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ABSTRACT:    
    This paper represents an experimental program on the behavior of SCC columns 
under fire. The research includes testing reinforced SCC columns subjected to various 
loading levels and heating rates. Nine columns were tested under concentric and 
eccentric loading and two burning rates (400 and 700oC) for 1.5 hour period of 
exposure at 60 days age. The paper represents the main results including the residual 
ultimate load carrying capacity, maximum crack width, axial deformation, crack 
pattern, the measured concrete and steel temperatures and axial displacements. It was 
found that the predicted load carrying capacity of SCC columns by the three codes 
which are (ACI-318/08, BS-8110/97 and Canadian/84), was unstable after burning 
except for the BS Code equation which was able to predict load capacity after 
exposing to high fire temperature levels. Valuable conclusions on the effect of loads 
and heating on concrete explosive spalling are shown in the paper. 
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المصنوعة من الخرسانة الذاتیة الرص  المربعةالقصیرة االداء االنشائي لالعمدة 
 والمعرضة للحریق

 
  الخالصة

. المعرضة للحریقو SCC سلوك االعمدة الخرسانیة الذاتیة الرصلالبرنامج العملي  یمثل ھذا البحث       
تم فحص تسعة . مال وحرارة مختلفةیتضمن البحث فحص نماذج االعمدة المسلحة والمعرضة الى مستویات اح

 مستویات حرارة بمن نماذج االعمدة تحت محوریة التحمیل او المحوریة بال تمركزیة وعرضت الى لھب النار 
من خالل الفحوصات  .یوم 60ولفترة تعرض ساعة ونصف وبعمر  یةدرجة مئو) 700و  400(مختلفة 

تبقیة، عرض الشق االقصى، التشوه المحوري وانماط التشقق واالعمال المختبریة تم دراسة مقاومة االحمال الم
لقد وجدت النتائج العملیة ان . التعرض الى لھب النار المباشر وتم تسجیل وعرض ومناقشة النتائج دبل وبعق

للتنبؤ بمقاومة الحمل بعد التعرض للحریق ما عدا غیر قادرة ) ي، الكند، البریطانيیكيراالم(معادالت المدونات 
. ادلة المدونة البریطانیة تكون قادرة لتخمین الحمل االقصى بعد التعرض للحریق وبدرجات الحرارة العالیةمع

 SCCلوحظ تشضي القطع الخرسانیة العمدة الخرسانة الذاتیة الرص  ومن االستنتاجات الثمینة ایضأ لھذا البحث
 .والمعرضة للتأیر المزدوج الحمل والحرارة سویة
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