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عااد ملااكمة االعصاار  ت  البيئاا) اوالتاا) مااريم مهماايم م ميااا و الميااا اوو  التمااو أهاا ا الب اا  تناااو  ي 
إلااان  ناااا  اساااتمدامها دوم ال اجاااة  وا  ااااد واالمااار الياااان) الماااردود االكتصاااادي الكبيااار نتيجاااة تااادوير الماااواد 

إم التمايم مهام فا) كافاة ناوا )  .مبيئاة ها) مممتاا  التمايمل الصانا ية المموياا . ومام وتكاليف المواد اوولياة
العديااد  التاا) يتمتااو بهااا وماام أهمهااا سااهولة ماايتال وتصاانيعال بمااا ياات  م مااو  نظاارا لمممياا ا  ال يااا  العمميااة

 اجااا  اسنسااام اليوميااة وال ياتيااةن وكااام ماام النتااائن الساامبية فاا) صاانا ة التماايم هااو تااراكم كميااا  كبياار  ماام 
 مايمالت إماافة مممتاا  تأيير دراسة الب   تم ف) ه ا.مممتا  التميم الت) استهمك  و ام وك  التممص منها

مقاوماة اللاد  ن االنمايات كمقاوماة المرساانة ماواص بعا  السامن   مان و م مئوياة مام الصانا ) كنسابة
 مرجعياة ممتاة وأنتجا  التمايم كماا مام ممتمتاة نسا   من ممتا  ت توي استمدم  اربو .باالنلتار والكيافة

 ة وكانا  ها ا اال ماارواللاد باالنلاتار با ماار ممتمتا االنمايات ف وصاا  مقاوماة أجريا  المقارنة. لير 
  اھ مام المست صامة الممتبرياة النتاائن ألاار . المرساانية النماا   ف اص كيافاة وتام كما يوما  99و 88ن 7ا

 االنمايات مقاوماة وتقميا  الكيافاة تقميا  إلان تاددي المرسانة اال تيادياة إلن الصنا ) التميم إمافة أم الدراسة

 .قاومة اللد باالنلتاروم

 

 محي :ننكهممت ننمفت
 بولي ستبيرين ، 

 خراسنة، 

 .تلوث بيئي

  

 

 

 

 

 

 

   المقــدمة 
يعااااالن هاااا ا الب اااا  ولااااو باساااامو  بساااايت  مااااريم مهماااايم م ميااااا 
و الميا اوو  التمو  البيئ) اوالت) تعاد ملاكمة االعصار   واالمار الياان) 
المااردود االكتصااادي الكبياار نتيجااة تاادوير المااواد وا اااد  اسااتمدامها دوم 

ة إلاان  نااا  وتكاااليف المااواد اووليااة ن وماام اهاام الممويااا  البيئيااة ال اجاا
 . إم التميم مهم ف) كافة نوا ) ال يا  العممية  الت) ه) مممتا  التميم

نظاااارا لمممياااا ا  العديااااد  التاااا) يتمتااااو بهااااا وماااام أهمهااااا سااااهولة ماااايتال 
وتصاانيعال بمااا ياات  م مااو  اجااا  اسنسااام اليوميااة وال ياتيااةن وكااام ماام 

ن الساامبية فاا) صاانا ة التماايم هااو تااراكم كميااا  كبياار  ماام مممتااا  النتااائ
 التميم التا) اساتهمك  و اام وكا  الاتممص منهاا ن وبماا إم الما  التمايم

 
 

* Corresponding author at: University of Anbar - College of 

Science; 

E-mail address:  

 
ال يت م  بسر ة فقد أسهم  فم تال بتريقة م سوسة ف) تماو  البيئاة. 
ولم يكم باستتا ة البا ييم إت ف ه ا الماد  ن فتراكما  ها ا المممتاا  

وكاد وجاد  نساام وكافاة  ناصار البيئاة نالصنا ية وأم   تهدد صا ة اس
ام بعاا  هاا ا المممتااا  يمكاام الساايتر   ميهااا بواسااتة  مميااة التاادويرن 
كما كد ياتم إ ااد  تلاكي  بعا  أناوال التمايم سنتاا  سامو جدياد  تساتمدم 

