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 الملخص

الكللوهواحدالمشاكاللرئيسيةفيالرصفاألسفلتيالتيتقلل من كفاءة المواد و تؤثر على 
تكاليفالبناءوالصيانة،هوتراكمالضررالمتكون فيالخلطات اإلسفلتيةونموالشقوق،وتحتتأثير الحمل 

 .المتكررللمركباتوالشيخوخةوعوامل الطقس والظروفالبيئية
وتشمل هذهالدراسةتقييماألسفلت المحليالمحسن لظاهرةالشقوقالكللوالمقارنةبينها وبين 

 ) ستايرين بيوتادين ستايرين  .SBSاألسفلتالغير مجسن، بإضافة البوليمر (
% من وزن االسفلتي بالخلطة) مع 4%و SBS) (2وقد شملت الدراسة نسبتين من البوليمر (

) والمجهز من مصفى الدورة ، وثالث نسب اسفلتية ( PG 64-16) 50-40اسفلت ذو اختراق (
%) و نوعين من 5.72% ، 4.72% (0.5±% مع نسبه 5.22النسبة المثلى لإلسفلت بالخلطة  

المادة المالئة (مطحون حجر الجيري و السمنت البورتالندي االعتيادي) و ثالث درجات حرارة 
مايكرو سترين) مع اقصى المقاس االسمي 750 ، 400 م ) و مقدارا انفعال (30 ،20 ،10(

 ملي متر .12.5لحجم الركام 
العمل المختبري شمل فحص المواد االولية و وعمل خلطة إسفلتية بواسطة نظام تصميم 

 نموذج لغرض الفحص 108) وتحضير SUPERPAVEالخلطات اإلسفلتية عالية اإلداء (
  باستخدام جهاز اربع نقاط العزم االنحناء .)مم  6 ± 50 ،6 ± 60 ،6 ± 380(بأبعاد 

% من وزن 2وقد تبين ان نسبه المثلى للبوليمر بالخلطة و التي تعطي افضل نتائج هي 
 %) عند مقارنتها بالخلطة المرجعية 120االسفلتنتيجة لزيادة عمر الكلل الى (

كما لوحظ ان  عمر الكلل و صالبة و الطاقة المتبددة التراكمية لها عالقة  طردية مع محتوى 
لهاعالقةطردية مع الطاقة المتبددة التراكمية، وكذلك لوحظ ان عمر الكلل واالسفلتي

الحرارة،بينماالصالبةلديهاعالقةعكسيةمعدرجةالحرارةعند االعتماد على ثبوت االنفعال 
 بالفحص.     

تعطي قيمه اعلى عند استخدام مسحوق حجر الطاقة المتبددة التراكميةوأيضا لوحظ ان عمرالكللو
الجير بدال من السمنت البورتالندي االعتيادي وهي على العكس في حاله الصالبة حيث تعطي 

 اعلى قيمة لها عند استخدام اإلسمنت البورتالندي االعتيادي،
دائما،زيادة االنفعال يؤدي الى نقصان في كل من عمر الكلل والصالبة والطاقة المتبددة التراكمية 

  .750μs اعلى مما تم الحصول عليها في400µsوهذه القيم في
اضافة الىذلك،تم عمل موديل رياضي واختيارأفضاللمعادالت باالعتمادعلىاعلى نسبة موثوقية 

 لعمر الكلل،وصالبة الخلطة االسفلتية ،ومقدار الطاقة المتبددة التراكمية،باستخدام 
)SPSS(معاماللتحديد،للمعادلة)22 اإلصدار RP

2
P (وتساوي) 90.5 (لعمر الكلل،٪) 89.3 (٪

 للطاقةالمتبددةالتراكمية.٪) 89.6 (لصالبةالخلطةاإلسفلتيةو
وأخيرا،تم التحققمنصحةالموديالت الرياضيةالمطورةلكل 

 .وإعطاءنتائجمطابقةSPSSالموديالتالسابقةباستخداماختبارالفترةمن
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                    
 الجامعة التكنولوجية                             

 قسم هندسة البناء واالنشاءات
 فرع هندسة الطرق والجسور

 

 

 

تقييم الخلطات االسفلتية المحلية المحسنة باالعتماد على معايير تشوهات 
 الكلل 

 

 
 رسالة

0T0مقدمT0ةT 0إلىT قسم هندسة البناء واالنشاءات في الجامعة التكنولوجية وهي جزء من
0T0علوم الهندسةالطرق و الجسورفي متطلباتالحصول على درجةالماجستيرT 

0Tمن قبل 
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