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Abstract 
"Glascrete" is known as a concrete in which the aggregates wholly or partially consist of 
crushed glass, where the glass is a unique material that could be recycled many times 
without changing its chemical or mechanical properties. It has been used for certain 
purposes where the aesthetical aspect is one of the main considerations. 
This experimental work aims to evaluate the possibility of incorporating waste glass in 
glascrete tiles, as partial replacement for the fine aggregate. Two replacements were 
investigated, those are 20 and 40% by volume of fine aggregate. 
The tiles are assessed with regard to the requirements of the Iraqi Standard 
Specification No.1042/1987, by investigating their modules of rupture and total water 
absorption. 
The results prove that glascrete tiles with 20% and 40% of glass aggregate as partial 
volume replacement of natural fine aggregate are found to be acceptable with regard to 
the requirements of the Iraqi Standard Specification No.1042/1987. 
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 بالطات خرسانة الزجاج  خواص

 الخالصة
حيث يعتبر , ربانها الخرسانة التي يكون ركامها كليا اوجزئيا من الزجاج المكس" خرسانة الزجاج"تعرف 

الزجاج مادة فريدة يمكن ان يعاد استخدامها عدة مرات من دون ان تتغير خواصها الكيميائية او 
 .وقد استخدمت الغراٍض محددة حيث كانت المتطلبات الجمالية ثمثل احد االعتبارات االساسية. الميكانيكية

لمخلفات الزجاجية في بالطات خرسانة الزجاج كتعويض تهدف هذه الدراسة العملية الى تقيم امكانية دمج ا
 % ٤٠و % ٢٠هما , لقد تم اختبار نسبتين تعويضيتين للزجاج المكسر . عن جزء من الركام الناعم

 .كتعويض حجمي عن جزء من الركام
 وذلك من خالل, ١٩٨٧/ ١٠٤٢ تقيم البالطات وفقا لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية رقم  لقد تم

 .اجراء فحصي معاير الكسر واالمتصاص الكلي للماء
من ركام الزجاج كتعويض عن جزء % ٤٠و % ٢٠ النتائج أن بالطات خرسانة الزجاج الحاوية على  أثبتت

/ ١٠٤٢كانت مقبولة وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية رقم  , من حجم الركام الطبيعي الناعم
١٩٨٧. 

 


