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صف األسفلتي الق الملخص: ام في الخلطات لمهّشم كركديم واتقنيات إعادة التَّأهيل المعتَِمدة على إعادة التَّدوير تَستخدم الرَّ

عادة ع العمل إفس موقنالمعاد تدويرها، تُعتبر طريقة إعادة التّدوير الكامل األكثر انتشارا في هذا المجال حيث يتّم في 

ّرغوي فلت الرد لكامل طبقات الّرصف األسفلتي القديم وجزء من طبقة األساس الحبيبي مع اإلستدوير وخلط على البا

 .واإلسمنت إلنتاج خلطة باردة جديدة تُستخدم كطبقة أساس

لخلطات  إلنشائيّةقدرة ادوليا ال وجود لقيم معتَمدة للمعامل اإلنشائي لخلطات الّرصف المعاد تدويرها على البارد، إنَّ ال

كنّها إنشائيّا ال لباردة ولديّة اصف المعاد تدويرها على البارد اُعتبِرت مكافئة للقدرة اإلنشائيّة للخلطات اإلسفلتيّة التقليالرّ 

تحديد إلنشائي لعامل اتكافئ الخلطات اإلسفلتيّة الساخنة بينما تكون متفّوقة على األساس الحبيبي التقليدي، ويستخدم الم

 .زم لتصميم سمك طبقات الّرصفالّرقم اإلنشائي الّال

ذه النّتائج هأسي، ومن ط الرّ في هذه الّدراسة تم استُخدم برنامج  الِكنِلير لحساب قيم انفعال الّشد األفقي وقيم انفعال الّضغ

بالّطرق  مستخدماستُخِدمت أقصى قيمتين لحساب المعامل اإلنشائي، استُخِدم قطاع رصف نموذجي قريب جدا من القطاع ال

مل، ومعامل دوير الكاة التّ لرئيسيّة في ليبيا، تّم إجراء هذه الحسابات لقيم مختلفة لكل ّ من، معامل الّرجوعيّة لطبقة إعادا

نشائي لمعامل اإلبين ا الّرجوعيّة لطبقة التّغطية، وسمك طبقة التّغطية، وتّمت مقارنة العالقة النّاتجة من هذه الحسابات

الّتي   )ia(MR = 30,000/0.14( ( عادة التّدوير الكامل بالعالقة التّجريبية المحافظة جّداومعامل الّرجوعيّة لطبقة إ

 .لحبيبي( لطبقة األساس ا0.14باوند/بوصة مربعة( ومعامل إنشائي )  30,000تكون مبنيّة على معامل رجوعيّة )

مل داللة معالكامل بلطبقة إعادة التّدوير ابنهاية تّم التّوّصل إلى معادلة يُمكن استخدامها لحساب المعامل اإلنشائي 

 .الّرجوعيّة لهذه الّطبقة

 (...لرصفإعادة التَّدوير الكامل، برنامج الِكنِلير، المعامل اإلنشائي لطبقة ا) الكلمات المفتاحية:
 
 
 

 .ةــدمـمق. ال1

أُجريتتتتتت عديتتتتتد متتتتتن الّدراستتتتتات إليجتتتتتاد الخصتتتتتائ  

متتتتتن جهتتتتتة لخلطتتتتتات متنّوعتتتتتة ُمعتتتتتادة التّتتتتتدوير، لكتتتتتن 

د أختترف فتتتدَن عتتتددما قلتتتيال متتتن الّدراستتتات أُجريتتتت لتحديتتت

قتتتتتتيم معتمتتتتتتدة للمعامتتتتتتل اإلنشتتتتتتائي لتلتتتتتتك الخلطتتتتتتات. 

 تختلتتتف قتتتيم المعتتتامالت اإلنشتتتائيّة بتتتاختالف كتتتّل  متتتن 

. أوضتتتتتتتحت [1]المتتتتتتتواد، والتتتتتتتّربط، وعمليّتتتتتتتة الخلتتتتتتتط 

دراستتتتتة إلعتتتتتادة التّتتتتتدوير وجتتتتتود تتتتتترابط قتتتتتوي بتتتتتين 

دة التّتتتتتدوير وخلطتتتتتتة المكتتتتتافئ اإلنشتتتتتائي لّطبقتتتتتتة معتتتتتا

 .[2]تقليديّة بنفس الّرابط 

دراسات عديتدة أُجريتت الختبتار الخصتائ  الميكانيكيّتة  

لخلطتتتات معتتتادة التّتتتدوير علتتتى البتتتارد توّصتتتلت إلتتتى أّن 

يتتوم متتن المعالجتتة  28معامتتل الّرجوعيّتتة للخلطتتات بعتتد 

( وإلتتى أعلتتى قلتتيال متتن psi 100,000يتتتراوم متتن )

(200,000 psiكمتا اقت ،) رحتت قتيم معتامالت إنشتائيّة

 0.23لخلطتتات معتتادة التّتتدوير علتتى البتتارد تتتتراوم متتن 

 .[4،5،3] 0.38إلى 

الهدف من هذه الّدراسة هتو إيجتاد المعامتل اإلنشتائي      

( باستتتخدام بعتتت  FDRaلّطبقتتة إعتتادة التّتتتدوير الكامتتل )

( Ruttingمعتايير التّشتتّوه التتّدائم والُمتمثّلتة فتتيّ التّختتّدد )

 (، ومقارنتةFatigue Cracksشتقّقات اإلجهاديّتة )والتّ 
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النّتتتائج متتع بعتت  المعتتادالت التّجريبيّتتة الُمستتتخدمة فتتي 

 إيجاد المعامل اإلنشائي.

( KENLAYERاستتتتتتتتتتتُخدم برنتتتتتتتتتتامج كن ليَتتتتتتتتتتر )     

لتحليتتتتتتل القطاعتتتتتتات وإيجتتتتتتاد قتتتتتتيم االنفعتتتتتتال المستتتتتتبّبة 

 أستتتيلمعتتتايير التّشتتتّوه التتتّدائم وهتتتيّ انفعتتتال الّضتتتغط الرّ 

(Vertical Compressive Strain وانفعتتتال )

 (.Horizontal Tensile Strainالّشد األفقي )

فتتتي هتتتذه الّدراستتتة تتتتَم استتتتخدام معتتتادلتين تجتتتريبيّتيّن   

ادلتة لمقارنة النّتائج المتحّصتل عليهتاّ المعادلتة األولتى مع

ا محافِظة جتدا وتم1.1تجريبيّة )معادلة ) ثّتل (( تُعطي قيمم

العالقتتة متتا بتتين معامتتل الّرجوعيّتتة لطبقتتة هتتذه المعادلتتة 

 . [6] الّطبقةمعادة التّدوير والمعامل اإلنشائي لنفس 

E = 30,000 ( ai / 0.14 )3            )1.1(  

 حيث إّنّ 

E    .معامل الّرجوعيّة للّطبقة المعاد تدويرها = 

ia     ا.= المعامل اإلنشائي للّطبقة المعاد تدويره 

رنتتة ( معادلتتة تجريبيّتتة بديلتتة لمقا2.1انيتتة )والمعادلتتة الثّ 

 . [7]النّتائج المتحّصل عليها في هذا البحث 

ai = 0.249(log E) – 0.977         )2.1(  

وباستتتتخدام نفتتتس قيمتتتة معامتتتل الّرجوعيّتتتة فتتتدّن المعادلتتتة 

( تُعطتتي قتتيم أعلتتى للمعامتتل اإلنشتتائي مّمتتا تُعطيتت  2.1)

ا لتين قتتد تتتّم استتتتخدامهم. كلتتتا المعتتتاد[8] (1.1المعادلتتة )

 بقتةلتقدير الحد األدنى والحد األعلى للمعامل اإلنشتائي لط

 (.FDR) أعتتتتتتتتتتتتادة التتتتتتتتتتتتتدوير لكامتتتتتتتتتتتتل الرصتتتتتتتتتتتتف

 

