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تعریف عملیات خاکی  

و حررم   عملیات خاکی عبارتست از کلیه عملیات الزم جهت تمیز کردن بستر

منطقه مورد نظر از درختان و رمشره ییاارانب بردا رت خرای ارات نبراتی و       

اات نامرغوبب خاکبردارتب یودبردارتب خاکرمزت و کوبیدن خای و باالخره کار

.حفاظتی به منظور اجرات عملیات فوق
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خاکبرداری و گودبرداریتعریف 

کلیه عملیات جهت بردا رت خرای ارات مهو رهب     : خاکبردارت و یودبردارت

ز یودبردارت پی ساختمان اا و مهل ابنیره فنری تاسیسراتب بردا رت خرای ا     

ارات  منابع قرضه با وساملب تجهیزات و ما ین آالت مورد تامید تا ترراز رقروم  

.خواسته  ده در نقشه اات اجرامی و دستورالعمل اات دستگاه نظارت
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فرایندهای پیش از گودبرداری

  ارت و پیاده سازت دقیق مهل اجرات عملیات با حضور نمامندیان دسرتگاه نظر
کارفرما

تهیه صورتمجلس بردا ت و تهومل زمین

اه نظارتتامید نوع و تعداد ما ین آالت مطابق برنامه زمانبندت توسط دستگ
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برداشت خاک های نباتی

ارده خای فرسوده ما نباتی به خاکی ا الق می  ود که برات تهمل باراات و
.  از  رف سازه مناسب نبا ند

  المه اات امن خای  امل مواد آلیب رمشه اات ییااان و درختران پوسریده و
.خای اات اوازده می با د

خای اات نباتی برات استفاده در خاکرمزاا نیز نامناسب می با د  .

 ه سانتیمتر از سطح خای در تمامی موارد توصی15بطور کلی بردا ت حدود
.امچنین تهیه صورتمجلس آن نیز الزم و ضرورت می با د. می  ود
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خاکبرداری

خاکبردارت جهت مقاصد زمر انجام می ییرد:
تسطیح، شیب بندی و آماده نمودن محل پی

ایجاد راه های ارتباطی

تامین خاک از منابع قرضه

یردعملیات خاکبرداری و رگالژ سطوح بدون پوشش بایستی همزمان صورت گ  .

ام شدده و در  فعالیت های پس از خاکبرداری بایستی بالفاصله پس از خاکبرداری انج
ساعت در معرض عوامل جوی 72هر حالت سطوح خاکبرداری شده نبایستی بیش از 

.و باران قرار گیرند
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خاکبرداری

  ین در خاکبردارت بامد دقت کافی به عمل آورد تا از خاکبردارت اضرافی و از بر
ام رفتن مصالح در کف جداراا خصوصا در مقا عی که بتن رمزت در آنهرا انجر  

.می ییردجلوییرت به عمل آمد

    لح در صورت انجام خاکبردارت اضافی بامد مهل تا تراز خواسرته  رده برا مصرا
تررمی  و  C15مناسب و ما بتن سازیار با خورندیی خرای و حرداقل برا برتن     

.ریالژ یردد
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پی کنی و گود برداری

     منظور از پی کنی و یودبردارت انجام عملیات خراکی بررات کنردن مهرل پری
ب ساختمان اا در مهو ه ساختمان و نظامر آن با دست ما ما ین آالت مناسر 

. بق رقوم اات خواسته  ده در نقشه اا می با د

  پی کنی ساختمان در دموارقائ  مهدود به سطوح خارجی پی ارا و در سرطوح
سرطیح  افقی مهدود بین رقوم زمرمن بستر پی و رقوم زمین  بیعریب  زمرین ت  

. ده ما مهل خاکرمزت  ده است
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پی کنی و گود برداری

   ع خرای  عملیات یودبردارت بامستی با دمواره قائ  صورت پذمرد مگرر آنهره نرو
در امرن صرورت  . حفارت جدار یود به صورت  یبدار را اجتنراب ناپرذمر سرازد   

ت اجررا  عملیات حفارت و  یب جدار یود با تامید دستگاه نظارت تعیین و جه
.به پیمانهار ابالغ می یردد

