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 :چکیده 

رفتار این سازه ها هنگام وقوع زلزله بيانگر این است مطالعات صورت گرفته بر روی روش های رایج صنعت ساختمان سازی و 

که این صنعت از نظر کمی و کيفی با مشكالت عدیده ای همراه می باشد. به عنوان نمونه می توان به عدم پایداری 

ع ساختمانهای سنتی در برابر سوانح طبيعی و مسائل زیست محيطی اشاره نمود. از طرف دیگر عدم توانایی در اجرای سری

ساختمانهای رایج به خصوص هنگام وقوع حوادث طبيعی و نيز عدم استفاده بهينه از منابع و عدم صرفه جویی در مصرف انرژی 

و لزوم ایجاد سازه های امن با ضریب بهينه مقاومت نسبت به وزن، صنعت ساختمان سازی را ترغيب نموده است تا به دنبال 

پس از  با نام سازه های قاب فلزی سرد نورد LSF تكنولوژی سيستم ساختمانی .دجدید در ساخت و ساز باش تكنولوژی های

مورد   علمی آن و به ویژه امریكا، رفته رفته مراتب  ميالدی در بریتانيا  02در دهه ی  معماران و کسب جایگاه نزد مهندسان

سبک تر  و پایداری باال و   مقاومت  افزایش،  در اجرا و بهره وری  سرعتسيستم . از مزایای این بيشتر قرار گرفت  بررسی های

دیوار برشی بتن سبک با  می باشد . در اینجا رفتار چرخه ای بازیافت مصالح  افزایش ميزانو   کردن و کاهش جرم ساختمان

رفتار این نوع قابها بررسی  ریبض مقاومت نهایی و قاب فوالدی سرد نورد شده با استفاده از تستهای آزمایشگاهی  جهت تعيين

در این تحقيق سه نوع قاب سرد نورد شده با بتن سبک ليكا بصورت دیوار برشی پر گردیده و در آزمایشگاه با استفاده از گردید. 

دستگاه قاب آزمایشگاهی جهت تعيين ضریب رفتار نمونه ها مورد آزمایش قرار گرفته است. در فرایند تحقيق نمودار 

 .س نمونه ها رسم، و خرابی های مشاهده شده آنها بررسی گردیده استهيسترزی

 

 . قاب فوالدی سرد نورد ، بتن سبک ، رفتار لرزه ای کلمات کلیدی:
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 مقدمه:

تحت تأثير  02با مطرح شدن بحث های مدیریتی در سيستم های صنعتی و رشد دانش مدیریتی در اوایل دهه به مرور زمان 

جنگ جهانی دوم و رشد ساختارهای سيستماتيک صنعت، تحوالت جدیدی در مهندسی ساختمان به وقوع عوامل و عواقب 

و از ساختمان به عنوان یک صنعت نام برده شد. در این  ،پيوست که امر ساخت و ساز را به عنوان یک صنعت مطرح می نمود

مهم ترین بحثی بود که جلوه صنعت ساختمان را تحت تأثير  و کاهش زمان ساخت پيش ساخته سازی ، سبک سازی و فرایند

اما در راستای یک  ،خود قرار داده و مدیریت ساخت و ساز در دو شاخه ی مدیریت توليد و مدیریت پروژه در دو مسير جداگانه

اهداف از اهميت ویژه  استفاده از سازه فوالد سرد نورد شده  بعنوان یكی از راه های رسيدن به این .هدف مشخص ظهور گردید

ای برخوردار است. استفاده از بتن  سبک برای پر کردن دیوارها در این سازه ها شيوه جدیدی در ساخت و ساز این سازه ها می 

 باشد .

 دیوارهای فوالدی نهایی مقاومت و رفتار ضریب بر وادارهای کناری شدن دوبل ( بر روی اثر2930و همكاران،  فرد یاحمد)

 نهایی مقاومت و باالترین 428/7 رفتار ضریب شده مطالعات آزمایشگاهی انجام دادند. در این بررسی باالترین نورد سرد نازک

روی اثر دوبل شدن وادارهای کناری و ورق پوشش بر  بر( 2930 همكاران،ی و تفت یجواهر)بوده است.  کيلونيوتن 78/28

مطالعه نموده و به این نتيجه رسيدند که باالترین مقاومت نهایی بدست آمده به   CFSضریب رفتار و مقاومت نهایی دیوارهای 

