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في الكمرات الخرسانية  االنحناءسلوك  ىتأثير إضافة ألياف الحديد عل
 المسلحة

 1م. أحمد هاشم الشريف، 1م. معاذ إبراهيم الشريف، 1د. وليد فرج النعاس، 1اسريحاألمين صالح د. *
 ، ليبياجامعة المرقب، الخمس، الخمس كلية الهندسة، قسم الهندسة المدنية1

 (lssryh@elmergib.edu.ly)*العنوان البريدي 

 

 ملخص البحث

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير إضافة ألياف الحديد على خواص الخرسانة وسلوك االنحناء في الكمرات الخرسانية 
المسلحة. حيث تضمن البرنامج العملي اختبار مجموعة من الكمرات الخرسانية المسلحة وعينات خرسانية محتوية على 

فة هذا النوع من األلياف على مقاومة الخرسانة في الضغط مختلفة من ألياف الحديد لدراسة تأثير إضاحجمية نسب 
على  حتويةلحة الملكمرات الخرسانية المسل ثالثية األبعاد كما تضمن هذا البحث نمذجةوالشد الغير مباشر واالنحناء. 

 .(Midas FEA)برامج نظرية العناصر المحدودة ويسمى  إحدىباستخدام  ألياف الحديد
المعملية أن إضافة ألياف الحديد لها أثر إيجابي واضح على تحسين خواص الخرسانة وسلوك االنحناء أظهرت النتائج 

 %06وصلت إلى  د الغير مباشرفي الكمرات المسلحة. حيث سّجلت النتائج زيادة واضحة في مقاومتي الضغط والش
نتائج اختبار الكمرات الخرسانية  وسجلتعية المصنعة بدون ألياف. على التوالي بالمقارنة مع العينات المرج %116و

مع نقصان واضح المقاومة القصوى المسلحة المحتوية على ألياف الحديد زيادة ملحوظة في قيم حمل التشقق األول و 
النتائج المتحصل عليها من  بينتكما في العينات المحتوية على ألياف.  %06في قيم االنحراف وصل إلى نسبة 

مؤكدة دقة  كبير ا بالمقارنة مع النتائج المعملية تطابقا   (Midas FEA)ج برنامباستخدام عاد ثالثية األبالنمذجة 
 .النموذج الرياضي المستخدم

 
 .(FEA) نظرية العناصر المحدودة ، الكمرات الخرسانية المسلحة،االنحناءسلوك ألياف الحديد، : الكلمات الدالة

 

 ةدمـالمق .1
األساسية إلنجاز المباني ومشروعات البنية التحتية في مناطق مختلفة من العالم وذلك لتوفر تعتبر الخرسانة مادة البناء 

، إضـافة لمالءمتهــا لمختلف الظـروف المنـاخية مما ارنة مع المواد اإلنشائية األخرى مكوناتهــا األساسيـة بتكلفة أقل مقـ
 ايجة لزيــادة الطلب على هذه المـادة فقد اهتم الباحثين في هذإلنجاز مثل هذه األعمال. ونت ا  يجعلها المادة األكثر طلب  

 Steel Fiber)د اة بألياف الحديالخرسانة المقوّ كـا وإنتاج أنـواع جديدة منها المجال بتطـوير صناعتهـ

Concrete). 

mailto:lssryh@elmergib.edu.ly
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قدم الخرسانة الليفية من المواضيع البحثية الساخنة والتي ال تزال قيد الدراسة والتطوير بالرغم من الت لذلك أصبحت
أجريت لغرض دراسة  التي [1-5] السابقةحيث أثبتت نتائج مجموعة من الدراسات  العلمي الكبير في هذا المجال.

