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عمليات خاکی



:یعمليات خاك

داري  و عبارت است از كليه كارهاي الزم براي تميز كردن بستر و حريم راه ، خاكبر 

و يا برابر یبر اساس نقشه هاي اجرايخاك و  سنگ و يا ساير مصالح كهی خاكريز 

.  شودیدستورات  دستگاه نظارت انجام م



:قرضه

هت قرضه به منابعي اطالق مي گردد كه كسري خاك و سنگ مورد نياز ج
.ساختمان خاكريز راه از آنها تامين مي شود

.  دانتخاب محل قرضه و نوع آن بايد  طبق دستور دستگاه نظارت باش



انواع قرضه
:یقرضه جانب-1

دن قرضه ای است موجوددرحریم قانونی راه ودرصورت بالمانع بو
.درنزدیکی ومجاورت حریم راه

:یقرضه موضع-2
قرضه ایست كه ازمنابع موجود در طول راه وبا رعایت 

.حداقل فاصله حمل تعیین میشود
:قرضه منتخب -3

قرضه ایست متشکل از مصالح رودخانه ای ویا كوهی ویا 
.دمصالحی با مشخصات معین كه از منابع خاص تامین می شو



مناسب براي مصالح

:ی خاكريز 
-Mمشخصات A-7تاA-1کلیه خاکهایی که در گروه هفتگانه 

.دآشتوقرار میگیرند به طور کلی مناسب و قابل قبولن145

ضی جوی و نوع ترافیک بع-در مواردی به علت شرایط خاص اقلیمی

ممکن است A5،A6،A7از گروههای خاکهای فوق مانند 

پیش توسط دستگاه نظارت مناسب تشخیص داده نشود که باید

بینی الزم در مشخصات فنی و خصوصی دیده شود



یمصالح نامناسب برا

:ی خاكريز 
درصد وزني 10و 5كه ميزان نمك  و يا گچ محلول در آب آنها به ترتيب بيشتر از ی، نمكیخاكهاي گچ-1

.باشد

.درصد باشد10خاكهايي كه ميزان مواد  آلي آنها  بيشتر از  -2

.درصد باشد50خاكهاي مارني و رس ي كه دامنه خميري آنهابيش از -3

كمتر از DمتدAASHTO-T180كليه خاكهايي كه حداكثر وزن مخصوص آنها با روش -4
.تن در متر مكعب باشد1.55

.باشدیتشخيص اين نوع خاكها با دستگاه نظارت و تصويب كارفرما م



:ی بستر و بستر تقويت

.كه فاقد اليه استیعبارت  است  از اولين  سطح شروع عمليات خاك:بستر -1

تفاده  شود و از  مصالح   منتخب  اسدرصورتيكه جهت تقويت خاك بستر  موجود:بستر تقويتي -2

ی ويتمخلوط و كوبيده  گردد  اين سطح  به وجود  آمده را  بسترتقاين مصالح  با مصالح  موجود

.  گويند



 EARTH):)خاكريز معمولی

FILLS

15درصد حجم آن را  سنگدانه هاي  بزرگتر از  15كمتر از که به مصرف مصالحي : یخاكريز معمول

.سانتي متر تشكيل ميدهد

.سانتي متر تجاوز نمايد20ضخامت اليه هاي كوبيده از خاكريز معمولي نبايد به طور كلي از 

يشتر  هم شودبا در نظر گرفتن تمهيدات الزم براي مصالح مناسب و  غلطكهاي  مناسب  بولي مي

.نمايدیسانتي متر تجاوز نم30به هر  حال از  یشود  ول



( :ROCK FILLS)ی سنگريز 

درصد حجم15شامل  مصرف  مصالحي است كه  بيش از :  سنگريزي 

سانتيمتر تشكيل مي دهد و15آن راقطعات و سنگدانه هاي بيش از 

.اين مصالح نبايد  تجزيه پذير بوده و به مرور زمان به مصالح ريز دانه تبديل شوند

سانتي متر به شرح 15ضخامت اليه هاي سنگريزي بر  اساس  حجم تشكيل دهنده  قطعات بزرگتر از 

.مي باشد101نشريه 24بندهاي صفحه 



مصالح نامناسب جهت راکفيل



:ی كوبيدن و ميزان تراكم نسب

در آزمايشگاه مورد Dطريقه T-180مصالح  مصرفي  در  عمليات  خاكي  بايد  به روش -

.آزمايش قرار گيرند

– Tماسه –وزن مخصوص خاك در محل به روش مخروط - .تعيين  مي گردد 191

:مصالح مصرفي در اليه خاكريز به دو گروه زير تقسيم مي شوند -

A1, A2 , A3شامل گروههاي : درشت دانه -1

A4 , A5 , A6 , A7شامل گروههاي : ريز دانه -2



( :سابگريد)بستر روسازی 

عبارت است از سطح تمام شده خاكی راه كه مصالح الیه های: تعریف 

.روسازی شامل زیر اساس ، اساس و آسفالت بر روی آن قرار می گیرد

ر  به عبارت  دیگر  بستر  روسازی ،  سطح آخرین  قشر متراكم شده  د

عد از  خاكریزها  ،  كف برشهای  خاكی  و  سنگی  ،  زمین طبیعی  اولیه  ب

ن  برداشت  خاك  سطحی  و نباتی و یا راه شنی  موجود  است  كه  اولی

.روی  آن   واقع   می شود(قشرزیراساس )الیه  روسازی  



:زمین طبیعی –1

متر طول راه یک 100هر......................آزمایش دانسیته در محل و ضخامت الیه : الف 

