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 التيودول حتية للهم مرتكزات البنى التمن أمشاريع الهندسية عالية الكلفة، وتعتبر مشاريع الطرق من ضمن ال الملخص:

وذات  مريحة عند افتتاح الطرق الجديدة أو صيانة الطرق القائمة فإنها تكونل الربط بين التجمعات البشرية. وتسه

ه الطرق ودة هذرة العالية تقل جومع مرور الزمن والعوامل المختلفة كأحمال المركبات ودرجات الحرا ،مواصفات عالية

طات نتاج الخلـحتاج إلإنـشاء الطـرق الجـديـدة أو صيانة الطرق الـقـائـمة ي كما إن، الصيانةبالتالي فإنها تحتاج إلى و

كون  تصميمية المعايير التلطات المنتجة مطابقة للمواصفات وتكون الخاإلسفلتية الساخنة في محطات الخلط، فعندما 

بذلك ها و، ونحوفستظهر عيوب مختلفة كالتشققات والتخدد ون الخلطات رديئةالطرق المنفذة ذات جودة عالية، وعندما تك

قتصادية انية وفالخلطات عملية ذات أهمية  ومن ثم فإن ضبط جودة ،يكون عمر الطريق أقصر ما يعني إهدار للمال العام

. يةق اإلسفلتن الطرشبكة كبيرة معالية في الدول التي تعتمد على الطرق اإلسـفلـتـية في الـنقل ومنها ليبيا التي تملك 

ك يـكـون ذليبيا ولالتي تستخدم في  دفعةـاج بالـتـطات اإلنـحـودة مـضبط جـة لـيـالورقة إلى اقـتراح آل هتـهدف هـذو

واد ـمـزين الـخـــة، تمــعــدات الــخــالط)ها مــن عـــدة نــواح أهـمـها ـيمـيـتـقـصر مـكونات هـذه الـمحطات وـحـبـ

 م  الباردالركا مكونات كمخازن ام، مواصفات الخلطة المنتجة، التلوث البيئي(. فمثال تتكون محطة الخلط من عدةـخـال

أن تجرى عملية  بعدو .يحدد لكل جزء عدد معين من النقاط بناء على أهميتهميع الغبار و وحدة وزن الركام، وأجهزة تجو

، ثم دةمحدية زمنوعندما تكون هذه الدرجة مقبولة تمنح رخصة عمل لمدة  التقييم لمحطة الخلط تعطى لها درجة معينة،

 بذلك يضمن الحصول على خلطات إسفلتية بجودة أعلى.قييم المحطة لمنحها رخصة جديدة ويعاد ت

 

 عملخيص رلركام، تا، االسفلتيةخالطات ال، االسفلت، التلوث البيئي، الـخلطات االسفلتية الساخنة الكلمات المفتاحية:
 .للخالطة

 
 

 . المقدمة1

رق فممممممي ـطممممممـع الـشاريمممممـد مممممممن مـعديمممممـشاء الـتمممممم إنمممممم

بهممما ظهمممرت  ا، ولممموحظ أن بعممما همممذه الطمممرقـيمممـبـيـل

 ةالتخمممممدد بعمممممد فتمممممرالعديممممد ممممممن المشممممماكل كالشمممممقوق و

فمممي  لالنهيممماربعضمممها تعمممرا وجيمممزة ممممن إنشمممائها، و

ت مبكممممممر مقارنممممممة بعمممممممره التصممممممميمي، وتشممممممير وقمممممم

األبحمممماث أن االنهيممممار المبكممممر للطممممرق قممممد الدراسممممات و

 يحدث لعدة اسباب من أهمها:

يمممتم  : ةعمممن أخطممماء هندسمممي األضمممرار الناتجمممة -1

 خممممواصتحديممممد لرصممممف وتصممممميم طبقممممات ا

شمممروط تنفيمممذها اعتممممادا الممممواد المكونمممة لهممما و

لضممممان   ذلمممك و ،المواصمممفات المعتممممدةعلمممى 

عمممر أطممول للطريممق، عليممه فممإن مخالفممة هممذه 

ي الممممى اعممممداد تصمممماميم المبممممادف سمممموف يمممم د

سممموف يتعمممرا الرصمممف المممى غيمممر مناسمممبة و

ممممن أهمممم واء وظيفتمممه، مشممماكل تممم ثر علمممى اد

ضممممعف و الممممدمك عممممدم كفايمممةهمممذه االخطمممماء، 

عممممممدم كفايممممممة سمممممممك و الخرسممممممانة االسممممممفلتية

 الطبقات.

هممممى و أضمممرار ناتجممممة عممممن أخطممماء تشممممغيلية: -2

المشممماكل التمممي يتعمممرا لهممما الرصمممف بسمممبب 

سمممموء اإلدارة مسممممتخدمي الطريممممق أو بسممممبب 

 ولة عمممن تشمممغيل ـسمممـمـهات الـبل الجمممـممممن قممم

 ممممن أهمممم همممذه األضمممرارومراقبمممة الطريمممق، و

غيممممممممماب و األحممممممممممال المروريمممممممممة الزائمممممممممدة
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إلضممممممممرار لالصممممممميانات الدوريممممممممة، إضمممممممافة 

