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  الخلطة االسفلتية المستعملة في الموادعلى نوعية  لسيطرةلتجربة 

  :المقدمة-١

ا،      أن       ردستان في   ويم آإن اقل واحد القياسات الرئيسية لتقيم تقدم أي بلد عبارة عن طول شبكات الطرق المبلطة فيه

ك بتش   لاألقليم  تقدم ملحوظ في هذا المجال بسبب إعطاء األهمية من قبل حكومة سنوات األخيرة شهد جيع هذا المجال وذل

اع ال   اص والقط اع الخ ام القط يط     ع ال التبل ي مج تثمار ف ات و      ,لإلس ن النوعي ن أحس ل م ائن والمعام تيراد المك  إلس

  .قدمة ـالمتالتــــقنيــات با

  :لها صلة مباشرة   ان نوعية الطرقات   

  .االمكانيات المالية  .١

 .االمكانيات البشرية  .٢

 .دات والمع المكائن .٣

  .االدارة  .٤

ـ رأينا من الضروري       ذه   ب ة الخاصة بمثاب   الأن نجعل ه ان ة التقريرتجرب يط     لبي ال التبل ذ اعم دة   تنفي ة جي ك  بنوعي  وذل

، ونأمل ان يكون لها تأثير إيجابي في    مال التبليطالمواد المستعملة ويكون دليال  إلنجاز اع ى نوعيةبالسيطرة الكاملة عل

  .قااعمال التبليط الح

  :أهمية إنجاز اعمال التبليط بالصورة الصحيحة -٢

ا ا     الإلنجاز النوعية  آافيًا تإن اختيار المواد الجيدة ليس ذ له ة التنفي واد آيفي دور الرئيسي   جيدة للتبليط ولكن بجانب الم ، ل

ذ ي ه د ان نب هوف ة نري ة السيطرة تجرب ىين آيفي ة عل واد نوعي ي الم يط وبشكل المستعملة ف ر الر التبل ة القي ئيسي نوعي

دني   رال(ألنه فقط هذه المادة تدخل اإلقليم من المنافذ العدة وحسب التجربة إن المواد األخرى  السائل  ام و المالىءالمع ) آ

اآل    بب أي مش ع  المواصفات اليس ا م ة  تطابقه ي حال ة وف ه الفحوصات الروتيني ت علي ة إذا اجري اى متان ة وع ديموم

   .الطريق 

  :ل التبليط ان نأخذ بعين اإلعتبار الحاالت التاليةمن الضروري قب 

  السطح الذي يراد تبليطه: أوًال

يط   ) B(وربما قليل من نوع ) A(منها عبارة عن الخابط نوع % ٩٩وهذه االسطح في إقليم آردستان  ال التبل وقبل األعم

  :من الضروري اعتبار النقاط التالية

ة إذا    والغرض منها بأن المق: نوعية المقاولة-أ انوي في حال اول الث  اول التي يقوم باألعمال التبليط مقاول الرئيسي أو المق

ل  قديحصل في                انشأ ه  أي خل ه يعرف بأن رات األساس بصورة صحيحة  ألن ذ فق وم يتنفي المقاول الرئيسي الطريق يق

يم ونأمل       مثل ما موجود في(التبليط يكون ضمن مسؤليته، ولكن إذا آان المنفذ  مقاوًال ثانويًا   اوالت في االقل معظم المق

ة تتضائل   ديهم معامل االسفلت            . بأن هذه الحال ذين ل اولين ال ين المق يس ب يط ل ال التبل رى إن المنافسة ألعم ه ن ة   ) ألن ولقل

ل       ه معم ذي لدي اول الخاص ال أن المق أنين ب ه مطم اس ألن ات تحت االس ي طبق ال ف ة العم ون بالنوعي اربهم اليهتم تج

ل    االسفلت يقوم  د    بأعمال التبليط ومن قلة تجاربهم يعتبر بأن المقاول الذي يقوم بأعمال التبليط هو المسؤل عن اي خل ق

