
ARKUTTER Umwelt & Recycling GmbH & Co. KG ةكرش

تتيح تكنولوجيا تدوير األسفلت على البارد إصالح كل الطرق 
على  خاصة  المحافظة  مع  منخفظة،  وبتكلفة  دائم  نحو  على 

البيئة والموارد.
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حقائق ُمقنعة
حتى فيما يتعلق

بانخفاض تكاليف التخلص من المواد

حجم النقل األقل

استخدام أقل للموارد

انبعاثات أقل لغاز ثاني أوكسيد الكربون  

استخدام أقل للمواد الرابطة

تكاليف عامة أقل

وقت البناء أقل

رائد
تدوير 

األسفلت على البارد
التدمير الشديد والقريب من السطح والتدمير الهيكلي أيًضا لشوارعنا يضعان مقاولي البناء أمام مشاكل تزداد حدتها باستمرار.  ومن أجل إعادة 

التهيئة الضرورية والمستعجلة للبنية التحتية توضع رهن إشارة العديد من مقاولي البناء في كثير من األحيان ميزانية محسنة فقط.
لهذا السبب، ال يتم تنفيد إجراءات إعادة التهيئة الضرورية المستعجلة مطلقًا أو تجرى هذه اإلجراءات في نطاق محدود فقط. وبذلك، لم يعد باإلمكان 

إيقاف تدهور بنيتنا التحتية الضرورية المتواصل. لذلك، هناك حاجة إلى حلول دائمة وُمكيفة مع وضع الميزانية. 
من هذه النقطة بالضبط بدأت تكنولوجيا إعادة التدوير على البارد. فإلصالح الطرق على نحو دائم وبتكلفة منخفضة مع المحافظ خاصة على البيئة 

والموارد، يتم استخدام الموارد المحدودة المتاحة بشكل أكثر اقتصادية واستدامة. 
لقد انكبت شركة KUTTER، باعتبارها رائدة إعادة التدوير على البارد، بكل شغف على هذه العملية المستدامة للغاية. حيث مكنتنا الريادة التكنولوجية 

التي اكتسبناها في هذا المجال المعقد من إعادة تهيئة طرق المرور والحفاظ عليها لفترة طويلة.
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كل
الخدمات

من
مصدر واحد

المروري  للتكدس  المتواصل  التزايد  مع 
على  للضرر  شوارعنا  تتعرض  بالشاحنات 
الدوام. حيث يتم استخدام تقنيات مختلفة: تجديد 
الطبقات المتآكلة القريبة من السطح أو التجديد 

الجذري.
ومن أجل إعادة التهيئة مع الحفاظ على البيئة 
على  التدوير  إعادة  عملية  في  تتم  والموارد، 
البارد إعادة استخدام مواد البناء الموجودة في 
مكان األشغال بنسبة 100 %. حيث يتم تخفيض 
مستودعات  إلى  التكلفة  عالية  النقل  عمليات 
مختلفة أو إلى مدافن النفايات إلى الحد األدنى. 
بإعادة  النفايات.  مدافن  أحجام  توفير  ويتم 
توفير حجم  يتم  االستخدام في مكان األشغال، 
عمليات النقل، مما ينتج عنه انبعاثات أقل للغاية 

من ثاني أكسيد الكربون.
في عملية إعادة التدوير على البارد يتم تفريز 
الطبقة العلوية والقاعدة األساسية المتواجدة أيًضا 
عند الضرورة، ويتم فرمها في الموقع األصلي، 
وضمان  وتركيبها  رابطة  بمادة  ربطها  ويتم 
إحكامها من جديد. كمادة رابطة تستخدم مواد 
المياه  وكذلك  وبيتومينية،  هيدروليكية  رابطة 

للحفاظ على البنية التحتية المرورية ولبنائها
فعالة وصديقة للبيئة

KUTTER UMWELT & RECYCLING شركة
االختالفات

إعادة التدوير على البارد في الموقع وفي المصنع
KUTTER UMWELT & RECYCLING شركة

المستخدمة لألغراض الصناعية، وذلك حسب 
نتيجة االختبار األولي الذي تم إجراؤه مسبقًا. 
التمييز  يتم  البيتومينية  الرابطة  للمواد  بالنسبة 
على  المعالج  البيتومين  مستحلب  إضافة  بين 
المستخدم  الرغوي  البيتومين  واستخدام  البارد 