بسممممممطح الطريممممممق بعممممممدة طممممممرق كالغممممممازات 

الناتجممممممة عممممممن عمممممموادم السمممممميارات أو إلقمممممماء 

     الزيممممموت و الممممممواد المذيبمممممة علمممممى الطريمممممق

علممممى الطريممممق بممممالقطع مممممن قبممممل أو التعممممدي 

 .المواطنين لتوصيل الخدمات

تأثيرات البيئيممممة: ـجة عممممن الممممـناتممممـاألضممممرار ال -3

ينشمممأ الرصمممف االسمممفلتي لمواجهمممة التمممأثيرات 

درجات كممممممالبيئيممممممة السممممممائدة فممممممي المنطقممممممة،  

اليمممممممممة واإلشمممممممممعا  الشمسمممممممممي الحمممممممممرارة الع

تعتبممممممممر العوامممممممممل المناخيممممممممة ، واألمطممممممممارو

اوي األشمممد فتكممما السمممائدة فمممي المنممما  الصمممحر

تممم دي لظهمممور سمممفلتي وبطبقمممات الرصمممف اال

قة ـلممممممممممـعـتـمـل الـشاكممممممممممـعديد مممممممممممن المـالمممممممممم

 تصممممممممملب االسمممممممممفلتو تقمممممممممادمكطرق، ـالمممممممممب

تفكمممك و تفتمممت سمممطح ، والمختلفمممةوالتشمممققات 

 .[1]الرصف

إن الهمممدف األساسمممي ممممن همممذه الدراسمممة ضممممان انتممماج 

المعمممممممايير لطممممممات اسممممممفلتية مطابقممممممة للمواصممممممفات وخ

ط فمممي الهندسمممية المعتممممدة، فقبمممل أن يممم ذن لمحطمممة الخلممم

تقييمهمممما بشممممكل كامممممل عمليممممات االنتمممماج يممممتم فحصممممها و

 يكمممون ذلمممك ممممن عمممدة نمممواحي أهمهممماتمادها، وـبل اعمممـقممم

االنتمممماج جممممودة المممممواد المسممممتخدمة فممممي  تحديممممد مممممدى

فحممممص وتقيمممميم أجهممممزة كممممما يممممتم االسممممفلت، كالركممممام و

ها ـتمممممـيـد ممممممدى صالحـحديمممممـتـلة، ـالطمممممـدات الخـعمممممـمو

ى الخلطمممة المنتجمممة لتحديمممد ممممدكفاءتهممما، إضمممافة لتقيممميم و

 إن وجدت. دقتها أو لتحديد نقاط الخلل

 التلممموثدراسمممة ممممدى عمممالوة عمممن النقممماط السمممابقة يمممتم 

ة ـطممممممـحـمل مـج عممممممن عممممممـتممممممـنـئي الممممممذي قممممممد يـيممممممـبـال

  صادره و طممممرق التقليممممل منمممممه ـد مممممـديممممـحـت، ولطـخممممـال

 أو معالجته.

الطممممرق و باألسمممماليبفمممي حممممال تطبيممممق هممممذه  المعممممايير 

الصمممممممحيحة، فسنضممممممممن الحصمممممممول علمممممممى خلطمممممممات 

جمممممودة عاليمممممة تمكننممممما ممممممن صمممممفات وااسمممممفلتية ذات مو

رصممممف الطمممممرق بشممممكل صمممممحيح، مممممع ضممممممان عمممممدم 

أن يسممممتوفي الطريممممق وانهيممممار الطريممممق بشممممكل مبكممممر 

ي تممممموفير راحمممممة بالتمممممالوعممممممره التصمممممميمي المحمممممدد، 

ار المممممال العممممام فممممي منممممع إهممممدلمسممممتخدمي الطريممممق، و

الحلمممممول التلفيقيمممممة للطمممممرق التمممممي ة ويمممممثالصممممميانات العب

غيمممممر مطابقممممممة  انشمممممئت بممممممواد أو خلطممممممات اسمممممفلتية 

  للمواصفات. 

تركمممز الجمممزء الثممماني ممممن همممذه الورقمممة علمممى الدراسمممات 

السممممممابقة والمتعلقممممممة بالخالطممممممات االسممممممفلتية، وطممممممرق 

كيفيممممممة التفتممممميه عليهمممممما ومتابعمممممة عمليممممممات االنتممممماج و

تعريمممف مفصمممل  تقييمهممما، بينمممما يوضمممح الجمممزء الثالمممث

النممممممموا  اللخلطممممممات االسممممممفلتية وطمممممممرق تصممممممميمها و

الرابممممممع  الجممممممزءيبمممممين ت الخلممممممط، والمختلفمممممة لمحطمممممما

فة لمحطمممممممة لـختمممممممـييم المـتقمممممممـيات الـملمممممممـل عـصيمممممممـتف

ك التحقمممق ممممن جمممودة الممممواد الخمممام يشممممل ذلمممالخلمممط، و

تجة ـمنمممممـة الـطمممممـلـخـخمممممواص الة وـخالطمممممـعدات الـممممممو

تمممي قمممد تنمممتج عمممن عمليمممات البيئيمممة ال إضمممافة لاضمممرار

الدراسممممة حممممددت  الجممممزء األخيممممر مممممنفممممي االنتمممماج، و

بعمممما التوصمممميات التممممي مممممن شممممأنها المسمممماعدة علممممى 

 إنجاز العمليات المطلوبة بالشكل األمثل.

 . الدراسات السابقة2

صممممة بتقيمممميم ال يوجممممد عممممدد كبيممممر مممممن الدراسممممات الخا

أغلمممممب الدراسمممممات المتممممموفرة الخالطمممممات االسمممممفلتية، و

ص الممممواد الـداخمممـلة فمممي االنتممماج تـتـركمممـز حمممول خممموا

 ممممن أهمممم همممذه الدراسممماتطمممة المنتجمممة، ووخمممواص الخل

 يلي: ما

دليل التحكم في جودة الخلطات االسفلتية  1.2

 Quality Control Manual for Hot) الساخنة

Mix Asphalt) 

قمممممام مكتمممممب النقمممممل بواليمممممة كاليفورنيممممما فمممممي الواليمممممات 

المتحممممدة االمريكيممممة بدراسممممة خاصممممة لوضممممع معمممممايير 

شمممممماملة تهممممممدف لضممممممبط جممممممودة الخلطممممممات االسممممممفلتية 
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الـساخمممـنة التمممي يمممتم انـتاجمممـها فمممي مـحـطمممـات الـخـلمممـط 

 وكانت لهذه الدراسة عدة أهداف أهمها:

 والعمليمممات المسمممتخدمةتحسمممين جمممودة الممممواد  -1

 اء مشاريع الطرق.في بن

 التقليل من فترات الصيانة الدورية. -2

 الجودة للمقاولين. تتحميل بعا مس وليا -3

شمممملت همممذه الدراسمممة فمممي طياتهممما طمممرق التحقمممق ممممن 

جمممودة الـممممـواد المممـخام ومممما تمممـحوي ممممن شوائمممـب  ممممن

ورطوبممممممة و غيرهمممممما مممممممن العوامممممممل االخممممممرى قبممممممل 

اسمممتخدامها فمممي عمليمممات االنتممماج، كمممما تفصمممل الدراسمممة 

مختلمممممف االسممممماليب المسمممممتخدمة فمممممي تجهيمممممز وضمممممبط 

والمعمممدات التمممي تتكمممون منهممما محطمممات الخلمممط  االجهمممزة

قبممممل المباشممممرة فممممي العمممممل، إضممممافة لمراقبممممة عمليممممات 

نتمممممممماج للتحقممممممممق مممممممممن أوزان المممممممممواد و درجممممممممات اال

 الحرارة المحددة في المواصفات.

تحمممموي  الدراسممممة فصممممل خمممماص يبممممين كيفيممممة معممممايرة 

االجهمممزة والمعمممدات فمممي حمممال وجمممود خلمممل فمممي الخلطمممة 

 . [2]المنتجة

 واقع الخالطات االسفلتية في ليبيا  2.2

 بمممدايتها نممما فممميحيمممث تطرق ،[3]وهمممى رسمممالة ماجسمممتير  

اج هممممممممذه ـتممممممممـلة فممممممممي انـداخممممممممـمواد الـخواص الممممممممـلمممممممم

 قممممممدمت شممممممرح مفصممممممل للمعممممممدات  كممممممماخلطات، ـالمممممم

نهممما محطمممات الخلمممط موضمممحة االجهمممزة التمممي تتكمممون مو

خمممالل  نممماطريقمممة عملهممما بالتفصممميل ثمممم اقترحتركيبهممما و

الدراسمممممة إنشممممماء آليمممممة لضمممممبط عممممممل همممممذه المحطمممممات 

ممممع  قـتوافمممـوصممموال ألعلمممى المعمممايير الهندسمممية التمممي ت

تركمممزت هممممذه المـعتـممممـدة فمممي لــيمممـبيا  و اصمممـفاتالـمـو

الدراسمممة بشمممكل عمممام علمممى العممممل المممموقعي حيمممث تمممم 

تممممت و اختيمممار أربمممع محطمممات خلمممط بطريقمممة عشممموائية

تـوريممممـد المممممواد مممممن دراسممممتها بشممممكل مفصممممل بــدايممممـة 

تحميلهممممما  ثمممممم فحمممممص الـخمممممـام وطمممممرق تـخـزيـنـهمممممـا و

ت التمممممي تـتمممممـكون ممممممـنها الـمحطمممممـة ومراقمممممـبة المعمممممدا

قممممة نقممممل الخلطممممة الممممى مواقممممع طريليممممات االنتمممماج وعم

ا االخـتممممـبارات عممممـلى عـراء بممممـانتهمممماء بإجممممالعمممممل و

بعممممد االنتهمممماء مممممن هممممذه الدراسمممممة الممممـخلطة المنتجممممة، 

 استنتج الباحث عدة نقاط أهمها:

وجممممود خلممممل كبيممممر فممممي مواصممممفات االسممممفلت  -1

المسممممتخدم فممممي ليبيمممما خممممالل تلممممك الفتممممرة مممممن 

ارات االسممممفلت الدراسممممة، فأغلممممب نتممممائج اختبمممم

 لم تكن ضمن المواصفات المعتمدة.

%( 50طريقممممة نقممممل الخلطممممة المنتجممممة فممممي ) -2

مممممن المحطممممات التممممي شممممملتها الدراسممممة غيممممر 

مطابقممممة للمعممممايير المتبعممممة، فممممال يممممتم تنظيممممف 

الخلطمممات المتصممملبة  نات ممممنـاحمممـشـأسمممطح ال

يمممممتم ره الزيممممموت المانعمممممة  لمممممماالوسممممما  وو

اللتصممماق الخلطمممة بجسمممم الشممماحنات، كمممما يمممتم 

نقمممل الخلطمممات السممماخنة لمسمممافات طويلمممة فمممي 

بممممممدون اسممممممتخدام االغطيممممممة جممممممواء بمممممماردة وأ

يمممم دي الممممى  المانعممممة لتسممممرب الحممممرارة، مممممما

بالتممممممالي عممممممدم انخفمممممماا حممممممرارة الخلطممممممة و

 قابليتها للدمك.

عممممدم وجممممود أي جهمممماز أو جهممممة رقابيممممة فممممي  -3

تقممموم بضمممبط عممممل الخالطمممات اإلسمممفلتية   ليبيممما

كممممما أن ضممممعف أجهممممزة األشممممراف لممممه تممممأثير 

سمممممممملبي علممممممممي سممممممممير األعمممممممممال بالشممممممممكل 

 .المطلوب

%( ممممممممن 75خلصمممممممت الدراسمممممممة المممممممى أن ) -4

المحطممممممممات المسممممممممتهدفة ال تنممممممممتج خلطممممممممات 

 انتاجهممممااسممممفلتية مطابقممممة للخلطممممة المطلمممموب 

[3]. 

تنا سممممملدراجممممماءت همممممذه الورقمممممة البحثيمممممة كاسمممممتكمال و

تم اسممممتبعاد بعمممما العوامممممل مممممن يمممم بحيممممث، [3]السممممابقة

عمليمممممات التقيممممميم لعمممممدم عالقتهممممما المباشمممممرة بخمممممواص 

الخلطمممة المنتجمممة مثمممل مخمممازن الركمممام البمممارد، ليصمممبح 

فقمممممط بمممممما  مجمممممال العممممممل المسمممممتهدف محطمممممة الخلمممممط

تحويمممه ممممن أجهمممزة و معمممدات، كمممما أدخمممل عاممممل جديمممد 

لمممموقعي يتمثمممل فمممي التمممأثير البيئمممي، فممممن خمممالل العممممل ا
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تج عمممن فمممي محطمممات الخلمممط لممموحظ مقمممدار التلممموث النممما

الزيمممموت المتسممممربة مممممن واالسممممفلت، و  خزانممممات الممممنفط

أجهمممزة الخالطمممة، إضمممافة  للغبمممار النممماتج عمممن عمليمممات 

االنتممماج، كمممل همممذه الملوثمممات تممم ثر بشمممكل سممملبي و النقممل

  على البيئة المحيطة بمحطات الخلط.

