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Abstract:
This study has included a modulation of the rheological properties of asphalt by a catalyst chemical
treatment with polycarbonate, and the microwave technique was used at a power of (360) watt at time
intervals. Furthermore, the modulation and treatment were done in the presence of sulfur and
polycarbonate. The formed rheological properties of the new asphalt samples were studied which
include (permeability, softening point ,ductility and penetration index). Those asphalt samples of the
new rheological properties could be used in paving field and some other samples could be used as antimoisture materials.
The best asphalt samples with new rheological properties and those conformable with the properties
of roads authority and Iraqi bridges were tested as a tiled asphalt since they were studied in terms of
conducting Marshall tests and comparing them with the original sample in order to show the possibility
of using the modified samples in the tiling and the obtained results were excellent in terms of stable
creeping values. In addition the aging test was applied on the samples that contain good rheological
properties.
Moreover, the modified asphalt has shown higher dissociation values in comparison with the
original asphalt, so the modified asphalt has more resistant to high temperature and acid rains and
shows an important characteristic of the quality of the asphalt that enables the modified asphalt to stick
more closely to the aggregate, which gives higher resistance and greater operating age life to the
streets.
Keywords: polymers, asphalt, additives.

التحويرات الريولوجية ألسفـلت الدورة بالبولي كاربونات باستخدام تقنية المايكروويف
 خالد احمد عويد،*1سالم ججو مارزينا

2

 العراق، الموصل، جامعة الموصل، كلية التربية للعلوم الصرفة،قسم الكيمياء2و1

:الخالصة
تضمـنت هـذه الدراسة تحوير الخواص الـريولوجية لسفلت الدورة بالمـعـالجة الكيميائية الـمحفزة مـع البولي كاربونات وتـم أستخدام
 ومـن، وايضا تمت التحويرات والمـعالجة بوجود الكبريـت مـع البولي كاربونات،) واط وبأزمان مختلفـة360(تقنية المايكروويف عند طاقة
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ثـم تـم دراسة الخواص اـلريولوجية النـاتجة مـن حيث (النفاذية ،درجة الليونة ،االستطالة ودليل االختراق) ،حيث تـم الحصول على نماذج أسفلتية
ذات مواصفـات ريولوجية يمكن استخدامها فـي مجال التبليط وأخرى يمـكن استخدامها كمو ٍاد م ٍ
ـانعة للرطوبة.

وبعدها اختبرنا أفضل النمـاذج السفلتية وذات المواصفات اـلريولوجية المطابقة لمواصفـات هيئـة الطرق والجسور العراقيـة كأسفلت
المحور
تبليط اذا تمت دراستها مـن حيث إجراء اختبارات مـارشال ومقارنتها مـع النموذج االصل مـن أجل بيان إمكانية استخدام النمـاذج ُ

فـي التبليط وكانت النتـائج المحصل عليها ممتـازة مـن حيث قيم الـزحف االستق اررية ،كمـا وأجري أيضاً اختبار التقـادم علـى النموذج
ذات المواصفات الـريولوجية الجيدة.
المحور يمتلك قيم انسال ٍخ أعلى مـن أسفلت الصل بذلك سوف يكون السفلت المحور أكثر مقاومة
وفضالً عن ذلك فإن السفلت ُ
المحور مـن االلتصاق
لدرجات الح اررية العالية والمطار الحامضية حيث تعتبر خاصية مهمةً فـي نوعية السفلت التي تمكن السفلت ُ
بصورة أكبر مـع الركام ممـا يعطي مقاومة عالية وعمر تشغيلي أكبر للشوارع.

الكلمات المفتاحية :البوليمرات  ،السفلت  ،المضافات.
أوال -:المقــــدمــــــة

Introduction

يعرف السفلت بأنه مادة سـائلة ثقيلة ذات لـزوجة عالية حتى تصل حدود الصالبة عـند انخفاض درجات الح اررة ،حيث يتكون
السفلت بدرجة رئيسية مـن مركبات هيدروكاربونات با ارفـينية ونفثينية وارومية ،كما يشتمل على مركبـات حلقية أو غير حلقيـة تحتـوي
على الوكسجين والنتروجيـن والكبريت فضالً عـن احتوائه على كميات قليلة مـن الفناديوم والنيكل والحديد .تؤثر مركبات الوكسجين
والنتروجيـن والكبريت مـع العـناصر المـعدنية تأثيرات مهمة فـي الصفات الفـيزيائية لألسفلت ،إذ تعمل العـناصر المـعدنية القطبية على
زيادة التداخل بين الجزئيات وتؤثر فـي الذوبانية ودرجة الغليان واللزوجة .يكون لون السفلت عادة اسوداً وينتج مـن عملية تقطير النفط
الخام ،حيث يتخلف مـن أبراج التقطير بهيئة مادة ثقيلة بعد أن يتم سحب المواد المتطايرة والخفـيفة[.]2,1
وهناك تعريف آخر يمكن اعطاء لألسفلت بأنه تلك المادة البتيومينية الثقيلة التي تبقى بعد إزالة المشتقات الخفـيفة القابلة للتقطير
والتطاير مـن الجزاء النفطية[.]3
ٍ
سميات حول العالم ،إذ يستخدم مصطلح بتيومين( )Bitumenفـي أوربا وهو مرادف لكلمة أسفلت
ويعرف السفلت بعدة ُم

( )Asphaltفـي أمريكا الشمالية ،أما خارج أمريكا الشمالية فـيستخدم مصطلح أسفلت للداللة على مخاليط البتيومين مـع المواد
المـعدنية[.]4

يمتاز السفلت بلونه السود أو البني الغامق وبوزنه الجزيئي العالي عـند مقارنته مـع أجزاء اخرى مـن النفط الخرى وبكثافته
العالية تتراوح بين ( 1.1-1.0غم /سم ،)3حيث إنه يعطي رائحة قوية عـند تسخينه[.]5
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وإن الخمول الكيميائي الذي يمتاز به السفلت والمتوافق مـع خواصه الفـيزيائية هو المر الذي يجعله مؤهالً الستعماالت واسعة
فـي الصناعة والبناء مـنذ القديم الزمـن .وإن طبيعة الصفات الفـيزيائية له هي التي تحدد طبيعة االستعمال أكثر مـن تلك الكيميائية،
المصن َعة مـنه فـي التطبيقات والعمال الهندسية [ .]6,5وإن أول مـن اقترح فكرة إضافة المطاط
وذلك بسبب استخدامه والمواد
َ

