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Abstract

In this research, a study has been made on the effect of high

fractional volume of replacement Metakaolin that results from grinding

and burning the local kaolin from (Doeakhla zone/west of Baghdad) with

fineness of 18000 cm2/gm., and with temperature 700°C for one hour on

some properties of concrete (compressive strength, splitting tensile

strength, flexural strength, modulus of elasticity, density, absorption and

drying shrinkage). Also, non- destructive tests have been made (Schmidt

rebound hummer and Ultrasonic pulse velocity). In this study, ten

concrete mixes have been used in two Groups to get a compressive

strength 40 N/mm2 at 28 days.

In Group A, the percentage replace of metakaolin have been changed

from (0- 70) % by weight of cement with percent increment equal to 10%

for each mix, with maximum size of aggregate was 10 mm and mix

proportions was 1:1.6:2.2 with water cementetious ratio 0.47, While

Group B included replacement Metakaolin 50% by weight of cement with

maximum size of aggregate 37.5 mm, mix proportions 1:2.4:2.7 and

water cementetious ratio 0.55. The tests for all mixes in both Groups were

made at ages ranged from 1 day to 90 days after mixing.

The results show that the percent increase or decrease  in the

compressive strength results at 90 days age for Group A mixes was

+5.6, +8.6, +2.5, -14.3, -23.2, -35, -63 %, respectively, while the

compressive strength results for Group B showed percent decrease of 36

% from its reference.

The splitting tensile strength with age of 28 days, the percent increase

or decrease in Group A by +5.4, +2.7, -2.7, -8.1, -13.5, -18.9, -27 % ,

respectively, while Group B  results indicated percent decrease of about

18.4%.
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الخالصة

وحرقالناتج من طحنلینؤوالمیتاكاستبدالالنسب العالیة من إھذا البحث دراسة تاثیرتم في

°٧٠٠حراره بدرجةغم و\٢سم١٨٠٠٠دویخلھ / غربي بغداد بنعومة الكاؤولین المحلي من منطقة

الغیر مباشر ومة الشدامق،على بعض خواص الخرسانة (مقاومة االنضغاط لمدة ساعة واحدة سیلسیوس

اجراء و)انكماش الجفاف،االمتصاص,الكثافة،معامل المرونة،االنثناءمقاومة ،(االنفالقي)

إستعملت في ھذه الدراسة تداد السطحي والموجات الفوق الصوتیة).ر(مطرقة االتالفیةالالإالفحوصات 

المرحلة االولى تم ،مرحلتین على و٢ملم\نت٤٠للحصول على مقاومة انضغاط خلطات خرسانیة ١٠

)% من وزن االسمنت وبنسبة ٧٠,٦٠,٥٠,٤٠,٣٠,٢٠,١٠,٠وكالتالي (فیھا تغییر نسب المیتاكاؤولین 

٢,٢:١,٦:١لم وبنسب خلط م١٠وبمقاس اقصى للركام قدره كما مبین % لكل خلطة ١٠زیادة قدرھا 

% من وزن ٥٠. في حین تضمنت المرحلة الثانیة إضافة میتاكاؤولین بنسبة ٠,٤٧سمنت \وبمحتوى ماء

.٠,٥٥سمنت \ملم وبمحتوى ماء٣٧,٥وبمقاس اقصى للركام قدره ٢,٧:٢,٤:١وبنسب خلط االسمنت 

.یوما بعد الخلط٩٠الالیوم االول الى أجریت الفحوصات للمرحلتین بأعمار تتراوح من 

یوما لخلطات المرحلة االولى ٩٠بینت نسبة الزیادة أو النقصان في مقاومة االنضغاط وبعمر -

في حین ،)% على التوالي ٦٣-و ٣٥-و ٢٣,٢-و ١٤,٣- و ٢,٥و +٨,٦و +٥,٦+(

)%.٣٦أظھرت نتائج مقاومة االنضغاط للمرحلة الثانیة نسبة نقصان قدره (

او ةنسبة الزیادیوما فان ٢٨اومة الشد الغیر مباشر(الشد االنفالقي) وبعمر في فحص مقو-

-و ١٨,٩-١٣,٥- و٨,١-و ٢,٧-و٢,٧و +٥,٤+االولى كانت (ةنتائج المرحلالنقصان في 

)% .١٨,٤نقصان قدرھا (بینما اظھرت نتائج المرحلھ الثانیة نسبة على التوالي%)٢٧

نسبة الزیادة أو یوما أظھرت نتائج المرحلة االولى ٢٨االنثناء وبعمر مقاومة ایضا في فحص -

