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Abstract: 
    The principal objective of this paper is to investigation experimental and 
theoretical of flexural behavior of reinforced light weight concrete two-way slabs 
strengthened or repaired with externally bonded carbon fiber reinforced polymer 
(CFRP) sheets. The experimental work includes testing of eight reinforced concrete 
slab specimens with dimensions (1050mmx1050mmx600mm), five of these slabs 
were strengthened, three slabs were repaired with carbon fiber reinforced polymer 
(CFRP) strips and one specimen was tested without strengthening acts as reference 
slab (control) for comparing the performance of CFRP strengthened or repaired slabs. 
The experimental variables considered in the test program include the quantity and 
shape of CFRP sheets. All the reinforced concrete slab specimens were designed of 
the same dimensions and reinforced identically to fail in flexure. All slabs had been 
tested in simply supported conditions subjected to central concentrated load.The 
experimental results show that the ultimate loads are increased by about (7-45%) for 
the slabs strengthened with bonded CFRP sheets with respect to the unstrengthened 
reinforced concrete slab (control slab). Three-dimensional nonlinear finite element 
analysis has been used to conduct the numerical investigation of the general behavior 
of strengthened slabs. ANSYS (Version 13.0) computer software was used in this 
work. Eight-node brick elements (SOLID65) are used to represent the concrete and 
three dimensional shell elements (SHELL 41) are used to represent the CFRP strips in 
the finite element analysis model. Perfect bond between the concrete surface and the 
bonded CFRP sheets is assumed.  

المسلحة و المقواة بصفائح البولیمر المسلح  الوزن الخفیفة لبالطات الخرسانیةسلوك ا
یةباأللیاف الكاربون  

 الخالصة
ان الغرض من ھذا البحث ھو تقدیم دراسة عملیة و نظریة لسلوك االنحناء للبالطات الخرسانیة     

 بالبولیمر المدعم بالیاف الكاربونوالمقواة او المعاد تصلیحھا  االتجاھینالمسلحة ذات 
)CFRP لبالطات خرسانیة مسلحة مختبریاً  نماذج ثمانیة).یتضمن الجزء العملي من ھذا البحث فحص

ملم ارتفاع البالطة ) باالضافة الى سلسلة من  600ملم عرض، 1050ملم طول، 1050بابعاد (
من ھذه البالطات الخرسانیة المسلحة تم تقویتھا  خمسةة المستخدمة.الفحوصات على المواد االنشائی

) CFRPتم اعادة تصلیحھا باستخدام اشرطة الیاف الكاربون البولیمیریة ( من ھذه البالطات ثالثةو
وبالطة خرسانیة مسلحة واحدة تم فحصھا بدون أي تقویة واعتبرت كنموذج اساس لغرض المقارنة مع 

المعاد تصلیحھا. ان المتغیرات االساسیة التي جرى أعتمادھا في الجانب العملي ھي  النماذج المقواة او
كل اشرطة الیاف الكاربون البولیمریة المستخدمة في تقویة او تصلیح ھذه البالطات.صممت و ش كمیة
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جمیع البالطات الخرسانیة المستخدمة في ھذا البحث بنفس االبعاد وتم تسلیحھا بشكل یضمن فشلھا 
النحناء، تم فحص جمیع البالطات في فضاء بسیط االسناد وبتسلیط حمل مركز في منتصف ھذه با

البالطات.أظھرت النتائج العملیة التي تم الحصول علیھا من النتائج المختبریة أن عملیة تقویة البالطات 
صى لالنحناء الخرسانیة باستخدام الیاف الكاربون البولیمریة ادت الى زیادة في قیمة التحمل االق

مقارنة بالبالطات الخرسانیة غیر  %)45-7() یصل مقدارھا بین Ultimate Loadsللبالطات (
تم أستعمال التحلیل الالخطي بواسطة العناصر المحددة  .المقواة باستخدام الیاف الكاربون البولیمریة

)Finite Elementsوتصرف ھذه  ) ثالثیة األبعاد كوسیلة عددیة للدراسة والتحري عن سلوك
) حیث تم في ھذا البرنامج تمثیل الثالث عشراالصدار  ANSYSالبالطات باستخدام البرنامج (

) بینما تم استخدام Solid 65االجزاء الخرسانیة باستخدام العناصر الطابوقیة ذات الثمانیة عقد (
البولیمریة وتم  ) لتمثیل شرائط الیاف الكاربون3D Shell 41العناصر القشریة ثالثیة االبعاد (

 إفتراض وجود ربط تام بین شرائط الیاف الكاربون البولیمیریة و سطح تماس البالطة الخرسانیة.