زيادة مقاومة االنضغاط والشد إلى افتها أدت أن إضالخواص الميكانيكية للخرسانة على تأثير إضافة ألياف الحديد 
 التوالي.  على  %06و %52، %52 إلىواالنحناء بنسب وصلت 

بدراسة   6قام أشرف عبدالقادر وأخرون سلوك االنحناء في الكمرات المسلحة،  على أما من ناحية تأثير إضافتها 
برت عينات ذات أبعاد سلوك تشقق االنحناء في الكمرات الخرسانية. حيث أخت  على تأثير إضافة ألياف الحديد 

تقليل عدد على التأثير اإليجابي إلضافة هذا النوع من األلياف مدى نتائجهم مم( وأظهرت 1666×566×166)
بين ميدا  أيضاحمل التشقق األول وتقليل قيم الترخيم. قة االنحناء باإلضافة إلي زيادة التشققات واتساعها في منط

األلياف  هذه أن وجود عن سلوك االنحناء للكمرات الخرسانية المسلحة مع ألياف حديديةفي دراسة نشرت   7خرون أو 
وكان أيضا تأثيرها واضحا  ،مما كان عليه في عينات الخرسانة العادية ة  لييمطأكثر ليكون نمط االنهيار تغيير من  مكن

ية المسلحة بألياف دراسة على سلوك االنحناء للكمرات الخرسان  8أجرى كانغ وآخرون كما زيادة متانة الكسر. على 
عند إضافة  وذلكاالنحناء والمتانة  في مقاومة %566إلى  %06من الحديد، وسجلت نتائج هذه الدراسة حدوث زيادة 

بدراسة  فقد قاموا 9وآخرون  الباحث ألتون أما . التواليعلى  %6.52و %6.2 بمقدار ألياف الحديد بنسبة حجمية
من األحمال القصوى  كالأن واستنتجوا  ،ص الميكانيكية للكمرات الخرسانيةتأثير إضافة األلياف الحديدية على الخوا

 .كمرات زادت بشكل ملحوظ مع إضافة ألياف الحديدومتانة االنحناء لل
يهدف هذا البحث إلى دراسة السلوك اإلنشائي للكمرات الخرسانية المسلحة وخواص الخرسانة المحتوية على نسب 

 مقاومة ،االنضغاط مقاومة لحساب وذلك( %1.6و %6.52، %6.2، %6.52حجمية مختلفة من ألياف الحديد )
ا المباشير الغ الشد إجراء اختبارات معملية على الشق األول ؛ البحث شقين حيث تضمن هذا ء.االنحنا مقاومةر وأيض 

ثالثية الثاني عمل نمذجة  في حين تضمن الشق مكعبة واسطوانية.وكذلك عينات من الخرسانة كمرات خرسانية مسلحة 
بالنتائج  اومقارنة نتائجه (Midas FEA)الليفية باستخدام برنامج يسمى العادية و للكمرات الخرسانية المسلحة األبعاد 

 ية.  المعمل

 برنامج العمليال .2
حجمية مختلفة من محتوية على نسب تضمن البرنامج العملي لهذا البحث تجهيز واختبار كمرات وعينات خرسانية 

. حيث تم تجهيز وصب كمرات خرسانية مسلحة بأبعاد (%1.6و %6.52، %6.2، %6.52)ألياف الحديد 
 مم(.  066×126مم( وعينات اسطوانية بأبعاد )126×126×126وعينات مكعبة بأبعاد )، مم(5666×526×126)

   المواد المستخدمة  1.2
منتج في مصنع المرقب بمدينة الخمس والمطابق للمواصفات عادي  بورتالنديدام اسمنت ـتم استخالبحث في هذا 

مدينة زليتن وهو عبارة عن  محاجرمن  وردم ناعمركام  تم استعمال(. كما م1995لسنة  006)القياسية الليبية رقم 
. (BS882:1992)فيزيائية مطابقة للمواصفات البريطانية خواص ذو تدرج حبيبي و رمل طبيعي خاٍل من الشوائب و 