  .حصل في التبليطت



 ٢

  :لذلك نرى من الضروري ان يقوم المشرف او المنفذ بالتدقيق طبقات تحت االسفلت مثل

  .لطريقالتأآد من األنحدرات الجانبية لتظمين عدم تجمع الماء على سطح ا-أ-١

د من الفحوصات المختبر      -ب-١ اطر والتأآ ة والقن د من السواقي الجانبي ة وهي   التأآ درج (ي ه   ) الت إن عدم تطابق سبب يف

ى  عدم   و النقص في الحدل وب  نسبة الحدل   وصول ال وط      المطل ه الهب تج من ى       ين ؤدي ال د الالستعمال التي ت تشقق  عن

ة  والنتيجة إنه   السطح ار الطبق ة   وعدم تطاب  .......ي ل المرون ات المواصفات    ) P.I (ق دلي ة    مع متطلب ا بوجود ترب  يعلمن

اء      الحصى  غير صالحة ضمن طينية  اخ   الخابط والتي تسبب امتصاص الم م االنتف ار     ث  و تكون النتيجة التشقق واإلنهي

انيكى   وعدم تطابق  .......الطريق وع  للحصى الخابط    التآآل الميك وع     CBRو  Aللن أن   دلي  مع المواصفات   B للن ب

يثنا وهذا ماعدا بعض العوامل أخرى التي لم نطرق عليها ألن مضمون حد   . لها التي صممت  حمالالتبليط لم يتحمل األ

  .في الخلطات االسفلتية هي نوعية المواد المستعملة 

  :بعد ما تأآدنا من النوعية السطح التي يراد تبليطها يحتاج إلى األجراءات التالية: ثانيًا

ةرش الط ة األولي ة : بق ة األولي ادة الطبق ى سطح،  وأن م ار عل ة الغب اء وحدل  آلزال د رش خفيف  بالم ذا يجرى بع وه

ة من   ) medium curing(نوع التنضيج المتوسط   ) emollition(عبارة عن نوع من انواع  ر   % ٦٠والمكون من القي

ة للمتبقي     آد من النوعييض وللتأمن النفط األب% ٤٠و  ٨٥/١٠٠السائل ذو نفاذية  ر والنفاذي ة التقطي ة يجرى عليها تجرب

  ).ال يجرى هذا الفحص في األقليم(بعد عملية التقطير 

ة     ١٠٠بعدما يرفع درجة حرارة إلى  ى السطح في حال درجة مأوية داخل سيارة حوضية خاصة يرش بواسطة مرشة عل

ا في أي حال من األحوال ال يتجاوز  ة وإن آميته ة الضروف الجوي ر١.٢مؤالم ة  ٢م/ليت ى نوعي د عل ) خشونة(، يعتم

  .السطح وأي زيادة منها يؤدي على النزف القيري

  :مالحظة

ا عدم تسلل      ) prime coat(إن الغرض لرش الطبقة األولية -١ هي لمأل الفراغات في سطح الحصا الخابط ومن دوره

  .الماء إلى الطبقة االسفلتية 

يط وه  ي ذيمن القير السائل ال% ٥٠برايم آوت بخلط ال امل يجهزفي اغلب المع-٢ ة من    وستعمل في اعمال التبل ذونفاذي

  .من النفط األبيض ونرى بأن هذا المزيج لم يسبب أية مشاآل في اعمال التبليط% ٥٠و ٥٠\٤٠أو  ٨٥/١٠٠

و* ه إذا ه راد تبليط ي ي رش با  إن السطح الت ة ي ة االولي ن الطبق دال م ت ب فلت او الكونكري ن األس ى م ة األول ة طبق لطبق

ول     ) tack coat(االصقة  ر السائل و   % ٦٧وهي مكون من محل ل        % ٣٣القي زين وفي حد األقصى يرش  قب ادة بن م

  .عملية التبليط بساعتين ، والغرض من هذا لتأآد من التصاق الطبقة الجديدة مع الطبقة القديمة

