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الخالصة
يه دددذ ددحا البح ددم ال يت دداد مع ددادالة للتنب ددل غمقاوم ددة الا ددد و الو ددوا للترس ددانة عالي ددة المقاوم ددة والمحتوي ددة عل ددى األلي دداذ

الفوالذيددة .طلطدداة تحتددوي علددى نسددبة بددار السدديلي ا  ) % 01 ، % 5مددو و ا امسددمنو  ،و  ) % 5.5مددو الملدددا
الفداق

)  ) Plastocrete ®-Nمد ببداة كدن مدو الركدام التادو و الركدام النداعم و كدحل المحتدوت المداق  .تمدو

إضافة األلياذ الفوالذية بنسب حتميدة  ) % 0،% 1.0 ،% 1.0 ،% 1.0 ،% 1.0لكد طلطدة مرجعيدة  .دح الد ارسدة
شملو نتاقج عدد مو الم عباة لك طلطة مجراء إطتبار الووا وعدد مدو إالسدطوانة ألطتبدار الادد الويدر المباشدر غمدا

يتواف م الموصفاة البريطانية و م عباة و إسدطواناة مطتبدار التلطدة المرجعيدة مدو دوا األليداذ الفوالذيدة .وتدم إجدراء

إطتباري مقاومة الووا و الاد الوير المباشر فأظهرة النتاقج أا أعل نسبة تحسو ف مقاومة الووا والاد الويدر مباشدر

بنسددبة  % 01و  % 51علددى التدوال عنددد إضددافة األليدداذ الفوالذيددة بنسددبة  %0و بددار سدديلي ا  ، %01كمددا أند تددم إسددتنتا
معادالة للتنبل غمقاومة الاد الوير المباشر و مقاومة الووا بداللة معام التعزيز

.) RI

الكلمات الدالة :الترسانة العالية المقاومة  ،األلياذ الفوالذية  ،بار السيلي ا  ،مقاومة الووا مقاومة الاد الوير
مباشر ،معادالة للتنبل غمقاومة الاد و الووا للترسانة عالية المقاومة
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 .1المقدمة
مددو المعددروذ أا الترسددانة العاليددة المقاومددة  ) HSCلهددا مقاومددة ضددوا مرتفعددة مقارنددة غالترسددانة العاديددة  ،ممددا جعلهددا
تكنولوجيدا الترسدانة حيدم تدم

األكثر طلبا لتنقمها م التطور ف أعمدا البنداء و التادييد  ،و الفتدر الحاليدة تادهد بدور فد

التولب على التناقض الناشئ بيو المقاومة العالية و القابلية المنتفوة للتاوي غإضافة الملدناة الفاققة وامضافاة المعدنية

الت تسمح غإستتدام نسبة قليلة مو الماء ف الترسانة م

قابلية عالية للتاوي .

إا للملدناة قدر على تفكي جزيئاة امسمنو مما يحرر الميا المحتو بيو التزيئاة مما يلدي إلى تعزيز قابلية التاوي
و إعطدداء الفرصددة الددى امضددافاة المعدنيددة الدقيقددة للتولود بدديو حبيبدداة امسددمنو ممددا يزيددد مددو كثاف د الترسددانة والددحي يزيددد
بدددور مددو مقاومددة الوددوا و أ ددم ددح امضددافاة بددار السدديلي ا ] .[1إا الزيدداد ف د مقاومددة الترسددانة تعن د مبددان أعل د
وبمساحاة أكبر مما يترتب علي ضرور تحسيو مقاومة الاد للترسانة .ولهحا يتم اللتوء الدى غعدض امضدافاة ذاة التكلفدة
البسديطة و التادويلية التيدد لزيداد مقاومدة الادد للترسدانة مد ضدماا التحسديو لمقاومدة الودوا أو علدى األقد دوا التدأبير
عليها سلبا .لحل يتم إستتدام األلياذ الفوالذية لينتج عو ح امضافة طرسانة ليفيدة عاليدة المقاومدة  ) HSFRCتعدز

