�إعادة تدوير الأ�سفلت على
البارد وتثبيت الرمال
طرق خ�ضراء
مل�ستقبل �أكرث اخ�ضرار ًا

هدفنا الأ�سا�سي خدمة املجتمع متهيد الطريق �إىل
م�ستقبل �أف�ضل للأجيال القادمة

يف هذا الع�صر احلديث الذي ميوج بقدر كبري من التكنولوجيا واملعلومات ،يعترب �إيجاد احللول لتحقيق
التنمية امل�ستدامة هو �أهم و�أوىل �أهداف ال�شركات التي ت�سعى �إىل تطوير منتجاتها وخدماتها على نحو
م�ستمر .وحتت القيادة الر�شيدة حلكام دولة الإمارات العربية املتحدة التي تت�سم بالر�ؤية الثاقبة والب�صرية
النافذة� ،أ�صبح حلم حتقيق النجاح العظيم يف وقت قيا�سي حقيقة ومثل يحتذي به جميع ال�شركات العاملة
خارج دولتنا العريقة.
ويف داخل م�ؤ�س�سة عريقة مثل راد العاملية ،ن�شعر حقا باالمتنان لكوننا ن�شكل جزءا ب�سيطا من هذا التقدم
الهائل ،حيث قام قادة وحكام الإمارات العربية املتحدة بو�ضع �أهم معايري احلوكمة واخلدمات ،ونعتقد
�أننا جنحنا بالفعل يف حتقيق �أهدافنا وم�ساعينا بعد حتديد �أهدافنا الطموحة وال�سري على خطى املثال
الرائع الذي �ضربه لنا ه�ؤالء القادة العظام.
ويف �إطار رحلتنا لإيجاد حلول من �ش�أنها زيادة �إ�سهاماتنا يف هذا البلد العريق ،حددنا منطقة اهتمامنا
التالية لتكون «اال�ستدامة اخل�ضراء».
لقد مت ا�ستغالل وا�ستنفاذ بيئتنا ومواردها الطبيعية على نحو كبري .ولتقليل �آثار �أن�شطتنا على البيئة
�إىل احلد الأدنى ،اجتهنا �إىل توظيف �أكرب طاقاتنا وا�ستثماراتنا يف تكنولوجيا جديدة ،كما عملنا على
اكت�ساب خربة فنية للتمكن من تطبيق هذه التكنولوجيا داخل دولة الإمارات العربية املتحدة .وتعرف هذه
التكنولوجيا امل�ؤثرة با�سم «�إعادة ت�صنيع الأ�سفلت على البارد»

مميزات �إعادة تدوير الأ�سفلت على البارد
العوامل البيئية
يتم ا�ستغالل املادة ب�شكل تام يف عملية الر�صف احلالية .وال يجب وجود مواقع نفايات احلفر ،ويتم
تقليل كمية املادة اجلديدة التي يجب ا�ستخراجها من املحاجر �إىل احلد الأدنى ،كما يتم خف�ض
تكاليف عملية النقل ب�شكل كبري ،وعلى ذلك يتم تقليل الطاقة الكلية امل�ستهلكة مثل الت�أثري ال�ضار
لعملية النقل بالعربات على �شبكة الطرق.

جودة الطبقة املعادة التدوير
يتم حتقيق عملية خلط متما�سكة ذو جودة عالية للمواد املتاحة داخل موقع العمل مع املاء وعوامل
التثبيت.

التكامل الهيكلي
تعمل عملية �إعادة التدوير على البارد على تكوين طبقات �سميكة متجان�سة وال تت�ضمن �أي �أ�سطح
رقيقة بني طبقات الر�صف الأقل �سمكا.
يتم خف�ض ا�ضطراب طبقة القاعدة �إىل احلد الأدنى مقارنة ب�إعادة ت�أهيل الر�صف وذلك با�ستخدام
معدات البناء التقليدية .وتعترب عملية �إعادة الت�صنيع على البارد �أحد العمليات التي حتتاج خلطوة
واحدة فقط لالكتمال.

