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 الوقائية للطرقصيانة لل (Microsurfacing)تقنية التكسية الرقيقة 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
  :الملخص

حيث تعتبر هي أحد التقنيات المستخدمة للصيانة الوقائية للحفاظ على الرصف.  (Microsurfacing)التكسية الرقيقة 
نتيجة لبرامج األبحاث والدراسات التي تم إجراؤها من قبل منظمات ، وذلك كازديادفلسفة الحفاظ على الرصف في 

و الحفاظ على الهدف الرئيسي لها هو الحفاظ على الرصف، ذلك في العالم أجمع وخصوصًا بالواليات المتحدة، 
 الرصف بحالة جيدة وبكلفة أقل.

مكانية استخدامها  ،التكسية الرقيقة إلنشاءالقياسية لعدد من المواصفات هو إجراء دراسة  ،الهدف العام لهذا البحث وا 
لمعرفة  ،لمواصفاتلهذه امقارنة القيام بدارسة ليبيا، وكذلك  فيالطرق الواعدة لصيانة والحفاظ على الرصف  كأحد

الى المواصفة الليبية لدراستها  باإلضافةعدد من المواصفات االمريكية،  اختياروتم  اوجه التشابه واالختالف بينها.
 والقيام بدراسة المقارنة.

ووجود لصيانة وحفظ الرصف فى ليبيا،  التكسية الرقيقةوقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج: ومنها إمكانية استخدام 
 واصفات التى تم دراستها. تشابه كبير بين الم

القيام بدراسة مقارنة لبقية المواصفات الدولية بمجال كما توصلت الدراسة الى عدد من التوصيات ومن اهمها؛ 
مواصفات إنشاء التكسية الرقيقة من قبل الوزارات والهيئات الوطنية ذات العالقة حديث تبني ت، و التكسية الرقيقة

 . بالطرق
 

 

 (معالجة سطحية ,, صيانة وقائيةأسفلتيمستحلب , Microsurfacing): المفتاحية:الكلمات 
 
 
 

 المقدمة -1

 Pavement))برنامج الحفاظ على الرصف 

Preservation program  تم تعريفه من قبل إدارة الطرق

على أنه أسلوب ( FHWAالفيدرالية )ويرمز لها بالرمز 

 إستباقي لصيانة الطرق الموجودة, الهدف الرئيسي له هو

طرق جيدة وبكلفة أقل. فعند تطبيق تقنية من تقنيات  

امج الحفاظ على الرصف المعالجة المتعلقة ببرن

(Pavement Preservation program)  وذات كلفة

فعالة في الوقت المناسب للتطبيق )ينما ال يزال في حالة 

جيدة وقبل ظهور ضرر جسيم(, يتمكن الرصف من 
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اغلب حالته الخدمية األصلية. التأثير التراكمي  استرجاع

لتطبيق تقنيات ناجحة للحفاظ على الرصف وبمنهجية 

متتالية  هو تأجيل أو تأخير الوصول إلى إعادة التأهيل أو 

الممكن تحسين السالمة,  إعادة اإلنشاء, كما أنه من

 االزدحاموالحركة على الطرق بأكثر سالسة, وانخفاض 

[1]. 

برنامج الحفاظ على الرصف يتكون أساساً من ثالثة 

عناصر: الصيانة الوقائية, إعــادة التــأهيل الفرعيـــة 

)غير اإلنشائية(, وبعض نشاطات الصيانة الروتينية, 

 (.1) وذلك كما هو موضح بالشكل

 
  ]1[(: مكونات برنامج احلفاظ على الرصف 1الشكل رقم )

 

