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Abstract 

There is a growing need for the production of certain types of asphaltic materials 

having good rheological properties compared with the unmodified asphaltic materials, 

thus many experiments were performed to prepare a modified asphalt that can be used 

in different fields. This study aims to modify asphalt with the addition of (spent 

lubricating oils) with different percentages and with air blowing oxidation. 

From this work we obtained the asphaltic materials which can be used in paving and 

mastic production according to the measuring of the (ductility, penetration, asphaltene 

and softening point) 
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 اإلسفمت ، الخؾاص الخيؾلؾجية ، السزافات البؾليسخية ، أكدجة اإلسفمتالكممات المفتاحية: 
 

 الخالصة
ذات مؾاصفات  إسفمتيةمؾاد  إنتاج ذات ججوى اقترادية كبيخة تتسثل فيمؾاد  إلنتاجنغخًا لمحاجة الساسة 

مع  اإلسفمتاالعتيادي اشتسمت ىحه الجراسة عمى معاممة  اإلسفمت عسالعؽ مؾاصفات استريؾلؾجية تختمف 
 ىؾائية .  أكدجةالديؾت بشدب مختمفة وبؾجؾد عسمية 

في  عساليااست باإلمكان مؾاصفات ريؾلؾجية ذات إسفمتيةتؼ الحرؾل مؽ خالل ىحه الجراسة عمى نساذج 
) االستظالة ، ىاؤ إجخا تؼ الكياسات التي عمى اً كسؾاد مانعة لمخطؾبة اعتساد عساليايسكؽ است وأخخى مجال التبميط 

 .(اقالشفاذية ، درجة الميؾنة ، ندبة االسفمتيؽ ، حداب دليل االختخ 
 

 المقدمة
غامق غخوية شبو صمبة وتكؾن ذات لدوجة عالية في  أو بشيعبارة عؽ مادة ذات لؾن اسؾد  اإلسفمت

 .[2,1] لمشفط الخامبؾساطة عسميات التقظيخ السختمفة ويتؼ الحرؾل عميو درجة حخارة الغخفة 
الثبات والتحسل خجمتو الستسيدة مؽ حيث  أداء استعسااًل في التبميط بدبب األكثخوالقيخ عسؾمًا ىي السادة 

 األمخالفيديائية ىؾ  خؾاصووالستؾافق مع  اإلسفمتبو  يستاز . وان الخسؾل الكيسيائي الحي [3] ومقاومتو لمساء
ي التي وان طبيعة الرفات الفيديائية لو ى في الرشاعة والبشاء مشح االزل واسعة ستعساالتالمؤىاًل  يجعموالحي 

 عسالق مختمفة باستائيتؼ بظخ  اإلسفمتيةالخمظات  أداء، ان عسمية تحديؽ  [5,4] االستعسالجد طبيعة تح
 اإلسفمتنجج العجيج مؽ الجراسات التي تشاولت عسمية تحؾيخ مؾاصفات  األدبيات إلىوبالخجؾع ، السزافات 

حؾر الرفات الخيؾلؾجية لالسفمت باضافة البؾليسخات اثيميؽ حيث  Thakre [6] بو قامما  ق مختمفة ومشياائبظخ 
واعظت الجراسة نساذج اسفمتية اكثخ مقاومة لإلعياء ، التذقق الحخاري وفتات السظاط ، ( EVAيت)اايل اسيتفيش

 .مكان استعساليا في مجال التبميطوالحداسية لجرجة الحخارة، باال ، Rutting، التعفؽ 
البؾلي اثيميؽ واطئ الكثافة  بإضافة لإلسفمتالخؾاص الفيديائية  Maharaj  & Maharaj [7] درسو  

يد زيت السحخكات السدتعسل بيشت الشتائج انو بازدياد تخك إذايشيل وزيت السحخكات السدتيمػ والبؾلي كمؾريج الف
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في  األخاديجمقاومة تذكيل ورافقو انخفاض في  اإلجيادحرمت زيادة في صفة مقاومة تذققات  (30-0بشدب )
 الذارع.

