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Cold emulsifiedasphaltmixture is generally a mixture that is made of 

emulsifiedasphaltwith aggregate. Emulsifiedasphaltis manufactured ofbase 

asphalt,emulsifier agentand water with approximate percentage of 40% to 75% 

asphalt, 0.1% to 2.5% emulsifier and 25% to 60% water plus some minor 

components. Asphalt emulsions are manufactured by the colloidal mill for 

mixing together of asphalt and water, dividing up and dispersing the asphalt in 

the water phase.  

This study aims touse the cold emulsifiedasphaltmixtures for road 

construction and maintenance in Iraq as an alternative to the hot asphalt 

mixtures, due to its economical, practical and environmental advantages. 

This studyfocused on testing and evaluating the emulsifiedasphaltmaterial 

properties to be used as paving mixture. Many variables are considered 

throughout  the experimental program of this work, such as ;type of filler 

(ordinary Portland cement and limestone dust),mixing procedure ,compaction 

effort (75,150 and225 blows) ,curing period (3,14 and 21 days) and temperature 

degrees(25°C and 60°C) for Marshall stability test.The tested properties of 

asphalt emulsion mixture were bulk density ,air voids, VMA,absorption, dry 

Marshall stability, wet Marshall stability, retained Marshall stability ,flow 

,indirect tensile strength and moisture damage tests and compared with the 

common used specification. Also a field case study is conducted to assess the 

utility of emulsifiedasphaltmixture for maintenance of defected asphaltic roads, 

and to observe the effects of environmental conditions and traffic loads on the 

maintained area. 
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The results indicate that theemulsifiedasphalttype cationic slow setting low 

viscosity (CSS-1) is very suitable with quartz type ofaggregate from Al-Nibaay 

quarry.From many trial mixes ,it is found that the best percentages of initial 

residual asphalt content to produce adequateresults for coating test ,mixing 

,compaction ,curing and Marshall stability were ranged  from (2.5%, 

3%,3.5%,4% and 4.5%),andthe optimum percentage is (3.5%).  

The results also indicate thatthe compaction procedure required toobtainair 

voids within allowable range (5-10) % is about 150 blows for each face for 

asphalt emulsion mixture Marshall specimen. The test results showed that the 

Marshall Stability and indirect tensile strength for asphalt emulsion mixtures 

with cement filler are higher than that for mixtures with limestone dust filler. 

Also it is found that the increasing of curing period up to 21 days causes 

significant gain strength of asphalt emulsion mixture with cement filler, due to 

the continuous progress of cement hydration and water evaporation. 

From the case study of using emulsifiedasphaltpaving mixture to repair 

existed defected road, it is found that the repaired road needs an appropriate 

curing period of about (12±2)hr. to be reopen for traffic normal use, and the 

performance of repaired area with mixture containing cement filler is much 

better than the performance of mixtures with limestone dust filler with use. 

Finally, it can be concluded that the emulsifiedasphaltmixture is a suitable 

alternative mixture to the hot asphalt mixture for road construction and 

maintenance in Iraq. 
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 جمهوریة العراق

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 الجامعة التكنولوجیة

 قسم هندسة البناء واالنشاءات
 

 

 

خواص خلطات رصف المستحلب االسفـلتي  
 الكاتيونك  

 
 

 رسالة مقدمة الى قسم هندسة البناء واالنشاءات في الجامعة التكنولوجیة 
 وهي جزء من متطلبات نیل درجة الماجستیر في هندسة مواد البناء

 
 

 من قبل

 حسين هامل زغير
  )٢٠٠٩ ،(بكالوریوس هندسة بناء وٕانشاءات
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 .  من المستحلب االسفلتي مع الركام ةخلطة المستحلب االسفلتي البارد ھي بشكل عام خلطة مكون

 75% الى 40یصنع المستحلب االسفلتي من اسفلت اساس وماء بوجودعامل مشتت وبنسب تتراوح من 

% ماء مضافالیھ بعض المركبات 60% الى 25 %عامل مشتت و2 .5 % الى 1.0 ,% اسفلت 

ینقسم ,المستحلب االسفلتي یصنع بواسطة الطاحونة الرغویةالتي تستخدم لخلط االسفلت والماء معا.الثانویة