الصيانة  ]FHWA  ]1الطرق الفيدرالية إدارةعرفت 

 ةياستراتيجبأنها  (Preventive Maintenance)الوقائية 

مخططة لتطبيق مجموعة من المعالجات ذات كلفة فعالة 

الغرض منها الحفاظ على مسبقاً,  على الطرق الموجودة

وصيانة أو تحسين  الطريق, وتأخير الضرر المستقبلي,

زيادة في السعة  الحالة الوظيفية للطريق )من غير

اإلنشائية للرصف(. أمثلة لتقنيات الصيانة الوقائية 

 وأنظمة , (Crack Sealing)قوقتتضمن تعبئة الش

, والعزل Slurry Surfacing Systems)) المالط

, وطبقة الخرسانة اإلسفلتية Chip Seal))الرقائقي 

 .]2[ (Thin Hot Mix Overlays)الساخنة 

أشارت الدراسات المبكرة أن تكلفة صيانة الطرق وهي 

في حالة جيدة )الصيانة الوقائية( تقل عنها وهي في حالة 

إلى أن حالة الرصف  (2)ويشير الشكل رقم  ,]2 [سيئة

األولي من عمر الرصف, % 75في % 40تقل بنسبة 

دوالر. 10 -1وتتراوح كلفة صيانتها في هذه الفترة من 

المتبقية من عمر  %12 أخرى فى% 40بينما تقل بنسبة 

الرصف, وكلفة الصيانة في هذه الفترة تتضاعف لتصل 

أن نالحظ أن معدل  لالهتمامثير دوالر. ومن الم 50 -25

اإلجهادات الموجود بالرصف يزداد عندما ال يتم صيانة 

 .]3[الرصف في الوقت المناسب 

 (Slurry surfacing systems)أن أنظمة المالط   حيث

 ]4[أحد تقنيات الصيانة الوقائية , وهي مصطلح عام 

والتكسية الرقيقة   (Slurry seal)لتقنيتي مالط العزل 

(Microsurfacing),  األخيرة موضوع هذا البحث.حيث 

 

التكسية الرقيقة هي أحد التقنيات المستخدمة للصيانة 
نتيجة لبرامج األبحاث وكالوقائية للحفاظ على الرصف. 

منظمات الحفاظ على ن قبل والدراسات التي تم إجراؤها م
، ازدياد؛ فإن فلسفة الحفاظ على الرصف في الرصف

ذلك في العالم أجمع وخصوصًا بالواليات المتحدة، و 
الهدف الرئيسي لها هو الحفاظ على الرصف بحالة و 

 جيدة وبكلفة أقل.
 

هي عبارة عن  ؛(Microsurfacing)التكسية الرقيقة 
مم، وتتكون  9-6بين  معالجة سطحية، بسمك يتراوح ما

المعدل بالبوليمر،  األسفلتيمن خليط من المستحلب 
والركام المعدني، واإلضافات، والماء؛ تؤخذ بنسب خاصة 
وفقًا للتصميم، وتخلط وتفرش عن طريق صندوق الفرش 

 التابع آللة التنفيذ على سطح مجهز للتنفيذ.
في ألمانيا، في أواخر بداية سبعينيات القرن  استحداثهاتم 
، تحت إسم 1980شرين. وأدخلت للواليات المتحدة في الع

 برنامج الحفاظ على الرصف

Pavement Preservation Program 

 الصيانة الوقائية إعادة التأهيل الفرعية الصيانة الروتينية

 (3)( : تكلفة عدم االهتمام بأعمال الصيانة يف الوقت املناسب2الشكل رقم )
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في أستراليا،  استخدامهايتم وحاليًا،  .(Ralumac)رالوماك 
والية بالواليات المتحدة  30وأوروبا، وفي أكثر من 

 .]4 [األمريكية
 : اآلتي فيوتستخدم التكسية الرقيقة 

 صندوق الفرش، في:  باستخدامكطبقة سطحية، 

o  االنزالقإرجاع مقاومة. 

o  معالجة األضرار الناتجة من المياه واألكسدة

, التشققات االنسالخواألشعة فوق البنفسجية )

 السطحية(.

o .إطالة عمر الرصف 

صندوق الفرش، تليها طبقة  باستخدامكطبقة تسوية، 
سطحية لتسوية التخددات، والتموجات السطحية التي 

 مم بالعمق.  12.5تقل عن 
صندوق ملء التخدد،  باستخدام كطبقة ملء التخددات،

يليها طبقة سطحية لملء التخددات في مسار العجالت، 
 . مم بالعمق 12.5والتموجات السطحية، التي تزيد عن 

فيما يخص التأثيرات البيئية، فإن التكسية الرقيقة لها أقل 
الطاقة الالزمة  بانخفاضتأثير على البيئة، حيث تتميز 

م تطبيقها على البارد، وتكاد إلنتاجها، وذلك لكونها يت
تكون خالية من األبخرة الضارة بالمقارنة بالخلطات 

 تـــــــــحيث  أوضح ,]4 [،]2 [اإلسفلتية الساخنة
قطاع بطول ميل والتي أجريت على  ]4 [ةــــــــــــالدراس

كاًل  باستخداممتر(،  4.2قدم ) 12ض وعر كم(،  1609)
مم(،  50من التكسية الرقيقة وطبقة إسفلتية رقيقة ساخنة )

