
 

 

  دراسة العوامل المختلفة على تحمل العتبات الخرسانية المسلحة 
 ACIالجانبية المعرضة لعزم اللي والمصممة حسب المدونة االمريكية 

Code 318-11 

 

مشروع سنوي مقدم الى الجامعة التكنلوجية قسم هندسة البناء واالنشاءات فرع 
الهندسة االنشائية وهو جزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في علوم هندسة 

 البناء واالنشاءات

 

من قبل الطالب  

محمد حقي اسماعيل  

 

بأشراف  

د. ضياء حمودي  

 أ.م. رائد ابراهيم

ج  

و     

  

    ق

 ف  

 



 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

2T َماَواِت َوَما فِي ّهللاُ الَ إِلَـَه إِالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم الَ َتأُْخُذهُ ِسَنٌة َوالَ َنْوٌم لَُّه َما فِي السَّ
األَْرِض َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدهُ إِالَّ بِإِْذنِِه َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوالَ ُيِحيُطوَن 

َماَواِت َواألَْرَض َوالَ َيُؤوُدهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو  ُه السَّ ْن ِعْلِمِه إِالَّ بَِما َشاء َوِسَع ُكْرِسيُّ بَِشْيٍء مِّ
  2Tاْلَعلِيُّ اْلَعِظيمُ 

 صدق اهللا العظيم

  من سورة البقرة255                                                                         أية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



االهداء  
 بأسم الخالق الذي اضاء الكون بنوره البهي  ,الحمدهللا الذي علمنا ما ال نعلم وهيأ لنا من امرنا رشدا  

 ..... خالقي عز وجل

 

الى من ساندني منذ خطواتي االولى في هذه الحياه الى من علمني ان العلم حبا قبل ان يكون الزاما الى من  

افتخر بحمل اسمه الى قدوتي  

..... ابي الغالي  

 

الى من رأتني بقـلبها قبل عينيها وحملتني في احشائها قبل يديها الى من ساندتني في كل لحظة بدعائها الى  

رمز الحب والعطاء  

.... امي الغاليه  

 

الى من اختارها اهللا الكمل معها الطريق الى من هي لي العائلة والحبيبة والصديق  الى من سارت معي لتحقيق  

الحلم خطوه بخطوه بذرناه معا وحصدناه معا الى تؤام الروح  

.... شريكة حياتي  

 

الى االخوة الذين لم تلدهم امي الى من تحلوا بالوفـاء وتميزوا بالعطاء الى من معهم سعدت وبدرب الحياة سرت  

الى من كانوا معي على طريق الخير والنجاح  

.... اصدقـائي  

 

 

 



 كلمة شكر
خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى أعوام  ـو  البد لنا ونحن نخط

قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك  

 ... جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث األمة من جديد

وقبل أن نمضي تقدم أسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا  

 ... أقدس رسالة في الحياة

 ... إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة

 إلى جميع أساتذتنا األفـاضل
 

 :وأخص بالتقدير والشكر

 د. ضياء حمودي

 أ.م. رائد ابراهيم

 : قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمم بشراكم نقول لهلذانال

 "إن الحوت في البحر ، والطير في السماء ، ليصلون على معلم الناس الخير"

 يد المساعده في البحث وجمع المعلومات  و العون ومدو قدمنيذ المفه

 الشكر والتقدير  م   فـلهمشروع خير عون في اتمام هذا الي لوفكان

 

 

 

 



 

 الخالصة :-
ان الغرض من المشروع هو دراسة العوامل المؤثرة على عتبة خرسانية مسلحة جانبية عندما تتعرض 

لعزم لي خالص , ومن العوامل المؤثرة التي تم دراستها في مشروعنا هذا هو تأثير تغير مقاومة 
) وابعاد مقطع العتبة والغطاء الخرساني المحيط بالعتبة حيث تم دراسة تأثير ƒċاالنضغاط للخرسانة (

تغير كل متغير منفصالً عن تأثير بقية المتغيرات وتم ايجاد النسبة المئوية لتأثير كل متغير ,وتمت بعد 
ذلك رسم المنحنيات التي تمثل العالقات بين تلك العوامل والتغيرات في مقاومة العتبة لعزم اللي وبعد 

ذلك مقارنة النتائج واالستنتاج اي من هذه العوامل هو االكثر تأثير في زيادة مقاومة العتبة الخرسانية 
لعزوم اللي ووجد ان تغير عرض العتبة هو االكثر تأثيرا في زيادة مقاومة العتبة لعزوم اللي المسلطة 

. 
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   المقدمة1-1 2
  عزوم اللي2-1 3 الفصل االول 

  التسليح لعزوم اللي1-3 5
   ابعاد المقطع المستخدم في البحث2-1 7

 الفصل الثاني
 

 المعادالت التصميمية للعتبات الخرسانية المسلحة لمقاومة 2-2 8
 ACI Code 318-11عزم اللي وفق المدونة االمريكية 

  ćf تأثير زيادة مقاومة االنضغاط للخرسانة 3-1 10
 

 الفصل الثالث
  تأثير زيادة العمق الفعال للعتبة الخرسانية المسلحة3-2 15
  تأثير سمك الغطاء الخرساني3-3 20
 (falnge thickness)  تأثير تغير سمك الجناح للعتبة 3-4 24
  (b web) تأثير تغير عرض العتبة 3-5 29
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 الرموز والمصطلحات :-

 

 

 الوحدة التعريف الرمز
At مساحة حديد تسليح الكانات المقفلة mm² 
bw عرض العتبة mm 
d العمق الفعال للعتبة mm 
h ارتفاع العتبة mm 
ƒċ مقاومة انضغاط اسطوانة خرسانية N/mm² 
Vc مقاومة القص للخرسانة KN 
Tu عزم اللي KN.m 
Ph محيط المساحة المحصورة بين الكانات المقفلة mm 
Aoh المساحة المحصورة بين الكانات المقفلة mm² 

Tu(neg) عزم اللي المهمل KN.m 
Acp مساحة مقطع العتبة mm² 
Pcp محيط مقطع العتبة mm 
Aƪ مساحة حديد اللي الطولي mm² 
S المسافة بين الكانات المقفلة mm 

 

 