المستهلك) (Waste rubberكمادة محورة لألسفلت هو العالم Mcdonald

[]7

إذ تـمت إضافة مطاط الطارات التالفة بطريقتين

وكلتاهما تتضمـن تشكيل المطاط بأبعاد صغيرة التتجاوز ) (2.5 mmوبنسـب مطاط بين ) %(25-18للطريقة الرطبة (Wet
) processو) %(5-0.5للطريقة الجافة ) ،(Dry processواالختالف الجوهري بين هاتين الطريقتين هو أنه فـي الطريقة الولى
تـمزج حبيبات المطاط مـع السفلت بحدود ح اررية )º(200 -175م ولمدة )(2-1ساعة ،بعدها يمزج مـع الحصى والرمل ،فـي حين
تـمزج الحبيبات المطاطية مـع الرمل والحصى فـي الطريقة الجافة وتضاف مباشرة إلى أسفلت التبليط الساخن ،والحظ أن هـذه الخالئط
لها عمر اقصر فـي خدمات التبليط مقارنة مـع السفلت غير المـعالج  ،إال أنه يمكن استخدام المزيج المحضر بالطريقة الرطبة لتغطية
طبقات الطرق القديمة والمـعرضة إلى إجهادات ،والحظ أنها تعطي خصائص السفلت الكونكريتي نفسه ،إن دور المطاط فـي هاتين
الطريقتين يكون كمواد مالئة) ،(fillerأي يبقى المطاط محافظاً علـى تركيبه الشبكي المفلكن وال يحصل له ذوبان أو إزالة
للبلمرة.Depolymerization
وقد تمكنت  ]8[ Murshidمـن تحسين المـعاملة الح اررية لطبقة التغطية السطحية مـن الرصف اللين و تحسين الخلطات البتيومينية
إذ استخدمت السفلت المـعدل بالبوليمرستايرين بيوتادايين ستايرين ( )SBSإذ أظهرت النتائج تحسناً مـن ناحية مقاومة هـذه الخلطات
المحضرة تجاه التأثر الحراري الذي تتعرض له.
وتمكنت  ]9[Abbasوجماعتها مـن تحسين المقاومة الح اررية وتقليل تأثير االهت اززات فـي الخلطة السفلتية باستعمال مفروم الطارات
المستهلكة والبوليمرات إذ تمت إضافة مادة النوفوالك بنسـب مختلفة مـن وزن أسفلت الدورة مـع إضافة مفروم االطارات المستهلكة بنسب
مختلفة مـن وزن أسفلت الدورة وقد كانت النتائج بعد إجراء الفحوصات جيدة مـن ناحية زيادة قوة الثبات وانخفاض فـي قيمة السحب
واالختراق لألسفلت المحسن.
وتمكن ]10[ Muhammedمـن تحوير الخواص الـريولوجية لسفلت القيارة باستعمال الموجات فوق الصوتية وباستعمال مطاط
الطارات المـعاد بنسب وزنية مختلفة وبوجود حفاز كلوريد اللمـنيـوم الالمائي بنس ــب وزنيه مخـتلفـة مـع نسب وزنية مختلفة مـن
الكبريت( )Sومـن ثم دراسة الخواص الـريولوجية الناتجة مـن حيث االستطالة ،درجة الليونة ،النفاذية ودليل االختراق .وأخذ أفضل
النماذج مـن حيث الخواص الـريولوجية والمطابق لمواصفات هيئة الطرق والجسور العراقيـة كأسفلت تبليط وأجريت عليه اختبار مارشال
وكانت النتيجة المحصل عليها ممتازة مـن حيث قيم الزحف واالستق اررية .
[]11

وقد استطاع nekhoroshev

وجماعته مـن اضافة مادة البولي بروبيلين اتاكتك ( )APPالى السفلت والتي تم الحصول

عليها عـن طريق البلمرة  ،حيث تم العملية االضافة عـند ◦140م حيث أدى ذلك الى اكسدة  APPمما أدى الى انتاج أسفلت مقاوم
للتدهور الحراري والتقادم وااللتصاق العالي.
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[]12

وفي بحثاً اخر

تم تحوير مواصفات السفلت بالمـعالجة الكيميائية والفـيزيائية  ،باضافة الكبريت مـع نسب مختلفة مـن راتنج

الفـينول – فورمالديهيد وزيت المستهلك حيث تم الحصول مـن خالل هـذه الدراسة على نماذج أسفلتية ذات مواصفات ريولوجية جيدة
مـن ناحية التبليط وايضاُ تم الحصول على نماذج يمكن استخدامها كمواد مانعة للرطوبة اعتماداً على القياسات التي تم أجرائها (النفاذية
والليونة واالستطالة ودليل االختراق ).
ودرس  ]13[Sultanاضافة بولي بروبلين بنسب مختلفة الى البتيومين ( )70-60حيث تهدف هـذه الدراسة الى زيادة مقاومة السفلت
لدرجات الح اررة المرتفعة وزيادة ممانعته للظروف المـن اخية المختلفة  ،حيث تم اجراء االختبارات على العينات البتيومين المـعدل والتي
تضمـن ت االستطالة والنفاذية وحساب دليل االختراق ودرجة الليونة ،واستخدم فرن الطبقة الرقيقة الدوار (.)RTFOT
[]14

وقام Yu

وجماعته بتحسين الصفات السفلت مـن خالل اضافة بوليمرات متعددة وهي بولي (انهيدريد الماليك  -Co-داي

بنتين) وبولي (انهيدريد الماليك  -Co-اكريلونتريل) وبولي (انهيدريد الماليك  -Co-اندين) باستخدام الكبريت حيث أدى ذلك الى
زيادة اللزوجة والحساسية الح اررية وزيادة تماسك السفلت وزيادة مقاومة التشوه الدائم وتحسين فـي مقاومته تأثره بدرجات الح اررة
المـنخفضة.
[]15

حيث تمكن Lin

وجماعته مـن تحسين أداء خصائص السفلت باستخدام اكياس النفايات السريعة ( )WEBsوالتي يصعب

تدويرها ،حيث اظهرت النتائج هـذا التحوير زيادة فـي اللزوجة وتقلل مـن االختراق والليونة  ،واظهرت نتائج التحليل الطيفـي لالشعة
تحت الحمراء أن التعديل كان عبارة عـن تعديل فـيزيائي دون تفاعل كيميائي.
[]16