على الساخن.
الحاجة إلى إعادة تهيئة المناطق المرورية شديدة 
أو  السيارة  بالطرق  األمر  تعلق  سواء  للغاية، 
الطرق االتحادية أو الطرق الوطنية أو طرق 
المقاطعات. نحن فريق إعادة التدوير على البارد 
في شركة KUTTER ننجز مهاًما مختلفة ومعقدة 

في هذا المجال بسرعة وموثوقية وباستدامة. 
 ،4.200 WR ،بفصل ُمعيد التدوير عالي األداء
والذي يطلق عليه أيًضا MIXPAVER في اللغة 
اليومية، نتواجد بسرعة في مكان العمل و نكون 
ب  مستعدين لبدء العمل بسرعة بفضل فريق مدرَّ

ومحترف. 
في  يدوران  دّوارين  تفريز  بعضوي  لتجهيزه 
تم  التي  المواد  التقاط  يتم  متعاكسين،  اتجاهين 
تفريزها وتكسيرها بعد ذلك ونقلها إلى الخالط 
إلى  المواد  نقل  بعد  المحور.  مزدوج  الجبري 

قياس جرعة  فوًرا عملية  تتم  الجبري  الخالط 
مستحلب البيتومين أو رغوة البيتومين التي يتم 
الحاسوب. تضمن عملية  بواسطة  فيها  التحكم 
الخلط الموالية والعالية الجودة تغليف متجانس 
 .%100 بنسبة  الرابطة  المواد  مع  للحبيبات 
ويتم  الجودة  عالية  بناء  مواد  صنع  يتم  حيث 
تجزئتها وتركيبها بتقنية معروفة في مجال صنع 
األسفلت. وتتم عملية االنضغاط الالحقة بواسطة 

عملية الدرفلة التقليدية. 
الدقة،  العالية  الرابطة  المادة  جرعة  تضمن 
واالستخدام  باستمرار،  العالية  الخلط  وجودة 
الواضح والسهل، وكذلك التحكم الدقيق بواسطة 

تكنولوجيا التسوية نتيجة عمل مثالية.
بفضل تكنولوجيا المعالجة الوارد وصفها أعاله 
يمكن في عملية إعادة التدوير على البارد معالجة 
مواد البناء التي تحتوي على القطران أو الزفت 
دفع  تجنب  وسيتم  األشغال.  موقع  في  وتركها 
في  النفايات  من  للتخلص  الباهظة  التكاليف 
الخارج أو تكاليف مدافن النفايات الباهظة. يمكن 

استخدام الميزانية بشكل يخدم الهدف.

في 
الموقع

في حالة إعادة التدوير على البارد في الموقع األصلي، تقوم آلة تقليدية لتفريز األسفلت بتفريز سطح الطريق المراد إعادة تأهيله، وأيًضا أجزاء من 
القاعدة األساسية غير المربوطة عند الضرورة. يتم اآلن سحق المواد التي تم تفريزها وتركها في الموقع االصلي. ثم يتم وضع المواد المعالجة 
في الوضع النهائي ويتم تكثيفها. يقوم WR 4.200 اآلن باستشعار ارتفاع وموضع الطريق باستخدام المجسات الفوق صوتية بحيث يمكن نقلها 

إلى ورشات العمل الالحقة بعد التثبيت والتكثيف. 
بعد توزيع األسمنت، يتم التقاط الحبيبات بعرض مرن )3,20 م إلى 4,20 م( وبعمق مرن )حتى 20 سم(، ويتم خلطها بالماء والمواد الرابطة 

البيتومينية، وتوزيعها وإعادة تركيبها. يتم االنضغاط النهائي بواسطة أسطوانات.

في
المصنع

عند إعادة التدوير على البارد في المصنع، يتم نقل ُمعدة الخلط البارد المتنقلة )KMA( إلى موقع تخزين مواد البناء. ويتم خلط مواد البناء التي 
تم تخزينها هناك، والتي تم تحضيرها مسبقًا على 32/0 أو 45/0 مم، بالماء ومادة رابطة هيدروليكية ومادة رابطة بيتومينية عند الضرورة في 

