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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 
  الھجينة تحت الحمل الساكن

 
  الخالصة 

المسلحة  ثنائية أالتجاهالخرسانة ذاتية الرص البالطات تھدف ھذه الدراسة العملية إلى تقييم سلوك     
الياف  تمَّ إستخدام إذألحمال الساكنة ،تحت ا )RWFSCCبألياف النفايات الھجينة المعاد تدويرھا (

والياف ھجينة  من كال  العلب المعدنية للمشروبات الغازيةالياف ) وPET( البالستيكيةالفضالت 
 )%0.1, %0.25 ,%0.4)(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 منھا 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 وھجينة معادة بينما  وزادت مقاومة اإلنثناءالمعادة ، 

تنخفض الزيادة بزيادة نسبة األلياف المعدنية المعادة  والتي لھا تأثير سلبي على بنية الخرسانة ذاتية 
  الرص .  
   . األلياف الھجينة المعادة الياف معدنية ، الياف البالستك ، خرسانة ذاتية الرص،: الدالة الكلمات

 
  :المقدمة 

تعتبر الخرسانة ذاتية الرص والخرسانة األعتيادية المتصلبة مادةً ھشة ، تمتلك مقاومة شد واطئة      
طريقة وأن من الصعب فھم  (Dangerous Sudden Failure)رـــوخطيذات فشل قصيف مفاجــئ 

الشد تحت األحمال ) فيھا وھي عرضه للكسر بقوى Micro cracks(تشكل ونمو التشققات الدقيقة 
طالة عمر الخرسانة الخدمي، طورت الخرسانه ذاتية الرص وإل الحركية والصدمية ولحل ھذه المشكله

، وقد تم في ھذا البحث إستخدام الياف معاد تدويرھا من نفايات محلية حيث [1] المسلحةبااللياف
مختلف القطاعات الصناعيه ينموا  اإلھتمام نحو التدوير الفعال لنفايات للبالستك المستھلك وغيرھا في

النفايات ھي ألسباب بيئية  ،وأن الغايه االساسية من استخدام الياف بوتيرة متسارعة في العقود االخيرة
ً الى دراسة مدى قدرة ھذه االلياف على تحسين الخواص  بالدرجة االساس ويھدف ھذا البحث ايظا

وتقييم السلوك  اإلنشائي للبالطات الثنائية االتجاة المعززة الميكانيكية للخرسانة ذاتية الرص الحاوية لھا 
  باأللياف المعادة .

 
  :الھدف من البحث 

ھدف البحث ھو دراسة التصرف االنشائي للبالطات الخرسانية ذاتية الرص ثنائية االتجاه المسلحة     
 Polyethylene( من األلياف المعاد تدويرھا من البولي أثيلين تريفثااليت نوعين مختلفينوالمعززة  ب

terephthalate PET( ) والعلب المعدنية للمشروبات الغازيةAluminium cans(  وبيان مدى،
لياف وبنسبة مزج ) من ھذه األ  %0.1 , %0.25 , %0.4) مختلفة (تأثير اضافة نسب حجمية (

بالستيكية على التوالي لكل نوع من  -) معدنية%100 , %0) و (%50 , %50و ( )0% , 100%(
،عن طريق  فحص البالطات الخرسانية تحت حمل نقطي ساكن وإيجاد الحمل انواع االلياف المعادة 

  االود  للبالطات وحساب قيم المتانة لمعرفة كفاءة ھذه البالطات . –األقصى ومنحني الحمل 
 

  : للبحث العملي البرنامج
  :المواد 

ً  متوفرة مواد البحث ھذا لخال أُستخدمت   ذات كفاءة عالية من حيث األداء الوظيفي.  محليا
  :السمنت

نتائج  )،Cresta( كرستة نوع الصنعالمحلي  البورتالندي االعتيادي راقيعال السمنت إستخدام تم    
،والخواص الكيميائية IQS No.5/1984 ([2]للمواصفة العراقية القياسية (فحصه كانت مطابقة 

  .)1والفيزيائية لھذا السمنت موضحة في الجدول رقم (
  :الركام الناعم 

 (mm 4.75) تم إستخدام رمل نھري من منطقة سامراء كركام ناعم بعد غربلته على منخل مقاس    
ً  ،إذ كان منطقة ،وضمن IQS No.45/1984( [3](لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية  الرمل مطابقا