أما Yu

وجماعته تمكنا مـن زيادة استقرار التخزين لسفلت المطاطي  ARوايضاً مـن التغلب على ضعف قابلية التشغيل

لسفلت المطاطي مـن خالل اضافة النفط الحيوي الثقيل ( ،)HBOحيث تم اجراء سلسلة مـن االختبارات على السفلت وتبين هنالك
مقاومة عالية للتقادم مقارنة مـع أسفلت االمطاطي .AR
[]17

وفي بحثاً اخر

تم تحوير الخواص الريولوجية لألسفلت باستخدام الزيوت المستهلكة واآلكسدة الهوائية ،وقد تم الحصول مـن خالل

هـذه الدراسة على نماذج أسفلت ية ذات مواصفات ريولوجية بالمكان استعمالها فـي مجال التبليط والنماذج أخرى يمكن استعمالها كمواد
مانعة للرطوبة اعتمادا على القياسات التي تم إجراؤها(االستطالة ,النفاذية  ,درجة الليونة  ,حساب دليل االختراق ونسبة السفلتين).
[]18

وتمكن  kharandiوجماعته

مـن تحوير الخواص الفـيزيولوجية والريولوجية عـند درجة ح اررة العالية للبتيومين مـن خالل

اضافة هيدروكسي ايثيل ميثاكريالت ( )PHEMAبكميات مختلفة ،حيث كانت العينات عبارة عـن مخاليط متجانسة  ،واظهرت النتائج
تحسين فـي مقاومة التشوه الدائم لألسفلت فـي درجات الح اررة العالية ،ومـع استقرار التخزين بشكل مقبول ،وذلك مـن خالل االختبارات
متعددة مـنها المسح الضوئي وفرن الغشية الرقيقة والنفاذية والليونة واللزوجة.

4

)Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 29, No: 4, 2020 (1-21

الجزء العملي:
اوال -:المواد المستعملة:

()Materials Used

-1أسفلت الدورة الخام المـنتج فـي مصفى الدورة يتـميز هـذا السفلت بالمواصـفات الموضحة فـي الجدول(.)1
الجدول ( -:)1الخواص الفـيزيائية العامـة ألسفلت الدورة.
الخواص الفـيزيائية العامة

القيمة

درجـة الليونة (م)º

50

النفاذية (100غم 5 ،ثا 25 ،م)º

44.6

االستطالة (سم 25 ،م)º

100+

دليل االختراق)(PI

-1.448

نسـبة األسفلتين

%17.81

المجهز مـن شركة .Fluka
 -2حفاز كلوريد اللمـنيـوم الالمائي ُ
 -3الكبريـت إذ تـم الحصول عليه مـن الشركة العامة لكبريت المشراق.
 -4بولي كاربونات المحصل عليه مـن تكسير اقراص الـ.CD
Instruments Used

ثانيا :األجهزة المستخدمة

Ductility

 -1جهاز قياس االستطالة

سحب وبسر ٍ
ٍ
عة ثابتة ،إلى أن ينقطع
يعمل هـذا الجهاز على قياس المسافة التي تستطيل بها المواد السفلتية عند تعرضها لتأثير
النموذج السفلتي .والجهاز ذو مـنشأ صيني مـن نوع(.(YUFENG
Penetrometer

-2جهاز قياس النفاذية

يعمــل الجهــاز على فحص نفاذية الم ـواد البتيومينيــة الصلبــة وشبــه الصلبــة .فالنفاذي ــة هـي مقيــاس لصالبــة السفلت .والجهاز ذو
مـنشأ صيني نوع(.)YUFENG
Ring and Ball Apparatus

-3جهاز قياس درجة الليونة

5

)Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 29, No: 4, 2020 (1-21

يعم ــل ه ـ ــذا الجه ـ ــاز عل ــى قي ــاس درجة الليونة للمواد السفلتية التي تتراوح ليونتها ما بين ()200-30م ،ودرجة الليونة هي
الدرجة الح اررية التي ينزل عندها النموذج السفلتي مسافة ()2.54سم عند تسخينه بسرعة (5م /دقيقة) مـع تجنب التسخين
السريع).(Fast heating
 -4جهاز مـعالجة األسفلت بالمضافات

Polymer Treated Asphalt Apparatus

يتكون الجهاز من الجزاء اآلتية :
•

دورق زجاجي كبير بحجم 200مل ثالثي الفتحات (.)Three Necked Flask

•

محرار ُمثبت على أحد الفتحات الجانبية.

•
•
•

ُمسخن كهربائي (ُ )Electrical Mentalمزود بمنظم ( )Regulatorللسيطرة على درجة الح اررة.
محرك ميكانيكي يُثبت على الفتحة الوسطى للدورق .
حامل حديدي ُمزود بماسك لتثبيت الدورق.

 -5فرن مايكروويف

Microwave Oven

استخدم فرن المايكروويف ذو المـنشأ اللماني مـن نوع( )Tokiwaوبقدرة ( 900واط) وتردد( MHz )2450فـي عملية تحضير
النماذج السفلتية المحورة.
 -6جهاز الرج الكهربائي

Electrical shaker

استخدم هذا الجهاز لرج محلول (أسفلت -هكسان اعتيادي) لغرض فصل السفلت ،وهو مـن نوع Hamber Ggo Shaker
.Germany
 -7جهاز اختبار المارشال

Marshall Testing Apparatus

هذا الفحص يعطي داللة عن مدى مالئمة السفلت للتبليط  ،والجهاز ذو مـنشأ إنكليزي نوع ( WYKEHAM
.)FARRANCE
 -8جهاز اختبار الفرن ألغشية األسفلت الرقيقة

)Thin Film Oven Test(TFOT

المحور بظروف التقادم الزمـني) ،(Agingوالجهاز ذو مـنشأ ياباني ُموديل).(710812
يُبين هذا الفحص مدى تأثر أسفلت التبليط ُ
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ثالثاً  -:طريقة العمل:

()Experimental Method

 -1التحليل الحراري الوزني للبوليمرات-:
تـم أخذ وزن مـعلوم مـن البولي كاربونات بعد تكسيره جيداً إلى قطع صغيرة ووضع فـي جفنة خزفـية مغطاة برقائق اللمـنيـوم,
ثم ُعوملت الجفنة ح اررياً عـند مدى حراري تراوح بين (◦ )500-50م وبزيادة (◦ )50م لكل قراءة ,إذ تـم تحديد درجـة الح اررة المالئمة
والمثلى لتكسير (تهشيم) كل بوليمر .وكانت النتـائج المحصل عليها حسـب الجدول ( )2والشكل ( )1يُوضح مـنحنى التحليل الحراري

الوزني للبولي كاربونات.