 . 1لرفد ال يا  العممية واليومية ا
 

 :الخرسانة خفيفة الوزن
 الاو م المتيتاة البنائياة لمماواد اهتمام القدم من  أبدى اسنسام إم

 والنباتاا  الملا  ركاام اساتمدم العارا  فا) فماي  لم ارار  الع   جيد  و
 رابتاة كمااد  التيم مو الممموت والتيم الر  كلور مي  ممتمتة بألكا 
 ل ا  الباا ييم أنظاار جما  مماا  8ا الساقوف فا) الميتاة اويقا  لتمتيف
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 ممتمتاة بتار  و لا  العالياة ةلألبنيا الميتاة اويقا   م الناجمة الملاك 
 التمايم اساتمدام أصاب  .الايمم الارميص الصانا ) التمايم إماافة منهاا
 ( المكاتا  بناا  أي )والمدمياة المرتتعاة المباان) فا) ماصاة جادا لاائو
 بصاور  يعتا) وها ا والمكاتا  اليارف بايم لمتصا  يساتمدم أصب   ي 

 وكا ل  المبنان  مياال المادرو  ال ا) الاو م فا) كبيار ربا  مبالار 
ويمكم تمميص اهم فوائد المرسانة المصانو ة مام  . المممعة لمب تا 

 :  3ا يم)  الركام المتيف الو م ف) كتال البنا  والتلييد بما
البنائيااة ومايتبعااال ماام تقمياا  كمتااة  اوجاا ا تقمياا  االيقااا  المميتااة فاا)  .1

االسا  او ت ديااد ابعااد االجاا ا  االنلاائية وتقمياا  المايت العمااودي 
 لجانب) لقوال  الص  .او ا

 بالمرساااانةتاااوفير  ااا    اااراري وامتصااااص صاااوت) اجاااود مقارناااة  .8
 اال تيادية.

ليااار العماااوية القابماااة ل لااااتعا    لألناااوال يااااد  مقاوماااة ال ااار  ا .3
 الناجمة  م ال ري . واسمراروب ل  تق  المماتر 

 ياااد  معاماا  التمميااد وباا ل  تقاا  االماارار الناجمااة  اام الاا ال   او  .4
 الديناميكية. التأييرا لير  ل  مم  العصف او

 ممياة تساه  تيبيا  المساامير  أيةسهولة التيقي  وال تر والقتو او  .5
 الكهربائية. اوس  او امرار 

 
 :الدراسات السابقة

 مام باالرلم .المرساانة مام النول ه ا  و  كيير  ب و  توجد ال
 نيا الممساي من  معروفة كان  Styropor الصنا ) التميم  بيبا  أم
 للايول  ملاجعة تكام لام الوكا   لا  فا) لمتمايم العالياة الكمتاة أم اال

 كبا  مام التمايم لمرساانة التي يائياة الماواص دراساة تما  .اساتعمالها
Parton ن 4ا Kohling  ن 5ا Baum مواص بام ال ظوا ال يم 6ا 
 الصاوت) والعا   االنيناا  مقاوماة ن االنمايات مقاوماة ميا  المرساانة
 واساتنتن) أساسا) بلك  االسمن  إلن التميم نس   من تمديع وال راري

 االنمايات مقاوماة باام  8ا  Ritchireن  7ا  Sussmanمام كا 
 ها ا فا) انمتاا   ادو  وي  اظ الكيافاة ماو تردياا تتناسا  واالنيناا 
 كبا  أيماا مام الظاهر  ه ا نوكل  وكد .الكيافة انمتا   ند المواص

   Cook  معظم تت م  اسسمنتية الرابتة اد الم بام استنتن  ي   9ا 
 فا) أهمياة اوكيار الادور تمعا  إلان االسامن  الماا  نسابة وام او ماا 
 styroporتم   ممية امافة الاا  .المرسانة مم النول ه ا مقاومة ت ديد

