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الملخص
في الوقت الحاضر ومع تطور أنواع المركبات وأحجامها والطلب المتزايد على نقل األفراد والبضائع التي تشكل

أحمال كبيرة على الطرق يمكن أن تؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل في الطبقة السطحية من الرصف لذلك كان
الميل إلى محاوله تحسين الطبقة السطحية وزيادة كفاءتها وكذلك تحسين أدائها وزيادة مقاومتها لالحمال وذلك باضافة
مواد مختلفة الى الخلطات االسفلتية منها البوليمرات ,المواد المعدنية ,الصوف الزجاجي ,المطاط وغيرها من المواد
المضافة.
في هذه الدراسة تم استخدام مخلفات اللدائن (البولي ايثيلين) الى الخلطة االسفلتية كجزء من الركام الخشن ,و ذلك

للتخلص من بعض النفايات والمخلفات ,وايضا لتحسين خواص الخلطة االسفلتية وتقليل تكلفة إنشاء الطرق  ,وقد تم
اجراء عدد من اإلختبارات للركام ولالسفلت للتاكد من صالحية استخدامهما ,وتم تحضير الخلطة االسفلتية بإستعمال

طريقة مارشال حيث تم مقارنة خلطة عادية بدون اضافة المخلفات مع خلطة باالضافة بنسب متغيرة لالسفلت حيث
أظهرت النتائج تحسنا في خصائص الخلطة االسفلتية المستخدم بها األضافة افضل من العادية وخاصة الخلطة عند
نسبة االسفلت  %6.55حيث تم الحصول على أفضل النتائج للخلطة عند هذه النسبة .

 .1المقدمة
الخلطة اإلسفلتية عبارة عن كتلة متماسكة من الركام المتدرج المغلف باإلسفلت العادي أو المعدل ,تتخللها

فراغات هوائية ,تستعمل في رصف أسطح الطرق و المطارات و المواقف و الساحات الصناعية و الميادين و يشكل

الركام عناصر الهيكل اإلنشائي للخلطة أما اإلسفلت فيربط العناصر ببعضها ويتم إضافة عدة مواد طبيعية أو كيميائية

بنسب معينة لتحسين خواص الخلطات اإلسفلتية من حيث المرونة ونسبة الفراغات والمتانة وستختص هذه الدراسة
بهذا الجانب وتأثيراته على الخلطات اإلسفلتية وايضا من ناحية بيئية فلقد تم في هذه الدراسة امكانية استخدام

مخلفات اللدائن واالستفادة منها بصورة جيدة في رصف الطرق  ,حيث تم اضافة مخلفات اللدائن للخلطة االسفلتية ومن

تم اختبار خواص هذه الخلطة ومقارنتها مع خلطة بدون اضافة ومنها تحليل النتائج والحصول على نتائج جيدة للخلطة
المضافة وايضا من ناحية اقتصادية باستخدام هذه المخلفات بالتالي نستطيع تخفيض تكلفة صيانة وانشاء الطرق .
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 .2الجانب العملي
البرنامج العملي

تجميع العينات

الركام

مخلفات اللدائن

الخلطة االسفلتية

اإلختبارات

االسفلت
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 2.1إختبارات الركام
االختبارات التي تم اجرائها على الركام هي اختبار التهشيم  ,اختبار الصدم ,اختبار البري (لوس انجلوس) .والجدول

( )1يبين نتائج االختبارات التي اجريت على الركام حيث كانت قيم كل اإلختبارات ضمن المواصفات المسموح بها
للطبقة السطحية المستخدمة في الرصف[3].
جدول ( )1نتائج اختبارات الركام
اإلختبار

النتائج

المواصفة

حدود المواصفة

التهشيم

% 9.98

BS 812:P110

> %30

الصدم

% 19

BS 812:P112

> %30

لوس انجلوس

% 20.42

AASHTO T 96 , ASTM C 131

> %30

ا

الشكل ( :)1التدرج الحبيبي للركام
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 2.2اختبارات االسفلت
إجريت إختبارات اختبار الغرز ,اختبار تعيين نقطة التلين ,اختبار تعيين نقطة الوميض واإلشتعال ,اختبار اإلستطالة

على االسفلت .الجدول ( )2يبين نتائج اإلختبارات التي تم اجرائها وقد كانت هذه النتائج المتحصل عليها ضمن حدود
المواصفات المسموح بها[2].
جدول( )2نتائج اختبارات االسفلت
اإلختبار

