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Abstract 

Reactive powder concrete (RPC) is a new type of ultra-high strength and high ductility 
concrete first developed in the 1990's in France. It is recognized as a revolutionary 
material that provides a combination of ductility, durability, and high strength.  In this 
research work the nonl inear f in i te  element investigation on the behavior of RPC 
beams is presented. This investigation is carried out in order to get a better 
understanding of their behavior throughout the entire loading history. Also, a 
numerical parametric study was carried out on the RPC beams to investigate the 
influence of fibrous concrete compressive strength  ( )cff ′  , tensile reinforcement ratio  

( )wρ  , fiber content ( Vf ) and shear span to effective depth ratio (a/d)  on the shear 

behavior and ultimate load capacity of these beams. 
        The three- dimensional 20-node brick elements are used to model the concrete, 
while the reinforcing bars are modeled as axial members embedded within the 
concrete brick elements. The compressive behavior of concrete is simulated by an 
elastic-plastic work-hardening model followed by a perfectly plastic response, which 
terminated at the onset of crushing. In tension, a fixed smeared crack model has been 
used.  
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لخطي بطريقة العناصر المحددة لعتبات خرسانة المساحيق الفعالة التحليل غير ا

  الفاشلة بالقص
  

  الخ�صة 
خرسانة المساحيق الفعالة ھي نوع جديد م�ن الخرس�انة ذات المقاوم�ة والمطيلي�ة العالي�ة الت�ي ت�م انتاجھ�ا ع�ام 

ف�ي ھ�ذا  .والديموم�ة والمقاوم�ة العالي�ةوقد تم تمييزھا كمادة جديدة توفر الترابط ب�ين المطيلي�ة .في فرنسا 1990
س�تخدام، انم�وذج التحلي�ل اب والمعرضة +حم�ال الق�ص عتبات خرسانة المساحيق الفعالة اختبار سلوك تم البحث

ھذا ا+نموذج استخدم للحصول على تفھم افضل لتصرف ھذه ا+عض�اء . غير الخطي بطريقة العناصر المحددة
في ھذه , المساحيق الفعالة خرسانة تم إجراء دراسة تحليلية على عتبات كذلك.  .من خ6ل تاريخ التحميل الكامل

 ،  ليالتس��ليح الط��و حدي�د الدراس�ة التحليلي��ة درس ت��أثير محت�وى ا+لي��اف ، مقاوم��ة ا+نض�غاط للخرس��انة ، نس��بة
اس�تخدام ت�م . لھ�ذه العتب�ات  س�لوك وخ�واص س�عة التحم�ل القص�وىعل�ى  نسبة فضاء الق�ص ال�ى العم�ق الفع�ال

العنص�ر الط�ابوقي ذو العش�رين عق�دة لتمثي��ل الخرس�انة ، ام�ا قض�بان التس�ليح فق��د مثل�ت كعناص�ر احادي�ة البع��د 
مطم��ورة ف��ي العنص��ر الخرس��اني ث6ث��ي ا+بع��اد ،ت��م تمثي��ل تص��رف الخرس��انة تح��ت ت��اثير اجھ��ادات الض��غط 

وذج افت�راض س�لوكاً مرن��اً للخرس�انة ف��ي الل��دن ذو التقوي�ة ا+نفعالي�ة حي��ث يتض�من ھ�ذا ا+نم��-ب�ا+نموذج الم�رن
لدن عن�د ح�دوث التش�قق ف�ي الخرس�انة ،ويس�تمر تحم�ل ا+جھ�ادات بمع�دل  –مستھل التحميل يعقبه سلوك مرن 

ام�ا س�لوك .انفعال متزايد لحين وصول مرحلة  اللدونة التامة، وتنتھي ھذه المرحلة بحدوث تھشم في الخرس�انة 
  .شد فقد تم تبني انموذج التشقق المنتشر لتمثيلهالخرسانة تحت تاثير اجھادات ال

 