ربوط به قابی است که دارای استاد ميانی و کناری تک با پوشش ورق دوطرفه به کيلونيوتن م 78/28طور ميانگين برابر 

اثر دوبل شدن ورق پوشش بر مشخصات لرزه  یبررسروی  بر( 2930, ی و همكارانتفت یجواهر)ميليمتر است.  0/2ضخامت 

  428/7مطالعه نموده و به این نتيجه رسيدند که باالترین ضریب رفتار بدست آمده به طور ميانگين برابر   CFSای دیوارهای 

ميليمتر است  0/2کيلونيوتن مربوط به قابی است که دارای استاد ميانی و کناری تک با پوشش ورق دوطرفه به ضخامت 

اثر دوبل شدن وادارهای ميانی بر ضریب رفتار و مقاومت نهایی دیوار های فوالدی ( بر روی 2930, م. و همكاران موحد اصل)

 می کيلونيوتن 09 نهایی مقاومت و باالترین 488/7 رفتار ضریب در این بررسی باالترین مطالعه انجام دادند سرد نورد شده

متر با مهاربند تسمه  88/0*88/0( عملكرد پنج دیوار برشی قاب فوالدی سرد نورد با ابعاد Adham et al, 1990 ) باشد.

ضربدری و صفحات گچی را تحت بارگذاری چرخه ای مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که دیوارها در جهت کشش )در 

 ,Serrette et al) هت فشار ( در اولين چرخه بارگذاری مقاومت بيشتری از خود نشان می دهند. تقابل با جهت مخالف و یا ج

متر را تحت بارگذاری  88/0*88/0عملكرد جانبی دیوارهای قاب فوالدی سرد نورد با مهاربند تسمه ای در ابعاد (1996

مه باعث ایجاد کاهش در کمانش نهایی یا کاهش یكنواخت جانبی مورد مطالعه قرار دادند  آنها به این نتيجه رسيدند تس

( سه دیوار با مهاربند تسمه ضربدری در Fluop, 2004در مقاوت برشی سيستم می شود. ) %02شكلپذیری وافزایش حدود 

متر را تحت بارگذاری یكنواخت و چرخه ای مورد آزمایش قرار دادند. نتایج نشان داد که 88/0*8/9دوطرف با ابعاد دیوار 

اومت برشی پانل های دیوار هم از نظر استحكام هم از نظر ظرفيت تحمل بار بسيار مهم است و به طور موثر می تواند در مق

  .برابر بارهای جانبی مقاومت کند وتقویت در گوشه ها بسيار مهم می باشد

يليمتر با مقياس کامل که با م 0822×2022( در ابعاد 9)شكل Cو A  ،Bدر این تحقيق آزمایش بر روی سه نوع قاب مختلف 

( با ایجاد جابجایی های رفت و برگشتی 0بتن سبک ليكا پر شده بود، انجام شد . قابها بر روی دستگاه قاب آزمایشگاهی )شكل

مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج، مقدار مقاومت و جابجایی حاصل از آن بصورت داده های خروجی ثبت گردید .اهداف این 

 (این سيستم می باشد.2978 ,سی اثر تغيير نوع قاب در استادها و ناگينها بر ضریب رفتار)طاهری بهبهانیمطالعه برر

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.civilica.com/Paper-MYBODIAU01-MYBODIAU01_061=اثراعضای-سازه-ای-در-تغییرات-ضریب-رفتار-و-مقاومت-نهایی-قابهای-فولادی-سرد-نورد-شده-با.html
http://www.civilica.com/Paper-MYBODIAU01-MYBODIAU01_061=اثراعضای-سازه-ای-در-تغییرات-ضریب-رفتار-و-مقاومت-نهایی-قابهای-فولادی-سرد-نورد-شده-با.html
http://www.civilica.com/Paper-MYBODIAU01-MYBODIAU01_061=اثراعضای-سازه-ای-در-تغییرات-ضریب-رفتار-و-مقاومت-نهایی-قابهای-فولادی-سرد-نورد-شده-با.html
http://www.civilica.com/Paper-MYBODIAU01-MYBODIAU01_061=اثراعضای-سازه-ای-در-تغییرات-ضریب-رفتار-و-مقاومت-نهایی-قابهای-فولادی-سرد-نورد-شده-با.html
http://www.civilica.com/Paper-MTMAYBOD01-MTMAYBOD01_042=ارائه-روش-ساده-غیر-خطی-برای-ارزیابی-مشخصات-لرزه-ای-دیوار-های-فولادی-نازک-سرد-نورد-شده.html
http://www.civilica.com/Paper-MTMAYBOD01-MTMAYBOD01_059=اثر-دوبل-شدن-وادارهای-میانی-بر-ضریب-رفتار-و-مقاومت-نهایی-دیوار-های-فولادی-سرد-نورد-شده.html
http://www.civilica.com/Paper-MTMAYBOD01-MTMAYBOD01_059=اثر-دوبل-شدن-وادارهای-میانی-بر-ضریب-رفتار-و-مقاومت-نهایی-دیوار-های-فولادی-سرد-نورد-شده.html
http://www.civilica.com/Paper-MTMAYBOD01-MTMAYBOD01_059=اثر-دوبل-شدن-وادارهای-میانی-بر-ضریب-رفتار-و-مقاومت-نهایی-دیوار-های-فولادی-سرد-نورد-شده.html
http://www.sid.ir


