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ABSTRACT 

    This work aims at assessing the behavior of self-compacted concrete (SCC) 

reinforced with hybrid recycled waste fibers (RWFSCC) in two-way slabs under 

static loading, Waste plastic fibers (PET) and metal cans fibers and hybrid fibers with 

aspect ratio (12.5) have been used with volumetric percentages (0.1%, 0.25% and 

0.4%) for each type of recycled fibers respectively, in addition to the reference 

mixture (free of fibers) for the purpose of comparison. The current study has been 

divided into two parts , the first part is focused on studying the effect of recycled 

fibers on the specified   mechanical properties, namely: the compressive strength and 

the splitting tensile strength of the hardened SCC, The second part included the study 

of  the behavior of concrete slabs under static loading .The results showed a slightly 

improvement in the compressive strength of mixtures that containing volumetric ratio 

(0.1%) of waste recycled fibers , also showed that the plastic fibers have improved 

both the splitting tensile strength ,as the ratio of the recycled fibers has increased, and 

the bending strength and toughness of the concrete slabs that containing the hybrid 

recycled fibers ,whereas the increasing of the metal recycled fibers ratio caused to 

reduce this increasing  and to give a negative effect on the structure of  SCC . 

Keywords: self-compacted concrete, plastic fibers PET, metal cans fibers, hybrid 

fibers. 

 

المعززة بألياف النفايات تصرف البالطات الخرسانية ذاتية الرص  ثنائية االتجاه 

 الهجينة تحت الحمل الساكن
 

 الخالصة 

المسلحة  ثنائية أالتجاهالخرسانة ذاتية الرص البالطات تهدف هذه الدراسة العملية إلى تقييم سلوك     

الياف  تمَّ إستخدام إذألحمال الساكنة ،تحت ا (RWFSCCبألياف النفايات الهجينة المعاد تدويرها )

والياف هجينة  من كال  العلب المعدنية للمشروبات الغازيةالياف ( وPET) البالستيكيةالفضالت 

 (𝑉𝑓()0.4%, 0.25% ,0.1%بنسب حجمية )و (12.5تبلغ ) (aspect ratio) وبنسبة باعيةالنوعين 

أللياف لغرض المقارنة ، تم إلى الخلطة المرجعية الخالية من ا، باإلضافة على التواليمن كل نوع 

األلياف المعادة على الخصائص ء األول منها على دراسة تأثير تقسيم الدراسة إلى جزئيين ، ركز الجز

الميكانيكية والتي تشمل )مقاومة اإلنضغاط ومقاومة شد اإلنشطار( للخرسانة ذاتية الرص المتصلبة ، 

شارت نتائج أتصرف البالطات الخرسانية تحت األحمال الساكنة .دراسة وتضّمن الجزء الثاني 

الفحوصات الميكانيكية إلى تحسن طفيف في مقاومة اإلنضغاط  للخلطات الحاوية على نسبة حجمية 
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وقد حّسنت ألياف البالستك من مقاومة االنشطار بزيادة نسبة أأللياف المعادة،( من األلياف 0.1%)

في البالطات الحاوية على الياف بالستيكية وهجينة معادة بينما  وزادت مقاومة اإلنثناءالمعادة ، 

تنخفض الزيادة بزيادة نسبة األلياف المعدنية المعادة  والتي لها تأثير سلبي على بنية الخرسانة ذاتية 

 الرص .  

  . األلياف الهجينة المعادة الياف معدنية ، الياف البالستك ، خرسانة ذاتية الرص،: الدالة الكلمات