الخالط الجبري المزدوج المحور، ويتم شحنها على شاحنات ونقلها إلى موقع البناء من أجل تركيبها الحقًا.
يتم تركيب ُمعدة الخلط البارد المتنقلة )KMA( على نصف مقطورة ويمكن نقلها بسهولة إلى مكان الخلط بواسطة عربة النقل. يتيح هذا المفهوم المتنقل، 
الذي تم إبرازه من خالل محطة محرك مصحوبة لتوفير االكتفاء الذاتي للجهد الكهربائي للمركبة، التنفيذ السريع بين المواقع المختلفة، فضالً عن 
التحديث السريع للمعدة وتفكيكها. يتم تسليم رافعة التحميل التي يبلغ حجمها 4,5 م3 والضرورية لشحن جهازي المعايرة وصومعة السقوط الحر 
التي يبلغ حجمها 29 م3 على األقل في وقت التركيب بالضبط. نادًرا ما تستغرق العملية بدًءا من وقت التسليم إلى بدء اإلنتاج أكثر من 5 ساعات.
ستقوم رافعة التحميل اآلن بشحن جهازي المعايرة بالحبيبات وبحبيبات تكميلية عند الضرورة بشكل مستمر. يحدد حزام السحب والوزن الموجود 
أسفل جهازي المعايرة باستمرار وزن المواد الخام، بحيث يمكن إضافة المواد الرابطة والماء في عملية الخلط بمعايير يتم التحكم فيها بواسطة 
الحاسوب. يتم اآلن خلط المكونات بشكل متجانس في الخالط الجبري المزدوج المحور وشحنه مباشرة في الشاحنات الجاهزة أو على كومة عن 

طريق حزام ناقل. يتم النقل والتركيب والتكثيف بعد ذلك بشكل منفصل.

أنواع 
العمليات

إعادة التدوير بإضافة األسمنت
لصنع قاعدة أساس عالية التحمل ومتصلة هيدروليكيًا، ينشر موزع المادة الرابطة كمية من األسمنت تم تحديدها في االختبار األولي. ثم يتم التقاط 

الحبيبات مع األسمنت، ويتم خلطها في الخالط الجبري مزدوج المحور مع إضافة كمية الماء التي تم قياسها، ويتم توزيعها وإعادة تركيبها.

إعادة التدوير بإضافة األسمنت ومستحلب البيتومين
باإلضافة إلى العملية المذكورة أعاله، تتم إضافة مستحلب بيتومين كاتيونى معالج بالبرودة إلى المياه المستخدمة لألغراض الصناعية في عملية 

الخلط. بعد „عملية تكسير“ مستحلب البيتومين يتكون خليط من الصخور والبيتومين والذي يتميز بخصائص خاصة.

إعادة التدوير بإضافة األسمنت والبيتومين الرغوي
كبديل لمستحلب البيتومين المعالج بالبرودة يمكن إدخال مكونات بيتومينية كالبيتومين الرغوي في الخالط الجبري. حتى هنا أيًضا يُصنع خليط 

بخصائص خاصة.

يمكن تحديد أي من العمليات المذكورة أعاله تفي أكثر بالغرض وألي طريق بواسطة االختبار األولي الذي يتعين إجراؤه مسبقًا. تختلف تكلفة 
اإلصالح الضرورية الفعلية من طريق إلى آخر. لذلك، نوصي ونرافق الفحوصات األولية التي تكشف وتقيم ثبات/القدرة االستيعابية المتبقية 
للطريق الذي ينبغي إعادة تأهيله. في إطار االستكشاف األولي، يتم بعد ذلك أخذ المادة لالختبار األولي من الموقع „األضعف“، وبالتالي يتم تحديد 

بناء طبقة إعادة التدوير على البارد وفقًا للقواعد 
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KUTTER شركة
إعادة تدوير األسفلت على البارد

بشركة  الخاص  الرابطة  المادة  موزع  يوفر 
بحيث  هيدروليكية  رابطة  مادة   KUTTER
يتخذ  أن   4.200  WR التدوير  لمعيد  يمكن 
الناقلة  يتم توصيل  به.  الخاص  البداية  موضع 
التي تحتوي على مستحلب البيتومين الكاتيونى 
بُمعيد التدوير KUTTER بواسطة قضيب الدفع 
وخط الخرطوم، والتي ستدفعها بعد ذلك أثناء 

عملية البناء.

