
ضریب رفتار و ظرفیت باربری قاب فوالدی سبک سرد نورد شده با دیوار برشی بتنی مطالعات آزمایشگاهی جهت تعیین 

 سبک

 چکیده

هاي فوالدي سبك به علت سرعت باالي ساخت قطعات، سرعت باال در اجرا و بسياري از مزاياي ديگر، به ساخت سازه 

خصوص در مناطق زلزله خيز مورد استقبال گسترده مصرف كنندگان و توليد كنندگان قرار گرفته است. پر کردن قاب های 

زه های فوالدی نورد سرد به عنوان ديوار برشی يکی از فوالدی نورد سرد با بتن سبک و استفاده در سيستم مقاوم جانبی سا

جديدترين سيستم های مهاربند جانبی جهت افزايش مقاومت جانبی و سختی  اين نوع سازه ها می باشد.  با اين وجود جزئيات 

ته ليل قرار گرفرفتار اين نوع از سيستم های مقاوم جانبی در سازه های فوالدی نورد سرد تحت بار لرزه ای، کمتر مورد تح

است. از اين رو يک بررسی آزمايشگاهی بر روی ديوارهای برشی فوالدی نورد سرد پر شده با بتن سبک در اين پژوهش 

انجام گرديده است. هدف از اين پژوهش تعيين ضريب رفتار و ظرفيت باربری ديوارهای برشی مورد نظر می باشد.  اين 

در دوبل يا تک بودن  نوع پيکربندی مختلف 4سرد پر شده با بتن سبک و در قالب  عدد قاب فوالدی نورد 12مطالعه شامل 

استادهای کناری و وجود يا عدم وجود استاد ميانی و ناگين می باشد. نمونه های مورد نظر در دستگاه، آزمايش و تحت اثر 

يوارها و قاب يادداشت گرديده و پس از بار رفت و برگشتی جانبی قرار گرفته اند. در هنگام آزمايش مراحل آسيب ديدگی د

آن بر اساس گراف های ترسيم شده هيسترزيس هر نمونه، مقاومت نهايی قاب و ضريب رفتار نمونه های مورد نظر تعيين 

سانتی متر و دارای استاد ميانی و ناگين بيشترين ضريب  90شده است. در نهايت مشخص گرديد که ديوار برشی با عرض 

سانتی متر و استاد انتهايی تک کمترين ضريب رفتار را دارا  60ت باربری و همچنين ديواربرشی با عرض رفتار و ظرفي

 می باشند. 
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