 .ئياالسفلت ویشتت في الوسط الما

 في تھدف ھذة الدراسة الى استخدام خلطات المستحلب االسفلتي البارد النشاء وصیانة الطرق 

 .العملیة والبیئیة,نتیجة لفوائده من النواحیاالقتصادیة  , كبدیل لخلطات االسفلت الحارالعراق 

ركزت الدراسةعلى فحص وتقیم خواص مادة المستحلب االسفلتي لغرض استخدامھا  كخلطة في 

المادة مثلنوع ,العدید من المتغیرات التي اعتبرت خالل البرنامج العملي من ھذا العمل.رصف الطرق

فترة , ضربة)150,225 ,75جھد الرص (,اسلوب الخلط , وغبارالنورة) بورتلندي اعتیادي(سمنتالمالئة 

الخواص التي تم .درجة مئویة)25,60 یوم) ودرجة حرارة فحص ثباتیة مارشال(14,21  ,3المعالجة ( 

 الفجوات في الركام , الفجوات الھوائیة,فحصھا لخلطةالمستحلب االسفلتي ھي فحوصات الكثافة الكتلیة 

مقاومة ,زحف,ثباتیة مارشال المتبقیة , ثباتیة مارشال الرطبة , ثباتیة مارشال الجافة , االمتصاص,المعدني

الشد الغیر مباشروتاثیرات الرطوبة ومقارنتھا مع المواصفات الشائعة االستخدام  كما وتتم المقارنة مع 

 كما توصلت حالة الدراسة  لتقییم استخدام خلطة المستحلب .الخلطات االسفلتیة الحارة ذات العالقة

 على منطقة الطرقِاألسفلتیِة المتضررة ولُمالَحظَةتأثیرات ظروف البیئة والحمل المرورياالسفلتي لصیانة

 .الصیانة

 نوع موجب بطیئ التجمد قلیل اللزوجة  كان مالئم (Css-1)اشارت النتائج ان المستحلب االسفلتي

وبعمل العدید من الخلطات التجریبیة  .جدا مع الركام  ذوالنوع المعروفبالكوارتز الماخوذ من مقلع النباعي

 لحصول على افضل نتائج  للفحص الطالء محتوى االسفلت المتبقي االوليوجد ان افضل نسبل

وكذلك .%)5.4% و4,%5.3 ,%3 ,%5.2 (تتراوحوالتي  المعالجة وثباتیة مارشال ,الرص ,الخلط,

 . )%5.3 كانت (االسفلت المتبقي االوليافضل نسبة مثالیة لمحتوى

 والذيبھ كما واشارت النتائجاسلوب الرص المطلوب للحصول على مسامیة ضمن المدى المسموح 

 ضربة لكل وجھمن اوجھ نموذج مارشال لخلطة 150%) وبمقدار10-5(كانمابین

 

 نتائج الفحوصات لخلطات المستحلب االسفلتي التي تحتوي على مادة مالئة نوع بینتو.المستحلب االسفلتي

سمنت ثباتیة مارشال اعلى ومقاومة شد غیر مباشر اعلى من خلطات المستحلب االسفلتي التي تحتوي 

 الخالصة

14-M-12 



 یوم یسبب  تاثیر الكتساب 21كما وجد ان زیادة في فترة المعالجة الى .على مادة مالئة نوع غبار النورة

نتیجة استمرار تقدم اماھة االسمنت ,المقاومة لخلطات المستحلب االسفلتي مع مادة مالئة نوع االسمنت

 .وتبخر الماء

 ,االضرارالموجودة في الطریقمن دراسة حالة موقعیا الستخدام خلطة المستحلب االسفلتي الصالح

  لكي یعید فتحة الستخدام )ساعة2±12حتاج الى فترة معالجة مناسبة حوالي(وجد ان الطریق المعالج ي

 نوع سمنت كانت  على مادة مالئةوان أداءالمنطقِةالتي تمت صیانتھا بالخلطة التي تحتوي ,المروِرالطبیعيِ 

 . غبار النورة باالستخدام نوع على مادة مالئةأداء الخلطة التي تحتوي افضل بكثیر من 

ان نستنتجوبناءا على النتائج المستخلصة ان خلطات المستحلب االسفلتي كانت مالئمة  أخیرا یمكن 

 .كبدیل لخلطات االسفلت الحار النشاء وصیانة الطرق  في العراق
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