  وتماا  دراسااة تااأيير هاا ا االمااافة  ماان 19كنساابة ماام و م الساامن  ا
لمنتجةن كام لتم  االمافة تاايير المواص الميكانيكية والكيافة لممرسانة ا

كاام ال اديي) سمب)  مان مقاوماة االنمايات واالنيناا  وتقميا  فا) الكيافاة. 
وامااروم بامااافة بااوليمر متااات السااتايريم بيوتاااديم الاان المرسااانة   11ا

ال اوياااة  مااان التمااايم كركاااام متياااف الاااو م فااا) م اولاااة النتاااا  مرساااانة 
ة المست صمة مم ها ا الدراساة أم متيتة الو م . ألار  النتائن الممتبري

إمافة التميم الصنا ) إلن المرسانة اال تيادية  أدى إلان تقميا  الكيافاة 
وتقمياااا  مقاومااااة االنماااايات ومقاومااااة االنينااااا  وبصااااور  مقارنااااة بالممتااااة 
المرجعياااة  يااا  بميااا  نسااابة التمتاااي  فااا) مقاوماااة االنمااايات  اااوال) 

ظ كا ل  أم مقاوماة ياوم . لاو  28بعمار % 38.9 ولمكيافاة  % 90.7
تا داد  %5االنميات وبقية الماواص لممرساانة المتاور  باالبوليمر بنسابة 

بصور  مم وظة مقارنة ببقياة الممتاا  المت وصاة فا) ها ا الدراساة  ادا 
 المرجعية.

  :الهدف من الدراسة
إماافة  تاأيير دراسة اوو   -تهدف الدراسة إلن ت قي  هدفيم :

 لمبيئاة ممار  صانا ية كتما   جاود والمو الصانا ) التمايم  مممتاا 
 ريمعاي ن كمقاومة االنميات مرسانةلم المواص الميكانيكية  بع   من

.واليااان): تممايص البيئااة العراكياة ماام المممتاا  الصاامبة .والكيافاة الكسار
باستمرار  يا  يعتبار ملارول  كميتها داد تالمار  امممتا  التميم  الت) 

 صدي  لمبيئة.
 

  :ميـــزء العمـالج
 الت وصا  وتتاصي  المستمدمةالمواد  مواص تقر لا ه ا لم 

 جميو إجرا  وتم .المواص ه ا معرفة لير  إجرادها تم الت) الممتبرية
 الهندساة فا) اسنلاائية والماواد المرساانة ممتبار فا)الت وصاا   ها ا

 .االنبار جامعة/ الهندسة كمية - المدنية
  المستخدمة المواد

ممتمتة مبينة ف) الجاداو  ممت وبنس   التاليةتم استمدام المواد 
 . 9و 7و 5و 3و 1ا

 االسمنت
 اوو  الناول البورت نادي االسامن  اساتمدام الدراساة ها ا فا) تم

 المساتمدم االسامن  إم / 1984.كبيساة سامن  معما  كبا  مام المناتن
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 5 ل. .م البورت نادي باالسامن  الماصاة العراكياة لممواصاتا  متااب 

 . 18ا

  الخشن الركام

 االنبارن م افظة ف) الجرايل) مقمو مصدرا ملم ركام استعم 

 1999  لسانة 45 ركم العراكية المواصتة  س  الركام استعما  تم  ي 

 .(1)ركم الجدو  ف) مبيم الملم لمركام المنمم) الت مي  ن  13ا

  الناعم الركام

 م افظاة فا) الجرايلا) مقماو مصادرا الناا م الركاام اساتعم 

  13ا لسانة 45 ركام المواصاتة العراكياة  سا  تدرجاال إيجااد وتم االنبار

1999 . 