اسيتايت  السحؾر بإضافة اثيميؽ فايشيل السفمتبجراسة الدمؾك الخيؾلؾجي ل  [8]وآخرون  Dekhliوقام  
(EVA ، )نساذج اسفمتية ذات مؾصفات ريؾلؾجية باالمكان استعساليا في مجال التبميط  ، اذ  اعظت الجراسة

 في الكياسات ) درجة الميؾنة ، الشفاذية ، الحداسية لجرجة الحخارة(.تغيخ ايجابي واضح  كان ىشاك
عشج الخدن لالسفمت السحؾر بإضافة بجراسة الخؾاص الخيؾلؾجية والثباتية [9]وآخرون  Djaffar   وتسكؽ

( ، اذ اكجت الجراسة عمى ثبات استقخارية الخؾاص SEBSستايخيؽ ) –بيؾتميؽ  –اثميؽ  -بؾليسخ ستايخيؽ
خالل  الحداسية لجرجة الحخارة( لإلسفمت السحؾر مؽ ، دليل االختخاق ، درجة الميؾنة ، ) الشفاذية الخيؾلؾجية

 قياسيا بعج الخدن لفتخة زمشية.
 األول سمؾبيؽإبالديت السدتيمػ  بإضافة لإلسفمتتحؾيخ الخؾاص الخيؾلؾجية   Al-Zubaidi [10]درس و 

%وزنًا مؽ 1وبؾجؾد  مº(180% وزنًا مؽ الكبخيت والثاني عشج درجة حخارة )1 وبؾجؾد مº(180عشج درجة حخارة )
عغسيا ذات نساذج مالحرؾل عمى  تؼ مؽ الكبخيت وفي كال السداريؽ  % وزناً 1و الالمائي األلسشيؾمكمؾريج 

 .مؾاصفات ريؾلؾجية جيجة
(% اضيف الى االسفمت 12 –1الديت السدتيمػ بشدب مختمفة تخاوحت بيؽ ) Can [11]واستعسل 

 قذط االسفمت. بجرجات حخارة مشخفزة واعظت دراستو نتائج جيجة في تقميل انتداع او
زيت مؽ الخؾاص الخيؾلؾجية لالسفمت بسعاممتو مع ندب مختمفة بجراسة   Arslan & Taque [12]وقام 

التدييت بالتدخيؽ وكان ىشاك تغيخ ايجابي واضح في الكياسات مؽ )درجة الميؾنة ، والشفاذية ، وقابمية السط 
 والفقجان بالؾزن(.

زيؾت السظاط العالي االروماتية والسظاط السدتعاد  استعسالفقج  Huff & Vallerga  [13]اما الباحثان 
مؽ اطار الديارات كسادة مزافة الى االسفمت واستغمت الشساذج السظؾرة في تبميط الظخق والدظؾح السقاومة 

 لمساء.
نغام )مظاط _ كبخيت( عمى الخؾاص الخيؾلؾجية  تأثيخمؽ دراسة  Al-Sayd Toohi [14] وتسكؽ 
ندب مختمفة مؽ حفاز كمؾريج  باستعسالالسعاد  مع السظاط اإلسفمتيعتسج عمى تحؾيخ  األول،سمؾبيؽإب لإلسفمت
 السبجأ الثاني يعتسج عمى واألسمؾبمختمفة  أزمانبو  مختمفة مؽ اشعة السايكخويف الالمائي عشج طاقات األلسشيؾم

ذات  إسفمتيةمؽ السداريؽ عمى نساذج  وتؼ الحرؾلوبشدب مختمفة  إضافيةادة إدخال الكبخيت كسمع  نفدو
 كسؾاد مانعة لمخطؾبة. استعساليايسكؽ  وأخخى   في مجال التبميط استعساليا باإلمكانمؾاصفات ريؾلؾجية 

( والبؾلي LDPEاستخجما البؾلي اثيميؽ واطئ الكثافة ) Sadeque & Patil [15]اما الباحثان 
  متـة لإلسفــتحدؽ واضح لمخؾاص الخيؾلؾجي ام اذ الحغؾ °(200) ( كسادة مزافة لإلسفمت عشجPPبخوبميؽ)

