
 
 کیفیت پروژه عمرانیکنترل دستورالعمل

 W-__-3-1-01 :مدرک کد

 00 ویرایش:شماره

 3از  1 شماره صفحه:
 

 00/00/0000 تاریخ آخرین ویرایش :  مهر اعتبار : 22/04/1312 ر :تاریخ اولین صدو

 

 : هدف -1

-اجرای پروژههای پیمانکار مجری پروژه درطی فعالیت کیفیتارزیابی و کنترل تشریح نحوه ،دستورالعملاین هدف از تدوین 

فنی و مطابق با قوانین و مقررات  ( واداره عمران شهرداری منطقه)زسوی کارشناسان ناظر دستگاه نظارت مقیم اهای عمرانی 

شده ازسوی معاونت فنی و عمرانی شهرداری قوانین و مقررات ابالغ و در قرارداد پیمان ر پروژهپیمانکاتعهدات خاک، مکانیک

 است. شیراز

 دامنه کاربرد : -2

های عمرانی ازسوی ی که درطی اجرای پروژهیهامصالح ساختمانی، تجهیزات، وسایل و عملیاتکلیه دستورالعمل دامنه این 

 گیرد.دربرمیرا  شودقرار گرفته یا انجام میپیمانکار مجری پروژه مورداستفاده 

 تعاریف و اصطالحات : -3

 (.P-__-3-1-02« )های عمرانیبر اجرای پروژهنظارتاجرایی روش»مطابق تعاریف و اصطالحات ذکرشده در 

 : مراجع -4

 (.P-__-3-1-02« )های عمرانیبر اجرای پروژهاجرایی نظارتروش» -

 .های عمرانیروژهقرارداد پیمان اجرای پ -

 های ابالغی از معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز.دستورالعمل -

 : دستورکارشرح  -5

 و ... 521، نشریه 0022نامه یینمانند آ ،دشوهای موجود کنترل نامهطبق ضوابط و آیین داجرای پروژه های بزرگ بای

، تأسیسات مکانیکی و ، تأسیسات برقیراه و باند، ابنیه یفهرست بهااز کتاب بااستفادهی عمرانی هاکلیه پروژهکیفیت کنترل 

 شود. ازنظر قیمت و کیفیت کنترل ،زهکش



 
 کیفیت پروژه عمرانیکنترل دستورالعمل

 W-__-3-1-01 :مدرک کد

 00 ویرایش:شماره

 3از  2 شماره صفحه:
 

 00/00/0000 تاریخ آخرین ویرایش :  مهر اعتبار : 22/04/1312 ر :تاریخ اولین صدو

 

 کیفیت مصالح بتنی :کنترل -5-1

شرح ذیل مشخصات فنی و اجرایی بهاطالعات و بندی بایستی با سیمان و مصالح مصرفی از نظر دانهتشخیص عیار 

که درصورتی ؛بایستی تخریب گردد آزمایش موردبتن  ،باشد 120kgبتن کمتر از  که آزمایشو درصورتی شدهکنترل 

 خواهدبود.قابل قبول  ،باشد kg 190که باالی و درصورتی ؛دشول جریمه میومباشد مش kg 190 تا 120بین 

 .باشد 150kgبتن مگر با عیار حداقل 

 باشد. 250kgبتن ماهیچه با عیار         ریزیبتن

 باشد. 300kgشی با عیار بتن کف ک

 : کیفیت مصالح سنگیکنترل -5-2

 : دبرداری از مصالح مصرفی جهت زیرسازی با مشخصات فنی که بای* نمونه

 باشد. 6( کمتراز میزان خمیری) PI)ارزش ماسه( و  SE25.  زیر اساس با 5

 باشد. 6از )بدون دامنه خمیری( کمتر NPI)ارزش ماسه( و  SE35. اساس با 0

ذکرشده با مشخصات نمونه ارسالی چنانچه  .بایستی نسبت به انطباق دقیق به آزمایشگاه مکانیک خاک فرستاده شود و

 جایگزین شود. ،موردنیازبا کیفیت مناسب و مصالح  هدشمنتقلبایست به خارج از کارگاه مصالح می ،منطبق نباشد

 :ساخته لبه پیشکیفیت تککنترل -5-3

آوردن مقاومت دستهب ها جهتی از آزمایشدیگر باید از روش کرگیری که نوع ساختهپیش لبهجهت کنترل کیفی تک

 استفاده شود. است،فشاری بتن 

 : پاشی و کوبیدنکیفیت پخش، تسطیح، آبکنترل -5-4

 پس از انجام مراحل کوبیدن  نسبت به تست سنگ با غلطک از سوی ناظر پروژه انجام  شود و سپس جهت دقیق تر

 نمودن میزان تراکم بایستی به آزمایشگاه فرستاده شود.

-شود و درمجدداً کوبیده د( بایRecompact) % باشد89اگر  است؛قبول قابل ،باال باشد% به80که تراکم درصورتی

 فرستاده شود.آزمایشگاه جهت کنترل کیفیت به مجدداٌ کوبیده و  د( بایRetest) ،% باشد89که زیر صورتی



 
 کیفیت پروژه عمرانیکنترل دستورالعمل

 W-__-3-1-01 :مدرک کد

 00 ویرایش:شماره

 3از  3 شماره صفحه:
 

 00/00/0000 تاریخ آخرین ویرایش :  مهر اعتبار : 22/04/1312 ر :تاریخ اولین صدو

 

 ، سرامیک و ... :، سنگ الشه، موزائیک فرش، کاشی، سنگ پالکمصرفی آجرمصالح 

 می بایست توسط ناظرین پروژه به صورت پایشی با درجه بندی کارخانه انطباق دهند.

 : (الشه، موزائیک فرش، کاشی، سرامیک و...سنگپالک، آجر، سنگکیفیت مصالح مصرفی )کنترل -5-5

 به صورت پایشی با درجه بندی کارخانه انطباق دهند.می بایست توسط ناظرین پروژه 

 :کیفیت آسفالت کنترل -5-6

د شو... مشخص می حرارت، مقاومت مصالح و، درجهه درآن درصد قیربرداری از آسفالت موجود استراک مارشال کنمونه

شهرداری  نت فنی و عمرانیازسوی معاو ابالغیهای دستورالعملباتوجه به  دبای یک از فاکتورهای فوق،میزان هر و

 د.شوبه مناطق کنترل  شیراز

شده به ضخامت چه سنداژ انجامد و چنانوطبق سنداژ آزمایشگاه مشخص ش باید آسفالت اجرا شده و ضخامت تراکم

 ،آمدهدستهباتوجه به ضخامت ب ،سانتیمتر باشد1/4الی  51د و اگر بین خواهدبوقبول قابل ،سانتیمتر باشد1/1الی  51

 د.شوطورکامل حذف میهب ،سانتیمتر باشد1/4از ترمچه کو چنان ؛شودجریمه پرداخت می

 : اتندتسم -6

 ندارد.