 منهجية البحث.1

تتتتتّم اختيتتتتار قطتتتتاعي رصتتتتف نمتتتتوذجيّين قتتتتريبي ن  1.1

جتتتدا متتتن القطاعتتتات المستتتتخدمة بتتتالّطرق الرئيستتتيّة فتتتي 

أ(. إّن 1.1ليبيتتتتتتتا كمتتتتتتتا هتتتتتتتو موّضتتتتتتت  فتتتتتتتي شتتتتتتتكل )

الختتتتتالف الّرئيستتتتي بتتتتين هتتتتذين القطتتتتاعين هتتتتو تغيّتتتتر ا

 .(5"،2سمك الّطبقة الّسطحيّة )"

  منّكّل من القطاعين النّموذجيّين يتألّف 

 ( طبقة سطحيّة متن خلطتة إستفلتيّة ستاخنةHMA 

Wearing Coarse بمعامل رجوعيّتة متغيّتر )

(300,000،400,000، 500,000 psi ،) 

 اخنة )طبقتة رابطتة متن خلطتة إستفلتيّة ستHMA 

Binder Coarse بستمك )inch) 6) وبتنفس ،

 تغيّر معامل الّرجوعيّة للّطبقة الّسطحيّة،    

 ( طبقتتتة أستتتاس حبيبتتتيGranular Base 

Coarse( بسمك )10inch وبمعامل رجوعيّة )

(30,000 psi،) 

 ( أستتاس تُرابتتيSubgrade بمعامتتل رجوعيّتتة )

(15,000 psi .) 

 

 ّرصف النّموذجيّينأ( خصائ  قطاعي ال 1.1شكل )
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اختيتتتتتتار قطتتتتتتاعي إعتتتتتتادة التّتتتتتتدوير الكامتتتتتتل  تتتتتتتمّ  .2.1

(FDR علتتتتى أستتتتاس استتتتتبدال الّطبقتتتتة الّرابطتتتتة فتتتتي )

ل القطتتتتاعين النّمتتتتوذجيين بطبقتتتتة إعتتتتادة التّتتتتدوير الكامتتتت

ب(. إّن االختتتتتالف 1.1كمتتتتا هتتتتو موّضتتتت  فتتتتي شتتتتكل )

 الّرئيستتي بتتتين هتتذين القطتتتاعين هتتتو تغيّتتر ستتتمك الّطبقتتتة

 . (5"،2الّسطحيّة )"

 

 إعتتتادة التتتتدوير لكامتتتل الرصتتتف كتتتّل متتتن قطتتتاعي     

(FDR يتألّف )ّمن  

 ( طبقة سطحيّة متن خلطتة إستفلتيّة ستاخنةHMA 

Wearing Coarse بمعامل رجوعيّتة متغيّتر )

(300,000،400,000، 500,000 psi  ،) 

 ( طبقتتتة إعتتتادة التّتتتدوير الكامتتتلFull-Depth 

Reclamation Layer بمعامتتتل رجوعيّتتتة )

تغيّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر م

(75,000،100,000،125,000،

150,000،175,000،200,000، 

225,000 psi ،) 

 ( طبقتتتة أستتتاس حبيبتتتيGranular Base 

Coarse( بسمك )10inch وبمعامل رجوعيّة )

(30,000 psi،) 

 ( أستتاس تُرابتتيSubgrade بمعامتتل رجوعيّتتة )

(15,000 psi.) 

 

استتتتتخدام محتتتتور مفتتتترد عليتتتت  ِحمتتتتل مكتتتتافئ  . تمممم   3.1

م إطتتتار مفتتترد فتتتي عمليّتتتة التّحليتتتل بحيتتتث كتتتان واستتتتخدا

( والّضتتغط داختتتل lb 9000الحمتتل علتتى كتتل إطتتار )

 (.psi 100اإلطار )

 

 

 FDR ب( خصائ  قطاعي 1.1شكل )

 

 إيجاد المعامل اإلنشائي . 2

Determination of Structural 

Coefficient: 

 باستتتتتخدام قتتتتيم معامتتتتل الّرجوعيّتتتتة تتتتتّم تحديتتتتد المعامتتتتل

طتتتتتة( للّطبقتتتتتات اإلستتتتتفلتيّة )الّستتتتتطحيّة والّراباإلنشتتتتتائي 

فتتتتي القطتتتتاع النّمتتتتوذجي وفقتتتتا لطريقتتتتة  شتتتتتو كمتتتتا هتتتتو 

(. وذلتتتتتتتتتك لغتتتتتتتتتر  1.1موّضتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتي جتتتتتتتتتدول )

استتتتخدامها لحستتتتاب المعامتتتتل اإلنشتتتتائي وفتتتت  المعادلتتتتة 

(3.1.) 

 ( المعامل اإلنشائي للّطبقات اإلسفلتيّة.1.1جدول )

معامل الرجوعية لطبقة 
 كاملإعادة التدوير ال

 ) (psi)HMA(E 

500,000 400,000 300,000 

معامل االنشائي لطبقة 
  إعادة التدوير الكامل

)FDRa( 

0.47 0.42 0.36 
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 استتتتتُخدم برنتتتتامج كنليتتتتر لتحليتتتتل القطاعتتتتات النّموذجيتتتتة

ي وذلتتك لتحديتتد أقصتتى قتتيم لكتتّل متتن انفعتتال الّشتتد األفقتت

 وانفعتتتتال الّضتتتتغط الّرأستتتتي بتغيِيتتتتر معامتتتتل الّرجوعيّتتتتة

لّطبقتتتتتات اإلستتتتتفلتيّة كمتتتتتا هتتتتتو موّضتتتتت  فتتتتتي جتتتتتدول ل

(2.1.) 

( أقصتتتتى قتتتتيم النفعتتتتالي الّشتتتتد والّضتتتتغط 2.1جتتتتدول )

للقطاعتتتتتتات النّموذجيّتتتتتتتة بتغييتتتتتتتر معامتتتتتتتل الّرجوعيّتتتتتتتة 

 للّطبقات اإلسفلتيّة.

 
EHMA  
(psi) 

500,000 400,000 300,000 

HHMA1 
=2'' 

HTS -1.53E-04 -1.77E-04 -2.10E-04 

VCS 2.15E-04 2.37E-04 2.66E-04 

HHMA1 

=5'' 

HTS -9.583E-05 -1.115E-04 -1.341E-04 

VCS 1.386E-04 1.549E-04 1.776E-04 

 حيت ان:

HTS  انفعال الشد االفقي =(Horizontal Tensile 

Strain 

VCS( انفعال الضغط الراسي =Vertical 

Compressive Strain 

إعتتتادة  كمتتا استتتخدم برنتتتامج كنليتتر فتتي تحليتتتل قطاعتتات

لتحديتتتتد أقصتتتتى قتتتتيم  (FDRتتتتتدوير كامتتتتل الرصتتتتف )

لكتتتتتّل متتتتتتن انفعتتتتتتال الّشتتتتتد األفقتتتتتتي وانفعتتتتتتال الّضتتتتتتغط 

لطبقتتتتة إعتتتتادة الّرأستتتتي. ولحستتتتاب المعامتتتتل اإلنشتتتتائي 

( يتتتتتتّم حستتتتتاب ستتتتتمك FDRa)تتتتتتدوير كامتتتتتل الرصتتتتتف 

إعتتتتتادة  المكتتتتتافئ  وهتتتتتو ستتتتتمك طبقتتتتتة (FDR)طبقتتتتتة 

الّتتتذي يُعطتتتي انفعتتتتاال  FDR)) تتتتدوير كامتتتل الرصتتتتف

يّتتتتة اويا لالنفعتتتتال المتولِّتتتتد فتتتتي القطاعتتتتات النّموذجُمستتتت

لحتتتتتالتي انفعتتتتتال الّشتتتتتد وانفعتتتتتال الّضتتتتتغط. ولحستتتتتاب 

 (FDR) إعتتتتادة تتتتتدوير كامتتتتل الرصتتتتف ستتتتمك طبقتتتتة

 المكتتتافئ يتطلّتتتب إيجتتتاد عالقتتتة تتتتربط بتتتين ستتتمك طبقتتتة

وقتتتيم االنفعتتتال  FDR)إعتتتادة تتتتدوير لكامتتتل الرصتتتف )

ئي امتتتل اإلنشتتتاالمقابلتتتة لهتتتا. وبالتّتتتالي يتتتتّم حستتتاب المع

(FDRa من خالل العالقة التّالية )[8]ّ 

aFDR = ( HHMA2 / HFDR ) aHMA        )3.1(    

 إَن:حيث 

FDRa =  المعامتتتتتل اإلنشتتتتتائي لطبقتتتتتة إعتتتتتادة التّتتتتتدوير

 الكامل.

