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 Abstract 
    Significant amounts of non-biodegradable solid plastic waste as a by-product 

of industrial activities and that's found on waste disposal areas in Iraq. All these 

wastes lead to environmental pollution. The present study covers the use of 

polyvinyl chloride (PVC) plastic and polyethylene terephthalate (PET) as a 

volumetric replacement to natural coarse aggregates to produce sustainable 

concrete. Four different percentages (25, 50 75 and 100%) of coarse PVC plastic 

waste, while two percentages (25 and 50%) of fine PVC plastic waste aggregate 

were used as a volumetric replacement to natural aggregate in concrete. 

Concrete mixes containing different percentages (10, 20, 30, 40 and 50%) of 

coarse PET plastic waste aggregate as a volumetric replacement to natural 

coarse aggregate were also prepared. Styrene butadiene rubber latex (SBR) was 

used 10% addition by weight of cement with three selected concrete mixes, 

concrete mix containing only natural aggregate, concrete mix with 100% coarse 

PVC plastic waste aggregate and concrete mix with 40% coarse PET plastic 

waste aggregate. The properties of these concrete mixes includes, workability, 

fresh density, water absorption, dry density, ultrasonic pulse velocity, 

compressive strength, splitting tensile and flexural strengths, total flexural 

energy, static modulus of elasticity, impact resistance, drying shrinkage, 

abrasion resistance. Also thermal conductivity was investigated. Two geometries 

of load bearing concrete masonry units were prepared from three selected 

concrete mixes, concrete mix containing 75% coarse PVC plastic waste 

aggregate, concrete mix containing 30% coarse PET plastic waste aggregate and 

concrete containing 40% coarse PET plastic waste aggregate as a volumetric 

replacement to natural coarse aggregate. The studied properties of these units 

were, water absorption, density and compressive strength. Generally, the results 

show that the inclusion of plastic waste aggregate causes a reduction in 

compressive strength, splitting tensile strength, flexural strength, static modulus 

of elasticity, density and thermal conductivity. The percentage reduction in 

compressive strength for concrete containing 25, 50, 75 and 100% coarse PVC 

Nada_UOT
Text Box
274



III 
 

plastic waste aggregate 44.4%, 54.25%, 57.15% and 59.3 respectively. 

Meanwhile, for concrete containing 25 and 50% fine PVC plastic waste 

aggregate the percentage reduction in compressive strength were 35.8% and 

47.2, while for concrete containing 10, 20, 30, 40 and 50% coarse PET plastic 

waste aggregate the percentage reduction in compressive strength is 33.06%, 

41.39%, 68.47%, 79.61% and 84.4% respectively compared with reference mix. 

Despite of some drawbacks like decrease in compressive, splitting tensile and 

flexural strength, the use of plastic waste aggregate presents various advantages. 

One of these advantages is that the use of plastic aggregates results in producing 

lightweight concrete depends on the percentage of plastic waste used. For 

concrete containing higher percentage of PET plastic waste of 40% and 50% as 

a volumetric replacement to natural coarse aggregate, the dry density was 1910 

and 1850 kg/m3 respectively, while for concrete with high percentage of PVC 

plastic waste of 100% as a volumetric replacement to natural coarse aggregate 

the dry density was 1900 kg/m3. This concrete is structural lightweight concrete 

except the concrete mix containing 40% PET may be lightweight concrete. Also 

thermal conductivity of concrete is reduced from 2.02-1.05 W/m.K and 2.02-0.7 

W/m.K for concrete containing 100% PVC and 50% PET plastic waste 

aggregate respectively. The result shows that the mechanical properties of 

concrete containing SBR have improved especially for concrete mixes 

containing plastic waste aggregate. The inclusion of SBR increases the 

compressive, splitting tensile and flexural strength by about 16.9%, 33.33% and 

36.9% for concrete containing 100% coarse PVC plastic waste aggregate and 

44.3%, 43.47% and 23.9% for concrete containing 40% coarse PET plastic 

waste aggregate respectively, in comparison with mixes without SBR. The 

experimental tests show that concrete masonry units containing plastic waste 

aggregate conform to the Iraqi standard No.1077/1987 for load bearing concrete 

masonry units with moderate weight to lightweight units according to its 

density.         
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  الخالصة

 من العرضیة النواتج مثل للتحلل القابلة غیر الصلبة البالستیكیة المخلفات من كبیرة كمیات توجد    