(متر مربع1500درصورتیکه عرض راه زیاد باشد هر )آزمایش

متر طول یک 500هر ............................................... آزمایش تراكم آزمایشگاهی : ب 

آزمایش

حد خمیری برای تعیین نوع ,آزمایش دانه بندی حد روانی: پ 

متر طول یک آزمایش500هر ................................ خاك

:آزمایشات کنترل کيفيت 



:خاكریز معمولی -2

متر طول راه یک 50هر.............. آزمایش دانسیته در محل و ضخامت الیه : الف 
(متر مربع750درصورتیکه عرض راه زیاد باشد هر )آزمایش

4تا 2در هر طرف ............... آزمایش دانسیته در پشت پلها و دیوارها ازهر الیه  : ب 
آزمایش

متر طول یک آزمایش500هر ...................................... آزمایش تراكم آزمایشگاهی : پ 

آزمایش دانه بندی برای تعیین نوع خاك درشت دانه : ت 
متر طول یک آزمایش500هر .................................................. یاریزدانه



:سنگریزی –3

متر طول یک آزمایش1000تا 500هر .....................  V.S.Sآزمایش 

:بستر روسازی در خاكریز –4

متر طول راه یک 100هر..................آزمایش دانسیته در محل و ضخامت الیه: الف 

(متر مربع1200درصورتیکه عرض راه زیاد باشد هر )زمایش

متر طول یک آزمایش500هر .................................. آزمایش تراكم آزمایشگاهی : ب 

آزمایش دانه بندی برای تعیین نوع خاك درشت دانه یا : پ 

متر طول یک آزمایش500هر .............................................. ریزدانه



(ترانشه)بستر روسازی در خاكبرداری -5

متر یک آزمایش50هر............................................. آزمایش دانسیته در محل  : الف 

متر باشد 50متر مربع و در صورتی كه طول ترانشه كمتر از 1200درصورتیکه عرض راه زیاد باشد هر )

(برای هر ترانشه یک آزمایش

در صورتی كه )برای هر ترانشه یک آزمایش..................................... آزمایش تراكم آزمایشگاهی : ب 

(طول ترانشه زیاد باشد آزمایش بیشتری به عمل می آید

اشد در صورتی كه طول ترانشه زیاد ب)برای هر ترانشه یک آزمایش ....... آزمایش طبقه بندی خاك : پ 

(آزمایش بیشتری به عمل می آید



:بستر روسازی در زمین طبیعی –6

(بستر روسازی در خاكریزی عمل شود)4بر اساس بند 

:سی بی آر –7

متر از طول راه در راه های اصلی یا در هر باند آزاد 1000متر تا 500به ازای هر 

.راه ها و بزرگ راه ها یک آزمایش سی بی آر به عمل می آید



وسط انجام می-چپ-نمونه برداری جهت آزمایشات به صورت راست•
.گردد

راست انجام -چپ-آزمایشات دانسیته در محل به ترتیب وسط•
.میگردد



آزمایش دانسیته 4تا 2در خاكریزپشت دیوارها و پلها هر طرف پل یا دیواره •

.انجام گردد

)  فواصل چاله های دانسیته تا یک متر مانده به سطح نهایی خاكریز •

ا از كناره راه و در حد فاصل یک متری ت( حداكثر) سانتی متر100( سابگرید

.از كناره راه باشد( حداكثر) سانتی متر 50( سابگرید)سطح نهایی خاكریز 



استانداردهای آزمایش

استـانـدارد آزمایـش وزن مخصـوص و دانسیتـه در محل به روش سنــد –5

ASTM D1556و AASHTO T191باتل 

اک این روش آزمایش برای تعیین دانسیته خاک در محل و یا اندازه گیری وزن مخصوص خ:هدف 

شتت این روش در خاکهایی قابل اجرا است که مقدار مصالح در. با وسیله مخروط ماسه بکار می رود

. اینچ آن کم باشد5/1دانه به قطر بیشتر از 

:مشخصات و کاربرد 

ار متی این آزمایش برای اندازه گیری دانسیته خاکهای کوبیده شده به هنگام اجترای خاکریههتا بکت

د تتراکم این آزمایش می تواند به عنوان معیاری از کوبیدگی خاک بر حسب دانسیته و یا درصت. رود

.  نسبت به آزمایش تراکم آزمایشگاهی بکار رود

یلتی و یتا خاکهتای خ( رطوبت نسبی خیلی باال ) این روش آزمایش برای خاکهای آلی، اشباع شده 

خمیری که بهنگام حفر چاله دانسیته، 



استانداردهای آزمایش

یتا تغییر شکل می دهد و همچنین در مصالح دانه ای که دارای فضای خالی زیادی بتوده و

اینچ داشته باشد ، و یا هنگتام حفتر، دیتواره 5/1مقدار قابل توجهی دانه های درشت تر از 

. قابل استفاده و اجرا نیست( ریهشی باشد ) چاله پایدار نباشد 

:خالصه روش آزمایش 

چاله ای با وسایل دستی در خاک مورد آزمایش حفر و تمامی متواد داختل آن را در فترف 

ت پتر سپس چاله را با ماسه ای که دانسیته آن مشخص است. مناسبی نگهداری و وزن کنید

م دانسیته تر خاک از تقستیم وزن ختاک چالته بته حجت. کرده و حجم چاله را تعیین کنید

سیته درصد رطوبت مصالح چاله تعیین شده و وزن خشک مصالح و دان. محاسبه   می گردد

خشک در محل با استفاده از وزن مرطوب خاک، درصد رطوبت و حجم چاله محاستبه متی 

. گردد



استانداردهای آزمایش
الح استـانـدارد آزمایـش تراكم آزمایشگاهی پراكتور با استفاده از انـریی اصـ–6

