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ملخــــــــــــــــص البحــــــــــــــــــث
يعتبر قطاع النقل من أهم القطاعات التي تدعم العملية االقتصادية ويعتبر الركيزة األساسية لالقتصاد القومي حيث

يمثل قطاع النقل الدعامة األساسية لتقدم الدول ومقياس مهم للتطور والرقي الحضاري لهذا ظهرت الحاجة لوجود

الطرق بمواصفات فنية ممتازة تكون فيها الحركة المرورية مريحة ومنتظمة وخالية من المشاكل .من المعلوم ان قوة
الخلطات األسفلتية تكمن بقوة التالصق بين المكون الرئيسي (الركام) و الذي يشكل ( )%09-09من الوزن الكلي

للخلطة األسفلتية والذي يعول عليه في تحمل االجهادات الناتجة عن االحمال المرورية والعوامل البيئية المحيطة وبين
المادة الرابطة (األسفلت) .ويعتبر الضرر الناجم عن الرطوبة من االسبا

الرئيسية المسببة في انهيار الطرق األسفلتية

حيث ان التصريف السيء لمياه االمطار من على الطرق األسفلتية وبقاءها على السطح قد يزيد من حدة هذا التأثير.

ولدراسة تأثير الرطوبة تم استهداف سبعة طرق وتم استخراج ستة عينات من كل طريق وكل هذه الطرق واقعة بمنطقة

الخمس وهذه العينات هي عبارة عن عينات اسطوانية ذات قطر 100 mmاخذت ابتداء من الطبقة األسفلتية العلوية
إلى طبقة االساس الحبيبي بواسطة جهاز قطع واستخراج العينات ( )Core Testتم اختيار مواقع اجراء اإلختباربحيث

تم اخذ نموذج لكل مسافة  999متر على طول الطريق وهي تفي الستيفاء متطلبات المواصفات االمريكية
( .)AASHTO T168وتم اختبار العينات بواسطة اختبار الشد غير المباشر(غير المباشر) وتحديد نسبة الشد غير

المباشر لدراسة مدى تأثير الرطوبة عليها عند إخضاعها لعدد ثالث دورات من التجمد والذوبان واظهرت اإلختبارات

نتائج مختلفة من طريق ألخر في قيم الشد غير المباشر وبينت الدراسة مدى تأثير الرطوبة الواضح على اضعاف قوة
الخرسانة األسفلتية حيت اظهرت النتائج انخفاض في قيم الشد غير المباشر بعد تعرضها للرطوبة.
الكلمات الدالة

الطرق األسفلتية  ،التجريد  ،الرطوبة  ،الشد غير المباشر.

 .1المقـدمــة
من المعلوم ان قوة الخلطات األسفلتية تكمن بقوة التالصق بين المكون الرئيسي (الركام) والذي يعول عليه في تحمل

االجهادات الناتجة عن االحمال المرورية والعوامل البيئية المحيطة وبين المادة الرابطة (األسفلت).و في السنوات

األخيرة أظهرت بعض الطرق األسفلتية المنفذة حديثًا انه يحدث بها انهيارات سابقة ألوانها مما يترتب على ذلك من
آثار سلبية على كل من سالمة الطرق واالقتصاد والسائق وكثي اًر ما يكون نمط الفشل مرتبطا بالحمل (التآكل والتعب)

وأحياناً الضرر الناتج عن الرطوبة في بعض األقسام التي يتم تصريف المياه منها بشكل سيئ وهو من أنواع الفشل
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الرئيسية الموجودة في تلك الطرق المشيدة حديثًا .المشكلة تتمثل في تأثير الرطوبة والتي تعمل على التجريد بواسطة
الماء الذي يدخل إلى مسام الركام ويضعف قوى التالصق بينه وبين األسفلت مما يؤدي إلى ضعف الرصف ضد

مختلف األحمال مسببا مجموعة من العيو على هياكل الطرق األسفلتية.

هناك العديد من الدراسات التي قام بها الباحثون لتقييم حالة الرصف لعدد من الطرق األسفلتيه لتحديد برامج الصيانة

الالزمة لهذه الطرق حيث تم في هذه الدراسة استخدام طريقة (مؤشر حالة الرصف) Pavement Condition Index

( )PCIلحصر العيو

المختلفة الموجودة بالطرق ] .[1وفي دراسة أخرى (جاسم علون  )2919لعيو

الرصف في

الطبقة السطحية لطريق اسفلتي تم تقييم طريق باستخدام قيم مؤشر حالة الرصف ( (PCIو قد توصل الباحث إلى ان
تفكك سطح الرصف وتأثير الجو هما من العوامل الرئيسية لتفاقم العيو برصف الطريق .وكان السبب هو عدم جودة
الخلطة األسفلت ية للطبقة السطحية وعدم ضبط نسب مكوناتها وقلة المواد الناعمة وعدم ترابطها مما ادى إلى ظهور هذه
العيو بسطح الرصف ].[2
ان الضرر النجم عن الرطوبة هو سبب رئيسي لحدوث الفشل في الرصف المرن وذلك بسبب خسارة الربط أو التقشر
الناتجة عن وجود الماء بين األسفلت والركام .ووجد ان العديد من العوامل مثل خصائص الركام وخصـائص األسفلت