HMAa =  المعامتتتتتتل اإلنشتتتتتتائي للّطبقتتتتتتة الّرابطتتتتتتة فتتتتتتي

 القطاع النموذجي. 

2HMAH = ع ستتتتتتتمك الّطبقتتتتتتتة الّرابطتتتتتتتة فتتتتتتتي القطتتتتتتتا

 النّموذجي. 

FDRH    إعتتتادة تتتتدوير كامتتتل الرصتتتف= ستتتمك طبقتتتة 

(FDR). .المكافئ 

 مناقشة الن تائج:  .3

 المكافئ.المعامل اإلنشائي والسمك  1.3

 طبقتتتة إعتتتادة ( عيّنتتتة متتن قطاعتتتات2.1يوِضتت  شتتتكل ) 

 .(FDR) تدوير كامل الرصف

 

 .FDR( عيّنة من قطاعات 2.1شكل )

 

ال الّشتتتتتتد األفقتتتتتتي ( قتتتتتتيم انفعتتتتتت3.1يوّضتتتتتت  جتتتتتتدول )

وذلتتتتتتك نتتتتتتتاج تحليتتتتتتل  FDRالمقابلتتتتتتة لستتتتتتمك طبقتتتتتتة 

 (.2.1القطاع الموّض  في شكل )

 .FDR( انفعال الّشد المقابل لسمك طبقة 3.1جدول )

معامل الرجوعية لطبقة إعادة تدوير كامل 

 (psi FDRE 100,000 =الرصف )

معامل الرجوعية لطبقة الخلطة االسفلتية 

 (psi= 400,00 HMAE 0الساخنة )

سمك طبقة إعادة 

تدوير كامل الرصف 

FDR (inch) 

 انفعال الشد االفقي

سمك الطبقة 

الخلطة االسفلتية 

 HMA2H الساخنة

 (inch) 

 انفعال الشد االفقي

6 -3.265E-04 6 -1.765E-04 

8 -2.484E-04   

10 -1.926E-04   

12 -1.526E-04   
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 ( العالقتتتتة متتتتا بتتتتين ستتتتمك طبقتتتتة3.1يوّضتتتت  شتتتتكل )

وانفعتتتال الّشتتتد  (FDR) إعتتتادة تتتتدوير كامتتتل الرصتتتف

األفقتتتتتتي حستتتتتتب البيانتتتتتتات الموّضتتتتتتحة فتتتتتتي الجتتتتتتدول 

 Microsoft Excelالّستتتتاب . وباستتتتتخدام برنتتتتامج 

و هتتتتتتتّم إيجتتتاد المعادلتتتة التتتتي تُمثّتتتل هتتتذه العالقتتتة كمتتتا 

 (.3.1مدّون في شكل )

 

 (FDRإعادة التدوير الكامل ) ( سمك طبقة3.1شكل )

 الشد الراسيكدالة في انفعال 

 طبقتتتة إعتتتادة وبُمستتتاوات انفعتتتالي الّشتتتد لكتتتّل  متتتن قطتتتاع

والقطتتتتاع النّمتتتتوذجي  FDR) تتتتدوير كامتتتتل الرصتتتتف )

(( وباستتتتتتخدام المعادلتتتتة المبيّنتتتتتة بشتتتتتكل 3.1)جتتتتدول )

 عتتتادة تتتتدوير كامتتتل الرصتتتف إ ( فتتتدّن ستتتمك طبقتتتة3.1)

)FDR( ( المكتتتتتافئFDRH لستتتتتمك الّطبقتتتتتة الّرابطتتتتتة )

 في القطاع النّموذجي تكون قيمت  كالتّالي ّ 

HFDR = 10.78'' 

ي بتتالتّعوي  بقتتيم كتتّل  متتن، ستتمك الّطبقتتة الّرابطتتة فتت     

''( والمعامتل اإلنشتائي HMA2H 6 =القطتاع النّمتوذجي )

(= 0.42 HMAaلهذه ) قابتل لمعامتل رجوعيّتة الّطبقة الم

(= 400,000 psi HMAE( ) ( وستمك .11)جتدول)

المكتتتتافئ  FDR( إعتتتتادة تتتتتدوير كامتتتتل الرصتتتتف طبقتتتتة

(= 10.78 FDRH( في المعادلة ،)''يتّم الحصول .13 )

( لحالتة انفعتال الّشتد FDRaعلى قيمتة المعامتل اإلنشتائي )

علتتتى النّحتتتو  (2.1) فتتتي شتتكلاالفقتتي للقطتتتاع الموّضتت  

 التّاليّ

aFDR = (6/10.78) *0.42 = 0.234 

م ( يُبتتيّن قتتي4.1ولحالتتة انفعتتال الّضتتغط فتتدّن جتتدول )     

وذلتك  FDRانفعال الّضغط الّرأسي المقابلة لسمك طبقتة 

 (.2.1نتاج تحليل القطاع الموّض  في شكل )

 

( انفعال الّضغط الّرأسي الُمناظر لسمك 4.1جدول )

 .FDR) إعادة التدوير لكامل الرصف طبقة

 

 ( العالقتتتتة متتتتا بتتتتين ستتتتمك طبقتتتتة4.1يوّضتتتت  شتتتتكل )

وانفعتتتتتتتال FDR))إعتتتتتتتادة تتتتتتتتدوير كامتتتتتتتل الرصتتتتتتتف 

الّضتتتتتتغط الّرأستتتتتتي حستتتتتتب النّتتتتتتتائج الموّضتتتتتتحة فتتتتتتي 

ة الجتتتتدول الّستتتتاب . والمعادلتتتتة التتتتتي تمثّتتتتل هتتتتذه العالقتتتت

مبيّنتتتتة بتتتتنفس الّشتتتتكل استتتتتُخدمت إليجتتتتاد ستتتتمك طبقتتتتة 

المكتتتافئ الّتتتذي  (FDR)إعتتتادة تتتتدوير كامتتتل الرصتتتف 

عطتتتتي انفعتتتتال ضتتتتغط مستتتتاو  النفعتتتتال الّضتتتتغط عنتتتتد يُ 

ستتتتتتط  األستتتتتتاس التّرابتتتتتتي فتتتتتتي القطتتتتتتاع النّمتتتتتتوذجي 

 (( على النّحو التّاليّ 4.1)جدول )

HFDR = 9.34'' 

 

إعادة تدوير كامل الرصف  ( سمك طبقة4.1شكل )

(FDR) كدالة في انفعال الّضغط الّرأسي. 

امل ( نتحّصل على قيمة المع3.1وباستخدام المعادلة )

 لحالة انفعال الّضغط على الّنحو التّاليّ FDRaاإلنشائي 

y = 21.668e3961.1x

R² = 0.998
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معامل الرجوعية لطبقة إعادة تدوير كامل 

 (psi FDRE 100,000 =لرصف )ا

معامل الرجوعية لطبقة الخلطة االسفلتية 

 (psi HMAE 400,000 =الساخنة )

سمك طبقة إعادة 

تدوير كامل 

 FDRالرصف 

(inch) 

 انفعال الضغط الراسي

سمك الطبقة 

الخلطة االسفلتية 

 HMA2H الساخنة

 (inch) 

انفعال الضغط 

 الراسي

6 3.352E-04 6 2.367E-04 

8 2.684E-04   

10 2.201E-04   

12 1.839E-04   
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aFDR = (6/9.34) *0.42 = 0.270. 

