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خالصه
در سال های اخیر با مرتفع شدن سازه ها و نیاز به فضای داخلی بیشتر ،تحقیقات گستردهای بر روی ستون ها برای بهینه سازی آنها انجام شده است.
ستون های لوله فوالدی پرشده با بتن ( ) CFSTو اخیراً نوع جدیدی از ستون های لوله فوالدی پرشده با بتن ،مسلح شده با مقطع فوالدی
( ) SRCFSTبه عنوان یکی از آخرین دستاوردهای تحقیقات مهندسی است .در این مقاله به بررسی پارامترهای ستونهای  SRCFSTنظیر مقاومت
مقطع فوالدی ،مقاومت بتن و ضخامت لوله فوالدی ،تحت بار متناوب پرداخته شده است .مقایسه نتایج نشان دهنده سختی و مقاومت در برابر
بارهای جانبی و همچنین تغییر شکل بهتر ستون های  SRCFSTنسبت به ستون های  CFSTاست.
کلمات کلیدی :ستون های لوله فوالدی پرشده با بتن ،ستون های  ،SRCFSTبارگذاری متناوب ،روش اجزاء محدود
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In recent years the tallest structure and the need for more interior space, extensive research has been
done to optimize the column. Steel tube columns filled with concrete (CFST) and recently a new type of
steel tube columns filled with concrete, reinforced with steel sections (SRCFST) as one of the latest
achievements of engineering research. This paper examines the SRCFST columns parameters such as
resistance of steel section, concrete strength and thickness of steel pipe under cyclic load. Comparison
results show the better stiffness and resistance to lateral loads and deformation in columns SRCFST in
comparison with the CFST columns.
Keywords: steel tube columns filled with concrete, SRCFST columns, cyclic loading, finite element
method