والبيئة والحمل المروري وطريقه التنفيذ والتصريف يمكن ان تساهم في التقشر(التجريد) ].[3

وفي اآلونة االخيرة ظهرت الحاجة لوجود بدائل أكثر اقتصادية نظ ار للتكلفة العالية للرصف المرن وتم التوصل إلى ان

خلطات المستحلبات البيتومينية الباردة  (CBEM) Cold Bituminous Emulsion Mixturesالتي لها عده مزايا

بيئية اقتصادية بالمقارنة مع الخلطات األسفلتية الحارة  )HMA( Hot Mix Asphaltولكنها قليلة االستخدام بسبب
ضعف ادائها وحساسيتها للماء عالوة على ذلك فأنه من المستحيل استخدامها لرصف الطبقات السطحية بدون معالجتها

او تحسينها ] .[4وفي دراسة اشارت إلى ان االثر اإلتالفي للماء من اهم مشاكل الفشل التي تؤثر على كفاءة الطرق
األسفلتية والذي يعمل على تقليل قوة الربط بين مادة األسفلت والركام ].[5

وتحدث األ ضرار الناجمة عن الرطوبة في أشكال ودرجات مختلفة من الشدة والسبب األساسي للضرر الناتج عن
الرطوبة هي عملية التجريد التي تعمل على تقليل رابطة االلتصاق األسفلت بالركام ].[6

 .2الجانب العملي و المنهجية
ثم استهداف سبعة مواقع بواقع ستة عينات لكل موقع من هذه المواقع الواقعة بمدينة الخمس من اجل تقيمها ودراسة
مدى تأثير الرطوبة عليها وعلى خواصها .تم أخذ العينات باستخدام جهاز كهروميكانيكي يستخدم في استخراج عينات
اسطوانية ذات اقطار مختلفة وذلك عن طريق الحفر بالدوران الستقطاع عينات اسطوانية ،يتركب الجهاز من محرك

وذراع توجيه وعجالت وحامل المثقا

و المثقا  .والمثقا

هو عبارة عن اسطوانة مسننة من االسفل مصنوعة من

الفوالذ تدور بسرعة ومزودة بماسورة ضخ مياه من اجل التبريد وكان قطر االسطوانة المستخدمة  199mmوالعينات
هي عبارة عن عينات اسطوانية ذات قطر 100 mmاخذت من الطبقة األسفلتية العلوية إلى طبقة االساس الحبيبي

بواسطة جهاز استخراج العينات والشكل  1يوضح شكل الجهاز وشكل العينات المستخرجة من الطرق.
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 1.1اختبار الشد غير المباشر ()ITS
لقد تم تطوير العديد من اإلختبارات المعملية لتقييم مدى حساسية الخلطات األسفلتية للرطوبة ولكن هذه اإلختبارات ال
تقوم بمحاكاة الظروف الحقلية المتمثلة إما في تجريد األسفلت من الطبقة السطحية أو فقدان القوة في الخرسانة

األسفلتية ومع ذلك يمكن استخالص معلومات مفيدة من هذه اإلختبارات ومن اكثر اإلختبارات المتبعة
حاليا AASHTO T 283وهي الطريقة األكثر استخداما لتقييم قيم التجريد المحتملة.

شكل ( )1الجهاز المستخدم في الدراسة وشكل العينات المستخرجة

 1.1.1تحضير العينة
تم قطع واستخالص العينات التي أخذت من الطبقة السطحية للطرق لتحاكي االشتراطات الالزمة لتحقيق اختبار الشد
غير المباشر ) (ITSبسمك  67 mmوبقطر.100 mm

 1.1.1اختبار العينات
تم تقسيم العينات إلى مجموعتين المرحلة االولى والتي تضم المجموعة االولى وهي المجموعة المرجعية او العينات
الجافة وهي مكونة من ثالث عينات لكل موقع و التي تم اجراء اإلختبار عليها بعد عملية القص والتجفيف واخذ
االقياسات عليها ومن ثم وضعها في درجة ح اررة الغرفة لمدة  22ساعة والشكل  2يوضح شكل ترقيم وارشفة العينات.
المرحلة الثانية والمتمثلة في المجموعة الثانية من العينات والتي تعرضت فيها العينات للرطوبة وفي هذه المرحلة يتم

تعريض  3عينات إلى دورات متتابعة قياسية قاسية بداية بغمر العينات بالماء في درجة ح اررة الغرفة ℃ 29لمدة 22
ساعة متواصلة داخل حوض مائي كما في الشكل .3

شكل ( )2العينات المرجعية

شكل ( )3العينات داخل الحوض المائي
1
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وبعد ذلك تغلف العينات بأغلفة بالستيكية وتغلق باحكام وتوضع في المجمد (الفريزر) لمدة  22ساعة متواصلة وذلك
بعد اخراجها من المياه كما في الشكل  2ومن ثم توضع العينات في داخل الحمام المائي عند ℃ 09لمدة  22ساعة

كما في الشكل ( )9هذه العملية تحاكي ظاهرة التجمد والذوبان في الخرسانة األسفلتية وتكرر هذه العملية ثالثة م ارت
متواصلة لكي يصبح لدينا ثالث دورات تجميد وذوبان.

