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Abstract 

Low able fill material is a self – leveling– compacting one; these types of material 
rapidly gain acceptance and application in construction utility earthworks. The use of 
scrap tires as a reinforcement element is an attractive solution that combines the 
advantage of improving soil mechanical behavior with environmental concerns. 

The present work describes an experimental study on replacing sand aggregate 
grain size with wastes rubber and plastics at different mixing ratio (6, 18, 30) % wt. 
respectively to support technical feasibility of muddy soil by using wastes materials 
then compared with commercial additives (carbon fiber) afterward check their hydro- 
dynamical properties (E.L, P.L, hydrometer, compaction, and sp.gr) of prepared 
compacting improved soil mixtures. Experimental results indicate that crumb rubber 
have successfully used to produce a light weight flow able fill ( 1.2 to 1.6 g/ cm3 ) 
than other additive waste plastic and carbon fiber based on the characteristic 
properties (E.L, P.L, hydrometer, compaction ) as follows: 

Have 65% for rubber samples than other additives of 45% and 55% molecules 
respectively for hydrometer test, 2 Gs for rubber than 1Gs for other additives; and 
560 g/cm3 compaction for rubber additive than 520 g/cm3 for other additives carbon 
fiber and waste plastic. 
Keywords: scrap tires, crumb rubber, light weight, aggregate, flow able fill, 

controlled characteristic properties. 
  

  تحسين التربة بأضافة االطارات المستهلكة
  الخالصة

القابلة للرص القت قبوال سريعا مؤخرا وخصوصا في أعمـال البنـاء    الخفيفة إن تطبيق المواد
وكة وذلك باستخدام نفايات اإلطـارات  وأعمال الترميم واالستصالح التي تجري على األراضي المتر

وحل فعال يربط بين تحسـين مواصـفات التربـة     ةصر مدعماكعن والنفايات البالستيكية المستهلكة
  .الميكانيكية وتخليص البيئة من ملوث خطر

بأخرى  الناعمة البحث الحالي يوضح دراسة تجريبية تعمل على استبدال نسبة من مكونات التربة    
 30، 18، 6( المطاط والبالستك المعاد وعند نسب استبدال مختلفة وهي على التـوالي  مدعمة مثل 

ومقارنتهـا مـع مضـافات    للتربة الطينية  وتحسين الخصائص التقنية للرصنسبة وزنيه لدعم )% 
 ثم دراسة تأثير هذه المضافات على الخصائص الهيدرميكانيكية للتربة  ،) ألياف الكاربون ( تجارية 
  ) .حد المرونة ، وحد اللدونة ، التأثير الهيدروليكي ، الرص ، والوزن النوعي ( وهي  هالمحسن

استبدال نسبة من التربة بجزء من المطاط المعـاد المجـروش   و نجاحالنتائج التجريبية وضحت    
وحسنت التربة وخصوصا قابلية الرص والخصـائص   والبالستك المعاد المطحون وألياف الكاربون 

 )حد المرونة واللدونه واالرتفاع الهيدروليكي ( ، وكانت المواصفات والخصائص المقاسة نيكيةالميكا
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للتـرب   جزيئه للخاصية الهيدروليكية%  55و  45و لنموذج التربة المحسن بمضاف المطاط% 65
  للترب المحسنة بالمطاط Gs 2و ،)البالستك المعاد والياف الكاربون ( ذات المضافات االخرى 

  

 المحسـن للتـرب   لمضاف المطاط 3سم/ غم 560، إضافة إلى   للمضافات األخرى 1Gs و معادال
 .للمضافات األخرى على التوالي 3سم/غم  520لخاصية الرص اكبر من 
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