مقاومدة الاددد للترسددانة و أيودا تقدداوم الاددقوق وتقلد مددو إنتاددار ا ] . [2حيدم تعتبددر الترسددانة المسدلحة غاألليدداذ وسدديلة
للتعدويض عدو الحديدد والمادب اة الحديديدة لددور ا فد تحسديو المطيليدة و المتاندة للترسدانة و أيودا تقليد

لإلنفتار عند التعرض للحراق  .كما تتميز غسهولة ف امستتدام وامنهاء وتعط عام أماا جيد]. [3

قابليدة الترسدانة

أجريددو العديددد مددو األغحدداة لد ارسددة تددأبير األليدداذ الفوالذيددة علددى الترسددانة العاديددة والقلي د علددى الترسددانة العاليددة المقاومددة.

حيم أجرت ] [4دراسة حو مقاومة الووا والاد

ير المباشر  .حيدم إضديفو طمسدة نسدب مدو األليداذ الفوالذيدة ذاة

النهاياة المعقوفة غطو  01ملم وقطدر  1..5ملدم بنسدبة )  ( 1 % , 0.75 % , 0.5 % , 0.25 % , 0 %و لدوح

أا أعلدى قيمدة سدتلو لمقاومدة الودوا غعدد  00يدوم كاندو

 .) 70.. MPaعندد إضدافة األليداذ الفوالذيدة

بنسبة )  ( 1 %بنسبة طو لقطر  .01وكحل كانو أعلى قيمة ستلو لمقاومة الاد

يدر المباشدر ) 0.0. Mpa

لنسبة األلياذ ذاتها  .و أجرت ] [5دراسة أضيفو فيها األلياذ الفوالذية بنسدبة  ) Vf =1 %وبطدو

) L=50 mm

و غقطر  ) d=1 mmأدة الى تحسو ملحوظ ف مقاومة الووا والاد الوير المباشر.
كما أظهرة دراسة أج ار ا ] [6أضيفو بها األلياذ بنسبة  % 5وبطو  51ملم وبقطر 1.5ملم .و أجرت ] [7دراسة
غإضافة األلياذ بنسبة  % 0وبطو  55ملم وبقطر 1.55ملم أدة كن ما الى تحسو كبير ولكو متفاوة ف مقاومة
الترسانة للووا والاد الوير المباشر .ويرج امطتنذ ف
معام التعزيز .فمو نا أستمدة فكر

نسبة تأبير األلياذ على مقاومة الترسانة بنسبة كبير الى

حا البحم مج ارء تتارب معملي على مقاومة الووا و الاد الوير المباشر

للترسانة العالية المقاومة المواذ إليها األلياذ الفوالذية كنسبة حتمية  ) % 0،% 1.0 ،% 1.0 ،% 1.0 ،% 1.0و
بار السيلي ا بنسب و نية  ) 01 ، 5مو امسمنو و غإستتدام مواد محلية .وأيوا سيتم إستنتا معادالة للتنبل غمقاومة

الاد و الووا للترسانة عالية المقاومة والمحتوية على األلياذ الفوالذية بداللة معام التعزيز.
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 .2البرنامج العملي و المنهجية

أستتدم امسمنو البورتنندي العادي ف ك التلطاة والحي تم توريد مو )شركة إتحاد المقاولوا العرب) نوع )N42.5

وبو ا نوع  5.05و و مطاب للمواصفة القياسية البريطانية ] .[8وقد تم إستتدام رم

ليتو كركام ناعم و و مطاب

للمواصفة ] [9و ] [10و.وتم توريد الركام التاو مو محتر رأس اللف وقد أكدة التتارب المعملية مطاغقت للمواصفاة