كسر ط من ـخلييتكون من  ام تفجيري ـوهو رك مم(19.2–2استخدم في هذا البحث ركام خشن متدرج ذو مقاس )و 
خصائص فيزيائية مطابقة للمواصفات تدرج حبيبي و مدينة قصر األخيار ذو اجر ـتوريده من محتم الحصى والحجر 
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مطابق للمواصفات القياسية الليبية رقم صالح للشرب و ماء خلط  واستعمل أيضا. BS882:1992))البريطانية 
 .لمياه المستعملة في الخرسانةوالمعنية با (م1900لسنة  590)

وذلك  ،(Agel)وهو من منتجات شركة  (Super Plasticizer)نوع واحد من الملدنات الفائقة استخدم أيضا 
 فقد تم استخدام مناسبة. أما األليافلتقليل نسبة الماء في الخلطة الخرسانية والحصول على خرسانة ذات تشغيلية 

م استيرادها من المملكة تمم( 02مم( وطول )6.22بقطر ) (Hooked-end) ألياف حديدية معكوفة النهايتين
 .األليافهذه شكل نوع و يوضح ( 1شكل رقم )وال، (Bekaert) والمصنعة من شركةالمتحدة 

 

 
 نوع وشكل األلياف الحديدية المستخدمة(: 1م )شكل رق

 
 ،والصلبهو من إنتاج مصنع مصراته التابع للشركة الليبية للحديد في الكمرات المسلحة فحديد التسليح المستخدم أما 

كانات بقطر حديد و  مم0مم وحديد تسليح ثانوي )علوي( بقطر 15تسليح رئيسي )سفلي( بقطر  تم اعتماد حديد حيث
علم ا بأن نتائج إجهادات الخضوع تم الحصول عليها من معمل مراقبة  وذلك وفق الحسابات التصميمية للمقطع. مم0

ميجا  552ميجا باسكال( للحديد الثانوي و) 360) ،للحديد الرئيسيميجا باسكال(  056قيمها )كانت الجودة بالمصنع و 
 .مقطع الكمرات الخرسانيةالطولي لو ( يوضح القطاع العرضي 5والشكل رقم ) .باسكال( لحديد الكانات

 

 

 الكمرات الخرسانية المسلحةلمقطع  القطاع العرضي والطولي(: 5شكل رقم )
 

 العينات و  تجهيز الخلطات 2.2
البرنامج العملي وضع خطة لتجهيز وتنفيذ مجموعة من الخلطات الخرسانية بشكل كافي ليغطي كامل تم خالل 

المقاومة  حيث كانتبالحجم المطلق طريقة  وفقتم تصميم الخلطات الخرسانية المتغيرات المعتمدة لهذا البحث. حيث 
( يوضح أوزان 1والجدول رقم ) (،ميجا باسكال 52)لخطلة العينة المرجعية المصنعة من الخرسانة العادية  المستهدفة

  المستخدمة لكل متر مكعب في كل خلطة خرسانية. المواد
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 في الخلطات الخرسانية (: أوزان المواد المستخدمة1)رقم جدول 

 

 الخلطة
 الخرسانية

نسبة 
)%( األلياف  

3كيلو جرام/م  
  

 

 

دألياف الحدي ركام ناعم ركام خشن ماء االسمنت    الملدن 

 

NC-0 0 300 180 1420 710 0 0   

 

SFC-0.25 0.25 300 180 1420 710 20 0. 25   

 

SFC-0.5 0.50 300 180 1420 710 40 0.5   

 

SFC-0.75 6.52 300 180 1420 710 06 0.75   

 SFC-1.0 1 066 106 1056 516 86 1   

 
من القوالب  العيناتبعد ذلك تم فك  ،ساعة 50لسطح ت ركت القوالب لمدة الصب وتسوية االخلط و إتمام عملية بعد 

فقد تمت معالجتها الخرسانية أما الكمرات  ،ووضع المكعبات واالسطوانات الخرسانية في أحواض الماء للمعالجة
 .(0كما هو موضح في الشكل رقم ) يوم( 50االختبار )بعد  موعدالخيش المبلل إلى حين باستخدام 

 

