
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


کنفرانس ملي محافظت ساختمان ها و 
سیستم های حمل و نقل در برابر آتش 90

بررسی عملکرد سازه های قاب خمشی فوالدی میان 
مرتبه تحت تأثیر آتش سوزی بعد از زلزله

سعید کاظمی1
پیمان همامی )نویسنده مسئول(2

چکیده
در مواجهه  از هنگامی که  بیشتر  افزايش سطح خسارت سازه  زلزله می تواند موجب  از  بعد  آتش سوزی 
که تحت تأثیر زلزله، آسیب های جزئی را  گردد. بررسی سطح عملکرد سازه ای  با زلزله به تنهایی است، 
کرده و اينک در معرض آتش سوزی پس  از آن قرارگرفته، دارای اهمیت فراوان است. آیین نامه ها  تجربه 
کنونی بیشتر بر اساس طراحی در سطح اعضا به صورت مجزا و روش های قطعی استوار  و استانداردهای 
گنجانده نمی شود. در این مقاله  که در این نوع طراحی عدم قطعیت در متغیرها به طور مستقیم  است 
رفتار مبتنی بر عملکرد يک قاب خمشی فوالدی 9 طبقه برای سطح عملکرد ايمنی جانی و در شرايط 
آتش سوزی بعد از زلزله در نرم افزار منبع باز اپن سیس موردمطالعه قرارگرفته است. با استفاده از ماژول 
حرارتی  و  لرزه ای  آنالیز  دو  هر  انجام  قابلیت  دارای  برنامه  این  اپن سیس  نرم افزار  به  اضافه شده  جديد 
که آتش سوزی پس از زلزله می تواند دريفت ستون های  به صورت هم زمان است. نتایج نشان می دهد 
باالتر حدود 1/۷4%  و در طبقات  را در حدود 0/۸۶%  ايمنی جانی  پایین تر در سطح عملکرد  طبقات 
که شامل دريفت های پسماند ناشی از  کلی در آنالیز آتش سوزی بعد از زلزله  افزايش دهد. دريفت های 

زلزله می باشد، از مقدار %2/5 برای سطح عملکرد ايمنی جانی تجاوز می کند.

گان: آتش سوزی بعد از زلزله، قاب خمشی فوالدی میان مرتبه، طراحی بر اساس عملکرد، ايمنی  کلید واژ
جانی، تحلیل دينامیکی غیرخطی

مقدمه

آتش سوزی پس از زلزله3 می تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری به سازه ها شود. زلزله های قوی ممکن است 
ناشی  بر آسیب های  گردد. عالوه  و سازه های مناطق شهری  زیرساخت ها  به  قابل توجهی  موجب آسیب های 
بالقوه  به طور  آتش سوزی، می توانند  زلزله هستند؛ مثل  تکان های  از  ناشی  که  زلزله، حوادث پس ازآن  از خود 
که عدم توجه  کرده اند  گذشته ثابت  کنند ]1[. رويدادهای  آسیب های بسیار بیشتری به نسبت خود زلزله ايجاد 
کافی به آتش سوزی های بعد از زلزله می تواند به صورت فاجعه باری موجب حوادث با مرگ ومیر و تلفات فراوان 

)std_kazemis@khu.ac.ir( گرايش سازه، دانشگاه خوارزمی، پست الکترونیک کارشناسی ارشد مهندسی عمران  1- دانشجوی 
)homami@khu.ac.ir( 2- استاديار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، پست الکترونیک

3- Post-earthquake fire 
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شود ]2[. دلیل این امر به خاطر این واقعیت است که بیشتر استانداردها و آیین نامه ها احتمال شرايط آتش سوزی 
گرانشی، بارهای حرارتی ناشی  بعد از زلزله را ناديده می گیرند و بنابراین سازه ها برای شرايط بحرانی ترکیب بارهای 
از آتش سوزی و بارهای جانبی ناشی از زلزله به درستی طراحی نمی شوند ]3[. ازآنجایی که احتمال خرابی يک 
که دارای آسیب های جزئی ناشی از زلزله است در شرايط آتش سوزی بعد از آن وجود دارد ]4[؛ بنابراین خطر  سازه 
که نیاز دارد بیشتر  گرفته شود  آتش سوزی بعد از زلزله بايد به عنوان يک بار سازه ای با احتمال خطر باال در نظر 

