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 مستخلص
غرض إعادة بترجاعها كن اسسينتج عنه كميات كبيرة من مواد الرصف التي يم الذيصيانة وإعادة التأهيل، األمر التحتاج معظم الطرق الليبية إلى 

ً مواد الرصف   ممنها كركاستفاد ، وي(Recycled Asphalt Pavement Materials)ه سترجعالم اإلسفلتياستخدامها؛ وتسمي اصطالحا

  لمختلف االستخدامات.

 Granular Baseلحبيبي )ا األساسمواد على خواص )رام(  ةسترجعمواد الرصف األسفلتي الم ةدراسة تأثير نسب إلىتهدف هذه الدراسة و

Course) (، 75%، 50%، 25%، 0) المسترجعةمواد الرصف األسفلتي . ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم إعداد مخاليط بنسب مختلفة من%

 . ونسبة تحميل كاليفورنيا كثافةالتدرج والالخواص التي تم دراستها هي ؛ وبعض خواص مواد األساسودراسة التغير في 

خفاض كل من تسبب في ان لها تأثير كبير على التدرج، كمامواد الرصف األسفلتي المسترجعة إضافة ن إلمتحصل عليه من هذه الدراسة بينت والنتائج ا

 ونسبة تحميل كاليفورنيا.  القصوىالجافة الكثافة 

م خاليط التي تخدام الم، واستبارات معاير الرجوعيةاخت استكمال دراسة بقية الخواص الهندسية مثلأهمها وقد تم الوصول إلى العديد من التوصيات و

 مقترحات.كذلك تحتوي الدراسة على العديد من ال .دراستها بهذا البحث كمواد أساس مساعد

 

 رنيا.نسبة تحميل كاليفوالمعملية، الكثافة التدرج،  الحبيبي،األساس مواد  المسترجعة،الرصف اإلسفلتي مواد الكلمات الدالة: 

  

 

 التمهيد 1.

ل من تكلفة يقليؤدي إلى التاستخدام المواد المسترجعة إن 

حمى البيئة عن طريق تقليل مخلفات يو ،إنشاء الطرق

المواد المسترجعة من كشط الرصف و .اإلنشاءات

وتسمي مواد  ؛هذه األنواعأحد هي  ةاألسفلتي القديم

 Recycled Asphalt) هسترجعالم اإلسفلتيالرصف 

Pavement Materials) بالرمز اختصارا ، ويرمز لها

(RAP) ، العربية باللغةها لسيرمز وبهذه الدراسة 

 .(رام)بالرمز  اختصارا
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جاد يإلبمختلف دول العالم جريت العديد من الدارسات وأ

المسترجعة سواء الساخنة أو خواص مختلف الخلطات 

وبعض هذه الدراسات واألبحاث وجهت لدراسة  الباردة،

  .الحبيبي األساسعلى خواص مواد رام( )ة مواد نسبتأثير 

 إلىونظرا الن جزء معتبر من الطرق في ليبيا يحتاج 

سينتج عنه كميات  الذي األمرصيانة وإعادة التأهيل، 

 ، والتي يمكن االستفادةاإلسفلتي كبيرة من مواد الرصف

منها كركام يمكن استخدامها كجزء من مواد الخلطات 

 من والباردة، أو يمكن استخدامها كجزء الساخنة اإلسفلتية

رام( )كما يمكن استخدام مواد ، المثبت األساسمواد 

 األساس المساعد.  وأالحبيبي كجزء من مواد األساس 

سة ومن هنا جات فكرة هذه الدراسة، وهى القيام بدرا     

مواد الرصف اإلسفلتي معملية لدراسة تأثير نسبة 

 مواد األساس الحبيبي.على خواص رام( ) هسترجعالم

 دراسةداف الــأه 2.

مواد الرصف هو دراسة تأثير نسبة دراسة للالهدف العام 

على بعض خواص مواد رام( ) هسترجعاإلسفلتي الم

  :هيأهداف الدراسة فتحديد بالو ،الحبيبي األساس

  تدرجالعلى مواد )رام( دراسة تأثير نسبة. 

  افةكثال علىمواد )رام( دراسة تأثير نسبة.   

  دراسة تأثير نسبة مواد )رام( على نسبة تحميل

 .كاليفورنيا

 دراسةال حدود 3.

