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Abstract:  
This study presents on experimental method to investigate the behavior of 

reinforced porcelinite concrete columns subjected to concentric load. The experimental 
work includes investigation of ten lightweight concrete columns with square cross 
section  190×190mm and 1000mm in length subjected to concentric load to assess the 
effect of the amount of longitudinal steel reinforcement, lateral tie reinforcement and 
grade of concrete. From the experimental observation it was found that the porcelinite 
aggregate is a good structural material to produce lightweight concrete columns. It is 
noted from tested columns that keeping the amount of the longitudinal steel ratio 
constant, the increase in the amount of transverse steel to about four times (by 
decreasing the spacing to about a quarter according to the ACI-Code (318M-05)) gave a 
significant influence on column post-cracking behavior. The improvements in the 
column due to higher value of confinement include: (i) less brittle behavior; (ii) 
significantly less damage to the concrete core; (iii) 12% increase in column load 
carrying capacity. Also, A modified formula for column capacity is proposed to take 
into account the influence of spacing of ties (effect of confinement). 
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تصرف األعمدة الخرسانیة المسلحة القصیرة المصنوعة من ركام البورسلینایت تحت 
  االحمال المركزية

  :الخالصة
تقدم هذه الدراسة بحثا عمليا لدراسة سلوك االعمدة الخرسانية خفيفة الوزن التي تحوي علـى               

ة أعمدة خفيفـة    يتضمن الجزء المختبري فحص عشر     .ركام البورسلنايت تحت تاثير االحمال المحورية     
والمعرضة الى احمـال محوريـة      ) ملم1000(وبطول  ) ملم190×190(الوزن مربعة المقطع بابعاد     

. ومقاومة الخرسـانة لالنـضغاط    ) lateral( تاثير كمية الحديد الطولي وكمية الحديد العرضي         تقديرل
ايت جيدة انشائيا ومالئمة  ان مادة ركام البورسلن   ب) العملية(يمكن المالحظة من خالل التجارب المختبرية       

لتنتج خرسانة خفيفة الوزن وكذلك يمكن المالحظة عند الحفاظ على كمية الحديد الطـولي ثابتـة فـان                  
 يـؤثر  2005الزيادة في الحديد العرضي اربعة أضعاف حسب ماتحدده متطلبات الكود االمريكي لسنة          

 تحسين اداء وكفاءة العمود مـن خـالل   ان. تاثيرا كبيرا على تصرف العمود في مرحلة ما بعد التشقق        
اقل تـضررا لقلـب العمـود       -ب.  المطيلية    في زيادة- أ : استخدام نسبة حديد عرضي اكبر يؤدي الى      

لتحمـل  ل% 12زيادة -ج). الجزء الخرساني من العمود والمحصور داخل الحديد العرضي( الخرساني 
  .لعمودلاالقصى 

  .حمل تاخذ بنظر االعتبار تاثير الحديد العرضيكذلك تم تطوير معادلة تجريبية لحساب ال
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