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 الملخص:

تخدام معادالت بشكل تقليدي باسالتي تحتوي على فتحات  العميقةاإلنشائية المناطق المضطربة في الجسور الخرسانية تم تصميم 

ضوح في تحديد بسبب عدم الو قد تم تقييدها استخدام أحكام القانون في للتطبيق عالمياً. التطور وغير قابلةتجريبية غير متشابهة 

 سليحعند استبدال قضبان التسليح المعدنية التقليدية بت أكثر تعقيدا تصبح المشكلة هذهقوة وأبعاد نموذج مقاومة الحمل المثالية. و

في السلوك اإلنشائي للجسور الخرسانية  تقريريبحث هذا ال للهياكل الخرسانية. االنشائي ة العمراطالغير معدني لتحسين المتانة و

ل نماذج خال قضبان البوليمر المقوى بألياف الزجاج من بقضبان مرّكبة من ومدعومة داخليًاالعميقة التي تحتوي على فتحات 

ة العميقة مع الجسور الخرساني لتصميم (شد والضغط)ال نماذج مختلفة باستخدام نظريةم تطوير ت. واختبارات تجريبييه تحليلية

"و "جمعية 2014األمريكية معهد الخرسانة “أحكام داخليًا بقضبان مركبة. تم تحليل هذه النماذج باستخدام  سلحةوبدون فتحات م

 نتائج البحث قدمت. باستخدام هذه النظريةتم إجراء تجارب معملية لفحص دقة وصحة طرق التصميم  ”.2012المجتمع الكندي 

فتحات في تواجد الاإلنشائية.  بساطة وتوحيد واقتصاد أكبر في إجراءات التصميم لحل كل المشاكل المعقدة وأدت إلىحالً متناسقاً 

فة القطع أدى وبشكل واضح الى انخفاض مقاومة قوى القطع او القص للجسور الخرسانية العميقة المسلحة داخليا بقضبان مسا

المقوى بألياف الزجاج حول الفتحات في الجسور الخرسانية العميقة أدى  رالبوليمر المقوى بألياف الزجاج. تركيب قضبان البوليم

ي سليح بشكل مائل بألياف البوليمر الزجاجية له تأثير أكبر عند تركيبه في الجزء العلوي والسفلالى تحسين استجابة قوى القطع. الت

من الفتحات. ولكن عند التسليح في الجزء العلوي فقط له تأثير أقل على تحسين قوى القطع. التسليح حول مناطق الفتحات بقضبان 

ة عمق هذه الفتحات. عمق الفتحات تأثيره أكبر على زيادة مقاومة القطع ألياف البوليمر الزجاجية يكون ذو تأثير أكبر عند زياد

الناتجة عن زيادة قوة الخرسانة من تأثير شكل وهيئة التسليح. عند زيادة القوة الخرسانية، فإن الجسور الخرسانية العميقة تتأثر 

األمريكية معهد الخرسانة “على أحكام نظرية الشد والضغط التي تعتمد  وبشكل واضح عندما يكون عمق الفتحات صغيرا.

" أدت إلى نتائج امنة للتنبؤ بسعة الحمولة االسمية للجسور المصمتة. هذه النظرية أدت 2012"و "جمعية المجتمع الكندي 2014

ستثناء اايضا الى نتائج صحيحة وامنة للتنبؤ بسعة الحمولة االسمية للجسور التي تتميز بدرجة قوة خرسانية أقل ولها فتحات ب

معهد الخرسانة “. نظرية الشد والضغط باستخدام أحكام %25عينتان حيث التخمين لسعة الحمولة االسمية لهما عالي بنسبة 

" أدت الى تخمين سعة الحمولة االسمية بشكل زائد للجسور الخرسانية العميقة التي تمتلك قوة خرسانية عالية. 2014األمريكية 

" أدت إلى نتائج امنة للتنبؤ بسعة الحمولة االسمية لكل  2012الكندي "جمعية المجتمع ام أحكام نظرية الشد والضغط باستخد

العينات. أما في الجسور الخرسانية العميقة التي تمتلك قوة خرسانية عالية فإن نظرية الشد والضغط كانت لها نتائج اقل امنا ولكن 

  أكثر دقة في نفس الوقت.
 

جسور خرسانية عميقة، الفتحات، التسليح باستخدام قضبان البوليمر المقوى بألياف الزجاج، نظرية الشد  مفاهيم البحث الرئيسية:

 والضغط.