األمثل، والمواد المستخدمة،  األداءوذلك لتقييم كل من: 
عادة والطاقة المسته لكة، والتخلص من المواد وا 

أشارت نتائج  .اقتصادية، وكذلك المميزات الستخداما
 : ]4 [،]1 [الدراسة إلى أن

  تأثير على البيئة.التكسية الرقيقة، لها أقل 

 :طبقة  تحتاج موادًا طبيعية أقل، حيث أن
 2.5الخرسانة الساخنة الرقيقة تستنزف حوالي 

بالتكسية مرة من كمية الركام المستخدم 
طبقة الخرسانة الساخنة الرقيقة  الرقيقة.

تستنزف أكثر من ضعف كمية الرابط 
 المستخدم بالتكسية الرقيقة. األسفلتي

  عمالة أقل منها في طبقة لها كلفة تشغيل
 الخرسانة الساخنة.

  تستهلك طاقة أقل، وال تنتج غازات وأبخرة
أثناء التصنيع والنقل، على عكس الطبقة 

 اإلسفلتية الساخنة.

أنها أحد  وباعتباروبالنظر لهذه التقنية ككل, ومميزاتها, 

التقنيات المستخدمة بالصيانة الوقائية للطرق, ونظراً 

انة الطرق, فسيتم في هذه الورقة ألهميتها في صي

البحثية, إجراء دراسة مقارنة لمواصفات المواد الداخلة 

في تصنيعها, وذلك بدراسة مواصفات اإلنشاء 

لواليات المستخدمة في التنفيذ لبعض الهيئات التابعة ل

 المتحدة.

عبارة عن خليط من المستحلب التكسية الرقيقة 

مالئة, و ماء و  , ركام ذو تدرج, و مواداألسفلتي

إضافات أخرى. يتم تصنيع الخلطة و فرشها بشكل 

فارشة رصف متنقلة, كما هي  باستخداممستمر 

  .(3)رقم  موضحة في الشكل

هذه الفارشة تزن الكميات المحددة من مكونات الخليط 

للخالط الخاص بالشاحنة بترتيب قياسي محدد مسبقاً 

اإلضافات و  : الركام يتبعه االسمنت, الماء,كاآلتي

 . أخيراً المستحلب

 

 

 

 

  

 

 

   

 (3)فارشة التكسية الرقيقة( : 3الشكل رقم )
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الخليط الناتج عبارة عن مواد مركبة تتدفق بحرية و 

التي تفرش عن طريق صندق الفرش على سطح 

الطريق الموجود. لزوجة المواد المكونة للمالط الناتج 

تبليله و تشكيل تسمح له باالنتشار على سطح الرصف و 

 رباط متماسك مع الرصف.

خليط المالط يحتوي على المستحلب االسفلتي الذي 

ينفصل على سطح الرصف االسفلتي خالل تلبد متجانس 

أو غير متجانس إلى مكوناته االصلية ومن ثم تندمج 

جزيئات االسفلت لتكون طبقة رقيقة, لتنتج خلطة 

ماء لتعطي متماسكة, ومن ثم تنضج, و ذلك بفقدان ال

طبقة متكونة من خليط ذو تدرج كثيف من الركام و 

 االسفلت تلتصق مع الرصف الموجود.
 منهجية البحث -2

 المنهجية المتبعة في الورقة البحثية موضحة بالشكل رقم

(4.) 

حتوي على عرض لملخص دراسة المقارنة ه الورقة تهذ
مواصفات أمريكية إلنشاء التكسية الرقيقة،  بين خمسة

 هي: 
المواصفات القياسية إلنشاء الطرق والجسور لمشاريع 

 .(5)الطرق الفيدرالية 

المواصفات القياسية إلنشاء وصيانة الطرق السريعة، 
 .(6)والشوارع، والجسـور لقسم النقــل بواليـة تكســاس

 .(7)المواصفات القياسية لقسم النقل بوالية كاليفورنيا 
المواصفات القياسية إلنشاء الطرق والجسـور التابعة 

 .(8)لقسم النقــل لواليـة وايومينج 

اء الطرق والجسـور لقسم النقــل المواصفات القياسية إلنش
 .(9)لواليـة أتوا 

وسيتم عرض ملخص نتائج دراسة المقارنة وفق النقاط 
 الرئيسية التالية: 

 الوصف 

  ،المواد؛ وتشمل )الركام، والمادة المالئة
 واإلسفلت، والماء، واإلضافات(.