ASTM D1557و AASHTO T180شده  

زن این روش آزمایش با استفاده از روشهای تراکم آزمایشگاهی، رابطه بتین درصتد رطوبتت و و:هدف 

پوندی که 10اینچ با کوبه ای 6یا 4که در یک قالب به قطر ( منحنی تراکم )مخصوص خشک خاک 

از   ارتفاع

فوت پاوند بر فوت مکعب نماید، متراکم شده است56000اینچی رها شده و ایجاد انرژی تراکمی 18

. را تعیین می کند

متی قترار...( خاکریههای فونداسیون، اساس راه و )خاکی که به عنوان خاکریه فنی : اهمیت و کاربرد 

ذیری یتا گیرد به حالتی متراکم می شود تا خواص مهندسی مطلوبی نظیر مقاومت برشتی ، تتراکم پت

متراکم همچنین خاکهای فونداسیون را نیه برای بهبود خواص مهندسی شان. نفوذ پذیری بدست آورد

آزمایشهای تراکم آزمایشگاهی، . می کنند



استانداردهای آزمایش

د نیاز اصولی را برای تعیین درصد تراكم و درصد رطوبت كه با آن می توان به خواص مهندسی مور

. رسید فراهم می نماید

:خالصه روش آزمایش 

الیته خاکی با درصد رطوبت برگهیده ای در پنچ الیه داخل قالبی به ابعاد مشخص قرار متی گیترد ، کته هتر

اینچی فرود می آید و   در  معرض انرژی تراکمی18پوند که از ارتفاع 10ضربه با کوبه 56یا 25توسط 

عیتین فوت پوند بر فوت مکعب قرار می گیرد، متراکم می شود و نتایج وزن مخصوص خشک ت56000حدود 

خشتک این روش برای تعداد مناسبی درصد رطوبت تکرار می شود تا رابطه ای بین وزن مخصوص. می گردد

ند که بته هنگامی که این داده ها ترسیم می شوند، نمایانگر منحنی هست. و درصد رطوبت خاک تثبیت گردد

الح مقادیر درصد رطوبت بهینه و حداکثر وزن مخصتوص خشتک اصت. عنوان منحنی تراکم شناخته می شود

. شده از روی این منحنی تراکم تعیین می گردد



نام 

آزمايش

روش 

آزمايش

مشخصات 

مشخصات چكشسيلندر
تعداد 

اليه
مالحضاتخاك ردشده ازالك قطر

in

مقدار نمونه 

صحرايی

مقدار خاک 

مورد نياز
وزن

lb

ارتفاع 

سقوط

in

تعداد 

ضربات 

هراليه

ASTM
D698

A4233/25/51225316/34وزني مصالح روي الك %20حداكثر

بماند

B4233/25/5122538/320وحداكثر 4روي الك %20بيش از %

8/3روي الك 

C6459/55/5125634/3 30و كمتر از 8/3روي الك % 20بيش از  %

4/3روي الك 

ASTM
D1557

A4233/2101825516/34وزني مصالح روي الك %20حداكثر

بماند

B4233/210182558/320وحداكثر 4روي الك %20بيش از %

8/3روي الك 

C6459/510185654/3 30و كمتر از 8/3روي الك % 20بيش از  %

4/3روي الك 

AASHT
O

T99

A435/51225316/3

B675/51256316/3

C455/5122534/3

D6115/5125634/3

AASHT
O

T180

A43101825516/3

B67101856516/3

C4510182554/3

D61110185654/3

مشخصات فني آزمايش تراكم

میتوان استفاده نمودA.Ashtoاز یک مصالح مجددا نمی شود استفاده نمود ولی در  Astmدر 





:زیراساس 
جهت انتخاب نوع زير اساس پارامترهاي ذيل بايد مد نظر قرار گيرد

شرايط جوي -1

نوع زمين طبيعي-2

(قرضه ) مصالح موجود -3

تعداد ترافيك -4

توجيه اقتصادي -5



:انواع زير اساس 
(Granular subbase) زير اساس شني يا سنگي  -1

(Lime treated soil)زير اساس آهكي-2

ستر مصالح مصرفی در زير اساس شنی كه معموال از ب:مشخصات فنی مصالح در زير اساس شنی 
فنی سنگ شكسته كوهی تامين ميشود بايد داراي مشخصات–معدن شن وماسه –رودخانه ها 

.باشدزير 

A-                        باشد 101نشريه 1-12بايد منطبق بريكي از رديف هاي جدول ................                 دانه بندي

B-  حد رواني ودامنه خميري                   ................LL<25            PI<6

C-            25<.............                                ارزش ماسه اي%  

D-             50>...........                                    درصد سايش%

E-                  30<...........                                     س ي بي آر%



:تهيه مصالح 
-AASSTOآزمايشات قرضه با نمونه برداري به روش  T2  و مطابقت آن با مشخصات فني

.نترل گرددبستر روسازي بايد طبق پروفيل هاي طولي وعرض ي آماده شده باشد وبا شمشه گذاري ك

:پخش مصالح 
.مصالح پس از تاييد به پاي كار حمل ودر فواصل مساوی و يكنواخت تخليه ميگردد

دانه بندی مصالح بايد قبل از حمل تنظيم شده باشد –1نكته 

اندازه هاي غير مجاز از دانه ها بايد از سطح راه برداشته وبه خارج از حريم حمل گردد–2نكته 