اجتناب درپی کنی اا سعی بر امنست که تاجامی که امهان دارد از قالب بندت
.د ود و با استفاده از اضافه پی کنی و پالستیک بتن رمزت انجام  و
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پی کنی و گودبرداری

 تگاه نظرارت  در صورتیهه قالب بندت اجتناب ناپذمر با د می توان با تامید دسر
اد پی سانتی متر در پامین ترمن نقطه به ابع70به میزان مورد نیاز و حداکثر تا 

.کنی اضافه نمود

        15چنانچه عملیات یرودبردارت برا اسرتفاده از ما رین انجرام  رود بامسرتی
ده در سانتیمتر نهامی با دست بردا ته  ود و  بق رقوم و  یب اات داده  ر 

.نقشه اات اجرامی تنظی  و ریالژ  ود
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پی کنی و گودبرداری

    امعات کف پی بامستی از نفوذ آب برفب مخ ما پر دن برا اریونره مصرالح و ضر
.  مصون بماند

 ظیرر  به منظور جلوییرت از نفوذ آب بسته به مورد بامد از روش اات مترداو  ن
پراژ و  احداث دموار آب بند پالستیکب سپرکوبیب انهراف مسریرآب زاهر ب پم  

.غیره استفاده کرد
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خاکبرداری در زمین های لجنی

   زمین اات لجنی و آبدارب خای اات ا باع  ده از آب و حاوت مواد آلری بروده
.که تهمل وزن ساختمان را ندا ته و در اثر باریذارت یسیخته می  وند

    و در زمین اات لجنی بامستی حتی االمهران از ما رین آالت کوچرکب سربک
.سطح اتهات زماد استفاده  ود

  تور در مواردت که عمق و حج  لجن زماد با دب پیمانهار بامستی براسرا  دسر
م نمروده  نظارت ابتدا با روش اات مورد تامید نسبت به پامدار ساختن لجن اقدا

.و پس از آن اقدام به عملیات خاکبردارت کند
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خاکبرداری در زمین های سنگی

جهت پی کنی در زمین اات سنگی روش اات زمر موجود است:
استفاده از پیکور

استفاده از مواد منبسط شونده

استفاده از مواد ناریه و انفجار

د مترر از  حفارت با استفاده از مواد منفجره بامستی در فاصله ات بی  از مهص
.ساختمان اات ساخته  ده انجام ییرد

      هاف اا و نااموارمهامی که احتمراال در بسرتراات سرنگی امجراد  رده انرد 
الت پرر و  بامستی قبل از پی سازت مطابق دستور دستگاه نظارت با برتن و مر  

.تسطیح  ود دکتر مهدت روانشادنیا-عملیات خاکی و یودبردارت16
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حفاظت بدنه پی ها و گودها

 وییرت امن فعالیت عبارتست از قراردادن و بستن حائلهات موقت به منظور جلر
از رمزش اات احتمالی و تامین اممنی کامل به انگام عملیات ساختمانی

           هل و نروع حفاظرت بدنره بره عوامرل مختلفری نظیرر جرنس خرایب عمرق 
ب یودبردارتب ارتعا ات امجاد  ده در اثر ترافیکب مردت زمران ترداوم عملیرات    

.بستگی دارد... وجود آبهات زمرزمینی و

  ی استفاده از سپرااب حاملهات نگهدارنده و پشت بنداا از مهمترمن روش ارا مر
.  با د
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خاکریزی
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اصالح مصالح رسی

 کرف  استفاده از خای ر  با درصد تورم باال به منظور خاکرمزت زمر پی مرک
.ساختمان اا به ایچ وجه مجاز نمی با د

مری  چنانچه به علت نبود خای مناسب از خای ر  قابل تورم استفاده  ودب
ظرر  توان ر وبت را به میزان مک تا دو درصرد بیشرتر از ر وبرت بهینره در ن    

.یرفت

      جهت ک  کردن خاصیت خمیرت امن خای ارا مری تروان از آارک اسرتفاده
  و کاا  آاک باعث کنتر  پالستیسیتهب باالبردن کارامی سیلت و ر. نمود

.آب آزاد خای می  ود
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انواع خاکریز

خاکریزهای باربر
خاکریزهای پرکننده
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خاکریزهای باربر