 

 

 مواد و روش انجام تحقیق :

برای اینكه ضریب رفتار بدست آمده از آزمایش به واقعيت نزدیک بوده و جوابها دارای دقت کافی باشند از هر نمونه دیوار دو 

ساخته و مورد آزمایش قرار گرفت. انواع حالتهای خرابی در این دیوارها بصورت کمانشهای موضعی االستيک و عدد بطور مشابه 

 .پالستيک استاد، خارج شدن پيچ از ورق و غيره مشاهده گردید

 ستانداردکه در اصل برای ا ASTMدر استاندارد  Bرژیم بارگذاری رفت و برگشتی مورد استفاده در این آزمایشها براساس روش 

ISO 16670 (international organization for standardization)  تدوین شده است می باشد. برای تعيين مقاومت جانبی

پانلهای دیوار برشی به دليل رفتار نسبتا پيچيده آنها، اکثرا از آزمایشات تمام مقياس استفاده می شود که موسسه آهن و فوالد 

 مقادیر مقاومت چند نوع دیوار برشی استاندارد را ارائه می دهد.آمریكا  بر این اساس 

می باشد . اما به علت کنترل پذیرتر کردن جكهای  CFSاساس کار این تحقيق بر مقایسه رفتار انواع مختلف دیوارهای برشی 

 هيدروليكی در آزمایشگاه ، جابجایی سيكليک اعمال شده بر قاب بصورت جدول زیر می باشد : 
 

 تعداد و مقدار جابجایی های آزمایش-1ول جد

 گام 2 0 9 8 0 8 7 4 3 22 22

 ASTMدرصد جابجایی مطابق  2,00% 0,0% 0% 7,0% 22% 02% 02% 82% 42% 222% 202%

 درصد جابجایی در این تحقيق 0,0% 0% 22% 20% 02% 82% 42% 202% 282% 022% 082%

288 202 38 70 84 08 20 3 8 9 2,0 
در هر سيكل با توجه به جابجایی  جابجایی

 (mmنهایی )

 تعداد سيكل 2 2 2 2 2 9 9 9 9 9 9

 

انتقال داده شد و منحنی  LAB VIEW SIGNAL EXPRESSبه کامپيوتر و نرم افزار  Load Cellتمامی داده های مبدل و  

بوده و برای آناليزهای بعدی نظير  notepadتغيير مكان برای هر نمونه استخراج گردید . خروجی نرم افزار بصورت فایل  –بار 

رسم منحنی هيسترزیس و پوش ميتوان از آنها استفاده کرد. کنترل سرعت با توجه به دستی بودن دستگاه با باز نمودن شير 

( 2یی که مستقيما در توسط نرم افزار روی مانيتور نمایش داده می شود )شكلهای کنترل و کنترل آن با داده های جابجا

 انجام پذیرفت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خروجی دستگاه روی نر افزار -1شکل 
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با مقياس کامل که تمامی قابها با ابعاد  LSFشده از سه نوع قاب  نورد سرد قابهای ای لرزه مشخصات ارزیابی برای 

ميليمتر ساخته شده و کليه عناصرقاب مانند تيرک باالیی و پایينی ، استاد گوشه و ميانی ، ناگينها از یک نوع  0822*2022

نشان داده شده است . و خصوصيات مكانيكی مقاطع  0مواد ساختاری ساخته شده اند . جزئيات هندسی مقاطع در جدول 

ارائه شده است . همه استادها در تمامی لبه ها بوسيله یک پيچ سر عدسی به رانرها متصل شده اند . برای  8و9ی در جداول اصل

 تعيين این مشخصات از آزمایش تست کشش استفاده شده است .