.به هنگام پخش نبايد درشت دانه ها از ريز دانه ها جدا شوند-3نكته



:آبپاشی
آبپاشی باید به صورت یکنواخت و بدون توقف صورت گیرد -1

.  درصد تنظیم گردد1/5وبامحدوده  T-180مقدار آب براساس درصد رطوبت بهینه با روش -2

:كوبیدن
تنی فلزی یا چرخ الستیکی آغاز میگردد12تا 10پس ازآبپاشی بالفاصله كوبیدن با غلتک -

(به استثنای قوسها ) عملیات كوبیدن باید از كناره ها شروع وبه محور ختم گردد

.سانتی متر است 20حداكثر ضخامت مجاز هر الیه كوبیده شده از قشر اساس 



:تراکم نسبي
بايد برابرصد درصد باشدT-191تراكم نسبي اليه زيراساس با آزمايش آشتو 

T-191دانسيته در محل بروش 

DT-180مخصوص خشك مصالح به روشحداكثر وزن

:حفاظت سطح راه به هنگام اجرای عمليات
. پس از اجراي هر اليه زير اساس و تاييد وكنترل آن بايد با اليه بعدي پوشيده شود 

.در غير اينصورت بايد از عبور ومرور وسائط نقليه از روي آن جلو گيري شود 



:آزمایش های کنترل کيفيت 
در ) متر طول راه يك آزمايش        50هر ...................................        آزمايش دانسيته در محل وضخامت اليه     ( الف 

(  متر مكعب مصالح100صورتيكه عرض راه بيشتر باشد هر 

متر مكعب مصالح يك آزمايش500هر .................................................................  آزمايش تراكم آزمايشگاهي  ( ب

متر مكعب مصالح يك 1000هر ..................  آزمايش دانه بندي و حد رواني ودامنه خميري و ارزش ماسه اي( پ
آزمايش

متر  طول يك آزمايش 1000تا 500هر ....... ........................................... س ي بي آر در صورت درخواست نظارت   (ت



:زیراساس آهکی

مصالح درروی بسترروسازی راه .با آهک بدست می آید( خاكی )ازاختالط مصالح نامرغوب 

یادركارخانه باآهک مخلوط ودرابعادوضخامتهای 

.آبپاشی وكوبیده میشود-نشان داده شده در نقشه هاپخش

دو فاز مهم اختالط آهک با خاك 

(محصول تركیب كلسیم و كانیهای رسی) تشکیل ذرات درشت -1

(AL2O3+SiO2+Ca(OH)2)فرآیند سیمانی شدن در شرایط گرم -2



:ویژگیهای خاك تثبیت شده با آهک
ر ولی حداكثر وزن مخصوص خشک خاك تثبیت شده با آهک نسبت به خاك تثبیت نشده كمت-1

.درصد رطوبت آن بیشتر است

دامنه خمیری وتورم  خاك تثبیت شده با آهک كاهش می یابد -2

دسی بی آر ومقاومت تک محوری وسه محوری و كشش غیرمستقیم این خاكها افزایش می یاب-3

خاك تثبیت شده با آهک زیاد استدوام -4



:مصالح 

ز مصالح مصرفی برای زیر اساس آهکی از خاكهای موجود در محل یا قرضه یا خاك بستر راه بعد ا

.شخم زدن و یا مخلوطی از آنها تهیه  می شود

.اینج نداشته باشد2/5مصالح مصرفی دانه های بزرگتر از-

.مصالح تهیه شده باید با آهک واكنش زا باشد-

كیلوگرم بر سانتیمتر مربع بیش از مقاومت فشاری خاك3/5مقاومت فشاری تک محوری آن-

.باشد( خاك معمولی بدون آهک) تثبیت نشده از



:آهک 

مدت .آهک به صورت زنده تهیه و به صورت پودر به مصرف می رسد

.روز تجاوز نماید10نگهداری آهک در انبار نباید از 

:طرح اختالط آهک با مصالح 

تعیین میزان مناسب آهک برای ,منظور از طرح اختالط مصالح با آهک

.خاك با مشخصات معین كه در پرویه باید مصرف شود



:روش های طرح اختالط آهک با مصالح 

T220روش آشتو –1

در این روش خاك آماده شده برای اختالط را دانه بندی نموده و دامنه خمیری آن

و میزان 40با توجه به درصد مصالح رد شده از الک شماره .را تعیین می كنند

درصد آهک نسبت به وزن خشک مصالح از  ,دامنه خمیری بدست آمده

.تعیین می شود101نشریه 1-12شکل



:استفاده از سی بی آر–2

مقدار مناسبی آب اضافه نموده و.در این روش ابتدا خاك را با آهک خوب مخلوط كرده

منحنی..مخلوط حاصل را تحت آزمایش سی بی آر قرار میدهند.خوب مخلوط می كنند

از روی منحنی بدست آمده .تغییر سی بی آر را بر حسب درصد آهک رسم میکنند

ات كه سی بی آر مشخص(رطوبت بهینه)درصدآهک مناسب را در میزان رطوبت مورد نظر

یت شده حداقل سی بی آر قابل قبول برای قشر خاك تثب.را تامین كند انتخاب می شود

.درصد می باشد25با آهک برای زیر اساس آهکی 



:استفاده از آزمایش مقاومت فشاری –3

نمونه های استوانه ای به .در این روش خاك را با آهک و مقدار مناسب  آب خوب مخلوط میکنند

را با درصدهای مختلف آهک آماده نموده وتحت آزمایش فشاری تک محوری قرار می T180روش 

ی از منحن.منحنی تغییرات مقاومت فشاری بر حسب تغییرات درصد آهک ترسیم میگردد.دهند

.حاصل میزان درصد آهک برای مقاومت مشخصه مورد نظر بدست می آید



:استفاده از روش دامنه خمیری –4

در این روش خاك را با آهک و آب خوب مخلوط می كنند سپس حدروانی و دامنه خمیری مخلوط 

روانی منحنی تغییرات حد.این آزمایش با درصد های مختلف آهک تکرار می گردد.تعیین می شود