البريطانية ] [11] ، [11] ،[9و ] .[12وأستتدم ف تنفيح التلطاة الترسانية الماء المتوفر ف المعم حيم كاا متموع
األمنح الحاقبة ال يتعدت عو  0111مل جرام  /لتر و و مطاب للمواصفاة القياسية الليبية م .ق .
أستتدمو ف

حا البحو ألياذ فوالذية ذاة قطر  1مم ) وطو

تم استتدام الملدا الفاق

لتقلي ماء التلطة غإسم

 51مم ) ونسبة غاعية

)  ( Plastocrete ®-Nبنسبة

.)0700-070

 ) 51ومعقوفة التانبيو.
 ) % 3.5غالنسبة لو ا

امسمنو كما و موصى مو قب الاركة المنتتة و و مطاب للمواصفاة األمري ية ] . [13للحصو على طرسانة عالية
المقاومة تم اضاف
الدراسة .الا

 )% 01 ، % 5مو و ا امسمنو  .والتدو )  ) 0يبيو نسب المواد لهح

بار السيلي ا بنسب

 )0يوضح األلياذ الفوالذية المستتدمة والا
جدو

الا

 )0يوضح اغعاد األلياذ الفوالذية المستتدمة

 ) 0كمية المواد الداطلة ف التلطة الترسانية

Water

S-P

Coarse Agg

Fine Agg

Silica

Cement

150
150

17.5
17.5

1162
1162

659
659

25
50

475
450

L

L

kg

kg

kg

kg

 )0األلياذ الفوالذية المستتدمة

الا

Silica 5%
Silica 10%

 )0أغعاد األلياذ الفوالذية المستتدمة

تم ضبا نسب التلا لم وناة الترسانة غإستعما الميزاا الحسداس ،وتدم إسدتعما طنطدة مي اني يدة ذاة سدعة مناسدبة .مد

تثبيو مو التلا لتمي التلطاة وبترتيدب وضد م ونداة التلدا فد التنطدة  ،بدم بددأ التلدا غإضدافة بدار السديلي ا الدى
امسمنو وطلطهما لمد  5دقاق تم إضافة الركام الناعم والتاو ويستمر التلا بنبة دقاق بم تواذ األلياذ الفوالذية مد
التلددا لفتددر منيددة توددمو امنتاددار التيددد مليدداذ الفدوالذ ومددو تددم يودداذ طلدديا المدداء والملددحا الفدداق الممزوجدداا مسددبقا و
يستمر طلا ك المواد حت يتم الوصو للتتانس المطلوب .بم تصب العيناة وتدم يدويا فد قوالدب حديديدة م عبدة غأغعداد
 150 × 150 × 150مدم وفقدا المواصدفاة البريطانيدة ] [14و قوالدب إسدطوانية غحتدم  511× 150مدم ،وفقدا لدنفس

المواصفاة ] ، [15ويتم صب القوالب على بنث طبقاة بم يتم تسوية أسطح القوالب .
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تبدأ عملية إعداد العيناة بتتهيز القوالب التاصة غامطتباراة لصب التلطاة الترسانية فيها تم تترك لمد  00ساعة

لتتف كما موضح غالا

رقم  )5و العيناة تتمث ف

عدد  50م عب لك طلطة مجراء إطتبار الووا و50

إسطوانة ألطتبار الاد الوير المباشر غما يتواف م الموصفاة البريطانية  0 ،م عباة و 0إسطواناة منها مطتبار التلطة

الترسانية المرجعية مو دوا األلياذ الفوالذية  ،و  51م عب و  51إسطوانة منها موافة إليها األلياذ الفوالذية بنسبة
 % ) 0 ، 1.0 ، 1.0 ، 1.0 ، 1.0لك طلطة بنسبة معينة مو األلياذ الفوالذية .

