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دراسة سموك االنثناء لمعتبات الخرسانية المسمحة والمقواة بأطوال مختمفة من شرائط ألياف
البوليمر الكاربونية باستخدام تقنية التقوية بالرصع القريب من الوجه((NSM

د .بيار جعفر السميفاني ،أستاذ

رؤى سهيل محمد زيدان ،مدرس مساعد

قسم الهندسة المدنية-جامعة الموصل
الخالصة

يحتوي هذا البحث نتائج عممية لدراسة سموك االنثناء لمعتبات الخرسانية المسمحة والمقواة بألياف الكاربون

وذلك باستخدام تقنية الرصع القريب من الوجه (.)NSM
أجريت ت تتت الد ارست ت تتة عم ت ت ت ()8عتبت ت تتات خرست ت تتانية مست ت تتمحة والمتظي ت ت ترات الت ت ت ت أخت ت تتذت بنظت ت تتر االعتبت ت تتار ه ت ت ت

(أطوال ألياف الكتاربون عتدد طبقتات أليتاف الكتاربون) .إذ قستمت الد ارستة إلت محتورين ايول يالتم ثتاث عتبتات
قويتتت بتتأطوال مختمنتتة متتن يترائط أليتتاف الكتتاربون وبطبقتتة واحتتدة والمحتتور الثتتان يالتم ثتتاث عتبتتات قويتتت بطبقتتتين
وبتتأطوال مختمنتتة متتن أليتتاف الكتتاربون .باإلالتتا ة إل ت عتبتت الستتيطرة حصتتت العتبتتات بواستتطة حمتتل متمركتتز ت
نقطتين.
أظهتترت النتتتائج تتتأثير أليتتاف الكتتاربون ت زيتتادة تحمتتل العتبتتات التتد قتتو االنثنتتاء وقتتد أظهتترت النتتتائج بتتأن

تقوية العتبات الخرسانية بيرائط ألياف الكاربون عم جزء من الطتول الكمت لمعتبتة وبطبقتة واحتدة اليستاهم ت زيتادة
قابميتتة التحمتتل لمعتبتتات أمتتا عنتتد زيتتادة عتتدد الطبقتتات ل تننس اطتتول ي ترائط ايليتتاف لتتوحظ زيتتادة ت تحمتتل العتبتتات
وبنسب تتراوح بين(.)34%-55%
الكممات الدالة :تقنية التقوية بالرصع القريب من الوجه ألياف البوليمر الكاربونية االيبوكس

Studying Flexural Behavior of Reinforced Concrete Beams Strengthened
with Different Lengths of FRP Strips by Using NSM Technique
Abstract
This research includes practical results of study the behavior of the reinforced
)concrete beams strengthening by carbon fiber strips using near surface mounting (NSM
technique. The study is carried out on (8) concrete beams, the variables which
considered are (the length of CFRP strips, no. of CFRP layers), this established by
dividing the practical program into two groups, the first one includes (3) beams
strengthened with variable carbon fiber strips length and one strip, Second group of this
study includes (3) beams which strengthened with variable carbon fiber strips length
and two strips, as well as two control beams . The results indicated that the carbon
fibers had a noticeable effect in increasing the bearing capacity of the near surface
mounting (NSM) strengthened technique reinforced beams, , the results indicated that
strengthening the beams with carbon fibers and not along the length of the beam and in
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one layer did not contribute to increasing the beams strength, but when the number of
layers was increased for the same length of fibers an increase in beam strength was
noticed at a rate range (34%-55%).
Key words: NSM, CFRP, Epoxy
المقدمة

البرنامج العممي

إن ظهت ت ت تتور أليت ت ت تتاف البت ت ت تتوليمر ت ت ت ت العقت ت ت تتدين

أجريت ت تتت الد ارست ت تتة عم ت ت ت ()8عتبت ت تتة خرست ت تتانية

ايخي ترين كمتتادة بديمتتة واعتتدة ومتطتتورة لتقويتتة وتأهيتتل

مسمحة سمحت جميع العتبات الد قو القتص وذلتك

المنيت ت الخرستتانية

][1-2

جعمهتتا تنتترض ننستتها كمتتادة

لكت ت يك تتون الني تتل الحاص تتل يه تتا ه تتو ت ت االنثن تتاء.