 .الخلطة التصميمية 

 

 

 النتائج والمناقشة -3

 الركام المعدني:  -1.3

يخص التدرج، فإنه عامًة يوجد تدرجان  ماالتدرج: 
بالواليات المتحدة، وذلك  استخدامهماللتكسية الرقيقة، يتم 

وفقًا للجمعية العالمية لتكسية المالط، والتي يشار لها 
(، والتدرج II، التدرج األول هو )التدرج رقم (ISSA)بالرمز 

(، يستخدم كال التدرجين في IIIالثاني هو )التدرج رقم 
، والمتأكسدة (Raveling)معالجة األسطح المتنسلة 

(Oxidised)،  للطرق التي يتراوح المرور فيها من متوسط
 يستخدم أيضاً  بانهلكثيف، ويزيد التدرج الثاني عن األول 

عادة لملء   االحتكاكالتخددات والتموجات السطحية، وا 
السطحي. ونتيجة لخشونة كال التدرجين، فإنهما ينتجان 

أن خشونة  وباعتبار أسطح بملمس سطحي عميق،

 ثحمنهجية الب( : 4الشكل رقم )
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األول، فأنه ذو تصريف  التدرج الثاني أعلى من التدرج
 أسرع للمياه السطحية، ولكن أيضًا ذو ضجيج أعلى. 

نالحظ  ، )6(، والشكل رقم (5)الشكل رقم وبالنظر إلى 
أن مقاسات المناخل المستخدمة لكال التدرجين تتراوح من 

مم(، وأقصى مقاس هو  0.075) 200أصغر منخل رقم 
مم(، الفرق الرئيسي بينهما هو  9.5) 3/8المنخل رقم 

، حيث يعتبر واالسمينسبة المار من المقاس األقصى 
 ل.التدرج الثاني أعلى خشونة عن التدرج األو 

ومواصفة والية ، ]5[مواصفة الطرق الفيدرالية
التدرج األول)التدرج رقم  باستخدام انفردتا، ]7[كاليفورنيا

II بسيط في نسب المار من بعض  اختالف(، مع
 اشتركت. بينما 5بالشكل رقم  المناخل، كما هو موضح

التدرج  باستخدام، ]9[،]8[،]7[،]6[،]5[المواصفات جميعًا 
بسيط في نسب المار  اختالف(، مع IIIالتدرج رقم الثاني)

 .6بالشكل رقم من بعض المناخل، وذلك كما هو 

 
 

 

 

 الخواص المطلوبة 1.1.3

المواصفات عامًة فيما يتعلق بالخواص المطلوبة، فإن 
نصت يجب أن يكون الركام خاليًا من المواد الخضراء 

(Vegetable matter)والمواد الضارة ،(Deleterious 

substances) والطين ،(Caked or clay lumps)  ، واألجزاء
 . (Oversized particles)األكبر مقاسًا 

نالحظ أن كاًل من ، 7الشكل رقم ، فبالنظر إلى وتحديداً 
ومواصفة والية ، ]5[اصفات إدارة الطرق الفيدراليةمو 

، ومواصفة ]7[ومواصفة والية كاليفورنيا، ]8[وايومينج
 (Hardness)، قيمت خاصية الصالبة ]9[والية أوتاه
لوس أنجلوس، بينما مواصفة  اختبار باستخدامللركام، 

 .والية تكساس لم تقيم الصالبة
التي تم تقييمها للركام هي الديمومة  األخرىالخاصية 

(Durability)  نالحظ أنه تم ، 7الشكل رقم ، فبالنظر إلى
: مؤشر الديمومة ينختبار االإستخدام كاًل من 

(Durability index) ، الفاقد بالصحة  اختبارو
(Soundness loss)  انفردتلتقييم الخاصية. حيث 

 باستخدامومة بتقييم الديم ]7[مواصفة والية كاليفورنيا
أدنى.  كحد 65مؤشر الديمومة، وحددت قيمة  اختبار

، وكاًل من مواصفة إدارة ]6[بينما مواصفة والية تكساس
، قيمتها ]9[، ومواصفة والية أوتاه]5[الطرق الفيدرالية

، (6)الفاقد بالصحة، على أن األولى اختبار باستخدام

كبريتات الماغنيسيوم، وحددت  باستخدام ختباراالأجرت 
، ]9[، ]5[كحد أعلى مسموح به، بينما األخيرتين 30

