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ABSTRACT 
   High strength concrete has strength significantly beyond what is used in normal practice. 
According to American Concrete Institute (ACI), high strength concrete revised the definition to 
cover mixtures with specified design strength of 55 MPa or more. 
The main objective of this investigation is to study the effect of using different supplementary 
cementitious materials in binary blends on mechanical properties of high strength concrete. 
    The experimental work includes three stages: firstly, preparation of cementitious materials 
(metakaolin and pumice) from local materials, second involves conducting several trial mixes to 
choose the best of superplasticizer that satisfies the required properties and to specify the optimum 
water content which is designed in laboratory by  0.3 W/Cm ratio, to achieve workability with (60-
80mm) slump and the best compressive strength  which was 64.6 at 28 days. 
    Thirdly carrying out tests to find out the compressive strength, splitting tensile strength, modulus 
of rupture, on binary concretes including mixes containing silica fume as cement replacement at 
percentages of 8%, 10% and 15%, mixes containing metakaolin as cement replacement levels of 
10%, 15%, and 20% and mixes containing pumice at cement replacement of 10%, 15%, and 
20%.These properies were measured at ages ranging from7 days to 180 days.  
     The results indicate that the silica fume performs better than other supplementary cementitious 
materials (metakaolin or pumice) in terms of the compressive strength, splitting tensile strength and 
modulus of rupture  development at ages of 7,28,60,90and180 days where the average percentage of 
increase  when using 8%,10% and 15% of silica fume was about (19%,23% and 18.7%) 
,respectively, while when using 10%,15% and 20% metakaolin the average percentage of increase 
was  (10%,12.6% and 4%) respectively, also when using 10%,15% and 20% of pumice the average 
percentage of increase was (2.6%, 6% and 1.5%), respectively. 
Keywords: High strength concrete, compressive strength, splitting tensile strength, modulus of 
rupture, modulus of elasticity, silica fume, metakaolin and pumice. 
 

 الخواص الميكانيكية للخرسانة عالية المقاومة والحاوية على أنواع مختلفة من المواد األسمنتية
  الخالصة

عالية المقاومة تملك مقاومة  تتجاوز بشكل الخرسانة  , حيث انالمقاومة تغير على مر السنينعالية الخرسانة تعريف     
عالية الخرسانة )(ACIوفقا لمعھد الخرسانة األمريكي  .ةالممارسة العادية إلنتاج الخرسان منكبير ما نحصل عليه 

  أو أكثر. )(55MPa علىالمصممة لخلطات ھي ا المقاومة
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الخواص على  الثنائيج يمزالفي  ھو دراسة أثر استخدام مختلف المواد األسمنتية لبحثمن ھذا االھدف الرئيسي     
  الميكانيكية للخرسانة عالية المقاومة. 

 رحلةحجرالخفاف) من المواد المحلية، والم ، إعداد المواد األسمنتية (الميتا كأولين وويشمل العمل ثالث مراحل: أوالً     
من الملدن المتفوق التي تلبي الخصائص المطلوبة وتحديد  نسبة  فضلختيار اال خلطات تجريبيةإجراء عدة  تشمل الثانية

)  80mm-60بين ( تشغيل لتحقيق قابلية W/cm) 0.3(المحتوى المائي األمثل الذي تم تصميمه في مختبر بنسبة 
  الضغط. مقاومةوأفضل 

ومعامل  تصدعاالنضغاط ، مقاومة شد االنشطار ، مقاومة الثالثا تم دراسة الخواص الميكانيكية المتضمنة  مقاومة      
ميتا ,٪ 15٪ و 10٪، 8السيليكا عند نسبة استبدال  (المرونة الستاتيكي حيث أجريت  على الخرسانة ذات مخالط ثنائية  

  .ن االسمنت جزيئاً عبديالً ٪ 20٪، و 15٪، 10 نسبة حجر الخفاف بو٪ 20٪، و 15٪، 10كأولين  بنسبة 
حجر الخفاف) من خالل  وتشير النتائج إلى أن غبار السيليكا أفضل من المواد األسمنتية االخرى (الميتاكأولين أو    

النسبة متوسط  كانحيث  7,28,60,90,180عند عمر التصدعمقاومة ومقاومة شد االنشطار  ,قياس مقاومة االنضغاط 
عند ٪) على التوالي، و18.7٪ و 23 ٪،19٪ من غبار السيليكا حوالي (15٪ و 10٪، 8المئوية للزيادة عند استخدام 

٪) على التوالي، وأيضا 4و ٪12.6٪، 10نسبة الزيادة (الميتاكأولين كان متوسط  من ٪20٪ و 15 ,٪ 10استخدام 
  ٪) على التوالي.1.5٪ و 6 ,٪2.6(نسبة الزيادة لخفاف كان متوسط احجر ٪ من 20٪ و 15 ,٪ 10ستخدم عندما ن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


