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Abstract 
 The early use of asphalt for road and street construction began in the 
late 1800s, and grew rapidly with the emerging automobile industry.  Since 
that time, asphalt technology has made strides such that today the equipment, 
techniques and materials used to build asphalt pavement structures are highly 
sophisticated. 

Waste glass has been used in highway construction as an aggregate 
substitute in hot mix asphalt paving. Many countries have recently 
incorporated glass into their roadway specifications, which had encouraged 
greater use of the material. While the use of waste glass as filler in hot mix 
asphalt is still not widely experimented.   

In this research glass powder is proposed as an alternative to traditional lime 
stone powder (Gubraa) and ordinary Portland cement fillers in hot asphalt mixtures. 
Where, the effect of using waste glass powder as mineral filler on Marshall Properties 
of hot asphalt concrete mixtures is investigated. Nine mixtures with three types of 
fillers (lime stone powder, ordinary Portland cement and glass powder) and three filler 
contents (4%, 7% and 10% by weight of total aggregate) are investigated.  

The main outcome of this research is the possibility of using glass powder as 
filler in hot asphalt concrete mixtures. The optimum glass powder content is 7%. 
Where it is found that using of glass powder as filler with such replacement leading to 
produce asphalt mixture with higher stability (% of increase up to 13%), lower flow 
(% of decrease up to 39%) and lower density (% of decrease up to 10%)  comparing to 
corresponding ordinary Portland cement or lime stone powder mixtures.  

 

تأثير استخدام مسحوق الزجاج كمادة مالئة على خواص الخلطات        

سفلتية الساخنةالا  

 الخالصة
مع سريعا وتطور, سفلت في انشاء الطرق منذ نھاية القرن التاسع عشرلقد بدأ استخدام ا�

ا�سفلت حققت خطوات واسعة حيث اصبحت  تقنياتومنذ ذلك الوقت فان . مركباتال صناعةتطور
  .التقنيات و المواد المستخدمة في انشاء التبليط ا�سفلتي متطورة جدا و ا�لياتكل من اليوم 
تم استخدام زجاج النفايات في اعمال انشاء الطرق كتعويض عن الركام في الخلطات ا�سفلتية        

 ,بتضمين استخدام الزجاج في مواصفات الطرق الخاصة بھا بلدانومؤخرا قامت العديد من ال. الساخنة
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بينما بقي استخدام زجاج النفايات كمادة مالئة في . بشكل اوسع  بالشكل الذي شجع استخدام ھذه المواد
 .الخلطات ا�سفلتية غير شائع التطبيق

في ھذا البحث استخدام مسحوق الزجاج كمادة مالئة في الخلطات ا�سفلتية الساخنة كبديل تم 
اختبارتاثير  حيث تم .و السمنت البورت7ندي ا�عتياديا) الغبرة(عن استخدام مسحوق الحجر الجيري  

 تتم .ارشال للخلطات ا�سفلتية الساخنةاستخدام مسحوق زجاج النفايات كمادة مالئة على خواص م
, مسحوق الحجر الجيري(دراسة خواص تسعة خلطات تحتوي على ث7ثة انواع من المواد المالئة 

 وزن كنسبة من %10و  %7, %4(وبث7ثة نسب  )ق الزجاجالسمنت البورت7ندي ا�عتيادي و مسحو
  ).الركام الكلي

ان ا�ستنتاج الرئيسي لھذا البحث ھوامكانية استخدام مسحوق الزجاج كمادة مالئة في   

حيث وجد ان استخدام مسحوق الزجاج كمادة   %.7الخلطات ا�سفلتية الساخنة وبنسة مثلى مقدارھا 

نسياب و ا %)13النسبة المئوية للزيادة تصل الى (  ثبات اعلىية يؤدي الى مالئة بتلك النسبة التعويض

النسبة المئوية للنقصان تصل الى (اوطئ  كثافة و %)39النسبة المئوية للنقصان تصل الى (  اقل

السمنت البورت7ندي الحاوية على  المناظرة ا�سفلتيةخلطات البالمقارنة مع  ا�سفلتية للخلطات %)10
  .ومسحوق الحجر الجيرياادي ا�عتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


