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Abstract: 
      More recently there has been a great attention towards converting waste 
materials by- products into useful materials as aggregate in concrete industry. 
It is thus aimed in this study to investigate the possibility of using waste brick 
as suitable materials and alternative to the natural aggregate in the production 
of lightweight mortar.  
      The essential objective of this work is to study the mechanical properties of 
lightweight mortar containing different percentages of polypropylene fiber 
with high range water reducing agent. The effective synergy of this admixture 
on the properties of mortars is also investigated. Compressive strength, 
splitting tensile strength, thermal conductivity and drying shrinkage tests were 
conducted on reference and polypropylene fiber reinforced mortar specimens 
at various ages of curing (7, 14, 28, 60 and 90 days) respectively. 
      The results show a significant increasing in splitting tensile strength with 
the increment of fibers content. Although, a considerable reduction in 
workability is recorded as increasing the fiber content. Which is controlled by 
using high range water reducing admixture. All mixes show acceptable values 
for thermal insulation with regards to ACI 213-87 thermal insulation 
recommendations.         
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  تاثير الياف البولي بروبلين على خواص المونه الحاوية على ركام الطابوق المكسر 
  الخالصة 

وجود أهتمام كبيرنحو تحويل مخلفات المواد الى مواد مفيدة كركام في الصناعة  لوحظ مؤخرا       
بوق المكسر كمواد مناسبة و بديلة أستخدام الطا  لهذا تهدف هذه الدراسة الى البحث عن أمكانية .الخرسانية

  . للركام الطبيعي في أنتاج المالط الخفيف الوزن
أن الغرض الرئيسي من هذا البحث هو التعرف على الخصائص الميكانيكية للمالط المسلح بنسب        

ير هذا أضافة الى دراسة تأث ’مختلفة  من ألياف البولي بروبيلين مع المضاف المقلل للماء بدرجة عالية
) غير المباشر(مقاومة الشد  ’مقاومة االنضغاط  فحوصاتتم اجراء . المضاف على جميع الخواص

المرجعية والحاوية على ألياف البولي بروبيلين ) المالط(لخلطات  انكماش الجفافالموصلية الحرارية و ’
    ).يوم 90و , 60, 28, 14,7(خالل فترات مختلفة من معالجة الخرسانة 

بينت النتائج زيادة ملحوظة في مقاومة شد االنفالق مع زيادة محتوى االلياف على الرغم من تسجيل        
وقد تمت السيطرة على هذا االنخفاض بقابلية . انخفاض مناظر فبي قابلية التشغيل كلما زاد محتوى االلياف

ع الخلطات قيم مقبولة للعزل بينت جمي. التشغيل من خالل استخدام المضاف المقلل للماء بدرجة متفوقة
  . ACI 213-87 الحراري بالمقارنة مع توصيات العزل الحراري الخاصة بمعهد الخرسانة االمريكي 


