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ABSTRUCT 

This paper aims to study the behavior and strength of ferrocement beams under 
flexural loading. Seven specimens (four simply supported rectangular beams and 
three simply supported T-beams) are tested under flexural load. An analytical 
method is proposed to analyze the ferrocement beams. A three-dimensional finite 
element computer program is developed in this paper to study the nonlinear 
behavior of ferrocement beams. The quadratic 20-node brick elements are used to 
model the mortar. The wire mesh layers are considered as smeared layers 
embedded within the brick element. The skeletal bars are modeled as axial 
members embedded within the brick element. Material nonlinearity due to the 
response of mortar in compression, crushing, cracking in tension, tension stiffening 
and shear retention effect of cracked mortar and yielding of wire mesh and skeletal 
bar are considered. Good agreement between the experimental work results, the 
analytical and the finite element results are achieved. 
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  التحليل الالخطي وسعة تحمل االنحناء للعتبات الفيروسمنتية
 

  الخالصه
يتضمن هذا دراسه سلوك ومدى سعه التحمل للعتبات المصنوعه من الفيروسمنت تحت تأثير 

عتبات بسيطة االسناد  ذات مقطع مسـتطيل  وثالثـه   منها اربعه( تم صب سبع نماذج . االنحناء

. ، وتم فحصها تحت تأثير االنحناء) Tعتبات مجنحة بسيطة االسناد ذات مفطع على شكل حرف 
وتم اعتماد التحليل النظري، تطوير برنامج حاسوبي يعتمد على طريقة العناصر المحددة كوسيلة 

ت العناصر ثالثية االبعاد ذات العشرين عقدة استخدم. لدراسة تصرف االعضاء السمنت المعدنية
تم تمثيل  المشبكات الحديدية كطبقة حديدية بسمك مكافئ منتشرة داخل العنصـر  . لنمذجة المونة

الطابوقي  كما تم تمثيل حديد التسليح الهيكلي على شكل عناصر محورية مطمورة داخل العنصر 
جرى االخذ . بط كلي بين المونة و حديد التسليح الطابوقي الثالثي االبعاد مع افتراض وجود  ترا

بنظر االعتبار الالخطية للمادة الناتجة عن تشقق وانسحاق المونة والتصرف الالخطـي لعالقـة   
  .تم مقارنة النتائج العملية مع النتائج النظرية وكانت مقبوله.االجهاد واالنفعال للمونة
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