 الخلطات االسفلتية الساخنة. 3

مممممادة  هممممييمكممممن تعريممممف الخلطممممات االسممممفلتية بأنهمممما 

فمممممي رصمممممف  الرصمممممف الرئيسمممممية المسمممممتخدمة اليممممموم

وقمممممممموف  والشمممممممموار  ومحطممممممممات معظممممممممم الطممممممممرق

، وتتكمممممون اساسمممما مممممن الركمممممام وغيرهمممماات ـبممممـركـمـال

 .والهواءاالسفلت و

الهمممدف ممممن همممذه الدراسمممة همممو الحصمممول علمممى أعلمممى و

جممممممة فممممممي درجممممممات الكفمممممماءة للخلطممممممة االسممممممفلتية المنت

محطمممممممات الخلمممممممط، فقبمممممممل البمممممممدء فمممممممي أي مشمممممممرو  

د مصممممادر المممممواد المسممممتخدمة ـحديممممـجب تـللرصممممف يمممم

مممممممدى مطابقتهمممممما للمواصممممممفات ومعرفممممممة خواصممممممها و

تحديممممد نسممممب الخلممممط أو ممممما  اوذلممممك لغممممر المعتمممممدة

التمممي تمممتم ، ويعمممرف علميممما بتصمممميم الخلطمممة االسمممفلتية

 .عادة بطريقتين هما

معمليممممممة  هممممممي طريقممممممةو طريقممممممة مارشممممممال: -1

تهممممدف الممممى الحصممممول علممممى خلطممممة اسممممفلتية 

ت باـثمممممــل الـيمممممـلـحــال تـممممممـعـتـاسـبة بـناسمممممـم

والفراغممممممات وكممممممذلك الكثافممممممة  ،يابسـاالنممممممو

فممممي العيمممب االساسمممي لهمممذه الطريقمممة  ويتمثمممل

أن الممممدمك بالصممممدم ال يحمممماكي دمممممك الخلطممممة 

 في الواقع.

أحمممممدث  تعتبمممممرطريقمممممة الرصمممممف الممتممممماز: و -2

 وهمممممي طمممممرق تصمممممميم الخلطمممممات االسمممممفلتية،

نظمممممممممام مواصمممممممممفات معتممممممممممد علمممممممممى األداء 

رة ـاشممممممممـبـة مـالقممممممممـا عـهممممممممـاالختبممممممممارات لف

همممممممذه ي، وكمممممممذلك فمممممممإن ـلمممممممـقـحـبممممممماألداء ال

ختبمممممارات تجمممممرى عنمممممد درجمممممات حمممممرارة اال

 .[4] خدمةالتواجهها طبقات الرصف أثناء 
 

 

 محطات انتاج الخلطات االسفلتية  1.3

طممممات اإلسممممفلتية مممممن أنمممموا  متعممممددة مممممن الخال توجممممد

حيممممث التصممممميم وطممممرق التشممممغيل ومممممن حيممممث التقنيممممة 

بشممممكل عممممام يمكممممن تصممممنيف هممممذه األنمممموا  والحجممممم، و

 :في مجموعتين رئيسيتين هما

 :(Plant Batchات اإلنتممممماج بالدفعمممممة )طمممممخال -1

الركممممام واإلسممممفلت  هممممذا النممممو  يضمممماف فممممي

ن األوزا التسمممممممخين وحسممممممماببعمممممممد عمليمممممممة 

تممتم عمليممة المحممددة لكممل دفعممة مممن الخلطممة، و

وعمممممماء وعمممممماء خممممماص يسمممممممى  فمممممميالخلمممممط 

الخلطممممممة المنتجممممممة إممممممما أن تحمممممممل و الخلممممممط،

 فمممييمممتم تخزينهممما  مباشمممرة أوعلمممى الشممماحنات 

 .مخازن الخلطة الساخنة

 :(Drum Plant) المستمرخالطات اإلنتاج  -2

ة للخالطمممممات ذات اإلنتممممماج المسمممممتمر النسبـبممممم

طمممة البرميليمممة يمممتم تجفيمممف أو ممما يسممممى بالخال

تسممممممخينه و خلطممممممه مممممممع اإلسممممممفلت الركممممممام و

أن إنتممممممماج  أيالسممممممماخن بصمممممممورة مسمممممممتمرة 

 .[5]الخلطة يتم باستمرار دون توقف

 ستمر تقنيممممة حديثممممة جممممداـمممممـاج الـتممممـات االنـالطممممـإن خ

يبيا ـير متمممموفرة فممممي لممممـغمممم همممميية وـالممممـع كفمممماءةذات و

رة علمممممى عليمممممه فمممممإن همممممذه الدراسمممممة سمممممتكون مقتصمممممو

التمممممي تسمممممتخدمها معظمممممم خالطمممممات االنتممممماج بالدفعمممممة و

 شركات الطرق في ليبيا.