  ) .              2.1التدرج الثالثة  وله معامل نعومة (
  : الركام الخشن

) من أحد مقالع الركام M.A.S (12.5mm)أستخدم في البحث ركام نھري مدور ذو مقاس أقصى (    
الطبيعي على نھر دجلة في منطقة سامراء وھو مناسب إلستخدامه في الخرسانة ذاتية الرص ،وكان 

  .   IQS No.45/1984([3](تدرج الركام الخشن مطابقاً للمواصفة العراقية 
  
  



    اه تصرف البالطات الخرسانية ذاتية الرص  ثنائية االتج    2016،.9العدد  A)،الجزء ( 34مجلة الھندسة والتكنولوجيا، المجلد
 المعززة بألياف النفايات الھجينة تحت الحمل الساكن                                                                                  

 
 

234 
 

  :ماء الخلط 
للبحث الحالي، وتم استخدامه في األعمال الخرسانية (Tap Water) أُستخدم ماء الشرب االعتيادي     

 في معالجة النماذج .
 المستخدم في البحث للسمنت) الخواص الكيميائية والفيزيائية 1جدول (

 
  :غبار السليكا

والذي يعتبر كناتج عرضي من (Sika-fume-HR) أستخدم في البحث غبار سليكا من نوع     
 مالئة  كمادة تستخدم الخرسانة في وھي مادة بوزوالنية فعالة جداً ،وعندما تستخدم السيلكون،صناعة 
(filler) السمنت حبيبات بين الفجوات الصغيرة من غبار السيليكا تمأل الدقائق إن إذ ، اسمنتية وكمادة 

 لتشكل االسمنت أماھة عملية من الناتج الكالسيوم ھيدروكسيد والركام ، وتتفاعل مع السمنت وبين
تطابق ھذه  و نفاذية وأقل وأقوى أكثف خرسانة تنتج وبالتالي التفاعل خالل اضافية كالسيوم سليكات

  .ASTMC1240-03([4]( االميركية المادة المواصفة
 

  :الملدن الفائق 
 للمـاء مقلل ملدن يعتبروالذي  )Sika ViscoCrete-5930( بأسم تم إستخدام المضاف المعروف    

والمتأخرة وھو ذو  األعمارالمبكرة في االنضغاط مقاومة زيادة يراد حيث ويستخدم لــدرجــــــــة فائقه
 تأثير فعال إلنتاج خرسانة ذاتية الرص عالية االنسياب وذات قابلية تشغيل جيدة ، اليحتوي ھذا

 للمواصفة مطابق وھو التسليح حديد تآكل على مركبات تساعد أي أو الكلوريدات المضاف  على
 .[5]( Type F and G) (ASTMC494-C494M/0) االمريكية

 
                                                                                                                                             : األلياف المعادة

  :ألياف البالستك المعادة 
ت الغازية المنتشرة تم إستخدام ألياف البالستك المعاد تدويرھا من قناني المياه المعدنية والمشروبا    

  Poly-ethylene terephthalate)( في السوق المحلية في العراق والمسماة بولي اثيلين تريفثااليت
ومعدل  (25mm)  والتي تم تقطيعھا يدويا بإنتظام على شكل الياف بمعدل طول  (PET) ويرمزلھا

Limit of Iraqi 
specification    No. 5/1984  

Content  %  Oxides composition  

- 
8% Max 

21% Max 
5% Max 
5 % Max 

2.5 %Max 
4 %Max 

1.5 %Max 
(0.66-1.02) 

60.45 
4.65 

20.11 
3.62 
4.1 

2.33 
2.72 
1.33 
0.89 

CaO 
Al2O3 
SiO2 
Fe2O3 

MgO 
SO3 

Loss on Ignition, (L.O.I) 
Insoluble material 

Lime Saturation Factor (L.S.F) 

Limit of Iraqi 
specification    No. 5/1984  

Test results Physical properties  

(230 m2/kg) lower limit 308 
Specific surface area (Blaine  method), 

(m2/kg) 