ل من خالل الحسابات الّسابقة اتّض  أن قيَمة المعام 

 د( النّاتجة من حالة انفعال الشّ 0.234FDRa=اإلنشائي )
( 0.270FDRa=كانت أقل من قيَمة المعامل اإلنشائي )

  انفعال الّضغط.النّاتجة من حالة 
جوعي مة لطبقمة  2.3 ممل إعمادة تمدوير كاتأثير معاممل الر 

 : FDRaعلى قي  المعامل اإلنشائي (FDRالرصف )

ة تتتتّم فتتتي هتتتذه الّدراستتتة استتتتخدام قتتتيم معامتتتل الّرجوعيّتتت

تتتتتراوم  (FDR)إعتتتادة تتتتدوير كامتتتل الرصتتتف لطبقتتتة 

(. psi 225,000( إلتتتتى )psi 75,000متتتتن )

ة قتتتة متتتا بتتتين معامتتتل الّرجوعيّتتت( العال5.1يُبتتتيّن شتتتكل )

 (FDR)إعتتتتتتتتادة تتتتتتتتتدوير كامتتتتتتتتل الرصتتتتتتتتف لطبقتتتتتتتتة 

حتتتتتتتالتي استتتتتتتتخدام  فتتتتتتتي FDRaوالمعامتتتتتتتل اإلنشتتتتتتتائي 

 انفعال الّشد األفقي وانفعال الّضغط الّرأسي.

 

( العالقة ما بين معامل الّرجوعيّة لطبقة 5.1شكل )

والمعامل اإلنشائي  (FDR)إعادة تدوير كامل الرصف 

 لحالتي انفعال الّشد والّضغط. لنفس الّطبقة

يتّض  من الّشكل بأنَّ قيم المعامل اإلنشائي تزداد       

(، ويتبيّن من خالل FDREبزيادة قيم معامل الّرجوعيّة )

استخدام عّدة قيم لمعامل الّرجوعيّة أّن نتائج انفعال الّشد 

األفقي ما زالت تُعطي قيما أقل للمعامل اإلنشائي مّما 

 ائج انفعال الّضغط الرأسي.تُعطي  نت

 

 

جوعي ة للط بقة الس طحي ة  3.3 تأثير معامل الر 

(HMAE على قي  المعامل اإلنشائي)FDRa. 

دول جللّطبقة الّسطحيّة يُبيّن  الّرجوعيّةبتغيّر معامل 

( نتائج المعامل اإلنشائي المناظرة لقيم معامل 5.1)

 (FDR)إعادة تدوير كامل الرصف الّرجوعيّة لطبقة 

 باستخدام انفعال الّشد األفقي.

( نتائج المعامل اإلنشائي المناظرة لقيم 5.1جدول )

إعادة تدوير كامل الرصف معامل الّرجوعيّة لطبقة 

(FDR) لة حابتغيّر معامل الّرجوعيّة للّطبقة الّسطحيّة ل

 الّشد.انفعال 

 (HTS) انفعال الشد االفقي

=  HMAE

300,000 psi 

=  HMAE

400,000 psi 

=  HMAE

500,000 psi 

FDRa 
EFDR  

(psi) 
FDRa 

 FDRE 

(psi) 
FDRa 

EFDR  

(psi) 

0.21 75,000 0.22 75,000 0.23 75,000 

0.23 100,000 0.23 100,000 0.24 100,000 

0.24 125,000 0.25 125,000 0.26 125,000 

0.26 150,000 0.27 150,000 0.27 150,000 

0.28 175,000 0.28 175,000 0.28 175,000 

0.29 200,000 0.30 200,000 0.3 200,000 

0.31 225,000 0.31 225,000 0.31 225,000 

 

(( 4.1)جتتتدول باستتتتخدام معيتتتار انفعتتتال الّشتتتد األفقتتتي )

( العالقتتتتتتتة متتتتتتتا بتتتتتتتين معامتتتتتتتل 6.1يُوّضتتتتتتت  شتتتتتتتكل )

إعتتتتتتادة تتتتتتتدوير كامتتتتتتل الرصتتتتتتف لطبقتتتتتتة  الّرجوعيّتتتتتتة

(FDR)  والمعامتتتتتل اإلنشتتتتتائيFDRa  لتتتتتثالث حتتتتتاالت

لمعامتتتتتل الّرجوعيّتتتتتة للّطبقتتتتتة الّستتتتتطحيّة. ياُلحتتتتتظ متتتتتن 

الّستتتتطحيّة الّشتتتتكل أّن تغيّتتتتر معامتتتتل الّرجوعيّتتتتة للّطبقتتتتة 

لتتتيس لهتتتا تتتتأثير ملحتتتوظ علتتتى قتتتيم المعامتتتل اإلنشتتتائي 

FDRa. 

 
 ( العالقة ما بين معامل الّرجوعية والمعامل6.1شكل )

 (FDR)إعادة تدوير كامل الرصف اإلنشائي لطبقة 

ل فعابتغيّر معامل الّرجوعيّة للطبقة الّسطحيّة لحالة ان
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بيّن يُ  الّسطحيّةللّطبقة  الّرجوعيّةبتغّير معامل وأيضا 

( نتائج المعامل اإلنشائي الُمناظرة لقيم 6.1جدول )

باستخدام معيار انفعال  FDRلطبقة  الّرجوعيّةمعامل 

 الّضغط الّرأسي.

( نتائج المعامل اإلنشائي المناظرة لقيم 6.1جدول )

إعادة تدوير كامل الرصف معامل الّرجوعيّة لطبقة 

(FDR) لة حالّطبقة الّسطحيّة لبتغيّر معامل الّرجوعيّة ل

 الّضغط.انفعال 

 (VCS) انفعال الضغط الراسي

= HMAE 

 300,000 psi 

= HMAE 

 400,000 psi 

=  HMAE 

500,000 psi 

FDRa 
EFDR  

(psi) 
FDRa 

 FDRE 

(psi) 
FDRa 

EFDR  

(psi) 

0.23 75,000 0.25 75,000 0.26 75,000 

0.26 100,000 0.27 100,000 0.28 100,000 

0.28 125,000 0.29 125,000 0.30 125,000 

0.29 150,000 0.31 150,000 0.32 150,000 

0.31 175,000 0.32 175,000 0.33 175,000 

0.32 200,000 0.34 200,000 0.35 200,000 

0.33 225,000 0.35 225,000 0.36 225,000 

 

ولحالتتتتتة استتتتتتتخدام معيتتتتتتار انفعتتتتتتال الّضتتتتتتغط الّرأستتتتتتي 

( العالقتتتتتة متتتتتا 7.1يُوّضتتتتت  شتتتتتكل )(( 6.1)جتتتتتدول )

إعتتتتادة تتتتتدوير كامتتتتل لطبقتتتتة  الّرجوعيّتتتتةبتتتتين معامتتتتل 

 FDRaوالمعامتتتتتتتتتتتل اإلنشتتتتتتتتتتتائي  (FDR)الرصتتتتتتتتتتتف 

. لتتتتثالث حتتتتاالت لمعامتتتتل الّرجوعيّتتتتة للّطبقتتتتة الّستتتتطحيّة

ياُلحتتتتتتظ متتتتتتن الّشتتتتتتكل أّن زيتتتتتتادة معامتتتتتتل الّرجوعيّتتتتتتة 

( تعمتتتل علتتتى زيتتتادة بستتتيطة HMAEللّطبقتتتة الّستتتطحيّة )

عنتتتد نفتتتس قتتتيم معامتتتل  FDRaمتتتل اإلنشتتتائي لقتتتيم المعا

إعتتتتتتادة تتتتتتتدوير كامتتتتتتل الرصتتتتتتف الّرجوعيّتتتتتتة لطبقتتتتتتة 

(FDR). 

