ) درصد (

C  88 T  104 12 12 حداکثر افت وزنی با سولفات سدیم ) درصد (

C  88 T  104 12 12 حداکثر افت وزنی با سولفات منیزیم ) درصد (

C  128 T  84 2.5 2.8 حداکثر جذب آب ) درصد (

D  2419 T  176 50 50
حداقل ارزش ماسه ای ) هریک از دو ماسه طبیعی و ماسه 

شکسته( قبل از ورود به کارخانه آسفالت ) درصد (

- M 6 ±0.24 ±0.25 حد رواداری ضریب نرمی نسبت به پایه ) درصد (

C  142 - 0.3 0.3 کلوخه های رسی و سنگدانه های سست ) درصد (

C  1252 - 45 45
حداقل درصد فضای خالی مصالح ریزدانه)رد شده از الک 

2.36 میلیمتر(

 *  دانه های پهن و دراز سنگدانه های میباشند که حداکثر طول به حداقل ضخامت آنها بزرگتر از 5 باشد.

چک لیست شماره 3-  آزمایشات کنترل کیفیت مصالح سنگی

روش آزمایش
رویه آستر شرح

AS T M AAS HT O

درشت دانه

ریزدانه

 D  4318 T  90 4 4
حداکثر دامنه خمیری رد شده از الک 200 در صورت عدم 

استفاده از سیمان یا آهک شکفته به عنوان فیلر ) درصد(

- T  21 - - فاقد ناخالصی آلی باشد

- آزمایش هیدرومتری - - فاقد مواد رسی ) دانه های کوچکتر از 0.002 میلیمتر( باشد

- - - - کامال خشک و فاقد ذرات به هم چسپیده باشد.

E N  1097-3 - 0.5  تا  0.5 0.95  تا  0.5 وزم مخصوص حجمی

فیلر

چک لیست آزمایشات کنترل کیفیت مصالح سنگی

روش آزمایش
رویه آستر شرح

AS T M AAS HT O
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توضیحات خیر بلی شرح ردیف

آیا سرپرست کارخانه آسفالت کار آزموده ، ماهر 

و با تجربه میباشد؟
1

آیا تیغه های میکسر جهت اطمینان از اختالط 

موثر قابل تنظیم هستند؟
2

آیا تیغه های میکسر در شرایط مناسبی هستند؟ 3

آیا کف کامیون ها صاف و تمییز هستند؟ 4

آیا کامیون ها دارای برزنت هستند؟ 5

آیا برای هوای سرد کف کامیون ها ایزوله شده 

ند ؟
6

آیا مخازن به درستی با روغن گرم میشوند؟ 7

آیا در هنگام تولید آسفالت از متخصصین آسفالت 

برای بازدید از پروژه و رفع مشکالت استفاده 
8

حداکثر زمان حمل مجاز آسفالت 45 

دقیقه میباشد.

آیا هر یک از کارکنان شناخت پایه از کلیه 

مراحل تولید و اجرا را دارند ؟
9

حداکثر فاصله حمل مجاز آسفالت 70 

کیلومتر میباشد.
آیا حداکثر مجاز حمل آسفالت رعایت میشود ؟ 10

آیا حداکثر فاصله حمل مجاز آسفالت رعایت 

میشود ؟
11

شستشو با هر نوع روغن و گازوئیل 

مجاز نمیباشد.

آیا کف جداره کامیون با آب و آهک شستشو 

میشود؟
12

چک لیست شماره 4- کنترل کیفیت تولید و حمل آسفالت

تاریخ
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توضیحات خیر بلی شرح ردیف

