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Abstract 
     The design of improved asphalt mix is achieved by the use of three major 
variables , weight of scrap tires replaced by coarse base aggregate , particles size 
of scrap tires finally the weight of binder used (bitumen). 
 The improved asphalt mix (IAM) requires a balance between rut 
resistance and durability to resist cracking and moisture damage (stripping) 
.Accordingly several factors that influence rut resistance and durability are 
considered during the design process: 
    The mix consisted of binder (3.0-6.5) %wt. , scrap tires (10-30) wt% with 
particle size of (1-5) cm  , is achieved by the application of box-Wilson design 
program. 
 The improved mix is achieved by the use of both hot (wet) and cold (dry) 
processes for preparing the standard mix firstly under high temperature 168˚C 
with a continuous mixing for 2 hours then mould this hot mixture in standard 
molder found with the replacement of a coarse percent of aggregate by the 
different sizes of scrap tires (1-5)cm by the use of cold ( dry) technique , finally a 
compression step is achieved with 52 hut for 20 min for both sides of molder in 
order to compress the prepared specimens then leaved for 24 hrs from the stability 
of specimens before any tests applied  . 
 The results of selected variables are studied for prepared specimens to 
check different important properties (mechanical, physical, chemical, thermo-
mechanical and thermo-physical properties), then applied these result properties 
data in analytical computer programme software to check its fitting to design 
model selected and calculated the optimum properties and optimum variables for 
improved asphalt mix. 
 After-ward the computerize analysis results shows that an optimum mix 
No.(11) reached high stability and flexibility, also gave excellent physical and 
chemical properties as shown in present work below.    
 Also described in this work the application and comparison between 
standard and improved optimum asphalt mix. . 
 
Keywords: asphalt, scrap tires, preparation / properties / and application. 
 
  التصميم المثالي للخلطة االسفلتية المحسنة بأضافة االطارات المستهلكة

  الخالصة
تم باستخدام ثالثـة متغيـرات رئيـسية    قد ان اي عملية  تصميم الخلطة االسفلتية المحسنة       
وزن االطارات المستهلكة المستبدلة بالنسبة الوزنية لطبقـة جـريش الحـصى الخـشن              ( وهي
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االسفلتية القياسية، الحجم الحبيبي لالطارات المستهلكة ، وفي النهايـة وزن      المستخدم في الخلطة    
  ))).البتيومين(االسفلت االسمنتي او  (المادة الرابطة المستخدمة 

  وتحتاج هذه الخلطة االسفلتيه المحسنه تحتاج الى  إجراء موازنة بين مقاومة التصدع والتكسر              
ع والتلف الناتج عن الرطوبة وبناء عليه فـأن المتغيـرات    واطالة العمر التشغيلي لمقاومة التصد    

التي تزيد من مقاومة التصدع والعمر التشغيلي قد تم اخذها بنظر االعتبار في تـصميم الخلطـة          
وذلك بزيادة  كفاءة عملية الخلط والتفاعل اضافة الى المحسنات مثل االطارات المستهلكة لكـل               

ة، لذلك سوف نعتمد في تقيم الخلطه النهائية المحسنة علـى           من الطبقة االساس او الطبقة الرابط     
اساس هذه المتطلبات وباستخدام المتغيرات المذكورة اعاله وباسـتخدام البرنـامج التـصميمي             

               نـسبة المـادة الرابطـة   ( ولسن تم تصميم هذه التجارب ،فكانـت المتغيـرات كـاالتي       -بوكس
محتوى االطارات المستهلكة المستبدلة في الخلطةالمحـسنة       نسبة وزنيه ، نسبة     ) % 3.0-6.5(
  ).سم) 5-1(نسبة وزنيه ، الحجم الحبيبي لالطارات المستهلكه ) % 10-30(

    تم تنفيذ الخلطة االسفلتية المحسنة وعلى أساس المتطلبات والمتغيـرات الموضـحه اعـاله              
وذلك في تحضير الخلطـة     ) الرطبة(باستخدام تقنيتين رئيسية في التحضير وهي الطريقة الحارة         

            م  لمكونات الخلطـة المـصممة      ˚ 168القياسية والمستخدمة في التبليط عند درجة حرارة عالية         
مع التحريك المستمر لمدة ساعتين ثم  صب الخلطة الحـارة     ) أسمنت ، أسفلت    , حصو ،رمل   ( 

لمثبتة في الطبقة الـسميكه بنـسب        المخصصة لها مع استبدال نسبة من الحصى ا        بداخل القوال 
فـي  )الجافـة (، والطريقـة البـاردة      ) نسبة وزنية % 30-10(وزنية من  االطارات المستهلكه      

التطبيق، ثم يجري  بعد ذلك كبس ورص للعينات المحضرة ومن الجهتين باستخدام جهاز الرص           
 ساعة حتـى    24  دقيقة وبعدها تترك العينة المحضرة لمدة      20 ضربة لمدة    52الخاص وبمعدل   

  .تستقر العينة قبل اجراء اي فحص عليها
       وفي المرحلة التالية تم تطبيق هذه المتغيرات على الخلطة التصميمية المحسنة ثم قيـاس              

ــا  ــصميمية عليه ــم الخــصائص الت ــة (اه ــة , الميكانيكي ــة،والثرمو, الفيزيائي -والكيمياوي
ج هذه الفحوصات على البـرامج التـصميمية فـي          ، ثم تطبيق نتائ   ) فيزياوية-ميكانيكية،والثرمو

الحاسبوب اليجادالموديل المناسب لها، وبالتالي الوصول إلـى الخلطـة المثاليـة والخـصائص              
  .التطبيقية المثالية 

    أثبتت النتائج التحليلية في الحاسوب  الوصول إلى الخلطة المثاليـة وكانـت الخلطـة رقـم              
 االستقرارية والمرونة العاليـة  أضـافة الـى المقاومـة            ،حيث أعطت هذه الخلطة المحسنة    11

  .وكما موضح بالتفصيل في هذا البحث,الفزياوية والكيمياوية والحرارية 
    وفي المرحلة النهائية تم اجراء التطبيق النهائي والتصميمي للخلطة القياسية والخلطة المثالية            

ائجها فيما بعد على متن البحث فـي جـزء          المحسنة لبيان الفروقات بين الخلطتين والموضحة نت      
  .النتائج والمناقشة 
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