ي ت   ط والت اء والخل اء اإلحم ي اثن ورة ف ط وخط دات الخاصة للخل وفر مع دم ت ببت ولع ت  بس ي الوق ة، وف وادث محزن ح

ل اليتجاوز        ة اق ة ولكن بكمي ة األولي ر ٠.٥الحاضر في اإلقليم تستعمل نفس مواد للطبق ائج    /ليت ع، وإن النت ر مرب د  (مت عن

ة     ت تكانل هذه المادة غير مالءمة تانو لو آ) جيدالتصاق االلأخذ اللباب يالحظ  ى الطبق دة عل ة الجدي سبب التزحلق للطبق

  .وآذلك التشقق الهاللي ولكن لحد اآلن لم تالحظ هذه الحالةالقديمة، 

  

  :آيفية اعمال التبليط-٣



 ٣

  : قبل البدء من اي عملية التبليط على المقاول -١. ٣

ة الم : ان يقدم للمشرف -أ دات، وهو من    نوعية المواد المستعملة، معادلة الخلط، نوع المعمل، آادر العمل، عدد ونوعي ع

  .دوره يقوم بالتدقيق

  :المواد المستعملة-

  : القير السائل -١

  :ويسمى المادة الرابطة وان دور القير السائل في االسفلت هي 

  .ربط الرآام مع بعضها +  

  .و االحتكاك  impactرقيعمل آمسند للطريق حيث يمتص المؤثرات الناجمة عن حرآة السير مثل الَط +

  .يسبب تفتتها  بالتسلل الى داخل االسفلت الذي يحافظ على الطريق من الماء حيث اليسمح للماء +

  .ثيرات الظروف المناخية يحفظ الطريق من تأ +

  : جرى الفحوصات التالية للتأآد من نوعية القير السائل تو 

  :الفحوصات العامة  ١-١

  . AASHTO  T٤٣الوزن النوعي بموجب المواصفة . أ    

ي درج وعي ف وزن الن ة ال ذا الفحص لمعرف ي يجرى ه ات الزفت ف تعمل لتصحيح آمي ائج تس ة و النت ات حرارة مختلف

  .خلط المواد حجميا تالمعامل التي 

  . AASHTO  T٤٨بموجب المواصفة  flash pointنقطة الوميض . ب

واد  . لمعرفة إلى أي درجة حرارة يمكن تسخينها بدون مشاآل هووالغرض إلجراء هذا الفحص  آذلك لمعرفة آميات الم

  .في الزفت  المتطايرة 

  . AASHTO  T٥٥آمية الماء في الزفت بموجب المواصفة . ج 

ه ي    ال يسمح بوجود    اء في الزفت الن ة من الم ة        اي آمي ة آيفي ذلك لمعرف اء وآ ان الم سبب الرغو للزفت في درجة غلي

  .الخزن للزفت 

  solubilityفحوصات قابلية الذوبان . ٢-١

   AASHTO  T٤٥بموجب المواصفة  CCl٤ربون قابلية الذوبان في رابع آلوريد الكا.  أ

  .آد من عدم احتوائها على الشوائب و صفائها اللتي يجب ان يذوب آليا للتأ

  . AASHTO  T١٠٢بموجب المواصفة  spot testفحص  التبقع . ب 

الخلط هي في  تدريجيا حيث ان الوقت  الطلوب لتسخين القير من درجة حرارة الغرفة الى درجة  آد بان الزفت سخنللتأ

وة       veفي حالة اذا النتيجة , ساعات   ٨الحد االدنى  ة يضعف ق ذه العملي ــ يدل على ان التسخين  تمت بشكل السريع وه

  .االلتصاق للزفت و النتيجة تفتت االسفلت 

  consistency testsفحوصات االتساق .  ٣-١

  . AASHTO T٢٠٢فحص اللزوجة بموجب المواصفة .  أ

  زودنا بمعلومات حول سيولة القير السائل في درجات الحرارة المختلفة اللتي تستفاد منهاتنتائج الفحوص 



