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ABSTRACT 

This work aims at studying the strengthening of T beams in torsion by using carbon 
fiber reinforced polymer (CFRP). The experimental work includes investigation of five 
reinforced concrete T beams tested under pure torsion. Variables considered in the test 
program include; effect of flange strengthening, effect of fiber orientation (90º or 45º 
CFRP strips with respect to the beam longitudinal axis), and the effect of using 
additional longitudinal CFRP strips with transverse CFRP strips. Test results were 
discussed based on torque - twist behavior, beam elongations, CFRP strain, and 
influence of CFRP on cracking torque, ultimate torque and failure modes. Results 
indicate significant increases in ultimate torque capacity with the use of CFRP. 

 
Keywords: Torsional Reinforced Concrete, CFRP Strengthening, T Beams. 
 

  المقواة  Tسلوك اللي للعتبات الخرسانية المسلحة ذات مقطع 
 بشرائح الياف الكاربون البوليمري

  
 الخُالصة

باستعمال اللـدائن الكاربونيـة    Tا العمل إلى دراسة تحسين مقاومة أللي للعتبات بشكل يهدف هذ
نماذج من العتبات الخرسانية المسلحة بشـكل  ) 5(يتضمن الجانب العملي للبحث  ). CFRP(المسلحة 

T تتضمن المتغيرات التي تم أخذها بنظر االعتبار في برنـامج  . تم فحصها تحت عزوم اللي الصرفة
بالنسـبة   45ºأو  90º شـرائح (اتجاه اللدائن الكاربونيـة   تأثير تغير, تأثير التقوية في الجناح: حصالف

تأثير استعمال شرائح من اللدائن الكاربونية طولية إضافية لشرائح اللدائن الكاربونية , )للمحور الطولي
الة العتبـة وانفعـال   الدوران واسـتط  -تم مناقشة نتائج الفحص اعتمادا على تصرف اللي , العرضية

النتائج  .اللدائن الكاربونية وتأثير اللدائن الكاربونية على عزم لي التشقق واللي األقصى وأطوار الفشل
 .بينت ان استعمال اللدائن الكاربونية ساهم بزيادة التحميل االقصى للعتبات
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