و دامنه خمیری بر حسب درصد های مختلف آهک رسم شده و درصد آهک بهینه از روی منحنی 

د خاك تثبیت شده در درص. های مذكور برای دامنه خمیری یا حد روانی مورد نظر بدست می آید

.درصد باشد25بهینه باید دارای حداقل سی بی آر اشباع 



:اجرای زیر اساس آهکی

: كنترل بستر روسازی : الف 

طولی سطح بستر روسازی قبل ازاجرای زیر اساس آهکی باید منطبق با پروفیلهای

.و عرضی باشد

:آماده كردن خاك : ب 

ید مصالح مصرفی كه برای تثبیت با آهک مورد آزمایش قرار گرفته پس از تای

نظارت بر روی بستر رو سازی راه حمل و به ضخامت معین رسیده شده و روی آن 

شیار های به منظور پخش آهک ایجاد می گردد

ه بعضی اوقات خاك مورد نظر ب.از این روش برای اختالط در محل استفاده می شود.

با كارخانه مركزی تهیه خاك تثبیت شده با آهک حمل شده و در این كارخانه خاك

آهک و آب بطور كامال یکنواخت مخلوط گردیده و سپس به محل مصرف حمل می

.شود



:پخش آهک  : پ 

.روش خشک و یا تر  روی خاك ریسه شده بستر راه پخش كرد2آهک را می توان به 

:  روش خشک –1

نهای در این روش آهک شکفته و یا آهک زنده توسط كامیون های كمپرسی ویا ماشی

.مخصوص پخش آهک حمل می شود

درصد نسبت به مقدار تعیین شده -5یا + 5عملیات پخش باید طوری باشد كه از -

.تجاوز ننماید

.میزان آهک پخش شده در سطح راه را با آزمایش سینی باید اندازه گیری نمود-



:روش تر –2

دوغاب از اختالط آهک شکفته و .در این روش از دوغاب آهک استفاده می شود

ی نسبت درصد آهک كه در تهیه دوغاب به كار می رود بستگ.آب تهیه می شود

به طور كلی نمونه متعارف.به درصد آهک جنس خاك و رطوبت طبیعی آن دارد

.لیتر آب می باشد2200آن یک تن آهک با 

.  آهک زنده را نباید به شکل دوغاب مصرف نمود: تذكر 



:محدودیت های پخش آهک : ت 

ط آهک نباید به مقداری پخش شود كه نتوان آن را در همان روز با مصالح مخلو–1

.اشدكرد و یا اینکه فاصله بین پخش و عمل اختالط نباید بیش از شش ساعت ب

خواهد عبور و مرور وسایل نقلیه بجز دستگاه های مخلوط كننده و آبپاش مجاز ن–2

.بود

هنگام پخش آهک خشک یا دوغاب و نیز در طول مدت اختالط خاك و آهک –3

پخش آهک در هوای بارانی.درجه سانتی گراد كمتر باشد5درجه حرارت هوا نباید از 

.و یا روی سطح یخ زده مصالح مجاز نمی باشد



:اختالط آهک با مصالح : ث 

.اختالط باید بالفاصله پس از ریختن آهک صورت گیرد-

.عمل اختالط یک یا دو مرحله ای است-

لوط اختالط آهک با مصالح شنی یک مرحله ای است عمل اختالط با گریدر یا مخ-

.كننده های دوار انجام می شود

ساعت وسپس 48تا24عمل آوردن مخلوط به مدت ,اختالط دو مرحله ای -

ای درمرحله اول شخم زنی با گریدر درمرحله دوم از مخلوط كننده ه.اختالط نهایی

.دوار استفاده می شود



:آبپاشی : ج 

.مخلوط حاصل از عمل اختالط خاك و آهک باید به وسیله آبپاش مرطوب شود-

اه به رطوبت مخلوط باید تقریبا سه درصد بیش از بهینه باشد كه در آزمایشگ-

آشتو بدست آمده باشدT180روش 

مخلوط خاك و آهک را پس از ,برای تعیین نشانه ای از كیفیت خرد و نرم شدن-

درصد وزنی موادردشده ازالک .خشک كردن مورد آزمایش دانه بندی قرار میدهند

( 4شماره )میلیمتر 75/4درصد و برای الک نمره 90-100میلی متر باید بین 50نمره 

.درصد باشد60



:كوبیدن مخلوط : چ 

بیدگی كوبیدگی اولیه به وسیله غلطک های پاچه بزی و یا غلطکهای فلزی و كو-

.نهایی به وسیله غلطک های چرخ الستیکی و یا چرخ فلزی انجام شود

ساعت باید 12حداكثر تا ,عملیات كوبیدگی نهایی پس از اختالط مصالح با آهک -

درصد 0/5به پایان برسد در غیر این صورت به علت كربناته شدن آهک به میزان 

.آهک اولیه باید به مصالح اضافه شود

سانتیمتر می 20حداكثر ضخامت هر الیه كوبیده شده قشر زیر اساس آهکی -

.باشد



:تراكم نسبی : ح 

در راه .آشتو باشدT180درصد به روش 100آشتوT191میزان كوبیدگی به روش 

.آشتو باشدT99درصد به روش 95های فرعی و روستایی حداقل تراكم نسبی 

:حفاظت و عمل آوری 

روز 7سطح نهایی قشر زیر اساس آهکی تا قبل از اجرای قشر اساس باید حداقل تا 

برای عمل آمدن مرطوب نگهداشته شود تا از خشک شدن و ظهور ترك های مویی و

. پوسته شدن سطح الیه جلوگیری شود



:آزمایش های كنترل كیفیت

اومت یک آزمایش تعیین خاصیت واكنش زایی خاك با آهک از طریق كنترل مق: الف 

خیص فشاری تک محوری خاك قبل و بعد از تثبیت شروع عملیات و تکرار آن با تش

