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ABSTRACT 
          The recycling asphalt paving creates a cycle for the use of materials that improve the use 
of natural resources, as it reduces the use of new materials from the aggregate and asphalt, 
which can be a rare commodity in some areas. The increasing in the use of milling machines 
nowadays led to the production of large amount of wasted materials, recycling is consider an 
important solution that can take them into consideration when creating a network of new roads 
or rehabilitation of damaged networks. This process has many advantages. It is reduce the 
environmental pollution and preserves natural resources as well as economic benefit. The main 
objective of this study is to evaluate recycling material through Marshall test and knowing their 
validity and can be used in hot mix asphalt in the construction and maintenance of road 
networks in Iraq, with finding the best ratio of mixing with the new material. Where it was 
planned to use old materials from one of the streets of Mosul city, while the new material 
consisting of asphalt Grade (50-60) are included within the aggregate of binder course and 
cement as a filler. Optimum value of the asphalt content was found by Marshall method through 
the preparation of a mixture of new material and use this value in the preparation of mixtures of 
recycled where it was the use of five percentages of recycled materials, namely, (0%, 20%, 
30%, 50% and 100%). These mixtures were exposed to : the Marshall test to find their 
characteristics. The results show that recycling rates up to 50% of recycled materials were 
perform well within specification limits for use, while 30% was considered as the ideal ratio 
showed better performance in all characterstics. Showed 30% increase in Marshall  stability of 
the mix for the base mix to more than 41% and other characteristics are within the specification 
limits.  

  دراسة خصائص مارشال للمزيج األسفلتي المعاد
  الخالصة

انه  أذاأن إعادة تدوير التبليط األسفلتي يخلق دائرة من استخدام المواد التي تحسن من استخدام الموارد الطبيعية،      
يقلل من استخدام المواد الجديدة من الركام واألسفلت الذي يمكن أن يكون سلعة نادرة في بعض المناطق. إن التوسع 
في استخدام مكائن القشط في اآلونة األخيرة أدى الى أنتاج كميات كبيرة من مواد التبليط القديمة، يعد إعادة التدوير 

ا بنظر االعتبار عند أنشاء شبكات طرق جديدة او أعادة تأھيل الشبكات احد الحلول المھمة التي يمكن األخذ بھ
التالفة منھا، وايضا تطبيق أھم فوائد أعادة التدوير وھي تقليل التأثير البيئي وحفظ الموارد الطبيعية وكذلك الوفرات 

 من خالل فحص مارشال االقتصادية. أن الھدف الرئيسي من ھذه الدراسة ھو تقييم مواد التبليط المعاد تدويرھا
ومعرفة مدى صالحيتھا وإمكانية استخدامھا في المزيج األسفلتي الساخن في أنشاء شبكات الطرق في العراق 
وصيانتھا، مع إيجاد أفضل نسبة مزج مع المواد الجديدة. حيث تم استخدام المواد المقشوطة من احد شوارع مدينة 

) وركام ضمن تدرج الطبقة الرابطة 60-50من أسفلت ذي تدرج (الموصل في حين أن المواد الجديدة تتألف 
والسمنت كمادة مالئة. تم إيجاد القيمة المثلى لإلسفلت بطريقة مارشال من خالل إعداد مزيج من المواد الجديدة 

ھا وھي واستخدام ھذه القيمة في إعداد الخلطات المعاد تدويرھا، اذا تم استخدام خمس نسب من المواد المعاد تدوير
). تم تعريض االمزجة لفحص خصائص مارشال. وأظھرت نسب التدوير %100و  50%، 30%، 20%، 0%(

 %30من المواد المعاد تدويرھا أداًء جيداً وضمن حدود المواصفات الستخدامھا، بينما تعد نسبة  %50والى نسبة 
لمزيج ل مارشال زيادة في ثباتية %30سبة أظھرت ن النتائج. حيثھي النسبة المثالية وأظھرت أداء أفضل في جميع 

  .في حين كانت بقية المواصفات ضمن الحدود المقبولة في المواصفات%41 عن المزيج األساس الى أكثر من 


