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Abstract 
 

      The experimental program involves testing of twelve simply supported 

beams casted with using high strength concrete (HSC). All beams have the 

same dimensions, flexural and shear reinforcements. In this study four 

parameters were studied: shear span to effective depth ratio (a/d), the angle of 

CFRP sheets (45° and 90°), the number of CFRP sheets and anchorage. These 

beams were divided in two groups (A and B) tested under four-bending test at 

(a/d) ranged from (2.4 to 3), respectively.                                                             

         In each group, five specimen were retrofitting using CFRP sheets, and 

one kept without retrofitting as a control beam. All the twelve beams were 

designed to have fʹc equals to 72.5 MPa.                                                                                 

          Experimental results showed a high improvement in shear strength of 

beams when being externally retrofitted using CFRP sheets. The percentage of 

increase in ultimate load ranged from 19.23% to 61.5% for (a/d) equal 2.4 and 

from 15.55% to 62.22% for (a/d) equal 3 compared to the reference beams.  

      The most advantageous gain in loading capacity was recorded in the beam 

strengthened with inclined 45° CFRP sheets rather than these of vertical sheets. 

The beams have the CFRP sheets with angle 90° exhibited the least capacity to 

withstand shear forces.  

       Approximately, for all HSC beams there was a small difference in the 

values of the mid span deflections. The behavior in most beams for the 

relationship between the applied load and mid span deflection was similar.  

 



 

 الخالصة

 

 جةمنتعشر عتبة خرسانية ذات اسناد بسيط  اثنىالجزء العملي اختبار  يتضمن

مسلط عليها الحمل بنقطتين. جميع العتبات لها نفس أبعاد المقطع والتسليح  عالية المقاومةبخرسانة 

اء : فض التي تم اخذها بنظر االعتبار في هذا البحث اربعة وهي متغيراتالالقص. و  الطولي

( درجة 54و 09الياف الكاربون ) ئحاتجاه شرا( وa/dالقص المؤثر الى العمق المؤثر للعتبة )

 ربونالياف الكا شرائح استخدام في. لكل طريقة وجود التثبيت الياف الكاربون و عدد شرائحو

في نسبة  عن بعضها تختلف  Bو  A من النماذج مجموعتينهنالك البوليمرية في هذا البحث 

(a/d( وتساوي )على التوالي. 3و  2.5 ) 

. CFRPالياف الكاربونب عيد تاهيلهاأ عالية المقاومة عتبات عشرة الفحص ضمنت

كعتبات  الستخدامها CFRPبالياف الكاربون  ال يعاد تاهيلها عتبتان )واحدة في كل مجموعة(

.ميكا باسكال 22.4تساوي  جميع النماذجفي  الخرسانة المستخدمة . مقاومة انضغاطمرجعية

  

قوم بالياف الكربون البوليمرية ت اعادة التاهيلان  للفحوصات اثبتت النتائج العملية

بالمائة  90.23كفاءة العتبات لمقاومة القص. وقد تراوحت الزيادة بين  زيادةبدور ملحوظ في 

 2.5( a/d) فضاء القص الى العمق المؤثرالنسبة بين  تللعتبة الخرسانية ذا بالمائة 19.4 الى

فضاء القص الى  ت النسبة بينللعتبة الخرسانية ذا بالمائة 12.22 بالمائة الى 94.44و بين 

 عند مقارنتها مع العتبات المرجعية. 3( a/dالعمق المؤثر )

عندما كانت شرائح ألياف سجلت الفائدة االكبر من عملية إعادة تأهيل العتبات 

 رجة. د 09بالمقارنة مع التي يكون ميلها بزاوية درجة  54الكاربون تميل بزاوية 

اختالف بسيط في قيمة الهطول عند  سجلتجميع العتبات الخرسانية عالية المقاومة 

ة قة بين القوة المسلطة والهطول عند منتصف العتبكان سلوك معظم العتبات للعالمنتصف العتبة. 

 خطية. كعالقةلوحظ و متشابها 



 

 جمهورية العـــراق

 وزارة التعليم العالــــي والبحث العلمي

 الجامعة التكنولوجية

  قسم هندسة البناء واإلنشاءات

 

 

عتبات الخرسانية لل القص إعادة تأهيل

باستخدام الياف المسلحة عالية المقاومة 

 الكاربون البوليمرية 
 

 رسالــــــة

التكنولوجيةجامعة الفي قسم البناء واإلنشاءات  إلىمقدمة   

رـــــجزء من متطلبات نيل درجة الماجستيوهي    

هندسة اإلنشاءاتفي علوم   

  

 قدمها

رحـان مـحيــلـعبـدالـرسـول ف  

(4102 مدني هندســـة بكالوريوس ) 
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