     
 معالجة العينات المكعبة واالسطوانية والكمرات(: 0شكل رقم )

 

 االختبارات المعملية   3.2

 اختبار مقاومة الضغط  1.3.2
المواصفات مم( حسب 126×126×126) يوم على عينات بمقاس 50تم إجراء اختبار مقاومة الضغط بعمر 

 ( يوضح جهاز االختبار.0والشكل رقم ) ،(BS1881: Part 116:1983البريطانية )
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  لشد الغير مباشراختبار مقاومة ا 2.3.2
وذلك بعد غمرها  (،مم066مم وارتفاع 126قطر ب)تم إجراء اختبار مقاومة الشد الغير مباشر على عينات اسطوانية 

( 0والشكل رقم ) ،(BS1881: Part 117:1983)يوم حسب المواصفات البريطانية  50مدة لالماء في 
  يوضح جهاز االختبار.   

 

         
 جهاز اختبار مقاومة الضغط والشد الغير مباشر(: 0شكل رقم )

 

  تحميل الكمرات الخرسانيةاختبار  3.3.2
 BS1881: Part)بموجب المواصفات البريطانية في هذه الدراسة  الخرسانية جميع الكمراتأختبرت  

كيلو  6.0جي ا بمعدل ثابت )( حيث تم تسليط الحمل تدري2)رقم كما هو موضح بالشكل  ،(118:1983
حلة وفي كل مر  ،مم عن الركيزة566ن تبعد كل منها عند نقطتيتم تسليط الحمل علما بأنه  .دقيقة( حتى االنهيار/نيوتن

جهاز قارئ الذي تم قياسه باستعمال تم تسجيل قيمة الحمل مع الهبوط المناظر  المسلطمن مراحل زيادة الحمل 
  كليا. حين فشل العينةإلى  (L.V.D.T)االنحراف 

 

 
 جهاز اختبار تحميل الكمرات الخرسانية(: 2شكل رقم )
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 نمذجة ثالثية األبعادال .3
الصادر من شركة ميداس لتكنولوجيا المعلومات المحدودة.  (Midas FEA V1.1)برنامج استخدم  ا البحثفي هذ

العالقة بين  ىإليجاد منحن (3D-FEA)تمت نمذجة وتحليل العينات بطريقة العناصر المحدودة ثالثية األبعاد  حيث
س الكمرة تم إنشاء نموذج لنفحيث  ألياف الحديد. ىالحمل واالنحراف للكمرات الخرسانية المسلحة التقليدية والمحتوية عل

 للعينات التي تمت صناعتها واختبارها في المعملتماما بالحجم الكامل وبنفس األبعاد ومواضع حديد التسليح مطابق 
 (.0كما هو موضح في الشكل رقم )

 

 
 نمذجة الكمرة الخرسانية وحديد التسليح(: 0شكل رقم )

 
لنمذجة الكمرات الخرسانية وهو النموذج  (Total Strain Crack)تم اختيار نموذج تشقق االنفعال الكلي 

عالمي ا لنمذجة وتحليل العناصر الخرسانية. ولتطبيق هذا النموذج في أي من برامج التحليل بطريقة نظرية  المستخدم
 تعريف سلوك الخرسانة تحت تأثير الضغط والشد.  ىالعناصر المحدودة نحتاج إل

وجود األلياف وأنه مشابه  معسلوك الخرسانة في الضغط ال يتغير  في حالة خرسانة ألياف الحديد، فإن تعريفأما 
ه دراسات سابقة في هذا توذلك وفقا لما أثبت تمام ا لسلوك الخرسانة العادية ويختلف فقط في قيمة المقاومة القصوى 

 ، لذلك تم اختيار نفس نموذج الخرسانة العادية. 11,10المجال 
 ،10الباحثان لوك واكسايوا مقترح من قبل  نموذج استخدامفي الشد فتم  خرسانة ألياف الحديد لتعريف سلوكو 