وقت �أقل يف الإن�شاء
يعمل تقليل الوقت امل�ستغرق يف عملية البناء والإن�شاء على خف�ض تكلفة امل�شروعات� ،إىل جانب توفري
العديد من املميزات غري امللمو�سة مل�ستخدمي الطرق يف �أوقات الذروة ووقت تعطل حركة املرور.

ما املق�صود بعملية «�إعادة تدوير الأ�سفلت على البارد»؟
ي�شري م�صطلح �إعادة التدوير بوجه عام �إىل العملية التي يتم خاللها �إحالل و�إ�صالح حوايل  %100من
ر�صف الأ�سفلت القائم والقدمي و�إعادة ا�ستخدامه مرة �أخرى .وعندئذ تعترب عملية �إعادة الت�صنيع
هي احلل النهائي لأر�صفة الأ�سفلت التي حتتاج �إىل �صيانة و�إ�صالح.

ملاذا يتم اللجوء �إىل عملية « �إعادة تدوير الأ�سفلت على البارد»؟
تعمل عملية �إعادة تدوير الأ�سفلت على البارد على تقليل الطلب على املواد اخلام ،والطاقة امل�ستخدمة،
وخف�ض حجم التلوث الناجم عن ا�ستخدام الو�سائل التقليدية .وعالوة على ذلك ،تعد عملية �إعادة
الت�صنيع الطريقة الوحيدة ال�ستغالل �أقل كمية من املواد اخلام وخف�ض ا�ستهالك الطاقة خالل
مرحلة الإن�شاء طبقا �إىل نظام القيادة يف الطاقة والت�صميم البيئي (ليد) الذي تتبناه الإمارات
العربية املتحدة .ويعد نظام القيادة يف الطاقة والت�صميم البيئي (ليد) طريقة جديدة لتقييم م�ستوى
ت�صميم املباين «اخل�ضراء» �أو التطوير.

ماذا تت�ضمن العملية؟
تت�ضمن هذه التكنولوجيا اخل�ضراء على �أ�سفلت �سائل «فوم» مكون من مزج طبقات الأ�سفلت ال�ساخنة
مع املاء والهواء ويتم حقنه يف املواد املعاجلة والركام يف غرفة اخللط.
وتعمل �إ�ضافة كميات حمددة من املياه على التحكم يف كمية متدد رغوة الأ�سفلت (الفوم).
ويتميز الأ�سفلت املتمدد مب�ساحة �سطحية عالية ت�سمح بر�ص املواد مما ي�ؤدي �إىل تكوين خليط بارد
م�ستقر ميكن تغطيته بطبقة �أ�سفلت �سطحية رقيقة .ويو�ضع ال�سطح اجلديد يف �شكل طبقات يتم
دجمها مما ي�سمح باملرور – مت�ضمنة مرور �سيارات النقل الثقيل – على الفور تقريبا.

ال�سالمة
تكمن �أهم املميزات اخلا�صة بهذه العملية يف توفري درجة عالية من ال�سالمة املرورية ،حيث ميكن
ا�ستيعاب قطار كامل من عملية �إعادة الت�صنيع من خالل ا�ستخدام عر�ض حارة مرورية واحدة فقط.

خف�ض التكلفة
جتتمع كافة املميزات امل�شار �إليها �أعاله لزيادة جاذبية عملية �إعادة التدوير على البارد الالزمة
لإعادة ت�أهيل الر�صف من حيث فعالية التكلفة.
النتيجة ر�صف طريق �أ�سفلتي
جديد مت �إعادة ت�صنيعه

