
Eng. & Tech. Journal, Vol. 27, No.2, 2009                      The Production of Self-Compacting Concrete                                                       
                                                                                       with Normal Cement Content 

 

 
* Building and Construction Engineering Department, University of Technology/ Baghdad  
  

  
 

310 

The Production of Self-Compacting Concrete with Normal 
Cement Content  

 
 Dr.Shakir A.Al-Mishhadani *, Dr. Tariq S. Al-Attar* & Luma A. G. Al- Rawi* 
 

Received on: 30/4/2008 
Accepted on:7/8/2008 

Abstract 
The main object of this work is to evaluate the possibility for using reasonable cement 

content and fine materials to reduce costs of expensive chemical admixtures needed for the 
manufacturing of self-compacting concrete (SCC). In this work, three values of cement content 
are used (rich, medium and lean mixes) with cement content of 400, 300 and 250 kg/m3 
respectively . Two maximum aggregate sizes of (10 and 20mm) for each cement content are 
used. The powder content material is (cementations + filler ) is maintained constant (500kg/m3) 
while the W/cm ratio ranges from 0.43 to 0.68. 10% Reactive Metakaolin Class N is used as a 
partial replacement by weight of cement.  On the other hand, limestone dust was used as a 
partial replacement by weight of the powder content Tests were carried out on all mixes to 
obtain the properties of fresh concrete in terms of viscosity and stability. The results showed that 
increasing the percentage of filler (limestone dust) from 20% in rich mixes to50% in lean mixes 
of the total weight of the powder content reduces the amount of cement in SCC without 
significant effect on the fresh properties of the SCC mixes. This conclusion is significant from 
the economical point of view. The mechanical properties of hardened SCC mixes are also 
assessed. (compressive strength, modulus of elasticity ).  The results obtained from this work 
show that it is possible to produce SCC with different levels of cement content (250 to400kg/m3) 
using local available materials which satisfy the requirements of this type of concrete .The test 
data collected indicate that these materials can be used in the manufacturing of economical SCC. 
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   محتوى سمنت اعتيادياتانتاج خرسانة ذاتية الرص ذ
  الخالصة

الهدف الرئيسي لهذا العمل هو تقييم امكانية األستخدام المعقول لمحتوى السمنت و المواد الناعمة  لتقليل          
قيم في هذا العمل ، هناك ثألثة       .الكلف الباهظة للمضافات الكيميائية التي نحتاجها في انتاج الخرسانة ذاتية الرص          

 و 300 ، 400( مع محتوى السمنت) الخلطات الغنية ، الخلطات المتوسطة ، الخلطات القليلة    ( لمحتوى السمنت   
محتـوى  .  ملم ، استعمل لكل محتوى اسمنت        20،  10و مقاسين من الركام الخشن      . على التوالي  )3م/ كغم 250

ميتاكـاؤلين عـالي    % 10) . 0.68 الى   0.43(  تتراوح بين  W/cmبينما نسبة   ) 3م/ كغم 500( المواد المسحوقة 
 استعمل كاحألل جزئي من وزن السمنت ، بينما مسحوق الحجر الجيـري اسـتعمل كـاحألل                 Nالفعالية صنف   

النتيجة اظهرت بان الزيادة في نسبة الحجر الجيري المطحـون مـن            . جزئي من وزن محتوى المسحوق الكلي       
في الخلطات القليلة ، من الوزن الكلي لمحتوى المـسحوق      % 50في الخلطات الغنية بمحتوى السمنت الى       % 20

ادى الى نقصان في محتوى السمنت من غير تاثير يذكر في خواص الخرسانة الطرية ، هذا األستنتاج مهم جـدا                
النضغاط مقاومة ا  (الخواص الميكانيكية للخرسانة ذاتية الرص كانت ايضا تخمينية       .من وجهت النظر األقتصادية     

 النتائج في هذا العمل اظهرت امكانية انتاج خرسانة ذاتية الرص بمستويات مختلفة             ). ل المرونة الستاتيكي  معام،
باستعمال مواد محلية متيسرة ، والتي تلبي متطلبات هذا النـوع مـن        ) 3م/ كغم 400 الى   250( من السمنت  من   

مالها في تصنيع خرسـانة ذاتيـة الـرص    نتيجة الفحص التى جمعت بنيت بان تلك المواد يمكن استع  . الخرسانة  
  . اقتصادية ألغراض
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