  الشفاذية ، درجة الميؾنة ، االستظالة (.)
 -بجراسة الرفات الخيؾلؾجية إلسفمت الظخق بإضافة )ستايخيؽ [16]وآخرون  Bulatovicوقام 

، درجة الميؾنة ، دليل ستايخيؽ( اذ حدشت الجراسة برؾرة ممحؾعة الخؾاص إلسفمت الظخق )الشفاذية  –بيؾتاداييؽ 
 .االختخاق(
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 أنغسة إنتاجتسكشت مؽ  إذ لإلسفمتالمؾاصق والكبخيت كسزافات  مؽ نؾع Al-Liheby [17] استعسمتو 
  في مجال التبميط. لالستعسالججيجة مالئسة  إسفمتية

مؽ مقارنة االسفمت االصمي واالسفمت السحدؽ مؽ  Anjan & Veeragavan [18]كسا تسكؽ الباحثان 
 بالسزافات لتحديؽ الخؾاص السيكانيكية لالسفمت واشارت الشتائج الى اختالف كبيخ بيؽ خمط االسفمت خالل

 االسفمت االصمي والسحؾر.
االول  بإسمؾبيؽ كبخيت( –)اسفمت قيارة تأثيخ الشفخ باليؾاء عمى استقخارية مدائج  Salih [19]درست و 

االسمؾب الثاني اجخاء تفاعل كيسيائي مابيؽ االسفمت  امامدج اسفمت مؤكدج مع ندب مختمفة مؽ الكبخيت 
الشدب السحجدة مؽ الكبخيت حيث اعيخت نتائج الكياسات والفحص السايكخوسكؾبي  قبل إضافةالسؤكدج والكبخيت 

 .مقارنة بالسدائج السحزخة مؽ االسفمت غيخ السحؾرتحدؽ في تجانذ الشغام االسفمتي 
 

 الجزء العممي
 األكددة الههائية لممادة اإلسفمتية   -0

السؾاصفات والحي تؼ الحرؾل عميو مؽ شخكة نفط الذسال والحي يستاز ب اخح وزن معيؽ مؽ اإلسفمت
مؽ جياز ضخ اليؾاء  ووضع في دورق ثالثي العشق ومخر عميو اليؾاء (1)السؾضحة في الججول 

دقيقة ( 30وبديادة ) ( دقيقة120 -30) تخاوحت بيؽ وبأزماندقيقة( \3سؼ 120)ثابت  سخعةوبسعجل 
سشيؾم الالمائي بشدبة حفاز كمؾريج األل باستعسالو  م°(200،  150،  100) درجة حخارةوعشج  قخاءة لكل

 (% وزنًا .0.5)
 

 اإلسفمتيةالخهاص الريهلهجية لممادة : (0جدول )ال
 القيمة المختبرية المهاصفات

 48 (م°درجة الميؾنة )

 59 (م°25ا ، ث5غؼ ،  100) الشفاذية ، ممؼ

 100+ (م°25 االستظالة )سؼ ،

  
 الالمائي األلمنيهمتحديد الندبة المثمى لحفاز كمهريد  -8

 الشدب استعسمتاذ  ، ةسدتعسمال ندبة الحفازتؼ تغيخ  األكدجةبعج تحجيج درجة الحخارة السثمى لعسمية 
 . % وزناً (3، 2،  1،  0.5،  0.25)
 

 ممة اإلسفمت مع الزيت المدتهمك معا  -3
%  1(% وزنًا وبديادة 4-1السدتيمػ بشدب تخاوحت بيؽ )ندب مختمفة مؽ الديت  عؾمل اإلسفمت مع

 . سدتعسلالالغخوف السثمى لعسمية األكدجة والحفاز  لكل قخاءة عشج
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 فرل االسفمتين  -0
 .[20]باالعتساد عمى الظخائق الكياسية  جسيع الشساذج السحزخة اجخيت عمييا عسمية فرل لالسفمتيؽ

 ألصل والمعاممةإلسفمتية امهاد اتحديد مهاصفات ال -5
 [21] لػ قياس كل مؽ الشفاذيةإلسفمتية األصل والسعاممة وشسل ذتؼ تحجيج السؾاصفات لمسؾاد ا

