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Abstract 

   In this research, nine orthotropically reinforced concrete (RC) rectangular slabs 
having various boundary restraints at the edges are tested under uniformly distributed 
load. The main aim of these tests is to show that when some or all edges of a slab are 
restrained against rotation and horizontal translation the ultimate load carrying capacity 
of the slab will be enhanced greatly above that suggested by the simple Johansen ,s yield 
line theory(1). For this purpose, a specially designed rig is constructed and used for 
providing slabs with various boundary restraints along their edges.  
   The results of tests, which are presented in the form of load-deflection curves plotted 
non-dimensionally, show that for restrained slabs the enhancement in load above 
Johansen ,s load ranges between 50% and 100% depending on the number and positions 
of the slab restrained edges. These results are also used to examine the accuracy of a 
recently submitted elastic-plastic theoretical model(2). 
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 في اُ مختلفاٌتسليحالشكل والمسلحة  للبالطات الخرسانية المستطيلة الفحوصات العملية

  حافات أسناد مختلفة ومسلط عليها حمل منتشر  وتمتلكاألتجاهين المتعامدين
  

  الخالصة
    في هذا البحث تم فحص تسع بالطات مستطيلة ومسلط عليها حمل منتشر وذات تسليح مختلف فـي         

الهدف الرئيسي من   . تعامدين مع األخذ بنظر األعتبار تغير حاالت األسناد لنهايات البالطة         األتجاهين الم 
هذه الفحوصات هو ألظهار أن البالطات الخرسانية المقيدة من الدوران والحركة الجانبية تعطـي قـوة                

لهذا الغرض تم أنشاء هيكل خـاص يـسمح بتغيـر           . )1(تحمل أعلى من نظرية خط الخضوع المبسطة      
  .االت األسناد لحافات البالطة ح

، أظهرت  الحمل و الهطول   بين النتائج المستحصلة من هذه الفحوصات على شكل عالقة       تم أظهارها       
 الـى  50%هذه النتائج بأن النسبة المؤية للزيادة في التحمل عن نظرية خط الخضوع يتراوح بمقـدار                

تم أستعمال النتائج العمليـة للمقارنـة مـع    . الطة باألعتماد على عدد وموقع الحافات المقيدة للب      %100
  . )2(اللدن -الطريقة النظرية للحل المرن 

    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