 الورقممممة طريقممممة التقيمممميمتبممممين الفقممممرة التاليممممة مممممن هممممذه 

 التمممي تشممممل عمممدة نقممماط، منهممما الممممواد الخمممامالمقترحمممة و

لطمممممة فحممممص معممممدات المحطمممممة، إضممممافة لدراسممممة الخو

التلممممموث البيئمممممي المممممذي قمممممد يحمممممدث نتيجمممممة المنتجمممممة و

 االنتاج.لعمليات 

 التقييم خطوات 4

تحممممال  بعممممد تحديممممد نسممممب الخلممممط للخلطممممة التصممممميمية،

همممذه النسمممب المممى مشمممغل محطمممة الخلمممط لغمممرا إنتممماج 

 خلطة اسفلتية مطابقة للخلطة التصميمية.
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 خلمممط غيممممرقمممد تنممممتج محطمممات الخلممممط خلطمممات بنسممممب 

صممممممممحيحة مممممممممما يمممممممم دي للحصممممممممول علممممممممى طممممممممرق 

ينممممتج قممممد فات أقممممل مممممن المعممممايير المطلوبممممة، وبمواصمممم

منهمممما عممممدم دقممممة ممممموازين  ،الخلممممل عممممن عممممدة أسممممباب

ي المناخمممل أو فمممي درجممممات أو وجمممود خلمممل فمممالركمممام، 

 غيرها.الحرارة و

الغمممرا مممممن همممذه الدراسممممة تحديمممد العوامممممل المختلفممممة 

التمممممي ممممممن الممكمممممن أن تممممم ثر علمممممى انتممممماج الخلطمممممات 

يمممتم ممممنح كمممل عاممممل عمممدد معمممين السممماخنة، واالسمممفلتية 

بجمممممع علممممى درجممممة تممممأثيره، والتقيمممميم بنمممماء مممممن نقمممماط 

 ل علمممى الدرجمممة النهائيمممة للتقيممميمع النقممماط نتحصمممـميمممـج

 :يتم التقييم حسب البنود التاليةو

 المواد الداخلة في انتاج الخلطة. -1

 معدات الخالطة. -2

 الخلطة المنتجة. -3

 التأثير البيئي. -4

 تقييم المواد 1.4 

السمممفلتية بشمممكل اساسمممي ممممن الركمممام الخرسمممانة اتتكمممون 

يعتبمممممر الركمممممام الممممممادة االساسمممممية حيمممممث و واالسمممممفلت،

الخلطممممممة، عليممممممه  %( مممممممن وزن95 -% 90يشممممممكل )

يجمممممب التركيمممممز بشمممممكل كبيمممممر علمممممى خمممممواص الركمممممام 

       يكمممممممون الركمممممممام   المسمممممممتخدم فمممممممي االنتممممممماج، فعنمممممممدما

قليمممل الصمممالبة فلمممن يتحممممل أوزان ذو مسمممامية عاليمممة و

بالتممممممالي الطريممممممق، و ىالمركبممممممات التممممممي تسممممممير علمممممم

 على الطريق بشكل مبكر. ستظهر العيوب

كمممأن يكمممون  رديئمممةكمممما أن اسمممتخدام اسمممفلت ذو نوعيمممة 

فقمممدان الطريممممق  ممممثال متقادممممما فمممإن ذلممممك سمممي دي الممممى

ممممممر بالتمممممالي زيمممممادة الصمممممالبة األلخاصممممية المرونمممممة، و

العيممموب األخمممرى المممذي يسمممر  ممممن ظهمممور التشمممققات و

 المرتبطة بصالبة الطريق.

تحديممد مجموعممة عليممه فممي هممذا الجممزء مممن الدراسممة تممم 

ت ـلمممممـاالسفام وـركمممممـالـمة بـهمممممـمـارات الـبمممممـتـممممممن االخ

همممممي مبينمممممة فمممممي وها ضممممممن نقممممماط التقيممممميم ـإدراجمممممو

 (.1الجدول )

  .تقييم المواد الخام :(1جدول )

 اختبارات الركام

 االختبار ت

 نتيجة االختبار

يم
قي

لت
 ا
جة

در
 

ت
ظا

ح
ال
م

جة 
تي
لن
ا

 

د 
دو

ح

ت
فا

ص
وا

لم
ا

 

  14   االمتصاص 1

  14   (Gsbالكثافة النوعية الكلية ) 2

3 
  SSD)  الكثافة النوعية الكلية

Gsb) 
  14  

  14   (Gsaالكثافة الظاهرية ) 4

  14   لوس انجليس للتآكل 5

 اختبارات االسفلت

  10   الغرز 6

  10   االستطالة 7

  10   نقطة الوميض 8

 100الدرجة الكلية = 
  

 معدات الخالطة تقييم 2.4

معمممممدات ممممممن مجموعمممممة  تتكمممممون الخالطمممممة االسمممممفلتية 

، وتعمممممل هممممذه المعممممدات بشممممكل وكهربائيممممةميكانيكيممممة 

انتممممماج الخلطمممممات  ومتمممممزامن بهمممممدفدقيمممممق متناسمممممق و

 االسممفلتية السمماخنة، حيممث يممتم نقممل الركممام مممن مخازنمممه

تسمممممخينه قبمممممل اسمممممتخدامه فمممممي فمممممرزه وليمممممتم تجفيفمممممه و

تخزينمممه تسمممخين االسمممفلت والنتممماج، كمممما يمممتم عمليمممات ا

يبممممين والممممى وحممممدة الخلممممط،  نقلممممهعلممممى السمممماخن قبممممل 

 الخالطمممممة( تسلسمممممل عمليمممممات االنتممممماج فمممممي 1الشمممممكل )

 االسفلتية.
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  .خالطةال(: تسلسل عمليات االنتاج في 1شكل )
 

محطممممة علممممى المعممممدات تختلممممف درجممممة تممممأثير أجهممممزة و

 لممميه لهممماالخلطمممة المنتجمممة، فممممثال سممميور نقمممل الركمممام 

بينمممممما مناخمممممل  عمليمممممات االنتممممماجتمممممأثير مباشمممممر علمممممى 

فصممممل الركممممام أو ممممموازين الركممممام لهمممما تممممأثير مباشممممر 

( تفاصمممميل 2يبممممين الجممممدول )و، علممممى خممممواص الخلطممممة

 .تقييم محطة الخلط

 .بنود تقييم معدات الخالطة :(2جدول )

