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ABSTRACT 
    The principle aim of this research is concentrated on studying the effect of 
cracks and their propagations on the mechanical behavior of a steel fiber 
reinforced concrete (SFRC) beam. High strength concretes are being used 
more often due to their superior properties but these concretes have higher 
brittleness, which is a disadvantage. The idea of adding fibers to the concrete 
mixture to improve the mechanical response gives high strength steel fiber 
reinforced concrete (SFRC) with high toughness. The effect of steel fiber is 
introduced in the model by giving the concrete specified high value of fracture 
energy. Concrete cracking is divided into two major zones; the first one is the 
fracture zone (a combination of wide bridging zone effect and the cohesive 
microscopic cracking zone) which obeys a special law permitting the 
transmission of stress across the two faces of crack, this zone is considered as 
partially cracked concrete. When crack opening exceeds a specific value cw , 
this zone is converted to a real crack (an open crack) and cannot transmit any 
stress across the two faces of a crack. Using the experimental data obtained 
from the flexural test on notched beam loaded under three-point bending, 
where fracture mode I is dominated. The response of the applied load-crack 
mouth opening displacement (CMOD) with using fracture energy calculated 
by the test and the cohesive stresses corresponding to their crack openings 
with different values of steel fiber respectively are drawn. The results show 
that the fracture zone for SFRC is wider than that occurs in plain concrete for 
many times. The contributions of plain concrete and steel fiber are being 
demonstrated. 
 

  
  الفوالذمسلحة بألياف ال خرسانيةالعتبة التأثير طاقة التصدع على سلوكية  

  باستخدام طريقة العناصر المحددة 
  

  الخالصة
تأثير التصدعات وتطورها على السلوكية  تحليلعلى من هذا البحث  األساسيالهدف يتركز      

ـ   اتخرسـان ال غالبا استخدمت .فوالذيةلعتبة خرسانية مسلحة بألياف  الميكانيكية  ه عاليـة المقاوم
 إلـى  أليـاف  إضافةفكرة  إن. عيوبهاا أحد ذلخواصها المتفوقة ولكنها تمتاز بالهشاشة العالية وه
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خرسانة عاليـة المقاومـة    لغرض الحصول على  مزيج الخرسانة لتحسين االستجابة الميكانيكية 
الخرسـانة   إعطاءيتم من خالل  ذ الفوال ألياف تأثير إدخال إن. متانة عالية ذاتمسلحة باأللياف 

 الجزء األول  ،جزئين رئيسين إلىقسم نيتصدع الخرسانة  إن .من طاقة التصدع محددة قيمة عالية
 التصـدعات المجهريـة  منطقـة  و فعل التجسير  منطقة واسعة من مركبة من(منطقة التصدع  

 اعتبارهـا صـدع ويمكـن   األجهادات عبر وجهي ال بانتقالعالقة تسمح  إلىوتخضع  )التماسكية
تتحـول هـذه    ،cwمقدار محـدد  ،صدعتعندما تتجاوز فتحة ال .منطقة خرسانة متصدعة جزئيا

نتـائج متحصـل    باستخدام. عبر وجهي الصدعغير قابل لنقل اإلجهاد  صدع حقيقي إلىالمنطقة 
حيث يسيطر ، عند ثالث نقاط على عتبة مثلومة عند المنتصف ومحملة أالنحناءتجربة  عليها من

مع القيمة المحسـوبة   أتساع فتحة أسفل الثلمة - مسلطاستجابة الحمل ال رسمت .Iالتصدع طور 
أظهرت النتـائج بـأن    .االجهادات التماسكية مع فتحات التشققاتكذالك و لطاقة التصدع بالتجربة

 ون اكبـر بكثيـر مـن تلـك    تك األليافعند وجود للخرسانة  منطقة التصدع المجهرية التماسكية
  .الفوالذمساهمة ألياف  كذلكتم إظهار مساهمة الخرسانة العادية و .العادية الخرسانةفي  الحاصلة

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


