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سفلت العادي أو المعدل مع وجود ألهي عبارة عن كتلة متماسكة من الركام بتدرجات مختلفة ومغلفة باسفلتية ألالخلطة ا
فراغات هوائية , وتستعمل الخلطة اإلسفلتية في رصف الطرق وصيانتها والساحات والمطارات ومواقف السيارات وغيرها 

وفى هذه   مكونات الخلطة .لسفلت مادة رابطة ألاو في تكوين الهيكل اإلنشائي للخلطة عنصرا رئيسا  , ويعتبر الركام 
سفلتيه , و هي عبارة عن خلطة متجانسة أل( ا Surface dressing)السطحية  التكسيةخلطة   ميمالدراسة تم تص

 ىسفلت  باستخدام طريقة مارشال التي تطبق علألمن الركام بتدرجات مختلفة ونسب محددة من المواد المالئة مغلفة با
هذه الطريقة من أشهر الطرق المستخدمة سفلت الصلب , وتعتبر ألالساخن باستخدام ا ىسفلتية علألخلطات الرصف ا

سفلتية , وذلك لسهولتها وتوفر المعدات الخاصة بها  . وتم استخدام  تدرجين من الركام  ذات ألفي تصميم الخلطة ا
سفلتية السطحية المعتمدة من مصلحة الطرق  ألسفلت وفق متطلبات الخلطة األ( واmm – 5 mm) 01حجم 

خلطات    أجريت الركام  للتأكد من  جودته  ثم كافة  االختبارات المعملية علىتم  أجراء  حيث  .الليبية  والجسور
(  وتم  اختبارها   % 1..7,  7,  1..6,  6,  1...,  .,  1..0مختلفة )  ةنييبيتوم سبع محتويات  تجريبية  ذات

ي  تصميم  خلطة األمثل  والمستخدم  ف ( O.B.C)  نييبطريقة  مارشال  وذلك  للحصول  على  المحتوى  البيتوم
 الخلطة  مالئمة  لالستخدام  في  الفنية . وتعتبر هذهلمواصفات طبقا لجيدة  أعطت نتائج  التي التكسية السطحية

المحطات الدراجات الهوائية و أكتاف الطرق وبعض  ممرات العادية و االسمنتيةالخرسانة  أرصفة  المشاة  بدال من
سم  .0سمكها ما بين  الحبيبي يتراوح على طبقة من األساس سم .بسمك آليا تفرش إذ المرور الخفيف  ذاتوالممرات 

جملة من التوصيات  التي  وتوصلت الدراسة إلى  باهظة .ال غير ديةاالقتصاوتكلفتها  وذلك  لسرعة تنفيذها سم 01إلى 
 أهمها : من

استخدام المواد المحلية واالستفادة منها في تصميم التكسية السطحية ألرصفة  المشاة بدال من الخرسانة  -0
 العادية  تفاديا  لبعض العيوب  التنفيذية  .االسمنتية 

 .الحركة مسار الخارجة عن  لمركباتلوقوف اامن  مأوى استخدام التكسية السطحية في أكتاف الطرق لتامين  -0
سية  السطحية  في  مسارات  الدراجات  الهوائية داخل  مخططات  المدن تشجيعا  استخدام  التك -3

 ا  و اقتصاديا و صحيا .يالستخدام  هذا  النمط  من  وسائل  النقل لما  له  من  أثار  ايجابية  بيئ

mailto:Alrabib67@yahoo.com
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باختيار  إجراء دراسة لمصادر الركام بليبيا من حيث الجودة والمواصفات وذلك تسهيال للباحثين والمهندسين -0
  أجودها .
 , تدرجات الركام . ( O.B.M )الخلطة األسفلتية ) الخلطة البيتومنية ( , المحتوى البيتومينى األمثل : الكلمات  الدالة

 

  .المقدمة0
ونسب  (mm -5 mm) 01 هي عبارة عن خلطة متجانسة من الركام بتدرجاتسفلتيه ألا السطحيةالتكسية خلطة 

سفلت الذي يعمل كرابط لحبيبات الركام لتكوين كتلة كثيفة متماسكة عندما تلتصق ألمحددة من المواد المالئة مغلفة با
وتستعمل  خصائص مكوناتها.بسفلتية ألالخلطة اجودة مع بعضها البعض وهذا يؤدي إلى زيادة متانة الخلطة ويتأثر 