 الجهاز أو المعدة ت
الدرجة 
 النهائية

 بنود التقييم

1 
بات التغذية ابو

 بالركام
8 

التحقق من كميات الركام 
 الخارجة من البوابة

2 
أجهزة تجفيف 

 الركام
 الرطوبة بعد التجفيف 10

3 
أجهزة تجميع 

 الغبار
 نظافة الحبيبات من الغبار 10

4 
مناخل فصل 

 الركام
 احجام الركام بعد الفصل 16

5 
مخازن الركام 

 الساخن
14 

الفترة الزمنية لالحتفاظ 
 بحرارة الركام

6 
وزن  وحدة

 الركام
 التحقق من اوزان الركام  16

 10 وحدة الخلط 7
–وضعية أذر  الخالطة 

طريقة  –تجانه الخلطة 
 إدخال و إخراج المواد

8 
ميزان المادة 
 االسفلتية

 ميزان االسفلت دقة  16

 100الدرجة الكلية = 

 تقييم الخلطة المنتجة 3.4

إن الخلطمممممة التمممممي يمممممتم انتاجهممممما فمممممي محطمممممات الخلمممممط 

يجمممب أن تكمممون مطابقمممة للخلطمممة التصمممميمية المطلوبمممة 

ث نسمممممب الخلمممممط التمممممي تمممممم تحديمممممدها فمممممي ـيمممممـممممممن ح

المعممممل، ففمممي حمممال عمممدم تطمممابق نسمممب الخلمممط كزيمممادة 

أو نقممممص حجممممم معممممين ممممممن الركممممام أو اإلخممممالل فمممممي 

ال يلبمممي  المتحصمممل عليمممه منمممتجال فمممإن، كميمممات االسمممفلت

 لغمممممرا إتممممممام همممممذه الدراسمممممةالمعمممممايير المحمممممددة، و

يمممتم أخمممذ عينمممات ممممن الخلطمممة المنتجمممة  الشمممكل األمثممملب

بعمممما االختبممممارات فممممي المحطممممة المسممممتهدفة إلجممممراء 

هممممل هممممي والمعمليممممة للتحقممممق مممممن دقممممة نسممممب الخلممممط 

فممممممي حممممممال وجممممممود  ح بهمممممماسممممممموالحممممممدود المضمممممممن 

المحمممممددة  ات( االختبمممممار3يبمممممين الجمممممدول )اخمممممتالف، و

 للخلطة المنتجة.

 .المنتجةلخلطة تقييم اختبارات ا :(3جدول )

 االختبار ت

 نتيجة االختبار
الدرجة 
 النهائية

ت
ظا

ح
ال
م

 

 النتيجة 
حدود 

 المواصفات

1 
الكثافة القصوى 

(mmG) 
  50  

  50   االستخالص 2

 100الدرجة الكلية = 

 التلوث البيئي 4.4 

ال الملوثمممممات إلمممممى البيئمممممة إدخممممم بأنمممممهتلممممموث يعمممممرف ال

 مممممما ،والتربممممة والهممممواءالمتمثلممممة فممممي الميمممماه  الطبيعيممممة

فمممي النظمممام  االضمممطرابيلحمممق الضمممرر بهممما، ويسمممبب 

خيلممممة الملوثممممات إممممما أن تكممممون مممممواد د وهممممذهالبيئممممي، 

ولكممممممن تجممممممماوزت  علممممممى البيئممممممة، أو مممممممواد طبيعيممممممة

عمممممدة صمممممور منهممممما لتلممممموث لوالمسمممممتويات المقبولمممممة، 

 التلمممممممممموثواالشممممممممممعاعي والضوضمممممممممماء و الكيميمممممممممائي

 .الحراري

 الى نوعين اساسيين:يمكن تقسيم مصادر التلوث 

ينممممممتج عممممممن الظممممممواهر التلمممممموث الطبيعممممممي و -1

 الطبيعية كالبراكين.

مرتبطمممممة بالنشمممماط البشمممممري  باب بشممممريةـاسمممم -2

ميممممماه المتمثمممممل فمممممي الملوثمممممات الصمممممناعية وو

 غيرها.الصرف الصحي والقمامة و

 خلط املواد

 ةجاخللطة املنت

خمازن االسفلت 
 البارد

تسخني 
 االسفلت 

ختزين االسفلت 
 الساخن

قياس كمية  
 االسفلت 

خمزن املادة 
 املالئة

قياس املادة 
 املالئة

 جتفيف الركام

مناخل فصل 
 الركام

ختزين الركام 
 الساخن

 وزن الركام
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بممممممالرغم مممممممن المسمممممماهمة الكبيممممممرة لمحطممممممات انتمممممماج  

الخلطمممممة االسمممممفلتية السممممماخنة فمممممي التطمممممور العمرانمممممي 

تنفيمممذ المممذي تشمممهده البشمممرية ممممن خمممالل المسممماهمة فمممي 

التممممي تسممممهل التنقممممل بممممين التجمعممممات البشممممرية  الطممممرق

فمممي مختلمممف بقممما  العمممالم، فمممإن لهمممذه المحطمممات بعممما 

د ينممممتج العيمممموب المتمثلممممة فممممي التلمممموث البيئممممي الممممذي قمممم

 والتخممممزين لإلنتمممماجناء العمليممممات المختلفممممة ـها اثممممـنممممـع

يختلمممف مقمممدار التلممموث ممممن محطمممة ألخمممرى وغيرهممما، و

علمممى عممدة عواممممل مثممل عممممر المحطممة وجمممودة  ااعتممماد

مراعاتهممممممما للمعمممممممايير  والمعمممممممدات وممممممممدىاألجهمممممممزة 

 البيئية.

