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Abstract 

The test have been done on many samples of Hot Mix Asphalt using many types 
fillers like Portland Cement, Limestone, Hydrated Lime as a filler, 1% Hydrated 
Lime added to conventional mixture, Portland Cement introduced in cold state, 
and passing sieve no.200 dust (conventional mixture).  

In this research, Marshall test procedure is used to investigate the potential 
prospects to enhance Hot Mix Asphalt properties. The objectives also include 
determining which one of the additives is better than the others to be used and the 
method of introducing this filler type to the mixture. 

According to the results, we found out that the better filler affects the 
mechanical properties of Hot Mix Asphalt is Portland cement when it introduced 
with the aggregate at the mix temperature. 
    

  تأثير نوع المادة المالئة على تصرف الخلطة ا�سفلتية الساخنة
  الخ�صة
لقد ت�م إج�راء الفح�ص عل�ى نم�اذج للخلط�ة ا�س�فلتية الس�اخنة تض�م ع�دة أن�واع م�ن الم�واد   

الغب�ار الع�ابر م�ن منخ�ل رق�م , الن�ورة المطفئ�ة, الغبرة, البورتلندي ا(عتيادي تا�سمن(المالئة ھي 
و أخيرا اس�تخدام الن�ورة المطفئ�ة , )دون تسخين(بحالته ا(عتيادية  تام ا�سمنثم تم استخد, )200(

  .كمادة مالئة لھا 200إلى الخلطة المرجعية التي تم استخدام العابر من منخل % 1كمضاف بنسبة 
اس��تخدمت طريق��ة فح��ص مارش��ال للتع��رف عل��ى إمكاني��ة تحس��ين الخ��واص , ف��ي ھ��ذا البح��ث

كذلك يھدف البحث إلى تحدي�د ا7فض�ل م�ن ب�ين ھ�ذه ا7ن�واع . تية الساخنةالميكانيكية للخلطة ا�سفل
  .من المواد المالئة ل:ستخدام و كذلك الطريقة ا(مثل �دخال ھذه المواد إلى الخلطة ا�سفلتية

لقد وجد من نتائج التحليل أن أفضل مادة مالئة من حيث التأثير على الخ�واص الميكانيكي�ة ھ�و  
 .ندي عندما يدخل مع الركام بدرجة حرارة الخلطالبورتل تا�سمن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