گردد. موردبررسی قرارگرفته و در آیین نامه های ساختمانی به صورت مدون منظور 

به  قابل توجهی  خسارات  به  منجر  زلزله  از  پس  آتش سوزی  آن  در  که  دارد  وجود  متعددی  تاريخی  نمونه های 
کوبه 1995 برخی از این  سازه ها شده است. زلزله سان فرانسیسکو سال 19۸9 و 190۶، زلزله توکیو 1933 و زلزله 
که وقوع يک زلزله و حوادث متعاقب آن قابل پیشگیری نیست، طراحی های مناسب  نمونه ها هستند. ازآنجا
می تواند آسیب ها و خسارات را به حداقل برساند. در زلزله های شديد، ساختمان های طراحی شده برای مناطق 
کنند. بااین حال؛ چنین زمین لرزه ای با  لرزه خیز، ممکن است تغییر شکل های پالستیک را بدون فروپاشی تجربه 
گاز شود.  شروع آتش سوزی ممکن است به صورت غیرقابل کنترل موجب آسیب و تخريب شبکه های اصلی آب و 
خ می دهد ساختمان های با سختی کاهش يافته ناشی از زلزله، ممکن است  هنگامی که پس از زلزله، آتش سوزی ر

که ظرفیت مقاومت در برابر وقایع شديد پس از زلزله مانند آتش سوزی را نداشته باشند.

از زلزله می تواند خسارات قابل مالحظه ای به جان و مال انسان ها عالوه بر خسارات سازه ای  آتش سوزی بعد 
کاماًل جدی در مناطق لرزه خیز است. به بیان ديگر حتی  ايجادشده، تحمیل نمايد بنابراین آتش سوزی يک خطر 
که احتمااًل بر  که هیچ آتش سوزی را بالفاصله بعد از زلزله پیشرو نداريم، بايد اثرات آتش سوزی های بعدی  زمانی 
که خسارات ناشی از زلزله موجب آسیب پذیری بیشتر سازه  گیرد چرا سازه تأثیر می گذارند به دقت موردتوجه قرار 
کاهش مقاومت و سختی ناشی از زلزله در  که این به دلیل وجود تغییر شکل های پسماند و  در برابر آتش می شود 

که تحت تأثیر آتش سوزی افزايش می يابد ]5[. سازه است 

تحقیقات قبلی درزمینه عملکرد سازه ها در آتش سوزی پس از زلزله به بررسی این موضوع از طریق دو مسئله زیر 
پرداخته است )1( در محیط های مختلف برنامه نويسی برای آنالیز لرزه ای و حرارتی و )2( روش های قطعی )معین(. 
کامل، نیازمند  که سوئیچینگ بین برنامه ها برای آنالیز لرزه ای و حرارتی  اولین ضعف چنین روش هایی این است 
ايده آل سازی خاصی است؛ مانند ناديده گرفتن افت مقاومت مصالح پس از زلزله که دقت و صحت نتایج را پایین 
گرچه دستورالعمل های طراحی بر اساس عملکرد لرزه ای سازه ها به خوبی  که ا خواهد آورد. نگرانی دوم این است 
تدوین شده اند، لیکن روش های طراحی آتش کنونی، نسبتًا جديد هستند و تا حد زيادی مبتنی بر آیین نامه های 
که این دستورالعمل ها نیازمند متغیرهای ورودی  متداول قبلی يا دستورالعمل های مبتنی بر عملکرد می باشند 
که عدم قطعیت های زيادی در تعريف چگالی  قطعی )معین( هستند. بااین حال اطالعات موجود نشان می دهد 
بار آتش و خصوصیات مواد و مصالح در دماهای باال وجود دارد؛ بنابراین يک روش مبتنی بر قابلیت اعتماد برای 

ارزيابی سازه ها در آتش سوزی موردنیاز است.
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گام به سمت توسعه روش های احتماالتی آنالیز سازه ها تحت شرايط  گرفته در این مقاله يک  تحقیق صورت 
طبقه   9 اداری  ساختمان  يک  عملکرد  ارزيابی  برای  اپن سیس4  نرم افزار  می باشد.  زلزله  از  بعد  آتش سوزی 
اپن سیس  نرم افزار  در  به تازگی  حرارتی  ماژول های  است.  استفاده شده  زلزله  از  بعد  آتش سوزی  تحت  فوالدی 
توسعه داده شده است. این مقاله به بررسی عملکرد قاب خمشی فوالدی در سطح عملکردی ايمنی جانی5 از 
طریق انجام آنالیز دينامیکی غیرخطی و متعاقب آن آتش سوزی بعد از زلزله در سطح خطر زلزله سطح طراحی۶ 
کلیه قاب های موردمطالعه در این تحقیق با معیار پذیرش ايمنی جانی برای سطح خطر زلزله  سطح  می پردازد. 

طراحی سنجیده می شوند. حدود تغییر مکان بین طبقه ای برای معیار ايمنی جانی 2/5% است ]۶[. 