 ٤

وهذا االمر ضروري النه اذا يتم الخلط في حالة اللزوجة الزائدة يصعب حصول   . إلختيار درجة حرارة مناسبة للخلط  

ة           تم تغطي م ي ة ل د اللزوجة القليل ط عن ة الخل وة االلتصاق       على الحدل المطلوب ، وفي حال د ق دها يفق ام بالزفت وعن الرآ

فلت  ت االس ة تفت ن نفس المصدر    .والنتيج حنات م ان الش د ب ر والتاآ ة القي دقيق نوعي ا لت تفاد منه ذلك يس ث ان  . وآ حي

 . ٢A\R٩ المواصفات العراقية يصنف القير حسب اللزوجة آما في الجدول

ين       لم يجرى هذا الفحص في االقليم ولكن بموجب: مالحظة  ذه الفحوصات تب تجربة مهندسين ممارسين والتي اجروا ه

  درجة مأوية) ١٥+١٦٠(بأن درجة الحرارة مالئمة الخلط للقير السائل المستعمل حاليًا هي درجة حرارة 

   

 AASHTO T٤٩بموجب المواصفة ) penetration(النفاذية  -ب

ل    ي حدد من ة تصنيف القير السائل الذعرفمنتيجة الفحص ضرورية ل ر   ذي من دوره  وال ) AASHTO(قب صّنف القي

ة     يط ذا النفاذي ة التبل ائل لعملي نيف  ٤٠/٥٠و ٢٠٠/٣٠٠،  ١٢٠/١٥٠، ٨٥/١٠٠، ٦٠/٧٠الس ن تص م ٥٠/٦٠، ولك  ت

  .تصنيفه حسب المواصفات العراقية

ر النموذج في درجة الحرارة          ارة عن تحظي رة الخاصة       ٢٥وإن هذا الفحص عب تم خرز اإلب ة، وي ل   درجة مأوي مع ثق

  .ملمتر/١ثانية، آم ينفذ داخل النموذج لقياس ٥غم ولمدة ١٠٠

  :مالحظة

  .مـلمتر ٥ــ ٤وهذا يعني إن اإلبرة ينفذ داخل النموذج  ٤٠/٥٠حينما نقول القير السائل ذو النفاذية 

  AASHTO T٥١بموجب المواصفة ): ductility(اإلستطالة .  ٤-١

و         درة  ق اس مدى ق ذا الفحص مقي دعيم  نتيجة ه ا زادت نسبة      cementing power) (ة ت ر السائل لإللتصاق  آلم للقي

خذ بعين االعتبار بشكل جدي   هذا الفحص ضروري ونتيجة الفحص يأ واجراء. اإلستطالة زادت نسبة التصاق والثباتية 

ر    قد تؤدي الى فشل  )  سم ١٠٠الحد االدنى ( نه عدم اجرائها وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية ، أل يط بحدوث الحف التبل

  حيث   ٢٠٠٨آما حدث في سنة   ruttingعليها 

ابقة    ارب الس ي ا ان حسب التج ة مواصفات األخرى   تلت إن بقي ة ف ائل مالئم ر الس ان تصنيف القي ة إذا آ ي حال د ف ؤآ

أن   ) اجراء فحص النفاذية والمياعية فقط (  ةمالئم ر السائل    وبعد احداث الفشل الحظ بعض المهندسين الممارسين ب القي

أجراء فحص اإلستطالة     الفي درجة حرارة اإلعتيادية ذو تالصق قليل و رح ب شك في نوعية القير السائل، لهذا السبب اقت

اوز           وال ال يتج ن األح ة م ي اي حال تطالة ف إن االس ت ب ة بّين ائج المختبري م ٢٠وإن نت ى    (س د األدن ة إن الح ي حال ف

ي   فات ه م١٠٠بالمواص ة  ) س ة حكوم ذا      إلاو بهم أن ه ين ب ت وتب اآل انته ة وإن المش يطرة النوعي وير الس م تط يم ت قل

د إجراء تصليحات        سببه الرئيسي هي استعمال ت  ruttingحدوث الحفر (المشاآل   ه بع ر السائل ألن لك النوعية من القي