Not less than 45min 
Not more than 10 hrs 

2hrs : 15min 
4hrs : 10min 

Setting time (vacate apparatus) 
Initial setting, (hrs : min) 
Final setting, (hrs : min) 

Not less than 150 kg/cm2 

Not less than 230 kg/cm2 
295 
347 

Compressive strength (kg/cm2) 
For 3-day 
For 7-day 
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o( ونسبة باعية
يكانيكية لھذه اال

) تحضير الياف1

يائية والميكانيك

من صفائح األلو
عھا بمعدل طول

في ،وھي مبينة

) تحضير الياف2

m3)
dulus) MPa
4 h (%)

ure Tm
ε %
Pa (3-point 

Tensile)
Pa (Tensile

.العدد  A)،الجزء (
                     

و0.2mm) ك (
 الفيزيائية والمي

1الشكل (

خصائص الفيزي

:  
 مقطعة يدويا م
 والتي تم تقطيع

) 12.5دارھا (

2الشكل (

-Flexure)

)

34نولوجيا، المجلد
                      

) ومعدل سمك2
 ، والخصائص

) الخ2جدول (

:معدنية المعادة
ألياف مستقيمة
( 2100 kg/m،
بنسبة باعية مقد

Val
14  
17 
0.  
53 
18 

20  
4 

5 

جلة الھندسة والتكنو
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  :حديد التسليح 
مطابقة وكانت نتائج فحصه  لتسليح البالطات )6mmتم إستخدام حديد محزز أوكراني المنشأ بقطر(     

وسلّحت بإتجاھين بواقع ، )3مبينةفي الجدول رقم (الو[7])ASTM A615االمريكية (للمواصفة 
  .)12mmوغطاء خرساني مقداره ( الحديدية ملم بين القضبان )95وبمسافات ( قضبان لكل إتجاه6

  
 ) نتائج فحص حديد التسليح المستخدم3جدول (

Bars  
diameters (mm) 

Yield stress ( ) 
(MPa) 

Ultimate strength ( ) 
(MPa)  

Elongation%  Grade 
(MPa) 

6 621.81 720.34  6.4  520 

  

  إنتاج الخرسانة ذاتية الرص :
  الخلطات التجريبية :

لتصميم الخلطات الخرسانية ذاتية الرص ، حيث تم انتاج  EFNARC[8]تم إعتماد المواصفة     
مع تغيير في نسبة   ( ) الناعم الخشن ،الركام السمنت ،الركامخلطات بتثبيت كمية المواد االولية ( 10)(

أبخرة السيليكا ، نسبة الماء/المواد الناعمة وكذلك الملدن الفائق) لبيان تأثيرھا على تحقيق متطلبات 
وتم إختيار أفضل خلطة حققت متطلبات الرص الذاتي  الرص الذاتي من دون حدوث ظاھــرة االنعزال،

 Vمع ) وفحص الق (500mmبواسطة إجراء( فحص أنسياب الھطول و زمن الوصول الى القطر 
 ) لكل الخلطات التجريبية Lدقائق باإلضافة الى فحص الصندوق على شكل  5بعد  Vوفحص القمع 

ايام وإعتمادھا كخلطة مرجعية ، تفاصيل الخلطة ونتائج  7والتي حققت أعلى مقاومة انضغاط بعمر 
 . )4الفحوصات التي أجريت عليھا مبيّنة في الجدول رقم (

  
  المرجعية  ونتائج الفحوصات التي أجريت عليھا) تفاصيل الخلطة 4جدول (

  
  الخلطات الحاوية على االلياف المعادة :

لياف المعادة وبنسبة من األ)   %0.1 , %0.25 , %0.4مختلفة ( )نسب حجمية (تمت إضافة     
بالستيكية على التوالي لكل نوع  -) معدنية%100 , %0) و (%50 , %50و ( )%0 , %100مزج (

) للتغلب على تأثير االلياف على %4) الى (%3من انواع االلياف المعاده ، مع زيادة نسبة الملدن من (
قابلية التشغيل ،ثم تم إجراء فحوصات تحديد الخواص الطرية للخرسانة ذاتية الرص حسب المواصفة 

  .لكل خلطة من الخلطات الخرسانية EFNARC االوروبية 
 

  الصب والمعالجة :
لصب  )3الشكل رقم (كما في سھلة الفتح والتركيب  )mm 2(أستخدمت قوالب األلومينيوم بسمك      

