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کۆنکریتی سووک بە شێوەیەکی بەرفراوان لە کەرەستەکانی ئەندازیاری شارستانیدا 

بەکاردەهێنرێت بەهۆی کێشە سووکەکەیەوە بەراورد بە کۆنکرێتی ئاسایی. ئەم توێژینەوەیە 

لێکۆڵینەوە لە هەڵسوکەوتی چەمانەوەی بنمیچی تاک ئاراستەی دروسکراو لە کۆنکرێتی سووک 

 80ەکیانەی کە لێکۆڵینەوەیان لەسەر دەکرێت بریتین لە ئەستووری، لە دەکات. ئەو گۆڕاوە سەر

وە بەهێزکردن  0.014بۆ  0.0081ملم، ڕێژەی شیشی سەرەکی ڕاکێشان، لە نێوان  120ملم تا 

بە نەخش و شێوازی جیاواز. ماددەی   CFRPبە پۆلیمەر  بەهێزکراو بە ڕیشاڵی کاربۆنی

وەک  pumiceتی سووک بریتیە لە بەردی پومیسە پێشنیارکراو بۆ بەرهەمهێنانی کۆنکرێ

جێگرەوەی چەگری سروشتی. بەرنامەی تاقیکردنەوەکە پێکدێت لە دروستکردن و تاقیکردنەوەی 

لە ژێر چەمانەوەی چوار خاڵیدا تاکو خاڵی شکست. ڕەهەندی  نۆ نمونەی بنمیچی تاک ئاراستە

ملم و بە ئەستووری جیاواز. یەکێک لە نمونەکان  ٤٥٠ملم و پانی  ١٢٠٠نمونەکان برتیە لە درێژی 

بە کۆنکرێتی ئاسایی و بە نزیکەیی هەمان هێزی پەستان لەگەڵ هەشت نمونەی بنمیچی کێش 

 پوخته



 
 یاندنڕاگهتیی رایهبهڕێوهبه

ی نامه
  ر ی ماستهفۆڕیم زانیاریی تاوتوی 

 
 

. ئەنجامە تاقیکارییەکان دەریانخست کە نمونە سووک دروستکرا بە مەبەستی بەراوردکردن

دروستکراوەکان لە  کۆنکریتی سووک کارایی باشیان نیشانداوە و دەتوانن لەگەڵ بڕگەکانی 

 بگونجێن؛ بەاڵم، هەڵسوکەوتیان لەڕووی هەریەکە لە توانای بەرگەگرتن،  ACI 318-19 کۆدی

stiffness  راو لە کۆنکرێتی ئاسایی. بە کەمترە لە هەمان نمونەی دروستک چەمانەوەو

نمونە کێش سووکەکان زیاتر بوو لە نمونەی دروستکراو لە کۆنکرێتی   ductilityپێچەوانەوە، 

بووە هۆکاری زیادبوونێکی بەرچاو لە توانای CFRP ڕیشاڵی کاربۆنی  ئاسایی. بەهێزکردن بە

مونە بەهێزکراوەکان بە ، چونکە نductilityبەرگەگەتنی کۆتایی وە کەمبوونەوەیەکی گەورە لە 

کۆتایی بنمیچە بەهێزکراوەکان  بە  شکستیان هێنا. توانای بەرگەگرتنی لەناکاو شێوەیەکی زۆر

 بۆ دوو چین لە شریتی CFRP% ،138 بۆ بەهێزکردن بە یەک چین لە شریتی 115ڕێژەی %

CFRP% پێچانی تەواوی ڕووەکە بە  بۆ بەهێزکردن بە 171، وCFRP  یەکی زیادی کرد. لە ال

ملم بۆ بەهێزکردن  15.3ملیمەوە بۆ   27دیکەوە، چەمانەوەی نمونەکان لە  خاڵی ناوەڕاست لە 

ملم بۆ  12.03و  CFRP ملم بۆ دوو چین لە شریتی  CFRP ،11.32 بە یەک چین لە شریتی

 .کەمیکرد  CFRPپێچانی تەواوی ڕووەکە بە 

 