نوع واحد من األساس اقتصرت هذه الدراسة على استخدام 

 –الحبيبي، وهو مستخدم بتنفيذ ازدواج طريق العزيزية 

نوع واحد من مواد الرصف باستخدام نالوت، وكذلك 

الرصف األسفلتي من ذت خ)رام( أاإلسفلتي المسترجعة 

 .بعد كشطها بالكاشطة نالوت القائمة –طريق العزيزية ل

 دراسةلاهمية أ. 4

 ا؛يمكن تلخيص األهمية العلمية للبحث في عدة نقاط منه

إلى  -ناعلى حد علم-الباحثين بليبيا لم يتطرق أحد من أنه 

تأثير نسبة مواد الرصف األسفلتي دراسة موضوع 

مما  ،مواد االساس الحبيبي على خواص)رام( المسترجعة 

، في ليبيا ةب الرياده الدراسة جانهذ قد يضفي على

في  المسئولينيتزامن البحث الحالي مع اهتمامات و

، وكذلك مصلحة الطرق والجسور بتقنيات صيانة الطرق

مرجع للدراسات التالية بداية وهذا البحث شكل ي يمكن أن

 .الليبيينللباحثين 

 دراسةلل المساهمة العلمية. 5

نظرية إضافة دراسة  فينعتقد أن هذا البحث، سيساهم 

 -اللغة العربيةب-المكتبة العلمية  إلىوعملية )متواضعة( 

)رام( حول تأثير نسبة مواد الرصف األسفلتي المسترجعة 

يمكن كما ، الحبيبي األساسعلى بعض خواص مواد 

صيانة طريق لالمتحصل االستفادة العملية من النتائج 

 .نالوت –عزيزية ال

 دراسةلل صعوبات. 6

 عدد من الصعوبات، ونذكره الدراسة واجهت هذوقد 

الغياب الكامل للمراجع والدوريات العلمية ذات  ؛منها

 غياب منظوماتو، العالقة بموضوع البحث باللغة العربية

 إليهاعلمية الكترونية يمكن الوصول ليبية معلوماتية 

مة المعدات المعملية الالزن العديد معدم توفر ، وبسهولة

دات اختبار معمثل العديد من الخواص الهندسية لدراسة 

  الضغط الثالثي المحور.

 منهجية الدراسة . 7

؛ منهجية وتنفيذالدراسة، فقد تم إعداد  أهدافلتحقيق 

إجراء ، والزيارات الميدانية وتوريد الموادوشملت 

اد الرصف نسبة مودراسة تأثير  ثمعليها، ختبارات الا

مواد بعض خواص على )رام( األسفلتي المسترجعة 

رض وتحليل على عكذلك المنهجية  واشتملت، األساس

 تفاصيلو، والتوصياتالخالصة  إلى باإلضافة ،النتائج

 .[1] موضحة بهذا المرجع أكثر للمنهجية
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 الدراسات السابقة. 8

معظم دول العالم تعتمد بشكل رئيسي على الطرق 

 100%تمثل حوالي نسبة  اإلسفلتيةفمثال الطرق  ؛اإلسفلتية

يستخدم اإلسفلت لرصف أكثر من و. من الطرق في ليبيا

  .[2] الواليات المتحدة فيمن الطرق  90%

ً باستخدام الكشط أالطرق يجب و ن يعاد إنشائها دوريا

وإحالل جزء من الرصف األسفلتي أو كل الرصف 

 )رام( ةالمسترجع األسفلتيالرصف مواد نتج تو. األسفلتي

تشجع و(. 1بواسطة عملية الكشط كما هو موضح بالشكل )

 استخدام موادإعادة على الطرق بكل دول العالم ات إدار

 ةبسبب االعتبارات الهندسية والبيئية واالقتصادي)رام( 

 . [3،2] االعتباراتوغيرها من 

هذا الجزء على بعض الدراسات السابقة ذات  ويحتوي

 ،)رام( وتشمل؛ المعالجة والتخزين العالقة بمواد

 http://www.astecindustries.com(: آلة الكشط  1الشكل )

بعض الدراسات باإلضافة إلى ، الممكنةستخدامات الوا

دراسة ترجمة بتصرف من  وهي ،)رام(حول دمك مواد 

 .     [4] وللباحث لو

 المسترجعةوتخزين مواد الرصف االسفلتى  معالجة1.8

)رام( يمكن إنتاجها  المسترجعة األسفلتيمواد الرصف 

( والتحطيم ripping( والتمزيق )millingبمعدات الكشط )

(breaking( والتكسير )Crushing والسحق )

(pulverizing.) 

