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 البحــــــــــــــــــثملخــــــــــــــــص 

حمال المرورية التي تؤدي الي العديد من العوامل البيئية واأل األسفلتيةتتعرض المنشآت الرصفية المكونة من الخلطات 
التي من شانها تقصير العمر الخدمي المتوقع لها. لهذا السبب، ساهمت العديد من و ضرار لي ظهور العديد من األإ

جراءات إختبارات معملية، ومن ثم تم التوجه لعمل إسبابها عن طريق أو  األسفلتيةضرار الخلطة أالدراسات في تحديد 
ضافة مواد للبيتومين واحدة من إي ضرر محدد. تعتبر عملية أمعينة لتعديل في تصميم الخلطة لغرض تحسين مقاومة 

اص الخلطة، وفي ن المواد في تحسين خو ، حيث ساهمت العديد م األسفلتية كثر الطرق شيوعا لتحسين مقاومة الخلطةأ
حدثته من ثورة تقنية ألما  األسفلتية النانوية على الخواص -ضافة الموادإ تأثيرنظار البحاث لدراسة تجهت أإيامنا هذه أ

و أضاف بشكل أالنانوية للبيتومين  -ضافة الموادإن إكدت أفي العديد من الصناعات االخرى. العديد من الدراسات 
. في هذه الورقة البحثية، سيتم عرض بعض من الدراسات التي تناولت سفلتيةاألخر في تحسين مقاومة الخلطة أب

والتي تتضمن مقاومة التقادم، التخدد، الكالل ومقاومة  ستخدام هذه الموادإب ضرارالتطور الحاصل في مقاومة األ
هتمام الورقة إ ختبارات التي يعتمد عليها في التقييم كانت موضع هم اإلأ يضا، عرض أضرار الناتجة من الماء. األ

 البحثية. اخيرا، ملخص عام يضم معظم ما توصلت له الدراسات السابقة يعرض في نهاية الورقة البحثية.        
 

 داء الخلطة  أختبارات تقييم إ، النانوية-الساخنة، المواد سفلتيةاألالخلطة : الكلمات الدالة

 المقـدمــة .1
بشكل عام من بيتومين كمادة رابطة وركام ومادة مالئة، والتي هي المكون الرئيسي للطبقة  األسفلتيةتتكون الخلطات 

العلوية للرصف المرن. أثرت اإلجهادات البيئية والمرورية على مستوى األداء للطبقة العلوية للرصف، وظهرت العديد 
مكونات الخلطة أو سوء في التصميم  لخواص تخص عد، وكان ظهورها نتيجة إمامن األضرار التي تم تصنيفها فيما ب

لمقاومة هذه األضرار، أجريت العديد من التجارب واإلختبارات لعمل نوع من التعديل في تركيبة الخلطة والتنفيذ. 
صيب من عمليات التعديل. . التعديل شمل إضافات مواد للبيتومين أو للركام وحتى المادة المالئة كان لها ناألسفلتية

عموما، معظم عمليات التعديل لم تأخذ طريقها للتنفيذ وذلك إما لعدم وجود دراسة شاملة وواضحة أو لكلفتها العالية 
[1,2.] 

أجريت العديد من التجارب لتعديل مكونات الخلطة، والتي كان محورها يدور حول مدى التأثير الذي يضيفه هذا 
أستخدمت عدة إضافات ومواد فائدته في تقليل أو تأخير ظهور االضرار المتوقعة. لطة و التعديل على خواص الخ

 لمكونات الخلطة كنوع من التعديل. عموما، كان النصيب األوفر من التجارب واإلختبارات من نصيب البيتومين.
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عزز  قد للبيتومين إضافة البوليمر وجد إن .عديل خواص البيتومينمن أهم المواد التي أستخدمت في ت أعتبر البوليمر
من حساسيته لدرجات الحرارة العالية وأدي الي تقوية المنشأ الداخلي للبيتومين وبالتالي إزدادت صالبته، والتي حسنت 

 -كذلك وفي ايامنا هذه ظهرت المواد .[2] من مقاومته للعديد من األضرار وزادت من المدة الخدمية المتوقعة للرصف
 والتي أحدثت ضجة بين البحاث في مختلف المجاالت لما أحدثته من تغييرات جذرية عند إستخدامها كإضافةالنانوية 

