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الخﻼصة – يﻌتﺒر ضرري اﻻنهﺎك والتخدد المﺒكر ﻣن بين أكثر أنواع أض رار الطريق بﺴﺒﺐ عﻼﻗتهمﺎ الرئيﺴية ﻣﻊ أداء الرصف .تحدث
هذه اﻷضرار بﺴﺒﺐ اﻻﺣمﺎل الزائدة عﻠﻰ ﻣحﺎور المركﺒﺎت ،أوتصميﻢ الخﻠطة الغير ﻣنﺎسﺒة بﺎﻹضﺎﻓة الﻰ طرق التصميﻢ التقﻠيدية المﺴتخدﻣة
ﻓﻲ تصﺎﻣيﻢ الرصف .لذلﻚ يجﺐ تجنﺐ هذه اﻷضرار الﺴﺎبقة ﻷوانهﺎ ﻷﺟل اﻷداء الﺴﻠيﻢ والخدﻣة لﻠطريق .ونتيجة لذلﻚ ،ﻓإن طرق التصميﻢ
الميكﺎنيكية-التجريﺒية بأستخدام الﺒرﻣجيﺎت كﺒرنﺎﻣﺞ  KENPAVEتﻌتﺒرضرورية لتجنﺐ أخطﺎء التصميﻢ التقﻠيدية ،ﺣيﺚ يﺴتخدم هذا
الﺒرنﺎﻣﺞ لحﺴﺎب الضغوط واﻹنفﻌﺎﻻت الدﻗيقة ﻓﻲ الرصف اﻹسفﻠتﻲ ،والتﻲ تُﺴتخدم ﻓيمﺎ بﻌد ﻓﻲ التنﺒؤ بفﺸﻠﻲ التخدد واﻹنهﺎك .ﻓﻲ ظل
الظروف الميدانية الحقيقية تﻌمل طﺒقﺎت المزيﺞ اﻷسفﻠتﻲ الﺴﺎخن) (HMAكمواد لزﺟة ﻣرنة ) (viscoelasticوتﻌتمد أستجﺎبتهﺎ الميكﺎنيكية
عﻠﻰ درﺟة الحرارة ووﻗت التحميل .ان الهدف ﻣن هذا الﺒحﺚ هو دراسة اﻷﺣمﺎل الزائدة عﻠﻰ التﺒﻠيط ودرﺟﺎت الحرارة المتغيرة عﻠﻰ ﻣدار
الﻌﺎم ﻓﻲ ﻣدينة الموصل عﻠﻰ أداء وعمر الرصف بأستخدام الطريقة الميكﺎنيكية-التجريﺒية ) (M-Eلﻠتحقق ﻓﻲ أكثر الخصﺎئص تأثيرا تحت
تغير درﺟﺎت الحرارة لتحﺴين تصميﻢ هيﺎكل الرصف .كﺸفت النتﺎئﺞ عن أهمية التأثير الذي ﻗد يحدثه زيﺎدة اﻻﺣمﺎل وتغير درﺟﺎت الحرارة
عﻠﻰ عمر خدﻣة اﻷداء لﻠرصف المرن ذو الطﺒقﺎت المرنة-الﻠزﺟة ﺣيﺚ يقل الﻌمر بزيﺎدة اﻷﺣمﺎل المﺴﻠطة عﻠﻰ التﺒﻠيط ﺣيﺚ يقل الﻌمر الﻰ
 0.05ﻣن الﻌمرعند زيﺎدة اﻻﺣمﺎل الﻰ ضﻌف الحمل القيﺎسﻲ ،بينمﺎ يزداد كل ﻣن اﻷﺟهﺎد الﻌمودي ونﺴﺒة الضرر بتغير درﺟﺎت الحرارة
وبزيﺎدة أﺣمﺎل المحﺎور ﺣيﺚ تﺒين ان نﺴﺒة الضرر تزداد بمقدار  5.5ضﻌف عند زيﺎدة اﻻﺣمﺎل الﻰ  1.5ﻣن الحمل القيﺎسﻲ .كمﺎ تزداد ﻗيﻢ
أنفﻌﺎل الﺸد والضغط بزيﺎدة درﺟﺎت الحرارة وﻗد تؤثر هذه التغيرات عﻠﻰ تكﻠفة دورة ﺣيﺎة الرصف وبﺎلتﺎلﻲ يجﺐ التحقق ﻣن تأثيرهﺎ عﻠﻰ
ﻣتطﻠﺒﺎت الصيﺎنة المﺴتقﺒﻠية.
الكلمات الرئيسية – الرصف المرن ،الطريقة الميكﺎنيكية-التجريﺒية ،KENPAVE ،Viscoelastic ،اﻷنهﺎك ،التخدد.

.1

المقدﻣة

يُﻌد تصميﻢ الرصف المرن ) (flexible pavementأﺣد أهﻢ المكونﺎت
الرئيﺴية ﻓﻲ ديموﻣة الﺒنية التحتية لﺸﺒكة الطرق والتﻲ ترتﺒط إرتﺒﺎطﺎ وثيقﺎ
بﺎﻻنﺸطة المدنية كﺎلتجﺎرة والصنﺎعة والﺒيئة وغيرهﺎ بﺎﻹضﺎﻓة الﻰ دوره
المهﻢ ﻓﻲ ﺟودة الطرق ﻣن ﺣيﺚ الﺴﻼﻣة وتقﻠيل نﺴﺒة الحوادث ] .[18إن
الغرض اﻷسﺎسﻲ ﻣن الرصف هو نقل اﻹﺟهﺎدات النﺎشئة ﻣن ﺣركة المرور
عﻠﻰ سطح الطريق خﻼل طﺒقﺎت الرصف اﻷخرى ﺣتﻰ يصل تأثيرهﺎ الﻰ
طﺒقة التربة التﻲ يتوﻗف عﻠيهﺎ ﻣدى صﻼﺣية الرصف ونﺴﺒة تحمﻠه لهذه
اﻹﺟهﺎدات بطرق ﻣﻌقدة تتأثر بحﺎلة اﻹﺟهﺎد وﻗيمته ودرﺟة الحرارة والرطوبة
والوﻗت وﻣﻌدل التحميل وعواﻣل أخرى .أن تﻌرض التﺒﻠيط ﻷﺣمﺎل عﺎلية
وظروف بيئية ﻣتفﺎوتة يؤدي إلﻰ ﻣزيد ﻣن التﻌقيدات ولذلﻚ ﻓإن الهدف ﻣن
تصميﻢ الرصف هو تحديد الﺴمﻚ المنﺎسﺐ لطﺒقﺎت الرصف ﻓوق التربة بحيﺚ
تﻌطﻲ سطحﺎ ﺟيدا وﻣﺴتويﺎ تحت ﺣركة المرور دون ﺣدوث تدهور وإنهيﺎر
] .[14 ,3وعﻠيه يجﺐ إن تكون طﺒقﺎت الرصف ذات ﻣتﺎنة عﺎلية لمقﺎوﻣة
اﻷﺣمﺎل المرورية ﻣن خﻼل اﻻستفﺎدة الكﺎﻣﻠة ﻣن كل ﻣﺎدة ﻣن ﻣواد الرصف
ﻓﻲ التصميﻢ وﻣن الضروري أيضﺎ أن تكون لهﺎ القدرة عﻠﻰ ﻣقﺎوﻣة اﻷضرار
الدائمة التﻲ تﻠحق بﺎلطريق كﺎﻹنهﺎك) (fatigueو التخدد (permanent
) deformationخﻼل ظروف الخدﻣة ].[11