شكل ( )2العينات داخل المجمد

شكل ( )9الحمام المائي للعينات

وتم اجراء اإلختبار ع لى هذه العينات لتبيين مقدار اقصى حمل بواسطة جهاز الشد غير المباشر  ITSوالشكل 0
يوضح الجهاز المستخدم في اإلختبار وطريقة وضع العينة .ويتم فيه هذا اإلختبار تسليط حمل متحرك بمعدل 50.8
 mm/minويتم تسجيل اقصى حمل للعينة ) (Pقبل الكسر والذي يظهر على لوحة جهاز الحاسو

المشغل للجهاز

وتظهر ايضا قيمة التدفق (االزاحة) مند بداية تسليط الحمل حتى لحظة الكسر والشكل  7يوضح القراءات التي تظهر
على شاشة الحاسو .

شكل( )0الجهاز المستخدم في الدراسة وطريقة اختبار العينات

شكل( )7القراءات الظاهرة على سطح الحاسو
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تحليل ومناقشة النتـائـج
1.4نتائج اختبار الشد الغير مباشر( )ITSللعينات المرجعية
في الشكل  8قيم الشد غير المباشر للعينات المختبرة لجميع الطرق المستهدفه للدراسة.
ITSd

ITSw

)ITS (KPa

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

أسم الطريق
شكل ( )8قيم  ITSللعينات المرجعية والعينات الرطبة
الشكل السابق يوضح أن طريق االلبان أعطت أقل قراءة و كانت أضعف الطرق من حيث مقاومتها إلجهادات الشد

غير المباشر بينما اعطت طريق قوقاس نتيجة جيدة مقارنة بباقي الطرق تليها طريق المشعو وطريق التركية اما باقي

الطرق فتفاوتت وتعتبر ذات قراءات متوسطة .من الشكل السابق أيضا يالحظ االنخفاض في القراءات لقيم الشد غير
المباشر في العينات المعرضة إلى ضرر الرطوبة مقارنة بالعينات المرجعية و كانت النسب متفاوتة من طريق إلى
أخرى.
 1.4نسبة مقاومة الشد غير المباشر TSRI
نسبة قيمة الشد هي النسبة المئوية لقيم الشد الغير المباشر الرطبة على قيم العينات المرجعية التي تتوضح من

الشكل.0
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شكل ( )19نسبة مقاومة الشد TSRI

 4الخالصة والتـوصيـات
تعتبر الرصفات المرنة حساسة للمناخ (للتأثير البيئي سواء من ناحية الح اررة او الرطوبة) ونتيجة لذلك صممت لتلبيتها
للظروف البيئية الموجودة حسب التاريخ المناخي لمنطقة معينة ففي حالة زيادة هطوال ألمطار من المتوقع أن تزيد

حاالت التجريد في الخلطات األسفلتية الساخنة  HMAفعند تصميم الخلطات األسفلتية وفقا للمناخ المحيط ستكون
ارصفة األسفلت ذات عمر اطول ولن تعاني من التلف و مع ذلك فإن طبيعة التجريد تعتمد على كيف ومتى يتم دخول
المياه لألسفلت باإلضافة إلى سلسلة من العوامل المتعلقة بالتصميم والبناء والتحميل كلها عوامل تساهم في زيادة ضرر

الرطوبة على أرصفة األسفلت.
أن مشاكل التصريف هي السبب الرئيسي لضرر الرطوبة داخل األرصفة األسفلتية لهذا يجب أن تكون األولوية اإلزالة
السريعة للمياه من طبقات الرصف األسفلتي باإلضافة إلى ذلك هناك حاجة ماسة لممارسات البناء الجيدة إذا ينبغي

تجنب ضرر الرطوبة بمراعاة الميول الطولية و الجانبية اثناء تنفيد الطرق األسفلتية من اجل ضمان سالسة التصريف
للمياه و ضمان استيفاء مستويات الدمك المستهدفة للوصول ألقل نسبة من الفرغات الهوائية داخل االرصفة األسفلتية.

ويعتبر استخدام الخرسانة األسفلتية المسامية من أفضل الطرق لتجنب اضرار الرطوبة داخل االرصفة األسفلتية.
وباستخدام االضافات التي تعزز قوة الربط في الخرسانة األسفلتية كالبوليمرات والجير واالسمنت يمكن أن يعزز قوة
الترابط بين مكونات الخلطة األسفلتية.
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