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SUMMARY

In the current research polystyrene particles are added to the
concrete mix to produce six strips of reinforced slabs, in order to
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study the strips bearing capacity at the age of 56 days then later at
10 years. A selected mix of specific w/c is used; the main
properties of the mix were studied from the results of casting
cubes and beams. The results indicated that the L.W.C containing
the polystyrene particles may be used to manufacture reinforced
slab strips, in addition and as a by product to fabricate precast
building blocks.

Keyword : Light Concrete, Properties, Polystyrene Granulars

:المقدمة-١

البحث عن مزجة خرسانیة ىإلدعت الحاجةالحراري بین الصیف والشتاء كما في العراق 

ضاالستایروبورال
.بالمتطلبات اإلنشائیة باإلضافة إلى العزل الحراري والصوتي

) أسمنت/الماء(نسبة
.الداخلي في عملیة الصب یعتبر فاشال النھ یعمل على عزل حبیبات االستایروبور

2005/11/29قبل في 2005/2/23أستلم في 



.أشكال منتظمة بسھولة باإلضافة إلى مقاومة انضغاط تفي بمتطلبات أبنیة السكن العادیة

:الدراسات السابقة-٢

) ٣م/٤٠٠-١٠٠(). ٣م/١٤-١٢(
).٣م/كغم٦٠٠-١٥٠(وأعطت الخرسانة ذات الوزن الخفیف في الحالة الصلبة كثافة مقدارھا

في ھذه الدراسة نوعین من الحبیبات النوع الخشن ل[1]في دراسة الحد الباحثین 
وحیث ) ٣م/كغم٧٧(والنوع الناعم لھ كثافة ) ٣م/كغم١٦(كلیة 

منخل رقم  بر من  تع التي  منفرد و لحجم ال ا تختار ) ٧() ٥(ذات  تي  وال
.الوزنالنتاج لبنة طینیة خفیفة) ٣م/كغم٢٠(لعملیة المزج مع نموذج للتربة وبكثافة تقدر

)A,B (
.]٢[جزء ماء ٣٠حیث تخلط ھذه المواد معا وتضاف إلى حبیبات االستایروبور مع 

إن امتصاص الماء ھي خ
من )% ٢٧الى ٢١( الماء تؤدي إلى اقل انكماش واسرع جفاف وان امتصاص الماء یتراوح من 

.]٣[الكثافة الجافة 

.]٤[لنفس الكثافة Perliteالیت مقاومة انضغاط البر

وجد[5]في دراسة أخرى 

) ١٠٠(معامل مرونة ومعامل تصدع حوالي 
.الخرسانة ولنفس الكثافة الوزنیة



:الھدف من البحث-٣

لوكات  لك ب وكذ
.الستخدامھا في األبنیة ودراسة مقاومة ھذه األلواح باإلضافة إلى العزل الصوتي والحراريبناء 

:الخطة البحثیة العملیة-٤

:في ھذا البحث تم استخدام المواد التالیة

استخدام سمنت من نوع بورتالند اعتیادي من إنتاج معمل بادوش-١
.١٩٩٤الثاني 

.٢,٦٥استعمل الرمل المتوفر محلیا من منطقة الكنھش وظھر نجاحھ بالتدرج مع وزن نوعي -٢

).٨(ومتبقیة على المنخل رقم ) ٤(حبیبات االستایروبور المارة من منخل رقم -٣

.استخدم الماء الصالح للشرب واثبت تحلیلھ انھ ضمن المواصفات-٤

: استخدم نوعین من حدید التسلیح ھما-٥

٤٥٠) ١٠(-ا
. الفحص المختبري

میكاباسكال ٦٤٠وبإجھاد خضوع یساوي ) ملم٦(سم  بقطر ١٠x١٠) B.R.C(مشبكات-ب
. عند الفحص المختبري

:المزجة الخرسانیة-٥

بة مز م استخدم نس ) : رمل: سمنت (حجما ) ١,٥:٢:١(ج ثابتة ت
٠,٤٥

إلىتب، وتستمر عملیة المزج لدقیقتین أیضا
.لتجنب حدوث التكتالت في حبیبات االستایروبور



0١٠x100xمكعب ١٦تم صب -١ نضغاطملم100 ال
.وكذلك حساب نسبة االمتصاصیوم وعشر سنوات ٢٨بعمر والكثافة 

500نیة بأبعادتم صب ستة عتبات خرسا-٢ x 100x ٢٨بعمر لتحدید مقاومة االنثناءملم 100
.بنفس مواصفات مزجة مقاومة االنضغاطیوم وعشر سنوات

بعاداأللواح -٣ 0٥٠x0٥٠0بأ xملم ٤
.طن) ١(وقد استخدم الكبس للرص بمقدار ) ١,٥:٢:١(

تم ) ٣,٢,١(المبینة بالجداول رقم األلواحولفحص للمكعبات والعتبات وعلى ضوء نتائج ا
0٩٠x٤٠٠0صب ستة ألواح خرسانیة بأبعاد   xملم١٢