ﻓﻲ بدايﺎت القرن المﺎضﻲ  ،كﺎن تصميﻢ طﺒقﺎت الرصف يقتصر عﻠﻰ تحديد
سمﻚ الطﺒقﺎت التﻲ ﻣن شأنهﺎ توﻓير القوة والحمﺎية لﻠطﺒقﺎت الﺴفﻠية الضﻌيفة
بﻌدهﺎ استخدم المهتمون بمجﺎل الطرق خﺒراتهﻢ بنﺎ ًء عﻠﻰ نجﺎﺣﺎت وإخفﺎﻗﺎت
المﺸﺎريﻊ الﺴﺎبقة ﻓﻲ تغيير ﻣﻌﺎيير التصميﻢ ﻣن خﻼل تقييﻢ ﺣﺎلة الرصف
والتنﺒؤ بﺎﻷضرار النﺎﺟمة التﻲ تزيد ﻣن ﻣﻌدل تدهور هيﺎكل الرصف ].[14
يؤدي تكرار اﻷﺣمﺎل المرورية التﻲ تفوق الحدود المﺴموح بهﺎ الﻰ ﻓﺸل
التخدد ﻓﻲ الطﺒقة الﺴطحية والذي يﻌتمد عﻠﻰ الخصﺎص الهيكﻠية لﻠطﺒقﺎت
الﺴفﻠية المتضررة ] .[7ولﻌل الﺴﺒﺐ ﻓﻲ زيﺎدة شدة الضرر وإنخفﺎض عمر
اﻹنهﺎك هو عدم تطﺒيق تحﻠيل الرصف المرن عﻼوة عﻠﻰ ﻗﻠة اﻹهتمﺎم بتحديد
المكونﺎت اﻷسﺎسية لﻠرصف التﻲ ﻣن شأنهﺎ تحقيق التوازن بين ﻓﺸﻠﻲ التخدد
واﻹنهﺎك لطﺒقﺎت الرصف .يوﺟد نوعين ﻣن اﻹنفﻌﺎﻻت التﻲ تﺴﻠطهمﺎ اﻷﺣمﺎل
المرورية عﻠﻰ الطريق همﺎ أنفﻌﺎل الضغط الﻌمودي ) (εcوإنفﻌﺎل الﺸد اﻷﻓقﻲ
) .(εtأن أول ﻣن إﻗترح إستخدام إنفﻌﺎل الضغط الﻌمودي عﻠﻰ سطح طﺒقة
التأسيس ) (subgradeهمﺎ ) Kerkhovenو  (Dormonﻓﻲ 1953
] ،[12ﻓﻲ ﺣين أوصﻰ ) Saalو  (Pellﻓﻲ  [20] 1965بإستخدام إنفﻌﺎل
الﺸد اﻷﻓقﻲ ﻓﻲ الطﺒقة اﻹسفﻠتية ﻓﻲ تقﻠيل ﻓﺸل تﺸققﺎت اﻹنهﺎك.
أظهرت ﻣﻌظﻢ المﻼﺣظﺎت الميدانية ﻓﻲ الﻌراق لتقييﻢ ﺣﺎلة سطح الرصف
لﺸﺒكة الطرق الﻌراﻗية إن تﺸققﺎت اﻹنهﺎك والتخدد تﻌد ﻣن أهﻢ اﻷضرار التﻲ
نظرا لوﺟود ظﺎهرة التحميل الزائد ،
تﻢ تثﺒيتهﺎ نتيجة شدتهﺎ وكثﺎﻓتهﺎ الﻌﺎلية
ً
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وبﺎلتﺎلﻲ تأثيرهﺎ الكﺒير عﻠﻰ ﺣﺎلة الرصف ] .[11ونتيجة لوﺟود ظﺎهرة
التحميل الزائد ولﻺستفﺎدة المثﻠﻰ ﻣن ﺟودة المواد ﻓﻲ تصميﻢ الرصف المرن
والتﻲ لﻢ يتﻢ أخذهﺎ بﻌين اﻻعتﺒﺎر ﻓﻲ تصﺎﻣيﻢ  ،AASHTO 1993ﻓإن
الحﺎﺟة إلﻰ تطوير أسﺎليﺐ تصميﻢ وتحﻠيل رصف ﻣحﺴنة يﻌد أﻣر ضروري
لﻠغﺎية ] .[21لذلﻚ تﻢ إﺟراء هذه الدراسة لغرض الﺒحﺚ والتحﻠيل ﻓﻲ تأثير
طﺒقﺎت الرصف لﻼستجﺎبة الميكﺎنيكية المرنة ﻣﻊ أﺣمﺎل ﻣرورية ذات نﺴﺐ
) (200%،150%،100%،50%ﻣن اﻷﺣمﺎل القيﺎسية وﻓقﺎ لﻠمواصفﺎت
القيﺎسية الﻌراﻗية ] .[6أعتمدت الطريقة الميكﺎنيكية-التجريﺒية ﻓﻲ هذا الﺒحﺚ
ﻓﻲ تصميﻢ الرصف المرن Mechanistic-Empirical Method of
 flexible pavement designالمﺴتخدﻣة ﻓﻲ تصميﻢ طﺒقﺎت الرصف،
والتﻲ تحتوي عﻠﻰ عدد ﻣن النمﺎذج التدﻣيرية الرئيﺴية لطﺒقﺎت الرصف
) (distressلتحديد ﻓﺸﻠﻲ اﻹنهﺎك والتخدد ﺣيﺚ تﺴتخدم النمﺎذج هذه لتحديد
برنﺎﻣﺞ
الﻌمر اﻻﻓتراضﻲ لتصميﻢ الرصف ] [15اعتمﺎدا عﻠﻰ
) .(KENPAVEتﻢ اعتمﺎد التحﻠيل عﻠﻰ اﻓتراض أن طﺒقﺎت المزيﺞ اﻷسفﻠتﻲ
ﻣرنة لزﺟة ) (viscoelasticﺣيﺚ تختﻠف خصﺎئص المواد لرصف اﻷسفﻠت
أختﻼﻓﺎ كﺒيرا اعتمﺎدا عﻠﻰ التقﺎدم ودرﺟة الحرارة بينمﺎ يمكن وصف الطﺒقﺎت
الترابية بأنهﺎ ﻣرنة خطية ] .[7وبنﺎء عﻠﻰ ﻣﺎ تﻢ ذكره أعﻼه تﻢ أخذ ﻣقطﻊ ﻣن
طريق أسفﻠتﻲ والذي يمثل طريق المرور الﺴريﻊ رﻗﻢ 1-ﻓﻲ الﻌراق وتحﻠيﻠه
ﻣﻊ دراسة تأثير أوزان المحﺎور وزيﺎدتهﺎ عﻠﻰ الفﺸل المﺒكر لطﺒقﺎت التﺒﻠيط
المرن.