 لجسيع الشساذج . [24] ( PIحداب دليل االختخاق ) و   [23] درجة الميؾنةو   [22] االستظالةو 
 

 النتائج والمناقذة 
ميسة ججًا في مجال الكيسياء الرشاعية وقج استعسمت ابتجاًء مؽ بزع كيمؾ غخامات  األكدجةان تفاعالت 

 استعسال فييا شبج  ت  الرشاعية التي تجخي عمى نظاق ضخؼ ي   األكدجةسشؾيًا . وفي عسميات  األطشان أالف إلى
عؽ  ندبيًا فزالً  أسعارىاوالبيخوكديجات وغيخىا الرتفاع  والكخومات العؾامل السؤكدجة القؾية مثل البخمشكشات

فان ىشاك حاجة ممحة الستعسال  الباعثة لمحخارة لحلػ األكدجةعمى تفاعالت  خظؾرتيا بدبب صعؾبة الديظخة
 إلى إالانو اليحتاج  إذمؽ العؾامل السحكؾرة سابقًا ويعج اليؾاء مؽ ارخص ىحه العؾامل عؾامل مؤكدجة ارخص 

 . تكاليف قميمة تتزسؽ كيفية التعامل معو في العجيج مؽ السذخوعات الكبيخة 
( يؾضح الشتائج التي تؼ الحرؾل 2وكسا ىؾ مؾضح في الجدء العسمي والججول ) األكدجةاجخيت عسمية 

 عمييا .
 

% 1.5المؤكدد ههائيًا عند درجات حرارية وأزمان مختمفة وبهجهد الخهاص الريهلهجية لإلسفمت  :(8جدول )ال
 وزنًا من كمهريد األلمنيهم الالمائي

 الشسؾذج
 الدمؽ

 )دقيقة(
درجة 

 م(°)الحخارة
ندبة 
 دليل االختخاق درجة الميؾنة الشفاذية االستظالة )%(االسفمتيؽ

AS0 ---- ------- 23 +100 59 48 1.332- 
1AS 30  100 30 67 38.5 53 1.052- 
2AS 60  100 31  70 41 54 0.696- 

AS3 90  100 32  76 42 55 0.424- 
AS4 120  100 31  43 36.6 56 0.508- 
AS5 30  150 25 94 39.3 54 0.787- 
AS6 60  150 27  +100 41 55 0.477- 
AS7 90 150 37  +100 37 56 0.484- 
AS8 120  150 39  88 35 57 0.395- 
AS9 30  200 34  77 35 56 0.601- 

AS10 60  200 35  85 37 54 0.912- 
AS11 90  200 36  62 40 58 0.096 
AS12 120  200 30  +100 35 55 0.811- 
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محفدة  أكدجة ىؾائية عخوف باستعسالتؼ الحرؾل عمييا  يتزح مؽ الججول أعاله إن أفزل الشساذج
/دقيقة( )درجة حخارة ، زمؽ 3سؼ120دقيقة ،  60،  م°150)عشج  (%وزنًا مؽ كمؾريج االلسشيؾم الالمائي0.5ب)

 . AS6 نسؾذج ، معجل ضخ ىؾاء (
 

 باالتجاه  األكدجةعسمية  أثشاءان سيخ التفاعالت 
  [25]اسفمتيؽ                          راتشجات      زيؾت                

والديؾت ذات  األعمىالجديئية  األوزانيسكؽ القؾل ان الخاتشجات تسثل حمقة وصل بيؽ االسفمتيشات ذات  إذ
بديؾلة بؾساطة اليؾاء الجؾي في درجات الحخارة  الخاتشجات أكدجةيسكؽ  إذمؽ الخاتشجات  األقلالجديئية  األوزان

.والشتائج تؾضح سيخ ىحه العسمية مؽ خالل متابعة ندبة االسفمتيؽ التي تؼ اسفمتيشات  إلىحيث تتحؾل االعتيادية 
ان الديادة والشقران في قيسة االسفمتيؽ السفرؾلة تعتسج بجرجة كبيخة  . األكدجةالحرؾل عمييا مؽ خالل عسمية 

او تفاعالت االنحالل التي تؤدي الى انخفاض  زيادة ندبة االسفمتيؽعمى سخعة تفاعالت التكاثف التي تؤدي الى 
 ندبة االسفمتيؽ.