  )تكرر العيوبتسم لم ١٠٠لالسفلت المتضرروباتستعمال القير السائل ذا استطالة اآثر من 

د   )  طة االشتعال ،االستطالة  قالنفاذية ، نقطة المياعة ، نقطة الوميض ،ن(وقت الحاضر يتم اجراء الفحوصات  في     عن

دس          ل المهن ن قب ل م غيل المعم د تش ومي عن د الي اول والتأآ ل المق ن قب غ م ل التفري ل وقب ى المعم حنات ال وصول الش

  .المشرف



 ٥

ة التي من الضروري        توجد بعض فحوصات األخرى التي يشار إليها  في اغلب المواصفات وخاصة المواصفة العراقي

  :ان يجرى على األقل بشكل الدوري ومنها 

ة) (thin film oven test( ا٤-١ ة الرقيق رن لطبق ذا  AASHTO T١٤٩بموجب المواصفة ) فحص الف ائج ه نت

ا داخل المعمل    ذل .الفحص يبين لنا مدى تصلب القير السائل مستعمل عند خلطه ر    وآ ان القي د ب م يبقى  ك لتأآ في درجة    ل

وذج                  ة من المن ذا الفحص بوضع طبق رقيق ات في المعمل  ويجرى ه ة في المصفى أو خزان دة طويل ة لم حرارة عالي

مك ( م٣س رارة   ) مل ة ح ي درج رن خاص ف ل ف دة  ١٦٣داخ ة ولم ة مأوي ة   ٥درج ادة فحص النفاذي دها إع اعات وبع س

ذا         هذا. (واألستطالة لمعرفة مقدار النقص رى من الضروري ان يجرى ه ذى ن الفحص تؤآد عليها جميع المواصفات ل

  . )تالفحص بدًال من فحص نقضة الوميض في آل الشحنا

 .AASHTH  T٤٧بموجب المواصفة : فقدان بعد الحرق) loss of ignition( - ب٤-١

  .نسبة محتوى البارافين ) paraffin content( - ج٤-١

  .ات عن صفاء و نقاوة القير السائل هذه النتائج يزودنا معلوم

      

ي   ه ف ائج ألن ار النت ذ بنظر االعتب ة ويستوجب ان يؤخ ارة عن فحوصات الفيزيائي ى عب ذآورة األعل إن الفحوصات الم

اد جراء فحوصات احاضر في اغلب البلدان لم يتمكن الوقت ال ات ا  اليج ة والتوجد في اي مواصفة    مكون د   لكيمياوي تحدي

  .مياوية للقير السائلالكي كوناتالم

  ):aggregate(الرآام -٢

ات  السطحية و الرابطة    ). ٢٠٠٣(لمواصفات العراقية التي طبعت في سنة لفي آخر تغّير  الرآام التي تستعمل في الطبق

ري            ة االساس القي ان،في طبق يط من األثنت ر مكسرة او خل ة اوجه او غي ام   . للتبليط يجب ان يكون مكسرة من آاف والرآ

  :قسم إلى قسمينين

  .ملم٤.٧٥/ ملم ٣٧.٥والحجم يتراوح بين : الحصو-أ.٢

  مايكرون٧٥/ ملم ٤.٧٥والحجم يتراوح بين : الرمل-ب.٢

ام يشغل حوالي  ر با% ٨٥ان الرآ ا دور آبي ام له ة الرآ ذلك نوعي فلت ، ل ات االس يلنسبة من مكون ق  ف ة الطري ديموم

ة    عن حرآة السير عليها وفي حالة  استعمال  الرآام المتوافرة  ؤثرات الناجمةميتحمل آافة ال لكونه, وآلفتها   في المنطق

  .جابي ية يأثر على آلفة التبليط بشكل اعند تطابقها للمواصفات الفنييو 

  :الختيار نوعية جيدة للرآام الستعمالها في اعمال التبليط من الضروري يتوافر فيها المواصفات التالية   