[3]. 
النانوية في مختلف المجاالت والتي من أهمها: المجال  -حدث تطور هائل في دراسة وإستخدام العديد من المواد

منذ عقد مضى، لوحظ لمجال الزراعي وكذلك اإلنشائي. العلمي، الصناعي، الطبي والرعاية الصحية، الطاقة، البيئة، ا
عدة دراسات مختلفة إن إضافة هذه المواد أدى الي حدوث نتائج مبهرة لم تكن في الحسبان في حال  لمن خال

 . [3] نانومتر( 111إستخدامها كمادة في حجمها الغير نانوي )أبعاد المواد النانوية أو إحداها يجب أن تكون في حدود 
إهتمام البحاث في المجال اإلنشائي بما في ذلك مجال هندسة الطرق. حيث بدأت التجارب  قطب هذا اإلكتشافإست

النانوية، وأظهرت نتائج مرضية جدا مما جعلها مادة جديرة باإلهتمام، ومنذ إكتشاف تأثيرها  -على عدة أنواع من المواد
 . [4] وحتى يومنا هذاالمدهش، لم تتوقف التجارب، بل وإزدادت يوما بعد يوم 

، ومدى األثر الذي أنتجته هذه اإلضافة. ولقد النانوية للبيتومين -شرت العديد من الدراسات نتائجها حول إضافة الموادن
النانوية كان لها أثر مبهر في تحسين خواص البيتومين والذي  -وجد إن كل الدراسات قد وصلت لخالصة إن المواد

وجد إن إستخدام هذه المواد قد أدى الي تحسن ملحوظ في خواص . سفلتيةاألإنعكس فيما بعد على خواص الخلطة 
ة ، حيث إن إضافتها أدت الي إنخفاض في حساسية البيتومين ضد الحرارة العالية وإرتفاع في صالبسفلتيةاألالخلطة 

خصوصا عند درجات الحرارة  وتعزيز في مقاومة التخدد سفلتيةاألالبيتومين، وبالتالي نتج عنه تطور في أداء الخلطة 
البيتومين بسطح الركام ومقاومة  على إلتصاقوإزدياد في عمر الكالل، كذلك إنخفاض ملحوظ في تأثير الماء  العالية

 [.11-3ج من تغلغل الماء داخل البيتومين ]ممتازة في تأخير حدوث اإلستحالب العفوي النات
النانوية كانت تحت التجربة، ولكن كان هناك تركيز أكثر على بعضها لما كان لها األثر الواضح في  -العديد من المواد

النانوي  -النانوي، التيتانيوم -النانوية، الكربون  -، من أهم هذه المواد : السليكاسفلتيةاألتأثيرها على خواص الخلطة 
اضيع مختلفة، ولكنها تصب في نفس المحور وهو كيفية العديد من الدراسات تناولت مو  وحيث أن النانوي. -والطين

وزيادة العمر الخدمي للرصف، لذا كانت دراسة تحسين مقاومة التخدد وزيادة  سفلتيةاألالرفع من درجة أداء الخلطة 
-من خالل عدة دراسات، إتضح إن هناك موادعمر الكالل والتقليل من تأثير الرطوبة والماء األكثر شيوعا من غيرها. 

المعدلة  سفلتيةاألمثال، وجد إن الخلطات نانوية تعمل على تحسين خواص معينة في الخلطة أكثر من غيرها. 
النانوي كانت ذو مقاومة عالية لظهور التخدد وزادت من عمر الكالل، بينما الخلطات -النانوية أو التيتانيوم -بالسليكا

النانوي أظهرت مقاومة ممتازة لـتأثير الماء على اإللتصاق أو حتى التماسك وكذلك حسنت  -المعدلة بالطين سفلتيةاأل
 .[11-3] وذلك نتيجة إلمتالكها لميزة ممتازة جدا وهي إمتصاص الحرارةكثير من ديمومة الخلطات 

 سفلتيةاألوالتي تتنبأ لحدًا ما بأداء الرصف المرن. يرتبط أداء الخلطة  سفلتيةاألأستخدمت إختبارات لتقييم أداء الخلطات 
على أي حال، لعمل مقارنة . األداءدرجة خواص كل من البيتومين والركام والمادة المالئة تؤثر في  إن بمكوناتها، حيث