مرور ادبیات علمی 

انجام شده است،  زلزله  از  آتش سوزی پس  اثر  رفتار سازه های فوالدی تحت  با  رابطه  که در  ازجمله تحقیقاتی 
مقاومت  و  رفتار  بررسی  به  مطالعه،  این  در  آنها  نمود.  اشاره   ]۷[ همکاران  و  کورته۷  دال مطالعات  به  می توان 
توسط  نیز  ديگری  تحلیلی  مطالعه  پرداختند.  زلزله  از  پس  آتش سوزی  مقابل  در  خمشی  فوالدی  قاب های 
 .]۸[ است  انجام شده  زلزله،  از  پس  آتش سوزی  تحت  فوالدی  قاب های  عملکرد  درزمینه  همکاران  و  ياسین۸ 
که رفتار این قاب ها تحت آتش سوزی پس از زلزله  تحلیل قاب های فوالدی دوبعدی، در این مطالعه نشان داد 
که در اثر زلزله در این قاب ها به وجود می آيد. در سال 2004، والد9 و  به شدت تحت تأثیر تغییر شکل جانبی است 
همکارانش تغییرات زمانی دما در ستون های فوالدی تحت تأثیر يك آتش سوزی عادی را موردمطالعه قراردادند 
و توانستند منحنی تغییرات دما در برابر زمان را برای نقاط مختلف يك ستون با پوشش ضد آتش، ارائه نمايند 
که توسط الدريگی10 و همکاران در سال 2009 انجام شد ]10[ يك ساختمان  ]9[. در تحقیقات تحلیلی ديگری 
مقاوم در برابر زلزله که از قاب های کامپوزيت فوالدی -بتنی ساخته شده بود، به لحاظ عملکرد سازه ای آن در برابر 

گرفت. آتش سوزی پس از زلزله، موردبررسی قرار 

تحقیقات  است.  قرارگرفته  مورداستفاده  فوالدی  سازه های  در  به وفور  آتش  ضد  پوشش  اخیر  سال های  در 
آزمايشگاهی و تحلیلی بسیاری در رابطه با اثر محافظتی این پوشش های ضد آتش بر عملکرد سازه های فوالدی 
رفتار  مطالعه  برای  آزمايشگاهی  آزمون  چندین  همکاران  و  کیربی11  است.  انجام شده  آتش سوزی  معرض  در 
اعضای فوالدی با و بدون پوشش ضد آتش، تحت آتش سوزی عادی انجام داده اند ]11[. همچنین آزمون های 

4- . OpenSees 
5- . Life Safety
6- . Design Base Earthquake (DBE)
7- . Della Corte 
8- . Yassin 
9- . Wald 
10- . Alderighi 
11- . Kirby 
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آزمايشگاهی گسترده ای در کاردينگتون به منظور بررسی و مقايسه عملکرد سازه های فوالدی معمولی و سازه های 
فوالدی با پوشش ضد آتش، تحت آتش سوزی عادی به اجرا درآمده است]12[ و ]13[. مورتگات12 و همکاران در 
سال 2004 به بررسی و محاسبه خسارت ناشی از آتش سوزی پس از زلزله به روش شبیه سازی سناریوهای مختلف 

آتش سوزی پرداخته است ]14[.

گذشته و بررسی سطح عملکرد سازه های فوالدی يک و  ياسین و همکاران در سال 200۸ به بررسی مطالعات 
تحت  زلزله  از  پس  آتش سوزی  بر  مبتنی  طراحی  و  لرزه ای  طراحی  توأمان  اثر  طریق  از  دهانه  يک  با  دوطبقه 
که  آنها دريافتند  ارائه شده توسط موسوی و همکاران پرداختند.  از طبق روش  بارگذاری های جانبی مختلف 
مقاومت آتش سازه پس از زلزله به طور قابل توجهی به تغییر شکل های جانبی ناشی از زلزله وابسته است ]15[.

سال 2009، زاهاريا13 و همکاران زمان مقاومت در برابر آتش سوزی پس از زلزله برای يک قاب خمشی فوالدی 
بدون پوشش ضد حریق برای هر دو سناریوی آتش استاندارد و آتش سوزی معمولی ارزيابی نمودند ]1۶[. در 
گیردار تیر به ستون تحت آتش سوزی پس از زلزله به روش المان  سال 2012، يحیایی14 و همکاران رفتار يک اتصال 
که با افزايش درجه حرارت سختی و مقاومت خمشی اتصال  محدود موردبررسی قراردادند و نتایج نشان می داد 
کم می شود  کاهش يافته و ظرفیت خمشی اتصال در دماهای باالی 400 درجه سلسیوس به طور قابل مالحظه ای 
]1۷[. در سال 2013، بهنام15 و همکاران يک ساختمان با قاب خمشی 10 طبقه را برای سطح عملکردی ايمنی 
جانی با در معرض قرار دادن سازه به يک سناریوی آتش سوزی بعد از زلزله موردبررسی قراردادند ]1۸[. آنان دريافتند 
گسترش آتش سوزی در طبقات در يک سناریوی آتش سوزی پس از زلزله بايد  که فرضیات بیشتری از جنبه نرخ 
کاهش يافته تیرها )آر  در آیین نامه ها اعمال شود. معماری1۶ و همکاران در سال 2013 اثرات رفتار موضعی مقاطع 
که  کلی يک قاب خمشی فوالدی 9 طبقه  بی اس1۷( در اتصاالت را تحت اثر آتش سوزی پس از زمین لرزه بر پاسخ 
برای منطقه لس آنجلس طراحی شده بود، با استفاده از آنالیز المان محدود غیرخطی موردمطالعه قراردادند ]19[. 
در سال 2014 بهنام و همکاران رفتار مبتنی بر عملکرد آتش سوزی بعد از زلزله دو قاب خمشی فوالدی دوبعدی را 
برای سطح عملکرد کارایی بی وقفه )مدرسه( و سطح عملکرد ايمنی جانی )مسکونی( موردمطالعه قراردادند ]20[. 
کمتری نسبت به سازه های  که سازه های تضعیف شده براثر زلزله مقاومت آتش  نتایج تحقیقات آنها نشان داد 
بدون آسیب ناشی از زلزله دارند و همچنین سازه طراحی شده به عنوان مدرسه مقاومت آتش سوزی بعد از زلزله 