 .2الدراسات السابقة
ان ﻣن أهﻢ انواع الفﺸل التﻲ تتﻌرض لهﺎ شﺒكة الطرق وتؤثر بﺸكل كﺒير عﻠﻰ
ﻗﺎبﻠية الخدﻣة لﻠرصف همﺎ ﻓﺸﻠﻲ اﻹنهﺎك والتخدد بﺎﻹضﺎﻓة إلﻰ دورهمﺎ ﻓﻲ
تقﻠيل الﻌمر التﺸغيﻠﻲ لﻠطرق ويرﺟﻊ سﺒﺐ ذلﻚ أسﺎسﺎ الﻰ الزيﺎدة ﻓﻲ عدد
المركﺒﺎت وبﺎﻷخص المركﺒﺎت ذات اﻷﺣمﺎل الﻌﺎلية التﻲ تفوق الحدود
المﺴموح بهﺎ وأيضﺎ بﺴﺒﺐ اﻷخطﺎء والقصور ﻓﻲ تصميﻢ طﺒقﺎت الرصف
] .[24 ,13وﻣن أﺟل الحصول عﻠﻰ أداء ﻣنﺎسﺐ ولﻠتغﻠﺐ عﻠﻰ أخطﺎء
التصميﻢ التقﻠيدية ﻣﻊ توﻓير خدﻣة ﺟيدة لﺸﺒكة الطرق ،يجﺐ ﻣﻌﺎلجة هذه
اﻷسﺒﺎب المﺒكرة لﻠفﺸل ﻣن خﻼل إستخدام ﻣنهجية تصميﻢ ﺟديدة تﻌتمد عﻠﻰ
اﻷسس الميكﺎنيكية .ولذلﻚ تﻢ إﺟراء الﻌديد ﻣن الدراسﺎت عن التنﺒؤ بفﺸﻠﻲ
اﻹنهﺎك والتخدد المﺒكر ﻓﻲ الرصف المرن وذلﻚ بﺎستخدام الطريقة
الميكﺎنيكية-التجريﺒية يمكن إدراج بﻌضﺎ ﻣنهﺎ وكمﺎ يﻠﻲ:
أﺟرى ) (Rind, et al., 2019دراسة لتحﻠيل تأثير التغيير ﻓﻲ
سمﻚ الطﺒقة اﻹسفﻠتية وطﺒقة اﻷسﺎس عﻠﻰ أداء الرصف عﻠﻰ عدة ﻣقﺎطﻊ ﻣن
طريق ﻣحدد بإستخدام برنﺎﻣﺞ  .KENLAYERتوصل الﺒﺎﺣثون إلﻰ نتﺎئﺞ
عدة ﻣنهﺎ ﻣﺎ يتﻌﻠق بﺎلﺒرنﺎﻣﺞ المذكور ﻓقد بين الﺒﺎﺣثون إﻣكﺎنية إستخدام
الﺒرنﺎﻣﺞ ﻓﻲ تصميﻢ طﺒقﺎت الرصف وبموثوﻗية عﺎلية .اﻣﺎ ﻓيمﺎ يخص نتﺎئﺞ
التحﻠيل أشﺎر الﺒﺎﺣثون إلﻰ أن الزيﺎدة ﻓﻲ سمﻚ الطﺒقة اﻹسفﻠتية وطﺒقة اﻷسﺎس
تؤدي إلﻰ نقصﺎن ﻓﻲ اﻹنفﻌﺎﻻت ﻣﻊ الﺴمﺎح بﺎلزيﺎدة ﻓﻲ تكرار اﻷﺣمﺎل
المرورية لﻠمركﺒﺎت الثقيﻠة بينمﺎ النقصﺎن ﻓﻲ سمﻚ الطﺒقﺎت يؤدي الﻰ زيﺎدة
اﻹنفﻌﺎل وبﺎلتﺎلﻲ التقﻠيل ﻣن تكرار اﻹﺣمﺎل ].[19
ﻓﻲ ﺣين إستخدم الﺒﺎﺣثون ) (Chegenizadeh, et al., 2016
برنﺎﻣﺞ  KENLAYERلنمذﺟة الرصف المرن ﺣيﺚ تﻢ تغيير إدخﺎل
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣختﻠفة كنﺴﺒة بواسون وﻣﻌﺎﻣل المرونة وﺣﺴﺎب المخرﺟﺎت عﻠﻰ
شكل إﺟهﺎدات وإنفﻌﺎﻻت وإنحراﻓﺎت .بينت النتﺎئﺞ إن القيﻢ الﻌﺎلية والمتوسطة
لﻺﺟهﺎدات تكون لﻠطﺒقﺎت ذات الﺴمﻚ اﻷﻗل بينمﺎ الطﺒقﺎت ذات الﺴمﻚ اﻷعﻠﻰ
اظهرت نتﺎئﺞ أﻗل لﻺﺟهﺎدات ].[4
ﻗﺎم ) (Srikanth, 2015بمراﻗﺒة تأثير ﻣﻌﺎﻣل المرونة وسمﻚ
الطﺒقة اﻹسفﻠتية الﺴطحية عﻠﻰ أداء الرصف وذلﻚ بﺎستخدام برنﺎﻣﺞ
 KENPAVEالهدف ﻣنهﺎ دراسة تأثير إﺟهﺎد الﺸد اﻷﻓقﻲ وإﺟهﺎد الضغط
الﻌمودي عﻠﻰ أداء الرصف ﻣن خﻼل اﻹعتمﺎد عﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل المرونة )(E
وسمﻚ الطﺒقة ) (hكمدخﻼت رئيﺴية .بينت نتﺎئﺞ الﺒحﺚ أن اﻹنفﻌﺎﻻت الدﻗيقة
ﻓﻲ ﺣﺎلتﻲ الضغط والﺸد ﻗد انخفضت نتيجة الزيﺎدة ﻓﻲ سمﻚ الطﺒقة اﻹسفﻠتية.
كمﺎ توصل أيضﺎ إلﻰ أن التغيير ﻓﻲ سمﻚ طﺒقة الرصف أدى الﻰ تغييرات
إيجﺎبية ﻓﻲ تقﻠيل ﻣﺸﺎكل طﺒقﺎت الرصف بﺎﻹضﺎﻓة الﻰ المﺴﺎهمة ﻓﻲ خفض
الكﻠف اﻻﻗتصﺎدية ].[22
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أﺟرى ) (Nagakumar and Nidhi, 2013عمﻼ بحثيﺎ إستخدﻣﺎ ﻓيه
برنﺎﻣﺞ  KENLAYERلحﺴﺎب استجﺎبة طﺒقﺎت الرصف .ﺣيﺚ أﺟري
تحﻠيﻠين الخطﻲ وغير الخطﻲ لتقييﻢ إﺟهﺎدي الﺸد والضغط واﻹنحراف ﻓﻲ
الطﺒقة الﺴطحية لﻠرصف .بينت نتﺎئﺞ الﺒحﺚ أن التحﻠيل الﻼخطﻲ أدى إلﻰ
زيﺎدة بنﺴﺒة ) (0.76%ﻓﻲ إﺟهﺎد الضغط وانخفﺎض بنﺴﺒة ) (23.13%ﻓﻲ
إﺟهﺎد الﺸد .وﻣﻊ ذلﻚ  ،تﻢ الحصول عﻠﻰ ﻗيﻢ ﻣمﺎثﻠة بﺎستخدام التحﻠيل الخطﻲ
المرن .وبنﺎ ًء عﻠﻰ ذلﻚ  ،ﻓإن التحﻠيل غير الخطﻲ يﻌد أكثر دﻗة و ﻣوثوﻗية ﻣن
التحﻠيل الخطﻲ ].[16
ﻗﺎم ) (Abdel-Motaleb, 2007بدراسة لتوضيح ﻣنهجية لتحقيق التوازن
المطﻠوب بين عمر الرصف ﻓيمﺎ يتﻌﻠق بﺎلتخدد وعمره ﻓيمﺎ يتﻌﻠق بتﺸققﺎت
اﻹنهﺎك ﻣﻌتمدا عﻠﻰ تحﻠيل الضرر بإستخدام برنﺎﻣﺞ  KENLAYERلتحﻠيل
عدة ﻣقﺎطﻊ إنﺸﺎئية لطﺒقﺎت الرصف لكل ﻣن ﻓﺸﻠﻲ التخدد واﻻنهﺎك .كﺎنت
المقﺎطﻊ تحت الدراسة ﻣكونة ﻣن الطﺒقة اﻹسفﻠتية الﺴطحية وطﺒقة اﻷسﺎس
ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣل المرونة لكل ﻣنهمﺎ بﺎﻹضﺎﻓة الﻰ ﻣﻌﺎﻣل المرونة لطﺒقة التأسيس
) .(subgradeبينت نتﺎئﺞ تحﻠيل ﻣقﺎطﻊ الرصف نتﺎئﺞ ﻣﺸﺎبهة لﻠﺒحﺚ إن
سمﻚ طﺒقة اﻷسﺎس وﻣﻌﺎﻣل المرونة لطﺒقة التأسيس همﺎ الﻌنﺎصر اﻷسﺎسية
المتحكمة ﻓﻲ الموازنة بين عمر الرصف ﻓيمﺎ يتﻌﻠق بﺎلتخدد وعمره ﻓﻲ ﻣﺎ
يتﻌﻠق بﺎﻻنهﺎك وذلﻚ ﻷن الزيﺎدة ﻓﻲ أي ﻣنهمﺎ يؤدي وبﺸدة إلﻰ الزيﺎدة ﻓﻲ
عمر الرصف بﺎلنﺴﺒة لضرر التخدد وليس لهﺎ تأثير ﻓﻲ عمره بﺎلنﺴﺒة لضرر
اﻻنهﺎك .كمﺎ بينت الدراسة أيضﺎ إن عمر الرصف بﺎلنﺴﺒة لﻠضررين
المذكورين يزداد وبﺸكل كﺒير بزيﺎدة سمﻚ الطﺒقة اﻹسفﻠتية ويزيد بصورة
ﻣﻌتدلة بزيﺎة ﻣﻌﺎﻣل المرونة لطﺒقة اﻷسﺎس والطﺒقة اﻹسفﻠتية ].[1

 .3عرض المشكلة
تﻌتﺒر ﻣﺸكﻠة اﻹنهيﺎر المﺒكر ﻓﻲ اﻷرصفة المرنة ﻣن المﺸﺎكل الرئيﺴية التﻲ
تﺴﺒﺐ ً
ﻓﺸﻼ ﻓﻲ طﺒقﺎت الرصف بﺴﺒﺐ تأثيرهﺎ المﺒﺎشر عﻠﻰ عمر التصميﻢ
واﻷداء ﻓﻲ شﺒكة الطرق الﻌراﻗية بﺴﺒﺐ الحموﻻت الزائدة لمركﺒﺎت الحمل
الغير ﻣﺴيطر عﻠيهﺎ وعدم تﺸغيل ﻣحطﺎت الوزن عند المنﺎﻓذ الحدودية وﻣداخل
المدن وﻗرب المقﺎلﻊ وﻣصﺎدر ﻣواد الﺒنﺎء .تﻌتﺒرالطريقة الميكﺎنيكة-التجريﺒية
القﺎئمة عﻠﻰ أسﺎس تقييﻢ كل ﻣن اﻹﺟهﺎدت  stressesواﻹنفﻌﺎﻻت strains
والتﺸوهﺎت  deformationsالمتولدة ﻓﻲ الطﺒقﺎت اﻹسفﻠتية المرنة ﻓﻲ كل
ﻣرﺣﻠة ﻣن ﻣراﺣل التصميﻢ ﻣن أهﻢ وأكثر طرق تصميﻢ الرصف اﻷسفﻠتﻲ
استخداﻣﺎ ] .[12ﻓفﻲ الﻌراق يﻌد نظﺎم الطرق ﻓﻲ ﺣﺎلة ﺣرﺟة ليس بﺴﺒﺐ
اﻷﺣمﺎل المرورية الزائدة ﻓقط ولكن ايضﺎ بﺴﺒﺐ الظروف الﺒيئية كدرﺟﺎت
الحرارة ،ﺣيﺚ التغيرات بدرﺟﺎت الحرارة ﻻتؤدي الﻰ أنكمﺎش المواد ﻓحﺴﺐ
بل تؤدي ايضﺎ الﻰ تغير خصﺎئص المواد المرنة الﻠزﺟة لﻠمزيﺞ اﻷسفﻠتﻲ.
ولﺴوء الحظ ﻻ يأخذ ﻣﻌظﻢ الممﺎرسين ﺣﺎليﺎ أي ﻣن هذه الظواهر ﻓﻲ تصميﻢ
هيﺎكل الرصف .ولذلﻚ تﻢ دراسة التأثيرات النﺎﺟمة عن اﻷﺣمﺎل المرورية
الﻌﺎلية عﻠﻰ اﻷضرار الدائمة والمتمثﻠة بفﺸﻠﻲ اﻹنهﺎك والتخدد لطﺒقﺎت
الرصف المرنة ذات الخــواص المرنـة الﻠـزﺟة ) (viscoelasticبإستخدام
الطريقة اﻷكثر شيــوعﺎ ﻓﻲ التصميﻢ وهﻲ الطريقة الميكﺎنيكة-التجريﺒية
وبإستخدام برنﺎﻣﺞ  KENPAVEﻹيجﺎد ﻗيﻢ اﻻﺟهﺎد واﻻنفﻌﺎل والتﺸوة ﻓﻲ
طﺒقﺎت الرصف بﺎﻹضﺎﻓة الﻰ تحﻠيل اﻹضرار المتولدة وتحديد الﻌمر
التصميمﻲ لﻠتﺒﻠيط.