 المعدلة والغير معدلة، كان من الالزم إجراء نفس اإلختبارات بنفس شروط اإلختبار سفلتيةاألعادلة بين الخلطات 
 .   [1,2] وضوابطه

النانوية  -المواد ستخدامعلى إ تسليط الضوء كتابة هذه الورقة هوالغرض الرئيسي من في النهاية، يجب التنويه بأن 
 والتي كانت من نصيب الخلطات المعدلة عند إختبارهاالنتائج اإليجابية  كإضافة للبيتومين وتسليط الضوء على
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بعض اإلختبارات التي تستخدم في تقييم  عرضتم باإلختبارات المعروفة لألداء والتي ستعرض في البنود القادمة. كذلك 
باإلضافة  حسب شروط وضوابط وذلك باالستناد الي المواصفات المعتمدة. والتي يتم إجراؤها سفلتيةاألأداء الخلطات 

، مع طرح صل اليهتم التو عرض نتائج بعض الدراسات. وأخيرا، سرد خالصة عامة لجميع الدراسات حسب ما ل
 إهتمام الورقة. ط توصيات عامة بناءًا على ما تم مالحظته من الدراسات مح

 إختبارات تقييم أداء الخلطات اإلسفلتية  .2

سيتم في هذا البند، من قبل البحاث.  سفلتيةاألالخاصة بالخلطات  ختباراتالعديد من األجهزة أستخدمت إلجراء اإل
-المتكونة من بيتومين معدل بالمواد سفلتيةاألفي تقييم األداء للخلطات  امهاستخدإ شاع اإلختبارات التي بعض عرض

التخدد، التشققات الناتجة من الكالل، التشققات الناتجة من  أختبارات لتقييم التقييم كل من ختباراتإ شملتالنانوية. س
 ضرار الرطوبة والديمومة.  أدرجات الحرارة المنخفضة، 

 التخدد 2-1
، والتي منها يتم تحديد معامل التخدد كما هو الحال في إختبار سفلتيةاأللتنبؤ بالتخدد للخلطات إختبارات ل تستخدم عدة

 Asphalt)سفلتي األ ( وإختبار محلل الرصفHamburg Wheel-track Testهامبورق لمسار العجالت )

Pavement Analyzer)كذلك أستخدمت  .، حيث إن هذه اإلختبارات تعتبر شائعة اإلستخدام بين البحاث
 indirect tension (IDT)مقاومة الشد الغير مباشر )ختبار إحديد مقاومة التخدد مثل ختبارات أخرى لتإ

strength test رتفاع ثابت )إالقص المتكرر عند ( وإختبارrepeated shear at constant height 

(RSCH) test .)التي طورت في في السنوات السابقة تم تطوير إختبار يقيس درجة التخدد بالتزامن مع المعايير 
 asphalt mixture performanceسفلتية )ختبار أداء الخلطة األإل جهاز الواليات المتحدة هذا اإلختبار هو

tester (AMPT).) باإلضافة لإلختبارات السابقة هناك اإلختبارات المتبعة في أوروبا مثل إختبار التخدد الفرنسي
(French rutting tester وإختبار بإستخدام )( جهاز مسار العجالت في المملكة المتحدةUK wheel 

tracking machine). 

 الكالل 2-2
وذلك وفقا للمواصفة ( كإختبار قياسي flexural fatigue testتمزق الناتج عن الكالل )الأعتمد إختبار 

AASHTO T 321. كذلك كان( إختبار الشد الغير مباشر للكاللIndirect tensile fatigue test)  
( مستخدما عند Nottingham Asphalt Testingهام لألسفلت )غوالذي يجرى عن طريق جهاز إختبار نوتن

 . بعض الدراسات

 المنخفضة الحرارة ناتجة عن تشققات 2-3
( لتقييم تأثير الحرارة المنخفضة على Indirect Tensile Tester (IDT)إختبار الشد الغير مباشر ) أستخدم

 . AASHTO T 322وذلك وفقا للمواصفةسفلتية ألقوة الخلطة ا

 ضرر الرطوبة  2-4



        والتقنية ةهندسيعلوم اللر الثاني لـــالمؤتم       

 ليبيا -صبراتة    9132 أكتوبر 13- 92
 

 

4 

. 