مقارنة عدد من النماذج الرياضية الخاصة بهذا لالذين أجرو دراسة  11الموصى به من قبل الباحث عباس وآخرون 
في الرياضي النموذج دماج هذا إلكيفية تطبيق و المعادالت التالية وذلك كما هو موضح في  ،النوع من خرسانة األلياف

 : نظرية العناصر المحدودة باستخدامبرامج التحليل 

σr = fctf{2(
Ԑr

Ԑt0
) – (

Ԑr

Ԑr
)2}                      0 ≥ Ԑr ≤ Ԑt0 

σr = fctf{ 1 – (1- 
ftu

fctf
) (

Ԑr− Ԑt0

Ԑt1− Ԑt0
) }     Ԑt0 ≥ Ԑr≤ Ԑ1 

σr = ftu                                             Ԑr > Ԑt1 

Ԑt0= 
fctf

Ecf
 

lf

df
  fV dԏ= ƞ t1 

= 4.12MPa dԏand    where    ƞ = 0.405      
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في حين تم . مم(26×26×26عناصر مكعبة بحجم ) شكلعلى وذلك  (Meshing)التحليلشبكة تم إنشاء كما 
 ىتمام ا ما تم اتباعه في المعمل، حيث تم تسليط قوى مركزة في نقطتين علتعريف األحمال في النموذج بشكل يطابق 

أما فيما يتعلق بالشروط الحدية،  (.0)رقم مم كما هو موضح في الشكل 066لكمرة يبعدان عن بعضها مسافة طول ا
في نهاية كل طرف من أطراف الكمرة الخرسانية  (Constraints)فقد تم تعريف خط أحادي من العقد كنقاط قيود 

تم تحديد درجات الحرية لكل خط بما يتوافق مع  (0)رقم في الشكل  موضح هو اكمو ن الحافة. ممم 126بعد  ىوعل
اختيار في هذا النموذج تم أيضا  .(Simply Supported Beam)الحالة االنشائية للكمرة البسيطة االسناد 

 Newton)وطريقة نيوتن رافسون  (Non-Linear Analysis Case)الالخطي حالة التحليل 

Raphson Method)  نتائج دقيقة تحاكي السلوك  ىأثناء التحليل وذلك للحصول علوالتقارب لنوعية التكرار
 الحقيقي للعينات.

 نتائج والمناقشة ال .4

 الخواص الميكانيكية للخرسانةعلى ألياف الحديد إضافة تأثير  1.4

 مقاومة الضغط    1.1.4
. من خالل الخرسانية المصنعة في هذه البحثلعينات الخلطات  يوضح نتائج متوسط مقاومة الضغط( 5الشكل رقم )

الشكل نالحظ أنه هناك تأثير واضح على مقاومة الخرسانة الناتجة بسبب زيادة نسب األلياف الحديدية فيها. حيث 
، %6.2، %6.52وذلك عند إضافة األلياف بنسب  %06و %00، %50، %19سجلت النتائج نسب زيادة تقارب 

الحديدية على إضافة تماسك بين مكونات الخليط  على التوالي. ويرجع سبب ذلك إلى قدرة األلياف %1.6و 6.52%
على تقليل حدوث التشققات وإعطاء متانة ومقاومة إضافية للخرسانة تحت تأثير األحمال وأيضا تساعد الخرساني 

 المختلفة.
 

 
 نتائج مقاومة الضغط للخلطات الخرسانية(: 5شكل رقم )

 مقاومة الشد الغير مباشر    2.1.4
، ومن خالل هذا الشكل ألياف الحديدوية على تحميبين الزيادة في مقاومة الشد الغير مباشر للخلطات ال( 0الشكل رقم )

ا على مقاومة الشد الغير مباشر مقارنة بالنتائج المسجلة في مقاومة  نجد أن إضافة ألياف الحديد لها تأثير كبير جد 
 %00الشد الغير مباشر بمقدار من  زدادت مقاومةا %1.6 ىإل %6.52. حيث إنه بزيادة نسبة األلياف من ضغطال
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ألياف. ويرجع سبب ذلك إلى زيادة الترابط بين مكونات  ىبالمقارنة مع العينات المرجعية الغير محتوية عل %116إلى 
الخلطة الخرسانية بزيادة نسبة األلياف في المخلوط الخرساني والتي بدورها تؤخر من ظهور التشققات وتقلل من 

زيادة التحمل وخلق  ىها. كما أن لأللياف دور كبير في تكوين جسور ربط في منطقة التشقق يساعد المقطع علاتساع
 مقاومة إضافية. 