 .4ﻣنهجية البحث
تتضمن ﻣنهجية الﺒحﺚ المﻌتمدة ﻓﻲ هذه الدراسة ﻣمﺎ يﻠﻲ:
 4.1الطريقة الميكانيكية-التجريبية ) Mechanistic-Empirical
: (Method
ﻣنذ الﻌقدين المﺎضيين ،كﺎن هنﺎك توﺟه لوكﺎﻻت الطرق ﻹستخدام اﻷسﻠوب
الميكﺎنيكﻲ-التجريﺒﻲ ولﻌل هذا التوﺟه دﻓﻊ ﻣنظمة  AASHTOالﻰ أستﺒدال
طريقة التصميﻢ التجريﺒﻲ لﻌﺎم  1993بطريقة التصميﻢ الميكﺎنيكﻲ-التجريﺒﻲ
) (Mechanistic-Empiricalاﻷكثر وثوﻗية ﻓﻲ عﺎم  2004لتصميﻢ
طﺒقﺎت الرصف المرن] .[2وهﻲ طريقة ﺣديثة ﻓﻲ التصميﻢ تحوي عﻠﻰ عدة
نمﺎذج تدﻣيرية تﺴتخدم لتحديد اﻷضرار الدائمة ﻓﻲ الطرق كﺎﻹنهﺎك والتخدد
وبﺎلتﺎلﻲ يمكن إستخداﻣهﺎ ﻓﻲ التنﺒؤ بﻌمر طﺒقﺎت الرصف ] .[11ﻓفﻲ هذه
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الطريقة تﺴتخدم ﻣﻌﺎدﻻت ريﺎضية لوصف الﻌﻼﻗة بين الظواهر الفيزيﺎئية
النﺎشئة ﻣن اﻷﺣمﺎل المرورية وخصﺎئص المواد المﺴتخدﻣة ﻓﻲ هيكل
الرصف ﻣن ﺟهة وﻓﺸل الرصف ﻣن ﺟهة أخرى ﻣن خﻼل ﺣﺴﺎب عدد
دورات التحميل لﻠفﺸل ] .[15وذلﻚ ﻣن خﻼل ﻓرض أن الحمل المروري عﻠﻰ
الرصف المرن يكون ﺣمل ثﺎبت وﻣوزع بﺎلتﺴﺎوي ﺣيﺚ تكون إستجﺎبة
الرصف تتمثل برد ﻓﻌل يمثل إﺟهﺎد شد أﻓقﻲ ) horizontal tensile strain,
 (εtاسفل الطﺒقة اﻻسفﻠتية وانفﻌﺎل الضغط الﻌمودي ) vertical
 (compressive strain, εcعﻠﻰ سطح طﺒقة التربة والمهﻢ ﻷغراض
التصميﻢ ] . [26يمكن توضيح الطريقة الميكﺎنيكية-التجريﺒية المﺴتخدﻣة ﻓﻲ
هذه الدراسة كمﺎ ﻓﻲ الﺸكل ) (1أدنﺎه:

الشكل  :1الطريقة الميكﺎنيكية-التجريﺒية ﻓﻲ تصميﻢ الرصف
والمﺴتخدﻣة ﻓﻲ الدراسة

4.2

أنظمة الطبقات ): (Layered Systems

يتألف نظﺎم الرصف المرن ) (flexible pavementﻣن عدة طﺒقﺎت ذات
ﻣواد أﻓضل ﻓﻲ الطﺒقﺎت الﻌﻠيﺎ وﻻيمكن أن تمثل بكتﻠة ﻣتجﺎنﺴة واﺣدة ولذلﻚ
يتﻢ اﻹعتمﺎد عﻠﻰ نظرية  Burmisterالتﻲ تنص عﻠﻰ أن الرصف المرن
ﻣكون ﻣن طﺒقﺎت ﻣتﻌددة .طور  Burmisterنظﺎﻣﺎ لﻠرصف ﻣؤلف ﻣن
طﺒقتين ثﻢ طورت ﻓيمﺎ بﻌد الﻰ ثﻼث طﺒقﺎت عﺎم  1945وﻣﻊ التطور ﻓﻲ
برﻣجيﺎت الحﺎسوب أﻣكن تطﺒيق نظرية تﻌدد الطﺒقﺎت كمﺎ تﻢ إﻓتراض إن نظﺎم
الطﺒقﺎت ذات خواص ﻣرنة لزﺟة). [7]( viscoelastic

4.3

أنواع اﻹنﻔعاﻻت ﻓﻲ أنظمة الطبقات

يوﺟد إنفﻌﺎﻻن رئيﺴيﺎن ﻓﻲ الرصف المرن المتﻌدد الطﺒقﺎت:

 4.3.1انفﻌﺎل الضغط ):(Compressive Strain
يﻌتﺒر أﺟهﺎد الضغط الﻌمودي ﻓﻲ الجزء الﻌﻠوي ﻣن طﺒقة التأسيس عﺎﻣﻼً
ﻣه ًمﺎ ﻓﻲ تصميﻢ طﺒقﺎت الرصف المرن ويﻌتمد ﻗيمة اﻹﺟهﺎد المﺴموح بهﺎ
عﻠﻰ ﻗوة أو ﻣﻌﺎﻣل طﺒقة التأسيس .تﻢ إستخدام إنفﻌﺎل الضغط الﻌمودي كمﻌيﺎر
تصميمﻲ لﻠجمﻊ بين تأثيري اﻹﺟهﺎد والمقﺎوﻣة ].[11

 4.3.2انفﻌﺎل الﺸد ):(Tensile Strain
يتﻢ إستخدام إنفﻌﺎل الﺸد المتولد ﻓﻲ الجزء الﺴفﻠﻲ ﻣن الطﺒقة اﻹسفﻠتية لمنﻊ
ﺣدوث ﻓﺸل اﻹنهﺎك .هنﺎك نوعﺎن رئيﺴيﺎن ﻣن اﻷنفﻌﺎﻻت توخذ بنظر
اﻹعتﺒﺎر ،أﺣدهمﺎ اﻹنفﻌﺎﻻت الكﻠية النﺎشئة ﻣن اﻹﺟهﺎدات الﻌﺎدية وإﺟهﺎدات
القص والنوع اﻻخر اﻻكثر شيوعﺎ النﺎشئة ﻣن اﻻنفﻌﺎﻻت اﻻﻓقية والقص
والمﺴتخدم ﻓﻲ برنﺎﻣﺞ .[11] KENLAYER

النماذج التدﻣيرية للرصف ):(Distress Models

4.4

يمكن التنﺒؤ بﻌمر الرصف الجديد بﺎﻹعتمﺎد عﻠﻰ النمﺎذج التدﻣيرية ﺣيﺚ يمكن
ﺣﺴﺎب اﻻﺟهﺎدات واﻻنفﻌﺎﻻت والتﺸوهﺎت النﺎتجة ﻣن اﻻﺣمﺎل المرورية ﻓﻲ
اي ﻣن نقﺎط الرصف عﻠﻰ إﻓتراض أن هيكل الرصف ﻣتجﺎنس وﻣتمﺎثل وذي
خواص ﻣرنة لزﺟة .ﺣيﺚ اعتﺒرت اﻻنفﻌﺎﻻت اﻷكثر أهمية لتصميﻢ طﺒقﺎت
الرصف المرن والمؤدية لﻺنهﺎك والتخدد همﺎ انفﻌﺎل الﺸد اﻻﻓقﻲ أسفل الطﺒقة
اﻻسفﻠتية المؤدي لحدوث اﻻنهﺎك واﻵخر هو انفﻌﺎل الضغط الﻌمودي عﻠﻰ
سطح طﺒقة التأسيس المؤدي لحدوث التخدد ].[25

 4.4.1نموذج اﻹنهﺎك ﻓﻲ الرصف المرن (Fatigue
):Cracking Models
يتﻢ التنﺒؤ بﺎﻻنهﺎك ﻓﻲ طﺒقﺎت الرصف المرن بﺎﻻعتمﺎد عﻠﻰ ﻣفهوم الضرر
التراكمﻲ .يرتﺒط الﻌدد المﺴموح به ﻓﻲ تكرار اﻻﺣمﺎل بأﺟهﺎد الﺸد المتولد ﻓﻲ
اسفل الطﺒقة اﻻسفﻠتية ويتﻢ التﻌﺒير عن ﻣقدار الضرر كضرر نﺴﺒة والتﻲ تمثل
الﻌدد المتوﻗﻊ والمﺴموح به لتكرار اﻻﺣمﺎل .عندﻣﺎ يصل ﻣجموع نﺴﺒة
الضرر الﻰ واﺣد يحدث الضرر ،يمكن ﺣﺴﺎب الﻌدد المﺴموح به لتكرار
الحمل ) (Nfﺣﺴﺐ المﻌﺎدلة ).[5] (1
𝑁f = 𝑓1 (∈𝑡 ) −𝑓2 (𝐸1 ) −𝑓3
)..................(1
ﺣيﺚ أن:
 :Nfالﻌدد المﺴموح به لتكرار اﻷﺣمﺎل لمنﻊ ﻓﺸل اﻹنهﺎك )(fatigue failure
 :∈tانفﻌﺎل الﺸد ﻓﻲ أسفل طﺒقة اﻹسفﻠت.
 :E1ﻣﻌﺎﻣل المرونة لطﺒقة اﻹسفﻠت
 f1و  f2و  f3هﻲ ثوابت تﻢ تحديدهﺎ ﻣن اختﺒﺎرات اﻹﺟهﺎد المختﺒرية  ،ﻣﻊ
تﻌديل  f1لتتواﻓق ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺎت اﻷداء الميدانﻲ .استخدم ﻣﻌهد اﻷسفﻠت
اﻷﻣريكﻲ  Asphalt Instituteالقيﻢ ) (0.0796 ،0.854،3.291لكل ﻣن
f1و  f2و  f3عﻠﻰ التوالﻲ ﻓﻲ اﺟراءات التصميﻢ القﺎئمة عﻠﻰ التحﻠيل ].[3

 4.4.2نموذج التخدد ﻓﻲ الرصف المرن ) Rutting
:(Models
يتﻢ استخدام نمﺎذج التخدد لﻠحد ﻣن انفﻌﺎﻻت الضغط الﻌمودي المتولد ﻓﻲ
اﻻﺟزاء الﻌﻠوية ﻣن طﺒقة التأسيس .يرتﺒط الﻌدد المﺴموح به ﻣن تكرار الحمل
) (Nrلﻠحد ﻣن التخدد بأنفﻌﺎل الضغط الﻌمودي أعﻠﻰ طﺒقة التأسيس ﺣﺴﺐ
المﻌﺎدلة ).[5] (2
)................(2

