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Abstract 
Bitumen binder is a thermoplastic liquid and the elementary analysis of the 

bitumen manufactured from a variety of crude oils shows that most bitumen 
contains carbon, hydrogen, sulphur, oxygen, and nitrogen. At high 
temperature or low loading, it behaves as a viscous liquid. This classical 
dichotomy creates a need to improve the performance of an asphalt binder to 
minimize the stress cracking that occurs at low temperatures and the plastic 
deformation at high temperature. In order to increase the durability of 
bitumen materials are needed to modify the quality of bitumen materials. The 
research work covers five percentages of thermoplastic copolymer content 
(5%, 7%, 9%, 11%, and 13%) by weight of bitumen were used. The polymer 
modified mixes were designed in accordance with Marshall Test. 
Experimental testing has revealed the enhancement in the physical and 
mechanical properties of bitumen mixtures when the five percents of the 
thermoplastic copolymer were added. The ethylene vinyl acetate (EVA) 
modified bitumen had the lowest penetration and highest kinematic viscosity 
as compared with that of unmodified bitumen.  The ethylene vinyl acetate 
(EVA) modified mixtures also has experienced the highest Marshall 
Stiffness, indirect tensile strength and unconfined compressive strength as 
compared with that of unmodified mixtures. The experimental results are 
used to develop four empirical correlations. The practical use of such 
equations, given the value of the mechanical properties with the polymer and 
bitumen content without needs any experimental data points. 
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 تاثير االضافات البوليمرية على الخواص الميكانيكية لمادة البيتويومان
 الخالصة

المـواد المطاوعـة للحـرارة واغلـب العناصـر       مستخدمة لغرض التبليط هي مـن مادة الال  
هـذة  . والنيتـروجين ، االوكسـجين ،الكبريـت  ،الهيـدروجين ،المكونة لهذة المادة هي الكـاربون  

وعنـد تعرضـها للـدرجات الحـرارة العاليـة      . تغيرات الحراريةة للمتعرضة بصورة دائمالمادة 
ولتفادي هذة الحالـة الطبيعيـة لمـادة التبلـيط ومعالجتهـا دعـت       . بالمائع أشبةتتحول إلى مادة 

عنـد الـدرجات الحـرارة المنخفضـة      تحسين خواص هـذة المـادة التـي تحـدث       إلىالحاجة 
 ةمـاد  إلـى تتحـول   وعند درجـات الحـرارة العاليـة    تتحول إلى مادة أشبة بالمادة الصلبةوالتي 

ثبوتيـة هـذه المـادة     زيـادة  اجـل  مـن البوليمر إليهـا   ولذلك تم اضافة اشبة بالمواد البالستيكية
مـادة  مـع  ) اثيـل فنيـل اسـيتيت   (خمس نسب لخلـط  البـوليمر   وتم اختيار.للتغيرات الحرارية 

ختبــارات العمليــة يمكــن ومــن خــالل اال%) 13و،% 11،% 9،% 7،% 5(وهــي  التبلــيط
وقـد لـوحظ   .مالحظة التحسن في الخواص الفيزيائية والميكانيكية باضـافة البـوليمر المشـترك    
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وتـم  .وكذلك زيـادة فـي قـيم اختبـار مارشـال      انخفاض في نفاذية مادة التبليط وزيادة لزوجتها 
لـط مـن   نسـبة خ  افضـل مقارنة نتائج الخلطات المحسنة والخلطات غير محسنة وتـم اختيـار   

وتـم حسـاب   .النمـاذج المحسـنة والغيـر محسـنا     دراسـة وتم .  التبليطالمادة البولمرية ومادة 
اسـتخدمت أربـع معـادالت لتحليـل       . مارشـال  اختبـارات  تتضمن والتي الخواص الميكانيكية

من خالل المعادالت المطـورة نسـتطيع حسـاب الخـواص الميكانيكيـة لمـزيج مـادة        . النتائج 
 . لرجوع القياسات العمليةدون ا التبليط
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