آیا فینیشر کامال سالم و اتوماتیک میباشد؟ 1

آیا مخلوط بافت یکنواخت دارد؟ 2

آیا ظاهر آسفالت رضایت بخش است ؟ 3

آیا دمای مخلوط مناسب و مطابق مشخصات است؟ 4

آیا سرعت مناسب فینیشر تعیین شده است ؟ 5

آیا رواداری صافی سطح کنترل میشود؟ 6

آیا بالفاصله پشت فینیشر کارگرهای مجرب جهت 

برطرف کردن ناهمواری های موضعی و اعوجاج 
7

آیا کلیه نا هم ترازی های سطح اصالح میشوند؟ 8

آیا تعداد غلطک های مورد نیاز وجود دارند؟ 9

آیا نحوه صحیح عبور غلطک ها رعایت میشود؟ 10

آیا لبه ها و درز ها به طور صحیح متراکم میشود؟ 11

آیا سرند اتوماتیک متحرک جهت باز سرند کردن 

آسفالت روی دوبندها و غلطک مخصوص کوبیدن 
12

آیا تراکم دوبندها به روش صحیح و مطابق 

مشخصات صورت میپذیرد؟
13

آیا درجه حرارت پخش آسفالت طبق مشخصات 

است؟
14

آیا از پخش آسفالت در هوای سرد جلوگیری 

میشود ؟
15

آیا وقتی الیه های زیرین مرطوب هستند از 

ریختن آسفالت داغ جلوگیری میشود ؟
16

آیا سطح راه با جاروی مکانیکی با  هوای فشرده 

،از هرگونه مواد خارجی گرد و غبار و گل والی 
17

آیا درجه حرارت هوا جهت پخش آسفالت رعایت 

میشود ؟
18

آیا درجه حرارت آسفالت پس از پخش فینیشر و 

هنگام غلطک زنی کنترل میشود؟
19

آیا ضخامت آسفالت پس از فینیشر قبل از کوبیدن 

و پس از کوبیدن اندازه گیری و ثبت میشود؟
20

چک لیست شماره 5- کنترل کیفیت  پخش و اجرای آسفالت

تاریخ
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توضیحات خیر بلی شرح ردیف

1  آیا نمونه ها نمایندگیاز کار انجام شده میکنند؟

آیا اندازه و محل آزمایشگاه طبق مشخصات 

میباشد؟
2

آیا برای نمونه برداری آسفالت ضوابط و 

دستورالعمل های استاندارد رعایت میشود؟
3

آیا آزمایشات مطابق مشخصات انجام میشود؟ 4

آیا نتایج آزمایشها آنقدر زود اعالم میشود که 

برای سریع نواقص و معایب اعالم شده موثر و 

کارساز باشد؟

5

چک لیست شماره 6- نمونه گیری آسفالت

تاریخ

خیر بلی  خیر بلی

شرح نمونه گیری

قیر مصرفی برای آسفالت گرم

یک بار در شروع کار، و درحین 

اجرای کار به ازای هر 2000تن قیر 

وارده

آیا آزمایش طبق تواتر 

انجام میشود

آیا نتایج در محدوده 

مجاز است تواتر نمونه گیری

آسفالت ) اساس قیری، آستر،رویه(

حداقل روزانه 2 نمونه و در صورت 

تولید زیاد از هر 250 تن یک نمونه 

به شرح مشخصات فصل 14 نشریه 

101 و فصل 9 نشریه 234
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مود قبول مورد قبول عدم تطابق

ردیف

1

چشمی 2

مواد قابل کنترل

کالیبره بودن ماشین فینیشر

کنترل سالم بودن اطوی فینیشر

چشمی کنترل سنسور فینیشر

کنترل برگه

کنترل 

نهایی
کنترل اولیه

روش کنترل

3

کنترل برگه کنترل سالم بودن دستگاه اتوماتیک فینیشر 4

چشمی کنترل سالم بودن میله تراز 6

کنترل برگه کنترل سالم بودن دستگاه ویبره فینیشر

چک لیست شماره 7 - کنترل ماشین آالت اجرا

7

کنترل برگه کالیبره بودن غلطک چرخ الستیکی 8

کنترل برگه کالیبره بودن غلطک چرخ فوالدی

5

شماره خط
رقوم برداشت 

m

رقوم پروژه 

m

چک لیست شماره 8 - برداشت محوری طولی و عرضی

اختالف ارتفاع 

cm

کیلومتر 

km
شماره خط

اختالف ارتفاع 

cm

رقوم برداشت 

m

اختالف ارتفاع 

cm

کیلومتر 

km
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خیر بلی خیر بلی AAS HT OAS T M