𝑁r = 𝑓4 (∈c) −𝑓5

عﻠمﺎ بأن:
 :Nrالﻌدد المﺴموح به لتكرار اﻷﺣمﺎل لمنﻊ ﻓﺸل التخدد )(rutting failure
 :∈cأنفﻌﺎل الضغط ﻓﻲ أعﻠﻰ طﺒقة التأسيس ).(subgrade
 f4و f5ثوابت تﻢ تحديدهﺎ ﻣن اختﺒﺎرات الطريق أو اﻷداء الميدانﻲ .تﻢ أﻗتراح
ﻗيمهﺎ ﻣن ﻗﺒل ﻣﻌهد اﻷسفﻠت اﻷﻣريكﻲ Asphalt Instituteبقيﻢ )
1.365*10و (4.477لكل ﻣن  f4و f5عﻠﻰ التوالﻲ ].[3

-9

4.5

طريقة تحليل البيانات:

ان الطريقة المﺴتخدﻣة ﻓﻲ تحﻠيل الﺒيﺎنﺎت هﻲ الطريقة الميكﺎنيكية-التجريﺒية،
ﺣيﺚ تﻢ استخدام ﻣجموعة ﻣن الﺴينﺎريوهﺎت ﻓﻲ تحﻠيل الﺒيﺎنﺎت بﺴﺒﺐ التﺒﺎين
ﻓﻲ اﻻﺣمﺎل المرورية وخصﺎئص المواد المﺴتخدﻣة لتحديد اﻻداء والﻌمر
التصميمﻲ لطﺒقﺎت الرصف .لتحﻠيل النمﺎذج التدﻣيرية يتﻢ استخدام برنﺎﻣﺞ
) .(KENLAYERتتكون ﻣدخﻼت التحﻠيل ﻣن ﻣﻌﻠمتين رئيﺴيتين همﺎ
تحميل ﺣركة المرور وخصﺎئص المواد المﺴتخدﻣة والتﻲ سﺒق وإن تﻢ
تحديدهﺎ ﻓﻲ برنﺎﻣﺞ  KENLAYERبﺎستخدام القﺎئمة  . LAYERINPتﻢ
تحﻠيل ضرري اﻷنهﺎك والتخدد بﺎﻻضﺎﻓة الﻰ استخدام التحﻠيل ﻓﻲ ﺣﺴﺎب
الﻌمر التصميمﻲ ].[21
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 4.5.1خصﺎئص المواد وسمﻚ الطﺒقﺎت:
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الميكﺎنيكية-التجريﺒية .ﻓﻲ عمﻠية التحﻠيل هذه تﻢ إﻻعتمﺎد طريق المرور

تﻌتمد الخصﺎئص الرئيﺴية لﻠمواد عﻠﻰ عواﻣل التحﻠيل بﺎلطريقة
الﺴريﻊ رﻗﻢ 1-ﻓﻲ الﻌراق .أن سمﻚ وخصﺎئص طﺒقﺎت الرصف ﻣوضحة ﻓﻲ
ﺟدول ) .[23 ,8،7] (1كمﺎ تﻢ اﻻعتمﺎد عﻠﻰ ﻣﻌدل درﺟﺎت الحرارة لكل ﻣن
الفصول اﻻربﻌة لمدينة الموصل ﻣن اﺣصﺎئيﺎت دائرة اﻻنواء الجوية لﻌﺸرين
سنة كمدخﻼت ﻓﻲ الﺒرنﺎﻣﺞ ].[27
الجدول :1سمﻚ وخصﺎئص الطﺒقﺎت المﺴتخدﻣة ﻓﻲ التحﻠيل
Poisson’s
Ratio

Modulus of
Elasticity
)(Kpa

Thickness
)(cm

0.4

3000000

4

0.4

2275000

8

0.35

1585700

18

0.35
0.45

99900
38000

40
∞

Layers

 KENPAVEهﻲ عﺎدة سمﻚ الطﺒقة اﻹسفﻠتية وخصﺎئص المواد )ﻣﻌﺎﻣل
المرونة ونﺴﺒة بواسون( والحمل المﺴﻠط ﻣن المحﺎور وضغط اﻹطﺎرات وعدد
نقﺎط الضغط لتحﻠيل الرصف .يﻌطﻲ  KENPAVEﻣخرﺟﺎت بﺸكل نص،
وﻣن خﻼل اﻹنفﻌﺎﻻت الدﻗيقة والضغوط يتﻢ الحصول عﻠﻰ الحد اﻷﻗصﻰ
المﺴموح به ﻣن تكرار التحميل لﻠتنﺒؤ بﺎلتخدد واﻹنهﺎك ] . [7أدنﺎه الﺸكل )(2
يوضح الﺸﺎشة الرئيﺴية لﺒرنﺎﻣﺞ  KENPAVE.والﺸكل ) (3يوضح نموذج
ﻻﺣد الﺒيﺎنﺎت التﻲ تﻢ ادخﺎلهﺎ عﻠﻰ الﺒرنﺎﻣﺞ.

Wearing
Course
Binder
Course
Bituminous
Base
Subbase
Subgrade

 4.5.2تحميل ﺣركة المرور:
الشكل  :2الﺸﺎشة الرئيﺴية لﺒرنﺎﻣﺞ KENPAVE

يتأثر توزيﻊ الجهد واﻹﺟهﺎد والتﺸوه ضمن طﺒقﺎت الرصف بتكوين الحمل
المروري .ﺣيﺚ تﻢ اﻻعتمﺎد عﻠﻰ بيﺎنﺎت الحجﻢ المروري لﻠطرق الرئيﺴية
المؤدية لمدينة الموصل ﻣن ﻣﺸروع الخطة الرئيﺴية لﻠنقل الﻌراﻗﻲ (Iraqi
) [10]Transport Master Plan, ITMPﺣيﺚ كﺎن اﺟمﺎلﻲ عدد ﻣرات
تكرار التحميل وكمﺎ يﻠﻲ:
أ .المحﺎور اﻻﺣﺎدية بﺎطﺎر ﻣنفرد6035 :
ب .المحﺎور اﻻﺣﺎدية بﺎطﺎر ﻣزدوج15085 :
ت .المحﺎور الترادﻓية3017 :
كمﺎ كﺎنت عنﺎصر المدخﻼت ﻓﻲ الﺒرنﺎﻣﺞ هﻲ:
 .1نصف ﻗطر التﻼﻣس لمنطقة التحميل الدائرية ).[5] (CR=12.7 cm
 .2ضغط التﻼﻣس عﻠﻰ ﻣنطقة التحميل الدائرية ) ،(CPتؤخذ ﻗيمة المحور
اﻷﺣﺎدي بﺎلنﺴﺒة لﻠحمل القيﺎسﻲ ) (Kpa 677أﻣﺎ بﺎلنﺴﺒة لﻠمحور اﻷﺣﺎدي ذو
اﻷطﺎرات المزدوﺟة ) (Kpa 628والمحور الترادﻓﻲ ) (Kpa484وتتغير
هذه القيﻢ عند الزيﺎدة أو النقصﺎن ﻓﻲ نﺴﺐ التحميل ].[6
 .3توسيط إلﻰ ﻣركز التﺒﺎعد بين عجﻠتين ﻣزدوﺟتين عﻠﻰ طول المحور Y
 ،((YWتﻢ أخذ هذه المﺴﺎﻓة بﺎلنﺴﺒة لﻠمحور اﻷﺣﺎدي ) (0وبﺎلنﺴﺒة لﻠمحور
اﻷﺣﺎدي ذو اﻹطﺎرات المزدوﺟة وكذلﻚ المحور الترادﻓﻲ ).[5] (30cm
 .4توسيط الﻰ ﻣركز التﺒﺎعد بين عجﻠتين لمحورين ﻣختﻠفين ) ،(XW) (Xتﻢ
اخذ هذه المﺴﺎﻓة ).[17] (150cm
ﻣن المهﻢ تحديد ﻣنطقة التﻼﻣس بحيﺚ يمكن اﻓتراض أن الحمل المحوري
ﻣوزع بﺸكل ﻣوﺣد ﻓﻲ هذه الدراسة .كمﺎ يجﺐ ﻣراعﺎة الﻌجﻼت الموﺟودة عﻠﻰ
ﺟﺎنﺐ واﺣد ﻓقط )ﻣﺴﺎر الﻌجﻠة الخﺎرﺟية( ويفترض أن يكون لكل إطﺎر ﻣنطقة
تﻼﻣس دائرية ].[9

4.6

برناﻣج ):(KENPAVE

الشكل  :3نموذج ﻻﺣد الﺒيﺎنﺎت التﻲ تﻢ ادخﺎلهﺎ عﻠﻰ الﺒرنﺎﻣﺞ

4.7

نسبة الضرر ):(Damage Ratio

تمثل نﺴﺒة الضرر النﺴﺒة بين عدد التكرار المتوﻗﻊ والمﺴموح به وعﺎدة
ﻣﺎيحدث الفﺸل عندﻣﺎ يكون ﻣجموع نﺴﺒة الضرر ﻣﺴﺎ ٍو لﻠواﺣد .وتحﺴﺐ لكل
ﻣجموعة تحميل ولكل ﻓترة ثﻢ تجمﻊ لكل الﺴنة بﺎستخدام المﻌﺎدلة ).[21] (3
,
∑ ∑= 𝐷
)................... (3
,