إذ وجد إنه بمجرد تعريض  ،ختباراتاإل العديد منبإستخدام  سفلتيةاألختبر تأثير الرطوبة على خواص األداء للخلطة ي  
أكثر  الخلطات للرطوبة بشروط محددة، يمكن تقييم أي متغير أو معامل بإستخدام اإلختبار الخاص به. على أي حال

 Lottmanلوتمان ) الشد الغير مباشر بإتباع إجراءات هما إختبار هما بين البحاثإستخدام يشاع إختبارين

procedure (AASHTO T 283))  هامبورق لمسار العجالت )إختبار وHamburg Wheel-track 

Test (AASHTO T 324)). 

 ديمومةال 2-5
 وتأثرها بالعوامل المحيطة. سفلتيةاألأجريت العديد من األبحاث لتقييم الديمومة والتي تبين معدل تقادم الخلطات 

والتقادم على المدى  (short-term aging) وجد إنه من المهم إجراء تقييم للتقادم على المدى القصير عموما،
، حيث يتم AASHTO R 30وذلك بإتباع اإلجراءات المنصوص عليها تحت بند  (long-term aging) البعيد

أستخدمت إختبارات التخدد لتقييم الخلطات بعد إجراء عملية تقادم المدى  معمليا. سفلتيةاألللخلطات  محاكاة التقادم
 الكالل للخلطات بعد إجراء عملية التقادم على المدى البعيد وذلك لتقييم ديمومتها.القصير، بينما أستخدمت إختبارات 

ستخدام العديد من إقبل وبعد التقادم ب سفلتيةاألالنانو في معظم األبحاث على الخلطة -على أي حال، أختبر تأثير مادة
 اإلختبارات واألجهزة لكل األضرار.  

 إضافة المواد النانوية للخلطات اإلسفلتية مناقشة تقييم  .3

 لما لها من تأثير مباشر وواضح على األداء الخدمي العديد من األضرار كانت موضع إهتمام بحث ودراسة للبحاث
والتي  . في هذا البند سيتم عرض نتائج بعض األبحاث التي كانت موضع إهتمام هذه الورقة البحثيةللرصف نشائيواإل

 . النانوية-خلطات اإلسفلتية المعدلة بالموادتخص أداء ال

 التخدد 3-1
النانوية للخلطات -، بإن إضافة الموادسفلتيةاألالنانوية على الخلطات -أكدت الدراسات التي أهتمت بدراسة تأثير المواد

وقللت من معدل حيث خفضت من تأثير درجات الحرارة العالية  ،رفعت من معدل األداء عند درجات الحرارة العالية
كانت محور  النانوية-والتي أهمها مادة السليكا النانوية-المواد من بعض. مقاومة التخدد من حسنتاالنفعال وبالتالي 

النانوية مخلوطة مع -السليكا . في دراسة أستخدمت مادةوكان لها أثر واضح في تقليل اإلنفعال إهتمام البحاث
، 111تمت دراسة اإلنفعال النهائي عند إجهادات . %7و 5، 3، 1للبيتومين بنسب ضيفت والتي أ النانوي -التيتانيوم

 . (Hamburg Wheel-track Testإختبار هامبورق لمسار العجالت )باسكال باستخدام  ك 511و 311
رقم  لشكل. اºد 01و 51عند  مقاومة التخدد اإلنفعال النهائي للخلطات المعدلة مما دل على تحسن في حيث إنخفض

 في دراسة أخرى، [. أيضا5]ºد 01عند درجة حرارة  %5اإلنفعال النهائي لخلطة معدلة بنسبة ( يوضح نتيجة 1)
والتي كانت نتائج إختبار التخدد  بالبوليمر كإضافة للبيتومين المعدل %4و 2بنسب  النانوية-استخدمت مادة السليكا

النتائج الممتازة لتشمل حالة الخلطات بعد عمليات التقادم على  مبهرة للغاية مقارنة بالخلطات الغير معدلة، وامتدت
 ضرر التخدد تحت التجربة، حيث بدأت التجربة الحد منعلى كان العمل  ،وفي بحث أخر[.0المدى القصير والبعيد ]

