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 بسمه تعالي

 
  

 دستورالعمل نحوه خاكريزي و تراكم خاك در محوطه سازي ساختمان هاي آموزشي
 
 

 آماده سازي محل) الف 

آب پاشي ،پيمانكار موظف است بر اساس برنامه زمانبندي منضم به قرارداد تمامي ماشين آالت اعم از ماشين آالت پخش وتسطيح  -1-الف
  .كوبيدن را با توجه به نوع مصالح آماده نمايد و

مشـخص شـده اسـت از    دستورالعمل ها براي خاك ريـزي   مناطقي كه در نقشه ها و قبل از شروع عمليات خاكريزي بايد سطوح و -2-الف
   .پاك شود ريشه اشجار وگياهان كامال تميز و،  خاك نباتي،  مصالح نامناسب

سانتي متر بستر را شخم زده 15حداقل  اگر زمين بستر خاكريزي از جنس خاكهاي ريزدانه سيسلتي يا رسي باشد ابتدا بايد به عمق -3الف 
  .سپس با تراكم خواسته شده كوبيده شود و

  .به روش پروكتور استاندارد كوبيده شود %95به ميزان  سطح بستر آب پاشي و -4-الف
دسـتگاه   مي بايست پس از بازديـد آزمايشـگاه و   بين آماده سازي بستر واجراي عمليات خاكريزي نبايد فاصله زماني زيادي باشد و -5-الف

 .نظارت دستور اجراي عمليات صادر شود

سانتي متر شخم زده شود وسپس به جاي ميزان رطوبت 15وجود دارد بستر خاكريزي به عمق حداقل در مناطقي كه گياهان مضر  -6-الف
  .سپس با تراكم خواسته شده كوبيده شود از دوغاب آهك استفاده گرديده و %)77(اپتيمم 

  

  ميزان كوبيدن خاك ريزي در محوطه ها روش و)  ب
  .دستگاه نظارت تهيه گردد نوع خاك جهت خاك ريزي بايستي از خاك مناسب و با تائيد قبلي آزمايشگاه و) 1-ب
رستني ها در شمار خاكهـاي   هاي داراي مواد آلي و خاك،  قابل انقباض،  زراعي قابل تورم،  لجني،  نمكي، هاي گچي  تمامي خاك) 2-ب

  .گيرد كه بايد از مصرف آنها قويا خودداري شود نامناسب قرار مي نامرغوب و
در صورتيكه ميـزان تـراكم    .يد انجام شودهاي مورد تاي پس از ريختن مصالح پخش آن بايد با گريدور يا ماشين آالت مشابه به روش) 3-ب

آشـتو اصـالح شـده     %90دارد و يا ه روش پروكتور استانب% 95اليه ها در نقشه ها مشخص نشده باشد مصالح بايد حداقل با تراكمي معادل 
روي هم افتادگي گذرهاي متـوالي   .هر اليه بايد چنان باشد كه تراكم مورد نظر حاصل شود تعداد گذرهاي متوالي در هر نوار و .كوبيده شود

  .گيرد يد آزمايشگاه صورتيتا ريختن وكوبيدن اليه بعدي بايد پس از كنترل و .سانتي متر اختيار شود 30نبايد كمتر از 
  .ها به هيچ وجه مجاز نمي باشد استفاده از خاك رس با توجه به درصد تورم باالي آن به منظور خاكريزي پي يا كف ساختمان) 4-ب
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  بخش مصالح : خاكريزهاي پر كننده) ج
  

سپس  خارجي كامال تميز و اطراف آنها بايد از مواد اضافي و، ديوارهاي حائل ، ها  پي ساختمانز اجراي عمليات ساختماني سازه ها ، پس ا
پخش اليه ها وكوبيدن  .رگالژ وكوبيده شود، اليه اليه ريخته ، يا منابع قرضه  فضاهاي خالي با خاك مناسب حاصل از عمليات خاكبرداري و

در صورت صدمه  .صدمه اي به سازه وارد نسازد هاي سبك دستي به نحوي صورت گيرد كه هيچگونه  با توجه به وضعيت سازه بايد با روش
 پخش اليه ها بصـورت افقـي بـوده و    .طبق نظر دستگاه نظارت نسبت به ترميم خرابي اقدام نمايد ديدن سازه پيمانكار بايد به هزينه خود و

  .سانتي متر تجاوز نمايد 15ضخامت آن پس از كوبيدن نبايد از 
پيمانكار موظف است براي جلوگيري از صدمه ديدن سـازه هـا ضـمن     دقت خاص بوده و ذل توجه وكوبيدن خاكريزهاي پر كننده مستلزم ب

ميزان تراكم خاكريزهاي پر كننده چنانچه در نقشـه هـا مشـخص     .استفاده از كارگران ماهر از كمپكتورهاي ويبره اي دستي استفاده نمايد 
ميـزان تـراكم توسـط دسـتگاه     ،  ساير موارد نظير ترانشه هاي لولـه وكابـل  .به روش پروكتور استاندارد در نظر گرفته شود % 95نشده باشد 

يد دستگاه نظـارت اقـدام بـه    يهاي مورد تا روش بايد با پيمانكار براي متراكم ساختن مجاز به غرقاب كردن نبوده و .شود نظارت تعيين مي
  .تراكم خاكريز نمايد

  
  نحوه آزمايش) د
در  كيلوگرم خاك مصرفي جهت خاكريزي را به آزمايشگاه مكانيك خاك ارائه دهد و 25قبل از خاكريزي پيمانكار موظف است مقدار  -1-د

  .يد آزمايشگاه مورد استفاده قرار گيرديصورت تا
آزمايشگاه موظف است نسبت به آزمـايش تـراكم در محـل     )طبق فرم پيوست(اليه خاكريزي با درخواست دستگاه نظارت پس از هر  -2-د

  .كارگاه اقدام نمايد
 
 
  
 
 
 

   


