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 CFSTبررسي آزمايشگاهي رفتار ستونهاي مركب 

 
  دكتر فريبرز ناطقي الهيآقاي : مجري

  مهندس شقاقيانآقاي:همكار

  
باشند، كه بدليل مزاياي فراواني كه نسبت به   نوعي از ستونهاي مركب ميCFSTستونهاي فوالدي پرشده با بتن   

 در ساختمانهاي بلند در سالهاي اخير رواج زيادي پيدا  مخصوصاًستونهاي بتن آرمه و فوالدي دارند استفاده از آنها
توان به سادگي نصب و اجرا، مسائل اقتصادي، حذف هزينه هاي قالب بندي،  از جمله اين مزايا مي. كرده است

  .عملكرد خوب در مقابل نيروهاي لرزه اي، مقاومت بيشتر با حجم كمتر و شكل پذيري باال اشاره نمود
 و همچنين شكل پذيري اين ستونها، شامل چسبندگي بين CFST در ظرفيت باربري ستونهاي پارامترهاي مؤثر  

، نسبت طول (D/t)جدار فوالدي و بتن، كمانش موضعي جدار فوالدي، نسبت بعد مقطع به ضخامت جدار فوالدي 
  .باشند  و شكل مقطع عرضي مي(L/D)به بعد مقطع 

 بصورت آزمايشگاهي مورد بررسي قرار CFSTمؤثر در رفتار ستونهاي در اين تحقيق اثر تعدادي از پارامترهاي   
 ساخته شده و مورد آزمايش 1 به 3 نمونه ستون با مقياس حدود 17در بررسي آزمايشگاهي اين ستونها . گيرند مي

 Pu 0.2 نمونه تحت بار محوري برابر با 12 نمونه تحت بار محوري افزايش يابنده تا انهدام و 5تعداد . گيرند قرار مي
هاي رفتاري نمونه ها ترسيم  گيرند و منحني توام با بار جانبي متناوب افزايش يابنده تا انهدام كامل ستون قرار مي

  . گيرند شده و مورد بررسي قرار مي
تعدادي از نمونه ها . ع عرضي، سه شكل دايره، مربع و هشت ضلعي در نظر گرفته شده استاز لحاظ شكل مقط  

  .ورقهاي سخت كننده در داخل ستون تعبيه شده است تا اثرات آنها در رفتار اين نوع ستونها مورد بررسي قرار گيرد
 براي KN 500 با ظرفيت Actuatorجهت آزمايش نمونه هاي تحت بار محوري توام با بار جانبي متناوب؛ از   

بار جانبي . شود  براي اعمال بار جانبي رفت و برگشتي استفاده ميKN 250 با ظرفيت Actuatorاعمال بار محور از 
  .شود ، اعمال مي(Displacement control)ون تمتناوب با ايجاد تغيير مكان جانبي در انتهاي س

 و در دو نمونه 500KN با ظرفيت Actuatorبار محوري توسط در نمونه هاي تحت بار محوري تنها در سه نمونه   
  .شود  وارد ميKN 1000 با ظرفيت Actuatorبار محوري توسط 
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