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Abstract 

       In this research mechanical properties of high performance carbon fiber concrete 
are studied. The experimental work includes, producing high performance concrete 
using superplasticizer and condensed silica fume reinforced with different volume 
fractions (0%, 0.2%, 0.3%, 0.4% and 0.5%) of carbon fibers. The effect of chopped 
carbon fibers on the mechanical properties (compressive strength, splitting tensile and 
flexural strengths, and modulus of elasticity) of high performance concrete was also 
studied. Generally, the results show that the addition of carbon fibers improves the 
mechanical properties of high performance concrete. Also the results show that Using 
condensed silica fume as addition by weight of cement increases the compressive 
strength more than that as replacement by weight of cement. The percentages increase 
in compressive strength of concrete containing 15% silica fume as replacement and as 
addition by weight of cement are about 14% and 26% respectively. The addition of 
carbon fibers causes a slight increase in compressive strength and modulus of 
elasticity of high performance concrete when the fiber volume fraction increases, 
while the splitting tensile and flexural strengths shows a significant increase relative 
to the reference high performance concrete (without fiber). The percentage increase in 
splitting tensile and flexural strengths for high performance concrete with fiber 
volume fraction 0.5% at 28 days is about 45% and 46% respectively. 
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العالية االداءلخرسانة ألياف الكاربون  الخواص الميكانيكية  

  الخالصة

تض�من البرن�امج العمل�ي . دراسة الخواص الميكانيكية لخرس�انة ألي�اف الك�اربون عالي�ة اداءيشمل البحث         
 ,, %0.2, %0( وبنسب حجمية مختلفة المكثفة إنتاج خرسانة عالية ا'داء بإستخدام الملدن المتفوق وأبخرة السليكا

      ألي�اف الك�اربون عل�ى الخ�واص الميكانيكي�ة إض�افةت�م دراس�ة تأثير. الكاربون من ألياف) 0.5%, 0.4%  0.3%
  .للخرسانة عالية اداء )معامل المرونة, مقاومة انثناء, مقاومة الشد انشطاري, مقاومة انضغاط( 

كذلك  .ا'داء بأن إضافة ألياف الكاربون تحسن الخواص الميكانيكية للخرسانة عاليةبشكل عام فقد أظھرت النتائج 
كإضافة من وزن اسمنت تؤدي الى زيادة مقاومة انضغاط  المكثفة فإن النتائج بينت بأن إستخدام أبخرة السليكا

االنضغاط للخرسانة  كانت نسبة الزيادة في مقاومة. كبديل من وزن اسمنتبمقدار أكبر من إضافة أبخرة السليكا 

بينــت  .علـى التــوالي% 26و % 14وزن االســمنت بحــدود مـن  وكأضــافة أبخــرة السـليكا كبــديل% 15الحاويـة علــى 

النتائج إن إضافة أليـاف الكـاربون تـؤدي الـى زيـادة طفيفـة فـي مقاومـة االنضـغاط ومعامـل المرونـة للخرسـانة عاليـة 

االنثناء  االداء عند زيادة النسبة الحجمية لاللياف في حين تحدث زيادة مؤثرة في مقاومة الشد االنشطاري ومقاومة
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مقاومـة الشـد فـي  كانـت نسـبة الزيـادة). غيـر الحاويـة علـى االليـاف(  بالمقارنة مع الخرسانة عاليـة االداء المرجعيـة

يوم  28بعمر % 0.5ة على ألياف الكاربون بنسبة حجمية ياالنشطاري ومقاومة االنثناء للخرسانة عالية االداء الحاو 

 .على التوالي% 46و % 45حوالي 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


