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Abstract 
 Steel slag which can be considered as solid waste pollutant was used in concrete 
mixture for road bases and surfaces, bridges, asphaltic concrete, clinker raw material and 
other fields, instead of cement or filling material. 
 In this work, steel slag was used as replacement of aggregate or stone, which has 
the highest content in concrete mixture. Four groups of concrete mixtures with (0, 25, 50 
and 60%) by wt. of steel slag from Basrah steel plant were used instead of aggregate. 
 The first group, without slag, as a standard mixture was used to compare its 
properties with those of (25, 50 and 60%) by wt.  steel slag. The obtained results showed 
that, density of concrete and compressive strength, also flexural force, after 7 days and 
28 days were increased by increasing slag content, while water absorbed content was 
decreased by increasing slag content. 

 Those results insure the importance of using steel slag not only in modification 
of concrete properties, but also to save the environment from huge quantities of slag as 

solid waste.  
  تيةأستخدام خبث الفوالذ في تحسين خواص الخلطات الكونكري

  
  الخالصة

ان خبث الفوالذ الذي يمكن اعتباره من الملوثات او النفايات الـصلبة يـستعمل فـي خلـيط                   
الخرسانة المستعملة في أسس الطرق والسطوح والجسور والخرسانة األسفلتية ومواد الـسمنت الخـام              

  . وفي مجاالت أخرى بدالً من السمنت أو المواد الحشو) الكلنكر(
 أستعمال خبث الفوالذ بديالً عن الحصى الطبيعي الذي يشكل أعلى نسبة فـي  في هذا البحث تم     

)% 60، 50، 25، 0(مكونات الخلطات الخرسانية حيث أستخدمت أربع مجموعات من الخلطـات ذات          
  .وزنا  من خبث الفوالذ من مصانع الحديد والصلب في البصرة بدالً من الحصى

بث كخلطة قياسية أستخدمت لمقارنة خواصـها مـع         المجموعة األولى كانت بدون أضافة الخ       
  %.وزنا ) 60، 50، 25(خواص المجموعات األخرى التي حل الخبث محل النسب أعاله من الحصى 

لقد أظهرت النتائج التي تم التوصل اليها ان كثافة الخرسانة ومقاومتها للـضغط وقـوة الثنـي          
(Flexural force) تاريخ صنع النماذج قد أزدادت جميعها مع زيـادة   يوم من28 أيام وكذلك بعد 7 بعد 

  .نسب الخبث بينما قلت نسب أمتصاصها للماء مع زيادة نسب الخبث
أن تلك النتائج أكدت أهمية أستخدام خبث الفوالذ كبديل عن الحصى ليس فقـط فـي تحـسين                  

تج من صـهر الفـوالذ   خواص الخرسانة وأنما ايضاً في تخلص البيئة من الكميات الهائلة من الخبث النا     
  . كنفايات صلبة
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