البنت التحتيتة الخرستانية.
مختتارة لتقويتة اواعتادة تأهيتل ا
إذ استتتخدمت أليتتاف البتتوليمر خاصتتة لتقويتتة المنيتتات

بأبعت تتاد الطت تتول ( )5552mmاالرتنت تتاع()552mm

المعرال ت تتة لمعوام ت تتل الجوي ت تتة والكيميائي ت تتة ال ت تتا ع ت تتن

والعت ت تترض ( )150mmواليت ت تتكل( )1يبت ت تتين تناصت ت تتيل

قابميته تتا عمت ت زي تتادة تحم تتل المني تتات الخرس تتانية ت ت
القتتص واالنثنتتاء

][3

 .ظهتترت العديتتد متتن التقنيتتات ت

العتبت تتات الخرست تتانية المست تتتخدمة ت ت الد ارست تتة كانت تتت

التسمي لمعتبات المستخدمة

الدراسة.

ﹸقسم البرنامج العممي لمدراسة إلى محورين

التقوي تتة بألي تتاف الب تتوليمر ومنه تتا تقني تتة التقوي تتة بتس تتمي

 -1تقويتتة العتبتتات الخرستتانية بتتأطوال مختمنتتة وبطبقتتة

التتربط الخ تتارج ( )EBRوقتتد ظهتترت متتوخ ار التقوي تتة

واحدة من يرائط ألياف الكاربون.

بتقنيتتة التستتمي المرصتتع القريتتب متتن الوجتته ()NSM

وذلت ت تتك لزيت ت تتادة مقاومت ت تتة القت ت تتص واالنثنت ت تتاء ل عالت ت تتاء
الخرستتانية وتتتتمخص هتتذي الطريقتتة بعمتتل أختتدود ت

-5تقوية العتبتات بتأطوال مختمنتة وطبقتتين متن أليتاف
الكاربون.
خصائص المواد المستخدمة في الدراسة

أس تتنل العال تتو الخرس تتان ثت تتم يطمت ت س تتط ايخت تتدود

الخمطةةةةةةةة الخرسةةةةةةةانية :تت ت تتم صت ت تتب جميت ت تتع العتبت ت تتات

 .ت هتتذا

واح تتدة وبنس تتب وزني تتة لاسمنت/الرمل/الحصت ت /الماء

بالمت ت تتادة الرابطت ت تتة (اييبوكس ت ت ت ) وتمص ت ت ت ي ت ت ترائط أو
قالتتبان أليتتاف البتتوليمر داختتل ايختتدود

][4

الخرست تتانية والبت تتاله عت تتددها( )8مت تتن خمطت تتة خرست تتانية

البح ت تتث ت ت تتم د ارس ت تتة ت ت تتأثير التقوي ت تتة بألي ت تتاف الب ت تتوليمر

ه ت ت ت تتو ( )1/1.68/2.1/0.48ومقاوم ت ت ت تتة االنال ت ت ت تتظاط

المس تتمحة وذل تتك باس تتتخدام تقني تتة الرص تتع القري تتب م تتن

وخصت تتائص الم ت تواد المست تتتخدمة ت ت الد ارست تتة العمميت تتة

الكاربوني تتة عمت ت مقاوم تتة االنثن تتاء لمعتب تتات الخرس تتانية

لاست ت ت ت تتطوانة القياس ت ت ت ت تتية كانت ت ت ت تتت بمقت ت ت ت تتدار()25MPa

الوج تته أجري تتت الد ارس تتة عمت ت ( )8عتب تتات خرس تتانية

موالحة وكما يم

(عتتدد طبقتتات ي ترائط أليتتاف الكتتاربون وأط توال أليتتاف

إسمنت عراق محم الصنع منتتج متن معمتل استمنت

مسمحة والمتظيرات الت أخذت بنظر االعتبار ه

اإلسةةةمنتِ :
ِ -1
اإلس تتمنت المس تتتخدم ت ت الد ارس تتة ه تتو

الكاربون) .وتتم الحصتول عمت العاقتة بتين (الحمتل-

بادوش.

