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ABSTRACT 
   Openings in slabs are usually required for plumbing, fire protection pipes, and ventilation ducts and 
air conditioning. 
  This study presents an experimental investigation on the influence of openings on the punching 
shear strength of high reinforced concrete flat plates. Five models of slab-column connection of 
(1000 x 1000 x 70mm) simply supported along the four edges are tested. The slabs are loaded 
concentrically by a central stub column. The main variables studied are the size(100x100mm and 
200x100mm)and location(at 35 mm , at 135mm from center of slab and at the corner of slab) of the 
openings and used steam curing method. 
Experimental results are recorded and studied at various stages of loading, deflection at the center of 
the slab, at distance (150mm) from the center of the slab in two directions and at the edge of the 
tested slab out of support. First cracking load and ultimate load capacity are also recorded. 
Keywords: Self-compacting concrete, High strength R.C., Openings in slabs, Steam curing, Effect of 
size and location of openings and Critical section b0. 

 

 المقاومة الخرسانيةباستخدام محورية التحميل والتصرف اإلنشائي للبالطات المسطحة  سلوكال
  المعالجة بالبخار تمع و بدون الفتحاذات الرص الذاتي العالية 

  
  الخالصة

يقدم ھذا  التكيفالحماية من النار، قنوات التھوية و الحرارة و  أنابيبالفتحات في السقوف تستخدم عادة للسباكة،      
  المستوية للقص الثاقب. الخرسانةالفتحات على مقاومة السقوف  لتأثيرالبحث دراسة عملية 

على  األحمالوتم تسليط ملم   70× 1000×1000 أبعادذات  بسيطة االسناد الدراسة على خمسة بالطات أجريت    
وتمت معالجة  و موقع الفتحات أبعادھي:شكل ، األساسيةكانت المتغيرات العمود ذو المقطع المربع في وسط البالطة.

  .النماذج بأستخدام البخار
ملم وأخذ مواقع مختلفة  100× 200و  ملم 100×100(بأخذ ابعاد مختلفة للفتحاتتم قياس و دراسة كل المتغيرات   

عند مختلف مراحل التحميل حيث تم قياس ) و في زاوية البالطة ملم من مركز البالطة 135ملم :35على مسافة  للفتحات
ملم من مركز البالطة في كال االتجاھين و على الحافة خارج المسند،وتم  150ركز البالطة،وعلى مسافة الھطول في م

  مالحظة التشققات. معالنھائي واالقصى الحمل الذي يظھر به اول تشقق و الحمل تسجيل 
  
  

 