يﺴتخدم برنﺎﻣﺞ  KENPAVEلتحﻠيل وتصميﻢ اﻷرصفة المرنة و الصﻠﺒة.
طورهذا الﺒرنﺎﻣﺞ ﻣن ﻗﺒل  Dr. Y. H. Huangوﻓﻲ الواﻗﻊ ،يتكون الﺒرنﺎﻣﺞ
ﻣن ﺟزأين همﺎ  KENSLABو  KENLAYERيُﺴتخدم ﺟزء
لتحﻠيل وتصميﻢ اﻷرصفة الصﻠﺒة بينمﺎ يُﺴتخدم ﺟزء
KENSLAB
 KENLAYERلتحﻠيل وتصميﻢ اﻷرصفة المرنة .يﺴتخدم هذا الﺒرنﺎﻣﺞ
لحﺴﺎب الضغوط واﻷنفﻌﺎﻻت الدﻗيقة ﻓﻲ اﻷرصفة المرنة والصﻠﺒة وبﺸكل
أسﺎسﻲ ،يقوم برنﺎﻣﺞ  KENPAVEبتحﻠيل أضرار اﻷرصفة بإﻣكﺎنية تحﻠيل
الﻰ ﻣﺎ يصل إلﻰ تﺴﻌة عﺸر طﺒقة ولظروف تحميل ﻣختﻠفة لمحﺎور المركﺒﺎت
ﻣثل  singleأو  tandemأو tridemبﺎﻹضﺎﻓة الﻰ أﻣكﺎنيته ﻓﻲ التﻌﺎﻣل ﻣﻊ
أخيرا لحﺴﺎب
ﻣﺎ يصل إلﻰ  12ﻓترة و  12ﻣجموعة تحميل والتﻲ تﻢ تﻠخيصهﺎ
ً
الضرر النﺎﺟﻢ عن ﺣﺎﻻت الفﺸل ] .[19إن ﻣﻌﻠمﺎت اﻹدخﺎل ﻓﻲ برنﺎﻣﺞ

ﺣيﺚ أن:
 :Drنﺴﺒة الضرر المتوﻗﻊ ﻓﻲ نهﺎية الﺴنة
 : ni,jالﻌدد المتوﻗﻊ لتكرار الحمل  jﻓﻲ الحمل i
 :Ni,jالﻌدد المﺴموح به لتكرار الحمل  jﻓﻲ الحمل .i
 :pعدد الفترات ﻓﻲ كل عﺎم
 :mعدد ﻣجﺎﻣيﻊ التحميل.
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العمر التصميمﻲ للرصف المرن ): (Design Life

تﺴتخدم المﻌﺎدلة ) (4ﻓﻲ ﺣﺴﺎب الﻌمر التصميمﻲ ﺣيﺚ يتﻢ ﺣﺴﺎب التﺸقق
النﺎتﺞ ﻣن اﻹنهﺎك والتﺸوه الدائﻢ ﺣيﺚ يكون الﻌمر التصميﻢ اﻻﻗصر هو
المتحكﻢ ].[21
= 𝑒𝑓𝑖𝑙 𝑛𝑔𝑖𝑠𝑒𝐷
)........... (4

.5

النتائج وﻣناقشتها:

تحﺎول الﻌديد ﻣن الوكﺎﻻت ﻓﻲ الوﻻيﺎت المتحدة وكندا بﺎﻷضﺎﻓة الﻰ الﻌديد
ﻣن الﺒﻠدان ﻓﻲ الﻌﺎلﻢ تنفيذ تصميﻢ الرصف بأستخدام الطريقة الميكﺎنيكية-
التجريﺒية ) (M-Eوﻣﻊ ذلﻚ ﻓأن أﺣدى الصﻌوبﺎت المرتﺒطة بتنفيذ هذه
الطريقة هﻲ كمية وﻣﺴتوى المدخﻼت المطﻠوبة ،بﺎﻷضﺎﻓة الﻰ ذلﻚ تﻌد
المﻌﺎيرة المحﻠية لنمﺎذج التنﺒؤ بﺎﻷداء ﻣن الصﻌوبﺎت اﻷخرى .الميزة الرئيﺴية
لطريقة ) (M-Eهﻲ أن التحﻠيل يﻌتمد عﻠﻰ اﻷنهﺎك والتخدد لجميﻊ الطﺒقﺎت
وليس ﻓقط عﻠﻰ أداء سطح الرصف ،ولذلﻚ تﻢ أستخدام برنﺎﻣﺞ تجريﺒﻲ
ﻣيكﺎنيكﻲ هو ) (KENPAVEلتﺸغيل عواﻣل ﺣﺴﺎب الضرر الهيكﻠﻲ
)اﻻﺟهﺎد واﻻنفﻌﺎل والتﺸوه( لﻠرصف المرن ،وبﺎلتﺎلﻲ يمكن تحديد ﺟميﻊ
تفﺎعﻼت الرصف النﺎتجة عن تغير درﺟﺎت الحرارة بﺸكل أكثر دﻗة بﺎلقرب
ﻣن الحﺎلة الفﻌﻠية .بﺎلنﺴﺒة لمرﺣﻠة اﻷستجﺎبة تﻢ نمذﺟة طﺒقﺎت اﻷسفﻠت كمواد
ﻣرنة لزﺟة أﻣﺎ الطﺒقﺎت الترابية تﻢ نمذﺟتهﺎ كمواد خطية وكﺎنت نتﺎئﺞ التحﻠيل
كمﺎ يﻠﻲ:

5.1

تأثير درجات الحرارة العالية على اﻷجهاد العمودي ﻓﻲ حالتﻲ
الوقوف والحركة للمركبات:

نموذج الﺒيﺎنﺎت التﻲ تﻢ الحصول عﻠيهﺎ ﻣن عﻼﻗة الﻌمق ﻣﻊ اﻷﺟهﺎد الﻌمودي
عند درﺟﺎت الحرارة الﻌﺎلية ولحﺎلة الحركة لﻠمركﺒة ﻣوضحة ﻓﻲ الﺸكل ).(4
بينمﺎ رسﻢ الﻌﻼﻗة ﻣوضحة ﻓﻲ الﺸكل ) ، (5ﺣيﺚ يﻼﺣظ أن أعﻠﻰ أﺟهﺎد
عمودي يحصل ﻓﻲ الطﺒقة الﺴطحية ويقل تدريجيﺎ ﻣﻊ الﻌمق .كمﺎ لوﺣظ
نقصﺎن ﻓﻲ ﻗيﻢ اﻻﺟهﺎد الﻌمودي ﻓﻲ المحور الترادﻓﻲ عن بقية المحﺎور ويﻌزى
ذلﻚ الﻰ زيﺎدة عدد اﻷطﺎرات التﻲ توزع ثقل المحور عﻠﻰ التﺒﻠيط .ﺣيﺚ كﺎنت
ﻗيمة اﻷﺟهﺎد الﻌمودي لﻠطﺒقة الﺴطحية لﻠمحور المفرد )(652.698 Kpa
وتقل هذه القيمة تدريجيﺎ بنﺴﺒة ) (7.13%و) (28.5%لحﺎلتﻲ المحور المفرد
ذو اﻷطﺎرات المزدوﺟة والمحور الترادﻓﻲ عﻠﻰ التوالﻲ.

الشكل  :5عﻼﻗة الﻌمق ﻣﻊ اﻷﺟهﺎد الﻌمودي

5.2

الشكل  :4نموذج الﺒيﺎنﺎت لﻌﻼﻗة الﻌمق ﻣﻊ الجهد الﻌمودي ﻓﻲ ﺣﺎلة ﺣركة
المركﺒة

تأثير التغير بدرجات الحرارة على قيم اﻷنﻔعال ﻓﻲ حالتﻲ الوقوف
والحركة للمركبات:

يوضح الﺸكل ) (6عﻼﻗة أﺣمﺎل المحﺎور ﻣﻊ ﻗيﻢ أنفﻌﺎل الﺸد لﻠطﺒقة الرابطة
لحﺎلتﻲ الوﻗوف والحركة لﻠمركﺒﺎت عند الحمل القيﺎسﻲ .ﺣيﺚ يﻼﺣظ أن ﻗيﻢ
أنفﻌﺎل الﺸد تزداد بﺸكل واضح ﻣﻊ ارتفﺎع درﺟﺎت الحرارة صيفﺎ ،بينمﺎ يقل
اﻷنفﻌﺎل بتغير انواع المحﺎور وزيﺎدة عدد اﻻطﺎرات وبذلﻚ يقل عمر اﻷنهﺎك
ﻓﻲ ﻓصل الصيف عند درﺟﺎت الحرارة الﻌﺎلية لحﺎلتﻲ الوﻗوف والحركة
لﻠمركﺒﺎت .ﻓفﻲ ﺣﺎلة المركﺒة المتحركة تﻢ اعتﺒﺎر سرعة المرور )(40mph
والتﻲ تغطﻲ الﺴرعة النموذﺟية لحركة المرور ،ﺣيﺚ لوﺣظ أن ﻗيﻢ أنفﻌﺎل
) (33.2Cكﺎنت بمقدار ) (0.0003879-و)-
الﺸد عند درﺟة الحرارة ֯
 (0.0003699و) (0.0002989-بﺎلنﺴﺒة لﻠمحور المفرد والمحور المفرد ذو
اﻷطﺎرات المزدوﺟة والمحور الترادﻓﻲ عﻠﻰ التوالﻲ ﻓﻲ ﺣﺎلة الوﻗوف
لﻠمركﺒة ،وﻗﻠت هذه القيﻢ بنﺴﺐ ) (%83و) (%85و) (%84ﻓﻲ ﺣﺎلة ﺣركة
المركﺒة بﺎلنﺴﺒة لﻠمحور المفرد والمحور المفرد ذو اﻷطﺎرات المزدوﺟة
والمحور الترادﻓﻲ عﻠﻰ التوالﻲ.
كمﺎ يوضح الﺸكل ) (7عﻼﻗة أﺣمﺎل المحﺎور ﻣﻊ ﻗيﻢ أنفﻌﺎل الضغط لطﺒقة
التأسيس الترابية لحﺎلتﻲ الوﻗوف والحركة لﻠمركﺒﺎت عند الحمل القيﺎسﻲ .ﺣيﺚ
يﻼﺣظ ﻣن الﺸكل أن ﻗيﻢ أنفﻌﺎل الضغط تزداد عند درﺟﺎت الحرارة الﻌﺎلية.
) (33.2Cأن ﻗيﻢ أنفﻌﺎل الضغط ﻓﻲ ﺣﺎلة الوﻗوف
لوﺣظ عند درﺟة الحرارة ֯
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لﻠمركﺒة كﺎنت ) (0.00006851و) (0.0001128و )(0.00009336
بﺎلنﺴﺒة لﻠمحور المفرد والمحور المفرد ذو اﻷطﺎرات المزدوﺟة والمحور
الترادﻓﻲ عﻠﻰ التوالﻲ ،كمﺎ لوﺣظ أيضﺎ ﻓﻲ ﺣﺎلة ﺣركة المركﺒة تقل هذه القيﻢ
بنﺴﺐ ) (%41و ) (%38.4و) (%33بﺎلنﺴﺒة لﻠمحور المفرد والمحور
المفرد ذو اﻷطﺎرات المزدوﺟة والمحور الترادﻓﻲ عﻠﻰ التوالﻲ .اﻷختﻼف ﻓﻲ
ﻗيﻢ اﻷنفﻌﺎل ﻓﻲ ﺣﺎلة المركﺒة المتحركة يرﺟﻊ سﺒﺒهﺎ الﻰ ﺣقيقة أن المﻌﺎﻣل
الدينﺎﻣيكﻲ لﻠطﺒقة اﻷسفﻠتية يزداد ﻣﻊ زيﺎدة الﺴرعة )تردد التحميل( بﺴﺒﺐ
سﻠوكهﺎ المرن-الﻠزج.

الشكل  :6عﻼﻗة أﺣمﺎل المحﺎور ﻣﻊ أنفﻌﺎل الﺸد لﻠطﺒقة الرابطة عند اختﻼف
درﺟﺎت الحرارة

الشكل  :7عﻼﻗة أﺣمﺎل المحﺎور ﻣﻊ أنفﻌﺎل الضغط لطﺒقة التأسيس عند
اختﻼف درﺟﺎت الحرارة

5.3

84

تأثير زيادة اﻷحمال على التشوه الحاصل للتبليط لحالتﻲ الوقوف
والحركة للمركبات:

الﺸكل ) (8يوضح عﻼﻗة التﺸوه ﻣﻊ عمق الطﺒقﺎت ﻓﻲ ﺣﺎلتﻲ الوﻗوف والحركة
) (33.2Cوبزيﺎدة اﻷﺣمﺎل المﺴﻠطة عﻠﻰ التﺒﻠيط
لﻠمركﺒة وعند درﺟة الحرارة ֯
وتغير نوع المحور .ﺣيﺚ يﻼﺣظ أن ﻗيﻢ التﺸوه لﻠطﺒقة الﺴطحية ولﻠحمل
القيﺎسﻲ ﻓﻲ ﺣﺎلة وﻗوف المركﺒة كﺎنت بمقدار )(0.05377cm
و ) (0.09007cmو) (0.09614cmبﺎلنﺴﺒة لﻠمحور المفرد والمحور
المفرد ذو اﻷطﺎرات المزدوﺟة والمحور الترادﻓﻲ عﻠﻰ التوالﻲ ،كمﺎ لوﺣظ
نقصﺎن ﻗيﻢ التﺸوه ﻓﻲ الطﺒقة الﺴطحية ﻓﻲ ﺣﺎلة ﺣركة المركﺒة بنﺴﺐ )(7.8%
و) (6.7%و ) (5%لﻠمحور المفرد والمحور المفرد ذو اﻷطﺎرات المزدوﺟة
والمحور الترادﻓﻲ عﻠﻰ التوالﻲ .كمﺎ يﻼﺣظ ايضﺎ زيﺎدة الهﺒوط بزيﺎدة اﻷﺣمﺎل
المﺴﻠطة عﻠﻰ التﺒﻠيط ﻓﻌند  %200ﻣن الحمل القيﺎسﻲ لﻠمحور الترادﻓﻲ يزداد
الهﺒوط بنﺴﺒة ) (100%لحﺎلتﻲ الوﻗوف والحركة لﻠمركﺒﺎت .كمﺎ أن ﻣﻌظﻢ
التﺸوه ﺣدث ﻓﻲ طﺒقة اﻻرض الطﺒيﻌية بنﺴﺐ ) (83%و) (84%ﻣن التﺸوه
الكﻠﻲ لحﺎلتﻲ الوﻗوف والحركة لﻠمركﺒﺎت عﻠﻰ التوالﻲ.
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جدول  :2تأثير تغﺎيراﻷﺣمﺎل المﺴﻠطة عﻠﻰ أعﻠﻰ ﻗيمة لﻠضرر
Max Damage Ratio

Standard
load

Viscoelastic-moving
Vehicle

ViscoelasticStatic Vehicle

0.004795

0.2346

50%

0.03488

1.261

100%

0.1955

6.746

150%

0.7

23.97

200%

5.5

تأثير زيادة اﻷحمال على عمر التبليط ﻓﻲ حالتﻲ الوقوف والحركة
للمركبات:

أن الﻌمر التصميمﻲ لﻠتﺒﻠيط هو الحد اﻷدنﻰ لﻌدد ﻣرات تكرار اﻷﺣمﺎل لﻠتﺴﺒﺐ
بفﺸﻠﻲ اﻷنهﺎك والتخدد وعند درﺟﺎت الحرارة المختﻠفة ﻓﻲ الﺴنة .الجدول )(3
يوضح اﻷﺣمﺎل المﺴﻠطة ﻣﻊ الﻌمر التصميمﻲ لﻠتﺒﻠيط وﻓﻲ ﺣﺎلتﻲ الوﻗوف
والحركة لﻠمركﺒﺎت ،ﺣيﺚ يﻼﺣظ عند الحمل القيﺎسﻲ كﺎنت ﻗيمة الﻌمر
التصميمﻲ ) (0.79و) (28.67سنة لﻠمركﺒة ﻓﻲ ﺣﺎلتﻲ الوﻗوف والحركة عﻠﻰ
التوالﻲ اي بنقصﺎن عمر لﻠتﺒﻠيط بمقدار) (36.3ضﻌف ﻓﻲ ﺣﺎلة الوﻗوف
ﻣقﺎرنة ﻣﻊ ﺣﺎلة الحركة المركﺒﺎت .كمﺎ يقل الﻌمر بﺎلنﺴﺒة لﻠمركﺒة المتوﻗفة
بمقدار) (5.3و) (19.8ضﻌف عند نﺴﺒة التحميل  %150و %200ﻣن الحمل
القيﺎسﻲ ،بينمﺎ يزداد الﻌمر ) (5.4ضﻌف عند نﺴﺒة التحميل  %50ﻣن الحمل
القيﺎسﻲ .أﻣﺎ بﺎلنﺴﺒة لﻠمركﺒﺎت المتحركة ﻓﺴيقل الﻌمر ) (5.6و) (20ضﻌف
عند نﺴﺒة التحميل  %150و %200ﻣن الحمل القيﺎسﻲ بينمﺎ يزاد الﻌمر
) (7.3ضﻌف عند نﺴﺒة التحميل  %50ﻣن الحمل القيﺎسﻲ.
جدول  :3تغﺎيراﻷﺣمﺎل المﺴﻠطة ﻣﻊ الﻌمر التصميمﻲ لﻠتﺒﻠيط
Design Life in year

الشكل  :8التﺸوه ﻣﻊ عمق الطﺒقﺎت ﻓﻲ ﺣﺎلة الوﻗوف والحركة لﻠمركﺒة

5.4

تأثير زيادة اﻷحمال على أعلى قيمة للضرر ﻓﻲ حالتﻲ الوقوف
والحركة للمركبات:

يزداد تأثير الضرر بزيﺎدة اﻷﺣمﺎل المﺴﻠطة عﻠﻰ التﺒﻠيط وعند درﺟﺎت
الحرارة المختﻠفة خﻼل الﺴنة ،والجدول ) (2يوضح تأثير تغﺎير اﻷﺣمﺎل
المﺴﻠطة ﻣﻊ أعﻠﻰ ﻗيمة لﻠضرروﻓﻲ ﺣﺎلتﻲ الوﻗوف والحركة لﻠمركﺒﺎت .ﺣيﺚ
يﻼﺣظ أن أعﻠﻰ ﻗيمة لﻠضرر عند الحمل القيﺎسﻲ كﺎنت بمقدار )(1.261
و) (0.03488لحﺎلتﻲ المركﺒة المتوﻗفة والمتحركة عﻠﻰ التوالﻲ ،اي ان ﻗيمة
الضررتزداد بمقدار ) (36ضﻌف ﻓﻲ ﺣﺎلة الوﻗوف ﻣقﺎرنة ﻣﻊ ﺣركة
المركﺒﺎت .كمﺎ يﻼﺣظ ايضﺎ تأثير تغﺎير اﻻﺣمﺎل عﻠﻰ ﻗيﻢ الضرر ،ﻓفﻲ ﺣﺎلة
المركﺒة المتوﻗفة تزداد القيمة بمقدار ) (5.3و) (19ضﻌف ﻓﻲ ﺣﺎلتﻲ التحميل
 %150و %200ﻣن الحمل القيﺎسﻲ عﻠﻰ التوالﻲ ،بينمﺎ تقل ﻗيمة الضرر
بمقدار ) (5.4ضﻌف عند ﺣﺎلة التحميل  %50ﻣن الحمل القيﺎسﻲ .أﻣﺎ بﺎلنﺴﺒة
لحﺎلة المركﺒة المتحركة ﻓأن أعﻠﻰ ﻗيمة لﻠضرر تزداد بمقدار) (5.6و)(20
ضﻌف عند نﺴﺐ التحميل  %150و %200ﻣن الحمل القيﺎسﻲ عﻠﻰ التوالﻲ،
بينمﺎ تقل ﻗيمة الضرر بمقدار ) (7.3ضﻌف عند نﺴﺒة التحميل  %50ﻣن
الحمل القيﺎسﻲ.