 
 مشخصات قابها-2جدول 

 مشخصات پوشش مشخصات قاب قاب

A بتن سبک ليكا استاد کناری تک 

B  کناری تک ، استاد میانی تکاستاد  بتن سبک ليكا 

C بتن سبک ليكا استاد کناری تک ، استاد میانی تک و دارای ناگین میانی 

 

 ST100*50*1 mm                   کليه مقطع استادها     

   RN 103*30*1 mm         مقطع تيرک باالیی و پایينی   

            PL 10*0.5 mmمقطع ناگين                                

 

 

 

 
 خصوصیات مکانیکی اعضای اصلی -3جدول 

 ردیف مشخصات مقدار
22/2 mm 2 ضخامت اسمی 

40/278  Mpa  تنش تسليم  Fy 0 

00/2  9 کرنش تسليم %

00/902  Mpa تنش نهایی Fu 8 

70/0  0 کرنش نهایی %

0 Fu/Fy 8 

 

استفاده از بتن سبک می باشد که در این  LSFیكی از روشهای مهاربندی در برابر بارهای جانبی در سيستمهای           

تحقيق سعی گردیده اثر تاثير بتن سبک ليكا بر روی ضریب رفتار قاب مورد بررسی قرار گيرد . کليه بتن ها در قاب با ضخامت 

، سيمان پرتلند سرباره ای و آب استفاده شده  28ده با مصالح ليكا ، ماسه شسته سانتيمتر اجرا گردید . بتن درست ش 22

 است.
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 مشخصات بتن لیکا -4جدول 

 ردیف مشخصات مقدار
202*202 mm 2 مشخصات نمونه بتن 

2022 kg/cm3 0 وزن مخصوص 

222 mm 9 اسالمپ 

292 kg/cm2  مقاومت فشاری بتن ،F'c 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 روی دستگاه قاب گیری قرار نحوه -2شکل 
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 قابها  کلی نمای -3شکل 

 

 نتیجه حاصل از آزمایش: 

(، مشاهده و نمونه 0(، منحنی های هيسترزیس نمونه ها)شكل8در این بخش از تحقيق نمودارهای نيرو تغيير مكان)شكل

( و مقادیر جابجایی و مقاومت نهایی آنها 7( ، ثبت خرابی ها در هر سيكل بارگذاری)شكل8منحنی های دوخطی )شكل

 A2در قاب  38ا بعلت مشكالت بوجود آمده برای دستگاه در سيكل ( ارائه و مورد ارزیابی قرار داده شده اند . ضمن0)جدول

 ازآوردن نتایج حاصل از آن در این تحقيق خودداری می شود .      

 
 Cو  A  ،Bنیرو برای قابهای  –نمودار مقایسه پوش تغییر مکان  -4شکل
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 ها نمونه هسترزیس منحنی -5شکل 

 

 مشاهده خرابی ها :
 :Aمشاهده خرابی های تست 

 ميليمتر کمانش پالستيک صورت نپذیرفت. 84تا جابجایی 

 ميليمتر قاب شروع به کمانش غير االستيک نمود . 70در جابجایی 

 ميليمتر در گوشه استاد در محل اتصال با رانر خرابی ایجاد شد و کمانش پالستيک در این محل صورت گرفت  38در جابجایی 

ميليمتر پيچها در گوشه استاد در محل اتصال با رانر جدا شدند و بتن کنار رانر در محل استاد مقداری  202در جابجایی 

 تخریب گردید .
 

 : Bمشاهده خرابی های تست 

 ميليمتر کمانش پالستيک صورت نپذیرفت. 08تا جابجایی 

 ميليمتر شروع کمانش ورق لبه رانر در محل استاد وسط. 84در جابجایی 

 ميليمتر شكسته شدن پيچ در محل اتصال استاد وسط به رانر . 70در سيكل 

 ه رانر.ميليمتر تخریب بتن و شكستن پيچ کنار استاد وسط در محل اتصال ب 38در جابجایی 

 تخریب بتن در محل رانر بين دو استاد وسط و کناری. 202در جابجایی 

 

 : Cمشاهده خرابی های تست 

 ميليمتر کمانش پالستيک صورت نپذیرفت. 08تا جابجایی 

 ميليمتر شروع کمانش ورق لبه رانر در محل استاد وسط. 84در جابجایی 

 ميليمتر کمانش رانر در محل اتصال استاد وسط .  70در جابجایی 

ميليمتر تخریب بتن کنار استاد وسط در محل اتصال به رانر و شكسته شدن پيچ همچنين شكسته شدن بتن  38در جابجایی 

 در محل اتصال ناگين به استاد وسط.