النتائج تأثير ألياف الكاربون ت زيتادة تحمتل العتبتات

الد ارست تتة هت تتو رمت تتل نهت تتري مت تتن منطقت تتة الكت تتنهش ت ت

ايود) لمعتبت ت تتات المقت ت تتواة وعتبت ت تتات الست ت تتيطرة.أظهت ت تترت
الد قو االنثناء مع تقميل ايود

العتبات.

-2الركةةةةام النةةةةاعم الرمةةةةل) :الرمت تتل المست تتتخدم ت ت
محا ظت تتة نينت تتو
(.)2.56

متوست تتط النعومت تتة وبمعامت تتل نعومت تتة
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-3الركام الخشةن الحصةى) :الحصت المستتخدم ت

ذو مقت ت تتاس أقص ت ت ت

الد ارست ت تتة هت ت تتو حص ت ت ت نهت ت تتري

(.)M.S.A=12.5( )max size of aggregate

-4المةةاء :تتتم استتتخدام متتاء اليتترب االعتيتتادي لمدينتتة
الموص ت ت تتل ت ت ت ت خم ت ت تتط ومعالجت ت ت تتة جمي ت ت تتع الخمطت ت ت تتات

الخرسانية المستخدمة

الدراسة.

-5المادة الرابطة األيبوكسةي) :و ت الد ارستة الحاليتة
تتتم استتتخدام المتتادة الرابطتتة متتن نتتوع (Sika Dur-

 )330وهت ت مت تتادة متوس تتطة المزوجت تتة تتك تتون المت تتادة
الرابطتتة متتن ج تزئين المتتادة الصتتمظية ()Resin A
وتكتون بمتون ابتيض والمتادة المصتمدة ()Hardner B
وتك تتون بم تتون رصاصت ت ة تتام

نس تتبة الخم تتط لمم تتادة

الرابطة من هذي النوعية ه (.)1:4()A:B

-6أليةةةةةةةاف البةةةةةةةوليمر الكاربونيةةةةةةةة ( :)CFRPت ت ت تتم
استتتخدام أليتتاف الكتتاربون متتن نتتوع ( Sika Wrap

 )Hex-230cت ت ت تقويت ت تتة العتبت ت تتات الخرست ت تتانية ت ت ت
الدراسة.
تغميف النماذج

بع تتد أكم تتال تت ترة المعالج تتة لمعتب تتات الخرس تتانية المت تراد

تقويتها تترك لتجف العتبات ثم يتم
-1تنظي ت تتف منطق ت تتة التقوية(ايخت ت تتدود) لمعتب ت تتة اوا ازلت ت تتة

الظبتتار وذلتتك لتحستتين االرتبتتاط بتتين ستتط الخرستتانة

وألياف الكاربون.
-2تخيت ت ت تتين ست ت ت تتط التقويت ت ت تتة لمخرست ت ت تتانة (ايخت ت ت تتدود)

 -5يطم ايختدود ت العتبتة المتراد تقويتهتا بايليتاف
بالم تتادة الرابط تتة وي تتتم تس تتويتها لح تتين الحص تتول عمت ت

ستتط مستتتو ثتتم توالتتع ايليتتاف داختتل ايختتدود تتو
الم تتادة الرابط تتة ويال تتظط عميهت تتا وذل تتك لم تتتخمص م تتن
الن ارة تتات الهوائي تتة ب تتين ايلي تتاف والم تتادة الرابط تتة ث تتم
يظطت ت الس تتط الخ تتارج ل لي تتاف بالم تتادة الرابط تتة و

بنست تتبة (( )0.5كظت تتم لكت تتل متت تتر مربت تتع مت تتن ايليت تتاف)
ويعدل السط بالمالج وتترك النماذج المقواة بايليتاف
لمتتدة التقتتل عتتن ( )7أيتتام لممعالجتتة ثتتم تنحتتص وتتبتتع
ننس الطريقة

حالة التظميف بطبقتين من االلياف.