الا

المعالتة

الترسانة ف

عملية تستعم

 ) 3العيناة غعد صبها ف

القوالب التاصة

لتحفيز إما ة امسمنو و الحفاظ على درجة الحرار و بباة حركة الرطوبة مو و إلى

محيا منقم أبناء المراح

المب ر لصب التلطة الترسانية  .فبعد مرور  00ساعة عل

صب عيناة

امطتباراة ف القوالب التاصة تنزع العيناة مو القوالب و تبدأ مرحلة المعالتة و ذل غومر العيناة ف أحواض ماء
نق

درجة ح اررتها  01درجة مئوية و تبق

ح العيناة مومور غالماء إل

حيو إنتهاء المد المحدد للمعالتة وفقا

للمواصفاة البريطانية ] .[16و غعد إنتهاء مد المعالتة يتم إط ار العيناة الترسانية مو أحواض الماء و تترك حتى تتف
بم تنق مجراء إطتباراة الووا والاد الوير المباشر عليها حسب المواصفاة البريطانية ] [17و ].[18

 .3مناقشة النتائج

مقاومه الضغط بإضافة  %5غبار السيليكا
مو النتاقج المبينة غالتدو

 )0ننح

ياد ف مقاومة الووا م الزياد ف نسبة األلياذ الفوالذية حيم أا أعل قيمة

لمقاومة الووا غعد  .أيام كانو عند إضافة األلياذ الفوالذية بنسبة  % 1.0ومعام تعزيز  1.0بنسبة تحسو % 05

مقارنة بنتاقج التلطة المرجعية .و كانو أعلى مقاومة غعد  00يوم بنسبة تحسو  % 5عند إضافة األلياذ بنسبة % 0
ومعام التعزيز  . 1.5و النتاقج إطتلفو م المرج ] [5حيم أا إضافة األلياذ أبرة سلبا على مقاوم الووا للترسانة
ويرجح ذل

الى إستتدامهم عيناة م عبة غأغعاد  01 × 01سم و ركام طاو غمقياس إعتباري  01ملم وألياذ فوالذية
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متموجة .و إتفقو نتاقج المرج ] [14م نتاقج دراستنا تقريبا ويرجح السبب الى إستتدام ألياذ فوالذية ذاة األطراذ

المعقوفة وركام طاو غمقياس إعتباري أكبر مو  07-00ملم وأيوا نتيتة إستتدام العيناة األسطوانية ذاة األغعاد ×051
رقم  ) 0يوضح العينة أبناءإجراء إطتبار الووا ف المعم .

 511ملم ،والا

الا

 )4العينة أبناء إجراء إطتبار مقاوم الووا ف المعم .

مقاومه الشد الغير مباشر بإضافة  %5غبار السيليكا
كانو أعلى ياد ف مقاومة الاد الوير المباشر بنسبة  % 05عند إضافة األلياذ الفوالذية بنسبة  % 0ومعام تعزيز
 1.5غعد  .أيام  ،و أعلى نسبة ياد

 % 00عند نفس نسبة األلياذ .و النتاقج إتفقو نوعا ما م

غعد  00يوم

مقاومة الاد الوير مباشر ألا العام األ م و تواجد األلياذ

نتاقج المراج ] [5و ] [14مو حيم نسبة التحسو ف

الفوالذية عند طا الكسر مما يحسو مو مقاومة الاد الوير المباشر  ،والا

الكسر.

جدو

رقم  )5يوضح تواجد األلياذ ف مسار طا

 ) 0يبيو نتاقج إطتباراة مقاوم الووا والاد الوير مباشر عند نسبة بار السيلي ا  % 5لك فتر منية
)f`sp (MPa

28 d

3.96
3.96
3.96
4.1
4.24
)4.53(14 %

)f`c (MPa
7d

2.83
2.97
2.97
2.97
2.95
)3.25 (15 %

28 d

55.56
56.88
57.77
57.33
57.33
)58.33 (5 %

7d

39.5
41.7
43.6
40.8
)45.6 (15%
44.44

RI

Vf
%

SF
%

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

5
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التدو

 ) 5يبيو مقاومة الووا والاد الوير مباشر المتوقعة عو طري المعادالة  0و  0ونسبة التطاء غعد  00يوم.