 ھذه جمیع، العراق في البالستیكیة المخلفات رمي مناطق الموجوده في وكذلك الصناعیة االنشطة

 كلوراید فینیل بولي البالستك مخلفات استخدام الدراسة ھذه تتضمن. البیئة تلوث الى تؤدي المخلفات

PVC بولي اثیلین تیریفثالیت البالستك ومخلفات PET  الطبیعي الركام عن حجمي كتعویض 

 من%) 100و% 75%، 50%، 25( مختلف نسب أستخدام تم. للبیئة صدیقة خرسانة انتاج لغرض

 بالستك مخلفات من%) 50 و% 25( نسبتین أستخدمت حین في الخشن PVC بالستك مخلفات

PVC حاویة خرسانة أنتاج تم كذلك. الخرسانة في الطبیعي الركام عن حجمي كتعویض الناعم 

 الخشن PET البالستك مخلفات في%) 50و% 40%، 30%، 20%، 10( مختلفة نسب على

  . الخشن الطبیعي الركام عن حجمي كتعویض

 وزن من% 10 اضافة تم حیث SBR بیونادین-الستایرین مطاط نوع من الیولیمر استخدمكذلك تم 

 طبیعي ركام على تحوي خرسانیة خلطة، وھي اختیارھا تم خرسانیة خلطات ثالث مع االسمنت

 خرسانیة خلطة و الخشن PVC بالستك مخلفات ركام% 100 على تحتوي خرسانیة خلطة، فقط

 الخلطات لھذه الخواص عن التحري تم .الخشن PET بالستك مخلفات ركام% 40 على تحوي

 مقاومة، االمتصاص، الجافة الكثافة، الطریة الكثافة، التشغیل قابلیة تشمل والتي الخرسانیة

 طاقة، االنثناء مقاومة، االنشطاري الشد مقاومة، الصوتیة فوق االمواج فحص،  االنضغاط

 البري مقاومة كذلك، الجاف االنكماش، الصدم مقاومة، الساكن المرونة معامل، الكلیة االنشطار

 لالثقال الحاملة الخرسانیة البناء وحدات من مختلفین شكلین انتاج تم .ةالحراری الموصیلیة ومعامل

 PVC بالستك مخلفات% 75 على حاویة خرسانیة خلطة وھي مختارة خرسانیة خلطات ثالث من

 على حاویة خرسانیة خلطة و الخشنة PET بالستك مخلفات من% 30 على حاویة خلطة، الخشنة

 تتمو الخشن الطبیعي الركام عن حجمي كتعویض الخشنة PET بالستك مخلفات من% 40

  . االنضغاط مقاومة و الكثافة، للماء االمتصاص، تشمل والتي الوحدات لھذه الخواص دراسة

 مقاومة في نقصان یسبب البالستك مخلفات ركام أستخدام بأن النتائج اضھرت عامة بصورة

 ومعامل الكثافة، الساكن المرونة معامل، االنثناء مقاومة، االنشطاري الشد مقاومة، االنضغاط

 مخلفات ركام% 100 و% 75%، 50%، 25 على الحاویة لخرسانةل. الحراري الموصیلیة

%، 54.25%، 44.4االنضغاط بمقدار كانت نسبة االنخفاض في مقاومة  الخشن PVC بالستك

 PVC بالستك مخلفات ركام %50% و 25% كذلك الخرسانة الحاویة على 59.3% و 57.15

%، 30%، 20%، 10 على الحاویھ حین وفي% 47.2% و35.8الناعم نسبة االنخفاض كانت 

بمقدر  ت نسة االنخفاض في  مقاومة االنضغاط كان البالستیكیة PET مخلفات من% 50 و% 40