وده و کف خاکرمز باربر عبارتست از خاکرمزت که باراات استاتیهی وارده از  ال
همرل  ساختمان و نیز باراات دمنامیهی حاصل از ما ین آالت و تاسیسات را ت

.می نمامد

   بعردت  خاکرمزاات باربر بامستی به نهوت اجرا یردند که قابلیرت ترراک  ارات
.خای به حداقل ممهن برسد

   ز اجرات خاکرمز روت بستر خای اات قابل انقباض مجراز نبوداره و اسرتفاده ا
.ر  با خاصیت خمیرت و قابلیت تورق زماد مجاز نمی با د
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خاکریزهای پرکننده

 ابه برات پرکردن ا راف پی ساختمان ااب دمواراات حائلب ترانشه لوله اا و مشر
.  آن از خاکرمزاات پرکننده استفاده می  ود

         اصل بر امنست کره از مصرالح خراکبردارت  رده در مهرل بررات خرای ارات
ا پرکننده استفاده  ود در غیر امنصورت مری تروان از قرضره خرای مناسرب ر     

.تامین کرد

          در صورت عردم دسترسری بره خرای مناسرب در مهرل مری تروان از مصرالح
.جامگزمن نظیر بتن سبک و  فته آاهی استفاده نمود
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آماده سازی بستر خاکریز

امن مرحله  امل عملیات زمر می با د:

بردا ت خای اات نباتی مطابق نظر دستگاه نظارت1.

تردا بره   ایر زمین بستر خاکرمزت از جنس خای اات رمزدانه سیلیسی ما رسری با رد اب  2.
وبیرده  سانتیمتر بستر  خ  زده  ده و سپس با تراک  خواسته  رده ک 15عمق حداقل 

. ود
  مورد نظر چنانچه زمین بستر خاکرمز از مصالح  ن و ماسه با د بامد سطح کار با تراک3.

.ریالژ و کوبیده  ود
مسرتی  چنانچه الزم با د خاکرمزت روت سطوح بتنی انجام  ودقبل از اجرات عملیات با4.

.سطح بتن کامال تمیز و مر وب با د
واد چنانچه خاکرمزت روت سطح سنگی با د بامستی از نبرود سرنه ارات سسرت و مر     5.

اضافی دمگر ا مینان حاصرل کررد و پرس از تمیرز و مر روب کرردن سرطح اقردام بره          
.خاکرمزت نمود دکتر مهدت روانشادنیا-عملیات خاکی و یودبردارت24
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خاکریزی در خاکریزهای باربر

وزمع و عملیات خاکرمزت بامد به صورت المه اات افقی صورت ییرد و نهوه ت
کرار  پخ  مصالح در المه اات خاکرمز بامد چنان با د که در ایچ قسمت از
.حفره و سوراخ به وجود نیامده و مصالح به صورت مهنواخت پخ  یردد

جرنس و  فاصله تخلیه مصالح خاکرمزت در مهل بامستی با توجه به ضخامتب
.میزان تراک  مصالح بامستی تعیین یردد

    ح و تنظی  و پخ  بامد به نهوت صورت ییرد که پرس از عمرل ترراک  سرط
ا ضخامتی کامال مهنواخت حاصل  ده و در جس  خاکرمز فضرااات خرالی بر   

.ریه اات مجزا و دانه بندت غیرپیوسته مشااده نشود
دکتر مهدت روانشادنیا-عملیات خاکی و یودبردارت26



خاکریزی در خاکریزهای باربر

        ن و ضخامت المه اا بامسرتی بره نهروت تعیرین یرردد کره پرس از عملهوبیرد
سرانتی مترر   15تهصیل تراک  مورد نظر ایچ یاه ضخامت المه تمرام  رده از   

.  تجاوز ننمامد

بهرار  حداکثر ضخامت خای قبل از کوبیدن با توجه به نوع خایب ما ین آالت
ر ار د. یرفته  ده و تجربیات کاریاای با روش سعی و خطا مشخص می  ود

.سانتیمتر تجاوز نمی نمامد30صورت ضخامت المه خای رمزدانه نهوبیده از 
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خاکریزی در خاکریزهای باربر

    روش پروکترور  % 100به  ور کلی مصالح بامستی حداقل با تراکمری معراد
.  آ تو اصالح  ده کوبیده  ود% 95استاندارد و ما 