ولقد كانو أعلى نسبة ططأ  0.00ف حال التنبل غمقاومة الووا وكانو أعلى نسبة ططأ  0.10ف حال التنبل غمقاومة
الاد ،نستطي القو أن يم و إستعما المعادالة  0و 0والحصو على نتاقج دقيقة إذا كانو نسبة بار السيلي ا  %5و

نسبة ألياذ الفوالذ تتراوح بيو  %1الى  %0وكحل معام التعزيز ال يتتاو .%1.5

الا

جدو

 ) 5يبيو مقاومة الووا والاد الوير مباشر المتوقعة عو طري المعادالة ونسبة التطاء غعد  00يوم

)f`sp (MPa
Prediction error
Predicted
)(%

0
-1.01
0
-0.73
0.23
-0.66

رقم  )5توضح تواجد األلياذ ف مسار طا الكسر

)f`c (MPa
Prediction error
Predicted
Measured
)(%

3.96
3.92
3.96
4.07
4.25
4.5

3.96
3.96
3.96
4.1
4.24
4.53

0
- 0.9
- 1.41
0.07
0.48
-1.13

55.56
56.35
56.95
57.37
57.61
57.67

Measured

55.56
56.88
57.77
57.33
57.33
58.33

RI

Vf
%

SF
%

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

5

𝒅𝒆𝒓𝒖𝒔𝒂𝒆𝑴 𝑷𝒓𝒆𝒅𝒊𝒄𝒕𝒆𝒅 −
𝟎𝟎𝟏 ×
𝒅𝒆𝒓𝒖𝒔𝒂𝒆𝑴

= 𝐫𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐢𝐭𝐜𝐢𝐝𝐞𝐫𝐏

مقاومه الضغط بإضافة  %10غبار السيليكا
مو النتاقج المبينة ف التدو

 )4ننح

ياد ف مقاومة الووا م الزياد ف نسبة األلياذ الفوالذية حيم أا أعل

قيمة لمقاومة الووا غعد  .أيام كانو عند إضافة األلياذ الفوالذية بنسبة  % 0ومعام تعزيز  1.5بنسبة تحسو % 0
مقارنة بنتاقج التلطة المرجعية ،و كانو أعلى مقاومة غعد  00يوم بنسبة تحسو  % 00عند إضافة األلياذ بنسبة % 0
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ومعام التعزيز  . 1.5و ح النتاقج إتفقو م المراج ] [7و ] [15و ] [4حيم أا إضافة األلياذ أبرة إيتابيا ولكو
بدرجة متفاوتة على الترسانة ويرج ذل الى امطتنذ البسيا ف معام التعزيز والتو ي العاواق لأللياذ الفوالذية.

مقاومه الشد الغير مباشر بإضافة  %10غبار السيليكا
كانو أعلى ياد ف مقاومة الاد الوير المباشر بنسبة  % 5.عند إضافة األلياذ الفوالذية بنسبة  % 0ومعام تعزيز
 1.5غعد  .أيام  ،و بينما كانو أعلى نسبة ياد غعد  00يوم

التعزيز .و إتفقو النتاقج م المراج ] [7و ][15

 % 51عند إضافة نفس نسبة األلياذ وبنفس معام

ويرجح سبب تأبير األلياذ الفوالذية الكبير نسبيا على مقاومة الاد

الوير المباشر للترسانة إلى أا نسبة بار السيلي ا  % 01أدة إلى وصو التلطة الترسانية إلى أفو تتانس مما أدت
إل

مقاومة ضوا جيد و ح المقاومة ادة مو الووا حو اللياذ الفوالذية مما أج عملية سلب األلياذ وانهيار

العيناة.