النتائج

المواصفة

حدود المواصفة

الغرز

 69مم

AASHTO T49

 06 – 56مم

نقطة التلين

 46.25م

AASHTO T53

 60 – 44م

الوميض

 256م

واإلشتعال

 286م

اإلستطالة

 80سم

AASHO M20 – 70
AASHTO T51

< 186م
< 246م
>  66سم

 2.2مخلفات اللدائن
اللدائن هي تلك البولميرات المصنعة من أحد مشتقات النفط .ويعتبر مادة أساسية في العديد من الصناعات ,هذا ما
شكل غزوا لكافة مناحي الحياة .أما الخطر الذي يشكله على البيئة هو كونه مادة ال تنحل بسهولة .عكس المواد

العضوية األخرى ,فاللدائن قد تأخذ مئات السنين لتحللها .هذا ما يشكل عبأ على البيئة وتلويثا لها .لحماية النظام
البيئي وجبت اعادة تدوير المخلفات .والمخلفات التي تم استخدامها في هذه الدراسة عبارة عن مخلفات خزانات

بالستيكية اوما يعرف (البولي ايثيلين) وهو منتج استهالكي يصنف تحت المنتجات البالستيكية ذات تلدن حراري يرمز
له في الصناعة برمز

 PEو درجة ح اررة الذوبان في نطاق (.[4] ) °C266 ~ 266وقد تم تحضير اللدائن بعد

اجراء تحليل منخلي لعينة اللدائن تم استخدام  %66من منخل  4.06ويضاف مع الخلطة البيتومينية كنسبة من الركام
والجدول( )3يبين التدرج الحبيبي للدائن والشكل ( )2يوضح كيفية الحصول على مخلفات اللدائن .
جدول ( )3يوضح تحليل منخلي لعينة اللدائن
حجم المنخل )(mm

نسبة المار ()%

5.6

166

4.06

1.66

6.606

6
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الشكل ( )2يوضح تكسير مخلفات اللدائن

 2.2إختبارات الخلطة االسفلتية
استخدمت طريقة مارشال لتحضير عينات الخلطة االسفلتية حيث في هذه الدراسة تم اختيار  6نسب لالسفلت من
( % )5 -4بينما كانت نسبة اللدائن ثابتة حيث تم اختيارها كنسبة من الركام الخشن تحديدا  %66من منخل 4.06
مم وبعد تجهيز العينات تم اجراء اختبار الثبات  ,االنسياب  ,وتحديد مؤشر مارشال على الخلطة االسفلتية  ,وقد تم
التحصل على الخواص الهندسية للعينات المجهزة مثل ,كثافة مارشال ,نسبة الفراغات الهوائية  ,كثافة الركام المدموك ,

نسبة الفراغات في الركام المعدني  ,نسبة الفراغات في الخلطة اإلسفلتية والجدول ( )4يوضح المعايير الخاصة

بالتصميم بطريقة مارشال لرصف الطرق[1] .

جدول ( )4المعايير الخاصة بالتصميم بطريقة مارشال لرصف الطرق
تصنيف المرور
معايير الخلطة
الحد األدنى لثبات مارشال (كن)
االنسياب (مم)

الفراغات الهوائية ()%

الفراغات في الركام المعدني

خفيف

متوسط

ثقيل

3.3

5.3

8.0

4.5-2.0

4.0-2.0

3.5-2.0

5.0-3.0

5.0-3.0

5.0-3.0

الحجم األقصى للركام (مم)

الحد األدنى للفراغات الركامية ()%

26

13

15

14

12.6

16

5.6

15

4.06

18

2.35

21

1.18

23.6
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 .2عرض ومناقشة النتائج
 1.3الكثافة
بشكل عام كلما زاد المحتوى االسفلتي زادت قيمة نتائج كثافة عينات مارشال في العينات العادية ,اما عند اضافة
اللدائن كانت قيم الكثافة متذبذبة حتى وصلت الى أعلى كثافة  2.20جم/سم 3عند المحتوى االسفلتي  %5وعند

محتوى بيتوميني اكبر من  %5لوحظ حدوث انخفاض في الكثافة الشكل ( .)3والسبب الرئيسي الذي ادى الى

انخفاض الكثافة هو مرونة اللدائن والتمدد الذي حصل في العينة بعد دمكها واستخراجها من القوالب نتج عنه زيادة في
الحجم وبالتالي انخفاض في الكثافة.