 : adhesion with bitumenالتالصق مع الزفت  .١

وع االول             ة ، الن ذه الحال ام في ه اك نوعان من الرآ اء ، وهن ام مع الم ام  : هذه الصفة يعتمد على آيفية عالقة الرآ الرآ

اء   ، في حالة استعمال هذه النوعي  hydrophilicالمحببة للماء  ة الزفت المتالصق      ة من المواد وبوجود الم يسبب ازال

اء . يةاالسفلت  الطبقة ي تفتتبالرآام والنتيجة ه ة      hydrophobicونوع الثاني الرآام الغير محبب للم التي اليسبب ازال

  .الزفت المتالصق بالرآام في حالة وجود الماء 



 ٦

راء     تم اج ريع ي كل س ام بش ن الرآ ة م ذه النوعي ة ه ة : ولمعرف ة االزال ة  stripping value testفحص آمي للخلط

دة   ٤٠ْالخلطة في الماء الدافيء في درجة حرارة  األسفلتية ، وذلك بوضع  ة       ٢٤م ولم ة األزال دها نالحظ آمي ساعة وبع

اوز   وز يتج ي فحص    % . ٥وال يج دقيق ه ة   : و الفحص ال غاط المتبقي وة االنض ب  Retaining strengthق بموج

هذا الفحص يكون    وطريقة اجراء% . ٧٠حدد الحد األدنى ب توان المواصفات العراقية  ASTM D١٠٧٥المواصفة 

وة األنضغاط    بتحضير مجموعتين من القوالب للخلطة األسفلتية ذي نفس الكث اد ق تم ايج ى في    ل افة ، ثم  ي لمجموعة األول

دة  .د ٤٩م ، ويغمر المجموعة الثانية في الماء الدافيء في درجة الحرارة .د ٢٥ْْْدرجة الحرارة  رد     ٩٦م ولم م تب ساعة ث

ل من         م.د ٢٥الى درجة الحرارة  وة األنضغاط واالتي يجب ان اليكون اق وة األنضغاط    % ٧٠وبعدها يتم ايجاد ق من ق

  للمجموعة األولى 

ن اصل             ام م ان الرآ رف ب ا نع الل تجربتن ن خ راق ، وم ي الع يم وال ف ي األقل ري ف م يج ذه الفحص ل أن ه ا ب علم

اء ، وان المصدر الرئيسي        ة للم ا الخاصية المحبب ة له يم هي الحجر ا      الصخور الجيري ام في األقل م    لللرآ ي ل ري اللت جي

اه    يحقق هده المواصفة وأثرها واضحة على سطح الطرقات  في داخل المدن وفي الطرقات الخارجية التي تصريف المي

ـ  %٢(ورة أو من الن% ) ٢الى % ١(ولمعالجة هذه الحالة من الضروري اضافة . فيها غير جيدة  من األسمنت   % ) ٣ـ

  .األسفلتية  الخلطة الى

  ) :  cementation(قابلية التدعيم .  ٢

ة     ذه العملي هناك بعض الرآام عند تحطمها في عملية الحدل لها قابلية ترابط بين احجام مختلفة من الرآام مع بعضها و ه

ات الحصى          . تؤدي الى تقويم وثبات الطبقة بشكل جيد  د النشاء طبق واد ت تفي ة من الم ذه النوعي  الخابط  و استعمال ه

Sub-Base وطبقة االساس غير معالجCrushed gravel base  .  ة ا    çbïàŠó@اغلبية المواد التوافرة في مقالع منطق له

  .هذه الخاصية حيث عند قلع الطبقة بعد الحدل اليتفتت حيث تبقى آكتل 

  : Durabilityالمتانة .٣

اعال   ة و التف ة  ان متانة الرآام عبارة عن مقاومتها للضروف الجوي اه    ) التأآسد مع الجو    ( ت الكيميائي ذوبان في المي و ال

ال            çbïàŠó@مثل المياه في منطقة ( خاصة المياه الحامضية  اه خورم اوه سبي و مي اء الجاري في مجرى ئ اه  ) الم و مي