بیشتری نسبت به سازه مسکونی دارد. 

12- . Mortgat 
13- . Zaharia 
14- . Yahyai 
15- . Behnam 
16- . Memari
17- . Reduced Beam Section
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روش تحقیق

فوالدی  قاب های  عملکرد  مطالعه  برای  محدود  اجزای  مدل های  مبنای  بر  تحلیلی  روش  يك  مقاله،  این  در 
تحت شرايط آتش سوزی پس از زلزله مورداستفاده قرارگرفته است. هندسه و ویژگی های قاب فوالدی خمشی 
مورداستفاده در این مطالعه مبتنی بر قاب فوالدی 9 طبقه پروژه فوالدی SAC است ]21[. پروژه SAC شامل 
قاب های نمونه 3، 9 و 20 طبقه واقع در لس آنجلس1۸، سیاتل19 و بوستون20 است. ساختمان ها به يک ساختمان 
ک نرم و سخت طراحی شده اند. قاب فوالدی موردمطالعه در این پژوهش  اداری استاندارد و در هر دو نوع خا

ک نوع سخت می باشد. قاب فوالدی 9 طبقه در مرکز شهر لس آنجلس و بر روی خا

پالن و ارتفاع طبقات سازه 9 طبقه در شکل 1 نشان داده شده است. هندسه سازه شامل يک پالن مربعی با 5 
که فاصله دهانه ها يکسان است، می باشد. شاه تیرها در فواصل 9/14 متری و  دهانه 30 فوتی در هر دو جهت 
تیرهای فرعی در فواصل 3/05 متری قرارگرفته اند. ساختمان 9 طبقه دارای ارتفاع طبقات يکسان 3/9۶ متری 
است و ارتفاع طبقه زیرین 3/۶۶ متر و ارتفاع طبقه همکف 5/49 متر است. ساختمان دارای 4 قاب خمشی 
گوشه ها ممانعت می کنند. قاب های خمشی در دو جهت  که از خمش دومحوره در  فوالدی در 4 بعد خود است 
عمود بر هم يکسان هستند. اتصال ستون ها در تکیه گاه، مفصلی است و در تراز سطح زمین از تغییر مکان جانبی 

آنها جلوگیری شده است.

]21[ SAC گروه شکل )1( پالن و ارتفاع طبقات سازه 9 طبقه 

جدول )1( خالصه مقاطع تیر و ستون و همچنین جداول )2( و )3( بارگذاری ثقلی و جرم لرزه ای سازه 9 طبقه را 
ارائه می دهد. 

18- . Los Angeles 
19- . Seattle 
20- . Boston 
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]21[ SAC گروه  جدول )1( خالصه طراحی مقاطع تیر و ستون قاب خمشی فوالدی 9 طبقه 

9-story Building

GIRDERDOUBLER
PLATES )in(

COLUMNS
Story/Floor

InteriorExterior

W36X1500.0W14X500W14X3701/-1

W36X1500.0W14X500W14X3702/1

W36X1500.0W14X500, W14X455W14X370, W14X3703/2

W33X1410.0W14X455W14X3704/3

W33X1410.0W14X455, W14X370W14X370, W14X2835/4

W33X1410.0W14X370W14X2836/5

W33X1302/0,1W14X370, W14X283W14X283, W14X2577/6

W27X1020.0W14X283W14X2578/7

W27X942/0,1W14X283, W14X257W14X257, W14X2339/8

W24X620.0W14X257W14X2339/Roof

BEAMS
COLUMNS

OthersBelow penthouse

W18X35W14X193W14X211

W16X26W14X193W14X211

W16X26W14X193, W14X145W14X211, W14X159

W16X26W14X145W14X159

W16X26W14X145, W14X109W14X159, W14X120

W16X26W14X109W14X120

W16X26W14X109, W14X82W14X120, W14X90

W16X26W14X82W14X90

W16X26W14X82, W14X48W14X90, W14X61

W14X22W14X48W14X61
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گروه SAC )بار متمرکز وارد به ستون فرضی( ]21[ جدول )2( بارگذاری ثقلی قاب خمشی فوالدی 9 طبقه 