شيوعاً، ويعتمد  األكثرهو الطريقة ( milling)والكشط 

على مقاس تشققات السطح و/أو عمق عمق الكشط عادة 

 البصريالطبقات والتي تحدد من خالل الكشف 

 لألسطوانات خالل إزالة الطبقات المجهدة أو الضعيفة.

المكشوطة،  )رام((، فإن مواد 2كما هو موضح بالشكل )

كما يمكن مشاهدتها من خالل الكشف البصري، تكون و

 unboundمشابهة للمواد الحبيبية غير المترابطة )

granular material تتأثر بشكل  )رام((، وتدرج مواد

  . [5] الكشط وتركيب هذه الطبقاتعملية رئيسي ب

يمكن مناولتها وتخزينها )رام( بعد الكشط، فإن مواد و

ة. كمواد الركام التقليدية بأكداس افقية وتترك غير مغطا

من مصادر )رام( وعندما تتوفر كميات كبيرة لمواد 

منفصلة  األكداسفإنه يوصى بالحفاظ على مختلفة، 

  .[6] وتوصف بمصدرها

 

 
 نالوت(-(: صورة ضوئية لمواد رام )طريق العزيزية2الشكل )

 )رام( المسترجعةالرصف األسفلتي مواد استخدام  2.8

، [6] وآخرونشستر ، وكذلك للباحث [3] سنيوروفقاً للباحث 

. واالستخدام يمكن استخدامها بسبل مختلفة)رام( فإن مواد 

ً يكون بإنتاج خليط األكثر ساخن أسفلتي مسترجع  -شيوعا

(Rrecycled Hot-mix Asphalt ويرمز لها بالرمز ،)

http://www.astecindustries.com/
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(RHM .)بالموقع على الساخن  هايرتَّدو إعادةيمكن و

(Hot In-Place Recycle – HIR) . إعادةويمكن كذلك 

-Cold- inبارد )ال على الموقعللرصف األسفلتي ب ير  التَّدو

place Recycling (CIR)).  

الطبقات الثالثة أنواع المذكورة سابقاً تستخدم إلحالل 

 FDR Full Depth) العمق كامل استرجاعاإلسفلتية، بينما 

Reclamation- يستخدم لحل مشاكل األساس الحبيبي من )

 pulverization andخالل عملية السحق والدمك )

compaction process[7]لباحث أيميرى( كما ذكر ا . 

 البحوث المكثفة أوضحت أن مواد الرصف األسفلتي

المسترجعة )رام( لها خصائص تصريف جيدة، ومقاومة 

د مواقص وجساءة كافية. ولذا فعند القيام بالمزج المناسب ل

)رام( مع الركام الطبيعي يمكن استخدامهما كطبقة 

دام أساس/أساس مساعد. ومن ناحية ثانية فإن هذا االستخ

مواد )رام( يكون صعب دمكها مازال فيه خالف الن 

 خالل عملية اإلنشاء، وله مقاومة تحميليه ضعيفة ويبدي

 . [9، 8] تشوه زحف مع الوقت

اد دًون اختبارات معملية، يقارن فيها أداء مو الباحث طه

)رام( عندما تخلط مع مواد أساس حبيبي )بركام طبيعي( 

 ونتائجه %(،80%، 60%، 40%، 20وبعدة نسب )

 % من مواد )رام(80أشارت إلى أن الخليط المكون بنسبة 

أعطى أقل مقاومة تحميليه، مع نسبة تحميل كاليفورنيا 

يد ( فقط. ولذا، فقد أقترح بأن ال يز11بقيمة إحدى عشر )

% في األساس 60المحتوى األقصى لمواد )رام( على 

 الحبيبي% في األساس 10المساعد، وال يزيد على نسبة 

[10]. 

أداء عدة مخاليط، عندما تم  اناقش وماهر بينرت انوالباحث

خلط مواد )رام( مع مواد الركام الطبيعي في منطقة 

الواليات المتحدة األمريكية،  -بوالية جورجيا  -جيرسي

انه عندما يتم تقييد نسبة مواد )رام( بنسبة وقد أستنتج 

طلبات مواد % من الوزن، فإن هذه المخاليط توافق مت50

 .[11] الحبيبياألساس 

قيم التطبيقات الحالية لـمخاليط )مواد  والباحث ماك قاريه

)رام( /الركام الطبيعي( كمواد أساس في الواليات المتحدة، 

للمراجع السابقة جذبت االهتمام إلى تأثير  ونتائج دراسته

نسبة مواد )رام( على كل من الخواص الطبيعية 

يط، وتشمل نتائج الدراسة على والميكانيكية للمخال

معلومات على الكثافة ونسبة الرطوبة والنفاذية ونسبة 

تحميل كاليفورنيا ومعاير الرجوعية )انظر الجدول 

وعالوة على ذلك، فإن الخصائص الحجمية  .[12]((1)