  . التوالي على %84.4% و%79.61، %68.47، %41.39، 33.06

 و االنشطاري الشد ومقاومة االنضغاط مقاومة انخفاض مثل السلبیات بعض من الرغم على

 استخدام ان ھو المزایا ھذة من واحدة. عدیدة مزایا یظھر البالستك مخلفات استخدام لكن، االنثناء

 المخلفات نسبة على اعتماد الوزن خفیفة رسانةالخ أنتاج في یساھم البالستك مخلفات ركام

% 40 بمقدارPET بالستك مخلفات من عالیة نسبة على الحاویة الخرسانة. المستخدمة البالستیكیة

 1850 و 1910 لھا الجافة الكثافة كانت الخشن الطبیعي الركام عن حجمي كتعویض% 50 و

 نسبة على الحاویة الخرسانة حین في، یمكن اعتبارھا خرسانة خفیفة الوزن التوالي على 3م\كغم

 خرسانة تعتبر حیث 3م\كغم 1900 كانت لھا الجافة الكثافة فان PVC البالستك مخلفات من عالیھ

 المخلفات باستخدام ینخفض للخرسانة الحراریة الموصلیة معامل فان كذلك. الوزن خفیفة أنشائیھ
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 الحاویة للخرسانة كلفن.متر\واط 0.7-2.02 و كلفن.متر\واط    1.05 - 2.02  من البالستیكیة

  . التوالي على PET بالستك مخلفات% 50و PVC بالستك مخلفات% 100 على

 الخلطات في وخاصة تتحسن SBR على الحاویة للخرسانة المیكانیكیة الخواص ان النتائج ھرتأظ

، االنضغاط مقاومة یزید SBR ال أستخدام ان. البالستیكیة المخلفات ركام على الحاویة الخرسانیة

% 100 على الحاویة للخرسانة%  36.9و% 33.33%،  16.9 بحدود واالنثناء االنشطاري الشد

 الحاویة للخرسانة% 23.9 و% 43.47%،  44.3 وبحدود الخشن PVC بالستك مخلفات ركام

 غیر الخرسانیة الخلطات مع بالمقارنة، التوالي على الخشن PET بالستك مخلفات ركام% 40على

 ركام على الحاویة البنائیة الوحدات ان المختبریة الفحوصات أظھرت SBR. على الحاویة

 الحاملة الخرسانیة البناء بوحدات الخاصة العراقیة للمواصفات مطابقة البالستیكیة المخلفات

  .لالثقال

Nada_UOT
Text Box
277



  جمھوریة العراق 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

    الجامعة التكنلوجیة

  قسم ھندسة البناء والنشاءات
  

  

  

  

  

 إلنتاج البولیمریة النفایات من االستفادة دراسة

  مستدامة خرسانة

  

  رسالة مقدمة الى       

  قسم ھندسة البناء واالنشاءات 

درجة وھي جزء من متطلبات نیل  في الجامعة التكنولوجیة 

  في علوم ماجستیر

  ھندسة مواد البناء 

  أعداد 

  خلف جمعھ خلف البھادلي
  ) 2013 الجامعة المستنصریة ة(بكلوریوس ھندسة مدنی

  بأشراف 

  وسن اسماعیل خلیل .أ.د

   

 

  2015 تشرین االول                                                            الحجة وذ 1436

Nada_UOT
Text Box
278


	واجهه انكليزي.docx
	 IRAQ  
	To The Candles of My Life 
	Mother  
	Brother and Sisters 

	abstractand contents.docx
	ch1.doc
	1 Chapter One (Repaired).doc
	1.6 Objective and Scope   
	    From the advantages of using plastic waste in concrete that have been previously stated, it has become necessary to study the properties of concrete containing plastic waste as a partial replacement of natural aggregate. 
	The main objectives of this investigation are:     

	ch2.doc
	2 Chapter Two.10.docx
	ch3.doc
	3 Chapter three (Repaired).docx
	ch4.doc
	4 Chapter four2.docx
	ch5.doc
	5 chapter Five .docx
	rrreferences.doc
	References.docx
	الخلاصة عربي.docx
	واجهه عربي.docx