ا في الموا   , عمال المواد التي لها مقاومة لهذه الضروف تلذلك من الضروري اس, المجاري  صفات  و حسب ما مؤشر به

ا تعملة ينبغي له واد المس ة الم ون العراقي ل من  ان تك ول % ١٢اق ي محل د فحصها ف ل عن خمس   Na٢So٤من التأآ

  .   ASTM  C٨٨بموجب المواصفة  MgSo٤ من التأآل عند فحصها في محلول  % ١٨دورات و 

   Hardnessالقسوة  .٤

يمكنها مقاومة التأآل نتيجة الفرك التي تحدث نتيجة    الرآام المستعمل في انشاء الطريق ينبغي لها ان تكون ذات قوة

ة    واد الحاآ تم          Abrasiveالسير على الطريق و هذا يزداد بوجود الم انيكي ي ام للتأآل الميك ة الرآ د مقاوم و لتحدي

ر من      واد اآب م  بموجب مواصفه     ٢.٣٦اجراء فحص للم ه محددة     AASHTO T٩٠مل و ان المواصفات العراقي

أن التأآل ي   ل من   ب ة    %  ٣٠و %  ٣٥و % ٤٠جب ان يكون اق ة الرابطة و الطبق ري و الطبق ات االساس القي لطبق

  .السطحية 



 ٧

    shapeالشكل .٥

واد       يط هي الم ان شكل الرآام اما يكون دائري او مكعب او طويل او عريض و ان افضل المواد المستعملة في التبل

ة      واد المطول ة و وجود الم م الدائري اس   % ١٠و العريضة يجب ان ال يتجاوز      المكعبة و من ث   ٥:١ Gaugeبمقي

  . ٤٧٩١ ASTMDبموجب المواصفات العراقية و الفحص بموجب المواصفة  

     Toughnessالصالبة  .٦

دة و ال   ون ذات صالبة جي يط ينبغي ان تك ال التبل ي اعم تعملة ف واد المس ى ان الم ير ال ة تش ان المواصفات العراقي

ة     Impactثير السير على الطريق خاصة الطرق تتكسر بسهولة تحت تأ و لم تحدد آيفية الصالبة و لكن من التجرب

ى     ل الوصول ال يمكن تحديد الصالبة و ذلك بمالحظة تكسر المواد عند الحدل حيث اذا لوحظت بأن المواد تتكسر قب

  .الحدل المطلوب 

    

ا   ط حسب       مواصفات االسفلت في العراق واالقليم محددة حسب تجارب مارش ة للخل تم تحديث المعادل ذلك ي ة  ل، فل طريق

ه     ل النتطرق إلي واء          اصي بالتف المارشال وهذا موضوع طوي ة إلحت ارة صب قوالب بنسب المختلف ول هي عب ا نق ل وإنم

تم اجراء فحوصات  ائل وي ر الس ائل، ومن (القي القير الس وءة ب ة ممل ة والزحف ونسب الفراغات الهوائي ات والكثاف الثب

  .نختار نسبة القير المثلى للمعادلة حيث يتطابق عليها المواصفات المنحنيات

  

  :مالحظة

  نتدخل في تفاصيل اخرى حول عملية التبليطوالرآام المستعمل اللكون موضوع تقريرنا حول تفاصيل القير السائل 

  :مالحظة

واد     معظمي تلفة من الرآام في المعامل فبعد دمج نتائج الغربلة التي اجريت على المجامع المخ األحيان نرى نقص في م

دني   دحدفمادون في هذه الحالة المواصفات تملم ٠.٦حجم  ارة   ) Filler(باضافة مادة اخرى تسّمى الماليء المع وهي عب

ة  ). مطحون أو النورة الحجرالجيريالسمنت أو(عن  زودة بالمرشحات   بالنظر لكون المعامل الحديث واد المرشحة   م والم

تعمالها ال د اس ةى الخبطة تعي بة قليل ذه النس م من .  ه واد انع ة الحدل حيث  ٠.٦وان الم ال لتسهيل عملي ا دور فع م اه مل