وملئت القوالب  البالطات جميعھا بعد تنظيفھا وتزييت أوجھھا الداخلية لمنع التصاق الخرسانة

Quantities of Refrence Mix Ingredients (Kg/m3)  

Filler 
(%) 

SP 
(%) 
 

w/cm 
Ratio 

Powder 
Water 
 

F.A  C.A  
SP)(  

Kg/m3 
Density 

Kg/m3  Sika 
fume 

Cement 

10 3.00 0.34 45 450 170  900 750 14.85 
2329.8

5 

Fresh properties &Compressive Strength of SCC 

Flow 
(mm)  

Time       
flow 50cm 
(sec) 

 

V 
Funnel 

(sec) 

V 
Funnel-5min(sec)  

 

L-  
Box  

 

Compressive Strength 
(N/mm2 )at 7days 

730 4 8.55  11 0.977 42.5  
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سطح الخرسانة
لمتصلبة ولمنع

القوالب  تفتح  

ففي ،  يوما 2
ة المرجعية بما
سطوانات بقطر

  نماذج

                  

 فحص مقاومة
أحادي المحور

تم) ، و5 رقم (
وم محسوبة من

  بحث

سانية ذاتية الرص
ت الھجينة تحت ا

اذج و تسوية س
خرسانة غير ال

، بعدھا ساعة 

28صھا بعمر 
عادة والخرسانة

وثالثة اس) 15

) معالجة الن4(

                  

في إجراء 9]
حميلھا بإتجاه أ
وكما في الشكل

يو 28ت  بعمر

ارالمستخدم بالب

ف البالطات الخرس
ززة بألياف النفايا

بعد صب النما 
الخاء من سطح 

48  لمدة  غطاة

لفحص تمھيداً  )4
من االلياف المع
50*150*150

 لخرسانية .

الشكل           

                  

BS 1881 (9]
) ملم ،إذ تم تح

)2000 kNو (
 انواع الخلطات

االنشطا مة شد
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،مصدر إھتزاز
جنب تبخر الما

pمغ  ) وتركت

4ما في الشكل (
ت لكل نسبة م

mm 0(أبعاد
من الخلطات الخ

          نماذج

متصلبة  :      

1: part 116
150*150*1(

U) ذات سعة (
ت لكل نوع من

 .نة

النضغاط ومقاوم

.العدد  A)،الجزء (
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                                                            النتائج والمناقشة  :                                                                 
  الخصائص الطرية للخرسانة ذاتية الرص :

إنتاج خرسانة ذاتية الرص معززة باأللياف المعادة  الى إمكانية أشارت نتائج الفحوصات الطرية    
ب (المساحة السطحية )  من دون التأثير الكبير على قابلية التشغيل بسب%0.4ولحد نسبة حجمية (

والمرونة) العالية لأللياف المعادة مقارنة باأللياف المصنعة ، وإن الخصائص الطرية للخرسانة ذاتية 
) والياف العلب PETتأثير الياف البالستك (وإن بزيادة النسبة الحجمية لأللياف المعادة قليالً الرص تقل 

وھذه النتائج مطابقة  الخرسانة ذاتية الرص الطرية) لھما تأثير متقارب على خصائص Cansالمعدنية (
  .[12] لما توصل اليه الباحث

 
  مقاومة االنضغاط  

يوم لكافة الخلطات الحاوية على نسب مختلفة 28 تم اعتماد معدل مقاومة ثالثة مكعبات قياسية بعمر     
              أن الخلطة الخرسانية) يتبين 5ف المعادة ومن خالل النتائج المبينة في الجدول رقم (من أألليا

)C-SCC1) سجلت أعلى مقاومة انضغاط من بين جميع %0.1) الحاوية على الياف معدنية بنسبة (
) بينما تقل مقاومة االنضغاط كثيراً R-SCC) مقارنةً بالخلطة المرجعية (%7.82الخلطات بزيادة (

)، بسبب ضعف ھيكل المركب   %0.25، %0.4 للخلطات الحاوية على الياف معدنية بنسب (
أللياف لوجود فجوات كبيرة نتيجة تكون فقاعات ھوائية محصورة خرساني وقلة كثافته بزيادة نسبة اال