العينة باإلضافة
العينة العادية
6

5.5

4.5

5

الكثافة جم/سم3

2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2
4

المحتوى ااالسفلتي %

الشكل ( )3العالقة بين المحتوى االسفلتي والكثافة
 2.3نسبة الفراغات الهوائية
نسبة الفراغات الهوائية هي ناتجة عن حجم الفراغات في العينة مقسوم على الحجم الكلي للعينة .ومن المالحظ ان نسبة
الفراغات تتناقص بزيادة المحتوى االسفلتي للعينات العادية وباالضافة كما هو موضح بالشكل ()4عند نسبة  %4من

المحتوى االسفلتي كانت نسبة الفراغات  %16.64وهي أعلى نسبة فراغات في كل العينات وكانت أقل نسبة فراغات
 %5.55عند محتوى االسفلتي  ,%5تزداد نسبة الفراغات بعد االضافة لعدم تجانس اللدائن مع الركام في الخلطة
االسفلتية والتمدد الذي حدث ساعد في خلق فراغات.

15
10

العينة باإلضافة

5

العينة العادية

0
6

5.5

5

4.5

المحتوى ااالسفلتي %

الشكل ( )4العالقة بين المحتوى االسفلتي ونسبة الفراغات الهوائية

4

نسبة الفراغات الهوائية %

20
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 3.3الثبات
يعبر عن الثبات بمدى مقاومة الخلطات لألحمال المسلطة عليها ,يزداد ثبات مارشال للعينات العادية بزيادة المحتوى
االسفلتي الى حد معين ثم تبدا باالنخفاض ,وعند اختبار العينات وجد انه باضافة اللدائن حدث انخفاض وارتفاع في
قيم الثبات المسجلة حيث كانت اعلى قيمة  44.64كن كما مبين في الشكل (.)6نظ ار الختالف القيم حيث كان ثأتير
اضافة اللدائن على الخلطة ثأتير كبيرعلى الخلطة االسفلتية وكانت داخل حدود المواصفات.
50
40
30
العينة العادية

10

الثبات كن

العينة باإلضافة

20

0
5.5

6

5

4

4.5

المحتوي االسفلتي %

الشكل ( )6العالقة بين المحتوى االسفلتي والثبات
 4.3المحتوى االسفلتي األمثل ()OBC%
يتم تحديد نسبة اإلسفلت التي تحقق أعلى كثافة وأعلى ثبات (قوة) وفراغات هوائية عند منتصف المواصفات .أي إذا

كانت المواصفات للفراغات الهوائية( %)6 – 3تكون النقطة التي يتم تحديد نسبة اإلسفلت عندها لشكل الفراغات

الهوائية , %4ونأخد متوسط القراءات الثالث وتكون هذه القيمة هي المحتوى االسفلتي االمثل للخلطة اإلسفلتية.من

نتائج العالقات السابقة استنتجنا قيمة المحتوى االسفلتي االمثل بداللة الثبات والكثافة ,وكانت قيم نسبة الفراغات أعلى
من قيم المواصفات( %)6-3اخدنا نسبة فراغات  %5كما مالحظ في العالقة ( )2والجدول ( )6يوضح قيمة
االسفلتي األمثل.
الجدول ( :)6يوضح قيمة المحتوى االسفلتي األمثل
المحتوى االسفلتي األمثل %

الخاصية

النتائج

الكثافة

 2.20جم/سم

3

نسبة الفراغات الهوائية

%5

الثبات

 44.64كن

متوسط المحتوى االسفلتي األمثل%

%5
%5
%6
%6.55
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 6.3نسبة الفراغات في الركام
ت عتبر الفراغات في الركام المعدني من اهم الخواص التي تؤخد في االعتبار عند تصميم الخلطة االسفلتية ,ونالحظ من
النتائج التي تحصلنا عليها أن قيمة الفراغات في الركام المعدني تتناقص بزيادة المحتوى االسفلتي كما هو موضح

بالشكل ( ,)5السبب ا لرئيسي الى هذا التناقص ان االسفلت يقوم بمأل هذه الفراغات.وكانت افضل نسبة فراغات في
الركام التي تقابل افضل محتوى بيتوميني هي .%22.5