 مقارنة لوزنها امواد الهندسة المدنية نظرتستخدم الخرسانة خفيفة على نطاق واسع في 

العادية. هذا البحث يتناول دراسة السلوكيات االنحناء للبالطات الخرسانية أحادية االتجاه  بالخرسانة

هي سماكة تتراوح من  ذات الوزن الخفيف اإلنشائي. المتغیرات الرئیسیة التي اخذت بنظر االعتبار

وتقوية  0.014إلى  0.0081الشد الرئیسیة  تتراوح من  ملم ، ونسبة تسلیح 120ملم إلى  80

( باستخدام أنماط وتصميمات مختلفة. المادة CFRPبألياف الكاربون المقوى بصفائح البوليمر )

كبديل للركام الخشن الطبيعي. يتكون  (pumice)المقترحة إلنتاج الخرسانة خفيفة الوزن هي حجر 

ع عينات من البالطة أحادية االتجاه تحت أربع نقاط االنحناء البرنامج التجريبي من صب واختبار تس

 
 المخلص
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ملم في العرض وسماكات مختلفة. تم صب  450ملم في الطول ،  1200حتى الفشل. أبعاد العينات 

الثمانية األخرى  بالطات عينات مع اإحدى العينات بالخرسانة ذات الوزن الطبيعي بنفس القوة تقريب

 جيداة. أظهرت النتائج التجريبية أن عينات بالطات خفيفة أظهرت أداء خفيفة الوزن لغرض المقارن

؛ ومع ذلك ، فإن سلوكهم فيما يتعلق بقدرة  ACI 318-19 كود أحكام مع تتوافق أن ويمكن

أقل من نفس العينة مع الخرسانة ذات الوزن الطبيعي. هطول العتبة و  الحمولة القصوى، الصالبة

يونة العينات خفيفة أعلى من تلك الخاصة بالخرسانة ذات الوزن على العكس من ذلك، كانت ل

ولكن تقليل  في زيادة كبيرة في سعة التحميل القصوى CFRPالطبيعي. ساهم التقوية باستخدام 

٪ 115بنسبة  زاد التحمل األقصى .(brittle)بطريقة القصف  العينات المقواة الليونة ، حيث كسرت

٪ للتغليف 171، و  CFRP٪ لطبقتين من شرائط 138، و  CFRP شرائط لطبقة واحدة من

لطبقة واحدة  15.3 ملم إلى 27هطول العتبة من  . من ناحية أخرى ، انخفضCFRPالكامل لتقوية 

ملم للتغليف الكامل لتقوية  12.03و  CFRPلطبقتين من شرائط  11.32، و  CFRPمن شرائط 

CFRP. 

 

Light-weight concrete is widely used civil engineering materials due to its 

weight compared to normal concrete. This study investigates the flexural 

behaviors of structural lightweight concrete one-way slabs. The investigated 

parameters are thickness, ranging from 80 mm to 120 mm, reinforcement ratio, 

ranging from 0.0081 to 0.014 and strengthening with carbon fiber reinforced 

polymer (CFRP) sheets using different patterns and layout. The proposed material 

to produce lightweight concrete is pumice stone as a replacement for natural 

coarse aggregate. The experimental program consists of casting and testing nine 

one-way slab specimens under four points bending to failure.  The dimensions of 

the specimens are 1200 mm in length, 450 mm in width and different thicknesses. 
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One of the specimens was cast with normal weight concrete with almost the same 

strength with the other eight light weight slab specimens for the purpose of 

comparison. The experimental results showed that the light-weight slab specimens 

showed good performance and can conform the provisions of ACI 318-19 code; 

however, their behavior regarding ultimate load capacity, stiffness and deflection 

is lower than the same specimen with normal weight concrete.  On the contrary, 

the ductility of light-weight specimens was higher than those of normal weight 

concrete. Strengthening with CFRP contributed to a substantial increase in 

ultimate load capacity but reduction in ductility, as the strengthened specimens 

failed in a brittle manner. The ultimate load increased by %115 for one layer of 

CFRP strips, %138 for two layers of CFRP strips, and %171 for full wrap of 

CFRP strengthening. On the other hand, the mid-span deflection decreased from 

27 mm to 15.3 for one layer of CFRP strips, 11.32 for two layers of CFRP strips 

and 12.03 mm for full wrap of CFRP strengthening. 
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