العيوب املوجودة يف ر�صف الطرق الأ�سفلتية
املمزوجة بالبيتومني /الأ�سمنت

املعدات
تعمل �آلة �إعادة التدوير على البارد  S 2500 WRعلى طحن �أ�سفلت الر�صف التالف ودمج الأ�سفلت
ال�سائل الفوم يف اخلليط داخل الآلة «ب�شكل �سريع» مما ي�ؤدي �إىل التخل�ص من ا�ستخدام عربات النقل
والأتربة املتطايرة و�إتالف و تخريب الطريق.
وبينما تتحرك الآلة �إىل الأمام مع الأ�سطوانة الدوارة يتم خروج املياه من الناقلة امللحقة ب�آلة �إعادة
التدوير من خالل خرطوم مرن ليتم ر�شها يف غرفة اخللط املوجودة داخل �آلة �إعادة الت�صنيع .ويتم قيا�س
معدل خروج املياه بدقة من خالل �آلة �إعادة الت�صنيع الدقيقة التي يتم التحكم فيها بوا�سطة نظام لل�ضخ،
وتعمل الأ�سطوانة الدوارة على خلط املياه متاما مع املادة املعاد ت�صنيعها للح�صول على املحتوى الرطب
الالزم للح�صول على م�ستويات الدمج العالية .وميكن �إ�ضافة عوامل التثبيت املائعة مثل الأ�سمنت /طبقات
الأ�سمنت الرقيقة �أو البيتومني �سواء مبفردها �أو جمتمعة مبا�شرة �إىل غرفة اخللط بالطريقة نف�سها.
وعالوة على ذلك ،قد يتم حقن فوم البيتومني يف غرفة اخللط من خالل �أنبوب م�ستقل مت ت�صميمه
خ�صي�صا للر�ش.
ويتم ر�ش عوامل التثبيت اجلافة مثل اجلري اجلاف على �سطح الطريق املوجود قبل ا�ستخدام �آلة �إعادة
الت�صنيع .ومتر �آلة �إعادة التدوير فوق عوامل التثبيت اجلافة بعد ر�شها على الطريق خللطها جميعا مع
املادة اجلديدة واملياه املحقونة يف عملية واحدة فقط.

وحلقن طبقة طني رقيقة .مت ت�صميم �آلة  1000 WMعلى وجه اخل�صو�ص خللط الأ�سمنت م�سبقا مع
املياه الالزمة للو�صول �إىل الدمك باملحتوى املائي الأمثل .وعلى ذلك يحتاج خليط الطني لأن يكون �سائال
ليتم �ضخه يف �آلة �إعادة الت�صنيع ثم حقنه يف غرفة اخللط من خالل �أنبوب الر�ش .وتكون ن�سبة املياه
�إىل الأ�سمنت عادة يف النطاق من  ،1:1غري �أن معظم تطبيقات �إعادة الت�صنيع حتتاج �إىل املياه �أكرث من
حاجتها �إىل الأ�سمنت للح�صول على الدمك باملحتوى املائي الأمثل.

نظرة مركزة عن عملية �إعادة تدوير
الأ�سفلت على البارد

معالج دقيق يتم التحكم فيه بواسطة
نظام للضخ حلقن البيتومني الساخن
وصلة اخلرطوم بناقلة البيتومني

معالج دقيق يتم التحكم فيه بوا�سطة نظام
لل�ضخ حلقن املياه الالزمة للح�صول على
فوم البيتومني

وصلة اخلرطوم بخالط الطني
الرقيق 1000 WM
معالج دقيق يتم التحكم فيه
بواسطة نظام للضخ مثبت
على آلة  1000 WMحلقن
خليط الطني الرقيق املكون من
األسمنت واملياه

طبقة معادة التدوير على البارد

طبقة �أ�سفلت �سطحية جديدة

اجتاه العمل

�أ�سفلت الر�صف التالف وطبقة الأ�سا�س غري املتما�سكة

حمرك دوار للطحن
واخللط

خليط مواد الإن�شاء املعاد ت�صنيعه

�إعادة ت�أهيل الر�صف

الرتكيبات املختلفة لعوامل التثبيت يف طريقة �إعادة التدوير على البارد
�أ�سمنت

مياه
مياه
مياه
�إعادة ت�أهيل وتثبيت
الر�صف

يو�ضح ال�شكل التايل فوم البيتومني مع و�ضع ال�ضغط واحلرارة يف االعتبار وينتج فوم البيتومني ذات اجلودة
العالية يف غرفة التمدد.
عملية التنظيف حمدد الوقت
و�إغالق الفوهة

