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Abstract 

In this paper some results from previous experimental test are adopted 
and analyzed using a nonlinear three-dimensional finite element ANSYS 
computer program (v.11) to investigate the effect of the presence of 
horizontal construction joints (H.C.J.) on the behavior of reinforced 
concrete (RC) beams.  
Three beams having one, two and three (H.C.J.) that divide the beam into equal 
parts, as well as one reference beam without a joint were analyzed. The results 
obtained from the finite element analysis show very good agreement with the 
results obtained from the previous experimental test. The maximum differences in 
ultimate loads were about (8.2-10.4)% for all types of tested beams. The presence 
of one, two and three (H.C.J.) in RC beams under flexure gave a decrease in the 
value of the cracking load such that Pcr was (97%), (85%) and (80%) of (Bref). 
The respective ultimate load capacity Pu was (96%), (89%) and (84%) compared 
to (Bref). 
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شائية على البالطات الخرسانية المسلحةنلمفاصل االفقية االتاثير عدد ا  
  الخالصة

في هذا البحث تم تبني وتحليل بعض النتائج العملية لفحوصات سابقة لتقصي تأثير وجـود  
المفاصل االنشائية االفقية على سلوك العتبات الخرسانية المسلحة باستخدام طريقـة العناصـر   

تم دراسة تأثير عدد ). 11نسخة( ANSYSباالستفادة من برنامج  المحددة ثالثية األبعاد الخطية
تم تحليل ثالثة من . المفاصل األفقية على االحمال المسسببة للشقوق والتحمل األقصى للعتبات

العتبات بوجود واحد، اثنين وثالثة مفاصل إنشائية أفقية ضمن عمق العتبة بحيث تقسم العتبة الى 
نتائج الدراسة أشارت الى تطابق النتائج . ى عتبة قياسية بدون مفصلاجزاء متساوية ، إضافة ال

لكل انواع )% 10.4-8.2(النظرية مع العملية بالنسبة للحمل االقصى بنسبةاختالف تصل الى 
العتبات التي تم فحصها كما اوضحت النتائج الى ان وجود مفصل واحد ، مفصـلين و ثالثـة   

االحمال المسببة للشـقوق بنسـبة    حة يؤدي الى تقليل فيمفاصل في العتبات الخرسانية المسل
االحمال القصوى بنسبة  وتقليل في من العتبة القياسية بدون مفصل%) 80(و%) 85(، %) 97(
  . من العتبة القياسية بدون مفصل%) 84(و%) 89(، %) 96(
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