 

( العالقة ما بين معامل الّرجوعية والمعامل 7.1شكل )

 (FDR)إعادة تدوير كامل الرصف اإلنشائي لطبقة 

بتغيّر معامل الّرجوعيّة للطبقة الّسطحيّة لحالة انفعال 

 الّضغط.

ة بقار أّن تغيّر معامل الّرجوعيّة للطّ باألخذ في االعتب

ة طبقلالّسطحيّة ل  تأثير بسيط على قيم المعامل اإلنشائي 

بالتّالي فقد تّم  (FDR)إعادة تدوير كامل الرصف 

 وذلك لغر  إيجاد( 4.1استخدام المعادلة اإلحصائيّة )

 ليّتّامتوّسط نتائج المعامل اإلنشائي للحاالت الثاّلث كال

aFDR = X̅ - 2σ                         (4.1) 

:  حيث إن 
 X̅  المتوسط الحسابي لحاالت نتائج المعامل =

 اإلنشائي.
σ =  االنحراف المعياري لحاالت لنتائج المعامل

 اإلنشائي.
 

باستتتتتتتتتخدام  FDRaنتتتتتتتتائج قتتتتتتتتيم المعامتتتتتتتتل اإلنشتتتتتتتتائي 

 ولمقارنتتتة هتتتذه (.7.1( ُمبيّنتتتة بجتتتدول )4.1المعادلتتتة )

 اب قتتتتيم المعامتتتتل اإلنشتتتتائي باستتتتتخدامالنتتتتتائج تتتتتّم ِحستتتت

( 2.1( و )1.1المعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادلتين التّجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريبيّتين )

 (.8.1والُموّضحة نتائجها بجدول )

لة ( نتائج المعامل اإلنشائي باستخدام المعاد7.1جدول )

 ( .2( لحالة سمك الّطبقة الّسطحيّة )"4.1)
 (HTS) انفعال الشد االفقي

EFDR 
(psi) 

FDRa 
االنحراف 

 (σ) المعياري
 (X̅متوسط )

75,000 0.20 0.008 0.22 

100,000 0.22 0.008 0.23 

125,000 0.24 0.007 0.25 

150,000 0.25 0.006 0.26 

175,000 0.27 0.004 0.28 

200,000 0.29 0.003 0.30 

225,000 0.31 0.001 0.31 

 

( نتائج المعامل اإلنشائي باستخدام 7.1جدول )تابع 

 ( .2لحالة سمك الّطبقة الّسطحيّة )"( 4.1المعادلة )
 (VCS) انفعال الضغط الراسي

EFDR 
(psi) 

FDRa 
االنحراف 

 (σ)المعياري 
 (X̅متوسط )

75,000 0.22 0.011 0.25 

100,000 0.25 0.012 0.27 

125,000 0.26 0.012 0.29 

150,000 0.28 0.014 0.31 

175,000 0.29 0.014 0.32 

200,000 0.30 0.015 0.34 

225,000 0.32 0.016 0.35 
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( نتائج المعامل اإلنشائي باستخدام 8.1جدول )

 (.2.1( و)1.1المعادلتين )
eq (1.1) eq ( .12 ) 

FDRa 
FDRE 

(psi) FDRa 
EFDR  

(psi) 

0.19 75,000 0.24 75,000 

0.21 100,000 0.27 100,000 

0.23 125,000 0.29 125,000 

0.24 150,000 0.31 150,000 

0.25 175,000 0.33 175,000 

0.26 200,000 0.34 200,000 

0.27 225,000 0.36 225,000 

 

 
( مقارنة بين نتائج المعامل اإلنشائي من 8.1شكل )

( 1.1( والمعادلتين التجريبيّتين )4.1المعادلة )

(.2.1و)  

 و( 7.1)( يُمثِّل النّتائج المبيّنة بالجدولين 8.1شكل )   

( 1.1)التّجريبيّة  أّن المعادلة لّشكل ياُلحظا(. من 8.1)

 ادلةلمعتُمثّل قيم الحد األدنى لنطاق المعامل اإلنشائي، وا

مل ( تُمثِّل الحد األعلى لنطاق المعا2.1التّجريبيّة )

تي حالاإلنشائي. وكذلك ياُلحظ أّن قيم المعامل اإلنشائي ل

د لحا انفعال الّشد والّضغط الُمتحّصل عليها تقع بين قيم

األدنى والحد األعلى للمعامل اإلنشائي الّناتجة من 

ئي (، وأّن قيم المعامل اإلنشا2.1( و )1.1المعادلتين )

ق نطالحالة انفعال الّشد تكون األقرب لقيم الحد األدنى ل

 ((. 1.1المعامل اإلنشائي )المعادلة )

 

 

علمممى قمممي   الط بقمممة الس مممطحي ةتمممأثير سممممك  4.3

 . FDRaالمعامل اإلنشائي 

بقة طّن النّتائج الّسابقة كانت مبنيّة على أساس سُمك إ

(. وحتّى يتبيّن تأثير سمك 2HMA1 H =''سطحيّة )

 على قيم المعامل اإلنشائي أُعيدت الّطبقة الّسطحيّة

 الطُبقةالحسابات السابقة لكافة القطاعات بتغيير سمك 

. ونتائج هذه الحسابات HMA1H (=5إلى )" الّسطحيّة

ّض  قيم المعامل اإلنشائي لهذا السمك في جدول تُو

  (.4.1( وفقا للمعادلة )9.1)

لة ل اإلنشائي باستخدام المعاد( نتائج المعام9.1جدول )

 ( .5( لحالة سُمك الّطبقة الّسطحيّة )"4.1)
 (HTS) انفعال الشد االفقي

EFDR  

(psi) FDRa 
االنحراف 

 (σ)المعياري 
 (X̅متوسط )

75,000 0.21 0.004 0.22 

100,000 0.22 0.005 0.23 

125,000 0.24 0.004 0.25 

150,000 0.26 0.003 0.26 

175,000 0.28 0.002 0.28 

200,000 0.29 0.001 0.30 

225,000 0.31 0.001 0.31 

 

( نتائج المعامل اإلنشائي باستخدام 9.1جدول )تابع 

 ( .5"( لحالة سُمك الّطبقة الّسطحيّة )4.1المعادلة )
 (VCS) انفعال الضغط الراسي

EFDR  

(psi) 
FDRa 

االنحراف 
 (σ)المعياري 

 (X̅متوسط )

75,000 0.22 0.005 0.227 

100,000 0.24 0.006 0.251 

125,000 0.26 0.007 0.272 

150,000 0.28 0.008 0.291 

175,000 0.29 0.009 0.308 

200,000 0.31 0.010 0.324 

225,000 0.32 0.011 0.339 

 

 ( يمثّتتتل النّتتتتائج، المبنيّتتتة علتتتى أستتتاس كتتتّل  9.1شتتتكل )

متتتن معيتتتاري انفعتتتال الّشتتتد والّضتتتغط الُمتحّصتتتل عليهتتتا 

 5إلتتتتتتى '' 2متتتتتتن '' لّطبقتتتتتتة الّستتتتتتطحيّةبتغيِيتتتتتتر ستتتتتتمك ا

لمعرفتتتتتتة تتتتتتتأثير هتتتتتتذا التغي تتتتتتر علتتتتتتى قتتتتتتيم المعامتتتتتتل 

    (.9.1( و )7.1اإلنشائي، المبيّنة بالجدولين )
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ير تغيّر سمك الّطبقة الّسطحيّة على قيم ( تأث.19شكل )

 المعامل اإلنشائي باستخدام حالتي الّشد والّضغط.

تي من خالل المقارنة ما بين قيم المعامل اإلنشائي لحال

 ( ياُلحظ أنّ  ال يوجد5"،2)" الّطبقة الّسطحيّةسمك 

ل على قيم المعام الّطبقة الّسطحيّةتأثير ملحوظ لسمك 

 اإلنشائي.

