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ABSTRACT 
     A fatigue is the accumulation of the materials damage in asphalt concrete mixtures and 
growing of cracks, under increasing effect of repeated vehicular loading, aging and environment 
factors, in this research study the effect of temperature, asphalt content, mineral filler, applied 
Strain, and the polymer (SBS) as a modified asphalt to evaluate their effect on fatigue crack. To 
achieve the objective of this research, the Nottingham flexural fatigue test is considered and 
superpave mix design requirements are employed. Test specimens of 380 mm length by 60 mm 
width and 50 mm height were sawed from slabs of the prepared mixes by rolling wheel 
compaction.  Using Controlled-strain procedure, the tests were conducted at temperatures of 10-
20-30 ±1°C and at a frequency of loading of 5 Hz. The full factor design as well, three asphalt 
contents 4.72, 5.22 and 5.72%, mineral filler (Portland cement, limestone dust), applied strain 
(400-750µs), and (2-4%) percent of (SBS) polymer, Local material properties, stress level and 
environmental impacts are considered for this aspect. From the result, it is observed that 2% of 
SBS modified mixture given a best result due to increase the percent of fatigue life to (120%) as 
the average when compared with the control mixture, the fatigue life has a positive relationship 
with asphalt content and temperature when using control strain . The fatigue life of the mixture 
with limestone dust have result more than mixture with Portland cement, In the general, The 
fatigue life of mixture at 400µs has given result more than 750µs.  
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 تشوھات الكللتقييم الخلطات االسفلتية المحلية المحسنة باالعتماد على معايير 
  الخالصة

 أحمالتكرار  تأثيرالكلل ھو تراكم ضرر المواد في الخلطة االسفلتية ونمو الشقوق فيھا , حيث يتم ذلك تحت      
كل من ( تغير درجة الحرارة , محتوى  تأثيرتعتيق و العوامل البيئية , في ھذا البحث تم دراسة الالمركبات عليھا ,

 SBSبوليمر ( لإلسفلتمادة محسنة  وإضافةاالنفعال مقدار  المادة المالئة, تغير نوع راالسفلتي في الخلطة , تغي
وتم  االسفلتي الفائق االداء  المزيـج وحسب  متطلبات تصميمستايرين بيوتادين ستايرين) وتاثيره على عمر الكلل , 

ملم ارتفاع) من بالطات الخلطات االسفلتية  50ملم عرض و  63ملم طول و  380قطع عتبات االختبار بأبعاد ( 
 .المحضرة بواسطة جھاز العجلة الضاغطة وحسب نسبة الفراغات المحددة 

 واإلجراءات المحكم لشقـــوق  الكلل باستخدام معدات االختبار بجھاز نوتنغھام-أجريت اختبارات  االنفعال    
ھرتز و  5وعلى تردد تحميل °) م 1± ) 30, 20, 10( (وأجريت االختبارات في درجات الحرارة من  . الخاصة به

٪)، ومادة مالئة (اسمنت بورتالند، ومسحوق الحجر الجيري)، وتطبيق 5.72، 5.22، 4.72لثالثة نسب لألسفلت (
المواصفات  طابقة النتائج  حيث جميع %4-2) (بنسبة )SBS( وبإضافة بوليمرمايكروسترين)، 750-400انفعال (

تعطى نتيجة أفضل من حيث عمر SBS بوليمر % من2القياسية المحلية ، وقد لوحظ أن الخلطة الحاوية على نسبة 
المرجعية، وقد لوحظ ان عمر الكلل له عالقة  بالخلطه  من حيث مقارنتھا٪ ) كمعدل 120قد تصل إلى (,الكلل 
االنفعال , كما وقد تبين ان عمر الكلل للخلطة االسفلتية  عند ثبوتمع محتوى اإلسفلت ودرجة الحرارة  طردية

قد الحاوية على مسحوق حجر الجيري تعطي عمر اكبر بالمقارنة مع الخلطة الحاوية على االسمنت البورتالندي , و
 .750μsجة أكثر من نتي عطيت 400μs عند للخلطه االسفلتيةعمر الكلل   تبين ايضا ان 