 

 
 نتائج مقاومة الشد الغير مباشر للخلطات الخرسانية(: 0شكل رقم )

 سلوك االنحناء للكمرات الخرسانيةعلى تأثير إضافة ألياف الحديد  2.4

 منحنى الحمل واالنحراف    1.2.4
 ( يوضح نتائج تأثير إضافة ألياف الحديد بنسب مختلفة على منحنى العالقة بين الحمل واالنحراف9الشكل رقم )

. ومن خالل هذه النتائج يالحظ بشكل عام أن العينات المحتوية على نسبة ألياف أعلى من سابقتها بحثلعينات ال
 نهيار ونتائج أقل في قيم االنحراف سواء في مرحلة ما قبل التشقق األول أو بعدها.حققت نتائج أكبر في قيم حمل اال

نت المقارنة بين النتائج أن قيمة االنحراف قلت بنسبة كيلونيوتن( بيّ  10فخالل مرحلة ما قبل التشقق وعند الحمل )
للخرسانة. أما في مرحلة ما بعد التشقق وعند الحمل  %6.52وذلك عند إضافة ألياف الحديد بنسبة  %00 ىوصلت إل

في العينة  %20 ىكيلونيوتن( فأظهرت مقارنة النتائج أن قيمة االنحراف قلت بنسبة أكبر حيث وصلت إل 45)
بير أللياف الحديد في التقليل من التشققات من ألياف الحديد. هذه النتائج تؤكد الدور الك %6.52نسبة  ىالمحتوية عل

 والحد من اتساعها وزيادة متانة المقطع الخرساني في مرحلة ما بعد التشقق.    
 

 
 نتائج العالقة بين الحمل واالنحراف للكمرات الخرسانية(: 9شكل رقم )
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 حمل التشقق األول والمقاومة القصوى    2.2.4
كيلونيوتن(. وكما هو مالحظ من خالل  50 ىإل 10أن قيم حمل التشقق األول تراوحت )من  أظهرت النتائج المعملية

بزيادة نسبة إضافة ألياف الحديد ازداد مقدار قيمة حمل التشقق األول في العينات المختبرة. حيث سجلت  هالنتائج أن
 ىإل %6.52الحديد بنسب من  وذلك عند إضافة ألياف %00إلى  %50النتائج زيادة في هذه القيمة بنسبة من 

تحسين معامل التمزق للخرسانة عندها  ىالقدرة الكبيرة أللياف الحديد عل ىعلى التوالي. ويرجع سبب ذلك إل 6.52%
 نتائج الدراسات السابقة. من إضافتها بالمقارنة مع الخرسانة التقليدية الشيء الذي أكدته العديد 

ت الخرسانية المسلحة أن المقاومة القصوى للعينة تزداد بزيادة نسبة إضافة ألياف نتائج اختبار تحميل الكمرا كما بينت
في قيمة نسبة زيادة  %6.52ألياف  الحديد في الخلطة الخرسانية. حيث سجلت نتائج الكمرة الخرسانية التي بها نسبة

فقد  %6.2الكمرة الخرسانية المحتوية على نسبة ألياف أما عن الكمرة المرجعية،  %0ا مقدراها تقريب  حمل االنهيار 
. %05 إلىفيها وصل مقدار نسبة الزيادة  فقد %6.52لكمرة التي بها نسبة ألياف وا، %10مقدارها  نسبة زيادة حققت

طع زيادة مرونة ومتانة المق ىقدرة ألياف الحديد عل ىويرجع سبب ذلك كما نوقش في العديد من الدراسات السابقة إل
مقاومة قصوى أكبر بالمقارنة مع المقاطع المصنعة من  ىإلللوصول الخرساني بشكل كبير وبالتالي إعطائه القدرة 

 الخرسانة العادية.  