يها أّن وأخذما في االعتبار من الّنتائج المتحّصل عل      

م أ ّما مقل المعامل اإلنشائي لحالة انفعال الّشد تُعطي قيما

ة تُعطي  حالة انفعال الّضغط، نخل  إلى تحديد المعادل

استنادا على حالة  FDRaالنّهائية للمعامل اإلنشائي 

 تمّ  Microsoft Excelانفعال الّشد، وباستخدام برنامج 

 على هذه المعادلة على النحو التّاليّ الحصول

aFDR = 7E-07(EFDR) + 0.1512        (5.1) 

:حيث   إن 

FDRa  إعادة تدوير كامل = المعامل اإلنشائي لطبقة

 ،(FDR)الرصف 

FDRE  إعادة تدوير كامل = معامل الرجوعية لطبقة

  .(FDR)الرصف 

  (.10.1وهذه المعادلة مبيّنة بالّرسم بشكل )

 

 اإلنشائي.( النّتائج النِّهائيّة للمعامل 10.1شكل )

جوعي   5.3 صف ومعامل الر  ة العالقة ما بين عمر الر 

  .FDRوسمك طبقة  FDRلطبقة 

ب تّم إيجاد هذه العالقة عبر حسا ّاألولىالحالة في 

(. يعتمد العمر Fatigue Lifeالعمر اإلجهادي )

ل نتائج اإلجهادي على أقصى انفعال شد، ومن خال

تحليل القطاعات فقد ُحّددت قيم أقصى انفعال شد 

بتغيير سمك  FDRلمختلف قيم معامل الّرجوعيّة لطبقة 

ة القهذه الّطبقة. تّم حساب العمر اإلجهادي باستخدام الع

  ّ[9] التالية

Nf1 = f1 (ϵt)-f2 (EFDR)-f3               (6.1) 

:حيث   إن 

1fN =  تكرار التّحميل لمنع العدد المسموم ب  من

 من التّشقّقات اإلجهاديّة من الوصول لحّد معيّن محّددا

% من المساحة الّسطحيّة 02 – 10)قبل الوكالة 

 .]9] للّرصف(

tϵ  إعادة تدوير كامل الرصف= انفعال الشد أسفل طبقة 

(FDR)  . 

FDRE  إعادة تدوير كامل = معامل الرجوعية لطبقة

 .(FDR)الرصف 

1f ،2f ،3f  ( معامالت التّراجع =Regression 

Coefficientفدَن  [ 10](، وحسب وكالة معهد اإلسفلت

ّ 

1f  =0.0796   ،2f  =3.291  ،3f  =0.854   

مر ب عُ ّ تّم إيجاد العالقة عبر حسا لحالة الث انيةوفي ا

(. يعتمد عُمر التّخّدد على Rutting Lifeالتّخّدد )

عُمر التّخّدد وفقا  أقصى انفعال ضغط، وقد تّم حساب

 ّ [9] التّاليةللعالقة 

Nf2 = f4 (ϵv)-f5                  (7.1) 

 حيث إن  : 

f2N  العتتتدد المستتتموم بتتت  متتتن تكتتترار التّحميتتتل لمنتتتع =

التّختتتتّدد متتتتن الوصتتتتول لحتتتتّد  معتتتتيّن محتتتتّددا متتتتن قبتتتتل 

 . ]9](inch 0.5الوكالة )
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vϵ  انفعتتتتال الّضتتتتغط الّرأستتتتي عنتتتتد ستتتتط  األستتتتاس =

 بي.التّرا

4f ،5f  معامالت التّراجع، وحسب وكالة معهد =

=   4f   =09-1.365E ، 5fفدّنّ [ 10] اإلسفلت

4.477  

( 1fN( نتائج العمر اإلجهادي )10.1يُبيِّن جدول )     

 يّةبداللة كّل  من انفعال الّشد األفقي، معامل الّرجوع

                                                                                            .FDR، وسمك طبقة FDRلطبقة 

 psi)( نتائج العمر اإلجهادي 10.1جدول )

=300,000HMA=2'' , EHMA1H). 

= 300,000 psi HMAE 

  FDRH
(inch) 

            FDRE
(psi) 

 انفعال الشد االفقي

(HTS) 

العمر االجهادي 
(1fN( 

6 75,000 -3.64E-04 3.49E+05 

6 100,000 -3.34E-04 4.61E+05 

6 125,000 -3.09E-04 5.96E+05 

6 150,000 -2.88E-04 7.53E+05 

6 175,000 -2.70E-04 9.31E+05 

6 200,000 -2.55E-04 1.13E+06 

6 225,000 -2.41E-04 1.35E+06 

8 75,000 -2.79E-04 8.39E+05 

8 100,000 -2.54E-04 1.14E+06 

8 125,000 -2.33E-04 1.51E+06 

8 150,000 -2.16E-04 1.93E+06 

8 175,000 -2.02E-04 2.42E+06 

8 200,000 -1.90E-04 2.97E+06 

8 225,000 -1.79E-04 3.59E+06 

 

 psi( نتائج العمر اإلجهادي )10.1جدول )تابع 

=300,000HMA=2'' , EHMA1H). 

= 300,000 psi HMAE 

  FDRH

(inch) 

EFDR            

(psi) 

 انفعال الشد االفقي

(HTS) 

العمر االجهادي 

(f1N( 

10 75,000 -2.17E-04 1.91E+06 

10 100,000 -1.96E-04 2.65E+06 

10 125,000 -1.80E-04 3.55E+06 

10 150,000 -1.66E-04 4.60E+06 

10 175,000 -1.55E-04 5.83E+06 

10 200,000 -1.45E-04 7.22E+06 

10 225,000 -1.37E-04 8.76E+06 

12 75,000 -1.72E-04 4.08E+06 

12 100,000 -1.55E-04 5.72E+06 

12 125,000 -1.42E-04 7.75E+06 

12 150,000 -1.31E-04 1.01E+07 

12 175,000 -1.21E-04 1.29E+07 

12 200,000 -1.14E-04 1.61E+07 

12 225,000 -1.07E-04 1.97E+07 

عال الّشد تقل كلما زاد سمك ياُلحظ من الجدول أّن قيم انف

الّطبقة بينما تتزداد كلّمتا قتلَّ معامتل الّرجوعيّتة.  ويوّضت  

، وياُلحتظ مقارنمة نتمائج العممر اإلجهماد ( 11.1شكل )

من الّشكل أَن العمر اإلجهادي يزداد بزيادة كّل  من سمك 

 الّطبقة ومعامل الّرجوعيّة.

 

                 ( مقارنتتتتتتتة نتتتتتتتتائج العمتتتتتتتر اإلجهتتتتتتتادي 11.1شتتتتتتتكل )

 (=300,000 psiHMA=2'' , EHMA1H.) 

( f2N( نتتتتتتائج عمتتتتتر التّختتتتتّدد )11.1ويبتتتتتيّن جتتتتتدول )

بداللتتتة كتتتتّل  متتتن انفعتتتتال الّضتتتغط الّرأستتتتي عنتتتد ستتتتط  

إعتتتتتادة األستتتتتاس التّرابتتتتتي، معامتتتتتل الّرجوعيّتتتتتة لطبقتتتتتة 

، وستتتتتتتمك طبقتتتتتتتة (FDR)تتتتتتتتدوير كامتتتتتتتل الرصتتتتتتتف 

FDR. 