والميكانيكية تتأثر بإضافة مواد )رام( كما ذكر الباحث 

  .[13]براتيكو

ت اقصى محتوى لمواد )رام( مختلف الوكاالت اقترح

لتحقيق األداء المثالي للرصف. وفى الواليات المتحدة 

باستخدام مواد )رام( هناك فقط سبعة واليات تسمح 

. وأغلبية [12] المساعدلطبقات األساس الحبيبي واألساس 

إلى  رام( يصلهذه الواليات تسمح بحد أقصى من مواد )

ركام الطبيعي من الوزن تمزج مع مواد ال 50%حوالي 

 (.2لطبقة األساس الحبيبي، كما هو ملخص في الجدول )

  [12](: تاثير زيادة مواد )رام( على الخواص 1جدول )

 رقم 

المرجع 

 )الدراسة(

 الكثافة

 الجافة

 محتوى

 الرطوبة
 النفاذية

 نسبة

 تحميل

 كالفورنيا

 معاير

 الرجوعية

[10]  --- تناقص تزايدات ال تغيير تناقص 

[11]  تزايدت --- تناقص تناقص قصتنا 

 [18]  --- تناقص --- تناقص تناقص 

[19]  تزايدت --- --- تناقص تناقص 

[20]  تزايدات --- ال تغيير --- --- 
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س/ (: نسبة مواد )رام( بالواليات المتحدة كمواد اسا2جدول )
 [12]أساس مساعد 

 الوالية

 اقصى نسبة

من  %)

 *)الوزن

 االختبار*** إالجراء**

 ال %60 -50 مونتانا
المقياس النووى 

 المصحح

 لتدرجا-نعم % 50 جيرسي
المقياس النووى 
 المصحح+العينة

 لتدرجا-نعم % 30 مينسوتا
مخروط مقياس 
 الغرز الديناميكى

 % 50 كوالرادو
 –نعم

 مقاس للركام
قطاع الدمك 
 بالهراسات

 المقياس النووى لتدرجا-نعم % 2 اوتاه

 % 20 تكساس
غير 

 وفمعر
المقياس النووى او 

 منحى الدمك

 % 50 كالفورنيا 
غير 

 معروف
لم يسجل طريقة 

 معينة

 غير معروف مكسيكو
غير 

 معروف
المقياس النووى 

 المصحح

 غير معروف ايزلند
 -نعم 

 التدرج
 غير معروف

 مالحظات:
ها ب*/ هذه القيم هى المحتوى االقصى للمواد المسترجعة المسموح 

 ف المسترجعة.بمخلوط مواد الرص

ط خلو**/ يصف فيما إذا الواليات المذكورة تتطلب ان يتم معالجة م

 وما هى المتطلبات المواد االسفلتية المسترجعةة قبل فرشها

 المطلوبة.

 ***/ تصف نوع أختبارات الجودة المطلوبة 

 

 . دمك مواد الرصف االسفلتي المسترجعة 3.8

إن مواد )رام( عندما يتم استخدام نفس طريقة الدمك، ف

ام لركاالمدموكة عادة ما تكون لها كثافة اقل من كثافة مواد 

ة الطبيعي، وذلك بسبب المادة الرابطة اإلسفلتية المغلف

ن أللحبيبات. وكذلك تتأثر القابلية للدمك بالتدرج، حيث 

 لىأعمواد )رام( األكثر نعومة تنزع إلى الدمك إلى كثافة 

ة صليابطة للخلطة اإلسفلتية األ. وكذلك نسبة المادة الر[14]

   .[15]يمكن أيضاً أن تؤثر على قابلية الدمك لمواد )رام(

 برنامج العملى ال. 9

الدراسة، فقد تم إعداد برنامج عملي،  أهداف إلىللوصول 

 :أهمها االتيخطوات عدة مل على تشاو

ومواد  الحبيبي األساسوتوريد عينات مواد تجميع  -1

نالوت )تحت -العزيزية طريق ازدواجمن )رام( 

بئر –(، وبالتحديد من قطاع بطريق بئر الغنماإلنشاء

  .األثل وأديعياد، وعند منطقة جسر 

حجم  إلىإجراء خلط وتقسيم وتخفيض العينات  -2

ومواد  الحبيبيمواد األساس لكل من االختبار 

 .المنخليوإجراء اختبارات التحليل  ،)رام(

)رام( ن مواد إعداد عدة مخاليط بنسب مختلفة م -3

(0 ،%25 ،%50 ،%75)%. 