تحت الياف الصفائح  المعدنية والتي تستقر بشكل افقي في الخليط الخرساني بسبب شكلھا المقوس 
ر سلباً على تجانس الوسط المادي للمركب وعرضھا الكبير نسبيا مقارنة بااللياف المصنعة وھذا يؤث

) %0.25،  %0.1،أما الياف البالستك المعادة فقد حسنت مقاومة االنضغاط قليالً للنسب الحجمية (
افة الى مقاومتھا لنشوء ضة في منطقة الشق باإلدات المتولدوتحملھا لإلجھا بسبب تجسير الشقوق 

) macro crackالتطور الى مرحــلة الشقـوق الكبيـرة ( ) وتمنعھا منmicro crackالشقوق الدقيقــة (
. بالنسبة للخلطات الحاوية على نسب من االلياف الھجينة المعادة فقد بينت النتائج الحصول على مقاومة 

الحاويتين على  )HY-SCC8 ,HY-SCC7انضغاط أعلى بقليل من الخلطة المرجعية للخلطتين (
%) على التوالي وإنخفاض في مقاومة انضغاط الخلطة   0.25، %0.1الياف ھجينة بالنسب الحجمية (

)HY-SCC9( ) ويمكن أن نستنتج بأنه يمكن السيطرة على %0.4الحاوية على الياف ھجينة بنسبة (
انخفاض مقاومة االنضغاط الحاد للخلطات الحاوية على الياف معدنية بإضافة ألياف البالستك التي تقلل 

ً وأكثر كثافةً والتي تمتاز بمرونة كثيراً الفجوات الھوا ئية وتجعل الخرسانة ذاتية الرص أكثر تجانسا
  عالية مقارنة باأللياف المعدنية حيث تشترك معھا بمقاومة توسع وإمتداد الشقوق.

 
  مقاومة شد االنشطار 

جدول يوما لكافة الخلطات الخرسانية (والمبينة في ال 28أشارت نتائج فحص شد االنشطار بعمر      
الياف النفايات المعادة بأغلب النسب المضافة قد حسنت من مقاومة شد االنشطار للخرسانة بأن  )5رقم 

ذاتية الرص وبنسب متفاوتة ،حيث إزدادت مقاومة شد االنشطار للخلطات الحاوية على االلياف 
% على التوالي مقارنة  )21.01،  16.82بالنسب ( )%0.25،  %0.1( المعدنية بنسب حجمية

بسبب إعاقة نموا التشققات وزيادة وقوة التداخل والترابط بين االلياف  )R-SCC(بالخلطة المرجعية 
جزئين بسبب قلة محتوى االلياف و تبدأ ى المعدنية والمادة الرابطة مع مالحظة إنشطار االسطوانة ال
-Cإنخفضت مقاومة شد االنشطار للخلطة ( مقاومة شد االنشطار باالنخفاض بزيادة نسبة االلياف حيث

SCC3) بسبب ضعف ھيكل المركب الخرساني الناشئ عن وجود فجوات ھواء 9.88) بنسبة %(
وعلى العكس  ، الخرساني يؤثر سلبا على تجانس الوسط المادي للمركبمحصورة تحت أأللياف  مما 

اف وكانت أعلى زيادة في الخلطة من ذلك فقد إزدادت مقاومة شد اإلنشطار مع زيادة محتوى االلي
) مقارنة بالخلطة المرجعية ، نفس %46.43) بزيادة بلغت (%0.4الحاوية على الياف بالستك بنسبة (

ويمكن تفسير ھذه بالستيكية)  - السلوك قد تم مالحظته في الخلطات الحاوية على الياف ھجينة (معدنية 
ترابط مكونات الخرسانة وتعمل بمبدأ مشابه لعملية  الزيادة الى أن الياف البالستك تعمل على زيادة

  .التسليح وتعمل كوسط ناقل لإلجھادات في منطقة التشققات
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 ) مقاومة االنضغاط ومقاومة شد االنشطار5جدول ( 

  
 

