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Abstract 
In this work, Dense and Gap graded Asphalt Concrete samples were compacted in the 
laboratory using two modes, the first one was the traditional Marshall method of hammer 
compaction; Cylindrical specimens were constructed using three different Asphalt 
percentages; While the second mode was the TRRL roller wheel compaction, slab samples of 
(30×30×7) cm were constructed using the same Asphalt percentages, core specimens were 
obtained from the slabs. All of the Asphalt Concrete specimens were subjected to Marshall 
properties determination, indirect tensile stress test, Hveem stability and cohesion tests. A 
comparative analysis of testing results was conducted. It was concluded that Dense graded 
Asphalt Concrete shows superior quality when 
compared to Gap graded one when roller wheel compaction was adopted. Gap graded Asphalt 
Concrete shows higher quality when Marshall Hammer compaction was adopted. 
 

  الخالصة
 

في المختبر  -عالية الكثافة ؛ وذات النواقص بالتدرج -تم في هذة الدراسة تحضير الخرسانة االسفلتية بنوعين
نماذج اسطوانية باستخدام طريقتين؛ االولى كانت طريقة مارشال التقليدية بالضغط بالمطرقة؛ حيث تم تحضير 

بنسب اسفلت مختلفة؛ بينما كانت الطريقة الثانية باستخدام الضغط بالحادلة المدولبة والعائدة لمختبـر بحـوث   
سم وباعتماد نفس نسـب   7*30*30المواصالت و الطرق البريطاني حيث تم تصنيع نماذج سقفية ذات ابعاد 

  .اذج السقفيةاالسفلت السابقة؛ تم استخراج عينات لباب من هذه النم
تعرضت جميع نماذج الخرسانة االسفلتية المشار اليها لفحوص الخصائص المارشالية؛ الشد غيـر المباشـر؛   

   .ثبات وتالصق هيفيم
اجري تحليل مقارن للنتائج وتم االستنتاج بان الخرسانة االسفلتية عالية الكثافة تكون بنوعيـة متفوقـة عنـد    

في التدرج وباستخدام الضغط بالعجلة المدولبة؛ بينمـا تعطـي الخرسـانة    مقارنتها بالخرسانة ذات النواقص 
                        .االســـفلتية ذات النـــواقص فـــي التـــدرج نوعيـــة افضـــل عنـــد ضـــغطها بالمطرقـــة
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