.6

Standard
load

ViscoelasticMoving Vehicle

Viscoelastic-Static
Vehicle

208.55

4.26

50%

28.67

0.79

100%

5.11

0.15

150%

1.43

0.04

200%

اﻷستنتاجات والتوصيات:

أﺟريت هذه الدراسة لﺒحﺚ تأثير اﻷﺣمﺎل وتأثير درﺟﺎت الحرارة المتغيرة
عﻠﻰ ﻣدار الﻌﺎم ﻓﻲ ﻣدينة الموصل عﻠﻰ أداء الرصف ﻣن ﺣيﺚ توزيﻌﺎت
اﻷﺟهﺎدات واﻷنفﻌﺎﻻت والتﺸوهﺎت وخﻼل الطﺒقﺎت وعﻠﻰ ﻗيﻢ نﺴﺐ الضرر
المتوﻗﻊ والﻌمر التصميمﻲ لﻠطريق لﻠرصف المرن ذو الطﺒقﺎت المرنة-الﻠزﺟة
بﺎستخدام برنﺎﻣﺞ  .KENPAVEوﻓقﺎ لمنهجية هذه الدراسة وتحﻠيل نتﺎئجهﺎ
تﻢ استخﻼص اﻷستنتﺎﺟﺎت التﺎلية:
-1زيﺎدة اﻷﺟهﺎد الﻌمودي بزيﺎدة درﺟﺎت الحرارة وبزيﺎدة اﻷﺣمﺎل المﺴﻠطة
عﻠﻰ التﺒﻠيط بينمﺎ يقل اﻷﺟهﺎد الﻌمودي بزيﺎدة الﻌمق ،ﺣيﺚ وﺟد أن اعﻠﻰ
أﺟهﺎد كﺎن عﻠﻰ الطﺒقة الﺴطحية ولﻠحمل القيﺎسﻲ بمقدار )(652.698Kpa
لﻠمحور اﻻﺣﺎدي ولحﺎلة الحركة لﻠمركﺒة.
-2تأثرت ﻗيﻢ أنفﻌﺎل الﺸد بتغير درﺟﺎت الحرارة وأﺣمﺎل المحﺎور عﻠﻰ
التﺒﻠيط ،ﺣيﺚ وﺟد أن ﻗيﻢ أنفﻌﺎل الﺸد تزداد بﺸكل واضح بزيﺎدة درﺟة
الحرارة وتقل بزيﺎدة عدد اﻻطﺎرات لﻠمحﺎور .كمﺎ وﺟد أن ﻗيمة أنفﻌﺎل الﺸد
) (33.2Cكﺎنت بمقدار
لﻠطﺒقة الرابطة لﻠمحور المفرد عند درﺟة الحرارة ֯
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( لحﺎلتﻲ الوﻗوف والحركة لﻠمركﺒﺎت عﻠﻰ0.00006576)( و0.0003879)
 وتقل هذه القيمة تدريجيﺎ لﻠمحور المفرد ذو اﻷطﺎرات المزدوﺟة،التوالﻲ
.والمحور الترادﻓﻲ
زيﺎدة ﻗيﻢ أنفﻌﺎل الضغط عند زيﺎدة درﺟﺎت الحرارة وزيﺎدة أﺣمﺎل المحﺎور-3
 لﻠمحور المفرد33.2) ֯(Cﺣيﺚ وﺟد أن ﻗيمته عند درﺟة الحرارة
( لحﺎلتﻲ الوﻗوف والحركة لﻠمركﺒة0.00004047)( و0.000006851)
وتزداد هذه القيمة بﺎلنﺴﺒة لﻠمحور المفرد ذو اﻷطﺎرات المزدوﺟة والمحور
.الترادﻓﻲ
يتأثر التﺸوه عﻠﻰ سطح الرصف وكذلﻚ خﻼل الطﺒقﺎت وﻓﻲ ﺣﺎلتﻲ الوﻗوف-4
 ﺣيﺚ وﺟد أن ﻗيمة التﺸوه عﻠﻰ.والحركة لﻠمركﺒﺎت بﺎلنﺴﺒة الﻰ انواع المحﺎور
( بﺎلنﺴﺒة لﻠمحور المفرد كﺎنت33.2C)
֯ الطﺒقة الﺴطحية عند درﺟة الحرارة
( لحﺎلتﻲ الوﻗوف والحركة0.04957cm) ( و0.05377cm) بمقدار
 وتزداد هذه القيمة لﻠمحور المفرد ذو اﻷطﺎرات،لﻠمركﺒﺎت عﻠﻰ التوالﻲ
.المزدوﺟة والمحور الترادﻓﻲ
يزداد تأثير الضرر بزيﺎدة اﻷﺣمﺎل المﺴﻠطة عﻠﻰ التﺒﻠيط ﺣيﺚ وﺟد أن-5
(0.03488)( و1.261) أعﻠﻰ ﻗيمة لﻠضرر عند الحمل القيﺎسﻲ كﺎنت بمقدار
 ﺣيﺚ تزداد هذه القيمة عند،لحﺎلتﻲ الوﻗوف والحركة لﻠمركﺒﺎت عﻠﻰ التوالﻲ
 ﻓفﻲ ﺣﺎلة المركﺒة المتوﻗفة تزداد القيمة.زيﺎدة اﻷﺣمﺎل المﺴﻠطة وبﺎلﻌكس
 ﻣن الحمل%200 و%150 ( ضﻌف ﻓﻲ ﺣﺎلتﻲ التحميل19)( و5.3) بمقدار
( ضﻌف عند ﺣﺎلة5.4)  بينمﺎ تقل ﻗيمة الضرر بمقدار،القيﺎسﻲ عﻠﻰ التوالﻲ
. ﻣن الحمل القيﺎسﻲ%50 التحميل
ان تغﺎير ﻗيﻢ اﻻﺣمﺎل ودرﺟﺎت الحرارة والﻌواﻣل المنﺎخية والﺒيئية اﻷخرى-6
 ﺣيﺚ وﺟد.لهﺎ تأثير واضح عﻠﻰ اداء الرصف وبﺎلتﺎلﻲ عﻠﻰ عمر الرصف
( سنة28.67) سنة( و0.79) أن الﻌمر التصميمﻲ لﻠرصف عند الحمل القيﺎسﻲ
 ﺣيﺚ يقل الﻌمر بزيﺎدة،لحﺎلتﻲ الوﻗوف والحركة لﻠمركﺒة عﻠﻰ التوالﻲ
 ﻓفﻲ ﺣﺎلة المركﺒة المتحركة يقل الﻌمر.اﻷﺣمﺎل المﺴﻠطة وبﺎلﻌكس
 ﻣن الحمل%200 و%150 ( ضﻌف عند نﺴﺒة التحميل20)( و5.6)بمقدار
 ﻣن%50 ( ضﻌف عند نﺴﺒة التحميل7.3)القيﺎسﻲ بينمﺎ يزاد الﻌمر بمقدار
.الحمل القيﺎسﻲ
توصﻲ الدراسة بﺎلقيﺎم بأعمﺎل التحﻠيل بأعتﺒﺎر الطﺒقﺎت الترابية غير خطية-7
.وﻣقﺎرنتهﺎ ﻣﻊ نتﺎئﺞ هذه الدراسة
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Abstract—The main two premature failures among all types of distresses are fatigue and rutting due to their
main relation with performance pavement. These failures are caused by variations in heavy axle-loaded
trucks, designing inappropriate mixture, and conventional design methodologies used in the pavement
design industries. Premature distresses should be avoided for proper performance and serviceability. As a
result, a Mechanistic-Empirical Method based design approach using computer programming, such as
KENPAVE software, is required to avoid conventional design errors. The KENPAVE software tool is used
to calculate accurate stresses and strains in the asphaltic pavement, which are then used to determine fatigue
and rutting failures. HMA layers act under real field conditions as viscoelastic material, and their mechanical
responses depend on temperature and loading. This research aimed to study the overloads on pavement and
the changing temperatures throughout the year in Mosul city on the performance and design life of the
pavement by using the Mechanistic-Empirical Method (M-E) to investigate the most influential properties
under the temperature change to improve the design of the pavement structures. The results revealed the
importance of the impact that climate change may have on the service life of the pavement, as the design
life decreases with the increased loads applied on the pavement, where the design life decreases to 0.05 of
its value when the loads are increased to twice the standard load. While the vertical stress and the damage
ratio increase with the change of temperature and with the increase in the axle loads, it was found that the
percentage of the damage ratio increases by 5.5 times when the axle loads are increased to 1.5 of the standard
loads. These changes in the assessment of the pavement life cycle and thus their effect on future maintenance
requirements must be verified.
Keywords— Flexible pavement, Mechanistic-Empirical Method, Viscoelastic, KENPAVE, Fatigue, Rutting.

