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 چكیده

هابا این سازه. انددر جهان استفاده شده هاساختماندر بسیاري از  1(CFT)ي باكسي پرشده با بتن هاستون

اي ر مناطقي كه خطر لرزهداي وارتفاعها و وضعیتهاي گوناگون در دو موقعیت بدون نیروهاي لرزه

ي پرشده از بتن بامقطع دایره و مربع هاستوناین بازبیني كوتاه رفتار . باالیي دارند اجرا گردیده اند

اي متمركزشده بر رفتار آنها در زمان اعمال بارها به طور لرزه خصوصا  مستطیل به همراه بادبندها، و 

ي پرشده با بتن تحت بارهاي محوري و هاستوناین بحث با رفتار . رفت و برگشتي درنظر گرفته است

ي هاستونالعمل كلي شدگي و عكساي از اثرات خزش، جمعشود و چكیدهخمش و پیچشي شروع مي

هاي مختصري از رفتار یكنواخت براساس بحث. هاي پسماند را نشان خواهد دادنشپرشده با بتن براي ت

این مقاله از چندین مقاله كه در . شوددیده مي هاستونمتعاقب تحقیق شده بر روي رفتارسیکلی این 

 . كارشده برگرفته شده است هاستوناي براي محاسبه و طراحي این ي نیروي غیرلرزههازمین
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 فصل اول

 

 (CFT)ی پر شده با بتنهاستونو مفاهیم کلی رفتار  مقدمه
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 مقدمه1-1

هاي به طور روزافزون بعنوان یك ستون یا تیر ستون در سازه (CFT)پر شده با بتن  ،ستون باكسي مركب 

اي یا با استفاده از مقاطع سرد نوردشده دایره. گیردی خمشیمورد استفاده قرار ميهاقاببادبندي شده ویا 

ي مختلف با بتنهاي پیش تنیده یا درجا ریخته شده در سراسر جهان مرسوم هاساختمانمستطیلي مربعي در 

ي اصلي كه باید در برابر هاستونها با مقاطعي با ابعاد باال و درجا ریخته شده در گردیده است، این سازه

. شده است ي خمشي استفادههاقابي چند طبقه بادبندي شده و هاساختمانم باشد در اي مقاونیروهاي لرزه

ي بلند جهان با هاساختماناند و در ي باكسي پرشده با بتن از پلیت جوش شده به هم درست شدههاستون

پل به ي هاستوندر مجموع در ژاپن از این روش براي . ها استفاده شده استاي از لولهي دایرههاستون

 ]3[. شودطور معمول استفاده مي

ها یكسري نتایج خوب با مقاطع متعادل ازفوالد، بتن مسلح، و یا فوالد اعضاي پرشده با بتن در سازه

شكل در تیرهاي اصلي كه  Iي مركب از فوالد و بتن شامل مقاطع هاقابوقتي از . مسلح شده با بتن دارد

به طور كامل یا بخشي از آن یا اتصاالت  هاقاباند كه این اب شدهاي قبه صورت مربعي مسطتیلي یا دایره

ها باعث یكنواختي عالي و مقاومت زیاد در برابر لرزه در جهت عمود برهم و CFT،اندآنها گیردار شده

 براي طراحي.شودتناسب خوب براي مقاومت برابر خمش یكطرفه به همراه بار محوري مي

برد وبدلیل نسبت )مقاومت بر وزن( را بسیار باال ميها قابر خمش ها دربخش مقاوم دCFTايلرزه

ي هاستوني نواري با نسیت باالي )مقاومت بر وزن( از هاباكسبودن بتن و بادبندي ممتد، محبوس

در مقایسه با  ،شود، رفتار استهالكی تصحیح شدهباعث تأخیر در كمانش موضعي در آن مي ،باكسي

پذیري و سختي فوالد در بیرون محیطي كه بطور باشد و افزایش شكلمعمولي مشهود ميي فوالدي هاقاب

گیرد در قرار مي ،كندمؤثر در مقاومت خمشي به خوبي كشش و فشار محوري بطوراجراي عمل مي

به مقاومت در برابر بارهاي فشاري خواهد  هاي بتني بعنوان یك هسته كمكی بسیار عالیهایحالي كه فرم

 . کرد

هاي چندطبقه تواند براي سازهكنند و اجراي آنها ميی فوالدی همچون قاب در سازه عمل ميهاباكس

هزینه تمام شده اعضا كمتر از . ارجع باشد چون در آنها هزینه كارگري و مصالح را کاهش خواهد داد

 . دكنمیبرابری (بر پایه )مقاومت برهزینه فوالد و به سختي با بتن مسلح هزینه

تحقیقات اخیر استفاده از بتن مقاومت باال و یا فوالد با بتن مقاومت باال رابا موفقیت بیشتري ا نشان داده 

ي بتني مسلح هاستونها در هر فوت مربع قویتر از CFTبا استفاده از بتن مقاومت باال، . ]12-8[است

 . ساخته خواهد شدیي كوچكتر و سبكتر روي فونداسیون هاقاببا این روش . معمولي هستند