كحد أعلى  15كبريتات الصوديوم، وحددتا  باستخدام
 لها. وأخيرًا مواصفة والية وايومينج لم تقيم هذه الخاصية. 
الخاصية الثالثة التي تم تقييمها، هي الملمس السطحي، 

لركام المكسر لتقييمها. مواصفات حيث تم تحديد نسبة ا
، حددت نسبة الركام ]9[، ]7[، ]8[تابعة لثالثة واليات

، ومواصفة ]8[المكسر، حيث حددتا مواصفة وايومينج
% ركام مكسر، بينما قلت 100نسبة  ]9[والية أوتاه

  (III)التدرج ارقم ( : 6الشكل رقم )

  (II)التدرج ارقم ( : 5الشكل رقم )
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مقاومة %. 5بنسبة  ]7[عنهما مواصفة والية كاليفورنيا
، (قيمة الصقل) االحتكاكمعامل قيمت بتحديد  االنزالق

، أن ]8[،]7[،]6[،]5[حيث ذكرت كل من المواصفات 
للطريق الذي ستطبق عليه التكسية  االحتكاكمعامل 

 وانفردتيقل عن القيمة المحددة،  الرقيقة البد وأن ال
مواصفة والية أوتاه عنهم بتحديد الحد األدنى لقيمة 

 كحد أدنى. 31، وحددت قيمة (Polishing)الصقل 
بتحديد الحد األعلى  ]9[مواصفة والية أوتاه انفردت 

 لنسبة الجزيئات الطينية. 
، هي الخاصية (Cleanness)وأخيرًا، خاصية النظافة 

المواصفات  اشتركتاألخيرة التي تم تقييمها، حيث 
المكافئ  اختبار باستخدام ]9[،]8[،]7[،]6[،]5[جميعاً 

للتقييم. حيث حددت القيم  (Sand equivalent)الرملي 
% كحد أدنى، وذلك  70-60بين  المعطاة لكل منهم ما

 .7الشكل رقم كما هو موضح ب

 

 

 األسفلتيالمستحلب  2.3

 األسفلتيالخواص المطلوبة للمستحلب  انقسمت
 األسفلتيأحدهما خواص المستحلب لقسمين، المستخدم 
المتبقي بعد  األسفلتيلرابط واآلخر لخواص ا، المستخدم
 التكسية الرقيقة.  انفصال
 خواص المستحلب المستخدم 1.2.3

معدل بالبوليمر، موجب  أسفلتيعامًة هو مستحلب 
أو الشحنة، واألصناف المستخدمة بالمواصفات إما بطئ 

بعض المواصفات حددت الحد األدنى معجل الشك. 
% من وزن اإلسفلت  3-2.5من  للبوليمر المضاف

المتبقي، على أن تتم عملية البلمرة قبل عملية 
 .]9[،]8[، ]7[.االستحالب، أو مع سائل االستحالب

 (Consistency)متطلبات للخصائص الطبيعية مثل القوام

أثناء النقل، وأثناء التخزين،  (Stability)، والثبات 
 Rate of)ومعدل النضج ، (Particle charge)والشحنة 

curing) كان البد من تقييمها. خاصية القوام تمت ،
 ]9[،]8[،]7[،]6[،]5[ تقييمها من قبل كل المواصفات

م. °25عند  للزوجةسيبولت فيورل  اختبارعن طريق 
 باستخدامخاصية الثبات عند النقل، أو التخزين، قيمت 

ساعة، من قبل مواصفات والية  24التخزين لمدة  اختبار
، ]7[، ومواصفات والية كاليفورنيا]8[ وايومينج

 5الهبوط لمدة  اختبار، و ]6[ومواصفات والية تكساس
 .فقط ]7[أيام من قبل والية كاليفونيا
، قيمت (Rate of curing)خاصية معدل النضج 

،  (Distillation test)االستخالص اختبارإما  باستخدام
ذلك لتحديد ، و (Evaporation test)التبخير اختبارأو 

نسبة المتبقي، وتقييم من بعد ذلك خواصه. حيث بالنظر 
نالحظ أن مواصفات والية كاًل من  ،8الشكل رقم إلى 

ين لتحديد ختبار كال اال استخدمتا ]9[، وأوتاه]8[وايومينج
، ]5[الطرق الفيدرالية إدارةنسبة المتبقي، بينما مواصفات 

