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Abstract 
In this paper a model for the shear capacity of rectangular reinforced 

concrete beams is proposed. This modeling depends on statistical analysis for 101 
experimental results from literatures, as will be indicated. These results are pure 
shear results and shear resistance is predicted by concrete only (without shear 
reinforcement). 
The ACI approach for predicting shear strength as the sum of diagonal cracking 
and 45◦ degree truss model predicts the shear strength of beams, with an average of 
experimental to predicted shear strength ratio of 1.4 with a coefficient of variation 
of 46.7%. 
In this study, experimental pure shear test results as much as possible are revised to 
study the shear behavior and then modeling it using statistical analysis, to reduce 
the ratio and coefficient of variation. This model gives average ratio of 1.003 and 
coefficient of variation of 20.90%. 
Also in this study, all the factors effecting shear capacity are introduced with 
separate modeling. These factors are, concrete compression strength (fc'), beam 
width (b), size of aggregate (da), shear span to depth ratio (a/d), and percentage of 
longitudinal reinforcement. 
Then assembly model for shear strength containing all these factors is presented 
and compared with experimental results. 
 

  مقاومة القص في العتبات الخرسانية المستطيلة المقطع
  الخالصة

سة تم تقديم نموذجا رياضيا اليجاد مقاومة القص للعتبات الخرسانية في هذه الدرا
نتيجة فحص ) 101(يعتمد هذا  النموذج الرياضي على التحليل االحصائي لـ,المستطيلة المقطع

هذه النتائج هي للقص المجرد وان مقاومة , كما ستوضح الحقا, استخرجت من البحوث السابقة
  ).ال يوجد تسليح قص (القص تقتصر على الكونكريت فقط

 معادالت المعهد االمريكي للخرسانة اليجاد مقاومة القص مكون من مجموع التشققات القطرية 
وكان معدل النتائج المختبرية مقسوما على مقاومة القص ,  درجة لنموذج الجملون45مع 

ممكن في هذه الدراسة تم جمع اكبر عدد %46  مع معامل تغير 1.4 هي ACIالمستخرجة من 
من الفحوصات المختبرية للقص المجرد لدراسة تصرفها ومن ثم وضعها في معادالت لتقليل 

  1.003يعطي نسبة معدل مقداره , وقد وجد النموذج الرياضي المقترح,النسبة ومعامل التباين 
  . %20.90ومعامل تغير مقداره

القص للعتبات باالضافة الى ذلك تم استعراض كل المعامالت المؤثرة على مقاومة 
, حجم الحصى , عرض العتبة , مقاومة االنضغاط , والمعامالت هي , وعمل نموذج رياضي

  .واخيرا نسبة حديد التسليح الطولي, نسبة فضاء القص الى العمق الفعال 
  .واخيرا تم عمل نموذج رياضي يغطي كل هذه المعامالت ومقارنتها بنتائج الفحوصات العملية
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