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  مسائل 

  
  :ولاألالسؤال 

وباالستعانة باملعلومات املعطاة أدناه ويف اجلـدولني     )    modified AASHTO(باستخدام طريقة االشتو املعدلة 
)table 2.1, 2.2 (صمم رصفة أسفلتية للطريق املؤدي إىل املنطقة الصناعية يف مدينة بيت حانون .  

  :حلل السؤال عليك اتباع اخلطوات التالية
  .2.2،   1.2أكمل اجلدولني 1- 
  . احسب األمحال الالزمة للتصميم 2-
  SN.إحسب  3-
  ).Agg. Road Base, Asphalt Binder, Asphalt Wearing(إحسب مسك طبقات الرصفة  -4
  

  
- Design life 20 years 
- Traffic growth rate 4 % 
- Number of lanes 6 
- Percentage of vehicles in design lane 50 % 
- Reliability                95 % 

      - Overall standard deviation 0.4 
      - Terminal Serviceability Index  TSI            2.5 
      - Initial present Serviceability Index   PSI 4.2 
      - CBR of subgrade  12  
      -  Drainage coefficient for the unbound layers   1.0 

  
  

Table 2.1 
Vehicle weight 

(ton) 
Vehicles number per day 

in 2 directions 
ESAL for one 

vehicle 
(truck factor) 

Total 
(truck factor)  

< 3.0 1000 0.01  
3.0 – 5.0 150 0.03  
5.0 – 7.0 100 0.08  
7.0 – 10.0 75 0.70  
10.0 – 13.0 30 1.60  
13.0 – 16.0 25 1.70  
16.0 – 19.0 20 2.10  
19.0 – 47.0 250 Table  3.2  

Summation  
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              Table 2.2 

 Vehicle Type 
 A B C D 
Vehicles number per day 

in 2 directions 50 50 75 75 

Steering, single axle (ton) 7.0 7.0 7.0 7.0 
ESAL     

Drive, single axle (ton) 13.0 - 7.0 - 
ESAL     

Drive, tandem axle (ton) - 20.0 20.0 20.0 
ESAL     

Drive, tandem axle (ton) - - - 20.0 
ESAL     

Truck factor     
  

  :الثاينالسؤال 
  :واملعطاة أدناه أجب عما يلي) urban road in Gaza(البيانات اخلاصة  بطريق حضري    باستخدام

اليت ستمر على املسرب ) the average equivalent axle load(احسب متوسط عدد األوزان احملورية  - 1
  ).design life(خالل العمر االفتراضي ) design lane(التصميمي 

  ).modified AASHTO(طبقاً لطريقة األشتو املعدلة ) SN(لرقم اإلنشائي احسب ا - 2
صمم رصفة إسفلتية للطريق احلضري، ارسم مقطعاً رأسياً للرصفة مبيناً عليه السمك، والنوع، والتدرج، وقوة   - 3

  .التحمل اخلاص بكل طبقة
traffic analysis 

Vehicle weight 
(ton) 

vehicles number per day  
in 2 directions 

ESAL for one vehicle 
(truck factor) 

3.0 – 5.0 250 0.03 
5.0 – 7.0 150 0.08 
7.0 – 10.0 75 0.70 
10.0 – 13.0 60 1.60 
13.0 – 16.0 30 1.70 
16.0 – 20.0 20 1.40 

 
Design life 20 years 
Traffic growth rate 1 % 
Number of lanes 2 
Percentage of vehicles in design lane 50 % 
Reliability                95 % 

 -   Overall standard deviation 0.4 
 -   Terminal Serviceability Index  TSI            2.5 
 -   Initial present Serviceability Index   PSI 4.2 
 -   CBR of subgrade  10 % 
 -   Drainage coefficient for the unbound layers   1.0 
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  :الثالثالسؤال 

بينت نتائج دراسة حتليل املرور عند مدخل املنطقة الصناعية ملدينة غزة أن املرور الثقيل يتمثـل يف األنـواع الثالثـة    
 يعطي املعلومات الكاملة عن وزن وعدد و نسب حماور أنواع املركبات) 1.2(اجلدول ).    C, B, A(للمركبات 
  .  الثالث

  

    
                  1            2                  1           2            1     2             3

(A)  (B) (C)  
  