على أن نسبة  اشترطتا ]7[ومواصفات والية كاليفورنيا
التبخير فقط، لتكون  اختبار باستخدامالمتبقي تحدد 

، هي المواصفة الوحيدة التي ]6[مواصفة والية تكساس
 اختبار باستخدامتحديد نسبة المتبقي  اشترطت

 فقط. االستخالص

 ( : خواص الركام املستخدم7الشكل رقم )
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 المتبقي  األسفلتيط خواص الراب 2.2.3
ات البد وأن تجرى على المتبقي من عملية اختبار 

، (1بالجدول رقم )، أو التبخير، موضحة االستخالص
الغرز  اختبار باستخداموالذي يحتوي على تقييم للقوام، 

 اختبار باستخدامم، والمطيلية، وكمية النقاء °25عند 
 انفردتتوى البوليمر. الذوبانية، ونقطة التلين، ومح

مواصفة والية أوتاه، بتحديد قيم لبعض خواص للمتبقي، 
وذلك وفقًا لنظام التصنيف األحدث بالواليات المتحدة 

 (.لألداء)نظام التصنيف وفقًا 
 الماء 3.3

 ،]8[كل من وايومينجالتابعة لمواصفات الاتفقت 
على أن المــاء  ،]5[والفيدرالية، ]9[اهتو وأ ،]6[وتكساس

المستخدم في التكسية الرقيقة البد وأن يكون نظيف 
وصالح للشرب وخالي من أي أمالح ضارة أو أي زيوت 

توجد أي تفاصيل على الماء  أو عوالق ضارة، بينما ال
 .]7[المستخدم في مواصفة كاليفورنيا

 

 المادة المالئة 4.3

كل المواصفات موضوع البحث والتابعة لواليات  اتفقت

، ]9[اهتووأ، ]7[كاليفورنياو ،]6[وتكساس ،]8[وايومينج

على إستخدام اإلسمنت البورتالندي كمادة  ]5[والفيدرالية

, بينما AASHTO M17 وافق مواصفةيالبد وأن و مالئة

، ]9[اهتووأ ،]6[تكساسفقط مواصفات كل من 

على إستخدام الجير المطفأ كأحد  إتفقوا ]5[والفيدرالية

 البد وأن توافق مواصفةو بدائل المواد المالئة

AASHTO M17 9[اهتوأ, وتوسعت كل من مواصفة[ ،

في تحديد البدائل, حيث باإلضافة لالنواع  ]5[والفيدرالية

, (Fly ash)السالفة الذكر قد يكون الرماد المتطاير 

 Rock), والغبار الصخري (Slag dust)وخبث األفران 

dust) البد وأن توافق مواصفةمادة مالئة  و AASHTO 

M17. 

 المضافات 5.3

 ،]8[كل من والية وايومينجل التابعة مواصفاتالاتفقت 
على  ،]5[الفيدرالية المواصفاتو  ،]7[فورنيايكالوالية و 

عدم تحديد أي من تفاصيل تخص اإلضافات 
نصت  ]6[بالمواصفات. غير أن والية تكساس

على أن يتم إستخدام إضافات  ،بالمواصفة التابعة لها
 ،معتمدة موصى بها من قبل مصنع المستحلب بالخليط

في حالة الحاجة لتعديل زمن الخلط  ،مكونةالأو المواد 
اتفقت مع  ،ية أوتاهوالالمواصفة التابعة ل .في الحقل

في حالة الحاجة لتعجيل  ،سابقتها على إستخدام إضافات
وذلك لتحسين  ، (break –set)اإلنفصال أو تأخير زمن

 ( : خواص الركام املستخدم8الشكل رقم )

 األسفليت( : خواص املستحلب 1اجلدول رقم )
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على أن يتم ، االلتصاقأو زيادة  ،السطح النهائي الناتج
يم صمتحديد الكمية المطلوبة المبدئية من خالل الت

ستخدام أنواع متناغمة مع كل مكو  نات للخليط، وا 
 الخليط.

 
 

 الخلطة التصميمية 6.3

 نسبة الخلط المبدئية 1.6.3

أربعة مواصفات من المواصفات المقارن 
، حددت حدود مبدئية لنسب خلط ]9[،]7[،]6[،]5[بينها

خطأ! لم يتم للمواد المكونة، وذلك كما هو موضح ب
، حيث يشير الجدول إلى العثور على مصدر المرجع.

