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ABSTRACT 
    This investigation aims to study some properties of high strength lightweight aggregate 
concrete (HSLWAC) reinforced with mono and hybrid fibers in different dimensions and 
types. High strength porcelinite lightweight aggregate concrete mix with compressive 
strength 41 MPa at 28 day age was prepared. The fibers used included macro hooked 
steel fiber with aspect ratio 100 (type S1), macro hooked steel fiber with aspect ratio 60 
(type S2), micro polypropylene fiber (pp) and micro carbon fiber (CF). Eight HSLWAC 
mixes were prepared including, one plain concrete mix (without fibers), three mono 
(single) fiber reinforced concrete mixes (with 0.5% volume fraction of  steel fiber type 
S1, 1% volume fraction of steel fiber type S1and 0.25% volume fraction of CF) and four 
double hybrid fiber reinforced concretes mixes [0.5% steel fiber type S1 +0.5%  steel 
fiber S2 mix (HSF1), 0.75% steel fiber S1+ 0.25% steel fiber type S2 mix ( HSF2), 
0.75% steel fiber type S1+ 0.25% pp mix (HSPPF) and 0.75% steel fiber type S1+ 0.25% 
CF mix (HSCF)]. Fresh properties (workability and fresh density) and hardened 
properties (oven dry density, compressive strength, splitting tensile strength, flexural 
strength and thermal conductivity) of HSLWAC were studied.  
    Generally mono and hybrid fiber reinforced HSLWAC specimens show significant 
increase in splitting tensile strength and flexural strength in comparison with plain 
HSLWAC specimen. All hybrid fiber HSLWAC specimens show significant increase in 
splitting tensile strength and flexural strength compared to concrete specimens reinforced 
with 1% volume fraction of mono steel fiber type S1. The percentage of increase in 
splitting tensile strength for hybrid fiber reinforced specimens prepared from HSLWAC 
mixes HSF1, HSF2, HSPPF and HSCF is 316.6%, 361.1%, 377.7% and 433.3%, while 
the percentage of increase in flexural strength is 29.43%, 59.89%, 26.56% and 64.58% 
respectively relative to the plain specimens. 
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 المسلحة بااللياف الھجينةو عالية المقاومة الوزن خفيفال الركامبعض خواص خرسانة  
  

 الخالصة
خفيف الوزن عالية المقاومة المسلحة بااللياف الركام خرسانة  واصيھدف ھذا البحث الى دراسة بعض خ       

بنسبة باعية  معقوفة النھاية ، ألياف فوالديةھيبأبعاد وأشكال مختلفة . االلياف المستخدمة االحادية وااللياف الھجينة 
اف ، الياف دقيقة من البولي بروبلين والي S2نوع  60بنسبة باعية  معقوفة النھاية  ألياف فوالدية ، S1نوع  100

متضمنة الخلطة المرجعية (بدون ألياف)، ثالث خلطات مسلحة  خرسانية الكاربون الدقيقة. تم أعداد ثمان خلطات
بألياف ) ، اربعة خلطات مسلحة ألياف كاربون % S1  ،0.25% نوع S1  ،1% نوع   0.5بنوع واحد من االلياف (

 S2 نوع  S1  +0.25%نوع % HSF1 , 0.75)( الخلطة  S2  نوع S1  +0.5% نوع  %0.5[ ھجينة مزدوجة
+  S1 نوع %0.75) و HSPPF(الخلطة  الياف البولي بوبلين% S1 +0.25 نوع 0.75 %, ) HSF2(الخلطة 

للخرسانة ( قابلية التشغيل والكثافة الطرية )  ةالخواص الطرية. تم دراس])HSCF(الخلطة   الياف الكاربون% 0.25
الخرسانة في الحالة الصلبة (الكثافة الجافة ، مقاومة األنضغاط ،مقاومة شد االنثناء ، مقاومة شد األنشطار  واصوخ

  والموصلية الحرارية ).
زيادة  خرسانة الركام خفيف الوزن المسلحة بااللياف االحادية وااللياف الھجينة  بصورة عامة اظھرت نماذج     

جميع . اظھرت نماذج الخرسانة غي المسلحة باالليافي وشد االنثناء مقارنة مع الشد االنشطار بمقاومة  ملحوظة
مع االلياف  S1خليط االلياف الفوالذية  نوع  ىالحاوية عل خرسانة الركام خفيف الوزن عالية المقاومة  مادجن

سانية المسلحة بنسبة حجمية زيادة في مقاومة شد األنثناء والشد األنشطاري مقارنة مع الخلطة الخر  S2الفوالذية نوع 
أللياف نسبة الزيادة في مقاومة الشد األنشطاري للنماذج المسلحة با كانت.  S1نوع  المنفردة  %  باأللياف الفوالذية 1

٪ و 377.7٪، 361.1٪، 316.6ھي  HSCF و HSF1  ،HSF2  ،HSPPF الھجينة والمھيئة من الخلطات 
٪ على 35.91٪ و 4.52٪، 32.04٪، 6.88٪ على التوالي بينما كانت نسبة الزيادة في مقاومة األنثناء 433.3

  غير المسلحة باأللياف . النماذجالتوالي مقارنة مع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