المحطمممات مصمممدرها  إن الملوثمممات التمممي تنمممتج عمممن همممذه

معممممممدات التممممممي تتكممممممون منهمممممما المجموعممممممة االجهممممممزة و

الغممممازات المختلفممممة  ،الملوثممممات تشمممممل هممممذهالمحطممممة، و

ويبممممممين ، واالسممممممفلتالزيمممممموت  اتبيتسممممممروالغبممممممار، و

 سممممممببةوالمعممممممدات الم( حصممممممر االجهممممممزة 4الجممممممدول )

 ث في محطات الخلط.للتلو

في محطات الخلط  الرئيسية مصادر التلوث :(4جدول )

 .[6] عنها والمواد الناتجة

 الملوثات التلوثمصدر  ت

 وحدة تجفيف الركام 1
أول أكسيد  –حبيبات الغبار 

 الكربون أكسيداني ث –الكربون 

 حبيبات الغبار مناخل فصل الركام 2

 وحدة الخلط 3
أول أكسيد  -أكاسيد النيتروجين 

 –الكربون  أكسيدثاني  –الكربون 
 المركبات العضوية المتطايرة

4 
           عمليات النقل

 التحميلو 

 أكسيدثاني  –أول أكسيد الكربون 
المركبات العضوية  –الكربون 

 المتطايرة

5 
تسريبات مخازن 

      و االسفلت الوقود 
 و الزيوت

 المركبات العضوية المتطايرة

 

إن مصمممممادر التلمممممموث المممممممذكورة تمممممم دي للعديممممممد مممممممن 

فغممممماز ، لكائنمممممات الحيمممممةلة أو ئـبيمممممـلل سمممممواء األضمممممرار

الكربمممممون يتمممممراكم فمممممي الطبقمممممات العليممممما ثممممماني أكسممممميد 

حيممممث يعمممممل علممممى حفممممظ  ،للغممممالف الجمممموي لممممارا

ويمنعهمممما مممممن التسممممرب إلممممى الفضمممماء  ،حممممرارة األرا

حممممرارة األرا  زيممممادة  مممممما يمممم دي الممممىخارجي، ـالمممم

يتصمممممف بسمممممميته غممممماز أول أكسممممميد الكربمممممون كمممممما أن 

يعتبممممر مممممن أخطممممر الغممممازات علممممى صممممحة الشممممديدة، و

 تنطلممممممق أكاسمممممميد الوقممممممود عنممممممد إحممممممراق، واإلنسممممممان

سممممبب فممممي الممممى الهممممواء الجمممموي حيممممث تت النيتممممروجين

عنممممممدما تصممممممل هممممممذه تكمممممموين األمطممممممار الحمضممممممية، و

األكاسممميد لطبقمممات الجمممو العليممما، والتمممي تحمممممي األرا 

ممممممن أضمممممرار األشمممممعة فممممموق البنفسمممممجية ا تيمممممة ممممممن 

الشمممه، فإنهممما تحمممدث كثيمممرال ممممن الضمممرر لهمممذه الطبقمممة 

 وت دي لتفكك األوزون.
 

مممممن ضمممممن الملوثممممات الناتجممممة عممممن محطممممات الخلممممط و

علمممممى اختمممممراق  قمممممادرةالغبمممممار دقائق ، فممممملغبمممممارممممممادة ا

يمممممم دي لإلصممممممابة  لإلنسممممممان مممممممما الجهمممممماز التنفسممممممي

سمممممممرطان تنفسي كمممممممالربو وـهاز المممممممـجمممممممـال رااـبأمممممممم

زيمممادة تركيمممز الغبمممار فمممي الجمممو تممم دي ، كمممما أن الرئمممة

ه المممى زيمممادة تلبمممد السمممماء بمممالغيوم وزيمممادة فمممي انعكممما

االشممممعا  الشمسممممي الممممى الفضمممماء قبممممل الوصممممول الممممى 

سمممممطح االرا وبكلمممممممة اخممممممرى يممممم دي الممممممى زيممممممادة 

 .[7] االراانخفاا معدل درجة حرارة سطح 

 دي الممممممى يمممممم تلمممممموث التربممممممة بالمشممممممتقات النفطيممممممةإن 

نمممات التربمممة ل علمممى البيئمممممممما  ،اخمممتالل مكوت ة تممم ثر سممملبا

االنتاجيممممة، مممممما  الزراعيممممة قيمتهممممافتخسممممر األراضممممي 

والحيوانممممممات يسمممممماهم فممممممي القضمممممماء علممممممى النباتممممممات 

 .[8] يهاعل المعتمدة

تمممتم عمليمممة التقيممميم لمصمممادر التلممموث فمممي المحطمممة بنممماء 

ممممن كممممل بنمممد ممممن بنممممود  علمممى مقمممدار الضممممرر المقمممدر

( تقيممميم مصمممادر التلممموث 5يبمممين الجمممدول )التصمممنيف، و

 المحددة.

تقييم مصادر التلوث في محطات انتاج  :(5جدول )

 .الخلطة االسفلتية الساخنة

الدرجة  الجهاز أو المعدة ت 
 النهائية

 مالحظات

  20 وحدة تجفيف الركام 1

  10 مناخل فصل الركام 2

  20 وحدة الخلط 3

  25 التحميل و عمليات  النقل 4

    تسريبات مخازن الوقود 5
 و االسفلت

25  

 %100الكلية = الدرجة 
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 التقييم النهائي 5.4

بعممممممد االنتهمممممماء مممممممن عمليممممممة التقيمممممميم لجميممممممع البنممممممود 

 د بنممماءتحديمممد نسممبة مئويمممة معينمممة لكممل بنممميمممتم المحممددة، 

 النهائيممممةطة ـلممممـخـاج الـتممممـره فممممي انـيممممـلى درجممممة تأثـعمممم

نتحصمممممل  النسممممب المجمممممو  الجبممممري لهممممذه وبحسمممماب

الممممذي علممممى مجمممممو  النهممممائي لعمليممممة التقيمممميم، وعلممممى ال

اساسممممه يممممتم مممممنح تممممرخيص العمممممل أو تحديممممد مواقممممع 

يبممممممين وجممممممدت إلصممممممالحها أو تعممممممديلها، والخلممممممل إن 

توزيمممممع النسمممممب النهائيمممممة لنقممممماط التقيممممميم  (6الجمممممدول )

 .البنود المحددة ىعل
 

التقييم النهائي لمحطات انتاج  تفاصيل :(6جدول )

 .الخلطات االسفلتية الساخنة

 مالحظات النسبة المئوية البند ت

  %15 جودة المواد 1

  %60 معدات الخالطة 2

  %15 الخلطة المنتجة 3

  %10 التأثير البيئي 4

 %100الدرجة الكلية = 

 

دة بعمممد االنتهممماء ممممن عمليمممة التقيممميم وفقممما للبنمممود الممموار

(، يمممتم تحديمممد الدرجمممة النهائيمممة لمحطمممة 6فمممي الجمممدول )

 لهممما بالمباشمممرةاساسمممها يمممتم السمممماح  والتمممي علمممىالخلمممط 

 في االنتاج.