فحص العتبات:

احصت تتت جميت تتع العتبت تتات بتست تتميط حمت تتل ت ت

نقطت تتين ( )two point loadوالي تتكل ( )5يب تتين
العتبتتة تحتتت ايحمتتال ومثبتتتة عم ت المستتاند .وقيستتت
االننع ت ت ت تتاالت بواستت ت ت تتطة مقيتت ت ت تتاس االننعتت ت ت تتال الرقم ت ت ت ت ت
( )Demec gaugeبطتتول ( )100mmعم ت ستتتة
مستتتويات مختمنتتة وعم ت عم ت العتبتتة الخرستتانية و ت

جمي ت تتع م ارحتت تتل التحميت ت تتل قتت تتيس ايود ت ت ت العتبت ت تتات
الخرستتانية ت وستتط وعم ت جتتانب العتبتتة الخرستتانية
بعتد تثبيتت مقيتاس ايود ( )Transducer gaugeت
وسط و

جانب العتبة عم مسا ة ( )350mmمن

المساند وجميع القراءات لت ود والحمتل المستمط تظهتر
ت برنتتامج اإلكستتل عم ت الحاستتبة واليتتكل ( )3يبتتين
العتبة الخرسانية مثبتة عم جهاز النحص.

باست تتتخدام الكوس ت ترة الكهربائيت تتة اوا ازلت تتة الظبت تتار والم ت تواد

الناتجة من عمميتة التخيتين وذلتك باستتخدام التاةطة

الهواء الكهربائية (.)Blower
 -3تقطتتع أليتتاف الكتتاربون بايبعتتاد المطموبتتة لمتقويتتة
وحسب أبعاد ايخاديد.
 -4تهيت تتا الم ت تتادة الرابط ت تتة اييبوكست ت ت و ت ت ت الكمي ت تتة
المطموبتتة وحستتب مستتاحة أليتتاف الكتتاربون إذ حتتددت

المواصتتنة كميتتة اييبوكس ت (( )1.2كظتتم لكتتل متتتر
مربع من ايلياف)]. [9

النتائج
تةةةأثير تغييةةةر أطةةةوال شةةةرائط أليةةةاف الكةةةاربون عمةةةى

الخصائص الميكانيكية لمعتبات:

الجدول ( )6يوال النتائج والتت تتم الحصتول

عميه تتا م تتن ح تتص عتب تتات المح تتور ايول م تتع نس تتبة
الزيتتادة ت حمتتل النيتتل ونتتوع النيتتل.من الجتتدول()6
ياحت ت ت ت ت ت ت تتظ بت ت ت ت ت ت ت تتان التقويت ت ت ت ت ت ت تتة بأليت ت ت ت ت ت ت تتاف الكت ت ت ت ت ت ت تتاربون

وبطتتول( )500mmلتتم تستتهم ت زيتتادة حمتتل النيتتل
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4

لمعتبت ت تتة وبالنست ت تتبة لمعتبت ت تتات المق ت ت تواة بي ت ت ترائط أليت ت تتاف

(الحمل-ايود) لمعتبات .ويلياف الكاربون تأثير عمت

الك ت تتاربون بط ت تتول ( )1000,1500mmكان ت تتت نس ت تتب

منحن (الحمل-االننعال) وجود ألياف الكاربون ت

بالنستتبة لمعتبتتات المق تواة بطبقتتتين متتن أليتتاف الكتتاربون

أسنل العتبة ويعمل عم الحد منها وعم طول العتبة

وبتتأطوال ( )500,1000,1500mmقتتد كانتتت نستتب

وكذلك تعمل هذي ايلياف عم أن يرتنع موقتع محتور

الزيتتادة تت تراوح بتتين ( )34%-55%ومتتن ذلتتك نستتتنتج

التعتتادل إل ت ايعمت ممتتا يزيتتد العتتزم التتداخم لممقطتتع

ول تتيس عمت ت الط تتول الكمت ت لمعتب تتة اليس تتهم ت ت زي تتادة

اآلتية تبين العاقة بين(الحمل-االننعال) لمعتبات.

