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Abstract 
       This paper presents results of an experimental investigation involving eight 
tests on 1800mm long reinforced concrete (RC) beams strengthened in shear with 
externally bolted carbon fiber reinforced polymer (CFRP) composites. The overall 
objective of this study was to investigate the shear performance and failure modes 
of RC beams strengthened with externally fixed carbon FRP (CFRP) manufactured 
U-warp strips and the specific goal was to keep the CFRP strips working till the 
beam reaches its flexural failure because in most of the previous researches the 
CFRPs debonded from the concrete surface and the failure (separation) happened 
in the concrete. The variables investigated within this program included: CFRP 
spacing and number of CFRP layers. The experimental results indicated that the 
contribution of externally fixed CFRP strips to the shear capacity is significant and 
depends on the variables investigated. In all the beam specimens (with end 
anchorage) the debonding was not observed. 
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  اللدائن المقواةاستخداملخرسانية المسلحة الحرجة بالقص باعادة تاهيل العتبات ا

 CFRPبااللياف
  

  الخالصة
تتضمن هذه الدراسة نتائج الفحوصات التي اجريت على ثمانية عتبات خرسـانية مـسلحة                    
الدراسة بشكل  . CFRPملم مقواة بالقص باستخدام اللدائن المقواة بااللياف الكاربونية         1800بطول  

تبحث في تصرف العتبات وادائها واشكال الفشل بعد تقويتها باستخدام الصاموالت اي            عام كانت   
الغرض الرئيسي لهـذه الدراسـة هـو      . Uباستخدام الربط الميكانيكي بتصنيع شرائح على شكل        

معرفة كفاءة التسليح الخارجي للقص بواسطة اللدائن المقواة بااللياف المثبتة على سطح الخرسانة             
ض الذي وضعت من اجله وهو الوصول الى الفشل الحاصل نتيجة اجهادات االنثنـاء              الداء الغر 

هذا الفشل  , والنجاح في تحمل اجهادات القص المسلط وعدم انفصال طبقة اللدائن المقواة بااللياف           
وهـي  ) الـصالبة   (الذي اشار اليه معظم الباحثون بسبب االختالف في خواص المواد الثالثـة             

الخرسانة هي المادة االضعف ولكن المـادة  . دة الالصقة واللدائن المقوات بااللياف   الما, الخرسانة  
لذلك فان التثبيت الميكانيكي هو الحل االمثـل لنقـل   . الالصقة هي االقل صالدة بسبب قلة سمكها 

اظهـرت النتـائج العمليـة      . االجهادات من داخل العتبة الخرسانية الى اللدائن المقواة باالليـاف         
صلة بان النتائج التي تم الحصول عليها تتائر بالمتغيرات التي تم دراستها وفي كل النماذج               المستح

  .CFRPلم يالحظ انفصال 
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