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Abstract  

The aim of this work is to determine  the residual compressive strength and 
splitting tensile strength after exposure to an elevated temperature (between100  to 
500 C ◌ْ ) of plain and polypropylene fiber reinforced concrete (PPFRC) in 
comparison with specimens exposed to ordinary temperature 25C ◌ْ . High – 
performance concrete mixes were produced by using high rang reducing agent 
superplasticizer (SP) and 10% high reactivity metakaoline (HRM) as a partial 
replacement by weight of cement (350)Kg/m3 . A single concrete mix with HRM, 
SP and four PPF contents of (0.25, o.5, o.75 and 1%) by volume were adopted. The 
workability of the concrete was kept constant  ( slump 100 ± 5mm ).Each group  of 
specimens ( plain and PPFRC ) was heated to a specified temperature and kept at 
the temperature for one hour before being gradually cooled to room temperature 
and then they were tested .  

The results show at ordinary temperatures 25 C ◌ْ, the addition of fiber volume 
fraction (VF%) of (0.25%) increases the compressive ( 20.6% ) comparable to HPC 
without fiber . While the addition of ( 0.5 , 0.75  and 1% ) of polymer fibers , the 
compressive strength decreased  (12.6 ,  19 and 33%) respectively comparable to 
HPC without fiber . On the other hand the addition of (VF%) of (0.25) increased 
splitting tensile strength ( 15%) comparable to HPC without fiber . while the 
addition of fiber volume fraction (VF%) of (0.5 ) increased splitting tensile 
strength by a percentage which is lower than that in specimens with VF% of 0.25 , 
the increase in splitting tensile strength was  ( 6%) comparable to HPC without 
fiber at ordinary temperatures  

The results also shows that , when (1% ) fibers was used , the splitting tensile 
strength decreased ( 10.8%) in comparable to HPC without fiber 

 At elevated temperature the results show an appreciable decrease in 
compressive strength and splitting tensile strength after exposure to temperature 
higher than 300 C ◌ْ of both plain and PPFRC  

Specimens containing PPF  ( 0.25 , 0.5 , and 0.75 %) the percentage of 
reduction in splitting tensile strength is lower than that in HPC specimens ( without 
fibers ) after exposure to a  temperature ( 500 ,300 and 100 C ◌ْ ) comparable to 
normal temperature 25C ْ◌ .While specimen containing  PPF ( 1% ) the percentage 
of reduction in splitting tensile strength was higher than specimen without PPF 
after exposure to a similar  temperature . 

On the other hand , specimens containing PPF  ( 0.25 , 0.5 , 0.75 and 1 %) the 
percentage of reduction in compressive strength is higher than that in HPC 
specimens ( without fibers ) after exposure to a  temperature (500 ,300 and 100 
C ْ◌). comparable to normal temperature 25C ْ◌  
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سلوك الخرسانة العلية ا�داء و المعززة بالياف البوليبروبلين تحت تاثير الحرارة 

  المتزايدة
  خ�صة ال

ومتي ا نض�غاط و الش�د ا نش�طاري الھدف من ھذا العمل ھو تحديد التغيرات الحاصلة في مقا      
للخرس�انة الغي�ر مس�لحة و الخرس�انة  مْ  500- 100بعد التعرض لدرجات متزايدة من الح�رارة ب�ين 

   مْ  25المسلحة بالياف البوليبروبلين بالمقارنة مع درجات الحرارة ا عتيادية 
وق و باستعمال الملدن في ھذه الدراسة تم انتاج خرسانة عالية ا داء باستعمال الملدن المتف  

�بة ��اوؤلين بنس��ع الميتاك��منت % 10م��ن الس��ي م��اح5ل جرئ��م) 350(ك��لحة  3م\كغ��انة المس�و للخرس
بالياف  البوليبروبلين تم استخدام خلطة موحدة من الميتاكاؤولين و الملدن مع اربعة نسب من الي�اف 

�وليبروبلين ��) .  1و 0.75،  0.5،  0.25(الب��ن النم��ة م��ل مجموع��خنت ك��ر ( اذج س��لحة و غي�المس
�ل ) المس�لحة ��اء عل�ى ھ�ذه الدرج�ة لفت�رة س�اعة واح�دة قب�ال�ى درج�ة الح�رارة المح�ددة و ث�م ت�م ا بق

  .تبريدھا تدريجيا الى درجة الحرارة ا عتيادية ثم اجريت الفحوصات المختلفة على النماذج 
م�ن ا لي�اف ادى ) 0.25% ( ْم ، ان اض�افة  25اظھرت النتائج عند الدرجات الح�رارة ا عتيادي�ة 

 0.5(من ناحية اخرى ، عند اضافة نس�بة ا لي�اف % 20.6الى زيادة في مقاومة ا نضغاط حوالي 
�والي % ) 1و  0.75، ��غاط ح��ة ا نض��ي مقاوم��اض ف��ى انخف��ى %) 33، و 19،  12( ادى ال�عل

%) 0.25(لي�اف بينم�ا اض�افة نس�بة ا . و الخالي�ة م�ن ا لي�اف  HPCمع خرس�انة " التوالي مقارنة
و الخالية م�ن ا لي�اف  HPCمع خرسانة " مقارنة%)  15(ادى الى زيادة الشد ا نشطاري حوالي 

�اف . ��بة ا لي��افة نس��ا اض��ت %) 0.5( ، بينم��ث كان��ل حي��بة اق��طاري بنس��د ا نش��ادة الش��ى زي�ادى ال
اض�افة نس�بة  ، من ناحية اخ�رى. و الخالية من ا لياف  HPCمع خرسانة " مقارنة%)  6(حوالي 
م�ع خرس�انة " مقارن�ة%  10.8ادى الى انخفاض في مقاومة الشد ا نشطاري حوالي % 1ا لياف 

HPC و الخالية من ا لياف  
عند التعرض الى درجات حرارة متزايدة ، اظھرت نتائج الفحوصات انخفاض واضح في مقاومتي 

للحرسانة المس�لحة و  مْ  300لى ا نضغاط و الشد ا نشطاري بعد التعرض لدرجات حرارة تزيد ع
كذلك اظھرت النت�ائج ان الفق�دان الحاص�ل ف�ي مقاوم�ة الش�د ا نش�طاري للخرس�انة .  غير المسلحة 

المسلحة بالياف البوليبروبلين ك�ان اق�ل بش�كل واض�ح بالمقارن�ة م�ع الخرس�انة الغي�ر مس�لحة بالي�اف 
�رارة ���ات الح���ى درج���رض ال���د التع���وليبروبلين بع���درجات )  100و 300، 500(الب���ع ال���ة م��مقارن

، نسبة ا نخفاض % 1، ومن ناحية اخرى ، العينات الحاوية على الياف (ْم  25الحرارة ا عتيادية 
في مقاومة الشد ا نشطاري كانت اعلى من العينات الخالية من ا لي�اف بع�د التع�رض ال�ى درج�ات 

، % ) 1و   0.75،  0.5،  0.25( ومن ناحية اخرى ، العينات الحاوي�ة عل�ى الي�اف حرارة مشابھة
بع�د ) الخالي�ة م�ن ا لي�اف(  HPCنسبة ا نخفاض في مقاوم�ة ا نض�غاط كان�ت اعل�ى م�ن العين�ات 

 مْ 25مقارنة مع الدرجات الحرارة ا عتيادية )  100و 300، 500(التعرض الى درجات الحرارة 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