جدو

 ) 0يبيو نتاقج إطتباراة الووا والاد الوير مباشر عند نسبة بار السيلي ا  % 01لك فتر منية
)f`c (MPa

)f`sp (MPa
28 d

7d

28 d

3.39
3.39
4.24
4.46
3.68
)5.1(50%

2.69
2.69
2.83
2.97
3.18
)3.68(37%

57.77
60
59.11
58.66
59.11
)64 (11%

7d

45.77
46.22
46.66
47.11
47.11
)48.44 (6%

RI

Vf
%

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

SF
%
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ويم و تمتي العنقة بيو مقاومة الووا غعمر 00يوم ومعام التعزيز والمقاومة للتلطة المرجعية عند ك نسبة بار
السيلي ا غالمعادالة 0و 0و 5و 0والت

كالتال -:

تم إستنتاجها بواسطة برنامج تحلي البياناة امحصاق

عند  % 5غبار السيليكا
)𝟏(
) 𝟐(

𝟐𝑰𝑹 𝟐 𝒇`𝒄 = 𝒇`𝒄𝒊 + 𝟖. 𝟖𝟐 𝑹𝑰 − 𝟗.
𝟐𝑰𝑹 𝟖𝟓 𝒇`𝒔𝒑 = 𝒇`𝒔𝒑𝒊 − 𝟎. 𝟕 𝑹𝑰 + 𝟑.

عند  % 11غبار السيليكا
)𝟑(

)𝟒(

𝟐𝑰𝑹 𝟐𝟑 𝒇`𝒄 = 𝒇`𝒄𝒊 − 𝟖. 𝟔𝟓 𝑹𝑰 + 𝟑𝟑.
𝟐𝑰𝑹 𝟓𝟑𝟎 𝒇`𝒔𝒑 = 𝒇`𝒔𝒑𝒊 + 𝟐. 𝟐𝟑𝟔 𝑹𝑰 + 𝟏.

 SPSSوالمعادالة
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حيث

 f`cمقاومة الووا للترسانة المحتوية على الياذ الفوالذ

 fciمقاومة الووا للترسانة بدوا الياذ الفوالذ

 f`spمقاومة الاد للترسانة المحتوية على الياذ الفوالذ
 fspiمقاومة الاد للترسانة بدوا الياذ الفوالذ

معامل التعزيز (  = ) RIنسبة األلياذ × طو األلياذ /قطر األلياذ
التدو

 ) 5يبيو مقاومة الووا والاد الوير مباشر الت تم التنبدل بهدا عدو طريد المعدادالة ونسدبة التطدأ غعدد  00يدوم.

ولقددد كانددو أعلددى نسددبة ططدأ 0.00فد حالد التنبددل غمقاومدة الوددوا وكانددو أعلددى نسددبة ططدأ 0..0فد حالد التنبددل غمقاومدة
الاد إذا تم إستبعاد العينة المحتوية على نسبة ألياذ  % 1.0إحتمالي حدوث ططأ غالتتارب) .البد أا ناير لوجود تفاوة
ف النتاقج بيو المراج لصعوبة السيطر على تو ي األلياذ غطريقدة متسداوية أبنداء عمليدة التلدا .نسدتطي القدو أند يم دو
إسددتعما المعددادالة  5و 0والحصددو علددى نتدداقج بدق دة مقبول دة إذا كانددو نسددبة بددار السدديلي ا  %01و نسددبة أليدداذ الف دوالذ
تتراوح بيو  % 1الى  % 0وكحل معام التعزيز ال يتتاو .% 1.5
التدو

 ) 5يبيو مقاومة الووا والاد الوير مباشر المتوقعة عو طري المعادالة ونسبة التطاء غعد  00يوم

)f`sp (MPa
)Predicted Prediction error (%
3.39
0
3.62
6.78
3.87
-8.72
4.15
-6.95
4.45
20.9
4.76
-6.66

