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ABSTRACT 

   The porous concrete applications and the process of production in different ways 

depending on the replacement of fine or coarse aggregate components of research 

important topics, The study dealt with  production pervious concrete by depending on 

normal concrete by removing fine aggregate by four percentage by weight (25%, 

50%, 75%, 100%), as was the work of  trail mixtures of concrete for a reference mix 

of were depended mixture the weight [1:1.5:3] with a ratio (W/C) is equal to (0.40), 

which recorded the highest compressive strength of age (7) days, by the results tests 

show that the increased rate of removal of fine aggregate contributed to reduce the 

strength and density with the increase in porosity and permeability and absorption, as 

less density obtained is (1756.2)kg/m
3
 remove the fine aggregate by (100%), which 

gives less strength to compressive (14.28) MPa and the highest value for porosity 

(24.81%), as were better strength to compressive, splitting tensile, and bending are 

(36.77MPa, 4.28MPa, 4.4MPa), respectively to the proportion of removing fine 

aggregate (25%) compared to the reference mixture. 

Keywords: Pervious Concrete; fine aggregate; porosity; Physical Properties; 

Mechanical Properties. 

 

 يةتأثير نسب الركام الناعم على الخصائص الميكانيكية والفيزيائ

 للخرسانة النفاذة
 الخالصة

مكونات الركام  استبدال تعد تطبيقات الخرسانة النفاذة وعملية انتاجها بطرق مختلفة اعتماداً على    

ة نفاذة باعتماد الدراسة انتاج خرسان ع البحثية المهمة، لقد تناولتالناعم او الخشن من المواضي

، 52، %25، %52)% بأربع نسبة وزنيةية من خالل إزالة الركام الناعم الخرسانة االعتيادية المرجع

اعتماد الخلطة تجريبية للحصول على خلطة مرجعية وتم ، إذ تم عمل خلطات خرسانية (%055

بعمر  انضغاط( والتي حققت اعلى مقاومة 5..5( مساوية الى )W/Cذات نسبة ) [1:1.5:3] الوزنية

ساهمت في تقليل للركام الناعم  زيادة نسبة االزالة ان من خالل نتائج الفحوصات تبين و، ( أيام5)

المقاومة والكثافة مع زيادة في المسامية والنفاذية واالمتصاص، أذ إن اقل كثافة تم الحصول عليها هي 

kg/m
3

( عن كثافة الخلطة %24.8( والتي تقل بنسبة )%100( بإزالة الركام الناعم بنسبة )0525.5)

(، %24.81أعلى قيمة لحجم المسامات )وMPa(14.28 )المرجعية، والتي تعطي اقل مقاومة انضغاط 

 ,36.77MPa ،4.4MPa) لشد غير المباشر واالنثناء هيلالنضغاط وا مقاومة افضلكانت إذ 

4.2MPa ) المرجعية.( مقارنة مع الخلطة 52%لنسبة إزالة الركام الناعم )على التوالي 
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