  الصناعي الفمين

 تاظ مممتاا     مامساتايروبورا ال الصانا ) التمايم اساتمدام تام

 .بعد تنظيتها وس قهاالتاكهة 

  الماء 

 لجميااو الرمااادي لمدينااة ال نتيااة او االسااالة مااا  اسااتعم 

 .الممتا 

 

 الخرسانة ورص خمط عممية

 كسام ف) المرسانة ممتبر دام  المرسانة ممت  ممية إنجا  تم

 م تاال باساتمدام .االنباار جامعاة/الهندساة كمياة فا) المدنياة الهندساة

 المتموبة اوو ام ت مير بعد .مكع  متر ( 0.1 ) سعة  ا   ومية

 وومعها والتميم السمن  ن النا م ن الملم الركام إمافة يتم ممتة لك 

 . ةالقدري ألم تال ف)

 

 طريقة العمل  

  9و7و 5و 3و1المواد وبالنس  المبينة ف) الجاداو  ا تم ممت 

ك  ممتة تسو مكعبا  وتسو اساتوانا    يا  كانا    ا ممسة ممتا 

 اورباااوممتاااة مرجعياااة االممتاااة ااالولااان   ال ت تاااوي  مااان التمااايم اماااا 

بعااد  لاا  تاام التماايم بنساا  ممتمتااةن قااد تاام فيهااا امااافة ممتااا  الباكيااة ف

لاتار ومقاوماة االن  14ا   لممكعباا  KNا اميات بالنمقاومة االكيا  

 . يااوم 99ن  88ن  7ولي يااة ا مااار ا    15ا   ل سااتوانا  KNا ابالاا

 . 19و8و6و4و8فكان  النتائن كما مبينة ف) الجداو  ا

 

 والمناقشة  الّنتائج

تاااااام القيااااااام بمماااااا  ممتااااااا  ممتمتااااااة موماااااا ة فاااااا) الجااااااداو         

  18  لممكعباااا  ا KN  كيااا  مقاوماااة االنماايات بالاااا ا9و7و5و3و1ا

ن  7  ولي ياة ا ماار ا 16   ل ساتوانا  اKNومقاومة االنلاتار بالاا ا

ياااااااااااوم   فكانااااااااااا  النتاااااااااااائن كماااااااااااا مبيناااااااااااة فااااااااااا) الجاااااااااااداو   99ن  88

 . 19و8و6و4و8ا

 مناقشة النتائج

  كمماااااا  اد  نسااااابة الباااااول) 3  ا8  ا1يتمااااا   مااااام االلاااااكا   ا      

كمااا  كيافاااة المرساااانة الكونكريتياااة لااا ل  ينصااا  باساااتمدام مااااد   ساااتايريم

البااااول) سااااتايريم فاااا) الممتااااا  الكونكريتيااااة ل ماااااكم التاااا) ي تااااا  بهااااا 

مرسااانة كونكريتياااة كميمااة الكيافاااة امتيتااة الاااو م  وال ت تااا  إلااان مقاوماااة 

 انميات  الية .

    الساااابقة تاااتم  ممياااة تتاااا   6  و ا  5  و ا  4* مااام االلاااكا  ا 

االماهااة  نااد إمااافة المااا  إلاان االساامن  ايبتاا  انااال ينااتن جاا  االساامن  

وه ا التتا    تددي إلن ترسي  نواتن  ممية التتا ا  داما  المسااما  

الموجود  ف) هيك  االسمن  إمافة إلن ربت  جينة االسمن  مو الركام 

 إ  أم سر ة ه ا العممية تكوم ف) البداية  الية 
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* ام اسااتمرار  مميااة االماهااة مااو الاا مم تااددي إلاان  ياااد  نااواتن  مميااة 

االماهة وب ل  تا داد الماواد المترسابة فا) الترالاا  و يااد  كاوى الاربت ماا 

 بيم  جينة االسمن  والركام مددية إلن  ياد  مقاومة المرسانة  

  يااوم كافيااا سلاارا  ت ديااد  88* فاا) الهندسااة المدنيااة يعتباار  ماار ا 

  % مام المقاوماة  89  إلان ا  79مة االنميات واناال يعبار  ام ا مقاو 

 النهائية 

 * تستمر  ممية االماهة إلن وك  لير م دود .