 -2تحوير الخواص الـريولوجية للسفلت بالمـعالجة الكيميائية المحفزة مـع بولي كاربونات باستخدام تقنية المايكروويف-:
وسخن
وزَن ( )250غم مـن أسفلت الدورة الصل ووضع فـي جهاز مـعالجة المـادة السفلتية ُ ،

إلى درجـة ح اررة

()100م ،ºبعدها تـمت ِإضافة ( %)0.5مـن بولي كاربونات ،ومـن ثم تـم ِإضافة كلوريد اللمـنيـوم الالمائي كحفاز بعد أن تـم تنقيتهُ
آنياً وبنسـبة ( ،%)0.06ومزجت المـادة المتفاعلة بصورة جيدة ورفعت درجـة ح اررة المزيج ِإلى ()150م ºمـع استـمرار الرج لمدة
()30دقيقة ،بعدها أُدخلت النمـاذج فـي فرن المايكروويف لزمان مختلفـة( )5،10،15دقيقة وعـند طاقة ( )360واط[ ،]19بعدها أٌعيدت
التجربة باستخدام نسـب وزنية مختلفـة مـن البولي كاربونات (.% )1,2,3
بعدها أجرينا عل ـ ـ ـ ـ ــى النم ـ ـ ـ ـ ــاذج المحضرة قياسات االستطالة[ ،]20النفاذية[ ،]21درج ـ ـ ـ ـ ــة الليونة []22ودليل االختراق[ ،]23وكانت
النتـائج المحصل عليها حسـب الجدول (.)3
 -3تحوير الخواص الـريولوجية للسفلت بالمـعالجة الكيميائية المحفزة بوجود الكبريـت مـع بولي كاربونات باستخدام تقنية
المايكروويف:
أعيدت نفس خطوات الفقرة ( )2من الجزء العملي ولكن مـع اضافة  %1كبريت ،وكانت النتـائج المحصل عليها حسـب الجدول (.)4
 -4تحوير الخواص الـريولوجية للسفلت بالمـعالجة الكيميائية المحفزة مـع بولي كاربونات بدون استخدام تقنية المايكروويف:
وسخن إلى درجـة ح اررة()100م،º
وزَن( )250غم مـن أسفلت الدورة الصل ووضع فـي جهاز مـعالجة المـادة السفلتية ُ ،
بعد ذلك تـم ِإضافة كلوريد اللمـنيـوم الالمائي كحفاز بعد أن تـمت تنقيتهُ آنياً
بعدها تـمت ِإضافة ( %)0.5مـن بولي كاربونات  ،و َ

وبنسـبة ( ،%)0.06ومزجت المـادة المتفاعلة بصورة جيدة ورفعت درجـة ح اررة المزيج ِإلى()150م ºمـع استـمرار الرج لمدة ( )30دقيقة،
بعدها أٌعيدت التجربة باستخدام نسـب وزنية مختلفـة مـن البولي كاربونات (.%)3,2,1
بعدها أجرينا عل ـ ـ ـ ـ ــى النم ـ ـ ـ ـ ــاذج المحضرة قياسات االستطالة[ ،]20النفاذية[ ،]21درج ـ ـ ـ ـ ــة الليونة []22ودليل االختراق[ ،]23وكانت
النتـائج المحصل عليها حسـب الجدول (.)5
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 -5اختبار الغمر الكيميائي:

Dynamic Immersion Test

يبين هذا الفحص مدى قابلية التصاق السفلت بالركام ومقاومته لدرجات الح اررة العالية والمطار الحامضية .ويتضمـن هذا
ُ

الفحص وضع السفلت الممزوج مـع الركام فـي دورق زجاجي سعة()200مل ويوضع فـيه ()50مل ماء مقطر مـع نسـب مختلفـة مـن
كاربونات الصوديوم( )Na2CO3ثم يسخن الدورق الى درجـة الغليان وبعد ذلك يتم رفع الدورق مـن علـى التسخين ويترك لمدة دقيقة
واحدة لمالحظة انسالخ السفلت عـن الركام .وقد أجري الفحص حسـب المواصفة القياسية(،]24[)Static Immersion ASTM 1664
وكانت النتـائج المحصل عليها حسـب الجدول).(6
 -6فحص مارشـال (التبليط باألسفلت)Marshall :
المحورة والمطابقة للمواصفات هيئة الطرق والجسور العراقيـة (]25[)S.O.R.Bمـن
لغرض مـعرفة مدى مالئمة النمـاذج السفلتية ُ

المحور وحسـب طريقة مـعهد السفلت المريكي[ ،]26وكانت النتـائج
خالل حساب الزحف واالستق اررية للنماذج لكل مـن االصل و ُ
المحصل عليها حسـب الجدول (.)7
 -7اختبار الفرن الغشية األسفلت الرقيقة:

))Thin Film Oven Test

يبين هذا الفحص مدى تأثر أسفلت ال ُمحور بظروف التقادم الزمـني  ,ومقارنته مـع النموذج االصل .
وقد اجري الفحص وفق المواصـفات القياسية االمريكية) ،]27[ ASTM (D- 1754-2002وكما موضح فـي الجدول (.)8
 - 8فصل اإلسفلتين

Asphaltene separation

وضـ ــعت كمية من إسـ ــفلت الدورة االصـ ــل(1غم ) في داخل وعاء مخروطي ذي غطاء ُمحكم وأُضـ ــيف لها (40مل) هكسـ ــان اعتيادي
بنسبة ( ( (40:1وزن  :حجم) ورج المـ ـ ــحلول لمـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــدة( 3ساعات) باستخدام جهاز الرج الكهربائي بدرجة ح اررة الغرفة وبعدها ُرشح

وغسـل المتبقي بالهكسـان االعتيادي إلى أَن تُصـبح قطرات الغسـل عديمة اللون ،ثم ُجفف ال ارسـب ووزن بدقة وتحسـب النسـبة
المحلول ُ
المئوية للراسب (السفلتين) ,وبعدها طبقت عملية فصل االسفلتين على جميع النماذج المحضرة.