 Concentrated
 load on
 leaning

column )kips(

 Width of
structure)ft(

 Half length of
structure)ft(D+L )psf( Reduced live

load )psf(
Live load

)psf(

 Dead load
 for Weight
 calculation

)psf(

9story

141715075126205096Floors

127115075113205083Roof

1642150751462050116Penthouse

]21[ (kips.sec2/ft) SAC گروه جدول )3( جرم لرزه ای قاب خمشی فوالدی 9 طبقه 

Frame

3-story

69.04Floor 2

Floors 67.86Middle Floors

73.10Roof

مدل سازی در اپن سیس

نرم افزار اپن سیس برای مدل سازی و آنالیز قاب 9 طبقه تحت زلزله و آتش استفاده شد. نرم افزار اپن سیس دارای 
کالیفرنیا و بیشتر برای آنالیز لرزه ای سازه ها توسعه داده شده است.  که در دانشگاه برکلی  چارچوبی شی ءگرا است 
به تازگی يک ماژول حرارتی به نرم افزار اضافه شده است که امکان آنالیز حرارتی را فراهم می کند. در ادامه روش های 

مدل سازی لرزه ای و مدل سازی حرارتی در نرم افزار اپن سیس ارائه می گردد.

مدل سازی لرزه ای- حرارتی در اپن سیس

شکل )2( مدل تحلیلی ايجادشده ساختمان 9 طبقه را در نرم افزار اپن سیس نشان می دهد. رفتار غیرخطی سازه 
تحت بارگذاری توسط مفهوم پالستیسیته متمرکز21 يا روش مفصل پالستیک22 و با استفاده از فنرهای پیچشی23 
که توسط المان با طول صفر به يکديگر متصل  مدل سازی شده است. قاب با المان های تیر-ستون االستیک24 

21- . Concentrated Plasticity
22- . Plastic hinge
23- . Rotational Spring
24- . Elastic beam-column element
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کار می روند که يک پاسخ  هستند، مدل سازی شده است. المان های با طول صفر25 به عنوان فنرهای پیچشی به 
هیسترتیک دوخطی مبتنی بر مدل زوال ایبارا2۶ دارد. تحت شرايط لرزه ای، مفاصل پالستیک در فاصله ای از 
که این فاصله می تواند حدود يک سوم ارتفاع تیر از لبه ستون فرض شود  محل اتصال تیر و ستون شکل می گیرند 
کنترل پیچش برشی در اتصال تیر-ستون مدل سازی شده اند، فنرهای  که چشمه های اتصال2۷ برای  ]۶[. ازآنجا

پیچشی در فاصله ای حدود يک سوم ارتفاع تیر از لبه چشمه اتصال قرار می گیرند ]22[. 

اتصال  قاب  به  می کند،  تحمل  را  گرانشی  بارهای  که  فرضی2۸  ستون  يک  پی-دلتا  اثرات  گرفتن  نظر  در  برای 
گرانشی توسط المان های تیر-ستون االستیک با سطح مقطع و ممان اينرسی  داده شده است. ستون فرضی 
گرانشی اصلی سازه بر پاسخ قاب فوالدی، مدل سازی شده است. المان های  کنترل اثر ستون های  زياد برای 
تیر-ستون االستیک توسط فنرهای پیچشی که سختی پیچشی کمی دارند به يکديگر متصل شده اند که این امر 
تضمین می کند که ستون های فرضی ممان قابل توجهی را جذب نکنند. سرانجام ستون فرضی توسط المان های 

که ازلحاظ محوری صلب هستند به قاب متصل شده است. تراس29 

SAC گروه شکل )2( مدل تحلیلی ایجادشده در نرم افزار اپن سیس سازه 9 طبقه 

جهت مدل سازی حرارتی در این مطالعه در سناریوهای آتش سوزی مختلف، فقط تیر و ستون های محفظه آتش 
موردنظر با المان های حرارتی30 نرم افزار اپن سیس مدل شده اند.