تر كیلوگرم بر سانتیمترمربع بیش3/5مقاومت فشاری تک محوری .)دستگاه نظارت

(از مقاومت فشاری خاك تثبیت نشده باشد

متر مکعب خاك تثبیت شده به منظور 1000یک آزمایش دانه بندی به ازای هر : ب 

وبیدگی و تعیین نشانه ای از كیفیت خرد و نرم شدن مصالح پس از اختالط و قبل از ك

(.ج آبپاشی)مقایسه نتایج با مشخصات بند 



ه یک آزمایش سینی برای تعیین مقدار آهک پخش شده در سطح راه در مواردی ك:پ 

متر طول راه و در 100آهک به صورت خشک روی خاك پخش می شود و به ازای هر 

متر مربع 1000صورت عرض زیاد در هر 

یک آزمایش تعیین مقدار آهک ,اگراز دوغاب آهک برای تثبیت استفاده می شود: ت 

.روی نمونه اختالط خاك و آهک

تن 250یک آزمایش از آهک برای تعیین خصوصیات فیزیکی شیمیایی به ازای هر : ث 

.آهک وارده به كارگاه



متر طول راه در 50آشتو در هر T191یک آزمایش دانسیته در محل با روش : ج 

متر مکعب مصالح تثبیت شده و 100صورتی كه عرض زیاد باشد یک آزمایش برای هر 

.كوبیده شده در سطح راه

.متر مکعب مصالح 500آشتو هرT180یک آزمایش تراكم آزمایشگاهی: چ 

متر طول راه با 1000تا 500یک آزمایش سی بی آر روی خاك تثبیت شده در فواصل : ح 

.تایید نظارت 

اضافی در صورت تشخیص نظارت می توان نسبت به تغییر مقدار و نوع یا آزمایشهای: خ 

.دیگر اقدام نمود



:اساس
پخش مصالح شنی یا سنگی شکسته با مشخصات معین كه روی قشر زیر اساس

.وكوبیده می شود 

:انواع قشر اساس

اساس شنی -1
اساس ماكادامی -2
اساس قیری -3



:  مشخصات فنی مصالح اساس شنی یا سنگی
.مصالح مصرفی در اساس شنی باید دارای مشخصات فنی زیر باشد

A-                        باید منطبق بریکی از ردیف های .                      ...............                 دانه بندی

باشد101نشریه 1-13جدول 

B   -                      حد روانی ودامنه خمیری                   ................LL<25            PI<4

C   -                                       40<..............                                ارزش ماسه ای%  

D   -                                       45>..............                              درصد سایش%     

E    -                                             80<.............                                     سی بی آر%

F    -       12>..............                                     افت وزنی در مقابل سولفات سدیم%

G-                                                       35>............                                       تورق%

H-                75<...........                                         درصد شکستگی  در دوجبهه%



:تهیه مصالح  

معادن باید توسط دستگاه نظارت تعیین وبه تصویب كارفرما برسد-1

حجم معدن باید پاسخگوی نیاز مصالح باشد-2

ی قبل از حمل باید آزمایشات مرغوبیت انجام وپس از تایید مشخصات فن-3
مصالح به پای كار حمل شود 

:آماده كردن قشر زیرین 
قشر زیرین بایستی كامالَ كوبیده ورقوم آن در حد رواداریهای منطبق 

برمشخصات باشد 



:پخش مصالح و آبپاشی  
مصالح اساس باید به صورت همگن بر روی بسترراه پخش گردد-1

اشد در صورتی كه ضخامتهای بیشتری مد نظر ب. سانتی متر است 15ضخامت یک الیه اساس حداكثر -2

باید ضخامت كل به ضخامت های مساوی تقسیم و كوبیده شود 

درصد انجام میشود 1/5آبپاشی براساس درصد رطوبت بهینه آزمایشگاهی با رواداری -3

:كوبیدن
كوبیدن ابتدا با غلتکهای استاتیک آغاز وسپس با غلتکهای لرزشی ادامه می یابد 

بب خرد نوع وزن غلتکها متناسب با مصالح انتخاب میشود در هر حال وزن غلتک باید آنچنان باشد كه س

شدن مصالح نگردد



:تراكم نسبی 
باید برابرصد درصد باشدT-191تراکم نسبی الیه اساس با آزمایش آشتو 

ه در دانسیت
T-191محل بروش 

حداکثر وزن مخصوص خشک 
DT-180مصالح به روش

:آزمایش های كنترل كیفیت 
کنترل مصالح پای کار وانطباق با مشخصات( الف 
متر مکعب مصالح یکبار 500هر .......     آزمایش دانه بندی و حد روانی ودامنه خمیری ارزش ماسه ای ( ب

آزمایش  و درصد شکستگی
در صورتیکه عرض راه ) متر طول راه یک آزمایش 50هر ......  آزمایش دانسیته در محل وضخامت الیه ( پ

( متر مکعب مصالح75بیشتر باشد هر 
متر طول راه یک آزمایش500هر ...........................................................................  تراکم آزمایشگاهی (ت

