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Abstract 

This study aims to investigate the residual mechanical properties (compressive 
strength, modulus of rupture and dynamic modulus of elasticity) of self-
compacting concrete (SCC) exposed to elevated temperatures ranging from (100-
800 oC) as well as studying its fresh and hardened properties at normal 
temperature. Also it aims to study the influence of high reactivity metakaoline 
(HRM), as a partial replacement by weight of cement, for improving its mechanical 
properties after and before exposure to elevated temperatures. 
 The concrete specimens were subjected to a temperature range of (100, 
200, 400, 600 and 800oC) with an exposure duration of 2-houres. The test results 
showed that the performance of SCC containing HRM is higher than that of SCC 
without HRM , where  the residual compressive strength of HRM SCC after an 
exposure to a temperature level of (800oC)  was 73.2% while for the normal SCC 
was 65% from their original strength .At the same exposure temperature (800oC) , 
the loss in modulus of rupture is higher than that of compressive strength , the 
difference was between (2% - 12.4%). Also the reduction in dynamic modulus of 
elasticity (Ed) is higher than that of compressive strength and modulus of rupture 
,where the residual (Ed) was between (47.3% - 63.5%) after 800oC exposure. 

  
الخواص الميكانيكية المتبقية للخرسانة ذاتية الرص المتعرضة لدرجات الحرارة 

  العالية
 

  الخ�صة 
مع�اير الكس�ر مقاومة ا نض�غاط ، ( بقيةتھدف ھذه الدراسة إلى ايجاد الخواص الميكانيكية المت

للخرسانة الذاتية الرص المتعرضة إلى درجات حرارة عالي�ة تت�راوح ) ومعامل المرونة الديناميكية 
دراسة خواصھا الطرية والمتص�لبة عن�د درج�ات  با ضافة الىدرجة سيليزية )  800 – 100(بين 

كأس�تبدال (دراسة تأثير استخدام الميتاك�اوؤلين ع�الي الفاعلي�ة  تھدف الى وكذلك .الحرارة ا عتيادية
في تحسين خواصھا الميكانيكية قبل وبع�د تعرض�ھا إل�ى درج�ات الح�رارة ) جزئي من وزن السمنت

  .العالية 
و  600،  400،  200،  100(  تت�راوح ب�ين تعرضت النماذج الخرسانية إلى درجات حرارة

�يليزية و)  800���ة س���درج���ات  دةلم���ائج الفحوص���رت نت���اعتين ، أظھ���دارھا س���رض مق��أن أداء تع
خرسانة ذاتية الرص والحاوية على الميتاكاوؤلين عالي الفاعلية اعل�ى م�ن مثي>تھ�ا م�ن الخرس�انة لا

 للخرسانة الحاوية على الميتاك�اوؤلين مقاومة ا نضغاط المتبقية حيث أن , الخالية من الميتاكاوؤلين
�ة ��رض لدرج��يليزية كان�ت  800بع�د التع��ة س��ا ل%)  73,2(درج��بينم��انة العادي��ن %) 65(ة لخرس�م

�ا ��ليةمقاومتھ��ة .ا<ص��س درج��د نف��رارة عن��رض ح��يليزيةد 800( التع��ة س��ي )رج��دان ف��اير  ، الفق�مع
ك�ذلك  .%) 12،4 -% 2(ك�ان اعل�ى م�ن الفق�دان ف�ي مقاوم�ة ا نض�غاط والف�رق ك�ان ب�ين   الكسر

�ي��ان ف� حي��ث ان  ومع��اير الكس��رمن��ه ف��ي مقاوم��ة ا�نض��غاط  أعل��ىمعام��ل المرون��ة الديناميكي��ة  النقص
 -% 47،3(درج��ة س��يليزية ك��ان ب��ين  800 تع��رض الخرس��انة ال��ى عن��د المتبق��ي معام��ل المرون��ة

63،5 . (%  


