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Abstract 
         Construction joints are stopping places in the process of placing concrete, and 
they are required because in many structures it is impractical to place concrete in one 
continuous operation. The amount of concrete that can be placed at one time is 
governed by batching and mixing capacity and by the strength of the formwork. A 
good construction joint should provide adequate flexural and shear continuity through 
the interface. 
       In this study, available experimental tests were analyzed by using a nonlinear 
three-dimensional finite element ANSYS computer program (v. 9). In addition an 
interface model was proposed for the transverse construction joints.   
       Six beams with different transverse construction joints at mid-span as well as to 
one reference beam without joint are analyzed. The reliability of the model is 
demonstrated by comparison with the experiment and alternative numerical analysis 
which shows 5-7% difference.  
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 التقييم االنشائي للمفاصل االنشائية العمودية للعتبات الخرسانية المسلحة
  :لخالصةا

إن المفاصل اإلنشائية هي عبارة عن مناطق التوقف في عملية صب الخرسانة وهي ضرورية       
إن مقدار الخرسانة التي  .واحدةالخرسانة على مرحلة  افي عديد من المنشآت التي ال يمكن فيها صب

المفصل و. يمكن صبها يعتمد على السعة اإلنتاجية وسعة الخلط في الموقع وعلى مقاومة القالب
  .البينيخالل السطح ) االنثناء(إلنشائي الجيد يوفر استمرارية للقص و االنحناء ا

في هذه الدراسة تم تحليل نتائج عملية متوفرة باستخدام طريقة العناصر المحددة ثالثية األبعاد الخطية 
فادة من باالست.  لتقصي سلوك العتبات الخرسانية المسلحة والحاوية على المفاصل اإلنشائية العمودية

  . موديل لدراسة مناطق المفاصل العرضيةاضافة الى اقتراح    ). 9صيغة ( ANSYSبرنامج 

 ودقق. ي في وسطها وواحدة بدون مفصلي عرضتم تحليل ستة من العتبات بوجود مفصل إنشائ 
ود وج تي اظهروالت, مع نتائج التحليل النظريالنتائج العملية مقارنة دى تطابق النموذج النظري بم

  .%7 – 5اختالف يتراوح بين 
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