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II 
 

 
This study aims to evaluate the properties of concrete mixes produced 

mainly of hydrated lime with different types of Pozzolana as a binder. This 

mixture is presented as an alternative sustainable binder to Portland 

cement. The study tends to optimize Lime-Pozzolana mixture proportions 

with strength and workability characteristics. The parameters; water to 

binder ratio, aggregate to binder ratio, and type of Pozzolana, have been 

investigated. The effects of these parameters on fresh and hardened 

properties of the mixture are studied. The tests included: heat of hydration, 

setting time, slump, fresh density, oven-dry density, total absorption, 

compressive, splitting and flexural strength, ultrasonic pulse velocity, 

dynamic modulus of elasticity, drying shrinkage and X-ray diffraction, 

XRD. Pozzolanic materials used in this study were Silica fume, Fly ash, 

and Metakaolin.  

The reference mix was made with Portland cement and proportioned with a 

compressive strength of 30 MPa at 28 days age according to the ACI 211.1. 

For the other mixes, the Portland cement was totally replaced with Lime 

and different Pozzolanic materials with the ratio of 1:1 by weight. Five 

mixes were prepared by using Lime and Silica fume as a binder. A ternary 

system of Lime, Fly ash and Silica fume were investigated as a binder with 

three different Fly ash/Silica fume ratios. Another mix was made by using 

Lime and Metakaolin as a binder.  

The results of compressive strength show that structural concrete with 28 

MPa compressive strength at 28 days age can be produced with binder 

consisted of hydrated lime and Silica fume with a ratio of 1:1 by weight 

and total content of 333 kg/m3

The temperature profile through hydration (coffee cup test) shows that all 

Lime-Pozzolana mixtures have significantly less environmental impacts 

(evolved heat) than Portland cement. All Lime-Pozzolana mixes exhibit 

.  
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III 
 

longer setting time than the reference mix. Initial setting time for Lime-

Pozzolana mixes ranged from 2.5–5 hours (150–300 minutes), final seating 

time ranged from 29–37 hours (1740–2220 minutes).  

The fresh density of Lime-Pozzolana concrete is always lower than that of 

normal concrete made with Portland cement. The percentages decrease in 

fresh density for Lime-Pozzolana concrete mixes as compared to the 

reference mix were 9, 5 and 8 percent for mixes LS1, LSF3 and LMK 

respectively. 

The XRD of powder test includes taken two samples from mix LS5 at ages 

of 7 and 90 days to monitor the effect of curing age on the hydration 

process and two samples from mixes LSF3 and LMK at the age of 90 days 

to study the difference in hydration products when using different binders. 

According to the defined minerals in XRD test, it could be concluded that 

the hydration products of Lime-Pozzolana mixtures are very closely similar 

to those of Portland cements. 
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201تشرين االول 1436ذو الحجة 5  
 خالصـة

تهدفهذهالدراسةإلىتقييمخصائصالخلطاتالخرسانيةالتيتنتجبشكألساسيمنالجيرالمطفأمعأنوا

عمختلفةمنالمواد البوزالنيهكمادة رابطة. ويقدمهذاالخليطكبديل مستدام للسمنت 

البورتالندي . تمياللدراسةلتحسيننسبالخلطالجير-البوزالنامعخصائصالمقاومه وقابلية 

التشغيل. تم بحث تأثيرمعامل نسبةالماءإلىالمادة  الرابطة ونسبةالركامإلىالمادة 
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الرابطةونوعالمادةالبوزالنيهوتمتدراسةآثارهذهالمتغيراتعلىخصائصالخليط الطازجة 

والمتصلبة.وأدرجتاالختباراتحرارةاالماهة وتحديدزمن التصلب االبتدائي والنهائي 

والهطولوالكثافةالطازجةوكثافةالفرنالجافة،واالمتصاص الكليومقاومة االنضغاط ومقاومة 

االنفالق ومقاومة االنثناء وسرعةالموجاتفوقالصوتية، ومعامل المرونةالديناميكيوانكماش 

الجفافوحيوداألشعةالسينية.وقد كانت الموادالبوزالنيهالمستخدمةفيالدراسة هيغبار السليكا 

 والرمادالمتطاير والميتاكاؤولين.

تماتخاذالخلطةالمرجعيةمنالسمنتالبورتالنديوتم تصميم هذه الخلطه لتكون مقاومة االنضغاط 

 .لبقية الخلطات تم .ACI 211 يوم حسب المواصفه االمريكيه 28 ميجاباسكال بعمر 30

 نسبة وزنية. 1:1استبدال السمنت البورتالندي بالجير المطفأ والمواد البوزوالنية بنسبة 

خمسة خلطات تم تحضيرها باستخدام الجير مع السليكا فيوم كمادة رابطه.  

كذلك تم تحضير نظام ثالثي من الجير والرماد المتطاير وغبار السليكا كمادة رابطه وبثالث 

نسب مختلفه من الرماد المتطاير/غبارالسليكا. باالضافه الى خلطة اخرى تم تحضيرها 

باستخدام الجير المطفأ والميتاكاؤولين كمادة رابطة. 

وأضهرت نتائج فحص مقاومة االنضغاط أمكانية انتاج خرسانة أنشائية بمقاومة أنضغاط 

 يوم بأستخدام مادة رابطة مكونة من الجير المطفأ وغبار السليكا 28 ميجاباسكال بعمر 28

P :كغم/م333 نسبة وزنية وبمحتوى كلي مقداره 1:1بنسبة 

3
P  . 

درجةحرارةاالماهه (بأختبار كوب القهوة) يبينأنجميعخلطاتالجير-الشكل البياني ل

البوزالنالها تأثيراتبيئيةأقلبكثيرمن حيث االنبعاث الحراريمنالسمنتالبورتالندي . 

جميعخلطات الجير-البوزالنأستغرقت وقتا اطول للتصلب منالخلطةالمرجعية. وقتالتصلب 

) دقيقة،ووقت التصلب 300-150 ساعة (5-2.5االبتدائيلخلطات الجير-البوزالناتراوح بين 

) دقيقة.  2220-1740 ساعة (37-29النهائيتراوح بين 

الكثافة الطازجةلخرسانة الجير-

البوزالناأقلدائمامنالخرسانةالعاديةالمصنوعةمناألسمنتالبورتالندي . وكانت 

 9نسباالنخفاضفيالكثافة الطازجةلخلطاتخرسانةالجير-البوزالنبالمقارنةمعالخلطةالمرجعية 

 علىالتوالي.LMKوLS1،LSF3 فيالمئةلخلطات8 و 5و 
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 يوم 90 و 7بعمر  LS5  فحص عينتين منمزيج XRDتضمن فحص الـ

 90 فيعمر LMKو LSF3 لمراقبةتأثيرعمرالمعالجةعلى عمليةاألماهة وعينتينمنمزيج

يوم لدراسةالفرقفي نواتج األماهةعند استخدام مادة رابطة (جير- بوزوالن) مختلفة. 

ووفقالفحص نواتج األماهة ،فإنهيمكنأننخلصإلىأننواتج األماهة منخلطاتالجير-

 .البوزالنهيبشكلوثيقجداشبيهة بنواتج أماهة األسمنتالبورتالندى
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