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Abstract 

 

This study presents an experimental and numerical investigation on the 

influence of embedded shearhead reinforcement (steel plate) on the punching 

shear strength of reinforced concrete slabs. 

  The experimental work includes the investigation and testing of one 

control slab and twenty half scale models of slab-column connection of 

(1000mm x 1000mm x 70mm) simply supported along the four edges.  The slabs 

were loaded by a central stub column. As well as, a series of tests carried out on 

construction materials and control specimens (cubes, cylinders and prisms).  

  

  Three groups of shearhead were used, first group (T) was made using a 

steel plate with  T-section stiffeners, the stiffeners were fabricated to be with two 

lines welded on the tension face of the plates. A second group (H) was made 

using a steel plate with connectors, the connectors were fabricated to be with hat 

shape welded on the tension face of the plates. A third group (TH) is a combined 

of group (T) and group (H). The main variables studied were the dimension, 

thickness, direction of steel plate  and  effect of  stiffeners , shear connector 

(number and distribution) on punching shear behaviour. 

 

All deformations were recorded and studied at various stages of loading, 

deflection at the centre of the slab, at distance (150 mm) from the centre of the 

slab in two directions and at the edge of the tested slab out of support. Concrete 

strain in the tension face of the slab, cracks were observed and recorded. 

Maximum crack width and stresses were calculated in the critical section of the 

tested slab. 

 The results show that ultimate load capacity at failure increases by (36.26%) 

over the reference slab for group TH, (16.48%) and (10.99%) for group T and 

group H  respectively .Also, the ultimate shear stress decreases about (30.09%) 
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below the reference slab for group T , (36.26%) and (25.29%) for group H and 

group TH respectively. 

 

The 8-node brick elements in (ANSYS) are used to represent the concrete , 

the steel bars are modeled as discrete axial members connected with concrete 

elements at shared nodes assuming perfect bond between the concrete and the 

steel. For shearhead plate, shear connectors and stiffeners , four-node shell 

elements are used. 

 

The results are obtained by finite element solutions and show good 

agreement with experimental results. 

 

the strains 
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 الخالصــــــــة
                 

 

   تقدم هذه الدراسة بحثا عملیا وتحلیلیا على البالطات المستویة التي تحتوي على 

 تسلیح قص مطمور. هذا التسلیح یتضمن استخدام صفائح حدیدیة مطمورة في البالطة.

 بالطة بإبعاد 20 و    یتضمن الجزء المختبري فحص عتبة سیطرة واحدة

)1000x1000x70( ملم ذات إسناد بسیط على حوافها األربعة وتم تسلیط األحمال على 

العمود ذو المقطع المربع في وسط البالطة. وكانت المتغیرات األساسیة هي: تأثیر أبعاد 

وسمك واتجاه الصفائح الحدیدیة و تأثیر عناصر التقویة وكذلك عدد وطریقة توزیع الروابط 

 القصیة المستخدمة في الصفائح الفوالذیة. 

 تضم البالطات ثالث مجامیع اختباریة . المجموعة األولى  :  فتتكون من صفیحة 

 لكال االتجاهین  (T) حرف حدیدیة مقواة بخطین مزدوجین من مقاطع  حدیدیة ذات مقطع 

المجموعة الثانیة روابط قصیة موزعة على سطح الصفیحة الحدیدیة. أما المجموعة الثالثة 

 فهي مركبة من المجموعتین األولى والثانیة.

) ملم من مركز البالطة و في 150تم قیاس الهطول في مركز البالطة, على مسافة (

حافة البالطة خارج المسند. تمت مراقبة التشققات, وتم قیاس االنفعاالت على سطح البالطة 

 الحرجة لكل بالطة اختباریة.المعرض للشد باالضافة الى حساب االجهادات على المقاطع 
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 وأبعاد سمك  بان خصائص المقاومة والتشوهات تتأثر نتیجة تغیرهرت النتائجاظ  

 قیمة الحمل  كذلك فأن الروابط القصیة. باإلضافة إلى وجود المقویات و, الحدیدیة لصفیحةا

 بالنسبة للمجموعة )% عن البالطة المرجعیة36.26االقصى عند الفشل ازدادت بمقدار(

للمجموعتین االولى والثانیة على )% 10.99 (و)% 16.48بمقدار(الثالثة بینما كانت الزیادة 

 ینتج عنه نقصان  الثاقب, كذلك فان استعمال الصفائح الحدیدیة كتسلیح للقص التوالي 

 بالنسبة للمجموعة االولى بینما )% عن البالطة المرجعیة30.09بمقدار( باجهادات القص

  للمجموعتین الثانیة و الثالثة على التوالي. )% 25.29 (و)% 36.26بمقدار(كانت الزیادة 
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للتقصي النظري لسـلوك السقوف المفحوصة مختبریا ، تم استخدام عناصر محددة 

).  لتمثیل األجزاء  ANSYSثالثیة االبعاد ال خطیة في برنامج العناصر المحددة (

الخرسانیة  حیث تم استخدام العناصر الطابوقیة ذات الثمانیة عقد،  و لتمثیل قضبان التسلیح 

). أما الصفائح الحدیدیة Discrete axial elementsاستخدمت عناصر محوریة منفصـــلة (

 والروابط القصیة و عناصر التقویة فقد تم تمثیلها باستخدام  عناصر قشریة ذات اربع نقاط.

 

أظهرت النتائج بشكل عام حصول توافق جید بین نتائج العناصر المحدودة مع النتائج 

 المختبریة .
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