ت، الخلطمما انتمماج هممذهنظممرا للدقممة العاليممة التممي يتطلبهمما 

 %(.75فإن درجة القبول يجب أال تقل عن )

إذا اجتممممازت محطممممة الخلممممط الدرجممممة المحممممددة للقبممممول 

تممممنح لهممما رخصمممة عممممل ال تزيمممد عمممن السمممنة، باعتبمممار 

 الكهربائيممممةل المسممممتمر للمعممممدات الميكانيكيممممة وأن العممممم

وتبمممممديل قطمممممع الغيمممممار وتمممممراكم  بأنواعهممممما صمممممياناتالو

االسمممفلت علمممى المعمممدات قمممد يقلمممل ممممن كفممماءة الغبمممار و

التمممممي المممممموازين المختلفمممممة وبمممممما فيهممممما هممممذه المعمممممدات 

 تعتمد عليها عمليات االنتاج.

 

 

 . الخاتمة5

دة فممممي عمليممممة التقيمممميم بشممممكل إذا طبقممممت البنممممود المممموار

باالعتممممممماد العلميممممممة الصممممممحيحة، و باألسمممممماليبدقيممممممق و

علمممى المواصمممفات المعتممممدة فسنضممممن ضمممبط عمليمممات 

سممممفلتية السمممماخنة بمواصممممفات عاليممممة تاج الخلطممممة االـإنمممم

بممممذلك نممممتخلص مممممن ومطابقممممة للتصمممماميم المطلوبممممة، و

لحصمممممول علمممممى طمممممرق أهمممممم العواممممممل التمممممي تممممم دي ل

     يممممممما سممممممميكون الطريمممممممق تلقائبمواصمممممممفات ضمممممممعيفة، و

يممممموب تقمممممل فيمممممه العذو كفممممماءة أكبمممممر وعممممممر أطمممممول و

م ـعليمممه سممميتم تممموفير القيمممكالشمممقوق والتخمممدد، و المختلفمممة

التممممي لمرصممممودة لصمممميانة الطممممرق الرئيسممممية وة اـيمممـالمال

 ظهرت فيها العيوب بشكل مبكر.

 . التوصيات6

نتمممممائج أفضمممممل  وللحصمممممول علمممممىلزيمممممادة دقمممممة العممممممل 

 نوصي بالتالي:

رة ـبممممممـخـن ذوي الـيممممممـندسـهـالمـة بـعانممممممـاالست -1

 بنود التقييم.الكفاءة في تنفيذ و

التنسمممميق مممممع الجهممممات ذات العالقممممة إلنشمممماء  -2

مكتممممممممب أو لجنممممممممة تكممممممممون مهمتهمممممممما مممممممممنح 

الخلطممممات  جتممممراخيص العمممممل لمحطممممات انتمممما

 االسفلتية الساخنة.

دراسممممممة إمكانيممممممة إدخممممممال معممممممايير أو بنممممممود  -3

 جديدة في عملية التقييم لزيادة دقة العمل.
 

 . المراجع7

فلتية في ـة االسـطـرابـادة الـمـد الـديـحـدراسة ت  ]1[

م، 2008ليبيا، تقرير المرحلة األولى، الحرث 

، 88)شركة العمران الهندسي لالستشارات، ص

100 ،104). 

 ]2[ Quality Control Manual for Hot Mix Asphalt, for 

the Quality Control Quality Assurance Process, 

STATE OF CALIFORNIA DEPARTMENT OF 

TRANSPORTATION Division of Construction 

June 2009. 
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دراسة واقع الخالطات ) رسالة ماجستير بعنوان  ]3[

(، المهنده. عبدالعليم يونه اإلسفلتية في ليبيا

أحـمـد و د.  محمد عمران أمبارك عبدالرحمن، د.

ندسة جامعة ـهـة الـيـلـ، كـاضيـقـمـحمـد ال

 م. 2013طرابله، خريف 

هندسة الرصف، د. محمد عمران امبارك، د.محمد   ]4[

              خليفة على، منشورات مكتب البحوث 

كلية الهندسة، جامعة  و االستشارات الهندسية،

،  (2003/2004طرابله الطبعة االولى )

 .88ص

[5]  VDOT, Virginia Department Of Transportation, 

Asphalt  Plant Certification Stud Guide, chapter 

5/p1. 

[6] Hot Mix Asphalt Plants Emission Assessment          

Report, United States Environmental Protection 

Agency, Office Of Air Quality, Planning And 

Standards, Research Triangle Park, NC 27711, 

(EP454/R-00-019) (December 2000),p17 

 (Environmental health) البيئية [ الصحة7]

 المستنصريةد. صبا رياا الطائي/الجامعة ، تأليف

بد الكاظم األسدي/جامعة ـارق عـد. ط ،بـغـداد

لجامعة ا-كاظم هاشم زويند. ،واسط العراق

 .47، ص نصريةتالمس

داخل  COVالمركبات العضوية المتطايرة  تحديد [8]

مذكــرة ، لمدينة ورقلة فىوالمستش وخارج الجامعة

التخصص: ، الفــر : كيمياء، ماستر أكاديمي

 كل من إعداد: أنفال، التلوث الكيميائي وتسير البيئة

 د. علي لوناه تحت إشراف:، نونة بنوخليدة 

 .7، ص ا. عائشة بودهانو       

 