حمت تتل النيت تتل لمعتبت تتات المق ت تواة بينمت تتا تقويت تتة العتبت تتات

أشكال الفشل في العتبات

ت زيتتادة حمتتل النيتتل لمعتبتتات بصتتورة ممحوظتتة .متتن

منطقتتة اليتتد وذلتتك لعتتدم قتتدرة الخرستتانة عم ت تحمتتل

الزيتتادة ت الحمتتل( )4%-7%وه ت نستتب قميمتتة أمتتا

بتتان تقويتتة العتبتتات بطبقتتة واحتتدة متتن أليتتاف الكتتاربون

بطبقتتتين متتن ايليتتاف ولتتيس عم ت طتتول العتبتتة يستتهم

أس تنل العتب تتة يعم تتل عمت ت من تتع ح تتدوث التي تتققات ت ت

وبالتتتال زي تتادة تحمم تته لاحم تتال الخارجي تتة وايي تتكال

إن النيتتل ت العتبتتات كتتان ت الخرستتانة ت

ماحظتتة النتتتائج ت الجتتدول( )6يظهتتر أن النقصتتان

اإلجه تتادات الناتج تتة م تتن اس تتتمرار الزي تتادة ت ت الحم تتل

بأطوال()500,1000mmكانت معدومتة وذلتك بستبب

وص تتول تحم تتل ألي تتاف الك تتاربون إلت ت قيمت تته العظمت ت

ك تتون التقوي تتة بألي تتاف الكتتتاربون ل تتم تك تتن عمت ت ط تتول

حي ت ت تتث أن الني ت ت تتل ت ت ت ت العتب ت ت تتات(B13-W60-S1-

ت ت ت ت ت ت ت ايود ايقص ت ت ت ت ت ت ت

العتبتتة وبطتتول كتتا

ت ت ت ت ت ت ت العتبت ت ت ت ت ت تتات المق ت ت ت ت ت ت تواة

لكت تستتاهم أليتتاف الكتتاربون ت

نقص ت ت تتان ايود لك ت ت تتن ت ت ت ت العتب ت ت تتات المقت ت ت تواة بألي ت ت تتاف
الكتتتاربون بط تتول( )1500mmوبطبق تتة وطبقت تتين ق تتد
حصل نقصان

ايود بنستب  )27.2,29.7(%ت

وست ت تتط العتبت ت تتة وبنست ت تتبة

 )24.7(%ت ت ت جانت ت تتب

ولذلك لم يحصل انقطاع بيرائط ألياف الكاربون لعدم

)B14-W60-S2-L500(,)L500
( )B16-W60-S2-L1000كتتتان ت ت منطق تتة التت ت

انتهت ت تتت يهت ت تتا ي ت ت ترائط أليت ت تتاف الكاربون أمت ت تتا العتبت ت تتات

(B17-W60-S1-( )B18-W60-S2-1500
 )B15-W60-S1-L1000( )L1500قت ت ت ت تتد كت ت ت ت تتان

العتبتتة.حيتتث أن مقياست ايود ت جتتانب العتبتتة كانتتا

النيل بانقطاع ألياف الكاربون.

يب تتين العاق تتة ب تتين الحم تتل م تتع ايود لمعتب تتات المقت تواة

االستنتاجات

لطبقتين من ايلياف .ويلياف الكاربون دور كبير ت

ول تتيس عمت ت ط تتول العتب تتة الخرس تتانية وبطبق تتة واح تتدة

عمت ت ت مس ت تتا ة ( )350mmم ت تتن المساند.والي ت تتكل()3
بت ت ت تتأطوال ( )500,1000,1500mmلطبقت ت ت تتة واحت ت ت تتدة

 -1إن تظمي تتف العتب تتات الخرس تتانية بألي تتاف الك تتاربون

زيت تتادة الجست تتاءة لمعتبت تتات الخرست تتانية جست تتاءة العتبت تتات

اليساهم

نستتبة ( )45%م تتن الحم تتل ايقصت ت وتس تتقيطها عمت ت

ولتتيس عمت الطتتول الكمت لمعتبتتة الخرستتانية وبطبقتتتين

باالعتمتتاد عم ت الحمتتل ايقص ت لمعتبتتات وذلتتك بأختتذ
منحنت ت (الحم تتل-ايود) واس تتتخراج قيم تتة ايود والتت ت

تقابت تتل مقت تتدار هت تتذا الحمت تتل .والجت تتدول()7يبت تتين نست تتب

زيادة تحمل العتبات الخرسانية المسمحة.