نسبة والمعملية كثافة إجراء اختبارات التدرج وال -4

 .كاليفورنياتحميل 

اختبارات االختبارات السابقة فقد تم إجراء  إلى باإلضافة

للجزء الناعم من  وحد السيولة وحد اللدونة ،نسبة الرطوبة

واد مواد اإلساس ومواد )رام( وإشارات النتائج إلى أن الم

وفق للطرق  وقد تم إجراء جميع االختبارات، غير لدنة

للطرق  األمريكيةالقياسية للمواصفات القياسية للجمعية 

 American Association ofالسريعة وموظفي النقل )

State Highway and Transportation Officials ،) كما

 .(3هو موضح بالجدول )

 ا والطرق القياسية(: االختبارات التى تم إجرائه3جدول )

 الطريقة القياسية االختبار م ر.

 AASHTO-T2 طريقة اخذ العينات [21]

 AASHTO-T248 العيناتحجم تخفيض  [22]

[23 ]

[24] 
 التدرج الحبيبي  

AASHTO-T11 

AASHTO-T27 

[25] 

[26] 
 اللدونهو السيولةى حد

AASHTO-T89 

AASHTO-T90 

 AASHTO  T 180D اختبار الدمك المعدل [27]

 AASHTO  T 193 نسبة تحميل ككلفورنيا [28]
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 عرض وتحليل النتائج . 10

 ،على ملخص لنتائج الدراسة المعمليةجزء هذا ال يحتوي

د واماألساس و موادلالتدرج الحبيبي  ؛كل مننتائج وتشمل 

د والتدرج الحبيبي للمخاليط )نسب مختلفة من موا ،)رام(

 على )رام(أثير نسبة مواد ملخص لنتائج ت، وكذلك ()رام(

 . ونسبة تحميل كاليفورنياالمعملية الكثافة 

 مواد االساس الحبيبى الحبيبي لالتدرج  1.10

( يعرض ملخص لتدرج مواد األساس الحبيبي 4الجدول )

مواصفات حدود التدرج لبمرفقة المستخدمة بالدراسة، 

 للمقارنةكمثال ، [16] والجسورلمصلحة الطرق 

عالوة على أن هذا التدرج مستخدم بشكل  ،بالمواصفات

( يوضح 3والشكل )واسع في إنشاء الطرق في ليبيا، 

  .المواصفات وحدودتدرج مواد األساس الحبيبي 

أنه ال توجد مواد نالحظ ؛ (3)الشكل و( 4)الجدول ومن 

أقصى مقاس وأن  مم(، 37.5 إلىمم  50خشنة )من مقاس 

 25)كان اسمي  أقصى مقاسومم(،  37.5مواد كان )لل

 يمكن مالحظة إن التدرج يكون في الحد األعلىكما مم(. 

 مواصفات. اللحدود 

 التدرج الحبيبى لمواد الرصف االسفلتى المسترجعة 2.10

( يعرض ملخص لتدرج مواد الرصف 4الجدول )

، [17] المواصفاتاألسفلتي المسترجعة )رام(، وحدود 

الجدول خالل ( يوضح تدرج مواد )رام(. ومن 4والشكل )

( نالحظ أن المقاس األقصى لمواد )رام( 4( والشكل )4)

مم(. وأن التدرج يقع ضمن الحدود الدنيا  37.5كان )

 المواصفات.

م( والجدير بالذكر أنه وبمقارنة نتائج التدرج لمواد )را

 يمكن مالحظة أن الحبيبي،بنتائج التدرج لمواد األساس 

ن تدرج المواد تدرج مواد األساس أكثر نعومة م

  ((.4المسترجعة )الجدول )

مواد )رام( (: ملخص نتائج التدرج لمواد األساس و4جدول )
 مواصفات الحدود و

 مقاس

 المنخل  

 )مم(

 نسبة المار )%(

 مواد )رام( األساس الحبيبي

 تدرج 

 مواد

 االساس 

 حدود 

 المواصفات
[16] 

 تدرج 

 مواد

 )رام(

 حدود

 المواصفات
[17] 