تحلیل دینامیکی غیرخطی

گردآوری شده، در این مطالعه  که توسط سامرویل31 و همکاران  داده های زلزله SAC برای منطقه لس آنجلس 

25- . Zero-length element
26- . Ibarra
27- . Panel zone
28- . Leaning column 
29- . Truss element
30- . DispBeamColumn2dThermal 
31- . Somerville 
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 LA01 مورداستفاده قرارگرفته است ]21[. این داده ها شامل دو مجموعه زلزله مختلف هستند. گروه اول زلزله های
که احتمال وقوع آنها 10% در 50 سال است و به زلزله های طرح32 يا DBE شناخته می شوند.  تا LA20 می باشند 
کثر زلزله مورد  که حدا که احتمال وقوع آنها 2% در 50 سال است، زلزله های LA21 تا LA40 هستند  گروه دوم 
انتظار33 يا MCE نامیده می شوند. این مجموعه داده ها شامل چندین زلزله واقعی مقیاس شده برای منطقه 
که طیف وسیعی از فرکانس ها را پوشش می دهد.  لس آنجلس، به عالوه تعدادی زلزله شبیه سازی شده هستند 

مشخصات اصلی داده های زلزله لس آنجلس )DBE( مورداستفاده در این تحقیق در جدول )4( آمده است.

جدول )4( مشخصات زلزله های DBE لس آنجلس ]21[

50 Set of Records )475 years Return Period(/10

PGA
)in/sec2(ScaleR )km(

 Magnitude
Mw

 Duration
)sec.(Record InformationDesignation

178.02.0110.06.939.38Imperial Valley, 1940LA01

261.02.0110.06.939.38Imperial Valley, 1940LA02

152.01.014.16.539.38Imperial Valley, 1979LA03

188.41.014.16.539.38Imperial Valley, 1979LA04

116.40.841.26.539.38Imperial Valley, 1979LA05

90.60.841.26.539.38Imperial Valley, 1979LA06

162.63.236.07.379.98Landers, 1992LA07

164.43.236.07.379.98Landers, 1992LA08

200.72.1725.07.379.98Landers, 1992LA09

139.12.1725.07.379.98Landers, 1992LA10

256.91.7912.47.039.98Loma Prieta, 1989LA11

374.41.7912.47.039.98Loma Prieta, 1989LA12

261.81.036.76.759.98Northridge, 1994, NewhallLA13

253.71.036.76.759.98Northridge, 1994, NewhallLA14

206.00.797.56.714.95Northridge, 1994, RinaldiLA15

32- . Designed Basis Earthquake 
33- . Maximum Considered Earthquake 
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223.90.797.56.714.95Northridge, 1994, RinaldiLA16

219.90.996.46.759.98Northridge, 1994, SylmarLA17

315.50.996.46.759.98Northridge, 1994, SylmarLA18

393.52.976.76.059.98North Palm Springs, 1986LA19

380.92.976.76.059.98North Palm Springs, 1986LA20

تغییر مکان بین طبقه ای34 که از تقسیم جابه جایی نسبی طبقه بر ارتفاع آن به دست می آيد، يک ابزار اندازه گیری 
کلی قاب  دقیق در ارزيابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فوالدی است. این معیار نه تنها پايداری و عملکرد 
را نشان می دهد، بلکه يک تخمین خوب از نیرو و تغییر مکان اعضا نیز به دست می دهد. عالوه بر این، عملکرد 
لرزه ای اعضای غیر سازه ای نظیر دیوارک های پرکننده و خطوط تأسیسات نیز به این تغییر مکان مربوط است. 
در این مطالعه و در این بخش قاب های انتخاب شده تحت تحلیل تاريخچه زمانی غیرخطی قرار می گیرند. ابتدا 
کثر تقاضای تغییر مکانی هر طبقه از سازه تحت 20 داده زلزله DBE به طور مجزا به دست می آيد. سپس  حدا
که تغییر مکان %2/5   35LSمیانگین این تغییر مکان ها برای تمامی زلزله ها محاسبه  شده و درنهايت با معیار

می باشد، مقايسه می شود.

تحلیل حرارتی مدل ها

عملکرد سازه در برابر آتش سوزی پس از زلزله به پارامترهای متعددی بستگی دارد. به عالوه عدم قطعیت زيادی 
در رابطه با پیش بینی رفتار مکانیکی و سازه ای آن، تحت این بارگذاری وجود دارد. يکی از مسائل اصلی تحت 
زلزله است. وضعیت سازه  از  از وضعیت سازه ای ساختمان، پس  قابل اعتماد  برآوردی  انجام  چنین شرايطی، 
پس از زلزله، درواقع شرايط اولیه آن سازه، برای بارگذاری آتش سوزی پس از زلزله خواهد بود. برای پیش بینی 
رفتار يك سازه مشخص، تحت اثر بار زلزله، می توان از مدل سازی های عددی پیچیده استفاده نمود؛ اما به دلیل 
که در برآورد جنبش های بزرگ زمین و ویژگی های سازه ای ساختمان ها وجود دارد،  عدم قطعیت های بسیاری 
که تحت بار لرزه ای  خرابی های لرزه ای برآورد شده حاصل از این مدل های عددی، تغییرات زيادی دارد. سازه ای 
قرار می گیرد، متحمل دو نوع آسیب مکانیکی و آسیب هندسی می گردد. آسیب مکانیکی به زوال خصوصیات 
که در اثر زلزله، وارد محدوده ی تغییر مکان های پالستیك شده اند. از طرف  مکانیکِی سازه هایی اطالق می شود 
تغییر  )مانند  بیش ازحد،  پالستیك  شکل های  تغییر  اثر  در  که  تغییراتی  از  است  عبارت  هندسی،  آسیب  ديگر 

مکان های ماندگار و چرخش های تکیه گاهی(، در هندسه ی سازه، ايجادشده است.

