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Abstract 
      The exposure of reinforced concrete slabs to high temperature causes changes 
in their structural behavior.  
      This work aims to study the post-heating behavior of self compacted concrete 
(SCC) regular (square) and irregular (trapezoidal) shaped flat plates and assessing 
the residual punching shear strength of these slabs. 
      Twenty four reduced scale reinforced concrete slab specimens divided into 
two main groups (square and trapezoidal slabs), each of which consists of twelve 
slab identical in size and shape but different in concrete compressive strength 
(30,50,70) MPa. These specimens are subjected to different temperature levels 
(100, 300, 500)  0C and still heated in that temperature level for one hour using an 
electric furnace and the results are compared with specimens tested at room 
temperature 25 0C. 
      The effect of specimen shape, heating level, concrete compressive strength on 
the punching shear resistance of slabs are discussed in details.  
    Results indicate that the reduction in punching shear strength is ranged between 
(0 and 16) %, for square slab, at maximum temperature exposure (500) 0C, while 
this rate is ranged between (6.3 and 40.4) % for trapezoidal slabs. This indicates 
that the punching shear resistance of regular shaped slabs is higher than that of 
irregular shaped slabs.  
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تاثير التدرج الحراري على مقاومة القص الثاقب للبالطات المنتظمة وغير 
 المنتظمة الشكل والمكونة من الخرسانة الذاتية الرص

 
  الخالصة

نية المسلحة الى درجات الحرارة العالية تسبب تغيرا واضحا ان تعرض البالطات الخرسا        
يهدف هذا البحث الى دراسة مقاومة القص الثاقب للبالطات الخرسانية ذاتية .   في اداء وظيفتها

باالضافة الى دراسة تاثير الحرارة على مقاومة القـص  , )منتظمة وغير منتظمة الشكل(الرص 
بالطة خرسانية مسلحة مقسمة الى مجموعتين  24الدراسة على تم اجراء . الثاقب لهذه البالطات

كل مجموعة تحتـوي  , )مربع وشبه منحرف( رئيسيتين تختلف عن بعضهما في شكل النموذج 
بالطة متماثلة في الشكل واالبعاد ولكن تختلف عن بعضها في مقاومـة االنضـغاط    12على 

اذج الى درجات حـرارة مختلفـة   تم تعريض جميع هذه النم.  MPa) 30,50,70(للخرسانة 
لمدة ساعة كاملة ثم تم مقارنتها مع تلك النماذج التي تم فحصها بدرجة  م0 ) )100,300,500(

درجة حـرارة الحـرق   , في هذا البحث تم دراسة تاثير شكل النموذج.  م0  25حرارة الغرفة 
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حيث لوحظ . مفصلومقاومة االنضغاط للكونكريت على مقاومة القص الثاقب للبالطات بشكل 
 -6،4(للبالطـات المربعـة و   )% 16-0(مقاومة القص الثاقب بمقـدار   انخفاض واضح في

، م0 ) 500(للنماذج الشبه منحرفة عند اعلى درجة حرارة تعرضت لها النماذج وهي )% 40،4
وهذا يدل على ان مقاومة القص الثاقب للبالطات المنتظمة الشكل اعلى منها للبالطات الغيـر  

  .تظمة الشكلمن
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