طبقة �سائلة
فوم البيتومني
ال�سطح املخلوط

مياه

طبقة �سائلة �أ�سمنت

مياه

�أ�سمنت

فوم البيتومني

ال�سطح القدمي
وطبقة حتت
الأ�سا�س

�إىل الفوهات
الأخرى

البيتومني ال�ساخن
هواء
غرفة التمدد مع
فوهة الفوم         

ماء

فوم البيتومني
 WLB10Sجهاز �آخر مهم يف عملية �إعادة ت�صميم الإ�سفلت على البارد ال�ستخراج
الإ�سفلت ال�سائل لفوم يف املخترب وهى جمهزة بنظام اجلهاز  WRامل�ستخدم يف املوقع٫
� 5سم
طبقة �سطحية لأ�سفلت اخلر�سانة بارتفاع � 5سم
� 25سم من فوم البيتومني

Slurry injection. The WM 1000 is specially designed to premix cement with water needed
to reach the optimum compaction moisture content (OCMC). The slurry suspension
thus formed needs to be sufficiently liquid to be pumped to the recycling machine and
injected into the mixing chamber through a spraybar. The water: cement ratio is usually
in the region of 1:1, but most recycling applications call for more water than cement to
achieve the optimum compaction moisture content.

�إعادة التدوير على البارد لإعادة ت�أهيل الر�صف

طبقات �أ�سفلت اخلر�سانة بارتفاع
يرتاوح ما بني � 4إىل � 8سم
طبقة القاعدة بارتفاع � 15سم
طبقة حتت الأ�سا�س

طبقة حتت الأ�سا�س
طريقة �إعادة ت�صنيع املادة املعاد ت�أهيلها

طبقة �سطحية لأ�سفلت اخلر�سانة بارتفاع � 4سم
طبقة القاعدة لأ�سفلت اخلر�سانة بارتفاع � 6سم
		
طبقة الأ�سا�س احلبيبي بارتفاع � 25سم

هيكل الر�صف احلايل

عملية �إعادة ت�أهيل الر�صف التقليدية

� 27سم
طبقات �أ�سفلت اخلر�سانة بارتفاع
يرتاوح ما بني � 4إىل � 8سم

طبقة الأ�سا�س بارتفاع � 15سم

طبقة الأ�سا�س بارتفاع � 15سم

طبقة حتت الأ�سا�س

طبقة حتت الأ�سا�س

طريقة �إعادة ت�صنيع الر�صف املعاد ت�أهيله (النوع )1

هيكل الر�صف احلايل

تتم تهيئة عربات �إعادة التدوير بطرق خمتلفة طبقا �إىل عملية �إعادة التدوير املطلوبة ونوع عامل التثبيت
امل�ستخدم .ويف كل حالة يتم ا�ستخدام �آلة �إعادة الت�صنيع فيها باعتباره املحرك الذي يعمل على دفع �أو
�سحب املعدات املرتبطة به من خالل ق�ضبان الدفع �أو ال�سحب.
ويتم ا�ستخدام عربة �إعادة التدوير يف ال�شكل املو�ضح �أدناه عند تثبيت مادة �إعادة التدوير با�ستخدام
خليط رقيق من الأ�سمنت ويتم قيا�س معدل الأ�سمنت واملياه املطلوب بدقة قبل مزجهما معا لتكوين طبقة
رقيقة يتم �ضخها فيما بعد يف �آلة �إعادة التدوير من خالل �أنبوب مرن ليتم حقنها يف غرفة الطحن .وبديال
عن ذلك ،قد يتم ر�ش الأ�سمنت على �سطح الطريق احلايل كم�سحوق جاف قبل مرور �آلة �إعادة التدوير،
ويتم ا�ستبدال ناقلة املياه بخالط الأ�سمنت.