إختبار محلل الرصف  ستخدامإب سفلتيةاألوأختبرت الخلطات  ،%0و 4النانوية للبيتومين بنسب -بإضافة مادة السليكا
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مقاومة التخدد للخلطات المعدلة عند إختبارها  ولوحظ تحسن(، Asphalt Pavement Analyzer) سفلتياأل
 . º [9]د 55عند درجة حرارة 

 
 º [5]د 01النانوية عند درجة حرارة -(: االنفعال النهائي لبيتومين معدل بالسليكا3شـكل رقــم )

 الكالل  3-2
هذه  بإضافة وجد إنه حيث ،في مقاومة التشققات الناتجة من الكالل تحسن النانوية-المعدلة بالموادأظهرت الخلطات 

-بعض المواد .وأداؤها حدث تحسن في معامل القوة والشد للبيتومين وبالتالي إنعكست على خواص الخلطة المواد
 النانوية-التيتانيوم ،النانوية-كل من السليكا هي النانوية التي كانت ضمن محور إهتمام البحاث فيما يتعلق بالكالل

النانوية المستخدمة ونسبة اإلضافة -بإختالف المادة ختلفإالتطور المسجل من خالل األبحاث السابقة  النانوي.-والطين
بالخلطات للبيتومين، عموما كلها بينت إن عدد دورات األحمال زادت عند نهاية اإلختبار عند الخلطات المعدلة مقارنة 

-مثال، في دراسة تم إضافة مزيج من التيتانيوم .التقليدية، مما يدل على زيادة عمر الكالل وتحسن في أداء الرصف
 Indirect tensileختبار الشد الغير مباشر للكالل )إالنانوية للبيتومين بنسب مختلفة وأستخدم -النانوي والسليكا

fatigue test)د 41و 25، 5ك باسكال عند درجات حرارة  411و 251يمة ، حيث أجري عند إجهادات بقº 
. [5] عند الخلطات المعدلةزدادت إ لحساب عدد دورات الكالل. نتائج الدراسة بينت أن عدد الدورات حتى اإلنهيار

. %5و 0، 4، 2النانوي الي بيتومين معدل بالبوليمر بنسب -، أضيف الطين م 2115سنة  كذلك في دراسة أخرى 
. لوحظ مفارقات في إزدياد في عدد دورات الكالل ختبار الشد الغير مباشر للكاللعدد دورات الكالل بإستخدام إ أختبرت

ومن ثم إنخفضت عند الخلطات  %0الي  2للخلطات المعدلة حيث إزدادت عدد الدورات للخلطات المعدلة بنسب من 
( يوضح 2) رقم شكلالنانوية. ال-دياد نسب الموادز إمما دل على إختالف في خواص الخلطة عند  %5المعدلة بنسبة 

 [.11لهذه الدراسة ] سفلتيةاألدورات الكالل للخلطات 
 



        والتقنية ةهندسيعلوم اللر الثاني لـــالمؤتم       

 ليبيا -صبراتة    9132 أكتوبر 13- 92
 

 

0 

. 

 
 [11] النانوي-طينلبيتومين معدل بال عدد دورات الكالل(: 9شـكل رقــم )

 تشققات الناتجة عن الحرارة المنخفضة 2-3
إهتمام واسع نتيجة المعدلة لم تحظى ب سفلتيةاألاألبحاث الخاصة بدراسة تأثير الحرارة المنخفضة على أداء الخلطة 

مادة  ، حيث أستخدمت م 2113سنة  فيأ جريت دراسة لعدم الحصول على النتيجة المرجوة من هذه اإلضافة. 
إليجاد  ختبارإ ستخدامإختبر هذا التعديل ب. أ  ادة البيتومينبالكتلة من م %0و 4بنسب  النانوية كمعدل للبيتومين-السليكا

 وجد إن .ºد 21الي   11 -تتراوح من عند درجة حرارة منخفضة  (Dynamic modulusالمعامل الديناميكي )
عند الدرجات المنخفضة ولم  سفلتيةاأل هذه اإلضافة لم تكن على المستوى المطلوب في تحسين أداء الخلطة نتيجة