 -5إن تظمي تتف العتب تتات الخرس تتانية بألي تتاف الك تتاربون
يستتاهم ت زيتتادة تحمتتل العتبتتات وبنستتب تت تراوح بتتين
(.)34%-55%

الزيتتادة ت الجستتاءة لمعتبتتات المق تواة .وتستتاهم أليتتاف

-3تقنيت ت تتة ( )NSMتزيت ت تتد مت ت تتن قت ت تتو االرتبت ت تتاط بت ت تتين

تحست ت ت ت تتب مت ت ت ت تتن إيجت ت ت ت تتاد المست ت ت ت تتاحة تحت ت ت ت تتت منحن ت ت ت ت ت

العتب تتات الخرس تتانية المقت تواة بألي تتاف الك تتاربون وبتقني تتة

الكتتاربون ت زيتتادة طاقتتة االمتصتتاص والتبديتتد والت ت

الخرس تتانة وألي تتاف الك تتاربون إذ أن الني تتل ت ت معظ تتم
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) كان بانقطاع ألياف الكاربون وعدم حصتولNSM(
.اننصال ألياف الكاربون عن الخرسانة

يل

أستتهمت أليتتاف الكتتاربون ت زيتتادة جستتاءة وطاقتتة-4
االمتص تتاص لمعتب تتات المق ت تواة واعتم تتادا عمت ت أط ت توال
.ألياف الكاربون وعدد الطبقات
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5 Ø 12

Ø 12 @ 122mm c/c

700mm

700mm

700mm

5 Ø 15

5 Ø 10
250mm

Ø 12 @ 122mm c/c
5 Ø 15

150mm

الشكل  :)1تفاصيل التسميح لمعتبات المستخدمة في الدراسة.

250mm

2250mm

الشكل  :)2العتبة الخرسانية تحت تأثير األحمال ومثبتة فوق المساند.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
)Mid Span Deflection (mm

الشكل  :)3العالقة بين الحمل مع األود لمعتبات .

)Load (kN

Control Beam
B13-W60-S1-L500
B14-W60-S2-L500
B15-W60-S1-L1000
B16-W60-S2-L1000
B17-W60-S1-L1500
B18-W60-S2-L1500

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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250
30kN
40kN

200
150

)Depth (mm

50kN
60kN
66kN

100
50
0

Strain 0

0.005

-0.01

-0.005

الشكل :)4عالقة الحمل-االنفعال) لمعتبة B13-W60-L500-
.)S1
250
200
150
100
50

Strain
0.005

)Depth (mm

30kN
40kN
50kN
60kN
70kN
80kN
90kN
104kN

0
-0.005

0

-0.01

-0.015

الشكل :)5عالقة الحمل-االنفعال) لمعتبة B16-W60-
.)L1000-S2

250
200

0.005

)Depth (mm

30kN
40kN
50kN
60kN
70kN
80kN
90kN
104kN

150
100
50

Strain

0
0

-0.005

-0.01

الشكل :)6عالقة الحمل-االنفعال) لمعتبة (B18-W60-

.)L1500-S2

7
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الشكل  :)7شكل الفشل في العتبة .)B13-W60-S1-L500

الشكل  :)8شكل الفشل في العتبة .)B14-W60-S2-L500

الشكل  :)9شكل الفشل في العتبة . )B15-W60-S1-L1000

الشكل :)10شكل الفشل في العتبة .)B16-W60-S2-L1000

9
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الشكل :)11شكل الفشل في العتبة .)B17-W60-S1-L1500

الشكل :)12شكل الفشل في العتبة .)B18-W60-S2-L1500
الجدول  :)1العتبات الخرسانية في محاور الدراسة.
محور الدراسة