50 100 100 100 100 

37.5 100 100-70 100 100-88 

19 81.5 80-50 85.7 100-75 

12.5 -- -- 66.5 88-56 

9.5 69.4 70-40 53.3 80-44 

4.75 56.7 60-30 30.0 55-25 

2.0 41.7 50-20 -- -- 

1.18 -- -- 8.1 25-7 

0.425 27.2 25-10 -- --- 

0.075 20.4 10-5 0.6 5-0 

 

 
  مواصفاتال(: تدرج مواد االساس الحبيبى وحدود 3الشكل )
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  [17]وحدود المواصفات ،)رام((: تدرج مواد 4الشكل )

 تأثير نسبة مواد الرصف األسفلتي المسترجعة  3.10

 لتحقيق احد أهداف هذه الدراسة، وهو دراسة تأثير نسبة

مواد الرصف المسترجعة )رام( على تدرج مواد األساس 

 مختلفة.تم تحضير مخاليط بنسب الحبيبي، فقد 

لنتائج التدرج مع مواصفات مصلحة الطرق لملخص 

 (. 5(، والشكل )5عرضت بالجدول ) [16] والجسور

(: ملخص نتائج التدرج لمواد االساس عند نسب 5دول )ج
  )رام(مختلفة لمواد 

 لمار%انسبة   مقاس
 حدود

 المواصفات

 المنخل *[16]
 مواد )رام(نسبة 

0% 25% 50% 75% 

50 100 100 100 100 100 

37.5 100 100 100 100 100-70 

19 81.5 82.6 83.6 84.6 80-50 

9.5 69.4 65.4 61.4 57.3 70-40 

4.75 56.7 50.0 43.3 36.6 60-30 

2.0 41.7 34.6 27.6 20.6 50-20 

0.425 27.2 21.3 15.5 9.6 25-10 

0.075 20.4 15.5 10.5 5.6 10-5 

( نالحظ أنه ال توجد 5( والشكل )5اسة الجدول )وبدر

مم( بالتدرج. كذلك 37.5 إلىمم 50مواد خشنة )من مقاس 

% 25يمكن مالحظة أنه بزياد نسبة مواد )رام( من نسبة 

ج % تزداد نسبة المواد الخشنة ويتحول التدر75إلى نسبة 

و من الحدود القصوى إلى الحدود الدنيا للمواصفات كما ه

 (.  5( وبالجدول )5شكل )موضح بال

 

(: التغير بتدرج مواد االساس عند نسب مختلفة لمواد 5الشكل )
 [16])رام( وحدود المواصفات

 على سلوك الكثافة  )رام( تأثير نسبة مواد 4.10

 أهداف الدراسة وهو دراسة تأثير نسبة مواد أحدلتحقيق 

على سلوك الكثافة، فقد تم تحضير مخاليط بنسب  )رام(

)بروكتور  في المعملودمكها  )رام(تلفة من مواد مخ

 المعدل( عند نسب مختلفة لنسبة الرطوبة.

ونسبة الجافة ( يعرض ملخص نتائج الكثافة 6الجدول )

الرطوبة عند نسب مختلفة لمواد الرصف األسفلتي 

%(. ومن خالل 75%، 50%، 25%، 0) ةالمسترجع

بزيادة نسبة  الجافة تزداد ( نالحظ أن الكثافة6الجدول )

ويمكن الرجوع  بالتناقص. تبدأالرطوبة إلى حد معين ثم 

عند نسب مختلفة الكثافة التفصيلية الختبارات  إلى النتائج

 . [1]لمواد )رام(
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(: ملخص نتائج نسبة الرطوبه والكثافة الجافة عند 6جدول )
 نسب مختلفة من مواد )رام( 

 مواد

 )رام(

)%( 

 )
%
( 
بة
طو
ر
 ال
بة
س
ن

 

فة
ثا
لك
ا

 
سم
م/
ج
( 
ة 
اف
ج
ال

3 ) 
 

 *نتائج االختبارات

0% 

 )%( 1.01 3.44 5.26 7.53 8.30 

 2.212 2.242 2.307 2.279 2.216 

25% 

)%( 0.67 3.09 5.63 7.14 8.70 

 2.129 2.154 2.217 2.213 2.180 

50% 

)%( 2.39 4.17 4.90 6.01 8.30 

 2.068 2.149 2.183 2.258 2.226 

75% 

)%( 0.33 3.81 6.38 9.49 12.36 

 1.974 2.022 2.099 2.076 2.045 

 (AASHTO T 180D)*/ تم إجراء االختبار وفق لطريقة بروكتر المعدلة 

 
 