( يوضح 3) رقم . الشكلالغير معدلة سفلتيةاألمع أداء الخلطة  يكاد يكون متساوً  في األداء إال تحسن بسيط جدا يالحظ
 [.9] نتائج الدراسة

 

 

 [9الديناميكي عند ترددات مختلفة ]معامل ال(:3شـكل رقــم )
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 ضرر الرطوبة 3-4
إنخفاض في تماسك البيتومين مما  أو/و قد يؤدي الي فقدان اإللتصاق سفلتيةاألإلي داخل الخلطة  الرطوبة تسرب

الي  الي داخل طبقة الرصف العليا تسرب الرطوبة ويضعفها، حيث يؤدي سفلتيةاألمقاومة الخلطة ينعكس على 
، باإلضافة كون الحفربيتومين عن سطح الركام والذي تكون نتائجه حدوث إنسالخ في سطح الرصف وتإنفصال ال

 .  توسع في التشققات في حال وجودهال
أستخدم  في إحدى الدراسات،األضرار الناتجة عن الرطوبة. النانوية أظهرت نتائج إيجابية في مقاومة -العديد من المواد

متكونة من  سفلتيةأ( في تقييم ضرر الرطوبة على خلطات Indirect tensile testإختبار الشد الغير مباشر )
من وزن البيتومين. أظهرت النتائج إرتفاع في قوة الخلطة في الحالة  %4و 2النانوي بنسب -بيتومين معدل بالطين

. وعند إحتساب نسبة قوة الشد مقارنة بالخلطات الغير معدلة المعدلة سفلتيةاأل الرطبة للخلطاتكذلك و  الجافة
((TSR)Tensile strength ratio) للخلطات قبل  للخلطات، وجد أنه حدث تطور ملحوظ في مقاومة الرطوبة

يوضح  (4) رقم الشكل. [10] الي البيتومين النانوي -. هذا التطور يرجع إلي إضافة مادة الطينوبعد عمليات التقادم
وتم إستخدام  ،النانوي مستخدما كإضافة لبيتومين معدل بالبوليمر-الطين كان وفي دراسة أخرى  أيضا نتائج الدراسة.

 Indirectنوعين مختلفين من الركام. أختبرت الخلطات المعدلة والغير معدلة بإختبار قوة الشد الغير مباشر  )

tensile strength)أيضا تم ،(( إحتساب نسبة قوة الشدTSR )Tensile strength ratio) للخلطات 
إضافة لما سبق، كان . [5] إنه حدث تحسن في مقاومة تأثير الماء على مقاومة الخلطة للخلطات المعدلةوجد  ها.كل

وما مدى مقاومتها للضرر المائي.  سفلتيةاألالنانوية نصيب في دراسة تأثير إضافتها على خواص الخلطات -للسليكا
إختبار الشد الغير مباشر النانوية للبيتومين المعدل بالبوليمير بنسب مختلفة، وأستخدم -فقد إضيفت السليكا

(Indirect tensile test ووجد إن هذه اإلضافة قد )هذه النتيجة تبين إن عززت من مقاومة الضرر المائي .
ضد تغلغل  سفلتيةاأل أدت لتقوية البنية الداخلية للبيتومين وبالتالي زادت من مقاومة الخلطاتالنانوية قد -إضافة السليكا

 .[6] الماء

 

 [10] (TSR)نسب قوة الشد (: 4شـكل رقــم )
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 الديمومة 3-5
وكيفية تأخيره أو منعه. أضيفت العديد  سفلتيةاألبدراسة تأثير التقادم على ديمومة الخلطة العديد من الدراسات أهتمت 

 م 2114سنة أجريت النانوية للبيتومين وأختبرت تأثير هذه اإلضافة بإستخدام عدة إختبارات. في دراسة -من المواد
لبيتومين معدل بالبوليمر. أجريت عمليات التقادم على المدى القصير  %4و 2بنسبة  النانوية-السليكا مادة أضيفت

( Resilient modulus testأختبرت الخلطة بإستخدام كل من إختبار معامل الرجوعية )والمدى البعيد. 
بينت نتائج اإلختبارين إن الخلطات المتكونة من (. Dynamic creep testوإختبار الزحف الديناميكي )