تثبيت الرمال والرتبة
ي�ؤدي نقل املواد من م�سافات بعيدة �إىل مواقع العمل خا�صة يف املناطق التي تفتقر �إىل وجود املواد املالئمة
للعمل �إىل حتميل تكاليف ونفقات �إ�ضافية على �إجمايل التكلفة املخ�ص�صة للم�شروع .وي�سهم تطبيق
التقنيات اخل�ضراء املبتكرة يف التغلب على هذه امل�شكلة ،حيث ي�شري م�صطلح التثبيت بوجه عام �إىل �أي
عملية ميكن من خاللها �إدخال بع�ض الإ�ضافات مثل اجلري والأ�سمنت ومزيج البيتومني وفوم البيتومني
وتركيباتها املختلفة �إىل �أي مادة منخف�ضة اجلودة لتح�سني جودتها ونوعيتها .وميكن مزج الرمال مع
البيتومني يف �شكل مزيج رقيق �أو على هيئة فوم البيتومني على �أن يت�ضمن اخلليط النهائي خ�صائ�ص
هند�سية مميزة ،وتتيح لنا طاقة احلمولة اخلا�صة بالرمل املثبت ا�ستخدامه كقاعدة للطريق.

عربة �إعادة التدوير النموذجية �أثناء تطبيق خليط الأ�سمنت واملياه

خالط املزيج
1000 WM

�آلة �إعادة الت�صنيع
S 2500 WR

�آلة الت�سوية

جرار

العمالة ذات اخلربة

عند البدء يف �أي م�شروع كما �سبقت الإ�شارة ،تلعب خمتلف املعدات والآالت دورا هاما يف �سري هذه
امل�شروعات ،غري �أنها ال تكفي وحدها للم�ضي قدما يف �أي عمل ناجح .فبدون توفر الأيدي العاملة املاهرة
املتمر�سة والتي ميكن االعتماد عليها يف جمال معني ،لن يتم �إحراز جناح.
وحيث يعد ذلك املفهوم حديث العهد يف املنطقة ،يتم ا�ستقدام العمالة املاهرة لإدارة العمل �إىل جانب
املعدات املختلفة .وعلى ذلك ،اخرتنا الكوادر الب�شرية املاهرة التي كر�ست حياتها وخرباتها املهنية لهذا
املجال منذ �أكرث من ع�شر �سنوات.
ويعد قيام هذا الفريق بالتنفيذ الناجح للعديد من امل�شروعات املقامة يف عدة دول دلي ًال جديد ًا على ما
يتحلى به هذا الفريق من مهارات ،و�شهادة فريدة على اهتمامنا باختيار العمالة اجليدة.
قائمة امل�شروعات التي قام مهند�سو راد العاملية ملقاوالت الطرق بتنفيذها:
لبنان ،م�شروع املنية( :بطول  9كيلو مرت على م�ساحة �إجمالية ت�صل �إىل  82.000مرت مربع)
لبنان ،م�شروع الطريق ال�سريع الوا�صل بني طربجا و�شكا( :بطول  80كيلو مرت على م�ساحة �إجمالية ت�صل
�إىل  720.000مرت مربع)
لبنان ،م�شروع القبيات – حلبا( :بطول  12كيلو مرت على م�ساحة �إجمالية ت�صل �إىل  120.000مرت مربع)
�سوريا ،م�شروع العبدة �أبو ديه( :بطول  12كيلو مرت على م�ساحة �إجمالية ت�صل �إىل  102.000مرت مربع)
�إيران ،م�شروع مطار ع�سلوية( :على م�ساحة �إجمالية ت�صل �إىل  860.000مرت مربع)
�إيران ،م�شروع الطريق ال�سريع الوا�صل بني طهران – قم( :بطول  100كيلو مرت على م�ساحة �إجمالية
ت�صل �إىل  1.100.000مرت مربع)