كل من الشكل رقم كما موضح في   [1]خفيفة مرورية  أحمالذات الساحات و سفلتية في أرصفة المشاة ألاالتكسية خلطة 
 .( 0) ( والشكل رقم0)

        

 [1]سفلتية ألا السطحيةالتكسية بخلطة  ذهمنف ساحة: ( 0) رقم شكل      [1] سفلتيةألا السطحيةة التكسي خلطة برصيف مشاة منفذ : ( 0)رقم  شكل 

سفلتية المتمثلة في الركام بأحجامه المختلفة ألالمواد األساسية الداخلة في تكوين الخلطة او يتم تصميمها لمعرفة جودة 
سفلتي األمثل وتحديد نسب الخلط مع ألوالمادة الرابطة والتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات , وأيضا تحديد المحتوى ا

( ثم تفرش MCOبعد رش طبقة التشريب األولى )سفلتية أليتم تنفيذ الخلطة او  األخذ في االعتبار العامل االقتصادي .
مباشرة بعملية المداحل ( , وتقوم 3)رقم  ة فرش اإلسفلت كما موضح في الشكلسفلتية بواسطة ماكينألفوقها الطبقة ا

 .تشوهات  لحصول على سطح مدموك بدون أيلالدمك بعد انتهاء الفرش 

 

   [1] سفلتيةألاالتكسية  السطحية فرش طبقة : ( 3)رقم  لشكلا

http://www.google.com.ly/imgres?imgurl=http://www.coldmac.co.uk/images/coldmac_banner1.jpg&imgrefurl=http://www.coldmac.co.uk/&h=396&w=630&tbnid=NpsKsI0OyJZ4sM:&docid=Eo07NEN50ri5eM&ei=ap9IVuagCsarU66TougH&tbm=isch&ved=0CHcQMyhSMFJqFQoTCOb95pPakskCFcbVFAodrokIfQ
http://www.google.com.ly/imgres?imgurl=http://www.pavingexpert.com/images/stone/stone219.jpg&imgrefurl=http://www.pavingexpert.com/stonpv02.htm&h=235&w=310&tbnid=8r2ys4Zj9pMx_M:&docid=vNhKE2j8iyUUEM&ei=jZ9IVvXqBoH8UoqQr7gF&tbm=isch&ved=0CEkQMyhGMEY4ZGoVChMIteW7pNqSyQIVAb4UCh0KyAtX
http://www.google.com.ly/imgres?imgurl=http://www.ebroadsurfacing.co.uk/images/homepage-image-1.jpg&imgrefurl=http://www.ebroadsurfacing.co.uk/surface-dressing.html&h=184&w=250&tbnid=NFMe2ufMSQaFQM:&docid=r8OH9NknJc_V3M&ei=ap9IVuagCsarU66TougH&tbm=isch&ved=0CEsQMygmMCZqFQoTCOb95pPakskCFcbVFAodrokIfQ
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العادية والتي وجد االسمنتية  بالخرسانة همنفذاتضح جلها  خالل الزيارات الميدانية لبعض أرصفة المشاة المنفذة محليا و 
الزمن كما موضح في الشكل  من فترةنتيجة للعوامل الجوية بعد مرور  تاقلتشقا  بها بعض المشاكل الفنية من أهمها

ة  بتنفيذ  فواصل  التمدد وصعود حشوة الفواصل التي  تحتوى  وجود  بعض  العيوب  الفني  إلى  إضافة . (0رقم )
 خاصة  أثناء  فصل  الصيف  بسبب  ارتفاع  في  درجة  الحرارة .على مادة البيتومين كأحد  مكوناتها 

 

 العادية االسمنتية التشققات بأرصفة المشاة المنفذة  بالخرسانة : ( 0الشكل رقم )

     تية , ونسب المواد الداخلة فيهاسفلألاالتكسية السطحية التعرف علي كيفية تصميم خلطة  تتمثل أهمية الدراسة في
وخاصة   عليه مالئم  للسير  ي كسطح  مستو  اتنفيذه وسرعةاالستفادة من المواد المحلية  كالركام بتدرجاته المختلفة و 
أكتاف الطرق   تنفيذ ومة  لالنزالق  فيلمشاة  وذات  مقااأرصفة  في تنفيذ عند استخدامها الخاصةذوى االحتياجات  ل

  والساحات . كما  تعتبر  ذات  تكلفة  اقتصادية  جيدة  و مقاومة  للظروف  الجوية  .