درجة  41النانوية أظهرت تحسن كبير في مقاومة التخدد عند إجراء التجارب في درجة حرارة -معدل بالسليكاال بيتومينال
إزداد عمر الكالل بينما  ،(5) رقم لشكوالمدى البعيد كما هو موضح بال القصير للمدى بعد إجراء عملية التقادم مئوية

كما هو موضح  ختبار الخلطات بعد إجراء عملية التقادم البعيدإعند  النانوية-مقارنة بالخلطة الغير معدلة بالسليكا
 .[6] (0) رقم لشكلبا
 

 

 [0] نتائج معامل الرجوعية بعد إجراء عمليات التقادم على المدى القصير والبعيد (:5شـكل رقــم )
 

 

 [0للخلطات ]إختبار الزحف الديناميكي بعد إجراء عمليات التقادم البعيد  نتائج (:0شـكل رقــم )
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 التـوصيـاتالخاتمة و  .4

النانوية على خواص األداء للخلطة -بدراسة تأثير إضافة الموادعرضت هذه الورقة البحثية بعض الدراسات التي أهتمت 
. العديد من اإلختبارات بينت إن تحسن في أداء الخلطات قد سجل. أيضا، بعض نتائج اإلختبارات أعطت سفلتيةاأل

م فيما يلي عرض ملخص ما ت .عة والتي عرضت في هذه الورقةمقاومة بعض األضرار الشائمؤشر جيد جدا على 
 التوصل له:

النانوية. حيث بينت -المعدلة بالمواد سفلتيةاأل للخلطاتأظهرت اإلختبارات الخاصة بتقييم التخدد تحسن ملحوظ  -1
االثر الواضح في عملية تحسن األداء عند الدرجات النانوي كان لها -التيتانيومو  راسات إن إضافة السليكا النانويةالد

التشققات الناتجة من تأثير رتفعت مقاومة إإزداد عمر الكالل و  أيضا،. مما يعني إنخفاض في حدوث التخدد المرتفعة
 النانوية.-الكالل عند إستخدام المواد

بين  حيث تحسنت خاصية اإللتصاقالنانوية. -مقاومة األضرار الناتجة من الماء عند إضافة الموادإزدادت  -2
للبيتومين المعدل وكان تأثير تسرب الماء أقل مقارنة  التماسكالبيتومين وسطح الركام، باإلضافة إلي تحسن في 

 . النانوية-بالمواد بالخلطات الغير معدلة
النانوي والسليكا -الطينالنانوية. إذ وجد إن -بعد إضافة المواد تحسنت بشكل واضح مقاومة التقادم نتيجة األكسدة -3

 يؤدي إلي تحسن فيمما  ،التقادم على المدى البعيدأيضا النانوية أدت الي تأخير في التقادم على المدى القريب و 
 خاصية الديمومة وبالتالي توقع في زيادة العمر الخدمي للرصف.

بالرغم من إن الدراسات حول تقييم تأثير درجات الحرارة المنخفضة لم تكن كافية، إال إن بعضها بين إن إضافة  -4
 الغرض المطلوب في مقاومة التشققات الناتجة من الحرارة المنخفضة. النانوية لم تؤدي -المواد

 أي إال إنه لم تكن هناك، سفلتيةاألات بالرغم من إن معظم الدراسات أظهرت تحسن في مقاومة بعض األضرار للخلط
الخاصة  واألبحاث . ووجد إن الدراساتللخلطات المعدلة دراسة متكاملة وشاملة كل النواحي الخاصة بخواص األداء

عليه، النانوية. -إختبارات البيتومين المعدل بالموادال تزال قليلة جدا مقارنة بالدراسات التي شملت  سفلتيةاألبالخلطات 
وأيضا الخلطات  النانوية-بالمواد أهم التوصيات المقترحة هو إعداد برنامج متكامل لعملية إختبار البيتومين المعدلمن 

إضافة لما سبق المعدلة مع التركيز على إختبار كل الخواص الخاصة باألداء حسب المواصفات المتبعة.  سفلتيةاأل
لفة أظهرت إختالف واضح في نتائج اإلختبارات الخاصة بالخلطة النانوية بأنواعها وأشكالها المخت-وحيث إن المواد

 النانوية.   -، عليه يجب توسيع البحث ليتم تحديد األضرار وما يحسنها من الموادسفلتيةاأل
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