 

  االستـــنـتاجـــات 

  إمافة ماد  البول) ستايريم تددي إلن مت  المقاومة 

  الع كة تردية بيم المقاومة والعمر 

 ت  التاا) ال ت تااا  يمكاام اسااتمدام ماااد  البااول) سااتايريم فاا) المنااا

إلاااان مقاومااااة انماااايات  اليااااة كااااالقواتو البنائيااااة لياااار الم مماااااة 

 باويقا  

 الع كة تردية بيم المقاومة والكيافة 

  مم التمايم الصانا ) استمدام المممتا  الصنا ية المار امكانية 

 تدويرها ف) مجاال  متيد    ا اد  بعد 

 التـوصــيـات   

  يتية ال اوية  مان مااد  الباول) دراسة مواص المرسانة الكونكر

 ستايريم بالنسبة لمع   ال راري 

  دراسة   كة اسجهااد واالنتعاا  لمعتباا  المراساانية والمسام ة

 والمصنعة مم المرسانا  ال اوية  من البول) ستايريم 

  دراسااااة تااااأيير ال رياااا  أو التعاااار  لاااادرجا  ال اااارار  العاليااااة

 يريم لممرسانة ال اوية  من ماد  البول) ستا

  (دراسة الجدوى االكتصادية  و  اوسالي  المستمدمة ف

 جمو نتايا  التميم اوبي  
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ال ديي)ن  بدالقادر اسما ي   و االجبارين ا مد تار  "دراسة  -19

بع  مواص المرسانة ال اوية  من التميم"نالعدد الماصاها  مم 

 .8911المجمة العراكية لمهندسة الميكانيكية وهندسة المواد.

الجبارين ال ديي)ن  بدالقادر اسما ي  نالعان) ن م مود مالو و ا-11

ا مد تار ن " دراسة مواص المرسانة ال اوية  من التميم الصنا ) 

-كمية الهندسة–والمتور  بماد  البوليمر".المدتمر الهندس) االو  

 . 8911جامعة االنبار. تلريم اليان) 

ااالسمن   1984  لسنة 5القياسية العراكية ركم ا  المواصتا- 13
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 1999 ن بيداد ن التمتيت مجم  النو يةن

15–British Standard Institution, B.S. 1881 Part(116) , 
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Strength of concrete Cubes". 
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method for Splitting     Tensile Strength of 

Cylindrical Concrete Specimens “ 1988. 

 أوزان مواد الخمطة األولى (1جدول )
 ننممء ننح ى نن مم نبسمىت

ننرلني 

 ستمي يه

 لادبي 174.3 347013 0371.0 017.01

ننمريى   ي  ننجدول  ( وكموت ننىتمئج ننتمني  4101ـ  00ـ  42* تمليخ خهط ننملند )

(4) 

 ( نتائج الخمطة االولى 0الجدول )

 ت

وزن 

ننمكةب 

Kg 

قلة 

ننمكةب 

KN 

قلة 

نبسطلنو  

KN 

 تمليخ ننقيمس

0 4744 312 33 
4100-04-4  

 مةدل  ننةم  نألول

4 4712 214 .1733 
4101-04-43 

 ننةم  ننثموي مةدل

3 4712 214711 .173. 
4100-14-4. 

 مةدل ننةم  ننثمنث

 
 ( أوزان مواد الخمطة الثانية 3جدول )

 ننممء ننح ى نن مم نبسمىت
ننرلني 

 ستمي يه

0170.1 0274.3 317233 3701. 17142 
 (1)( وكموت ننىتمئج ننتمني  ننمريى   ي  ننجدول  4101ـ  00ـ  42* تمليخ خهط ننملند )

 
 ( نتائج الخمطة الثانية (4 جدول

 ت

وزن 

ننمكةب 

Kg 

قلة 

ننمكةب 

KN 

قلة 

نبسطلنو  

KN 

 تمليخ ننقيمس

0 4714 440733 ..73. 
2010-12-15 

 مةدل  ننةم  نألول

4 4733 04372. ..73. 
2011-01-07 

 مةدل ننةم  ننثموي

3 
2.14 337.87 106.00 

2011-03-9 

 ننةم  ننثمنث

 
 ان مواد الخمطة الثالثة ( أوز 5جدول ) 