المحور ايول

المحور الثان

أبعاد شرائط األلياف الكاربونية

عمق

)b *L )mm

الرصع

العتبة ايول

()62*500

10mm

طبقة واحدة

العتبة الثانية

()62*1000

10mm

طبقة واحدة

العتبة الثالثة

()62*1500

10mm

طبقة واحدة

العتبة ايول

()62*500

10mm

طبقتين

العتبة الثانية

()62*1000

10mm

طبقتين

العتبة الثالثة

()62*1500

10mm

طبقتين

العتبة الخرسانية

الجدول  :)2التحميل الكيميائي لإلسمنت المستخدم ومركباته الكيميائية.
النسبة

حدود المواصفة

المئوية )%

)% )IQS: 5/1984

5.4

3.0 - 8.0

أوكسيد السميكاSiO2

23.4

17.0 – 25.0

أوكسيد الحديدFe2O3

3.25

0.5 -6.0

أوكسيد الكالسيوم CaO

61.8

60.0 – 67.0

ثاث أوكسيد الكبريت SO3

2.25

اليزيد عن % 2.8

أوكسيد المظنسيوم MgO

3.5

اليزيد عن %5.0

أكاسيد عناصر االسمنت
أوكسيد ايلمنيوم Al2O3

مركبات االسمنت الرئيسة
ثاث سيميكات الكالسيومC3S

38.53

31.03 – 41.05

ثنائ سيميكات الكالسيومC2S

33.45

28.61 – 37.90

ثاث الومينات الكالسيوم C3A

11.99

11.96 – 12.30

رباع الومينات الكالسيوم الحديدية
C4AF

7.92

7.72 – 8.02

عدد الطبقات
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الجدول  :)3الخصائص الفيزيائية لإلسمنت المستخدم.
الخصائص

النتائج

النعومة(نسبة المتبق عم منخل رقم )172

3%

حدود المواصفة
)% )IQS: 5/1984
ال تزيد عن %10

وقت التماسك
ابتدائ (دقيقة)

120

اليقل عن  45دقيقة

نهائ (دقيقة)

225

اليزيد عن  600دقيقة

مقاومة االنالظاط()MPa
 3أيام

19.7

التقل عن ()16 MPa

 7أيام

24.8

التقل عن ()24 MPa

مقاومة اليد()MPa
 3أيام

1.77

التقل عن ()1.6 MPa

 7أيام

2.45

التقل عن ()2.4 MPa

\

الجدول  :)4التحميل المنخمي لمرمل المستخدم مع النسب المئوية المارة القياسية لممواصفة البريطانية
.)B.S 882:1992

النسبة المئوية المارة

مقاس المنخل
))mm
4.75
2.36
1.18
0.6
0.3
0.15

الحدود الكمية

حدود مناطق التدرج

النسب المارة لمرمل

100-89
100-60
100-30
100-15
70-5
15-0

المستخدم

خشن C

متوسط M

ناعم F

100
85
77.9
55
19.1
6.5

100-60
90-30
54-15
40-5
-

100-65
100-45
80-25
48-5
-

100-80
100-70
100-55
70-5
-

الجدول  :)5التحميل المنخمي لمحصى المستخدم مع النسب المئوية المارة القياسية لممواصفة األمريكية.
مقاس المنخل ((mm
19
12.5
9.5
4.75
2.36

%الحدود القياسية المارة
100
90-100
40-70
0-15
0-5

%النسبة المارة
100
93.36
59.28
0.94
0
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. النتائج المستحصمة من فحص العتبات ونسب الزيادة في حمل الفشل ونوع الفشل:)6 الجدول
Failure
Load
(kN)

Beams

%Increasing in
Failure Load
With Respect to
Control Beam

B1(control)

Compressive
Strength
(MPa)

_
67

B2(control)

B14-W60-S2-L500
B15 –W60-S1-L1000
B16 –W60-S2-L1000
B17 –W60-S1-L1500
B18-W60-S2-L1500

%Decreasing In
Mid Span
Deflection
(At Failure)

_

-

_

-

Flexural
Failure
Flexural
Failure
Rupture In
CFRP
Flexural
Failure
Rupture In
CFRP
Rupture In
CFRP

-

24.5
_

B13 -W60-S1-L500

Mode Of
Failure

66

-

23.5

90

34.3

23.7

70

4.5

24

104

55.2

25.2

72

7.5

23.5

104

55.2

24

. نسب الزيادة في الجساءة و طاقة االمتصاص لمعتبات الخرسانية المقواة:)7 الجدول
Beams

%Increasing In
Stiffness

B1(control)
B2(control)
B13 -W60-S1-L500
B14-W60-S2-L500
B15 –W60-S1-L1000
B16 –W60-S2-L1000
B17 –W60-S1-L1500

B18-W60-S2-L1500

-

%Increasing In
Toughness
-

33.9

17.4

51.6

21.5

33.9

30.4

75.8

66

33.9

31.4

93.5

86

27.2
29.7