 الجانب العملي  و المنهجية .0
إجراء و  (الغربيبالجبل ) كسارات وادي الحي مصدرالمن المطلوبة  هالركام بتدرجات في إحضارالجانب العملي تمثل  

البيتومين  تم توريد, كما األسفلتية  الخاصة بتنفيذ  الخلطات الفنيةللمواصفات  مدى مطابقته للتأكد من عليه االختبارات
المواصفات ذات  سفلتية بطريقة مارشالألاالسطحية  التكسيةخلطة تصميم , ثم من مصفاة  الزاوية  ( 71 / 61) 

 محتوياتب و الثبات , االنسياب , التماسك , المرونة , قابلية التشغيل , مقاومة االنزالق (الكثافة , المطلوبة وهي ) 
 العلمياستخدام األسلوب بوتم أتباع المنهج الوصفي (   O.B.C) سفلتي األمثلألالمحتوى التحديد مختلفة  إسفلتية

األمثل لتحديد المحتوى البيتومينى  التجريبيخلطة التكسية السطحية والمنهج  تصميم لوصف طريقة الهندسي
O.B.M))  لمقارنة النتائج المتحصل عليها بحدود مواصفات  القياسيوكذلك المنهج( ASTM ) الخلطة    أعداد, ثم

 يبين البرنامج العملي. ( .)رقم والشكل  األمثل   ياألسفلتبالمحتوى  النهائية 
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  .المتبع البرنامج العملي : (5)رقم  الشكل 

 المعملفي  المواد تجهيز

Preparation Materials in Laboratory 

 الركام اختبارات

Aggregates tests 

 التحليل المنخلي)التدرج(

Sieve analysis 

 القوة

Strength 

 الكثافة النوعية ونسبة االمتصاص

Specific gravity and 

absorption percentage 

 التهشيم

Crushing 

 التآكل

Corrosion 

 الصدم

Impact 

  Preparation of Marshall Samples تجهيز عينات مارشال

  Optimum Asphalt Contentاألمثل  سفلتيألتحديد المحتوي ا

 (( Results & Analysis  النتائج تحليل

 االستنتاجات والتوصيات

Conclusion and Recommendations 
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  النتائج  والمناقشة :.3
 الركام :االختبارات  المعملية  على   3.1

نتائجها   وكانت (  ASTM) حسب مواصفاتمعرفة الخواص الطبيعية والميكانيكية لالركام  ىتم إجراء االختبارات عل
  : التاليعلى النحو  

                Sieve Analysis Test (ASTM C-117)   (اختبار التحليل المنخلي )التدرج 3-0

مناخل  قياسية  وفق    تحديد التدرج الحبيبي للركام الخشن والناعم باستخدام مناخل ذاتالغرض من هذا  االختبار 

 ( يبين  التدرج  داخل  المواصفات .6( والشكل  رقم ) 1بالجدول  رقم  )  الفنية المدرجة المواصفات 

  [2] التدرج  الحبيبي للركام  المستخدم في خلطة  التكسية السطحية مواصفات: ( 0) رقم  جدول  

Tolerance Limits of  Specifications Blend Sieve Size (mm) 

011.11 011.11 100 100 311.11 3/8 (9.5)" 
31.03 33.03 100 31 00.11 N.4 (4.75) 
11.01 71.01 90 65 55.01 N.8 (2.36) 
01.03 31.03 50 30 01.11 N.30 (0.60) 
07..1 00..1 31 01 00.11 N.50 (0.30) 
01.70 00.70 00 01 30.11 N.100 (0.15) 
00.70 6.70 15 . 31.11 N.200 (0.075) 

 ــ

 
 سفلتيهألافي خلطة  التكسية السطحية  للركام  المستخدم الحبيبيالتدرج  : ( 6)رقم   شكل

 ج  اختبارات  قوة  الركام ئنتا 1-0
 . [3] (  ASTM( نتائج  اختبارات  قوة  الركام  وفق  مواصفات )  0) رقم يبين  الجدول 

 
 الركامنتائج  اختبارات قوة (:  0) رقم  جدول
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حدود  المواصفات  الفنية االختبار ت
 المواصفات

