
 الخرسانة عالیة المقاومة الصدیقة للبیئة والمتضمنة على ركام المخلفات البالستیكیة
 

  

 الخرسانة عالیة المقاومة الصدیقة للبیئة والمتضمنة على ركام المخلفات البالستیكیة

High Strength Eco-Friendly Concrete Containing Plastic Waste 

Aggregate 

وسن اسماعیل خلیل.د.أ  

خلفالمھندس خلف جمعة   

 

 
في , على البیئة اً یسبب استخدام الركام الطبیعي في الخرسانة نقصاناً كبیراً للمواد الطبیعیة والذي بدوره یشكل خطراً كبیر

یتجھ العالم الیوم . المقابل فان بعض المخلفات ومنھا المخلفات البالستیكیة تشكل نسبة كبیرة من المخلفات الملوثة للبیئة

توجد كمیات كبیرة من مخلفات . الى التخلص من المخلفات البالستیكیة باعادة تدویرھا واستخدامھا في مجاالت مختلفة

من   PVCفي العراق بعضھا موجود كناتج عرضي من انتاج انابیب  بالستك ) PVC(كلوراید بالستك البولي فینیل 

, االبواب, مصنع انتاج االنابیب البالستیكیة في محافظة میسان والبعض االخر ناتج من مخلفات البناء مثل الشبابیك

  .PVCالقواطع ومخلفات االنابیب البالستیكیة 

الناتجة من مصنع انتاج انابیب البالستك في محافظة میسان  PVCت بالستك یتضمن الطلب اعادة تدویر مخلفا

لغرض انتاج انواع مختلفة من الخرسانة  في الخرسانة باستخدامھا كبدیل جزئي او كلي من حجم الركام الطبیعي الخشن

استبدال حجمیة مختلفة للركام  تم انتاج انواع مختلفة من الخرسانة عالیة المقاومة بنسب. عالیة المقاومة الصدیقة للبیئة

ودراسة خواص ھذه االنواع من PVC ) (100%, 75%, 50%, 25%الطبیعي الخشن بركام مخلفات بالستك 

  .الخرسانة ومقارنتھا مع خواص الخرسانة المتضمنة على ركام طبیعي خشن فقط

قاومة وبكثافة اقل من كثافة الخرسانة تظھر النتائج بان صاحب الطلب تمكن من انتاج خرسانة صدیقة للبیئة عالیة الم

حیث یمكن , PVCللركام الطبیعي الخشن بمخلفات بالستك  %25 ,%50 ,%75التقلیدیة باستبدال حجمي بمقدار 

كذلك استطاع صاحب الطلب انتاج . استخدام ھذه الخرسانة في االبنیة المختلفة والنتاج وحدات بنائیة حاملة لالثقال

یمكن استخدامھا  PVCركام مخلفات بالستك % 100عالیة المقاومة وخفیفة الوزن متضمنة على  خرسانة صدیقة للبیئة

النشاء االبنیة او النتاج وحدات بنائیة خفیفة الوزن وعازلة للحرارة والتي توفر المزایا المعروفة للخرسانة الخفیفة 

س وبذلك تقلیل ابعاد المقطع وتقلیل كمیة وھي تقلیل االحمال المسلطة على االس) lightweight concrete(الوزن 

كما استطاع صاحب الطلب انتاج . حدید التسلیح وزیادة قابلیة االعضاء االنشائیة على العزل الحراري والصوتي

تمتاز بخفة وزنھا وقابلیتھا  1077وحدات بنائیة حاملة لالثقال باشكال مختلفة مطابقة لمتطلبات المواصفة العراقیة رقم

 . لعزل الحراريعلى ا العالیة

 


