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Abstract 
      This research is devoted to investigate the behavior of spherical ferrocement slabs 
under flexural loading. The main parameters considered in the analysis are the 
thickness of the slab, vertical and horizontal diameters, and the effect of number of 
wire mesh layers on the behavior of spherical. 
Analysis was done using the finite element software ANSYS V. 11, which is used for 
solving several problems of structural engineering. The 8-node iso-parametric brick 
elements in ANSYS are used to represent the mortar, the wire mesh layers are 
considered as smeared layers elastic-perfectly plastic materials embedded within the 
brick elements by assuming perfect bond between the mortar and steel.  
An improvement was indicated in the behavior of the elements when changing the 
shape of the slab from straight to spherical slabs found in deflection about 64% (as 
indicated in ref. [1]). As well as increasing number of wire mesh layers from two to 
four and from two to six tend to increase the load capacity by 18% and 28% 
respectively. 
The increase in the thickness and the vertical diameter cause decrease in deflection to 
20% and 10% alternately. 
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  البالطات الفیروسمنتیھ ذات الشكل الكروي
  الخالصة

أحمال وك البالطات الكرويه تحت تأثير إن الهدف الرئيسي من هذا البحث هوالتحري عن سل      
و ، تغير القطر العمودي و القطر األفقي، المتغيرات الرئيسيه في التحليل هي سمك البالطه. اإلنحناء

  .يه على سلوك البالطه الكرويهالسلك مشبكاتت التأثير عدد طبقا
 11نسخه ANSYS)  (باالعتماد على برنامج جاهز تم التحليل باستخدام طريقة العناصر المحددة   
لقد اقترح موديل ثالثي االبعاد حيث استخدم العنصر  . المستخدم لتحليل المنشات الهندسية المختلفة 

حديد التسليح فقد مثل بعناصر محورية مطمورة أما  مونة السمنتالثماني عقد لتمثيل  يالطابوقي ذ
  .وحديد التسليح  مونة السمنتداخل العنصر الطابوقي وافتراض وجود ترابط تام بين 

مستويه إلى كرويه و ذلك بنسبة من بالطات الشكل بتغير وجد تحسن ملحوظ في تصرف العنصر 
الحديدي من  المشبكدد طبقات باإلضافة إلى زيادة ع. )[1]كما موضح في المصدر ( للهبوط 64%

على % 28، % 18طبقتان إلى أربعة و من طبقتان إلى ستة تؤدي إلى تحسين قابلية التحمل إلى 
يسبب نقصان بالهبوط إلى ) التقوس(كما أن الزيادة في سمك البالطة و اإلرتفاع العمودي . التعاقب 

  .على التوالي% 10، % 20
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