آیا آزمایش 

طبق تواتر انجام 

آیا نتایج در 

محدوده مجاز  تواتر آزمایش
شماره استاندارد  /  دستوالعمل

شرح آزمایش

آزمایش تاثیر آب روی 

آسفالت

آزمایش دانه بندی

آزمایش درصد قیر

آزمایش استحکام و 

روانی مارشال

T  30-

آزمایش وزن مخصوص 

آسفالت

T 283  ، T 165D  1075  ,  D هر 10000 تن آسفالت یک آزمایش486 

آزمایش فضای خالی 

مخلوط

T  270D  5148

حداقل روزانه 2 نمونه آسفالت )اساس 

قیری، آستر،رویه( و درصورت تولید 

زیاد از هر 250 تن یک نمونه

حداقل روزانه 2 نمونه آسفالت )اساس 

قیری، آستر،رویه( و درصورت تولید 

زیاد از هر 250 تن یک نمونه

حداقل روزانه 2 نمونه آسفالت )اساس 

قیری، آستر،رویه( و درصورت تولید 

زیاد از هر 250 تن یک نمونه
حداقل روزانه 2 نمونه آسفالت )اساس 

قیری، آستر،رویه( و درصورت تولید 

زیاد از هر 250 تن یک نمونه
حداقل روزانه 2 نمونه آسفالت )اساس 

قیری، آستر،رویه( و درصورت تولید 

زیاد از هر 250 تن یک نمونه

چک لیست شماره 9 - آزمایش کنترل کیفیت آسفالت

T  245

T  269

T  166

-

D  3203

D 1188 , D 2726

خیر بلی خیر بلی

تراکم نسبی

چک لیست شماره 10 - آزمایش کنترل کیفیت آسفالت متراکم

آیا نتایج در محدوده مجاز قرار دارد؟ آیا آزمایش طبق تواتر انجام میشود
تواتر آزمایش شرح آزمایش

حداقل روزانه 2 نمونه آسفالت )اساس 

قیری، آستر،رویه( و درصورت تولید زیاد 

از هر 250 تن یک نمونه

ضخامت الیه

حداقل روزانه 2 نمونه آسفالت )اساس 

قیری، آستر،رویه( و درصورت تولید زیاد 

از هر 250 تن یک نمونه
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 ردیف موضوع بلی خیر

    

دستور العمل در ارتباط  2چک لیست شماره آیا مقادیر درج شده در 

 1 با کنترل کیفیت قیر کافی و صحیح میباشد؟

    

دستور العمل در ارتباط  1چک لیست شماره آیا مقادیر درج شده در 

 با کالیبراسیون تجهیزات در کارخانه آسفالت کافی و صحیح  میباشد؟
2 

    

دستور العمل در ارتباط  2چک لیست شماره آیا مقادیر درج شده در 

 آزمایشات کنترل کیفیت مصالح سنگی کافی و صحیح میباشد؟
3 

    

دستور العمل در ارتباط  4چک لیست شماره آیا مقادیر درج شده در 

 4 با کنترل کیفیت تولید و حمل آسفالت کافی و صحیح میباشد؟

    

دستور العمل در ارتباط  5چک لیست شماره آیا مقادیر درج شده در 

 5 با پخش و اجرای آسفالت کافی و صحیح میباشد؟

  
دستور العمل در ارتباط  6چک لیست شماره آیا مقادیر درج شده در 

 با نمونه گیری آسفالت کافی و صحیح میباشد؟
 

  
دستور العمل در ارتباط  7چک لیست شماره آیا مقادیر درج شده در 

 با کنترل ماشین آالت و اجراء کافی و صحیح میباشد؟
 

  
دستور العمل در ارتباط  8چک لیست شماره آیا مقادیر درج شده در 

 با کنترل محور طولی و عرضی کافی و صحیح میباشد؟
 

    

دستور العمل در ارتباط  9چک لیست شماره آیا مقادیر درج شده در 

 6 کیفیت آسفالت کافی و صحیح میباشد؟با کنترل 

  

دستور العمل در  .2چک لیست شماره آیا مقادیر درج شده در 

  ارتباط با کنترل کیفیت آسفالت متراکم کافی و صحیح میباشد؟

 یوضیحات :

 مهر و امضاء
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