که بسیار دقیق تر و مناسب تر از روش های ديگر است،  بار لرزه ای در این مدل به صورت تاريخچه زمانی شتاب 

34- . Story Drift Angle 
35- . Life Safety 
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از  پس  سازه  ماندگار  شکل های  تغییر  به صورت  هندسی،  آسیب های  به این ترتیب،  می گردد.  اعمال  سازه  به 
باربرداری، در مدل در نظر گرفته می شود. به عالوه آسیب های مکانیکی نیز به صورت تغییرات در خواص مکانیکی 
گرفته  مصالح سازه در بخش هایی از آن که وارد محدوده پالستیك شده اند، به صورت خودکار در نرم افزار در نظر 

می شود.

در این پژوهش بارگذاری و طراحی قاب های خمشی فوالدی مطابق متن دستورالعمل FEMA-355C انجام شده 
است ]21[. همچنین تحلیل های مربوط به طراحی حرارتی بر اساس آیین نامه EN1993 -1- 2 ]23[ و با فرض 

گرفته است.  سناریوی آتش استاندارد )ISO-834( صورت 

برای قاب 9 طبقه  این پژوهش  آتش سوزی موردمطالعه در  و در شکل )3( هفت سناریوی مختلف  ادامه  در 
تحت 3۶00 ثانیه ابتدایی از منحنی آتش استاندارد )ISO-834( ارائه می گردد. در بخش بعدی به تجزيه وتحلیل 
گرفته می پردازيم. در شکل )4( منحنی آتش استاندارد )ISO-834( نشان داده شده است ]24[. آنالیزهای صورت 

شکل )3( هفت سناریوی آتش BC ،AC ،AB ،C ،B ،A و ABC سازه 9 طبقه
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]24[ )ISO-834( منحنی آتش استاندارد )شکل )4

نتایج و بحث 

در این بخش، نتایج آنالیز دينامیکی غیرخطی و آنالیز توأمان دينامیکی غیرخطی-حرارتی ۷ محفظه آتش قاب 
زلزله  تغییر مکان بین طبقه ای )دريفت( قاب 9 طبقه تحت 20  کثر  9 طبقه جمع بندی می گردد. نمودار حدا
کثر تغییر مکان بین طبقه ای  لس آنجلس DBE در شکل )5( نشان داده شده است. منحنی مشکی میانگین حدا
که معیار ارزيابی رفتار سازه است. خط قرمزرنگ نیز حد LS را مشخص می کند.  ناشی از زلزله ها را نشان می دهد 
که مشاهده می شود قاب 9 طبقه، معیار عملکرد ايمنی جانی LS يعنی تغییر مکان بین طبقه ای  همان طور 

2/5% را در حالت آنالیز دينامیکی غیرخطی ارضا می کند.

 
شکل )5( نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه 9 طبقه

شرايط  تحت  طبقه   9 سازه  )دريفت(  طبقه ای  بین  مکان  تغییر  کثر  حدا به  مربوط  نمودارهای   )۶( شکل  در 
است.  ارائه شده   )3( شکل  به  مربوط  آتش  محفظه   ۷ گرفتن  نظر  در  با  و  زلزله  از  بعد  آتش سوزی 
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شکل )6( نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی و تحلیل آتش سوزی بعد از زلزله برای 
هفت سناریوی آتش A، B، C، AB، AC، BC و ABC سازه 9 طبقه

که تنها تحت شرايط آتش سوزی منفرد )بدون  همچنین جهت مقايسه شرايط مختلف آنالیز سازه، يک مدل نیز 
کثر تغییر مکان بین طبقه ای این آنالیز و آنالیزهای  حضور زلزله( است، مدل سازی شده و نتایج مربوط به حدا
دينامیکی غیرخطی و آنالیز توأمان دينامیکی غیرخطی-حرارتی قاب 9 طبقه در جدول )5( خالصه شده است.
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کثر تغییر مکان بین طبقه ای قاب 9 طبقه در شرایط آنالیزی مختلف جدول )5( مقایسه حدا

کثر تغییر مکان بین طبقه ای قاب 9 طبقه در تحلیل دينامیکی  مقايسه حدا
غیرخطی - آتش سوزی منفرد - آتش سوزی بعد از زلزله