النتـائج والمـناقشة (Results and discussion) :
 -1المـعاملة الحرارية للبوليمرات

Thermal treatment of Polymers

ُعومل البولي كاربونات المستخدمة فـي هـذه الدراسة ح اررياً كما هو موضح فـي طريقة العمل ,إذ إن الدرجـة الح اررية المستخدمة

فـي مـعاملة هذا البوليمر تـم االستدالل عليها مـن نتائج التحليل الحراري الوزني التي تعطي مـعلومات عـن الدرجات الح اررية التي تبدأ

عـندها المواد البوليمرية بالتهشم ومقدار الفقدان فـي وزن البوليمر عـند تلك الدرجات الح اررية ,إذ إن البولي كاربونات يتكسر عـند
( º)350م ,والجدول ( )2والشكل ( )1يُوضح مـنحنى التحليل الحراري الوزني للبولي كاربونات.
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الجدول ( :)2نتائج التحليل الحراري الوزني للبولي كاربونات.
درجـة الح اررة (م)º

الوزن(غم)

25

*1

100

0.9964

150

0.9954

200

0.9937

250

0.9933

300

0.9928

350

0.9904

400

0.9710

450

0.9046

500

0.8548

*الوزن الصلي

)Temp(c
الشكل( :)1مـنحنى التحليل الحراري الوزني لبولي كاربونات.

9

)Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 29, No: 4, 2020 (1-21

 -2تحوير الخواص الـريولوجية للسفلت بالمـعالجة الكيميائية المحفزة مـع البولي كاربونات باستخدام تقنية المايكروويف -:
إذ تـم مزج أسفلت االصل مـع نسـب وزنية مختلفـة مـن البولي كاربونات ( %)3,2,1,0.5والمـعد حسـب الفقرة ( )1مـن الجزء
العملي ،وإضافة نسـبة ( %)0.06مـن حفاز كلوريد اللمـنيـوم الالمائي وعـند طاقة ( )360واط وبأزمان مختلفـة[ ،]19وتـم إجراء التحوير
كما هو ُمبين فـي الفقرة ( )2مـن الجزء العملي ،والجـدول ( )3يوضح النتـائج التي تـم الحصول عليها..
المحور مـع نسـب مختلفـة مـن بولي كاربونات ،وبوجود نسـبة %0.06
الجـدول ( -:)3المواصـفات الـريولوجية ألسفلت الدورة ُ
مـن حفاز كلوريد األلمـنيـوم الالمائي وعـند طاقة  360واط وبأزمان مختلفـة.
رقم
االنموذج

بولي

كاربونات
()wt%

الزمـن

االستطالة

()min

(25,cmم)°

النفـاذية,ملم
(100غم5,ثا25,م

درجـة

دليل

نسـبة

الليونة

االختراق

األسفلتين

)º

(م)º

()PI

()%

As0

0

0

+100

44.6

50

-1.448

17.81

As1

0.5

5

+100

42.7

60

0.645

19.89

As2

1

5

+100

40.2

63

1.074

21.30

As3

2

5

+100

39.3

65

1.380

21.94

As4

3

5

78

36.1

66.5

1.446

24.16

As5

0.5

10

+100

41.6

62

0.968

20.68

As6

1

10

+100

42.8

61.5

0.940

20.52

As7

2

10

+100

38.0

63

0.940

22.06

As8

3

10

83

37.1

65

1.248

23.91

As9

0.5

15

+100

43.2

59

0.474

19.26

As10

1

15

+100

42.6

62.5

1.119

20.03

As11

2

15

+100

39.5

62.7

0.976

21.93

As12

3

15

89

38.1

64

1.127

24.16

 :As0أسفلت الدورة بدون مـعاملة.
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المحورة مـن حيث إنخفاض قيم النفـاذية واالستطالة مـع
نالحظ مـن الجـدول ( )3أن التغيرات التي طرأت علـى النمـاذج السفلتية ُ

المضاف يمكن أن نُعزي ذلك إلى طبيعة المـادة البـوليمرية المضافة والتي مزيج عبارة عـن محصلة لصفات
زيادة فـي نسـبة البـوليمر ُ
مكوناته.
وبصورة عامة يلحظ انه كلما قلت نسـبة البـوليمر المضافة يؤدي ذلك الى ارتفاع فـي قيم النفـاذية

واالستطالة مـع انخفاض نوعاً

ما فـي درجـة الليونة ،مايفسر أن القيم العلـى التي استخدمت مـن البـوليمر أدت إلى جعل النظـام السفلتي أقل تجانساً لذلك كانت
نسـبة  %0.5مثالية لهـذه المـعامالت ،كما ان لعامل

الزمـن تاثير كبير ووأضح علـى النمـاذج السفلتية إذ أن بزيادة زمـن التعرض

باشعة المايكروويف مـع تقليل نسـبة البـوليمر المضافة أدت إلى تحسين الخواص الـريولوجية بشكل ملحوظ إذ عملت علـى حصول
تذاوب أكبر مابين المواد المتفاعلة مما أدى الى تحسين الخواص الـريولوجية للنماذج السفلتية .
وتم اختيار هذه النسبه من الحفاز اعتمادا على دراسة سابقة تم فيها إثبات ان ٪0.06وزنا من كلوريد اللمنيوم الالمائي هي أفضل
نسبه يمكن استخدامها في التفاعالت المتضمنه أشعة المايكرويف كمصدر للطاقة[.]19
ان وجود كلوريد اللمنيوم الالمائي في هذا النوع من التفاعالت يعد عامل الكلة قوي يعمل على أحداث تفاعل الكلة بين جزيئات
البوليمر المكسر حراريا وجزيئات االسفلت وهو ما بدى جليآ من ازدياد نسبة السفلتين المفصولة والتي ازدادت بازدياد نسبة البوليمر
المضاف .
اما بالنسـبة لإلسفـلتين فنلحظ مـن الجـدول ( )3أن بزيادة نسـبة البـوليمر المضاف مـع زيادة زمـن التعرض الشعة المايكروويف تزداد
نسـبة السفـلتين مقارنة مـع أسفلت االصل اذ ان زيادة نسـبة البـوليمر المضاف ادت الى زيادة الوزن الجزيئـي لإلسفـلت بسبب ارتباط
الجزيئات البـوليمرية ذات االوزان الجزيئيـة العالية بالسفـلت.
 -3تحوير الخواص الـريولوجية للسفلت بالمـعالجة الكيميائية المحفزة بوجود الكبريـت مـع البولي كاربونات باستخدام تقنية
المايكروويف-:
إذ تـم مزج أسفلت االصل مـع نسـب وزنية مختلفـة مـن البولي كاربونات ( %)3,2,1,0.5والمـعد حسـب الفقرة ( )1مـن الجزء
العملي ،وإضافة الكبريـت بنسـبة  ،%1وإضافة نسـبة ( % )0.06مـن حفاز كلوريد اللمـنيـوم الالمائي ،وعـند طاقة ( )360واط وبأزمان
مختلفـة ،وتـم إجراء التحوير كما هو ُمبين فـي الفقرة ( )3مـن الجزء العملي ،والجـدول ( )4يوضح النتـائج التي تـم الحصول عليها .