25
20

العينة باإلضافة

15

العينة العادية

10
6

5

5.5

4

4.5

نسبة الفراغات في الركام %

30

المحتوى االسفلتي%

الشكل ( )5العالقة بين المحتوى االسفلتي ونسبة الفراغات في الركام
 5.3نسبة الفراغات المملوءة باإلسفلت
تزداد نسبة الفراغات المملوءة بالبيتومين تدريجيا بزيادة المحتوى االسفلتي بعينة مارشال كما موضح بالشكل ( )0حيث
اضافة اللدائن اعطت نسبة اقل للفراغات المملوءة باالسفلت نتيجة تغلغلها بين حبيبات الركام وملئها للفراغات في

الخلطة االسفلتية .افضل نسبة فراغات مملوءة باالسفلت التي تقابل المحتوى االسفلتي االمثل كانت عند نسبة 64.6
.%

80
60
العينة باإلضافة

40

العينة العادية

20
0
6

5.5

5

4.5

نسبة الفراغات المملوءة
باإلسفلت %

100

4

المحتوى االسفلتي%

الشكل ( )0العالقة بين المحتوى االسفلتي ونسبة الفراغات المملوءة باالسفلت
 0.3أختباراإلنسياب
تعطي قيمة انسياب مارشال فكرة على اإلزاحة التي تحدث للخلطة االسفلتية نتيجة تاثير االحمال عليها ,ونالحظ ان

في عينات كلما زاد المحتوى االسفلتي زاد اإلنسياب وكانت جميع القيم أعلى من المواصفات المنصوص عليها وذلك
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بسبب ان المواد التى تم إضافتها للخلطة االسفلتية أكسبت العينات مرونة عالية وليس لها القدرة على مقاومة األحمال

والشكل ( )8يوضح قيم اختبار االنسياب ,وكانت افضل قيمة انسياب عند محتوى بيتوميني االمثل هي  5.2مم.

10

االنسياب مم

5

العينة باإلضافة
العينة العادية

0
6

5

5.5

4.5

4

المحتوى االسفلتي%

الشكل ( )8العالقة بين المحتوى االسفلتي واإلنسياب
 8.3مؤشر مارشال
من خالل النتائج التي تم التحصل عليها من اختبار مارشال (الثبات  ,اإلنسياب) يمكن الحصول على مؤشر مارشال
لكل عينة تم اختبارها بإستخدام العالقة التالية -:
𝑦𝑡𝑖𝑙𝑖𝑏𝑎𝑡𝑠
𝑤𝑜𝑙𝑓

= 𝑄𝑀

من خالل النتائج الموضحة بالشكل ( )5يزداد مؤشر مارشال للعينات العادية تدريجيا مع زيادة المحتوى االسفلتي حتى

يحدث لها انخفاض عند محتوى اسفلتي  ,%5ونالحظ ان الفرق كبير في قيم مؤشر ماشارل حيث كانت قيم مؤشر

مارشال للعينات العادية عند محتوى اسفلتي  %4هي 2.32كن/مم بينما عند اضافة اللدائن كانت القيمة 5.51
كن/مم.

5

العينة باإلضافة
العينة العادية

0
6

5.5

5

4.5

المحتوى االسفلتي%

الشكل ( )5العالقة بين المحتوى االسفلتي ومؤشر مارشال

4

مؤشر مارشال كن/مم

10
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 .2االستنتاجات
تأثرت خواص مارشال للخلطة االسفلتية عند إضافة مخلفات اللدائن (البولي إيثيلين) من حيث :


تقل كثافة مارشال عند إضافة اللدائن مقارنة بالعينات العادية وذلك بسبب مرونة اللدائن و التمدد الذى حصل



يزداد الثبات عند اضافة اللدائن مقارنة بالعينات العادية وهذا اإلزدياد كان كبي ار جدا بسبب مقاولة اللدائن للضغط

فى العينة بعد دمكها واستخراجها من القوالب.
الناتج من األحمال المسلطة.


قلت نسبة الفراغات المملوءة باالسفلت مقارنة بالعينات العادية وذلك بسبب تغلغل اللدائن في الفراغات.



تزداد قيمة اإلنسياب ازدياد كبير مقارنة بالعينات العادية وذلك بسب مرونة اللدائن العالية.

 .5التوصيات
استخدام نسب أقل من مخلفات اللدائن أو استخدام نسب مختلفة على مناخل أخرى حيث ثم استخدام نسبة



 %66من مخلفات اللدائن كنسبة من الركام الخشن على منخل رقم  4.06مم وذلك للحصول على نتائج
أفضل.
استخدام طريقة  Super paveلألعداد الخلطة االسفلتية بدال من طريقة مارشال .
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