سازهاى برًاهِ ٍ بَدجِ کطَر

بخص اٍل:
فرم اطالعات هاضیي آالت هَرد استفادُ در تَلیذ
آسفالت

بخص دٍم:
هذار پیطٌْادی برای خردایص هصالح سٌگذاًِای
هَرد استفادُ در تَلیذ هخلَطّای آسفالتی
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فرم اطالعات هاضیي آالت هَرد استفادُ در تَلیذ آسفالت

بخص اٍل:
فرم اطالعات هاضیي آالت هَرد استفادُ در تَلیذ
آسفالت

فرم اطالعات هاضیي آالت هَرد استفادُ در تَلیذ آسفالت

فْرست فرمّا
فرم اطالعات دستگاُ آسفالت تراش
فرم اطالعات دستگاُ سٌگ ضکي
فرم اطالعات دستگاُ تازیافت گرم یا سرد آسفالت
فرم اطالعات دستگاُ فیٌیطر
فرم اطالعات کارخاًِ آسفالت
فرم اطالعات سرًذ
فرم اطالعات ًَار ًقالِ
فرم اطالعات هاسِ ضَر
فرم اطالعات دستگاُ هیکرٍ سرفیسیٌگ
فرم اطالعات دستگاُ قیر پاش
فرم اطالعات دستگاُ تاًکر آب پاش
فرم اطالعات دستگاُ غلتک
فرم اطالعات دستگاُ دریل ٍاگي
فرم اطالعات دستگاُ پخص هصالح سٌگی (اسپریذر)

غفحِ  7از 2

دستگاُ آسفالت تراش

فرم اطالعات دستگاُ آسفالت تراش
هسل زستگاُ:

ضروت سازًسُ:

سال تَلیس:

ػور هفیس زستگاُ (ساػت):

لیوت وًٌَی زستگاُ (هیلیَى ریال):

ٍزى زستگاُ (تي):

ػور لاتل تْرُ ترزاری (سال):

ارزش اسماط (هیلیَى ریال):

تارید:

هطخصات استَاًِ تراش
ػرؼ تراش (هیلی هتر):

ػوك تراش (هیلی هتر):

لطر استَاًِ تراش (هیلی هتر):

تاززّی زستگاُ -هتَسط حجن آسفالت تراضیسُ ضسُ
(هترهىؼة تر ساػت):

فاغلِ تیي ًاذي ّا (هیلی هتر):

تؼساز ًاذي ّا (ػسز):

ّسیٌِ ّر ًاذي (ریال):

همسار هػرف ًاذي (تِ ازای ّر هترهىؼة تراش آسفالت):

هطخصات هَتَر
هسل ٍ ضروت سازًسُ هَتَر:

لسرت هَتَر (اسة ترار یا ویلَ ٍات):
هَاد هصرفی
ًَع

همسار

زهاى تؼَیؽ

ّسیٌِ

رٍغي هَتَر
رٍغي ّیسرٍلیه
فیلتر رٍغي ٍ یا َّا
سایر هَارد در قسوت زیر رکر گردد.
ًَع

همسار

زهاى تؼَیؽ

هتَسط ّسیٌِ هَاز هػرفی (تر اساس ساػت یا ویلَهتر وارورز زستگاُ یا زرغسی از هػرف سَذت):
هطخصات سَخت ٍ سیستن خٌک کٌٌذُ دستگاُ
حجن هرسى سَذت (لیتر):

هػرف سَذت (لیتر زر ساػت):

حجن هرسى آب سیستن ذٌه وٌٌسُ (لیتر):

هػرف آب (لیتر زر ساػت):

ّسیٌِ
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دستگاُ آسفالت تراش

ّسیٌِ چرخ
ّسیٌِ چرخ (الستیىی یا زًجیری):
(تر اساس زرغسی از ّسیٌِ وًٌَی زستگاُ یا ویلَهتر وارورز یا هتَسط هػرف زر سال)
ّسیٌِ تعویرً ،گْذاری ٍ خریذ قطعات یذکی
ًَع

زهاى تؼَیؽ

همسار

هتَسط ّسیٌِ تؼویرً ،گْساری ٍ ذریس لطؼات یسوی:
(تر اساس زرغسی از ّسیٌِ وًٌَی زستگاُ یا ویلَهتر وارورز یا هتَسط هػرف سالیاًِ زستگاُ)
سایر هَارد:

** زر غَرت تفاٍت ٍاحسّای شور ضسُ زر جسٍلٍ ،احس هرتَطِ شور گرزز.
هطخصات ضرکت یا ًوایٌذگی تَلیذ کٌٌذُ دستگاُ

ًام ضروت:

ضوارُ تواس:

سایت ضروت:

ایویل:

ًام وارضٌاس تىویل وٌٌسُ فرم (اذتیاری):

ّسیٌِ
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دستگاُ سٌگ ضکي

تارید:

فرم اطالعات دستگاُ سٌگ ضکي
ًَع سٌگ ضىي:

ضروت سازًسُ:

سال تَلیس:

ػور هفیس زستگاُ (ساػت):

لیوت وًٌَی زستگاُ (هیلیَى ریال):

ٍزى زستگاُ (تي):