  (C)  (B) (A)  املركبة
  kg(  17000 24000  35000(الوزن الكلي  

  ADT( 200 100  50(املتوسط اليومي للمركبات
  15  26 30 )%( 1نسبة وزن احملور 
  30  74 70 )%( 2نسبة وزن احملور 
  55  - - )%( 3نسبة وزن احملور 

  )1.2( جدول

  هل تتوافق أوزان حماور املركبات مع الوزن احملوري القانوين؟
  . احسب جمموع احملاور املكافئة القياسية) 2.2(باستخدام اجلدول 

  
  

وزن احملور
  )طن(

ور جمموع احملا  معامل احملور املكافئ العدد
  مزدوج مفرد مزدوج مفرد  املكافئة القياسية

4  - 6       
6 -8        
8 -10       
10-12       
12-14       
14-16       
16 - 18       
18 - 20       
20 - 22       

       ∑= 
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  :لرابعاالسؤال 
  
 املرفـق مستعيناً ذا اجلدول والشكل . بييب لثالثة أنواع من التربةنتائج حتليل احلجم احل املعطى ادناه، يف اجلدول   -

  :أجب عما يلي
  .بني بالرسم التدرج احلبييب لكل أنواع التربة  -
  DIN 18196 .صنف الثالثة أنواع من التربة حسب طريقة   -
  )soil1(من التربة  cm 15متر مربع  يسمك  100احسب كمية األمسنت الالزمة لتثبيت   -
  ).Soil 2( 2ينصح استخدام البتومني يف تثبيت التربة  علل ال -
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Soil 3 Soil 2 Soil 1    
Passing  

(%) 
Passing  

(%) 
Passing  

(%)  
Sieve 
(mm)  

2.0 59.0 1.6  0.06 
10.0 88.0 3.0  0.125  
18.0 98.0 27.0  0.25 
23.0 100.0 55.0  0.5 
30.0  73.0  1.0 
50.0  76.0  2.0 
65.0  79.0  4.0 
77.0  86.0  8.0 
87.0  93.0  16.0 
95.0  100.0  31.50  

100.0   63.0 
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  :اخلامسالسؤال 
يوضح احلدود املسموح ا للتدرج احلبييب للحصويات املستخدمة يف اخلالئط األسفلتية ) 1.2(الشكل رقم  - 1

 ).Asphalt Road Base, Binder course, Wearing Course(لثالث طبقات خمتلفة 
    ).  1.2(ع والنسب املسموح ا لكل من البتومني والفراغات اهلوائية لكل طبقة، استخدم لذلك اجلدول  حدد النو
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  )1.2(شكل رقم   
  

  )1.2(جدول رقم                       
Va ( %) Bitumen 

(%) 
TypeLayer 

Asphalt R.  Base 

Binder Course 

Wearing Course 

 
) 1.2جدول رقم  (يبني أن اخلليط احلصوي إلحدى الطبقات األسفلتية املعطاة أعاله  ) 2.2(اجلدول رقم  - 2

  : أجب عما يلي)  2.2(باستخدام اجلدول رقم . يتكون من ثالثة خالئط حصوية
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  .حدد نسبة كل خليط حصوي -
 )  8، سطر  2.2يف اجلدول رقم (ييب الناتج عن دمج اخلالئط احلصوية حدد التدرج احلب -
، حمدداً صالحية اخلليط احلصوي ) 1.2(أرسم التدرج احلبييب الناتج عن دمج اخلالئط احلصوية يف الشكل  -

 . ألي من الطبقات األسفلتية
    .يف  اخلليط األسفليت  املقترح) Mortar(احسب النسة املئوية لوزن املورتر  -
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  )2.2(جدول رقم                 

          

percent    (mm) Grain size       

 % 8.0/11.2 5.0/8.0 2.0/5.0 0.71/2.0 0.25/0.71 0.09/0.25 < 0.09 No. Agg. type 

  0.0 1.1 20.8 34.6 18.2 8.1 17.2 1 agg. 1 

                2 0/5.0 

  0.0 0.4 0.0 0.5 58.9 39.1 1.1 3 agg. 2 

                4 0/0.71 

  7.5 52.0 37.0 0.1 1.1 0.2 2.2 5 agg. 3 

  0.75 5.20 3.70 0.01 0.11 0.02 0.22 6 0/11.2 

            

              12.5 7 Sum. 

                8 grading 
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