المتبقي الدنيا للمواصفات الثالثة  األسفلتيأن نسبة 
، لم يتم العثور على مصدر المرجع.خطأ! األولى ب
% من وزن الركام الجاف، بينما 6-5.5بين  تتراوح ما

 المتبقي العليا لنفس المواصفات تتراوح ما األسفلتينسبة 
عنهم  اختلفت% من وزن الركام الجاف.  10-9بين 

مواصفة والية أوتاه، بأن أفادت، اإلسفلت المتبقي البد 
اصفات % من وزن الركام الجاف. أيضًا المو 7وأن يوافق 

(، تشير إلى أن نسبة 2الثالثة األولى بالجدول رقم )
% كحد أدنى، من  0.5-0بين  المادة المالئة تتراوح ما
% 3جميعها على أن تكون  واتفقتوزن الركام الجاف، 

 كحد أعلى للمادة المالئة. 

، ومواصفة ]5[الفيدراليةمواصفتين هما، مواصفة الطرق 
 % كحد أدنى.3، حددتا محتوى البوليمر ب]9[والية أوتاه

 

 

 ص الخليط الناتجخوا 2.6.3

 

 التصميمي للخليط األداء متطلبات بني ( : مقارنة3اجلدول رقم )
 بالدراسة الداخلة للمواصفات الرقيقة للتكسية

 

 

 الخالصة -4

يوجد تشابه كبير في مواصفة التكسية الرقيقة  .1

 المواصفات المعنية بالبحث.في كل 

التكسية الرقيقة حددت مجموعة تنفيذ مواصفة  .2

من الخواص والتي البد وأن يوافقها الركام 

طفيف في  اختالفيوجد حيث المستخدم, 

 تقييمها بالمواصفات موضوع البحث.

 عامة فإن الركام يجب أن يكون خالي من .3

المواد الخضراء, والمواد الضارة, والطين, 

 واألجزاء األكبر مقاساً.

 اتالخواص الميكانيكية التي حددتها المواصف .4

هي التدرج, والديمومة, والصالبة, والملمس 

  , والنظافة.االنزالقالسطحي, ومقاومة 

تم بحث بكل مواصفات الخاصية التدرج؛  .5

ول التدرج األ ؛إستخدام تدرجين للركام

)التدرج رقم  انيالتدرج الث , و(IIلتدرج رقم )ا

مبدئية لنسب ( : مقارنة حلدود 2اجلدول رقم )
 اخللط
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III) وهما التدرجين المحددين بالجمعية ,

 .(ISSA)األمريكية لتكسية المالط 

تستخدم في ( II ,III)كال تدرجي الركام  .6

, (Raveling)معالجة األسطح المتنسلة 

للطرق التي يتراوح  (Oxidized)والمتأكسدة 

 فيها المرور من متوسط لكثيف.

 باإلضافة (III)التدرج رقم  انيالتدرج الث .7

السابقة, يستخدم أيضاً لملء  لالستخدامات

التخددات والتموجات السطحية وإعادة 

 الداخلي. االحتكاك

مقاسات الركام تتدرج من المار من منخل رقم  .8

 مم(.  9.5) 3/8مم( وحتى  0.075) 200

أعلى خشونة,  (III)التدرج رقم  انيالتدرج الث .9

لذلك هو ذو ضجيج أعلى وأسرع تصريف 

 للمياه السطحية. 

مستخدم من قبل  (IIول )التدرج رقم التدرج األ .10

المواصفات الفيدرالية ومواصفة والية 

)التدرج رقم  انيالتدرج الثكاليفورنيا, بينما 

III)  المواصفات المشمولة قبل كل مستخدم من

 بالبحث.

ين؛ إما اختبار باستخدامخاصية الديمومة قيمت  .11

 (Durability index)مؤشر الديمومة 

كحد أدنى,  65وحددت أحد المواصفات قيمة 

, (Soundness loss)وإما الفاقد بالصحة 

كبريتات الماغنيسيوم, أو  باستخداموذلك 

كبريتات الصوديوم, وحددت المواصفات قيمة 

 كحد أعلى لها. 15

قيمت من أغلب المواصفات  خاصية الصالبة؛ .12

, وحددت القيمة لوس أنجلوس اختبار باستخدام

 .35-30ما بين  لتتراوح

خاصية الملمس السطحي؛ قيمت وذلك بتحديد  .13

نسبة الركام المكسر, حيث أن في أغلب 

المواصفات موضوع البحث حددت نسبة 

 %. 100الركام المكسر ب

 ؛ قيمت بتحديد معاملاالنزالقخاصية مقاومة  .14

)قيمة الصقل(, حيث ذكرت كل  االحتكاك

المواصفات موضوع البحث بأن معامل 

للطريق الذي ستطبق عليه التكسية  االحتكاك

الرقيقة البد األ يقل عن القيمة المحددة 

 للطريق.