ػور لاتل تْرُ ترزاری (سال):

ارزش اسماط (هیلیَى ریال):

هطخصات ٍ ٍیژگی ّا
حساوثر ظرفیت زستگاُ (تي زر ساػت):

اتؼاز زّاًِ ٍرٍزی (هیلی هتر):

اتؼاز تار ٍرٍزی (زرغسی از ػرؼ زّاًِ):

حساوثر سرتی سٌگساًِ (هؼیار :)Mohs

ؾریة ذرز وٌٌسگی:

تَاى هػرفی (تي تر ویلَ ٍات ساػت):

راًسهاى زستگاُ:
قطعات هصرفی
ػٌَاى

همسار

زٍرُ ػور

ّسیٌِ ّا
هػرف ترق (ویلَ ٍات تر تي):

هَتَر الىتریىی (ویلَ ٍات):

هػرف گازٍئیل (لیتر تر ساػت):

هَتَر زیسل (اسة ترار):

سایر ّسیٌِ ّا
استْالن سالیاًِ:
(زرغسی از لیوت زستگاُ)
ّسیٌِ حول (ریال -ویلَهتر):

ّسیٌِ ًگْساری:
(ریال -تِ ازای ّر تي تَلیس هػالح)

ّسیٌِ
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دستگاُ سٌگ ضکي

سایر هَارد:

** زر غَرت تفاٍت ٍاحسّای شور ضسُ زر جسٍلٍ ،احس هرتَطِ شور گرزز.
هطخصات ضرکت یا ًوایٌذگی تَلیذ کٌٌذُ دستگاُ

ًام ضروت:

ضوارُ تواس:

سایت ضروت:

ایویل:

ًام وارضٌاس تىویل وٌٌسُ فرم (اذتیاری):
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دستگاُ تازیافت گرم یا سرد آسفالت

فرم اطالعات دستگاُ بازیافت گرم یا سرد آسفالت
هسل زستگاُ:

ضروت سازًسُ:

سال تَلیس:

ػور هفیس زستگاُ (ساػت):

لیوت وًٌَی زستگاُ (هیلیَى ریال):

ٍزى زستگاُ (تي):

ػور لاتل تْرُ ترزاری (سال):

ارزش اسماط (هیلیَى ریال):

هَجَز زر ایراى:

تؼساز:

تارید:

هطخصات دستگاُ
ًَع زستگاُ:
(یه ترطی ،زٍ ترطی یا چٌس ترطی)

راًسهاى واری:

ػرؼ تراش (ساًتی هتر):

ػوك تازیافت (ساًتی هتر):

ػرؼ تازیافت (ساًتی هتر):

ػوك تراش ساًتی هتر):

ًحَُ جاتِ جایی زستگاُ :

تاززّی زستگاُ -هتَسط حجن آسفالت تازیافت ضسُ:
(هترهىؼة تر ساػت)

ّسیٌِ ّر ًاذي (ریال):

همسار هػرف ًاذي (تازای ّر هترهىؼة تراش):

هطخصات هَتَر
هسل ٍ ضروت سازًسُ هَتَر:

لسرت هَتَر (اسة ترار یا ویلَ ٍات):
هَاد هصرفی
ًَع

همسار

زهاى تؼَیؽ

ّسیٌِ

رٍغي هَتَر
رٍغي ّیسرٍلیه
فیلتر رٍغي ٍ یا َّا
سایر هَارد در قسوت زیر رکر گردد.
ًَع

همسار

زهاى تؼَیؽ

هتَسط ّسیٌِ هَاز هػرفی (تر اساس ساػت یا ویلَهتر وارورز زستگاُ یا زرغسی از هػرف سَذت):

ّسیٌِ
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دستگاُ تازیافت گرم یا سرد آسفالت

هطخصات سَخت ٍ سیستن خٌک کٌٌذُ
هػرف سَذت (لیتر زر ساػت):

حجن هرسى سَذت (لیتر):

حجن هرسى آب سیستن ذٌه وٌٌسُ (لیتر):

ًَع سَذت:

هػرف آب (لیتر زر ساػت):

هطخصات سَخت (برای دستگاُ گرم کي بازیافت گرم)

هػرف سَذت (اًرشی):

ًَع سَذت:

حجن هرسى سَذت:

ّسیٌِ چرخ
ّسیٌِ چرخ (الستیىی یا زًجیری):
(تر اساس زرغسی از ّسیٌِ وًٌَی زستگاُ یا ویلَهتر وارورز یا هتَسط هػرف زر سال)
ّسیٌِ تعویرً ،گْذاری ٍ خریذ قطعات یذکی ٍ هصرفی
ًَع

زهاى تؼَیؽ

همسار

هتَسط ّسیٌِ تؼویرً ،گْساری ٍ ذریس لطؼات یسوی:
(تر اساس زرغسی از ّسیٌِ وًٌَی زستگاُ یا ویلَهتر وارورز یا هتَسط هػرف سالیاًِ زستگاُ)
سایر هَارد:

** زر غَرت تفاٍت ٍاحسّای شور ضسُ زر جسٍلٍ ،احس هرتَطِ شور گرزز.
هطخصات ضرکت یا ًوایٌذگی تَلیذ کٌٌذُ دستگاُ

ًام ضروت:

ضوارُ تواس:

سایت ضروت:

ایویل:

ًام وارضٌاس تىویل وٌٌسُ فرم (اذتیاری):

ّسیٌِ
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دستگاُ فیٌیطر

فرم اطالعات دستگاُ فیٌیطر
هسل زستگاُ:

ضروت سازًسُ:

سال تَلیس:

ػور هفیس زستگاُ (ساػت):

لیوت وًٌَی زستگاُ (هیلیَى ریال):

ٍزى زستگاُ (تي):

ػور لاتل تْرُ ترزاری (سال):

ارزش اسماط (هیلیَى ریال):

تارید:

هطخصات دستگاُ
سرػت پرص (هتر تر زلیمِ):
ػرؼ پرص (هتر):

ظرفیت پرص (تي تر ساػت):
هطخصات هَتَر

هسل ٍ ضروت سازًسُ هَتَر:

لسرت هَتَر (اسة ترار یا ویلَ ٍات):
هَاد هصرفی
ًَع

همسار

زهاى تؼَیؽ

ّسیٌِ

رٍغي هَتَر
رٍغي ّیسرٍلیه
فیلتر رٍغي ٍ یا َّا
سایر هَارد در قسوت زیر رکر گردد.
ًَع

همسار

زهاى تؼَیؽ

هتَسط ّسیٌِ هَاز هػرفی (تر اساس ساػت یا ویلَهتر وارورز زستگاُ یا زرغسی از هػرف سَذت):
هطخصات سَخت
حجن هرسى سَذت (لیتر):

هػرف سَذت (لیتر زر ساػت):

ّسیٌِ چرخ
ّسیٌِ چرخ (الستیىی ٍ زًجیری):
(تر اساس زرغسی از ّسیٌِ وًٌَی زستگاُ یا ویلَهتر وارورز یا هتَسط هػرف زر سال)

ّسیٌِ
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دستگاُ فیٌیطر

ّسیٌِ تعویرً ،گْذاری ٍ خریذ قطعات یذکی
ًَع

زهاى تؼَیؽ

همسار

زًجیر اًتمال زٌّسُ آسفالت

هتَسط ّسیٌِ تؼویرً ،گْساری ٍ ذریس لطؼات یسوی:
(تر اساس زرغسی از ّسیٌِ وًٌَی زستگاُ یا ویلَهتر وارورز یا هتَسط هػرف سالیاًِ زستگاُ)
سایر هَارد:

** زر غَرت تفاٍت ٍاحسّای شور ضسُ زر جسٍلٍ ،احس هرتَطِ شور گرزز.
هطخصات ضرکت یا ًوایٌذگی تَلیذ کٌٌذُ دستگاُ

ًام ضروت:

ضوارُ تواس:

سایت ضروت:

ایویل:

ًام وارضٌاس تىویل وٌٌسُ فرم (اذتیاری):

ّسیٌِ
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کارخاًِ آسفالت

فرم اطالعات کارخاًِ آسفالت
هسل وارذاًِ:

ضروت سازًسُ:

سال تَلیس:

ػور هفیس زستگاُ (ساػت):

لیوت وًٌَی وارذاًِ (هیلیَى ریال):

هیساى تَلیس ساػتی (تي):

ػور لاتل تْرُ ترزاری (سال):

ارزش اسماط (هیلیَى ریال):

هطخصات کارخاًِ
تؼساز تیي سرز:

جٌس غثارگیر:

ًَع غثارگیر:

ػور هفیس غثار گیر:

ّسیٌِ غثار گیر (هیلیَى ریال):
تعذاد پرسٌل هَرد ًیاز بِ ّوراُ تخصص هربَطِ:

ّسیٌِ ّا
هػرف ترق:
(ویلَ ٍات ساػت -تِ ازای ّر تي آسفالت)

ّسیٌِ رٍغي:
(سیستن گرم وي لیر)

هػرف آب:
(لیتر -تِ ازای ّر تي آسفالت)

ّسیٌِ تجْیسات ترص وٌترل ویفی:
(هیلیَى ریال)

ّسیٌِ پرسٌل:
(هیلیَى ریال -زر هاُ)

ّسیٌِ ٍ تؼساز لَزر:
(هیلیَى ریال -زر هاُ)

هطخصات سَخت
ًَع سَذت:

هػرف سَذت (لیتر -تازای ّر تي تَلیس آسفالت):

تارید:
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کارخاًِ آسفالت

ّسیٌِ تعویرً ،گْذاری ٍ خریذ قطعات یذکی
ًَع

زهاى تؼَیؽ

همسار

هتَسط ّسیٌِ تؼویرً ،گْساری ٍ ذریس لطؼات یسوی:
(تر اساس زرغسی از ّسیٌِ اٍلیِ وارذاًِ یا تٌاش آسفالت تَلیس ضسُ)
سایر هَارد:

** زر غَرت تفاٍت ٍاحسّای شور ضسُ زر جسٍلٍ ،احس هرتَطِ شور گرزز.
هطخصات ضرکت یا ًوایٌذگی تَلیذ کٌٌذُ دستگاُ

ًام ضروت:

ضوارُ تواس:

سایت ضروت:

ایویل:

ًام وارضٌاس تىویل وٌٌسُ فرم (اذتیاری):

ّسیٌِ
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دستگاُ سرًذ

فرم اطالعات سرًذ
ًَع سرًس:

ضروت سازًسُ:

سال تَلیس:

ػور هفیس زستگاُ (ساػت):

لیوت وًٌَی زستگاُ (هیلیَى ریال):

ٍزى زستگاُ (تي):

ػور لاتل تْرُ ترزاری (سال):

ارزش اسماط (هیلیَى ریال):

تارید:

هطخصات ٍ ٍیژگی ّا
ظرفیت اسوی (تي زر ساػت):

اتؼاز چطوِ هرتؼی سرًس (هیلی هتر):

اتؼاز سرًس (طَل (هتر) زر ػرؼ (هتر)):

تؼساز طثمِ:

راًسهاى واری:
هطخصات هَتَر (برای سرًذّای ارتعاضی)
لسرت هَتَر (اسة ترار یا ویلَ ٍات):

ّسیٌِ جاری ٍ سایر هَاز هػرفی هَتَر زستگاُ:
(تر اساس ساػت وارورز زستگاُ یا زرغسی از هػرف سَذت)

هصرف سَخت (برای سرًذّای ارتعاضی)
ًَع سَذت:

هػرف سَذت:

سایر ّسیٌِ ّا
استْالن سالیاًِ:
(زرغسی از لیوت زستگاُ)

ّسیٌِ ًگْساری:
(ریال -تِ ازای ّر تي تَلیس هػالح)

ّسیٌِ حول (ریال -ویلَهتر):
سایر هَارد:

** زر غَرت تفاٍت ٍاحسّای شور ضسُ زر جسٍلٍ ،احس هرتَطِ شور گرزز.
هطخصات ضرکت یا ًوایٌذگی تَلیذ کٌٌذُ دستگاُ

ًام ضروت:

ضوارُ تواس:

سایت ضروت:

ایویل:

ًام وارضٌاس تىویل وٌٌسُ فرم (اذتیاری):
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دستگاُ ًَار ًقالِ

تارید:

فرم اطالعات ًَار ًقالِ
ضروت سازًسُ:

سال تَلیس:

ػور لاتل تْرُ ترزاری (سال):

ػور هفیس زستگاُ (ساػت):

لیوت وًٌَی زستگاُ (هیلیَى ریال):

ارزش اسماط (هیلیَى ریال):

هطخصات
ػرؼ (ساًتی هتر):

جٌس ًَار ًمالِ:

ظرفیت اًتمال هَاز (تي تر زلیمِ):

سرػت اًتمال (هتر تر زلیمِ):

هطخصات هَتَر
لسرت هَتَر (اسة ترار یا ویلَ ٍات):

ًَع ،هسل ٍ ضروت سازًسُ هَتَر:
هػرف ترق (ویلَ ٍات ساػت):
ّسیٌِ تعویرً ،گْذاری ٍ خریذ قطعات یذکی
ًَع

زهاى تؼَیؽ

همسار

هتَسط ّسیٌِ تؼویرً ،گْساری ٍ ذریس لطؼات یسوی:
(تر اساس زرغسی از ّسیٌِ وًٌَی زستگاُ یا ویلَهتر وارورز یا هتَسط هػرف سالیاًِ زستگاُ)
سایر هَارد:

** زر غَرت تفاٍت ٍاحسّای شور ضسُ زر جسٍلٍ ،احس هرتَطِ شور گرزز.
هطخصات ضرکت یا ًوایٌذگی تَلیذ کٌٌذُ دستگاُ

ًام ضروت:

ضوارُ تواس:

سایت ضروت:

ایویل:

ًام وارضٌاس تىویل وٌٌسُ فرم (اذتیاری):

ّسیٌِ

غفحِ  7از 7

دستگاُ هاسِ ضَر

فرم اطالعات هاسِ ضَر
ًَع هاسِ ضَر:

ضروت سازًسُ:

سال تَلیس:

ػور هفیس (ساػت):

لیوت وًٌَی زستگاُ (هیلیَى ریال):

ٍزى زستگاُ (تي):

ػور لاتل تْرُ ترزاری (سال):

ارزش اسماط (هیلیَى ریال):

تارید:

هطخصات ٍ ٍیژگی ّا
ظرفیت اسوی (تي زر ساػت):

راًسهاى واری:

اتؼاز هاسِ ضَر (طَل (هتر) زر ػرؼ (هتر)):
هطخصات هَتَر (برای دستگاُ ّای ٍیبرُ دار)
لسرت هَتَر (اسة ترار یا ویلَ ٍات):

ّسیٌِ جاری ٍ سایر هَاز هػرفی هَتَر زستگاُ:
(تر اساس ساػت وارورز زستگاُ یا زرغسی از هػرف سَذت)

هصرف سَخت
ًَع سَذت:

هػرف سَذت:

سایر ّسیٌِ ّا
استْالن سالیاًِ:
(زرغسی از لیوت زستگاُ)

ّسیٌِ ًگْساری:
(ریال -تِ ازای ّر تي تَلیس هػالح)