متر  طول یک آزمایش500تا 300هر ............................................ سی بی آر در صورت درخواست نظارت  ( ث



: الیه اساس ماكادام 

ه از سنگ كوهی و رودخانه ای شکسته برابر اندازه های معین شده در نقش

ها تهیه و بر سطح آماده شده راه پخش و كوبیدن به روش خشک یا تر 

.انجام می شود

:تهیه مصالح 

.مصالح درشت دانه: الف 

.مصالح ریز دانه : ب 



:مصالح درشت دانه 

اید از شکستن سنگ كوهی یا سنگ های بزرگ رودخانه تهیه می شود كه ب

.دارای مشخصات زیر باشد

2-13منطبق با یکی از ردیف های جدول .................... دانه بندی –1

.باشد101نشریه 

<45%................................................................. درصد سایش –2

<12%............................................ افت وزنی در مقابل سولفات سدیم  –3

<15%................................................................تطویل و تورق –4

>%75.................................................................... درصد شکستگی -5



:مصالح ریزدانه : ب 
امل برای پر كردن فضای خالی الیه اساس ماكادام پس از پخش و كوبیدن مصرف می شود ش

.دماسه طبیعی یا ماسه شکسته یا مخلوطی از آنها است  كه باید دارای مشخصات زیر باش

باید منطبق بر یکی از ردیف های جدول .........................................................دانه بندی  –1

.باشد101نشریه13-2

>30%............................................................. ارزش ماسه ای -2

Pi30>LL<6................................................حد روانی و دامنه خمیری-3



:آماده كردن سطح راه

اجرای قشر جدا كننده ماسه در زیر اساس ماكادام چنانچه پیش بینی شده باشد

مطابقت داشته باشد درصد 101نشریه 3-13دانه بندی این مصالح با ید باجدول شماره 

.درصد باشد10و حداكثر 5حداقل 200عبوری الک شماره 

:پخش ماكادام 
گر مورد پخش مصالح بر سطح آماده باید با پخش كننده مکانیکی یا وسیله مناسب دی-

.تایید نظارت انجام شود

.برابر حدا كثر درشتی مصالح نباشد2ضخامت هرالیه كوبیده شده بزرگتر از -



:كوبیدن قشر ماكادام 

تن انجام شود10كوبیدن با غلطک های استاتیک ویا لرزشی با وزن حداقل 

عملیات غلطک زنی از كنار راه شروع به محور آن ختم شود  مگر در –1

ه ختم قوس ها كه از داخل قوس یا پایین تر نقطه شروع وبه بلند ترین نقط

.شود

.دانه های سنگی كامال در یکدیگر قفل و بست شوند–2

.فضای خالی قشر ماكادام به حداقل تقلیل یابد–3

هیچ حركتی در حین غلطک زنی در قشر ماكادام مشاهده نشود –4



:  بخش مصالح ریزدانه و كوبیدن نهایی 

مصالح ریزدانه را با پخش ,بعد از كوبیدن كامل قشر ماكادام و تحکیم آن : الف 

,انكننده مکانیکی یا بیل در الیه های نازك روی سطح راه پخش نموده و همزم

دانه غلطک زنی با غلطک استاتیک را باید آنقدر ادامه داد تا فضای خالی بین

وذ های ماكادام تحت تاثیر حركت غلطک توسط ماسه پرشود و محلی برای نف

.ماسه وجود نداشته و قشر اساس با ماكادام تحکیم و تثبیت شود



:آبپاشی 

ر كوبیدن و پخش ماسه به شرح فوق مربوط به شرایطی است كه با دستو

پاش چنانچه كوبیدن با آب.دستگاه نظارت به طریق خشک اجرا و تکمیل گردد

توسط مشخص شده باشد بالفاصله بعد از پر شدن فضای بین دانه های سنگی

بد قشر ماكادام آبپاشی شده و به همراه آبپاشی غلطک زنی ادامه می یا,ماسه

حین غلطک زنی چنانچه الزم باشد مجددا از ماسه برای پر شدن كامل فضای

قشر آبپاشی و غلطک زنی باید آنقدر ادامه یابد تا یک.خالی استفاده می شود

مصرف آب بیش از اندازه مجاز نبوده و .متراكم و تحکیم شده به وجود آید

.مقدارآن باید كنترل شود



:قشر ماكادام چند الیه ای 

از الیه چنانچه قشر ماكادام طبق نقشه باید در دو الیه یا بیشتر اجرا شود هر یک

.ها باید به شرح موصوف اجرا گردد

:آزمایش تراكم 

222)به طریق آزمایش بارگذاریEتراكم ماكادام با تعیین ضریب ارتجاعی 

مقدار .كنترل شود( سانتیمتر30قطر صفحه )سانتیمتر مربع 700با صفحه ( آشتو

E كیلوگرم بر سانتیمتر باشد2500نباید كمتر از.