%)٢٧,٤-و ٢٠,٢-و١٦,٦-و٥,٩-و ٠و٨,٣و +٥,٩+النقصان في مقاومة االنثناء (

)%.١٩نقصان قدرھا (المرحلھ الثانیة نسبة على التوالي بینما اظھرت نتائج 

یوما فان نسبة الزیادة اوالنقصان في معامل المرونھ ٢٨وبعمر معامل المرونةوفي فحص -

% )٥٣,٧-و ٣٥,٤-و ٢٥-و ١٣,٥- و ٣+و٥,٤و +٢,٧(+كانت كالتالي وعلى التوالي 

.%)٢٧,٧وان نسبة النقصان في المرحلة الثانیة ھي (

و ٣,٢و٢,٤و ١,٢یوما كانت نسبة النقصان للمرحلة االولى ( ٢٨فحص الكثافھ وبعمر -

%.)٤,٤% بینما نسبة النقصان للمرحلة الثانیة فكانت ()٨,١و ٦,٩و ٤,٥و ٣,٧
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-و ٢٨,٤-و ١٤,٩-یوما (٢٨وبینت نسبة الزیادة والنقصان لفحص االمتصاص وبعمر -

الزیادة في بینما كانت نسبةعلى التوالي %)٢٦,٩و +١٧,٩+و١١,٩و +٧,٥و +١٠,٤

.%)١٦,٩المرحلة الثانیة (

نموذج من الخلطات العشرة كل النقصان في معدل طولوفي فحص انكماش الجفاف فان نسبة -

بعد الخلط كانت كالتالي الیوم االولیوما عنھ في ٦٠في ال )على التوالي(لكال المرحلتین

, ١,٦٥و (%٤- ١٠*)٢,٢١و ٢,٠٧و١,٩٣و ١,٨١و ١,٧٧و ١,٦٥و ١,٦١و ١,٦٥(

٤- ١٠* )٢,٠٥%.

اما في الفحوص الالاتالفیة ففي فحص مطرقة االتداد السطحي فكانت نسبة الزیادة والنقصان -

-و ٣٥,٧-و ٢٦-و ٢٢,٩- و ١٩,٨-و ١,٤-و ٩,٢یوما كالتالي(٩٠في النتائج وبعمر 

.%)٢٥,٧وكانت نسبة النقصان للمرحلھ الثانیة  (%)٤٤,٧

٩٠بعمر بالخلطات النقصان الزیاده والموجات الفوق الصوتیة نسب نتیجة فحص وقد بینت -

) ١٤,٦- و ١٠,٤-و ٨,٣-و٤,٢- و ٢- و ٠و ٤,١تالي (+وكانت كالللمرحلة االولى یوما 

.%)٨,١(كانت ةنسبة النقصان لخلطة المرحلة الثانیفي حین انعلى التوالي%

المیتاكاؤولین بنسب ستبدالبانھ عند إأوضحت نتائج الفحوصات التي اجریت في ھذا البحث 

الناتج من عملیات Ca(OH)2كماده بوزوالنیة تتفاعل معملیعھ) % فان٣٠-٠بین (تتراوح 

بینما في ،النسب بشكل عام تؤدي الى زیاده ایجابیة في خصائص الخلطاتهھذواماھة االسمنت 

على ملء الفراغات ھ یعمل باالضافھ الى كونة ماده بوزوالنیة)% فان٥٠-٤٠بین (النسب 

في النسب و،ةالرابطةتقلیل المادنتیجة ةوتقل المقاومةنتیجة لنعومتةوالفجوات داخل الخرسان

من المیتاكاؤولین یعمل كنوع من انواع الركام الناعم ةكبیرةفان نسب)%٧٠-٥٠(بیناي االكبر 

بنسبة تتدھوربشكل عام االسمنت فان المقاومة \الركامنسبةونتیجة لزیادة ( كمادة خاملة) 

.كبیرة
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جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة التكنولوجیة
قسم ھندسة البناء واالنشاءات

من ةعالیةعلى نسبمحتویةلالخرسانة اخواصبعض 
ولین ؤلمیتاكاا

رسالة مقدمة الى قسم ھندسة البناء واالنشاءات في الجامعة التكنولوجیة 
درجة الماجستیر في ھندسة مواد البناءوھي جزء من متطلبات نیل 

قدمھا

د حمیدـــمــــحــمروان م
نشاءات ٕ )٢٠٠٤،(بكالوریوس هندسة بناء وا

رافــــــــــــــــــــــــــشإب
عباسالرزاقعبدـدــــــولی. دفریحجوادــســــــقی. د

أستاذ مساعد                                                           أستاذ مساعد 

١٤٣٤محرم٢٠١٢تشرین الثاني  
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