أحد مواصفات البحث بتحديد الحد  انفردت .15

 %. 2األعلى لنسبة الجزيئات الطينية لتكون 

خاصية النظافة؛ تشابهت كل المواصفات  .16

المكافئ  اختبار باستخدامموضوع البحث 

بين  ما لتتراوحالرملي للتقييم, وحددت القيمة 

 % كحد أدنى.60-70

المستخدم هو  األسفلتينوع المستحلب  .17

معدل بالبوليمر, موجب  أسفلتيمستحلب 

الشحنة, واألصناف المستخدمة إما بطئ 

على أن يكون الحد الشك, أو معجل الشك, 

%  3-2.5بين  األدنى للبوليمر المضاف ما

من وزن اإلسفلت المتبقي, وأن تتم عملية 

, أو مع سائل االستحالبالبلمرة قبل عملية 

 .االستحالب

مجموعة من الخصائص الطبيعية للمستحلب  .18

البد من تقييمها مثل القوام, والثبات أثناء النقل 

 دل النضج. والشحنة, ومع وأثناء التخزين,

خاصية القوام؛ يتم تقييمها في كل المواصفات  .19

سيبولت  اختبار باستخدامموضوع البحث 

 م. °25فيورل للزوجة عند 

خاصية الثبات عند النقل أو التخزين؛ تقيم  .20

ساعة أو  24التخزين لمدة  اختبار باستخدام

 أيام. 5الهبوط لمدة  اختبار

خاصية النضج؛ وذلك لتحديد نسبة المتبقي,  .21

 االستخالص اختبارإما  باستخدامتقيم 
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(Distillation test) التبخير  اختبار, أو

(Evaporation test)  . 

ات تجري على المتبقي ختبارمجموعة من اال .22

أو التبخير وذلك لتحديد  االستخالصمن 

مجموعة من الخواص, من أهمها القوام 

م, والمطيلية, °25الغرز عند  اراختب باستخدام

الذوبانية, ونقطة التلين,  باستخداموكمية النقاء 

 ومحتوى البوليمر. 

الماء المستخدم بغالبية المواصفات موضوع  .23

البحث نظيف وصالح للشرب وخالي من أي 

 أمالح ضارة أو زيوت أو عوالق ضارة. 

المادة المالئة المستخدمة بالتكسية الرقيقة إما  .24

أن تكون إسمنت بورتالندي أو الجير المطفأ, 

أو الرماد المتطاير, أو خبث األفران, أو 

والبد وأن توافق جميعها   الغبار الصخري,

 .AASHTO M17 مواصفة

 

 والمقترحاتالتوصيات  -5

نوصى بالقيام بدراسات مسحية حول العديد  .1

تقنية التكسية الرقيقة, للوقوف على من جوانب 

الوضع الحالي لهذه التقنية, ومحاولة نقل 

  وتوطين هذه التقنية.

نوصى بالقيام بدراسات مقارنة للمواصفات  .2

الدولية األخرى لتقنيات حفظ الرصف بشكل 

عام, ولتقنيات الصيانة الوقائية بشكل خاص 

مثل: العزل الرقائقي, العزل الضبابي وعزل 

ه الشقوق,... الخ, والوصول لنتائج, وتعبئي

والتمكن من خاللها عمل تحديث للجزء 

الخاص بها بالمواصفات الليبية, وذلك لمواكبة 

  التطور الحاصل لها.

الوزارات والهيئات الوطنية ذات  تقوم أن نقترح .3
العالقة بالطرق؛ مثل: وزارة المواصالت ووزارة 

ريبية بتبني إنشاء قطاعات تج  .. الخ.اإلسكان
 للتكسية الرقيقة.

نقترح تشكيل جمعية وطنية تختص بحفظ   .4
 الرصف وتقنيات الصيانة الوقائية. 

نقترح إعطاء هذا الموضوع حيز من اهتمام  .5
األساتذة وطلبة الدراسات العليا الكرام 
المتخصصين بهذا المجال، من خالل 

  االستمرار فى إجراء البحوث والدراسات.
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