 )رام( على الكثافة الجافة القصوىمواد تأثير نسبة  5.10

 الكثافةقيم على )رام( تأثير نسبة مواد نتائج لملخص 

ت عرضالمقابلة لها لى المث الرطوبةونسبة القصوى الجافة 

أن الكثافة بشكل عام ويمكن أن نالحظ (، 7بالجدول )

اد زدبينما ت ،بزيادة نسبة مواد )رام( الجافة القصوى تقل

 .زيادة طفيفةنسبة الرطوبة المثلى 

( أن 6( والشكل )7ويمكن أن نالحظ من خالل الجدول )

 2.315الكثافة الجافة القصوى تناقصت من قيمة 

(، عندما ازدادت نسبة 3)جم/س 2.10لى قيمة ( إ3)جم/س

. وهذه النتيجة توافق ما 75%إلى  0%مواد )رام( من 

 . [12]ذكره الباحث ماك قاري 

 

(: ملخص نتائج الكثافة الجافة القصوي ونسبة 7جدول )
الرطوبه المثلي ونسبة تحمل كاليفورنيا 

 )مغمورة(عند نسبة مختلفة من مواد )رام(

 نسبة مواد

 )رام(

)%( 

 الكثافة الجافة

 القصوى

 (3)جم/سم

 نسبة الرطوبة

 (%المثلى )

 نسبة تحمل

 كاليفورنيا

 )مغمورة(

0 2.315 6.25 80 

25 2.22 6.25 62 

50 2.26 7.00 48 

75 2.10 7.00 24 

 

 

 (: العالقة بين نسبة مواد )رام( والكثافة الجافة القصوي6شكل )

 بة تحميل كالفورنيا تأثير نسبة مواد )رام( على نس  6.10

تستخدم قيم تحميل كاليفورنيا بشكل عام من قبل مهندسي 

الرصف كمؤشر لتقييم مدى مالئمة المواد للمواصفات، 

وتستخدم نسبة تحميل كاليفورنيا لتقدير معاير الرجوعية 

للمواد الحبيبية. قيم نسبة تحميل كاليفورنيا مهمة للتصميم 

نت قيم نسبة تحميل اإلنشائي للرصف، وعادة كلما كا

أفضل. وفي هذه  األداءكاليفورنيا أعلى، كلما كان 
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الدراسة، ودراسة تأثير نسبة مواد )رام( على قيم نسبة 

 أهداف هذه الدراسة. أحدتحميل كاليفورنيا هي 

 ملخص نتائج نسبة تحميل كاليفورنيا عند نسب مختلفة من

( موضحة 75%، 50%، 25%، 0%المواد المسترجعة )

(. ويمكن الرجوع إلى النتائج 7( والشكل )7لجدول )با

التفصيلية الختبارات نسبة تحميل كاليفورنيا عند نسب 

واد ويمكن أن نالحظ أنه بزيادة م ،[1]مختلفة لمواد )رام( 

طية م خ)رام( تقل قيم نسبة تحميل كاليفورنيا، والعالقة بينه

ل (، ونالحظ من خالل الجدوR 0.98882 =قوية وتساوي )

( أن نسبة تحميل كاليفورنيا تناقصت من 7) ( والشكل7)

% إلي  0نسبة مواد )رام( من تزداد عندما  24إلى  80

75 .% 

 وأوضحت الخبرة العملية بوالية انتاريو بكندا أن نسبة

س تحميل كاليفورنيا تقل إلى قيمة أقل من المتوقع لألسا

% 02الحبيبي العادي عندما تزيد نسبة مواد )رام( عن 

  .[14] %25إلى 

 
 ورنيا ونسبة تحميل كالف(: العالقة بين نسبة مواد )رام( 7شكل )

 الخالصة والتوصيات والمقترحات  -11

بفضل من هللا عز وجل استكملنا هذه الدراسة، ورغم 

تواضعها فقد وصلت إلى العديد من النتائج، وقد تم وضعها 

 على صورة خالصة وتوصيات ومقترحات. 

 لخالصة ا 1.11

تم تقسيم الخالصة الى قسمين؛ أحداهما خاص بالدراسات 

السابقة، والقسم الثاني من الخالصة يختص بنتائج هذه 

 الدراسة. 