  :سلوك االنثناء للبالطات الخرسانية ذاتية الرص ثنائية االتجاه المسلحة والعززة باأللياف المعادة 
الخرسانية ذاتية الرص الھدف الرئيسي من ھذه الدراسة ھو  لتقييم سلوك االنثناء للبالطات إّن       

ثنائية االتجاه المعززة باأللياف البالستيكية والمعدنية المعادة ،جميع البالطات لھا نفس االبعاد والتسليح 
األود) عند مركز البالطة وتحديد الحمل االقصى -،وتم تقييم نتائج الفحوصات إستناداً لمنحني (الحمل

  . سليح باأللياف المعادةوحساب المطيلية والمتانة لمعرفة كفاءة الت
 

  الحمل األقصى للبالطات 
ھنا سيتم توضيح تأثير الياف النفايات المعادة على مقدار أعلى حمل يمكن ان تتحملة البالطة قبل أن      

 ً وذلك عن طريق تسليط حمل نقطي في مركز فضاء البالطة إذ تم الحصول على قيم الحمل  ،تفشل نھائيا
والجدول  )9) و(8) و(7رقمية دقيقة وخزن النتائج طول مدة الفحص، االشكال (واألود من مقاييس 

فعند بدأ تسليط  تبين النتائج التي تم الحصول عليھا من فحص البالطات تحت الحمل الساكن ، )6رقم (
ابتداءاً من المركز بإتجاه  )tension zoneالحمل تظھر التشققات الدقيقة اسفل البالطة في منطقة الشد (

والتي تتضح من خالل المساند وبزيادة التحميل تصل قضبان حديد التسليح الى مرحلة الخضوع 
فتتسع التشققات ويزداد عمقھا لتصل الى االود في منتصف البالطة الخرسانية ، –منحنيات الحمل 

الحصول على أعلى حمل أقصى  منطقة االنضغاط فيحدث الفشل النھائي عند الحمل االقصى ، وقد تم
وھذه )%0.4) و الياف ھجينة بنسبة (%0.25في البالطات الحاوية على الياف بالستيكية بنسبة (

الزيادة يمكن أن تعزى الى التحسن الكبير في مقاومة الشد للخرسانة الحاوية على ھذه االلياف مع زيادة 
االلياف في الخلطة تؤدي الى زيادة قوة الترابط زيادة النسبة الحجمية من نسبة الحجمية لأللياف وإن 

قابلية إضافةً الى  للمادة الرابطة في الخرسانة ، ويؤدي ھذا إلى عرقلة انتشار الشقوق في كتلة المركب
ھذه االلياف العالية على االنفعال أكثر من الخرسانة فأنھا ستزيد من الحمل االقصى لمقاومة 

  .،بينما كانت الزيادة قليلة في الحمل االقصى للبالطات الحاوية على الياف معدنية اإلنثناء
  
 

Siplitting tensile 
strength (28) day 

( )  MPa  
 

Comp. - strength (28) 
day ( ) MPa  

 

Vf 
(%) 

Fiber   
type 

Mix code #  

 R-SCC 1 ـــــ 0 59.05 3.34

3.884 63.67 0.1  
100% 
Cans 

fibers 

C-SCC1  2 

4.042 53.46 0.25 C-SCC2  3 

3.01 48.41 0.4 C-SCC3  4 

4.5 60.42 0.1  
100% 

PET 
fibers 

P-SCC4  5 

4.61 61.63 0.25 P-SCC5  6 

4.891 57.11 0.4 P-SCC6  7 

3.812 60.11 0.1 50%  
Cans 
50%+ 
PET  

HY-SCC7  8 

4.06 60.83 0.25 HY-SCC8  9  

4.316 52.22 0.4 HY-SCC9  10 
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 ھجينة مقارنةً 

شد فشل( نثناء
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HY-SCC  8
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HY-SCC  
1
0 

سانية ذاتية الرص
ت الھجينة تحت ا

بأاللياف الھ لحة

  خرسانية

ان ھو فشل صة
سحق يليهِ  يح
ياُل  الحالية  ة
وبمن المركز طة
ً إ أكثر ن  تساعا
مع ھو وكما انة

0 1

Vf 

0.0 % C

0.1 % 1

0.25 
% 2

0.4 % 3

0.1 % 4

0.25 
% 5

0.4 % 6

0.1 % C7

0.25 
% C8

0.4 % C9

ف البالطات الخرس
ززة بألياف النفايا

المسل خرسانية
 ية

ة للبالطات الخر
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التسلي حديد وع

الدراسة  جاميع
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الخ البالطات ف
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من أستمراريتھا  حّدتساھمت في تقليل عدد الشقوق وأما االلياف المعادة فقد الشد ، مقاومة في
 و )a-10( وكما مبين في الشكل وساعدت على عدم تحويل التشققات الدقيقة إلى تشققات رئيسية ،

)10-b(. 
  