نتيجة  
 االختبار

 التعليق على  النتيجة

 ركام جيد C-88  ASTM 01-31%  01.11%) اختبار الصدم  -0
ركام جيد يستخدم بالطبقة  ASTM-131 < 31 % 07.30% ) لوس أنجلس ( ي اختبار  البر  -0

 السطحية 
ونسبة      اختبار الكثافة النوعية  -3

 االمتصاص
ASTM          C-

127-C-128 
0.61 – 
0.31  

 

% 2.5 > 

0.7.3 
0.101% 

 ركام جيد 
 ركام جيد

 مطابق  للمواصفات %. ASTM C-88 < 00% كبريتات الصوديوم ()  المتانةاختبار   -0
 خطوات  التصميم : 3 -3

 .المواصفاتوفق   المحدد  الحبيبيوفق  التدرج  الركام  منأخذ عينة  -0
  [4].( % 1..7,  7,  1..6,  6,   1...,  .,   1..0)   أسفلتي محتوى  لكلثالث عينات  زيجهت -0
   , [5] مخططات شركة شل الخلط المتحصل عليها من حرارة درجة إلىسفلت ألا تسخين الركام و  يتم -3

  المعادلة  التالية: منأو 
= 110 + Sp° TM  

 حيث :       
T                     M  .درجة حرارة الخلط بالدرجة المئوية = 

Sp               .درجة الليونة لإلسفلت بالدرجة المئوية = 
  .هأسفل ترشيحال ورقة وضع و القالب تزييت يتم -0
 ثالث على العينة تصب بحيث القوالب في العينات صبسفلت بإناء الخلط  ثم ألا تم خلط الركام و -.

  أعلى ترشيح ورقة وضع ثم بانتظام موزعة ضربة (15)  باستخدام سكين طبقة كل مع دمك طبقات
 . بالقالب سفلتألا التصاق منع الترشيح أوراق من والغرض )العينة فوق  ( القالب

 كللضربه ( 35 ) بواقعمارشال  مطرقة باستخدام  )والسفلية العلوية ( القالب جهتي من العينات دمك يتم -6
            [5]عليها من مخططات شركة شلالمتحصل الحرارة  درجة عند(  الخفيف) في حالة  المرور  اتجاه

 : المحسوبة من المعادلةأو 
= 50 + sp°T  C  

 حيث :       
T                    C .درجة حرارة الدمك بالدرجة المئوية = 
Sp              سفلت بالدرجة المئوية.األ= درجة ليونة 

 . ساعة ( 00)   التالي اليوم إلى العينات تبريد يتم -7
معامالت تصحيح الثبات بالنسبة لسمك  ذات الورنية وذلك لمعرفة ةلقدمايتم قياس سمك العينات باستخدام  -1

 .العينة  
افة  ونسبة  الفراغات  الهوائية الكثو االنسياب  ديد  قيمة الثبات و حمارشال لتجهاز  فيتم  اختبار العينات  -3

 وتم رسم العالقاتة  بالبيتومين ؤ الفراغات المملونسبة  المعدنيالركام  فيونسبة الفراغات  (GMM)بجهاز
  :اآلتية(  00( ,)  00( ,)  01( , )  3 ( , ) 1( , )  7رقم )  التاليةالموضحة في األشكال  البيانية
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سفلتي و درجة الثباتألا ىيوضح العالقة بين المحتو :(7) رقم الشكل  

  

سفلتي و الكثافةألا ىالمحتويوضح العالقة بين : ( 8) رقم الشكل  
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سفلتي و الفراغات الهوائيةألا ىالعالقة بين المحتو :( 9)رقم الشكل   

 

سفلتي و االنسيابألا ىالعالقة بين المحتو :(01) رقم الشكل   
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سفلتي و نسبة الفراغات المملوءة باإلسفلتألالعالقة بين المحتوى ا :(00) رقم الشكل  

 

سفلتي و نسبة الفراغات بين حبيبات الركامألالعالقة بين المحتوى ا :(20) رقم الشكل  

 : تم الحصول على  النتائج التاليةمن العالقات البيانية السابقة 
 . % 0.31سفلتي كانت نسبة اإلسفلت   ألا ى االنسياب والمحتو -0
 . % 11..سفلتي  كانت نسبة اإلسفلت  ألا ى الثبات والمحتو -0
 . % 6.01سفلتي  كانت نسبة اإلسفلت ألا ى الكثافة والمحتو -3
 . % .0..سفلتي  كانت نسبة اإلسفلت ألا ى الفراغات الهوائية والمحتو -0
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 . %0.11سفلتي  كانت نسبة اإلسفلت ألا ى الفراغات الركامية  والمحتو -.
 . % 01..سفلتي  كانت نسبة اإلسفلت ألا ى بالبيتومين والمحتو  المملوءةالفراغات -6