 الدراسات السابقة
ي أن التناقص في المصادر الطبيعة للركام أدى إل 1-

المسترجعة )رام(  األسفلتيمواد الرصف  استخدام

 ن عقدين. كمادة بديلة للركام مند أكثر م

أوضحت البحوث أن مواد )رام( لها خصائص  2-

، تصريف جيده ومقاومة قص وجساءة كافية

إلنتاج مواد أساس حبيبي ها يمكن استخدامو

 خلطات إسفلتية ساخنة، وباردة. ووأساس مساعد 

اس واألس األساسمواد  )رام( إلىمواد إضافة فوائد 3- 

حميلة السعه التالكثافة، والمساعد تشمل تحسين 

 ومعاير مرونة وخصائص تصريف جيده.  

ام( لمواد )ر ةعمليات الدمك والفرش غير المناسب4- 

 أداء ردي للرصف. ايكمن ان ينتج عنه

 تسمح باستخدام موادأمريكية هناك سبعة واليات  5-

لطبقات األساس واألساس  األسفلتيالرصف 

%، وزيادة نسبة مواد )رام( 50بنسبة المساعد 

 .نسبة تحميل كاليفورنياى انخفاض لتؤدى ال

 نتائج الدراسة
كثر أالمستعملة بهذه الدراسة  األساستدرج مواد 1- 

قع ضمن حدود ي، ومواد )رام(نعومة من تدرج 

 .[16] مواصفات مصلحة الطرق والجسور

فات مواصعند الحدود الدنيا لقع ي )رام(تدرج مواد  - 2

 .[17]لمواد )رام( والية كولورادو
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% إلى 25زيادة نسبة مواد )رام( من نسبة ند ع 2-

يتحول تزداد نسبة المواد الخشنة و%، 75نسبة 

 .التدرج من الحدود القصوى إلى الحدود الدنيا

، رام()تقل الكثافة الجافة القصوى بزيادة نسبة مواد  3-

  (.3)جم/سم 2.10إلى  3152.من تناقصت حيث 

، رام(مواد )سبة نبزيادة نسبة تحميل كاليفورنيا تقل  6-

 . %24% إلى 80وتناقصت من 

 التوصيات 2.11

 التوصيات التالية:  إلىتم الوصول 

 ؛استكمال دراسة بقية الخواص الهندسية مثل .1

اختبارات معاير الرجوعية والتشوه التراكمي تحت 

التحميل المتكرر واختبار نسبة تحميل كاليفورنيا 

تها بهذا ألحمال متكررة لمواد الرصف الى تم دراس

 البحث. 

القيام بإجراء دراسات معملية وحقلية لمصادر  .2

عند  المسترجعةأخرى لمواد الرصف األسفلتي 

 استخدامه كأساس وأساس حبيبي.

القيام بإجراء دراسات معملية وحقلية لمصادر  .3

عند استخدامه في  المسترجعةالرصف األسفلتي 

وعلى البارد  إعادة التدوير على الساخنات تقني

 .ذلك إعادة التدوير لكامل العمقوك

 المقترحات 3.11

من خالل نتائج الدراسة، يمكن الوصول الى المقترحات 

 التالية:

اد استخدام المخاليط التي تم دراستها بهذا البحث كمو .1

 اساس مساعد.

إعطاء موضوع استخدام مواد الرصف األسفلتي  .2

من اهتمام األساتذة والطلبة أكبر حيز  ةالمسترجع

ام، من خالل تدريسه ضمن المقررات التدريسية الكر

 .دراسات الجامعية والعليابال

قيام الوزارات والهيئات الوطنية ذات العالقة  .3

بالطرق؛ مثل: وزارة المواصالت ووزارة 

اإلسكان... الخ.، بتبني تطوير وتطبيق استخدام مواد 

. وكذلك نقترح أن تقوم المسترجعةالرصف األسفلتي 

 تبني إنشاء قطاعات تجريبية. هذه الجهات ب

 ويرقيام المركز الليبي للمواصفات والمعايير بتبني تط .4

وتطبيق مواصفات تختص بمواد الرصف األسفلتي 

 .المسترجعة

تشكيل جمعية وطنية تختص بتقنيات واستخدامات  .5

 مواد الرصف المسترجعة. 

 ليهعصلى هللا –وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان حممد 
ن م الطاهرين، وعلى كل ى آلة وصحبه الطيبنيوعل -وسلم

 سار على هنجهم إىل يوم الدين.
 المصادر والمراجع  -12

سبة نتأثير الزروق؛  عبد الجليلالهادي، محمد  عبد هللاإبراهيم [ 1]

مواد الرصف األسفلتي المسترجعة على خواص مواد األساس 
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