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ABSTRACT 
     This paper presents an experimental investigation on the flexural behavior of 
reinforced concrete slabs under one way bending. Sixteen simply supported slabs of 
dimensions 1000mm×450mm×50 or 70mm were manufactured and tested. Twelve 
slabs were constructed using self compacting concrete (SCC) and four using 
conventional concrete (CC). Four variables were adopted to investigate slabs 
behavior: type of concrete (CC or SCC), longitudinal steel ratio (ρ), slab thickness (t) 
and steel fiber ratio (Vf). Test results showed that slab thickness (t) was the most 
effective factor in increasing ultimate load (Pu) of SCC slabs (up to 111%) as 
compared to the longitudinal steel ratio (ρ) and steel fiber ratio (Vf) with ΔPu up to 
64% and 75%, respectively. Results also showed that using steel fiber in SCC up to 
0.8% reduces its filling and passing abilities but it still satisfies the requirements of 
SCC specifications. In contrast, steel fiber increase compressive strength and 
modulus of rupture of SCC up to 10% and 60%, respectively. 
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االنحناء تأثير تحت  فوالذسلوك بالطات الخرسانة ذاتية الرص المسلحة بالياف ال
  تجاهاحادي اال
  

  الخالصة
الخرسانية المسلحة تحت تاثير او السقوف ناء للبالطات حيقدم ھذا البحث تحريا مختبريا عن سلوك االن     

او  50ملم *450ملم *1000و فحص ست عشرة بالطة بسيطة االسناد بابعاد االنحناء احادي االتجاه. تم تصنيع 
و اربع بالطات من الخرسانة التقليدية  )SCCملم. صنعت اثنتا عشرة بالطة من الخرسانة ذاتية الرص (70

)CC) تم اعتماد اربعة متغيرات لدراسة سلوك البالطات و ھي نوع الخرسانة .(SCC  اوCC و نسبة الفوالذ (
). اظھرت نتائج الفحوص ان سمك البالطة كان Vf) و نسبة الياف الفوالذ (t) و سمك البالطة (ρطولي (ال

%) 111) لبالطات الخرسانة ذاتية الرص (زيادة تصل الى Puالعامل االكثر تاثيرا في زيادة الحمل االقصى (
% 75% و 64كانت الزيادة تصل الى ) حيث Vf) و نسبة الياف الفوالذ (ρبالمقارنة مع نسبة الفوالذ الطولي (
% قلل قابليتي الملىء و 0.8بنسبة تصل  SCCان استخدام الياف الفوالذ في  على التوالي. كما اظھرت النتائج

يحقق متطلبات مواصفات الخرسانة ذاتية الرص. بالمقابل فان الياف الفوالذ زادت مقاومة  ما زالالعبور اال انه 
  % على التوالي.60% و 10بنسب تصل الى االنضغاط و معاير الكسر 

  
 