11

)Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 29, No: 4, 2020 (1-21

وبوجود نسـبة %1

المحور مـع نسـب مختلفـة مـن بولي كاربونات،
الجـدول ( -:)4المواصـفات الـريولوجية ألسفلت الدورة ُ
كبريت وبوجود نسـبة  % 0.06مـن حفاز كلوريد األلمـنيـوم الالمائي وعـند طاقة  360واط وبأزمان مختلفـة.

رقم

بولي

درجـة

دليل

نسـبة

الليونة

االختراق

األسفلتين

-1.448

17.81
21.06

الزمـن

االستطالة

النفـاذية,ملم

()min

(25,cmم)°

(100غم5,ثا25,م)º

As0

0

0

+100

44.6

50

As13

0.5

5

+100

43.1

58

0.266

As14

1

5

+100

42.3

60

0.623

23.42

As15

2

5

+100

41.5

59.7

0.533

27.63

As16

3

5

84

38.8

64

1.173

29.23

As17

0.5

10

+100

42.6

60

0.638

22.16

As18

1

10

+100

41.2

60.3

0.619

24.79

As19

2

10

+100

39.3

62.5

0.928

25.23

As20

3

10

87

39.4

63

1.025

28.61

As21

0.5

15

+100

43.2

57

0.063

20.26

As22

1

15

+100

41.7

59

0.395

23.19

As23

2

15

+100

40.8

62

0.921

24.92

As24

3

15

96

38.3

62.3

0.834

27.34

االنموذج

كاربونات
()wt%

 :As0أسفلت الدورة بدون مـعاملة.
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نلحظ مـن الجـدول ( )4أن إضافة الكبريـت بنسـبة  %1أعطت نتائج أفضل مـن حيث قيم النفـاذية ودرجـة الليونة ،مما يعـني أن نسـبة
التجانس والترابط بين السفلت والكبريـت والبـوليمر عالية عـند نسـبة  %1كبريت ،وإن نسـبة  %1كبريت كانت أَفضل نسـبة بالمكان
أكدتهُ الدراسات السابقة[ ،]29,28أما الخواص الـريولوجية عـند النسـب

استخدامها لتحوير مواصفات السفلت الـريولوجية وهـذا ما
ُ
المحورة بالبولي كاربونات والكبريـت يكون حدوث إنفصال الطور فـيها
االخرى مـن الكبريـت تكون متذبذبة قليالً وإن أنظمة السفلت ُ
قليل جداً وذلك بسبب تأثير ُكل و ٍ
احد علـى اآلخر ،وإن إستخدامـنا للكبريت فـي هـذه المـعالجة سيُزيد مـن امكانية ارتباط البـوليمر مـع
ُ
جزيئات السفلت خالل أواصـر كبريتيدية .اما بالنسـبة لإلسفـلتين فنلحظ مـن الجـدول ( )4أن بزيادة نسـبة البـوليمر المضاف مـع زيادة
زمـن التعرض الشعة المايكروويف تزداد نسـبة السفـلتين مقارنة مـع أسفلت االصل اذ ان زيادة نسـبة البـوليمر المضاف ادت الى زيادة
الوزن الجزيئـي لإلسفـلت بسبب ارتباط الجزيئات البـوليمرية ذات االوزان الجزيئيـة العالية بالسفـلت.
 -4تحوير الخواص الـريولوجية للسفلت بالمـعالجة الكيميائية المحفزة مـع بولي كاربونات بدون استخدام تقنية المايكروويف-:
يعتـمد هذا السلوب مـن التحوير علـى ربط جزيئة البولي كاربونات مـع جزيئة السفلت واستخدام كلوريد اللمـنيـوم الالمائي
كعامل ُمحفز فـي هذه العملية حيث تحدث العملية بدون استخدام فرن المايكروويف  ،ويُبين الجدول( )5نتـائج هـذه المـعالجة.
المحور مـع نسـب مختلفـة مـن البولي كاربونات ،وبوجود نسـبة %0.06
الجـدول ( -:)5المواصـفات الـريولوجية ألسفلت الدورة ُ
مـن حفاز كلوريد األلمـنيـوم الالمائي وبدون استخدام فرن المايكروويف.

رقم

بولي

درجـة

دليل

نسـبة

الليونة

االختراق

األسفلتين

-1.448

17.81
20.26

االستطالة

النفـاذية,ملم

(25,cmم)°

(100غم5,ثا25,م)º

As0

0

+100

44.6

50

As25

0.5

+100

41.1

62

0.936

As26

1

+100

40.2

62.5

0.980

20.97

As27

2

80

39.7

64

1.223

22.86

As28

3

76

38.7

65.3

1.398

23.41

االنموذج

كاربونات
()wt%

 :As0أسفلت الدورة بدون مـعاملة .
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حيث نلحظ مـن الجدول ( )5ان زيادة فـي نسـبة البوليمر (بولي كاربونات) سوف يؤدي ذلك الى تدهور المواصـفات الـريولوجية،
ونالحظ مـن خالل الجدول ايضاً أن بزيادة نسـبة البوليمر المضاف تقل قيم كل مـن النفاذية واالستطالة وزيادة فـي قيم الليونة ،وهذا ما
يفسر حصول تكتالت فـي مزيج التفاعل نتيجة ارتباط عدد كبير مـن البوليمر مـع جزيئات السفلت بمساعدة كلوريد اللمـنيـوم الالمائي
.
كما نالحظ مـن الجدول ( )5ان بدون استخدام فرن المايكروويف كانت النتـائج المحصلة عليها اقل كفاءة مـع استخدام المايكروويف،
أذ إن استخدام المايكروويف أدت إلى تقليل زمـن التحوير مـن ساعات إلى دقائق مما أدى
استعمال أشعة المايكروويف فـي التسخين يخفض كمية الغازات