4.30+5+6.40+5.25+4+5.10 المحتوي اإلسفلتي األمثل =
6

  =..11 % . 
( يوضح  00) والشكل رقم اإلسفلتيةالتكسية السطحية  سفلتي األمثل لطبقة ألا ى المحتو ( يبين نتائج  3) رقم و الجدول 

 .سفلتيه ألا العينات
 سفلتيةألاالتكسية السطحية  سفلتي األمثل لطبقة ألا ى نتائج المحتو  :( 1 الجدول رقم )

 

 
سفلتية ألا التكسية السطحية  عينات تصميم خلطة :( 13 ) رقم الشكل  

النتائج , وتم الحصول على السابقة  وبنفس الخطوات %. ي األمثلسفلتألابالمحتوى عينات  تم تصميم  ثالث
.  التكسية  السطحية  النهائية   ات( يبين  طبق 00)  رقم والشكل ( 0 ) رقم الموضحة في الجدول  

 

Obtained Specify Units Property 

..11 3.5-7 % Optimum Asphalt Content (O . B .C) 
0113.71 ≥800 Kg Stability 

0.01 2-4 mm Flow 
0.3 - 3g/cm Specific Gravity 

0.01 - 3g/cm Theorized  Specific Gravity 

71.. 70-80 % Voids Filled with Asphalt (VFA) 
07.. >13 % Voids in Mineral Aggregates (VMA) 
..00 3-8 % Air Voids in Total mix 
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اإلسفلتية النهائية  التكسية السطحية  خلطة يوضح نتائج : ( 0 الجدول رقم )  

                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                        

5cm                                                                                                               

                15cm       

                                                                                                                   
                                                                                                                   

 اإلسفلتية التكسية السطحية  اتطبق  إنشاء: (  30 )رقم الشكل                             

 والتوصيات  ةلخاتما -0
 من خالل الدراسة نوصي باالتي :

والمواصفات وذلك تسهيال للباحثين والمهندسين إجراء دراسة لمصادر الركام بليبيا من حيث الجودة  -0
 . المختلفة سفلتيةاإل اتخلطالواالستفادة منها في تصميم أجودها  باختيار

السطحية نظًرا للنتائج التكسية ( في تصميم خلطة  mm. -  mm01  استخدام التدرجات من ) -0
بين   المنطقة الوسطىو المشاة في أرصفة  ااستخدامه المتحصل عليها مع العمل علىالجيدة 
 ي المستو  تنفيذها وسطحها لسرعتهاالعادية  االسمنتية الخرسانة بدال من ( Median )الطرق 

كما يمكن استخدامها  بممرات  الدراجات  الهوائية  بالدول التي  تستخدم هذا  النمط من  وسائل 
 االحتياجات الخاصة .ن سالمة حركة المشاة و ذوى اضمل  وضع خطة للصيانة الدوريةمع  النقل

المركبات  إليقافي أكتاف الطرق  لتوفر االحتكاك المالئم استخدام  خلطة  التكسية  السطحية ف -3
  باهظة من  حيث المواد  والتنفيذ .المع تكلفتها  االقتصادية  غير  

Obtained Specify Units Property 

..11 3.5 -7 % Optimum asphalt content (o a c) 

0.30.0 ≥800 Kg Stability 

0.06 2-4 mm Flow 
0.3. - 3g/cm Specific gravity 

0.0. - 3g/cm Theorized  Specific gravity 

70.30 70-80 % Voids filled with asphalt (VFA) 
15.3 >13 % Voids in mineral aggregates (VMA) 
0.33 3-8 % Air voids in total mix 

Surface dressing 

Base course  

MCO 
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ية من  حيث  التغيرات  المناخية كدرجة  اإلسفلتالخلطات عمل دراسات على التغييرات في سلوك  -0
 لها . زيادة العمر االفتراضيو لضمان ,تفاديا  للتشققات المختلفة  الحرارة 
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