 ننممء ننح ى نن مم نبسمىت
ننرلني 

 ستمي يه

17313 017131 4.733 37.2. 17120 
 (3( وكموت ننىتمئج ننتمني  ننمريى   ي  ننجدول ) 4101ـ  04ـ .* تمليخ خهط ننملند )  

 
 ( نتائج الخمطة الثالثة (6 الجدول

 ت

وزن 

ننمكةب 

Kg 

قلة 

ننمكةب 

KN 

قلة 

  نبسطلنو

KN 

 تمليخ ننقيمس

0 4710 
43.73

3 
000733 

2010-12-2   

 ننةم  نألول

4 4713 4713 4713 
2010-12-23   

 ننةم  ننثموي

3 2.37 2.37 2.37 
02-28  2011-   

 ننةم  ننثمنث
 

 ( أوزان مواد الخمطة الرابعة7جدول ) 
 ننممء ننح ى نن مم نبسمىت

ننرلني 

 ستمي يه

9.107 13.66 27.3214 3.643 0.0763 
 (.( وكموت ننىتمئج ننتمني  ننمريى   ي  ننجدول ) 4101ـ  04ـ .* تمليخ خهط ننملند ) 

 

 ( نتائج الخمطة الرابعة (8الجدول

 ت

وزن 

ننمكةب 

Kg 

قلة 

ننمكةب 

KN 

قلة 

نبسطلنو  

KN 

 تمليخ ننقيمس

0 474. 033733 23711 
2010-12-15 

 ننةم  نألول

4 4702 01072. .2711 
2011-01-07 

 ننةم  ننثموي

3 1.81 236.40 96.33 
2011-03-9 

 ننةم  ننثمنث

 

 ةواد الخمطة الخامس( أوزان م9جدول ) 

 ننممء ننح ى نن مم نبسمىت
ننرلني 

 ستمي يه

8.572 12.857 25.7143 3.429 0.10176 

 (01( وكموت ننىتمئج ننتمني  ننمريى   ي  ننجدول ) 4101ـ  04ـ .* تمليخ خهط ننملند )
 

 ( نتائج الخمطة الخامسة (10الجدول

 ت

وزن 

ننمكةب 

Kg 

قلة 

ننمكةب 

KN 

قلة 

نبسطلنو  

KN 

 تمليخ ننقيمس

0 4701 01173. 32733 
2010-12-15 

 ننةم  نألول

4 4741 0137.. 2.711 2011-01-07 
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 ننةم  ننثموي

3 1.98 262.00 96.00 
2011-03-9   

 ننةم  ننثمنث
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عالقة الكثافة مع نسبة البولي ستايرين في فحص  ( يوضح 1*شكل رقم ) 

 ( أيام 7عمرة ) 
 

عمر الفحص ) 28 ( يوم

00.025
0.051

0.0763

0.10176

2.24

2.26

2.28

2.3

2.32

2.34

00.020.040.060.080.10.12

نسبة البولي ستارين

ة
اف
كث

ال

عمر الفحص ) 28 ( يوم

 
( يوضح عالقة الكثافة مع نسبة البولي ستايرين في فحص  0*شكل رقم ) 
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THE USE OF POLYSTYRENE WASTE IN CONCRETE 
AYAD A.  MUTAR        ABDULKADER I. AL-HADITHI               BASHAR A. MAHMOOD 

E.mail:  

ABSTRACT :- 

This research deals with two important subjects in the local and global areas , the first is the environmental 

pollution and the second is economic advantages of recycling and reusing of industrial materials. One of the most 

important industrial materials is styropor waste. Because of many good properties of Styropor, like compressibility 

and a good ability to mould according to human needs, this material become as an important material in several life 

categories. In the other side, there are industrial disadvantages presented by big waste quantities.In this research a 

study of the effect of adding styropor to concrete as a percentage by weight of cement on some properties of concrete. 

Four mixtures with different percentage of styropor, and a reference mix, were made. The experimental work includes 

several tests like, compressive strength, splitting tensile strength and density. These ages of these tests were (7, 28 and 

90) days.Results showed that adding of Styropor wastes reduce the compressive strength , splitting tensile strength 

and density.  

 