فلت   ى داخل االس اء ال ع تخلخل الم ا يمن ة ومن دوره ل الفراغات الهوائي ائل يقل ر الس ع القي وع من الماستك م يشكل ن

اليء ال  . ر السائل ال يتجاوز    وتوجيهات المعهد االمريكي لالبحاث االسفلت يحدد نسبة الم يء    ١:١.٥ى القي حيث ان المل

ة    فلت هشاش ل االس ق ويجع تعمال الطري د اس ري عن زف القي د يسبب الن فلت   brittleالزائ قق االس ى تش ؤدي ال ذا ي وه

  .وخاصة في فصل الشتاء 

  

  

  

  بعض التوجيهات حول عملية التبليط

  :تدقيق موقع المعمل  -١



 ٨

ة والمعامل تعمل بشكل            في المعامل الحديثة يتم دخول نسبة ى الحاسوب بنسب وزني المواد التي تستعمل في الخبطة ال

م      , ذاتي تجهز الخبطات وتحمل الى وسائل النقل مباشرة  ولكن من الستحسن توافر سايلو خاص لخزن االسفلت و من ث

  :تحمل الى وسائل النقل لكي 

  . الخلطة االسفلتية تكون بنفس درجة الحرارة  \

  .  Segregationالتفرق للمواد الخشنة ال يحدث  \

  :اثناء النقل-٢

دخول            وائي لل ار اله ذلك لكي ال يفسح المجال للتي فلتية و آ رد الخلطة االس ينبغي ان يغطى االسفلت ليس فقط  لكي ال يب

ايرة داخل الخبطة  واد المتط ع الم اوي م ي يسبب تفاعل الكيمي ى الخلطة و الت ي ) volatile material(ال تسبب والت

  .ضعف االلتصاق و من ثم تفتت التبليط

  .اغلب فارشات االسفلت من نوعيات الحديثة و يستوجب تثبيت انحدار الطريق حسب المواصفات   في الفارشة -٣

ا تحت االساس آي ال             sensorال يجوز عملية التبليط باستعمال الحاسة    \ ات م د فرش طبق م يستعمل الحاسة عن اذا ل

م عدم االستوائية     تؤدي الى اختال ليمانية        evennessف في السمك بعد الحدل ومن ث ذ طريق س اء تنفي ا لوحيظت اثن آم

  .سيدصادق  \عربت و طريق عربت \

ن      -٤ ل م فلت اق رارة االس ة ح ون درج وز ان تك دل ال يج ة الح د بداي رش   .د ١٢٠عن د الف رة بع دل مباش دأ الح م  و يب

  .بواسطة حادالت الستيل بدون هزاز 

  .بعدها يتم الحدل بواسطة الحادالت المطاطية  و -٥

  .بعد الحادالت المطاطية يستمر الحدل لحين هبوط درجة الحرارة  -٦

م  ال يجوز االستمرار في الحدل و  لكن من المستحسن ان تمر        .د ٧٠ – ٨٠عند هبوط درجة حرارة االسفلت الى  -٧

  .حادلة مطاطية مرتين او ثالث مرات

ى    ٣\١ال يباشر الحدل من جهة السفلى من االنحدار و التداخل في المرات يكون بعرض     في آافة االحو -٨ االطار عل

  .االقل

  .ال يجوز استعمال الطريق قبل ان يبرد السطح -٩

ذلك              -١٠ تم اعالم المعمل ب ر و ي درج و نسبة القي اد الت ل الخلطة اليج تم تحلي ومي و ت يأخذ نموذج من االسفلت بشكل ي

  .حالة وجود انحراف للتصحيح في 

  .اتجاه عملية التبليط ينبغي ان يكون باتجاه السير و خاصة في الطرق ذات االتجاهين  -١١

  .در االمكان اي تستعمل فارشات بعرض الطريق او فارشتين معاقاليسمح بوجود المفاصل الباردة  -١٢

.  
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