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مل بأشراف  الدين صفاء نوس املساعد دس ا



 الخالصه

 

 في اغلب المشاريع اإلنشائيه كماده إنشائيةتمثل التربه احد المواد االنشائيه المهمه واألكثر انتشارا فهي تدخل 

طبقة فيها التربه بصوره مباشره هي  ومن هذه المشاريع التي تستخدم سواء بصوره مباشرة او غير مباشرة

ات ترابيه وفي طرق كطبقه ما تحت االساس وكأمالئسانده لألسس وفي مشاريع السدود وكذلك في مشاريع ال

والحاوية وضيفتها وكون خواص التربه الطينية التربه عامل مهم في أدئها لجميع هذه المشاريع تكون خواص 

 في ساىى  ت   ،يوانتسبت انطين   أنٌاع   بَْعضعهى سبيم انًثال      مالئمة لالعمال االنشائيةتكون غير على مواد عضوية 

لذا يصار الى تحسين  انطسيك  ًشياده كهفو  ذنك إنفاق بعد يتصايدة   سنٌيت   صيانت   برنك ً ت سبّب   انسصف   فشم حاالث  

ليها ومن هذه التقنيات تثبيت التربه باستخدام انواع مختلفه خواص هذه التربه من خالل إجراء بعض العمليات ع

 وهذه التقنيات تكون مكلفة.من المثبتات او استبدال التربة 

وهذه المخلفات التتحل بمرور الزمن لذا تكون  االلف االطنان من مخلفات الزجاج والعلب الزجاية ترمى يوميا , 

ذات تأثير سيء على البيئة على المدى الطويل وهناك صعوبة في التخلص منها ,لذا عملية تدوير الزجاج واعاده 

 استخدامه في اعمال تحسين  خواص التربة بصورة عامة هو افضل طريقة للتخلص من هذه النفايات .

المأخوذ من النفايات المتراكمة كنواتج للعمليات الصناعية او  المطحون المكسر و  بهذا البحث تم اضافة الزجاج

االستخدام اليومي للمنتجات الزجاجية  واضافته الى تربة طينية ضعيفة تم جلبها من منطقة السنية شمال مدينة 

اضافة الزجاج المطحون بنسب . تم طينية ضعيفةاللتربة لعلى الخواص الجيوتكتيكية الديوانية  ودراسة تأثيره 

 %( من الوزن الجاف للتربة  وذلك بعد غربلته ليتناسب مع حجم حبيبات التربة .9و 7,5,3)

% 3للتربة بعد اضافة المضاف لها واعطت  النسبة   لقصبينت النتائج هنالك تحسن واضح في فيمة مقاومة ا

% فأعطت 9, اما النسبة نتيجة لزيادة زاوية االحتاك الداخلي  النتتيجة االفضل  بالمقارنة مع التربة قبل االضافة

بسبب ان هذه النسبة ادت الى تباعد جزيئات التربة عن بعضها مما ادى الى تقليل التماسك  بالتالي  قيمة اقل 

 نقصان مقاومة القص للتربة .

لي تناقص في مؤشر اللدونة  وذلك ح في قيمة حد السويلة وحد اللدونة وبالتاضكذلك بينت النتائج التناقص الوا

 .لذا ادت الى نقصان مؤشر اللدونة  تم اضافتها للتربة  غير لدنة بسبب عمل الزجاج المطحون كمواد حبيبية

كما تم مالحظة العالقة الطردية بين نسبة المضاف ونسبة تحمل كاليفورنيا حيث ازدادت قيمة التحمل مع زيادة 

ضاف عمل كماده مساعده في تحسين خواص التربة وزيادة قابلية التربة لتكون نسبة المضاف مما يعني ان الم

 طبقة تحت االساس 

 



 