إلى خفض تكاليف النتاج ،كما أن

المـنبعثة أثناء المـعالجة مما أدى إلى التقليل مـن التلوث البيئي،

كانت النسـبة  %0.5مـن البوليمرات المستعملة الفضل فـي تحوير الخواص الـريولوجية لسفلت الدورة ،إذ الحظنا أن زيادة نسـبة
المضافة لألسفلت تُؤدي إلى تدهور المواصـفات الـريولوجية ،وكانت الحساسية الح اررية لجميع النمـاذج فـي هذه الدراسة
البولي كاربونات ُ

جيدة إذ أن قيم الـ  PIكانت بين ( )2+_2-مما يعـني أن جميع نماذجنا مـن نوع  ،]23[Sol-Gel-Asphaltمـن الصعوبة جداً أن
نجد عالقة ثابتة تربط بين المتغيرات التي تط أر علـى النظمة السفلتية أثناء مـعالجتها بالبوليمرات ،وذلك لن طبيعة التفاعل مـعقدة

جداً.
Chemical Immersion Test

 -5اختبار الغمر الكيميـائي

هو مقياس أو رقم يُبين مدى التصاق السفلت مـع الركام وهـذا النوع مـن الفحوصات يبين مقدار مقاومة السفلت بعد مزجه

بالركام لدرجـة الحـ اررة العالية والمطار الحامضية [ ،]24إذ أجريت هـذه العملية كما هو موضح بالفقرة( )5مـن الجزء العملي ،والجـدول
( )6يوضح إنسالخ (انفصال) السفلت عـن الركام بالنسـبة لألسفلت الصل (الدورة) والنموذج المحور بتقنية المايكروويف (.)As9
الجـدول ( -:)6يوضح قيم إنسالخ (انفصال) األسفلت عـن الركام بالنسـبة ألسفلت الدورة األصل والمقارنة مـع النموذج المحور
بتقنية المايكرويف .
نسـبة  Na2CO3غم

R&W No

0.025

1

0.041

2

0.082

3

0.164

4

0.328

5

0.656

6

1.312

7

2.624

8

5.248

9

R&W No

R&W No

للسفلت االصل

للنماذج المحورة

رقم االنموذج المحور

......
3

......

14

8

As9
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إذ نالحظ مـن القيم فـي الجدول( )6إن النموذج المحور أكثر مقاومة بكثير مـن السفلت الصل مما يعـني إن النموذج المحورأكثر مقاومة لألمطار الحامضية ودرجـ ـ ـ ـ ـ ــات الحـ ـ ـ ـ ـ ـ اررة العالية ..إذ تشير الرقام( (9-1والمشار إليها إلى ريديل ويبر Riedel and
) ,Weber (R&Wإذ إن ) )1يع ــني) )0.025غرام م ــن كربونات الصوديوم ( )Na2CO3ف ــي ( )50mlم ــن الماء ،و( )9يشير الى
اعلـى تركيز ،وهو ( )5.248غرام مـن كربونات الصوديوم ( )Na2CO3فـي ( (50mlمـن الماء.
 -6فحص مارشـال )( (Marshallالتبليط باألسفلت)-:
(التبليط بالسفلت) للنموذج

لغرض مـعرفة مدى ُمالءمة النمـاذج السفلتية لغراض التبليط تـم إجراء فحص المارشـال
المحور بتقنية المايكروويف( )As9والتي كانت مواصفاتها ُمطابقة لمواصفات هيئـة الطرق والجسور العراقيـة ( )S.O.R.Bلعام 2001
كأسفلت تبليط[ ،]25وأيضاً لألسفلت الصل ،إذ تـم الفحص كما هو ُمبين فـي الجدول (. )7

حور والمقارنة مـع أسفلت الدورة
الم ّ
الجدول ( -:)7يوضح قيم االستقرارية والزحف ألسفلت الدورة ُ
الطرق والجسور()S.O.R.B

رقم النماذج األسفلتية

نسـبة األسفلت ( )%المضاف إلى الركام

As0
As9
مواصفات
))S.O.R.B

4.5

5.5-3

األصل ،ومواصفات هيئة

اإلستقرارية

الزحف

()KN

()mm

11.3

5.1

16.4

3.5

7

4-2

Minimum

يتضح مـن الجدول ( )7أن قيمة االستق اررية لألسفلت الصل كانت ضمـن مواصفات هيئة الطرق والجسور العراقيـة ()S.O.R.B
كأسفلت تبليط[ ،]25ولكن قيمة االستق اررية للنموذج السفلتية المحور كانت أفضل بكثير مـن قيمة االستق اررية لألسفلت الصل إذ نالحظ
ارتفاع فـي قيمتها وهذا مؤشر جيد علـى قدرة مقاومة التبليط للتشوه

المتكررة لوسائط النقل .
الناتج عـن تعرض الطريق لألحمال ُ

ولكن قيمة الزحف لألسفلت الصل كانت خارج مواصفات هيئة الطرق والجسور العراقيـة ( )S.O.R.Bكأسفلت تبليط وهـذا ما يفسر
تعرض الشوارع المبلطة بأسفلت الدورة دون مـعالجة الى التخدد والروطان مما يسبب تبعات اقتصادية سيئة مـن استخدامه فـي التبليط
بدون اجراء المـعالجات والتحويرات الالزمة لهُ.
المحور كان افضل بكثير مـن قيمة الزحف لألسفلت الصل إذ نالحظ انخفاض في قيمتها
وبينما قيم الزحف للنموذج السفلتي ُ
المتكررة لوسائط النقل وهذا يعطي مؤش اًر يُشير إلى أن المزيج ذو
مما يجعلهُ أكثر مقاومة وثباتاً الزحف عـند تعرض الطريق لألحمال ُ
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نسـبة فراغات قليلة ،إذ نجد أن النمـوذج المحضرة أفضل بكثير مـن أسفلت الصل الذي يكون عرضة للتشوه االبتدائي[ ،]30,25وهذا
المبلطة اليوم بهذا النوع مـن السفلت للزحف وعدم االستق اررية.
ما يُفسر تعرض الكثير مـن الطرق ُ
 -7اختبار الفرن الغشية األسفلت الرقيقة ))Thin Film Oven Test
المحور ،حيث كانت النتـائج المحصل عليها علـى وفق الجدول (.)8
حيث تـم اجراء هذ االختبار علـى كل مـن النموذج االصل و ُ
الجدول ( -:)8تفـيير الموصفات الـريولوجية ألسفلت الدورة المحور وأسفلت الدورة االصل بعد اخضاعهما لفحص الفرن ألغشية
األسفلت الرقيقة ()TFOT