  

  

  
  

  ) : أنماط الفشل في البالطات الخرسانية المعززة بألياف النفايات الھجينهa-10الشكل (
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  ) : أنماط الفشل في البالطات الخرسانية المعززة بألياف النفايات الھجينه.b-10( الشكل
  
  

  :اإلستنتجات
 من خالل الفحوصات المختبرية للخرسانة ذاتية الرص المسلحة بألياف النفايات المعاد تدويرھا ،

  التوصل الى أإلستنتاجات االتية :وإستناداً الى النتائج التي تم الحصول عليھا تم 
) أدت الى %0.25و %0.1إّن إضافة الياف البالستك المعادة والياف ھجينة بالنسب الحجمية (     1-

،بينما إنخفضت مقاومة االنضغاط للنسبة الحجمية  للمكعبات الخرسانية زيادة طفيفة بمقاومة االنضغاط
المعدنية المعادة أعطت ) من االلياف %0.1مقارنة بالخرسانة المرجعية ،وقد وجَد انَّ إضافة ( )0.4%(

) مقابل إنخفاض كبير في مقاومة االنضغاط للنسب %7.82أعلى زيادة في مقاومة االنضغاط بنسبة (
  مقارنة بالخرسانة المرجعية . اف المعدنيةمن االلي )%0.25 , %0.4(الحجمية 

قد زاد من ) %0.4 و%0.25 و %0.1إّن إضافة الياف البالستك المعادة بالنسب الحجمية (    -2
على التوالي مقارنة بالخرسانة  )%46.43،  38.02،  34.73بالنسب (مقاومة شد االنشطار كثيراً و

المرجعية ،وبنسب زيادة أقل بالنسبة لاللياف الھجينة ،كما تحسنت مقاومة شد االنشطار للخلطات 
خلطة ذات المحتوى ) وتنخفض قليالً لل%0.25و %0.1الحاوية على الياف معدنية بالنسب الحجمية (

  .لنفس الخلطة )%0.4الحجمي (
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بيّنت النتائج أن إضافة أأللياف المعادة لھا تأثير إيجابي على مقدار الحمل أألقصى للبالطات    -3

يزداد الحمل األقصى لمقاومة االنثناء في البالطات الخرسانية المسلحة  ،وتحسين سلوكھا تحت االنثناء
المعززة باأللياف الھجينة المعادة بزيادة النسبة الحجمية لأللياف وكانت أعلى نسبة زيادةً بالمقارنة مع 

ة من أأللياف الھجينة المعاد )%0.4) عند النسبة الحجمية (%26.07البالطة الخالية من األلياف ھي (
وتحدث ھذه الزيادة التدريجية في المرحلة التي تلي الخضوع بسبب مقاومة اجھادات الشد المتولدة في 

) %0.25و %0.1الشقوق، أما االلياف البالستيكية والمعدنية فقد زاد الحمل االقصى للنسب الحجمية (
  ثم تقل الزيادة بزيادة النسبة الحجمية .

أللياف المعدنية والبالستيكية المعادة المستخدمة في ھذه الدراسة تفشل باإلنسحاب من الشقوق ا    -4
تم مالحظة حصول فشل إنكسار إذ من االلياف المعدنية  %0.1تحت تأثير قوى الشد (عدا النسبة 

طات لبعض االلياف) وھذا يتطلب طاقة إضافية ، لذلك فقد تحسنت المتانة الكلية لحد الفشل للبال
، بينما تقل الزيادة في المتانة مع كية والھجينة المعادة بزيادة النسبة الحجمية ززة بااللياف البالستيالمع

  زيادة المحتوى الحجمي لاللياف المعدنية المعادة .
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