: آزمایش های كنترل كیفیت 

ماسه پر كننده فضای ,ماسه مصرفی قشر جداكننده,مصالح مصرفی شامل ماكادام

.خالی قشر ماكادام آزمایش های زیر به عمل می آید

متر 500درصد شکستگی و درصد پولکی و سوزنی درهر   ,یک آزمایش دانه بندی: الف 

.مکعب ماكادام پخش شده راه

.متر مربع سطح تمام شده 2000درهر  ,یک آزمایش بارگذاری : ب 

متر 1000حد روانی و خمیری و ارزش ماسه ای درهر ,یک آزمایش دانه بندی : پ 

.مکعب مصالح ریز دانه



آزمایش دانه بندی
:تئوری آزمایش

ارها در کارهای اجرایی قبل از انجام پروژه روی خاک وضعیت نشست خاک باید معلوم  و توانایی خاک برای تحمل ب
زم بود پس باید آزمایش هایی روی خاک انجام دهیم تا بتوانیم در مورد خاک قضاوت کنیم و اگر ال. باید بررسی شود

.خاک را اصالح کنیم
ورت یکی از آزمایش هایی که باید روی خاک انجام گیرد آزمایش دانه بندی است که بر اساس اندازه خاک به دو ص

.برای خاک های ریهدانه آزمایش هیدرومتری و برای خاک های درشت دانه آزمایش الک انجام می شود. انجام می شود
تفاده آزمایش دانه بندی با الک جهت تعیین ئانه بندی مصالح ریهدانه یا درشت دانه و اکثرا برای شن و ماسه اس

است که آزمایش بر این اساس استوار. الک ها به طور منظم از درشت به ریه و از باال به پایین چیده می شوند. می شود
ا به مقدار ذرات عبوری از یک الک و باقیمانده روی الک بعدی به ترتیب وزن می شوند و درصد گذشته از هر الک ر

.دست می آوریم و در انتها منحنی دانه بندی را ترسیم می کنیم

:هدف آزمایش

با انجام .دهدف از انجام آزمایش دانه بندی تعیین درشتی خاک و بدست آوردن نسبت درصد وزنی به یکدیگر می باش
نظر این آزمایش از میهان وجود ذرات با ابعاد مختلف مطلع می شویم و می توانیم روی مناسب یا نامناسب بودن خاک

.دهیم

:وسایل آزمایش

سری کامل الک ها
ترازو



استانداردهای آزمایش

الـک استاندارد آزمایش دانـه بنـدی مصالـح سنگی ریزدانه و درشت دانه با–1

AASHTO – T27 , ASTM C136

ت دانته این روش آزمایش تعیین چگونگی توزیع اندازه مصالح سنگی ریهدانه و درشت:هدف

. به وسیله الک کردن را شامل می شود

مصرفی این روش اصوالً برای دانه بندی موادی که به عنوان مصالح سنگی:اهمیت و کاربرد

ایش نتایج بدستت آمتده از ایتن آزمت. در نظر گرفته می شوند، مورد استفاده قرار می گیرد

یته برای تعیین مورد قبول بودن اندازه ذرات طبق مشخصتات متورد قبتول و نیته بترای ته

الح اطالعات مورد نیاز برای کنترل تولید مصالح سنگی مختلتف و مخلوطهتای حتاوی مصت

ل و همچنین این اطالعات ممکن است برای نشان دادن روابتط تخلخت. سنگی بکار می رود

. تراکم مفید باشند



استانداردهای آزمایش

: خالصه روش آزمایش 

ه یک نمونه از مصالح سنگی خشک بتا جترم مشتخص توستط یکستری از الکهتا کته انتداز

ن چگتونگی سوراخهای آنها به ترتیب از باال به پایین کوچکتر     می شوند، به منظور تعیتی

ورت توزیع اندازه ذرات، جداسازی می شوند و در نهایت توزیع اندازه دانه های یک خاک بص

ر ایتن عرض نقاط واقع ب. منحنی بر محورهای مختصات نیمه لگاریتمی نشان داده می شود

ه منحنی درصد وزنی دانه های کوچکتر از اندازه ای است که بر روی محور طولها داده شتد

م اندازه در نهایت به منظور نمایش پراکندگی دانه ها روی نمودار دانه بندی می توانی. است

قطر دانه ها روی محور افقی به صورت لگاریتم اندازه دانه ها و درصد دانه هتای رد شتده از

قطتر دانته متنتافر بتا ) الک ها را روی محور عمودی برده و از اتصال نقاط به دست آمتده 

. منحنی دانه بندی خاک مورد آزمایش به دست را آورد( درصد عبوری 



دانه بندی مصالح سنگی با استفاده از شیکر برقی





آزمایش هیدرومتری 



استانداردهای آزمایش

 ASTMو  AASHTO T176( SE )استتاندارد آزمتایش ارزش ماسته ای –4

D2419

رات ریته این آزمایش به عنوان یک آزمایش صحرایی سریع به منظور تعیین نسبت ذ:هدف

. یا مواد رس گونه در خاکها یا مصالح دانه بندی شده بکار برده می شود 

آزمایش ارزش ماسه ای حالت خاک مثل جذب آب ، خمیتری شتدن و ورم کتردن :کاربرد

این آزمایش ویژه خاکهایی است. نشان می دهد ( میلیمتر 06/0ریهتر از ) دانه های ریه را 

رد که دانه های ریهشان کم باشد و نشود حالت خمیری آنها را به روش اتربرگ آزمتایش کت

درصد کمتر استت را 20بهتر است خاکهایی را که ارزش ماسه ای انها از (. مثل ماسه بتن)

. به روش اتربرگ آزمایش کرد 



استانداردهای آزمایش

:خالصه آزمایش 

به حجم مشخص را در درون استوانه متدر  ارزش ماسته ای 4نمونه رد شده از الک نمره 

ثانیته در دستتگاه 45حاوی محلول استوک رقیق شده ریخته، پس از تکان دادن نمونه در 

ه در ایتن آزمتایش دو عتدد بت. شیکر برقی سرعت ته نشینی ذرات اندازه گیری متی گتردد

دد عنوان سطح رس یا عدد رس و سطح ماسه یا عدد ماسه قرائت می گردد که از تقسیم ع

. ماسه بر عدد رس ضرب درصد، عدد ارزش ماسه ای بر حسب درصد بدست می آید





























با آرزوی موفقيت برای شما    

پایان
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