( بداللتتة f2Nّدد )( نتتتائج عمتتر التّختت11.1ويبتتيّن جتتدول )

كتتتّل  متتتن انفعتتتال الّضتتتغط الّرأستتتي عنتتتد ستتتط  األستتتاس 

إعتتتادة تتتتدوير كامتتتل التّرابتتتي، معامتتتل الّرجوعيّتتتة لطبقتتتة 

إعتتتادة تتتتدوير كامتتتل ، وستتتمك طبقتتتة (FDR)الرصتتتف 

 .(FDR)الرصف 

 

 

HMA1H , ''2=( نتائج عمر التّخّدد ) 11.1جدول )

=300,000 psiHMAE.) 
= 300,000 psi HMAE 

  FDRH

(inch) 

            FDRE

(psi) 

 انفعال الضغط الراسي

(VCS) 

عمر التخدد 

(f2N) 
6 75,000 3.68E-04 3.24E+06 

6 100,000 3.45E-04 4.32E+06 

6 125,000 3.28E-04 5.41E+06 

6 150,000 3.15E-04 6.54E+06 

6 175,000 3.03E-04 7.68E+06 

6 200,000 2.94E-04 8.84E+06 

6 225,000 2.86E-04 1.00E+07 

8 75,000 2.98E-04 8.38E+06 

8 100,000 2.76E-04 1.18E+07 

8 125,000 2.60E-04 1.54E+07 

8 150,000 2.47E-04 1.93E+07 

8 175,000 2.36E-04 2.35E+07 

8 200,000 2.28E-04 2.79E+07 

8 225,000 2.20E-04 3.26E+07 
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HMA1H , ''2=خّدد ) ( نتائج عمر التّ 11.1جدول )تابع 

=300,000 psiHMAE.) 
= 300,000 psi HMAE 

  FDRH
(inch) 

            FDRE
(psi) 

 انفعال الضغط الراسي
(VCS) 

عمر التخدد 
(f2N) 

10 75,000 2.46E-04 1.97E+07 

10 100,000 2.26E-04 2.88E+07 

10 125,000 2.11E-04 3.89E+07 

10 150,000 1.99E-04 5.03E+07 

10 175,000 1.90E-04 6.28E+07 

10 200,000 1.82E-04 7.64E+07 

10 225,000 1.75E-04 9.13E+07 

12 75,000 2.07E-04 4.30E+07 

12 100,000 1.89E-04 6.46E+07 

12 125,000 1.75E-04 8.99E+07 

12 150,000 1.65E-04 1.19E+08 

12 175,000 1.56E-04 1.52E+08 

12 200,000 1.49E-04 1.88E+08 

12 225,000 1.42E-04 2.29E+08 

ي ( العالقة بين النّتائج المبيّنة ف12.1ويُوض  شكل )

 (.11.1جدول )

 

( مقارنتتتتتتتتة نتتتتتتتتتائج عمتتتتتتتتر التّختتتتتتتتّدد ) 12.1شتتتتتتتتكل )

=300,000 psiHMA=2'' , EHMA1H.) 

( 11.1متتن ختتالل مقارنتتة النّتتتائج الموّضتتحة فتتي شتتكل )

ا ( يتّض  أّن العمر ا12.1وشكل ) إلجهتادي يُعطتي عمترم

 أقتتل للّرصتتف وهتتذه النّتيجتتة متوافقتتة متتع متتا تتتّم التّوّصتتل

 ئي.اإلنشتاإلي ، بتأّن انفعتال الّشتد يُعطتي قتيم أقتل للمعامتل 

( نتتتائج العمتتر اإلجهتتادي فتتي حالتتة 12.1جتتدول ) نويُبتتيّ 

متل (. علمتا بتأّن معا5تغيّر سمك الّطبقة الّستطحيّة إلتى )"

 (.psi 300,000الّرجوعيّة لهذه الّطبقة )

HMA1H , ''5=( نتائج العمر اإلجهادي ) 12.1جدول )

=300,000 psiHMAE.) 
= 300,000 psi HMAE 

  FDRH
(inch) 

       FDRE
     (psi) 

 انفعال الشد االفقي

(HTS) 

العمر االجهادي 
(f1N( 

6 75,000 -2.05E-04 2.30E+06 

6 100,000 -1.95E-04 2.70E+06 

6 125,000 -1.85E-04 3.23E+06 

6 150,000 -1.75E-04 3.85E+06 

6 175,000 -1.66E-04 4.57E+06 

6 200,000 -1.59E-04 5.36E+06 

6 225,000 -1.51E-04 6.23E+06 

8 75,000 -1.65E-04 4.69E+06 

8 100,000 -1.56E-04 5.71E+06 

8 125,000 -1.46E-04 7.01E+06 

8 150,000 -1.38E-04 8.56E+06 

8 175,000 -1.30E-04 1.03E+07 

8 200,000 -1.23E-04 1.23E+07 

8 225,000 -1.17E-04 1.44E+07 

( نتائج العمر اإلجهادي ) 12.1جدول )تابع 

=300,000 psiHMA=5'' , EHMA1H.) 
= 300,000 psi HMAE 

  FDRH
(inch) 

         FDRE
   (psi) 

 انفعال الشد االفقي

(HTS) 

دي العمر االجها
(1fN( 

10 75,000 -1.35E-04 9.04E+06 

10 100,000 -1.26E-04 1.13E+07 

10 125,000 -1.18E-04 1.42E+07 

10 150,000 -1.10E-04 1.77E+07 

10 175,000 -1.04E-04 2.16E+07 

10 200,000 -9.81E-05 2.60E+07 

10 225,000 -9.31E-05 3.09E+07 

12 75,000 -1.13E-04 1.66E+07 

12 100,000 -1.04E-04 2.13E+07 

12 125,000 -9.67E-05 2.72E+07 

12 150,000 -9.02E-05 3.43E+07 

12 175,000 -8.46E-05 4.24E+07 

12 200,000 -7.97E-05 5.15E+07 

12 225,000 -7.55E-05 6.16E+07 

( العالقتتتة متتتا بتتتين العمتتتر 13.1ويوّضتتت  شتتتكل )      

، FDRالّرجوعيّتتة لطبقتتة اإلجهتتادي وكتتّل  متتن، معامتتل 

 .FDRوسمك طبقة 

 

( مقارنة نتائج العمر اإلجهادي ) 13.1شكل )
=300,000 psiHMA=5'' , EHMA1H.) 

متتن ختتالل مقارنتتة نتتتائج العمتتر اإلجهتتادي لحالتتة تغيّتتر  

( 11.1ستتتمك الّطبقتتتة الّستتتطحيّة الموّضتتتحة فتتتي شتتتكل )

ر ( ياُلحظ أَن ِلستمك الّطبقتة الّستطحيّة تتأثي13.1وشكل )

كبيتتر علتتى العمتتر اإلجهتتادي، حيتتث يتتزداد بزيتتادة ستتمك 

( نتتتتائج العمتتتر 13.1وبتتتيِّن جتتتدول ) الّطبقتتتة الّستتتطحيّة.

اإلجهتتتادي فتتتتي حالتتتة تغيّتتتتر معامتتتل الّرجوعيّتتتتة للطبقتتتتة 

( علمتا بتأّن ستمك هتذه psi 500,000الّسطحيّة   إلتى )

 (.5الّطبقة )"

 

1.0E+06

1.0E+07

1.0E+08

1.0E+09

0100000200000300000

د 
خد
لت
 ا
مر
ع

(
N

f2
)

EFDRمعامل الرجوعية لطبقة اعادة تدوير كامل الرصف  (psi)

FDR
Thickness =
6''
FDR
Thickness =
8''
FDR
Thickness =
10''
FDR
Thickness =
12''

EHMA = 300,000 psi

1.0E+05

1.0E+06

1.0E+07

1.0E+08

0100000200000300000

 
اد
جه
ال
 ا
مر
لع
ا

(
N

f1
)

EFDRمعامل الرجوعية لطبقة اعادة تدوير كامل الرصف  (psi)

FDR
Thickness =
6''

FDR
Thickness =
8''

FDR
Thickness =
10''

EHMA = 300,000 psi
HHMA1 = 5''



858 
ICTS24632019-AC2035 

 

HMA1H , ''5=( نتائج العمر اإلجهادي ) 13.1جدول )

=500,000 psiMAHE.) 
00,000 psi5=  HMAE 

  FDRH
(inch) 

       FDRE
     (psi) 

 انفعال الشد االفقي

(HTS) 

