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Abstract 

On the wise of structural advantages of flat plate slab systems, the 
researches still deal with punching shear hazards and solution techniques for 
adopting a rational design comes from experimental investigations. Beside that 
there is a rapid development in production the high performance concretes using 
chemical additives and wide spectrum of different features fibers which avail 
additional options for the structural designers. 

The present work is an experimental study adopts the comparison between 
uniform concrete sections with specific strength and hybrid sections (consists of 
two different layers with different strength in the top half and the bottom one) to 
provide reinforced concrete flat plate slabs and conclude the more advantage 
option for improving their behaviors against eventual punching shear failure. 
Normal strength, high strength and fibrous concrete with (34, 48 and 21) MPa 
compressive strength respectively are used to produce the slabs in this study. 

The results revealed the preference of the high strength uniform section in 
improving the slab behavior besides increasing its ultimate load twice in 
comparison with a hybrid section contains high strength concrete at the top half 
only and there is no advantage from increasing the tension zone strength on the 
hybrid section slab behavior except the ductility. 
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 تأثير خواص المقطع العرضي على سلوك اللوحة المستوية
 الخالصة

على صعيد المزايا اإلنشائية لمنظومات بالطات األلواح المستوية، التزال األبحاث         
مستمرة بخصوص مخاطر القص الثاقب وسبل معالجته لغرض الخروج بتصميم مقبول 

لى جانب ذلك فإن التطور السريع في إنتاج الخرسانات عالية وإ. اعتماداً على التجارب العملية
األداء باستخدام المضافات الكيميائية وطيف واسع من األلياف ذات الصفات المتباينة يوفر 

  .خيارات إضافية للمصممين اإلنشائيين
ات مقاومة تعتمد الدراسة الحالية على مبدأ المقارنة بين النتائج العملية لمقاطع موحدة ذ        

معينة ومقاطع مهجنة تختلف فيها المقاومة بين النصفين األعلى واألسفل استخدمت إلنتاج 
بالطات خرسانية مسلحة على هيئة ألواح مستوية لغرض استنتاج الخيار األفضل لتحسين 

استخدمت خرسانة اعتيادية وخرسانة عالية . سلوك تلك البالطات تجاه فشل القص الثاقب
إلنتاج البالطات في  2ملم/نت) 21و  48، 34(أخرى ليفية بمقاومة إنضغاط قيمتها المقاومة و
  .هذه الدراسة

كشفت النتائج المختبرية أفضلية المقاطع الموحدة ذات المقاومة العالية في تحسين سلوك         
 البالطات إلى جانب زيادة حمل البالطة األقصى مرتين بقدر الزيادة المستحصلة من زيادة
مقاومة منطقة االنضغاط للبالطة مهجنة المقطع وكذلك فال فائدة من زيادة مقاومة منطقة الشد 

   .في تحسين تصرف البالطة مهجنة المقطع في ما عدا تحسين خاصية المطيلية
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