ّسیٌِ حول (ریال -ویلَهتر):
سایر هَارد:

** زر غَرت تفاٍت ٍاحسّای شور ضسُ زر جسٍلٍ ،احس هرتَطِ شور گرزز.
هطخصات ضرکت یا ًوایٌذگی تَلیذ کٌٌذُ دستگاُ

ًام ضروت:

ضوارُ تواس:

سایت ضروت:

ایویل:

ًام وارضٌاس تىویل وٌٌسُ فرم (اذتیاری):

غفحِ  7از 7

دستگاُ هیکرٍسرفیسیٌگ

فرم اطالعات دستگاُ هیکرٍ سرفیسیٌگ
هسل زستگاُ:

ضروت سازًسُ:

سال تَلیس:

ػور هفیس زستگاُ (ساػت):

ػور لاتل تْرُ ترزاری (سال):

ٍزى زستگاُ (تي):

لیوت وًٌَی زستگاُ (هیلیَى ریال):

ارزش اسماط (هیلیَى ریال):

تارید:

هطخصات
ػرؼ پرص (هتر):

ظرفیت پرص (تي تر ساػت):
سرػت پرص (هتر تر زلیمِ):
هطخصات سَخت

هػرف سَذت (لیتر زر ساػت):

حجن هرسى سَذت (لیتر):
ّسیٌِ تعویرً ،گْذاری ٍ خریذ قطعات یذکی
ًَع

زهاى تؼَیؽ

همسار

هتَسط ّسیٌِ تؼویرً ،گْساری ٍ ذریس لطؼات یسوی:
(تر اساس زرغسی از ّسیٌِ وًٌَی زستگاُ یا ویلَهتر وارورز یا هتَسط هػرف سالیاًِ زستگاُ)
سایر هَارد:

** زر غَرت تفاٍت ٍاحسّای شور ضسُ زر جسٍلٍ ،احس هرتَطِ شور گرزز.
هطخصات ضرکت یا ًوایٌذگی تَلیذ کٌٌذُ دستگاُ

ًام ضروت:

ضوارُ تواس:

سایت ضروت:

ایویل:

ًام وارضٌاس تىویل وٌٌسُ فرم (اذتیاری):

ّسیٌِ

غفحِ  7از 7

دستگاُ قیرپاش

فرم اطالعات دستگاُ قیر پاش
هسل زستگاُ:

ضروت سازًسُ:

سال تَلیس:

ػور هفیس زستگاُ (ساػت):

لیوت وًٌَی زستگاُ (هیلیَى ریال):

ٍزى زستگاُ (تي):

ػور لاتل تْرُ ترزاری (سال):

ارزش اسماط (هیلیَى ریال):

تارید:

هطخصات دستگاُ
ظرفیت هرسى لیر (لیتر):

ػرؼ پرص (هتر):

هیساى پرص (ویلَگرم تر هترهرتغ):

سرػت پرص (ویلَهتر زر ساػت):

ّسیٌِ تعویرً ،گْذاری ٍ خریذ قطعات یذکی
ًَع

زهاى تؼَیؽ

همسار

هتَسط ّسیٌِ تؼویرً ،گْساری ٍ ذریس لطؼات یسوی:
(تر اساس زرغسی از ّسیٌِ وًٌَی زستگاُ یا ویلَهتر وارورز یا هتَسط هػرف سالیاًِ زستگاُ)
سایر هَارد:

** زر غَرت تفاٍت ٍاحسّای شور ضسُ زر جسٍلٍ ،احس هرتَطِ شور گرزز.
هطخصات ضرکت یا ًوایٌذگی تَلیذ کٌٌذُ دستگاُ

ًام ضروت:

ضوارُ تواس:

سایت ضروت:

ایویل:

ًام وارضٌاس تىویل وٌٌسُ فرم (اذتیاری):

ّسیٌِ

غفحِ  7از 7

دستگاُ تاًکر آب پاش

فرم اطالعات دستگاُ تاًکر آب پاش
هسل زستگاُ:

ضروت سازًسُ:

سال تَلیس:

ػور هفیس زستگاُ (ساػت):

لیوت وًٌَی زستگاُ (هیلیَى ریال):

ٍزى زستگاُ (تي):

ػور لاتل تْرُ ترزاری (سال):

ارزش اسماط (هیلیَى ریال):

تارید:

هطخصات تاًکر
ظرفیت هرسى (لیتر):

ػرؼ پرص (هتر):

هیساى پرص (ویلَگرم تر هترهرتغ):

سرػت پرص (ویلَهتر زر ساػت):

ّسیٌِ تعویرً ،گْذاری ٍ خریذ قطعات یذکی
ًَع

زهاى تؼَیؽ

همسار

هتَسط ّسیٌِ تؼویرً ،گْساری ٍ ذریس لطؼات یسوی:
(تر اساس زرغسی از ّسیٌِ وًٌَی زستگاُ یا ویلَهتر وارورز یا هتَسط هػرف سالیاًِ زستگاُ)
سایر هَارد:

** زر غَرت تفاٍت ٍاحسّای شور ضسُ زر جسٍلٍ ،احس هرتَطِ شور گرزز.
هطخصات ضرکت یا ًوایٌذگی تَلیذ کٌٌذُ دستگاُ

ًام ضروت:

ضوارُ تواس:

سایت ضروت:

ایویل:

ًام وارضٌاس تىویل وٌٌسُ فرم (اذتیاری):

ّسیٌِ

غفحِ  7از 2

دستگاُ غلتک

تارید:

فرم اطالعات دستگاُ غلتک
هسل زستگاُ:

ضروت سازًسُ:

سال تَلیس:

ػور هفیس زستگاُ (ساػت):

لیوت وًٌَی زستگاُ (هیلیَى ریال):

ٍزى زستگاُ (تي):

ػور لاتل تْرُ ترزاری (سال):

ارزش اسماط (هیلیَى ریال):

هطخصات دستگاُ
ًَع غلته:
سیستن ٍیثرُ (زر غَرت ٍجَز):

سرػت حروت (ویلَهتر تر ساػت):

ػرؼ غلته (هتر):

ٍزى (تي):

هطخصات هَتَر
هسل ٍ ضروت سازًسُ هَتَر:

لسرت هَتَر (اسة ترار یا ویلَ ٍات):
هَاد هصرفی
ًَع

همسار

زهاى تؼَیؽ

ّسیٌِ

رٍغي هَتَر
رٍغي ّیسرٍلیه
فیلتر رٍغي ٍ یا َّا
سایر هَارد در قسوت زیر رکر گردد.
ًَع

همسار

زهاى تؼَیؽ

هتَسط ّسیٌِ هَاز هػرفی (تر اساس ساػت یا ویلَهتر وارورز زستگاُ یا زرغسی از هػرف سَذت):
هطخصات سَخت
حجن هرسى سَذت (لیتر):

هػرف سَذت (لیتر زر ساػت):

ّسیٌِ

غفحِ  2از 2

دستگاُ غلتک

ّسیٌِ چرخ
ّسیٌِ چرخ:
(تر اساس زرغسی از ّسیٌِ وًٌَی زستگاُ یا ویلَهتر وارورز یا هتَسط هػرف زر سال)
ّسیٌِ تعویرً ،گْذاری ٍ خریذ قطعات یذکی
ًَع

زهاى تؼَیؽ

همسار

هتَسط ّسیٌِ تؼویرً ،گْساری ٍ ذریس لطؼات یسوی:
(تر اساس زرغسی از ّسیٌِ وًٌَی زستگاُ یا ویلَهتر وارورز یا هتَسط هػرف سالیاًِ زستگاُ)
سایر هَارد:

** زر غَرت تفاٍت ٍاحسّای شور ضسُ زر جسٍلٍ ،احس هرتَطِ شور گرزز.
هطخصات ضرکت یا ًوایٌذگی تَلیذ کٌٌذُ دستگاُ

ًام ضروت:

ضوارُ تواس:

سایت ضروت:

ایویل:

ًام وارضٌاس تىویل وٌٌسُ فرم (اذتیاری):

ّسیٌِ

غفحِ  7از 2

دستگاُ دریل ٍاگي

فرم اطالعات دستگاُ دریل ٍاگي
هسل زستگاُ:

ضروت سازًسُ:

سال تَلیس:

ػور هفیس زستگاُ (ساػت):

لیوت وًٌَی زستگاُ (هیلیَى ریال):

ٍزى زستگاُ (تي):

ػور لاتل تْرُ ترزاری (سال):

ارزش اسماط (هیلیَى ریال):

تارید:

هطخصات دستگاُ
حساوثر ػوك حفاری (هتر):

لطر چالِ (ساًتی هتر):

ظرفیت اسوی (هتر زر ساػت):

ظرفیت ووپرسَر زستگاُ (هترهىؼة زر زلیمِ):

هطخصات هَتَر
هسل ٍ ضروت سازًسُ هَتَر:

لسرت هَتَر (اسة ترار یا ویلَ ٍات):
هَاد هصرفی
ًَع

همسار

زهاى تؼَیؽ

ّسیٌِ

رٍغي هَتَر
رٍغي ّیسرٍلیه
فیلتر رٍغي ٍ یا َّا
سایر هَارد در قسوت زیر رکر گردد.
ًَع

همسار

زهاى تؼَیؽ

هتَسط ّسیٌِ هَاز هػرفی (تر اساس ساػت یا ویلَهتر وارورز زستگاُ یا زرغسی از هػرف سَذت):
هطخصات سَخت
حجن هرسى سَذت (لیتر):

هػرف سَذت (لیتر زر ساػت):

ّسیٌِ چرخ
ّسیٌِ چرخ (زًجیری یا الستیىی) :
(تر اساس زرغسی از ّسیٌِ وًٌَی زستگاُ یا ویلَهتر وارورز یا هتَسط هػرف زر سال)

ّسیٌِ

غفحِ  2از 2

دستگاُ دریل ٍاگي

ّسیٌِ تعویرً ،گْذاری ٍ خریذ قطعات یذکی
ًَع

زهاى تؼَیؽ

همسار

هتَسط ّسیٌِ تؼویرً ،گْساری ٍ ذریس لطؼات یسوی:
(تر اساس زرغسی از ّسیٌِ وًٌَی زستگاُ یا ویلَهتر وارورز یا هتَسط هػرف سالیاًِ زستگاُ)
سایر هَارد:

** زر غَرت تفاٍت ٍاحسّای شور ضسُ زر جسٍلٍ ،احس هرتَطِ شور گرزز.
هطخصات ضرکت یا ًوایٌذگی تَلیذ کٌٌذُ دستگاُ

ًام ضروت:

ضوارُ تواس:

سایت ضروت:

ایویل:

ًام وارضٌاس تىویل وٌٌسُ فرم (اذتیاری):

ّسیٌِ

غفحِ  7از 7

دستگاُ پخص هصالح سٌگی (اسپریذر)

فرم اطالعات دستگاُ پخص هصالح سٌگی (اسپریذر)
هسل زستگاُ:

ضروت سازًسُ:

سال تَلیس:

ػور هفیس زستگاُ (ساػت):

ػور لاتل تْرُ ترزاری (سال):

ٍزى زستگاُ (تي):

لیوت وًٌَی زستگاُ (هیلیَى ریال):

ارزش اسماط (هیلیَى ریال):

تارید:

هطخصات
ظرفیت اسوی (هتر هىؼة):

ػرؼ پرص (هتر):

هیساى پرص (ویلَگرم تر هترهرتغ):

سرػت پرص (ویلَهتر زر ساػت):

هطخصات سَخت
هػرف سَذت (لیتر زر ساػت):

حجن هرسى سَذت (لیتر):
ّسیٌِ تعویرً ،گْذاری ٍ خریذ قطعات یذکی
ًَع

زهاى تؼَیؽ

همسار

هتَسط ّسیٌِ تؼویرً ،گْساری ٍ ذریس لطؼات یسوی:
(تر اساس زرغسی از ّسیٌِ وًٌَی زستگاُ یا ویلَهتر وارورز یا هتَسط هػرف سالیاًِ زستگاُ)
سایر هَارد:

** زر غَرت تفاٍت ٍاحسّای شور ضسُ زر جسٍلٍ ،احس هرتَطِ شور گرزز.
هطخصات ضرکت یا ًوایٌذگی تَلیذ کٌٌذُ دستگاُ

ًام ضروت:

ضوارُ تواس:

سایت ضروت:

ایویل:

ًام وارضٌاس تىویل وٌٌسُ فرم (اذتیاری):

ّسیٌِ

بخص دٍم:
هذار پیطٌْادی برای خردایص هصالح سٌگذاًِای
هَرد استفادُ در تَلیذ هخلَطّای آسفالتی

هذار پیطٌْادی ترای خردایص هصالح سٌگذاًِای هَرد استفادُ در تَلیذ هخلَطّای آسفالتی

غفحِ  7از 5

راٌّوای تکویل فرم
ایي فرم از زٍ ترص هفرٍؾات ٍ هطرػات هسار ذرزایص تطىیل ضسُ است.
زر ترص اٍل ،هفرٍؾات هسار ذرزایص ضاهل هطرػات وارذاًِ آسفالت ٍ هطرػات هػالح تَسط فرز هتماؾی تایس فرؼ
ضَز ٍ زر ترص زٍم ،هطرػات هسار ذرزایص پیطٌْازی تا تَجِ تِ هفرٍؾات هطرع ضسُ زر ترص اٍل تىویل گرزز.
تِ ػٌَاى هثال زر ترص اٍل چٌاًچِ ظرفیت اسوی وارذاًِ آسفالت  06تي ٍ هطرػات هػالح از ًَع زگرگًَی فرؼ ضَز،
الزم است هسار ذرزایص پیطٌْازی هتٌاسة تا ایي فرؾیات زر جساٍل هرتَطِ آٍرزُ ضَز.

غفحِ  2از 5

هذار پیطٌْادی ترای خردایص هصالح سٌگذاًِای هَرد استفادُ در تَلیذ هخلَطّای آسفالتی

 -7هفرٍضات
تا تَجِ تِ ایٌىِ هسار ذرزایص تر اساس فرؾیات زیر پیطٌْاز ذَاّس ضس ،اتتسا تایس ایي هفرٍؾات هطرع ضًَس:
الف -هطرػات وارذاًِ آسفالت:
ًام تَلیذ کٌٌذُ کارخاًِ

هذل کارخاًِ آسفالت

تَضیحات

ظرفیت اسوی

ب -هطرػات هػالح
ًَع سٌگ

ًَع هعذى
هطخصات هصالح

کَّی

سٌگی هعذى

ٍاریسُای

هٌتخة

رٍدخاًِای

رسَتی

تَضیحات
دگرگًَی

آرریي

سختی هصالح (هعیار )Mohs
حذاکثر اًذازُ هصالح ٍرٍدی
(هیلی هتر)
اًذازُ (هیلی هتر)

داًِ تٌذی ٍرٍدی تِ سیستن
سٌگ ضکٌی

درصذ عثَری

 -2هطخصات هذار خردایص
الف -کلیات
 سیستن سٌگ ضکٌیًَع سیستن سٌگ
ضکٌی

تعذاد هراحل سٌگ

تعذاد

ًَع سیستن

سیستن

ضکٌی

سٌگ ضکيّا

(تاز یا تستِ)