يؾضح الشتائج  (3ة مؽ الحفاز والججول )مدتعسمندبة  أفزلقسشا بتحجيج  األكدجةبعج تثبيت درجة الحخارة وزمؽ 
 .التي تؼ الحرؾل عمييا 

 
المعامل مع ندب مختمفة من كمهريد األلمنيهم الالمائي عند الخهاص الريهلهجية لإلسفمت  :(3جدول )ال

 وزمن ساعة وبعممية أكددة ههائية م°(051)

 االستطالة النفاذية الميهنة دليل االختراق
ندبة 
 )%(االسفمتين

ندبة 
 النمهذج )%(الحفاز

1.332- 48 59 +100 23  -------- AS0 

0.277- 57 37 95 28.8 0.25 13AS 

1.077- 55 41 +011 27 1.5 00AS 

0.378- 58 32 76 33.5 1 15AS 

0.414- 59 28.5 28 36.8 2 16AS 

0.111- 62 25 16 42 3 17AS 

 
ندبة  أفزلتسثل  مؽ بجء الجراسة وبرؾرة افتخاضية استعسالياان الشدبة التي تؼ  أعالهيتزح مؽ الججول 

 ريؾلؾجية جيجة . مؾاصفات  اذ اً إسفمتة مؽ الحفاز والتي تعظي مدتعسم
 عمى  تأثيخىالسعخفة  اإلسفمت إلىالديت السدتيمػ كسادة مزافة  إضافةتؼ  أعالهبعج تثبيت جسيع الغخوف 

 .الشتائج التي تؼ الحرؾل عمييا  ( يؾضح4والججول ) اإلسفمتيةالخؾاص الخيؾلؾجية لمسادة 
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 م°(051المعامل مع ندب مختمفة من الزيت المدتهمك عند) الخهاص الريهلهجية لإلسفمت :(0جدول )ال
 % وزنًا من كمهريد األلمنيهم الالمائي بعممية أكددة ههائية(1.5)وزمن ساعة بهجهد 

ندبة  النمهذج
 )%(الزيت

ندبة 
 )%(االسفمتين

درجة  النفاذية االستطالة
 الميهنة

 دليل االختراق

AS0 ----- 23 +100 59 48 1.332- 

18AS 1 32 65 40 54 0.749- 

19AS 2 33 83 46 53 0.668- 

20AS 3 34 +100 50 51 0.951- 

21AS 4 35 67 63 49 0.907- 
 

سؾذج مؽ حيث مؾاصفاتو السقاربة لسؾاصفات ن أفزلكان (  (AS20ان الشسؾذج أعالهيتزح مؽ الججول 
 التبميط . اسفمت

التي تؼ الحرؾل عمييا ان كل الشساذج  إذاختيارًا جيجًا  ج  كسادة مزافة يعالديت السدتيمػ  استعسالان 
( السشذأ)بتخولية  أيواحج  أصلوالسادة السزافة تشبع مؽ  األوليةكانت تترف بالتجانذ لكؾن كل مؽ السادة 

 واضحًا في الحرؾل عمى نساذج جيجة . تأثيخىالحلػ كان 
فعالة يمييا عسمية تكاثف مؽ عسمية تيذيؼ بييئة جحور حخة  تشسم األكدجةويعتقج الباحثؾن ان عسمية 

  [26,1]الجديئي وزيادة ندبة االسفمتيؽ زيادة الؾزن  إلىاليجيشة ويؤدي في الشياية الحرات  أوخالل السجسؾعات 
بدبب ارتباط  لإلسفمتناجؼ عؽ زيادة الؾزن الجديئي  اإلسفمتيةان التغيخ في الخؾاص الخيؾلؾجية لمسادة 

