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         This search presented an experimental study of the flexural behavior of 

self-compacting reinforced concrete continuous beams externally strengthened 

by carbon fiber reinforced polymer (CFRP) sheets. 

       The practical study contained eight self-compacting reinforced concrete 

continuous beams (with two span), each span had 1500 mm length and 

(150x250)mm cross sectional dimensions, study the effect of the type of 

superplasticizer (Glenium 51and Glenium 54) on the compressive strength and 

fresh properties of self-compacting concrete in order to select the most effective. 

Further, test of construction materials. Seven of these beams strengthened 

externally by  CFRP sheets with and without external anchorage. The 

experimental variables included  location of CFRP sheets and anchor type and 

location. 

        The results, show that the beams strengthened externally by CFRP sheets 

provided improvement  in ultimate loads. The increase in ultimate loads reached 

(60.71 %). The usage of  CFRP in the  anchorage zone indicated  an effective 

method in comparison to increasing the CFRP sheets lengths or extending them 

up to the   support or under the loading points . Test results also showed that side 

strengthening provided an effective tool for increasing the load at the cracking 

stage and also the load capacity and reducing flexural crack widths.      
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سلوك أالنحناء لألعتاب الخرسانیة ذاتیة الرص المسلحة المستمرة 
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ذاتیة  المسلحة المستمرة ك إنحناء العتبات الخرسانیةسلو تقصيل عملیة دراسة البحث هذا قدم

 ).CFRP( البولیمریة الكربون لیافأ  خارجیا بصفائح المدعمةالرص

ثمانیة أعتاب خرسانیة ذاتیة الرص مسلحة مستمرة مكونة  من  الدراسة العملیة إشتملت على

 ذلك تم باالضافة الى ملیمتر 150x 250  ذات مقطع بأبعادملیمتر 1500 لطو له فضاء كل فضائین

) على مقاومة االنضغاط والخواص الطریة للخرسانة 54& كلینیوم 51دراسة تأثیر نوع الملدن (كلینیوم 

  تم تقویة،سلسلة من الفحوصات على المواد االنشائیة المستخدمةالذاتیة الرص واختیار االفضل بینهما مع 

لیاف الكاربون البولیمیریة  صفائح من أباستخدام خارجیا  من هذه العتبات الخرسانیة المسلحة سبعة

(CFRP)رائحش موقعتضمنت   الرئیسیة المتغیرات .الرساء الخارجيعمال أأو بدون استعمال  مع است 

 .االرساء في النهایات ونوع البولیمریة الكاربون لیافا

 بان االعتاب الخرسانیة المقواة خارجیا بشرائح الیاف الكاربون البولمریة  العملیة اظهرت النتائج

 ة بالمقارن %)60,71 (إلى االقصى الحملِ  في زیادة بلغت ال.األحمال القصوى في ملحوظة زیادات ابدت

االرساء بالیاف الكاربون  ان). CFRP( البولیمریة الكربون لیافأ  بصفائحمع العتبة المرجعیة غیر المقواة

من جعل شریحة الیاف الكاربون البولیمریة تمتد تحت  أكثر جداً  فعال (CFRP anchor)البولمریة 

هطول االعتاب). وان التقویة في الجوانب  وتقلیل النهائيِ  الحمل زیادة في (المساند او الحمل المركز 

 مع العتبة المرجعیة غیر ة%) بالمقارن125طریقة فعالة جدا في زیادة احمال التشقق األولي وصلت الى(

 .)CFRP( البولیمریة الكربون لیافأ  بصفائحالمقواة

بالوزن و التغیر بالطول للنماذج الخرسانیة المعرضة للمحالیل الملحیة القاسیة ترواحت بین            

 )% على التوالي مقارنة مع النماذج الخرسانیة المعالجة بالماء.152.9-8.3)% و (5.2-60.6(

 الخـــــــــالصة
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بینت النتائج ایضًا ان الخرسانة ذاتیة الرص الحاویة على میتاكاؤلین عالي الفعالیة ابدت مقاومة افضل 

 یوم من التعرض للمحالیل 180لمهاجمة الكبریتات الخارجیة من الخلطات الخرسانیة االخرى. فبعد 

 معامل المرونة الستاتیكي وسرعة ، مقاومة االنفالق،القاسیة نسبة الزیادة المئویة في مقاومة االنضغاط

الموجات فوق الصوتیة للخرسانة ذاتیة الرص الحاویة على میتاكاؤلین عالي الفعالیة  ترواحت بین 

)% على التوالي مقارنة 19.7-8.3)% و (21.3-52.3 (،)41.4-89.8% (،)20.3-72.7%(

بالخلطات الخرسانیة االخرى. في حین النسبة المئویة للنقصان في التغیر بالوزن والتغیر بالطول للخرسانة 

)% 56.9-39.3)% و (47.9-31.1ذاتیة الرص الحاویة على میتاكاؤلین عالي الفعالیة تراوحت بین (

 على التوالي مقارنة بالخلطات الخرسانیة االخرى.
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