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ABSTRACT 
     Because of increasing waste production and public concerns about the environment, it is 
desirable to recycle materials from construction and building demolition. This study aimed to 
find a technique for producing recycled aggregate concrete obtained from construction and 
building demolition waste. Laboratory trials were conducted to investigate the possibility of 
using recycled aggregate from different sources in Iraq, as a partial replacement of both coarse 
and fine natural aggregates or one of them. Recycled aggregate consists of crushed concrete 
(CC) or a combination of crushed brick (CB) and crushed concrete (CC). The aggregate in 
concrete was replaced with 10%, 20%, 30% and 50% by weight of crushed concrete (CC) or 
crushed brick (CB) and crushed concrete CC. Some of mechanical properties of recycled 
aggregate concrete as compared to those of conventional normal aggregate concrete are studied. 
Compressive strength and the splitting tensile strength were determined after curing for 7, 28, 
and 90 days while density was determined after28 days. From these results, it is reasonable to 
assume that the use of recycled concrete aggregate does not jeopardize the mechanical 
properties of concrete for replacement ratios up to 50%. The concrete prepared with the crushed 
concrete only as a partial replacement of natural aggregate achieved the highest strength values 
at 7, 28and 90 days. The results suggested that an aggregate that contains 50% recycled 
aggregate is optimum for producing recycled aggregate concrete The test results showed that the 
replacement of coarse or fine natural aggregate by recycled brick aggregate at the levels of 
10,20,30 and 50% had little effect on the compressive strength of the specimens. 
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  الخرسانةعلى سلوك تأثير اضافة بعض مخلفات االبنية االنشائية المھدمة كركام معاد تدويره 
  الخالصة

 يةنباال المواد منبعض من المستحسن إعادة تدوير فانه بسبب زيادة إنتاج النفايات والمخاوف العامة حول البيئة     
 امكالر إلنتاج خرسانةالھدف ھو انتاج ركام يصلح للخرسانةتقنية  ايجادالدراسة إلى  تھدف . ةھدممالو المنشات 

لفحص  ختبرية. أجريت التجارب المةھدممال و المنشات يةبناالمخلفات حصل عليھا من ن التيوالمعاد تدويره 
الطبيعي من كل من الركام  نسبة تعويضيةإمكانية استخدام الركام المعاد تدويره من مصادر مختلفة في العراق، ك

ق المسحوق وابالط منخليط أو   ةقوسحالمالمعاد تدويره من الخرسانة  امكرال يتالف .احدھماالخشن والناعم أو 
 من% 50٪ و 30٪، 20٪، 10وزنية  بنسبةجزئيا الخرسانة في الطبيعي الركام تم استبدال . المسحوقة والخرسانة

بعض الخواص الميكانيكية لخرسانة تم دراسة  المسحوقة. أو من الطابوق المسحوق والخرسانة الخرسانة المسحوقة
ة مواقمط واغنضة االاومقتم تحديد م.  ذات الركام الطبيعي عتياديةالمعاد تدويره بالمقارنة مع الخرسانة اال امكرال

بأنه يمكن  النتائجبينت  م.وي 28بعمركثافة التحديد وتم يوما 90، و 28، 7لمدة بالماء  باالنشطاربعد المعالجة الشد
صل تللخطر لنسب استبدال الخواص الميكانيكية للخرسانة ال يعرض  بما  خرسانة المعاد تدويرھاال ركام استخدام

 ةأعلى قيمحققت الطبيعي  ركامجزئي من ال تعويضك المسحوقة فقطالمحضرة من الخرسانة  لخرسانةا٪. 50الى 
المعاد تدويره ھو األمثل  من الركام٪50الذي يحتوي الركاميوما. وتشير النتائج أن  90و  28و ، 7 للمقاومة بعمر

 بركام الناعمالطبيعي الخشن أو  الركاماالختبار أن استبدال وأظھرت نتائج  . المعاد تدويرهالركام إلنتاج خرسانة 
  . نماذجللط اضغنة االمواقمعلى  قليل ھاتأثيركان  ٪ 50و  10،20،30 وبنسبة استبدالالمعاد تدويره  قوابالط

 