 نتائج النمذجة ثالثية األبعاد 3.4
 (Midas FEA)برنامج النمذجة والتحليل باستخدام بين النتائج المعملية ونتائج وضح مقارنة ي (16الشكل رقم )

النموذج المستخدم في  نتائج فيودقة  ا  كبير  ا  طابقتضح أن هناك تيمن خالل هذه المقارنة و  دراستها.للعينات التي تمت 
لكمرة تحت تأثير األحمال المسلطة نتائج لنموذج شكل انحناء اح ( يوض11الشكل رقم )كذلك  .النمذجة ثالثية األبعاد

 سطح الخرسانة.على ومخطط اإلجهادات 
 

    
  

    
 نمذجة الكمرات الخرسانيةنتائج (: 16شكل رقم )
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 سطح الخرسانة علىت لكمرة ومخطط اإلجهادااانحناء نتائج شكل (: 11شكل رقم )
 

 خالصةال .5
الخرسانية المحتوية على ألياف حديدية  عيناتالمتحصل عليها للونتائج النمذجة ثالثية األبعاد من النتائج المعملية 

 ن ما يلي:بنسب حجمية مختلفة من حجم مكونات الخلطة الخرسانية تبيّ 
ا تأثيرهاولكن  للخرسانة إضافة ألياف الحديد لها تأثير على مقاومة الضغط .1 على مقاومة الشد  كان أكثر وضوح 

بالمقارنة مع نتائج  %116الثانية إلى ما يقارب وفي  %06وصلت الزيادة في األولى إلى حيث  ،الغير مباشر
 العينات الغير محتوية على ألياف.

نسبة الزيادة إلى  حتى وصلتالمسلحة للكمرات الخرسانية القصوى نحناء بزيادة نسبة األلياف تزداد مقاومة اال .5
 .للخرسانة من ألياف الحديد %6.52عند إضافة وذلك  05%

 لقدرة ألياف الحديدوذلك زادت من قيم حمل التشقق األول في الكمرات الخرسانية  إضافة ألياف الحديد للخرسانة .0
ا من إجهادات الشد المسلطة على مقطع الكمرة وبالتالي تأخر في ظهور أول تشقق. على تحمل   جزء 

نية المسلحة بالمقارنة مع الكمرات الخرساأكبر جساءة أظهرت  بألياف الحديداة الكمرات الخرسانية المسلحة المقوّ  .0
 تحقيقها قيم ترخيم صغيرة خالل مراحل التحميل المختلفة. لالتقليدية وذلك 

هور ظبالرغم من  مطيلينهيار من انهيار قصفي مفاجئ إلى انهيار إضافة ألياف الحديد يؤدي إلى تغير نمط اال .2
 أول تشقق.

داخل التشققات  وذلك بخلق جسور ترابط هاتساعالتشققات و الحد من حدوث اإضافة األلياف للخرسانة ساهم في  .0
 حتى ما بعد التشقق. نشائيضافية للمقطع اإلإستمرار في توفير مقاومة اال من مكنها ذيالو  نفسها

دقة وتقارب ا كبير ا  (Midas FEA)باستخدام برنامج الخرسانية لكمرات ثالثية األبعاد لنمذجة الأظهرت نتائج  .5
 .  لعينات البحثالنتائج المعملية  بالمقارنة مع

0.  
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 الشكر والتقدير
تعاونهم معنا على نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لشركة القطار السريع )إدارة ومهندسي مصنع العوارض الخرسانية كعام( 

 مراقبة الجودة بالمصنع.في إنجاز البرنامج العملي وإجراء االختبارات المعملية في معمل 
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