العمر االجهادي 
(1fN( 

6 75,000 -1.77E-04 2.39E+06 

6 100,000 -1.71E-04 2.68E+06 

6 125,000 -1.64E-04 3.10E+06 

6 150,000 -1.56E-04 3.62E+06 

6 175,000 -1.49E-04 4.22E+06 

6 200,000 -1.43E-04 4.90E+06 

6 225,000 -1.37E-04 5.64E+06 

8 75,000 -1.46E-04 4.57E+06 

8 100,000 -1.39E-04 5.32E+06 

8 125,000 -1.32E-04 6.37E+06 

8 150,000 -1.25E-04 7.65E+06 

8 175,000 -1.18E-04 9.10E+06 

8 200,000 -1.12E-04 1.08E+07 

8 225,000 -1.07E-04 1.26E+07 

( نتائج العمر اإلجهادي ) 13.1جدول )تابع 

=500,000 psiHMA=5'' , EHMA1H) 

00,000 psi5=  HMAE 

  FDRH

(inch) 

         FDRE

   (psi) 

 انفعال الشد االفقي

(HTS) 

العمر االجهادي 

(f1N( 

10 75,000 -1.21E-04 8.36E+06 

10 100,000 -1.15E-04 1.01E+07 

10 125,000 -1.08E-04 1.24E+07 

10 150,000 -1.01E-04 1.52E+07 

10 175,000 -9.54E-05 1.84E+07 

10 200,000 -9.03E-05 2.21E+07 

10 225,000 -8.58E-05 2.61E+07 

12 75,000 -1.02E-04 1.46E+07 

12 100,000 -9.56E-05 1.83E+07 

12 125,000 -8.92E-05 2.30E+07 

12 150,000 -8.34E-05 2.86E+07 

12 175,000 -7.84E-05 3.52E+07 

12 200,000 -7.39E-05 4.26E+07 

12 225,000 -7.00E-05 5.09E+07 

اإلجهتادي ( العالقتة متا بتين العمتر 14.1ويُوّض  شكل )

إعتتادة تتتدوير كامتتل متتن معامتتل الّرجوعيّتتة لطبقتتة  وكتتّل  

 إعتتتادة تتتتدوير كامتتتلطبقتتتة  وستتتمك، (FDR)الرصتتتف 

 .(FDR)الرصف 

 

( مقارنة نتائج العمر اإلجهادي ) 14.1شكل )

=500,000 psiHMA=5'' , EHMA1H.) 

ومن خالل مقارنة نتائج العمر اإلجهادي لحالة تغيّر 

معامل الّرجوعيّة للّطبقة الّسطحيّة الموّضحة في شكل 

( 5( لحالة سمك طبقة التّغطية )"14.1( وشكل )13.1)

جهادي يزداد بزيادة معامل ياُلحظ أّن العمَر اإل

الّرجوعيّة، بينما يقل  العمُر اإلجهادي بزيادة معامل 

 (.2الّرجوعيّة في حالة استخدام سمك طبقة سطحيّة )"

 اتــاجـتـنـتـاالس. 4

( تُنتتتتتتج FDR. إنَّ تقنيتتتتتة إعتتتتتادة التتتتتتدوير الكامتتتتتل )1

متتتتتتادة جديتتتتتتدة ال تكتتتتتتافئ إنشتتتتتتائياّ الخلطتتتتتتة اإلستتتتتتفلتيّة 

(، ولكنّهتتتتتتتا تتفتتتتتتتّوق علتتتتتتتى طبقتتتتتتتة HMAالّستتتتتتتاخنة )

 األساس الحبيبي. 

إعتتتتادة تتتتتدوير كامتتتتل الرصتتتتف . يقتتتتّل ستتتتمك طبقتتتتة 2

(FDR)  المكتتتتتافئ بزيتتتتتادة معامتتتتتل الّرجوعيّتتتتتة لطبقتتتتتة

ويتتتتتتتراوم  (FDR)إعتتتتتتادة تتتتتتتدوير كامتتتتتتل الرصتتتتتتف 

 .10إلى " 6سُمك هذه الّطبقة من "

إعتتتتادة . إّن أقصتتتتى انفعتتتتال شتتتتد أُفقتتتتي فتتتتي قطاعتتتتات 3

أستتتتفل طبقتتتتة  يكتتتتون (FDR)ف تتتتتدوير كامتتتتل الرصتتتت

 .(FDR)إعادة تدوير كامل الرصف 

إعتتتادة تتتتدوير كامتتتل  إّن المعامتتتل اإلنشتتتائي لطبقتتتة. 4

إلتتتى حتتتّد  كبيتتتر يعتمتتتد علتتتى معامتتتل  FDRa()الرصتتتف 

، (FDR)إعتادة تتدوير كامتل الرصتف الّرجوعيّتة لطبقتة 

 ويتتزداد كلّمتتا زادت قتتيم معامتتل الّرجوعيّتتة، بينمتتا تتتأثير

ا جدا.خصائ  الّطبقا  ت الُمحيطة اتّض  أنّ  صغيرم

. إّن تغيّتتتتر ستتتتتمك الّطبقتتتتتة الّستتتتطحيّة تتتتتتأثيره ضتتتتتئيل 5

 .)FDRa(على قيم المعامل اإلنشائي لطبقة 

. يتتزداد عُمتتر الّرصتتف بزيتتادة كتتّل  متتنّ سُتتمك طبقتتتة 6

، ومعامتتتتتتل (FDR)إعتتتتتتادة تتتتتتتدوير كامتتتتتتل الرصتتتتتتف 

إعتتتتتتادة تتتتتتتدوير كامتتتتتتل الرصتتتتتتف الّرجوعيّتتتتتتة لطبقتتتتتتة 

(FDR)الّطبقة الّسطحيّة. ، وسُمك 

.  فتتتتي حالتتتتة استتتتتخدام معيتتتتار انفعتتتتال الّضتتتتغط فتتتتدّن 7

لتتتى تغيّتتتر معامتتتل الّرجوعيّتتتة للّطبقتتتة الّستتتطحيّة يعمتتتل ع

إعتتتتادة تغيّتتتتر ملحتتتتوظ لقتتتتيم المعامتتتتل اإلنشتتتتائي لطبقتتتتة 

بينمتتتتتتا فتتتتتتي حالتتتتتتة  )FDRa(تتتتتتتدوير كامتتتتتتل الرصتتتتتتف 

استتتتتتخدام معيتتتتتار انفعتتتتتال الّشتتتتتتد فتتتتتدّن تغيّتتتتتر معامتتتتتتل 

 ّطبقتتتتة الّستتتتطحيّة لتتتتيس لتتتت  تتتتتأثير ملحتتتتوظالّرجوعيّتتتتة لل

 على قيم المعامل اإلنشائي.
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 . إّن معيتتتتار انفعتتتتال الّشتتتتد يُعطتتتتي قتتتتيم أقتتتتل للمعامتتتتل8

)FDRa (إعتتادة تتتدوير كامتتل الرصتتفاإلنشتتائي لطبقتتة 

 يُعطيتتتتت  معيتتتتار انفعتتتتتال الّضتتتتغط، وبالتّتتتتتالي فتتتتتدنّ  مّمتتتتا

 ةهائيّتتتمعيتتتار انفعتتتال الّشتتتد استتتتُخِدم لتحديتتتد المعادلتتتة النّ 

الرصتتتف إعتتتادة تتتتدوير كامتتتل  للمعامتتتل اإلنشتتتائي لطبقتتتة

(FDRa( ّعلى النّحو التّالي 

aFDR = 7E-07(EFDR) + 0.1512.   

 التـوصيـات. 5

 . تطتتوير معتتادالت تجريبيّتتة للتّنبتت  بمعامتتل الّرجوعيّتتة1

باستتتخدام  FDR)) إعتتادة التتدوير لكامتتل الرصتف لطبقتة

مارشتتتتتال طُتتتتترق االختبتتتتتارات الّروتينيّتتتتتة مثتتتتتل ثبتتتتتات 

(Marshall Stability ونستتبة تحميتتل كاليفورنيتتا ،)

(CBR.) 

 FDR)إعادة التدوير لكامل الرصتف ) . استخدام تقنية2

ات إلعادة تأهيل شبكة الطّرق فتي ليبيتا ِلمتا لهتا متن مميّتز
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