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Abstract 
This research study involves experimental and theoretical investigations of the 

behavior of flexural debonding of carbon fiber reinforced polymer (CFRP) laminates 
with steel anchorages. A total of nine reinforced concrete beam specimens with cross 
section of (150mm width by 250mm height and 2000mm length) were investigated in 
this study to observe the flexural strength of each one. Eight beam specimens were 
strengthened with CFRP laminates and one beam specimen was tested without 
strengthening. The experimental results showed that the use of CFRP strips as external 
strengthening has significant positive effect on ultimate loads, crack patterns and 
deflections. The percent of increasing of the ultimate load capacity can be increased by 
about 65% when using two layers of CFRP strips instead of one layer. The ultimate 
load is increased by about 118% for the beams strengthened with bonded CFRP and 
external anchorage with respect to the reference beam. Three-dimensional nonlinear 
finite element analysis (i.e. ANSYS - version  9.0 computer program ) is used to 
investigate the performance of reinforced concrete beams strengthened with CFRP. 
The comparison between the numerical and the experimental results asserted that good 
validity of the numerical analysis and the methodology developed in this study. 
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تأثير اإلرساء على سلوك العتبات الخرسانية المسلحة و المقواة بألياف الكاربون 

 البوليميرية في اإلنحناء
  الخالصــة

ان هذا البحث يتضمن دراسة عملية و نظرية  لسلوك العتبات الخرسانية المسلحة و المدعمة 
نيـة  المقواة باإلرساء الحديـدي  البوليمرية على طول الوجه السفلي للعتبة و  بأشرطة الياف الكاربون

مسلحة مختبرياً ذات مقطع ثابت تم فحص تسع نماذج لعتبات خرسانية  .لمنع اإلنفصال بتأثير االنحناء
لتحـري أجهـادات اإلنحنـاء    ) ملم طول العتبـة  2000ملم ارتفاع،  250ملم عرض،  150(بأبعاد 
بوليميرية و ترك عتبة بدون تدعيم كمصـدر  تم تدعيم ثمان عتبات بشرائح الياف الكاربون ال. المتولدة

أن النتائج العملية أظهرت ان استخدام شرائح االلياف الكاربونية ذو تأثير ايجابي  .لمقارنة النتائج معها
أظهرت هذه الدراسة بأن . و كبير على سلوك العتبات الخرسانية المسلحة و المعرضة لعزوم االنحناء

عنـد اسـتخدام   % 65عززت بشكل متزايد و ملحوظ الى حـوالي  سعة التحمل االقصى للعتبات قد 
مقاومة االنحناء للعتبات أظهرت زيادة ملموسـة  . طبقتين من االلياف الكاربونية بدالً من طبقة واحدة

للعتبات المدعمة بألياف الكاربون البوليميريـة و المقـواة   % 118أيضاً و بشكل متميز يصل الى حد 
تم أستعمال  التحليل الالخطي بواسطة . مقارنة بالعتبة الغير مدعمة او مقواةأيضاً باالرساء الخارجي 

العناصر الثالثية االبعاد لتحري اداء العتبات الخرسـانية المسـلحة و المدعمـة بأليـاف الكـاربون      
المقارنة .  V9.0  ANSYSأستعمل البرنامج الحاسوبي. البوليميرية و المقواة بإرساء الحديد الخارجي

.ين النتائج النظرية و العملية المستحصلة  أكدت صـالحية التحليـل العـددي بشـكل واضـح     ما ب
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