ضستطَ

تعذاد سرًذّا

ظرفیت کل تَلیذ
( تي در رٍز)

هالحظات

 هصالح تَلیذیضوارُ دپَ

دپَی یک

دپَی دٍ

دپَی سِ

دپَی چْار

دپَی پٌج

دپَی ضص

هحذٍدُ هصالح

ب -جسئیات (ٍاحذّای ّر کذام از آیتنّا دقیقا هطخص ضَد)

زر تٌظین ٍ تىویل جساٍل تِ هَارز زیر زلت ضَز:
 زر غَرت ًیاز تِ اطالػات تىویلی ،زر ترص تَؾیحات آٍرزُ یا جساٍل اغالح ضَز. ّسیٌِ هستمین ضاهل ولیِ ّسیٌِّای ذریس ،حول ٍ ًػة هیتاضس ٍ ّسیٌِّای غیر هستمین ّسیٌِّای ًگْساری است. -استْالن سالیاًِ زرغسی از لیوت اٍلیِ است.

هالحظات

هذار پیطٌْادی ترای خردایص هصالح سٌگذاًِای هَرد استفادُ در تَلیذ هخلَطّای آسفالتی

 -هذار خردایص (هذار خردایص پیطٌْادی در کادر زیر ترسین ضَد)

ًحَُ ًوایص ضواتیه اجساء:
سٌگ ضىي فىی

سٌگ ضىي ؾرتِای ضفت افمی
(وَتیت)

ّیسرٍوي

سٌگ ضىي ضفت ػوَزی (هاًٌس
)Rock on Rock

اًَاع سرًسّا (ًَع سرًس هطرع
ضَز)

سرًس گریسلی

هاسِ ضَر

ًَار ًمالِ

زپَی هػالح

اتاق وٌترل

هَلؼیت ٍ ًَع سیستن ّای سٌگ ضىي ،سرًسّاًَ ،ارّای اًتمال ٍ زپَّا تِ ضىل ضواتیه هطرع ضًَس.
زر غَرت ًیاز تِ ارائِ سایر جسئیات هاًٌس سایر سٌگ ضىيّا تَؾیحات ٍ ًوازّای الزم ارائِ گرزز.

غفحِ  9از 5

غفحِ  4از 5

هذار پیطٌْادی ترای خردایص هصالح سٌگذاًِای هَرد استفادُ در تَلیذ هخلَطّای آسفالتی

 جسییات هذار پیطٌْادی هطخصات سیلَ ٍ گریسلیهطخصات سیلَ ،فیذر

ًَع

ٍ گریسلی

اتعاد

ّسیٌِ

ظرفیت

هستقین

استْالک
غیر هستقین

سالیاًِ

هالحظات

 هطخصات سٌگ ضکيّاهطخصات سٌگ ضکي

هطخصات سٌگ ضکي

اٍلیِ

ثاًَیِ

هطخصات سٌگ ضکي سَم

هطخصات سایر سٌگ
ضکيّا

ًَع دستگاُ
ًسثت خردکٌٌذگی
ظرفیت
اًذازُ ّاًِ ٍ عرض ٍرٍدی
ظرفیت
اًذازُ گلَگاُ
هستقین

ّسیٌِّا

غیر هستقین

استْالک سالیاًِ
هالحظات

 هطخصات سرًذّاهطخصات سیستن سرًذ
ًَع سیستن
هَقعیت سرًذ در سیستن سٌگ
ضکي
هطخصات هصالح ٍرٍدی
هطخصات هصالح خرٍجی
ّسیٌِّا

هستقین
غیر هستقین

استْالک سالیاًِ
هالحظات

اٍل

دٍم

سَم

چْارم

غفحِ  5از 5

هذار پیطٌْادی ترای خردایص هصالح سٌگذاًِای هَرد استفادُ در تَلیذ هخلَطّای آسفالتی

 هطخصات تسوِ ًقالِ ّااٍل

سیستن تسوِ

سَم

دٍم

پٌجن

چْارم

هَقعیت
عرض
ضیة
ًسثت ظرفیت تِ ظرفیت سٌگ ضکي (سرًذ)
اتتذا /اًتْا
حذاکثر ارتفاع از سطح زهیي  /دپَ (ًقطِ اًتْایی)
هستقین

ّسیٌِّا

غیر هستقین
استْالک سالیاًِ
هالحظات

 هطخصات سیستن ضستطًََع

هَقعیت

ظرفیت

سیستن ضستطَی

ّسیٌِ
هستقین

هستقین

استْالک سالیاًِ

تَضیحات

هصالح

 اتاق کٌترلّسیٌِ

هطخصات سیستن کٌترل

هستقین

غیر هستقین

استْالک سالیاًِ

تَضیحات

 سایر هَارد سایر ّسیٌِ ّای هستمین ٍ غیر هستمین زر ذػَظ یه سیستن ذرزایص هػالح را زر جسٍل زیر شور وٌیس.ّسیٌِ

عٌَاى
هستقین

استْالک سالیاًِ (در
غیر هستقین

صَرت ًیاز)

تَضیحات