   ب جهت تراک  بسته به نوع خای و مهل اجرا از غلتک ارات چررخ السرتیهی
اده مری  استوانه ات صافب پاچه بزتب پاچه فیلی ما ومبراتوراات کشنده اسرتف 

. ود

   رد تعداد یذراات متوالی در ار نوار و ار المه بامد چنان با د کره ترراک  مرو
ر از امچنین روت ا  افتادیی یذراات متروالی نبامرد کمتر   . نظر حاصل  ود

.  سانتیمتر اختیار  ود30
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خاکریزی در خاکریزهای پرکننده

   ی پخ  المه اا و کوبیدن خای اات پرکننده بامد با روش ارات سربک دسرت
چ مانند استفاده از غلتک اات کوچک دستی به نهروت صرورت ییررد کره اری     

.یونه صدمه به سازه وارد نشود

    15پخ  المه اا به صورت افقی بوده و ضخامت آن پرس از کوبیردن نبراد از
.سانتیمتر تجاوز نمامد

    روش پروکترور  % 95مقدار کوبیدیی خای اات پرکننده به  رور کلری حردود
.  استاندارد می با د
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ایمنی عملیات خاکی
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نکات ایمنی هنگام عملیات خاکی

    انی را انگام اجرات عملیات خاکی بامستی نزدمک تررمن امسرتگاه آتر  نشر
.نسبت به موضوع مطلع کرد

بامرد  درصورت برخورد با کابل اات برقب تلفن ما خطوط لوله آبب یاز و غیره
.کار را متوقف نمود و مسئولین را در جرمان قرار داد

و ما درختان بامستی  ورت قطع  وند که باعث خرابی ساختمان اات مجاور
.صدمه ا خاص نشوند
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نکات ایمنی هنگام عملیات خاکی

  ایر با یودبردارت پامدارت ساختمان اات مجاور دچار مخا ره می  رود بامرد
زمرر  اممنی آنها به وسیله  معب سپر و مهار کردن ساختمان اا و  مع بندت

.  پامه اا به  ور مطمئنی تامین یردد

 ز مهردمگر  در انگام حفارت با بیل و کلنه کاریران بامستی فاصله کرافی را ا
.رعامت کنند

   مرد  در یودا  اا و  یاراات عمیق که عمق آنها از مک مترر بیشرتر با رد نبا
.کاریران را به تنهامی به کار یمارد
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نکات ایمنی هنگام عملیات خاکی

   مترر بررات   1در زمین اات با ر وبت  بیعی می توان یودبردارت را ترا عمرق
متر برات خرای ر   1.5متر برات ماسه ر  دارب تا عمق 1.25ماسهب تا عمق 

.ام دادمتر برات خای بسیار متراک  بدون پامه اات اممنی و سپر حامل انج2و 

   مترر بره لبره یرود     /. 5خای بردا ته  ده را نبامد در فاصله ات نزدمرک ترر از
.  رمخت

در خای اات رمز ی ما ین آالت نبامستی در لیه یود قرار داده  وند.
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نکات ایمنی هنگام عملیات خاکی

       از 5در انگام کار ما رین آالت حفرارت افرراد غیرمسرئو  بامسرتی در دامرره
.عملهرد دستگاه قرار ییرند

ندراه اات  یبدار جهت عبور افراد بامستی دارات نرده اات حفاظتی الزم با  .
بامسرتی  و در صورتیهه امن راه اا برات عبور وسامل نقلیه استفاده مری  روند ن  

.  متر با د4عرض آنها کمتر از 

           بعد از وقروع بارنردییب  وفران و زلزلره و مرا سریل بامرد دمرواره ارات مهرل
.یودبردارت مورد بازدمد جهت ا مینان از عدم رمزش قرار ییرند
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نکات ایمنی هنگام عملیات خاکی

    یله در حفارمهات عمیق بامد انگام روز با استفاده از پررچ  قرمرز و  ربها بوسر
.چراغ اات خطر کاریران و عابرمن را متوجه ساخت

 ع در مواردت که حفارت زمر پیاده رو اا انجام می  ود بامد در زمر معبر از  رم
کیلرویرم برر مترر مربرع فشرار با رد       600و سپرت که قادر به تهمل حرداقل  

.استفاده کرد
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با تشکر از توجه شما
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