الصفات الـريولوجية

قبل الفحص

بعد الفحص

رقم النموذج

درجة الليونة(م)º

50

53

النفـاذية (100غم 5,ثا 25 ,م)º

44.6

41.3

االستطالة (سم  25,م)º

+100

+100

دليل االختراق )(PI

-1.448

-0.909

نسـبة الفقدان بالوزن %

--------

0.05

درجة الليونة(م)º

59

62.3

النفـاذية (100غم 5,ثا 25 ,م)º

43.2

41.7

االستطالة (سم  25,م)º

+100

+100

دليل االختراق )(PI

0.474

1.033

As0

AS9

--------

نسـبة الفقدان بالوزن %

0.031

المحور بظروف التقادم الزمـني مـن درجـة ح اررة و أوكسجين بشكل عام تكون
نلحظ مـن الجدول ( )8أن درجـة تأثر السفلت ُ
قليلة ،ويعد هذا ام اًر ايجابياً ونستدل مـن هذا ان النموذج السفلتي المحور يمتاز بمقاومة
كبيرة لالجهادات وتشققات اقل فضالً
المحور بظروف التقادم الزمـني يعزى الى ما يتـمتع به البولي كاربونات
عـن العمر التشغيلي الطويل ،وأن عدم تأثر النموذج السفلتي ُ
الذي يعمل علـى تحسين الخواص الميكانيكية والمتـمثلة بزيادة متانة النموذج السفلتي وتحمله لالجهادات وتقليل التكسير الحراري
وزيادة مقاومته لتكوين االخاديد[.]32,31
وبالرجوع إلى الجداول السابقة ( )5(, )4(, )3نجد أن هناك بعض النمـاذج المـعالجة يمكن استخدامها كأسفلت تبليط بعد
إخضاعها لالختبـارات الهندسية المـناسبة ،ووجد أيضاً أن بعض النمـاذج الخرى تـميزت بدرجـات ليونة عالية وقيم نفاذية واستطالة
ُ
واطئة التي تؤهل الستخدامها فـي إنتاج الماستك ( )Masticالمستخدم
استخدامها كأسفلت يُستخدم فـي التسطيح.
بالمكان
ُ
16
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والجدول ( )9يُبين قيم النفاذية واالستطالة ودرجـة الليونة لألسفلت المستخدم كماستك عازل للرطوبة وحسـب المواصـفات القياسية
[]33

المريكية ) ASTM(D491-41المـعتـمدة عالمياً

.

المستعمل إلنتاج الماستك
الجـدول (-:)9المواصـفات القيـاسية األمريكية) ASTM(D491-41للسفلت ُ
القيـاسات الـريولوجية

الحد الدنى

الحد العلـى

درجـة الليونة (م)

54

65

النفـاذية ،ملم (100غم5 ،ثا25 ،م)

20

40

االستطالة (سم25 ،م)

15

ـ
[]34

.

المستعمل لغراض التسطيح فـيبينها الجـدول ()10
أما المواصـفات القيـاسية العراقيـة لألسفلت ُ

المستعمل فـي التسطيح
الجـدول (-:)10المواصـفات القيـاسية العراقيـة للسفلت ُ

القيـاسات الـريولوجية

الحد الدنى

الحد العلـى

درجـة الليونة (م)

57

66

النفـاذية ،ملم (100غم5 ،ثا25 ،م)

18

40

االستطالة (سم25 ،م)

10

ـ

والجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ( )11يُبين الخواص الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريولوجية لسفلت التبليط علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى وفق مواصفات هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيئة الطرق والجسور
[]35

العراقيـة( )S.O.B.Rلعام 2001

.

المستعمل فـي التبليط
الجـدول (-:)11يبين الخواص الـريولوجية للسفلت ُ
المواصـفات الـريولوجية

الحد الدنى

الحد العلـى

االستطالة (25،cmم)°

100

ـ

النفـاذية ،ملم ( 100غم5.ثا25.م)°

40

50

درجـة الليونة (م)°

51

60

Conclusion

 -8االستنتـاجـات

نستطيع بعد انتهاء مـن دراستنا هـ ذه أن نوجز أهم االستنتاجات التي تـم التوصل إليها والتي تعد المحصلة النهائية

لعملية البحث المـنجز فـي هذه الدراسة-:

17
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 )aإن استخدام تقنية التسخين بالمايكروويف ( )Microwaveأدت إلى تقليل زمـن التحوير مـن ساعات إلى

دقائق مما أدى إلى خفض تكاليف انتاج النماذج السفلت ية ،كما إن إستعمال أشعة المايكروويف فـي التسخين

يخفض كمية الغازات المـنبعثة أثناء المـعالجة حيث يؤدي إلى التقليل مـن التلوث البيئي.
 )bكانت النسـبة( %)0.5مـن البـوليمر المستخدمة الفضل فـي تحوير الخواص الـريولوجية لسفلت الدورة إذ
المضافة لألسفلت تُؤدي إلى تدهور المواصفات الـريولوجية.
الحظنا أن زيادة فـي نسـبة البـوليمر ُ
 )cإن إضافة( %)1مـن الكبريت تعمل على تحسين الخواص الـريولوجية لسفلت الدورة بصورة ملحوضة وهـذا
ما أكدتهُ الد ارسـات السابقة[.]36

 )dمـن الصعوبة أن نجد عالقة ثابتة تربط بين المتغيرات التـي تط أر علـى النظمة السفلتية أثناء مـعالجتها
بالبـوليمرات وذلك لن طبيعة التفاعـل الذي يحدث يكون مـعقدة جداً.

المحورة فـي اختبارات مارشال والتقادم مؤش اًر إيجابيـاً علـى إمكانية استخدام هـذه
 )eأن نجاح بعض النماذج ُ
المحور كانت أفضل بكثير مـن قيم الزحف
النماذج فـي التبليط إذ إن قيم الزحف واالستق اررية لألسفلت ُ
والستق اررية لألسفلت الصل.

)f

المحور أكثر مقاومة
المحور يمتلك قيم انسالخ أعلى مـن السفلت الصل مما يعني ان السفلت ُ
إن السفلت ُ

مـن السفلت الصل لألمطار الحامضية ودرجات الح اررية العالية ،وهي خاصية مهمة جدا فـي نوعية السفلت

عمر تشغيلياً اكبر للشوارع
المحور مـن االلتصاق بصورة اكبر مـع الركام مما يعطي
اً
التي تمكن السفلت ُ
ومقاومة اعلى.
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