)f`c (MPa
Predicted Prediction error (%) Measured
57.77
0
3.39
57.23
-4.61
3.39
57.37
-2.94
4.24
58.17
-0.83
4.46
59.64
0.89
3.68
61.77
-3.48
5.1

Measured
57.77
60
59.11
58.66
59.11
64

Vf

RI

%
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

𝑑𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑀 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑 −
× 100
𝑑𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑀

SF
%

01

= Prediction error

 .4اإلستنتاجات


أعلى مقاومة ضوا ستلو للتلطاة المرجعية كانو عند إضافة بار السيلي ا بنسبة  %01وأعل مقاومة للاد الوير
المباشر عند نسبة  % 5بار سيلي ا.



عند إضافة األلياذ الفوالذية كانو أعلى نسبة تأبير لمقاومة الووا  % 00عند إضافة األلياذ الفوالذية بنسبة 0
 %بينما أعلى نسبة تحسو لمقاومة الاد الوير مباشر



 % 51لنسبة األلياذ و معام التعزيز ذاتها .

الزياد ف قيم مقاومة الووا والاد الوير المباشر يرجح إلى تماس م وناة الترسانة أي أا ألياذ الفوالذ لعبو دور
كبير ف

الترسانة.

مقاومة وإعاد تو ي الاروخ ومنعها مو التنام

غالكتلة الترسانية وذل

بتكويو جسر بيو جزيئاة نسيج
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نتاقج ح الدراسة تكاد تتف ف نسبة التحسو ف مقاومة الووا غوض النظر عو نسبة بار السيلي ا أدو معام
التعزيز م نتاقج أ لب الدراساة ويرج ذل ألا طو األلياذ ونسبتها لهما تأبير جيد و واضح على مقاومة الووا
ولكو اليحاك الزياد ف نسبة األلياذ أو طولها ما الترسانة تنهار قب أا يستفاد مو الزياد ف نسبة األلياذ.



نتاقج ح الدراسة تتتلف ف نسبة التحسو ف مقاومة الاد الوير المباشر غوض النظر عو نسبة بار السيلي ا م
نتاقج أ لب الدراساة .والسبب و معام التعزيز أي غمعن

آطر طو األلياذ ونسبتها ويرج ذل

ألا طو

األلياذ ونسبتها لهما تأبير جيد وواضح على مقاومة الاد الوير مباشر حيم أا ك ما ادة نسبة األلياذ وطولها تزيد

إحتمالية تواجد ا ضمو مسار طا الكسر ف الترسانة مما يزيد مو مقاومتها للاد.


عند إضافة بار السيلي ا بنسبة  % 5كانو نسبة التطأ ال تتتاو  % 0بيو مقاومة الووا والاد الوير المباشر
الفعلية و مقاومة الووا والاد الوير المباشر المتوقعة غعد  00يوم عو طري المعادالة  )0و  .)0ومنها نسطي
القو أن يم و إستعما

ح المعادالة للتنبل غمقاومة الووا والاد عند إضافة األلياذ الفوالذية بنسبة أق مو % 0

ومعام تعزيز ال يتتاو .% 1.5


عند إضافة بار السيلي ا بنسبة  % 01كانو نسبة التطأ ال تتتاو  %01بيو مقاومة الووا والاد الوير المباشر
الفعلية و مقاومة الووا والاد الوير المباشر المتوقعة غعد  00يوم عو طري

المعادالة  )5و  )0وذل

غعد

إستبعاد العينة المحتوية على نسبة ألياذ  % 1.0إحتمالي حدوث ططأ غالتتارب) .نستطي القو ان يم و إستعما
المعادالة  5و 0والحصو على نتاقج بدق مقبولة إذا كانو نسب

بيو  % 1الى  % 0وكحل معام التعزيز ال يتتاو .% 1.5

بار السيلي ا  %01و نسبة ألياذ الفوالذ تتراوح
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