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Abstract 
         This work aim to study the effect of transverse reinforcement , area of splice 
bar, concrete cover thickness , rib area and the increasing in concrete strength (high-
strength concrete) on bond strength between concrete and reinforcing spliced bars . 
Therefore, a new simple equation is derived for beams with spliced bars and 
confined by transverse reinforcement to calculate bond strength and reflects the 
effects of these factors .Where many of existing codes and provisions used to 
calculate the spliced strength do not include or reflect the influencing of these factors 
in bond strength estimation . Based on experimental results from previous works , 
(116) confined beams with spliced bars are investigated in this study , where 

concrete compressive strength ( cf ′ ) ranging from 25 MPa to 113.793 MPa ,amount 
of  transverse reinforcement vary in a wide range and , conventional and high 
relative rib area of deformed bars are present in these beams . The proposed method 

exceed  the limitation of ( MPafc 69≤′ ) that given by ACI code .Where the 
proposed method is examined and applicable  for concrete compressive strength up 

to 113 MPa . Also, in this work the second root of cf ′  is examined , as concrete 
strength increased with high-strength concrete , to reach a suitable value for both 
normal and high- strength concrete and to be more appropriate with the heavy 
present of transverse reinforcement . Power of (0.35) is adopted and used in this 

work instead of the second root of cf ′  . 
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  الطول المتراكب للعتبات الخرسانية المقيدة  –قوة الترابط 
  بحديد التسليح العرضي

  الخالصة
هذا العمل يهدف الى دراسة تاثير كل من حديد التسليح العرضي ، سمك الغطاء الخرساني ،      

على ) الخرسانة العالية التحمل ( مساحة التشوه في حديد التسليح والزيادة في قوة تحمل الخرسانة 
ولذلك تم اشتقاق معادلة جديـدة وبسـيطة   . قوة الترابط بين الخرسانة وحديد التسليح المتراكب 

للعتبات ذات حديد التسليح المتراكب والمقيدة بحديد التسليح العرضي لحساب قوة الترابط وعكس 
عة في حساب حيث ان العديد من المواصفات والطرق المتب.  على قوة الترابط تاثيرات هذه العوامل

باالعتماد علـى  . قوى الترابط التتضمن او تعكس تاثيرات هذه العوامل في حساب قوة الترابط 
عتبة ذات تسليح متراكب ومقيدة عرضيا تمت دراستها ) 116(النتائج العملية لدراسات سابقة فان 
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cf(في هذا العمل ، حيث ان مقاومة انضغاط الخرسانة  و  MPa 25.0ه العتبات تتراوح بين لهذ) ′
113.8  MPa   كمية حديد التسليح العرضي متغيره ضمن مدى واسع ، مساحة الشتوه لحديد ،

ان الطريقـة  . والمرتفعـة    تتراوح بين التقليديـة   في هذه العتبات  التسليح المتراكب المتوفرة

cf (حد   تتجاوز  في هذا العمل المقترحة  ′≥ 69  MPa ( ، المحدد في المواصفات االمريكية
وعلى .  MPa 113حيث ان الطريقة المقترحة تم اختبارها وطبقت لمقاومة انضغاط تصل الى 

cfالنقيض من الطرق االخرى التي تستعمل اس مختلف ل  فان الطريقة المقترحـة تسـتخدم    ′
35.o

cf بالمئة  مقابـل   26.2مقداره  ( COV )ودي الى الحصول على معامل تباين والذي ي,  ′
  .للطرق االخرى % 44.2-31.6%
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