 4200  KUTTER WR التدوير  معيد  يقوم 
بتفريزاألسمنت ومواد البناء المعالجة مسبقًا حتى 
عمق 20 سم بعرض متغير ويضيفه في الخالط 
الجبري المزدوج المحور. تتم في غرفة الخلط 
الكمبيوتر  بواسطة  فيه  المتحكم  الماء  إضافة 
ومواد رابطة وبيتومينية وفقًا لالختبار األولي 
الرابطة  المادة  تغلف  مسبقًا.  إجراؤه  تم  الذي 

إعادة التدوير على البارد في الموقع األصلي مع البيتومين واألسمنت
المراحل

نموذج مرجعي من راده غاست

وهذا  بالمائة.   100 بنسبة  المفروزة  المواد 
للمواد  بالنسبة  خاص  بشكل  مهم  األمر 
بذراع  الخاص  الخليط  تغذية  تتم  الملوثة. 
الناقل  عبر  الُمركب  األداء  عالي  التسوية 
ذلك  ويَُمكن  والُمدمج.  المستعرض  اللولبي 
ويضمن  صحيحة  بطريقة  التركيب  من 
تستخدم  ثم  األمثل.  التحضيري  االنضغاط 

النهائي. لالنضغاط  األسطوانات  ذلك  بعد 
ذراع  خلف  النهائي  االنضغاط  يتم 
وأسطوانة  ضاغط  طريق  عن  الضاغطة 
السطح  سد  أيًضا  تتولى  والتي  مطاطية، 
الُمرافِقة  الذاتية  المراقبة  تضمن  ذلك.  بعد 
السارية،  اللوائح  بمتطلبات  االلتزام  للبناء 
رابطة  بمعايير  االلتزام  عن  فضالً 
 Gütegemeinschaft Bodenverfestigung

und Bodenverbesserung e. V

 KUTTER يُتيح أسلوب العمل المستمر لفريق
 WR والتكنولوجيا العالية المعقدة لُمعيد التدوير
متر   4.500 يبلغ  أقصى  إنتاج  تحقيق   4200
مكعب من الطبقة الجاهزة الُمعاد تدويرها على 

الباردة يوميًا.

المعاد  الطبقة  تكون  التصلب،  بعد  مباشرة 
من  مزيد  إلنشاء  جاهزة  البارد  على  تدويرها 

البنيات الفوقية.

ثم رش األسمنت مسبقًا

يتم تفريز األسمنت مع مادة بناء حتى عمق 20 سم يضاف الماء ومادة رابطة في غرفة الخلط

ناقلة مشغلة مسبقًا مع مادة رابطة كاتيونية

تضاف المواد المخلوطة ويتم ضغطها مسبقًا

تحسين االنضغاط باستخدام أسطوانة مطاطية

1. انضغاط أساسي: غالف الضاغط

المراقبة الذاتية المرافِقة للبناء

1. موزع المادة الرابطة | 2. عربة خزان الماء | 3. عربة خزان البيتومين | 4. معيد التدويرعلى البارد WR 4200 من شركة KUTTER | 5. عجالت ترادفية | 6. أسطوانة مطاطية

فوق  براصفة  األسفلت  طبقة  وضع  يتم  األخير،  وفي 
طبقة األسفلت المعاد تدويرها.

يتم سحق الطبقة السطحية اإلسفلتية التالفة في مرحلة أولى.

توصيل الخرطوم 
بعربة البيتومين

مثال: رش البيتومين الرغوي؛ خلط األسمنت والماء في خالط المحلول WM 1000 ورشه
1. طبقة األسفلت تالفة | 2. أسطوانة تفريز متغيرة | 3. أسطوانة تفريز ثابتة | 4. الخالط الجبري المزدوج األعمدة | 5. ذراع التوزيع | 6. ذراع التركيب 

7. خليط مواد البناء الجاهز

مضخة يتم التحكم بها بمعالج دقيق
إلضافة البيتومين الساخن

مضخة يتم التحكم بها بمعالج دقيق 
لرش الماء بغرض صنع الرغوة

 WM مضخة
1000 يتم التحكم 

بها بمعالج دقيق 
لرش محلول الماء 

واألسمنت

توصيل الخرطوم 
1000 WM بخالط المحلول

اتجاه العمل
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هيئة التحرير

المؤلف
 KUTTER Umwelt & Recycling GmbH & Co. KG شركة

بتعاون مع
.medienblick e. K

المدير: دنييل فايسنبيرغار
مديرة التحرير: نينة هوفناغل
إدارة التصميم: دنييلة موروه

اإلصدار/التوزيع
إصدار للعمالء والدوائر الرسمية

الرسوم
WIRTGEN مجموعة

 KUTTER Umwelt & Recycling شركة
 GmbH & Co. KG
31 Navarrastraße
Paderborn 33106

الهاتف:   +49 )0( 5251 / 78 6 0-55
الفاكس:   +49 )0( 5251 / 78 6 99-55

info@kutter-umwelt.de :البريد اإللكتروني
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!KUTTER كن عضًوا في فريق

نسعد بالخبراء، والمهنيين المبتدئين، والمبدلين المهنيين والمتدربين!


