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Abstract: 
        This research work presents a nonlinear fin i t e element investigation on the 
behavior of high strength fiber reinforced concrete corbels. This investigation is 
carried out in order to get a better understanding of their behavior throughout the 
entire loading history. 
        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 terminate at the onset of crushing. In tension, a fixed 
smeared crack model has beens used.  
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 التحليل غري اخلطي بطريقة العناصر احملددة للكتائف اخلرسانية املسلحة عالية املقاومة واملعززة

  بااللياف الفوالذية
  :الخالصة  

تم في هذا البحث اختبار سلوك الكتائف الخرسانية المسلحة عالية المقاومة والمعززة باالليـاف             
التحليل غير الخطي بطريقـة العناصـر      والمعرضة الحمال القص باستخدام، انموذج       الفوالذية
هذا االنموذج استخدم للحصول على تفهم افضل لتصرف هذه االعضاء مـن خـالل              . المحددة

تم استخدام العنصر الطابوقي ذو العشرين عقدة لتمثيل الخرسانة ، امـا            .تاريخ التحميل الكامل  
لخرساني ثالثي االبعاد ،تم قضبان التسليح فقد مثلت كعناصر احادية البعد مطمورة في العنصر ا

  تمثيل 

الل دن ذو التقوی ة االنفعالی ة حی ث     -تصرف الخرسانة تحت تاثیر اجھادات الضغط باالنموذج الم رن    
 ل دن  –یتضمن ھذا االنموذج افتراض سلوكًا مرنًا للخرسانة في مستھل التحمیل یعقبھ س لوك م رن       

بمع دل انفع ال متزای د لح ین وص ول      االجھ ادات   عند حدوث التشقق ف ي الخرس انة ،ویس تمر تحم ل        
اما سلوك الخرسانة تح ت  .مرحلة  اللدونة التامة، وتنتھي ھذه المرحلة بحدوث تھشم في الخرسانة      

  .تاثیر اجھادات الشد فقد تم تبني انموذج التشقق المنتشر لتمثیلھ
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