ز رانر و خم شدن ناگين در محل اتصال به ميليمتر جدا شدن پيچ اتصال استاد وسط به رانر و جدا شدن استاد ا 202در سيكل 

 استاد وسط.
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  Bدوخطی تست  منحنی -6شکل 

 

 
 

 نتایج عددی جابجایی و مقاومت نهایی -5جدول

 شماره تست قاب
ماکزیمم 

 (KNمثبت)
 (mmجابجایی)

ماکزیمم 

 (KNمنفی)
 (mmجابجایی)

متوسط مقاومت 

 نهایی

A 
2 88/24  73/30  42/23-  87/228-  

42/23  
0 - - - - 

B 
2 07/22  02/298  00/3-  07/40-  

97/22  
0 87/22  20/298  02/4-  32/207-  

C 
2 00/22  40/224  90/22-  02/37-  

72/22  
0 20/29  84/38  87/22-  07/202-  

 

 : Rارزیابی فاکتور 

برای محاسبه ضریب رفتار از منحنی پوش نمونه ها استفاده می شود . ابتدا منحنی دوخطی ایده آل با توجه به روش ارائه شده 

بر اساس اصل تساوی  [ محاسبه و ترسيم گردید. در گام دوم ضریب کاهش شكلپذیری محاسبه گردید. 22] FEMA356در 

محاسبه می گردد. برای  با استفاده از منحنی ایده آل دوخطی قابل محاسبه است. در گام سوم مقاومت افزون  انرژی و 

تعيين  Rاستفاده گردید. سپس مقدار ضریب  (First significant yield point)از اصل اولين نقطه تسليم بارز  محاسبه 

 ارائه شده است. 8ه سایر پارامترهای مورد نياز در جدول ميگردد. این مقدار به همرا
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 محاسبه ضریب رفتار- 6جدول 

 قاب
شماره 

 تست
 موقعيت

(KN) (KN) (KN) Rd Ω R AVRAGE 

A 

2 
04/29 مثبت  92/24  92/9  94/2  20/8  08/0  

22/4  
82/0 منفی  78/23  40/2  4,08 03/2  84/22  

0 
 - - - - - - مثبت

 - - - - - - منفی

B 

2 
28/7 مثبت  22/00  97/8  28/9  82/2  20/0  

02/8  
40/0 منفی  93/28  42/2  70/0  04/2  22/3  

0 
27/22 مثبت  22/23  72/8  70/2  90/0  28/8  

72/0 منفی  27/22  84/2  20/8  82/2  88/8  

C 

2 
02/0 مثبت  20/20  22/0  8,48 28/2  00/7  

00/7  
20/0 منفی  90/24  73/2  30/4  28/2  00/22  

0 
22/7 مثبت  80/09  82/8  90/9  08/2  0,29 

04/9 منفی  37/22  30/2  88/9  84/2  29/8  

 

که بدون استاد وسط  Aنيرو مشاهده می گردد بيشترین ضریب رفتار مربوط به قاب -همانطور که در نمودار تغيير مكان          

که دارای ناگين نيز می باشد دارای  Cکه هردو داری استاد وسط می باشند ، قاب  C و Bاست می باشد و در بين دو قاب 

 ضریب رفتار باالتری است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نمونه خرابی ها -7شکل
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 نتیجه گیری :

 می باشد . Aمی باشد که مربوط به قاب  22/4باالترین ضریب رفتار بدست آمده برابر 

 کمترین مقدار ضریب رفتار را در بين سه نوع قاب دارا می باشد . 02/8با ضریب رفتار  Bقاب 

 می باشد .    Aو کمتر از قاب  Bدارای ضریب رفتار بيشتر از قاب  00/7با ضریب رفتار  Cقاب 

درصد نسبت قاب مشابه آن که بدون ناگين  20ناگين و متصل کردن دو استاد به هم باعث افزایش ضریب رفتار به ميزان وجود 

 می باشد، شده است .
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