 . تفاعالت كيسيائية حجوث عؽ طخيق اإلسفمتيةالجديئية العالية بالتخاكيب  األوزانذات السزافات 
في  تدتعسليسكؽ االستفادة مشيا في مجاالت عجة فيشاك نساذج يسكؽ ان ان جسيع الشساذج السعاممة 

العالية ج الخديئة وذات ندب االسفمتيؽ الشساذ أماكسؾاد ماستػ  وأخخى في مجال التدظيح  وأخخى التبميط  مجال 
  وىي الكاربؾن السشذط . أالفي تحزيخ مادة ذات ججوى اقترادية كبيخة  استعسالياججًا مسكؽ 

عبارة عؽ عالقة متظؾرة تخبط بيؽ درجة ليؾنة الشسؾذج وبيؽ درجة ( فيؾ Penetration Index-PIاما )
ويتؼ التعخف مؽ خالل ىحه الجالة عمى مجى حداسية السادة االسفمتية وتاثخىا بجرجات الحخارة  م°(25نفاذيتو في )

مؽ العالقة ويسكؽ حداب تمػ الجالة عؽ طخيق تعؾيض قيؼ درجات الميؾنة والشفاذية لمشسؾذج االسفمتي  ،
  .[27] الخياضية

     

     
 = 50 (                 

        
) 

 اذ ان : 
Pent  . درجة نفاذية نسؾذج االسفمتيؽ  = 

PI دليل االختخاق =  . 
TR.B .درجة ليؾنة الشسؾذج السقاسة بظخيقة الكخة والحمقة = 
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T  م°(25= )رجة الشفاذية جة الحخارة التي تؼ عشجىا قياس د= در. 
في مجال التبميط   لالستعسالالسؾاصفات السالئسة يسكؽ القؾل عسؾمًا بان االنؾاع االسفمتية الجيجة ذات 

 . [28]( 2الى + 2 -قيسة تقع بيؽ ) ادليل اختخاق ذيجب ان تستمػ 

قياسات السؾاصفات اجخاء  بعج مالحغة الشتائج التي تؼ الحرؾل عمييا في ىحه الجراسة ومؽ خالل
كاسفمت تبميط في  لالستعساللمشساذج السحزخة نجج ان بعض تمػ الشساذج تسيدت بسؾاصفات تؤىميا  الخيؾلؾجية

وىي مادة عازلة لمخطؾبة ويجخل  (Masticكساستػ ) لالستعسالتؤىميا حيؽ امتمكت بعض الشساذج مؾاصفات 
ت والججول االستعساالالتدكيف والتدظيح وغيخىا مؽ الغخاض  مايدتعسلومشيا في العجيج مؽ االستعساالت 

 والتدظيح . في مجال التبميط سدتعسلكساستػ واالسفمت ال سدتعسلال( تؾضح مؾاصفات االسفمت 7،6،5)
 

 .[29] ( لالسفمت المدتعمل النتاج الماستكD491- 41المهاصفات القياسية االمريكية ) :(5جدول )ال
 الحد االعمى الحد االدنى القياسات الريهلهجية

 65 54 (م°الميؾنة )درجة 

 40 20 (م°25ثا ،5غؼ ، 100الشفاذية ، ممؼ )

 --- 15 (م°25االستظالة )سؼ ، 

 
 . [30] المهاصفات القياسية العراقية لالسفمت المدتعمل في التدطيح :(6جدول )ال

 الحد االعمى الحد االدنى القياسات الريهلهجية

 66 57 (م°درجة الميؾنة )

 40 18 (م°25ثا ،5غؼ ، 100)الشفاذية ، ممؼ 

 --- 10 (م°25االستظالة )سؼ ، 

 
يبين الخهاص الريهلهجية لالسفمت المدتعمل في التبميط حدب مهاصفات هيئة الطرق والجدهر  :(7جدول )ال

 [31] (8110)( لعام S.O.B.Rالعراقية )
 الحد االعمى الحد االدنى القياسات الريهلهجية

 60 54 (م°درجة الميؾنة )

 50 40 (م°25ثا ،5غؼ ، 100الشفاذية ، ممؼ )

 --- 100 (م°25االستظالة )سؼ ، 
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