)٥٦(، ) ٤ ()
)  ٥(سنوا) ١٠(وتم فحصھم بعد مرور ) عالیة

)٦-١ (
.الصب

األلواحن من اجري الفحص بالموجات فوق الصوتیة لنموذجی
)١.٥:٢:١ (

نسبة ) ٦(واظھرت نتائج الفحص كما مبین في الجدول رقم قل ب بات ا الذبذ قال  % ٤٠إن سرعة انت
.من سرعتھا في المزجة بدون حبیبات االستایروبور

نع من لواحاأل األول مص
) ١.٥:٢:١(المزجة الحاویة على ستایروبور 

).٧(واظھرت نتائج الفحص كما مبین في الجدول رقم

نتائج فحص المكعبات) ١(جدول رقم 

یوما٢٨میكاباسكال بعمر /مقاومة االنضغاط٣م/كغمافةكثرقم النموذج

١١٥٤٠٩.٥



٢١٥٦٠١٠.٩

٣١٥٥٠١٠.٢

سنوات١٠میكاباسكال بعمر / مقاومة االنضغاط٣م/كث كغمرقم النموذج

١١٥٥٠١٢.٣

٢١٥٤٥١٢.٧

٣١٥٥٥١٣.٥

نتائج فحص العتبات) ٢(جدول رقم 

یوما٢٨میكاباسكال بعمر / مقاومة االنثناءرقم النموذج

١٣.١

٢٢.٨

٣٢.٧٥

٤٣

سنوات١٠میكاباسكال بعمر /مقاومة االنثناء رقم النموذج

٥٣.٦

٦٣.٤٥

األلواحنتائج فحص ) ٣(جدول رقم 

%االمتصاص میكاباسكال/معایر الكسررقم النموذج

١٣.٣١٨.٥



٢٣.١١٨.٧

٣٢.٩١٨.٤

المسلحةنماذج األلواح الخرسانیة) ٤(جدول رقم 

)ملم١٠(قضبان بقطر ٣حدید تسلیح في الشد)٢(و) ١(النماذج رقم 

وفي الضغط ) ملم١٠(قضبان بقطر ٣حدید تسلیح في الشد)٣(رقم النموذج

)ملم١٠(قضیب واحد بقطر  

و رقم )٤(النماذج رقم 

)٥(

ملم في الشد٦قطر ) BRC(حدید تسلیح طبقة

ملم طبقة  في الشد وطبقة ٦قطر ) BRC(حدید تسلیح طبقتین )٦(رقم النموذج

في الضغط

المسلحةنتائج فحص األلواح الخرسانیة) ٥(جدول رقم 

رقم

النموذج

تشققأولحمل عمر النموذج

kN

عند اول وداأل
تشقق ملم

حمل الفشل

kN

لحمل وداأل
الفشل ملم

19.6142.832.8635٩.١یوم١٥٦

29.4214.137.2785.45یوم٢٥٦

19.6144.9422.56311.4یوم٣٥٦

14.7112.6525.506١٢.٤٥یوم٤٥٦

22.0663.1535.3169.78سنوات٥١٠

21.5755.4324.52512.39سنوات٦١٠



بالموجات فوق الصوتیةلواحاألنتائج فحص نماذج ) ٦(جدول رقم 

ثا/السرعة كمنوع النموذج

٢.٠٦٦ایروبورمزجة حاویة على حبیبات االست

٣.٤مزجة بدون حبیبات االستایروبور

نتائج فحص نماذج االشتایكر لقیاس سرعة انتقال الحرارة) ٧(جدول رقم 

)الحرارياإلیصال(kنوع النموذج

0.254مزجة حاویة على حبیبات االستایروبور

0.372مزجة بدون حبیبات االستایروبور

:المناقشة واالستنتاجات-٦

١-
).٨(ومتبقیة على المنخل رقم ) ٤(البحث مع حبیبات مارة من المنخل رقم 

٢-

)٦,٥(
.بالوزن استنادا إلى نتائج الكثافة

% ٣٢أظھرت الدراسة بان المزجة الخرسانیة في ھذا البحث لھا عزل حراري افضل بنسبة -٣
.لخرسانة االعتیادیةمن العزل الحراري ل

٤٠-٤ %
.

.للحصول على ذلك
أعاله وباإلضافة إلى نتائج الفحص لمقاومة االنثناء٤و٣نتیجة للخواص في -٥

األلواح یظھر إن عمل قطع 
.المستخدمة حالیالواحاألمن قطع 



٦-
كما موضح B.R.Cت على الرغم من إن نتائج التسلیح في مشبكاB.R.Cاستخدام مشبكات 

.بالمنحنیات مقبولة ھندسیا العمال بناء وحدات سكنیة صغیرة منفردة
لم یحصل تشوه أو ضعف في المقاومة أو ضعف في قوة الربط بین الخرسانة وحدید التسلیح -٧

.سنوات على النماذج المختارة في موقع رطب ومظلم١٠بعد مرور 
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Fig. (4) Load deflection relationship for slab No. 4.

Fig. (5 ) Load deflection relationship for slab No... 5 after 10 years
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Fig. (7) Load deflection relationship for slabs (s1,s2,s3,s4,s5,s6)