نوع تحلیل موردنظر

آتش سوزی 
 در محفظه

A

آتش سوزی 
 در محفظه

B

آتش سوزی 
 در محفظه

C

آتش سوزی 
 در محفظه

AB

آتش سوزی 
 در محفظه

AC

آتش سوزی 
 در محفظه

BC

آتش سوزی 
 در محفظه

ABC

کثر تغییر  حدا
مکان بین 

طبقه ای در میان 
کثر تغییر مکان بین طبقه ایکل محفظه ها حدا

تحلیل آتش سوزی 
منفرد در سازه 9 

طبقه
0/00134 0/0000۶ 0/00005 0/00139 0/00134 0/000۶۷ 0/001۶5 0/001۶5

تحلیل دينامیکی 
غیرخطی در سازه 9 

طبقه
0/023۶۸ 0/023۶۸ 0/023۶۸ 0/023۶۸ 0/023۶۸ 0/023۶۸ 0/023۶۸ 0/023۶۸

تحلیل آتش سوزی 
بعد از زلزله در سازه 

9 طبقه
0/03310 0/03220 0/039۶0 0/03550 0/03590 0/04150 0/03050 0/04150

کثر تغییر مکان بین طبقه ای در حالت های مختلف چنین برمی آيد  کنترل حدا از بررسی نمودارها و جداول و 
 ABC و A، B، C، AB، AC، BC کلیه محفظه های آتش که در شرايط آتش سوزی بعد از زلزله در سازه 9 طبقه، 
کثر تغییر مکان بین طبقه ای  کنترلی ايمنی جانی LS، %2/5 عبور می کنند. در این حالت متوسط حدا از معیار 
کرد )به میزان %41/۸۸ بیشتر از  که از حد %2/5 معیار عملکرد ايمنی جانی LS عبور خواهد  %3/54۷ است 
معیار ايمنی جانی است( و سازه معیار ايمنی جانی را به صورت متوسط تأمین نمی کند؛ همچنین مخرب ترین 
که  کثر تغییر مکان بین طبقه ای در آن برابر %4/15 است  که میزان حدا حالت محفظه آتش سوزی BC است 
که با عنايت  کرد  که از این نتیجه می توان چنین استدالل  به میزان %۶۶/00 از معیار عملکردی LS بیشتر است 
به نمودارهای شکل )۶( در شرايط آتش سوزی بعد از زلزله، طبقات باالتر دريفت های بیشتری را تجربه خواهند 
کثر تغییر مکان بین طبقه ای در حالت سازه با مفاصل پالستیک در تیر و ستون به میزان  نمود. کمترین مقدار حدا
که آتش سوزی پس از زلزله می تواند دريفت  %3/05 و متعلق به محفظه آتش ABC است. نتایج نشان می دهد 
ستون های طبقات پایین تر در سطح عملکرد ايمنی جانی را در حدود %0/۸۶ و در طبقات باالتر حدود 1/۷4% 
افزايش دهد و لذا سازه تحت هیچ شرايطی در این حالت معیار عملکردی ايمنی جانی %2/5 را تأمین نمی کند.

نتیجه گیری 

رفتار يک قاب فوالدی خمشی 9 طبقه تحت شرايط آتش سوزی بعد از زلزله در نرم افزار اپن سیس برای سطح 
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که آتش سوزی  گرفته در این مطالعه نشان داد  گرفت. آنالیزهای صورت  عملکرد ايمنی جانی مورد مطالعه قرار 
بعد از زلزله در سطح عملکرد ايمنی جانی می تواند به صورت متوسط دريفت طبقات پایین تر را در حدود 0/۸۶% 
که شامل دريفت های  و دريفت طبقات باالتر را در حدود %1/۷4 افزايش دهد؛ بنابراین دريفت مجموع سازه 
پسماند ناشی از زلزله است، برای سناریوهای موردمطالعه از حد %2/5 )معیار عملکردی ايمنی جانی( فراتر رفته 
و در هیچ يک از سناریوهای آتش سوزی بعد از زلزله، معیار عملکردی ايمنی جانی تأمین نمی شود. تحقیقات آتی 
شامل مواردی چون اعتبارسنجی بیشتر و ارائه پیشرفت های الزم در نرم افزار اپن سیس برای آنالیز آتش سوزی 
گرفتن عدم  کلی قاب و در نظر  بعد از زلزله، بررسی عواقب تخريب چند المان سازه ای نظیر تیر يا ستون بر پايداری 
قطعیت ها در مدل های آتش سوزی و مصالح جهت ارائه يک روش قابل اعتماد در شرايط آتش سوزی بعد از زلزله 

خواهد بود.

جهت تعمیم نتیجه گیری این مقاله، پیشنهاد می گردد که آنالیزهای دينامیکی غیرخطی و آنالیز توأمان دينامیکی 
غیرخطی- حرارتی سازه میان مرتبه موردنظر تحت تعداد بیشتر و طیف وسیع تری از زلزله ها در محفظه های آتش 

گیرد. ديگری مورد مطالعه و بررسی قرار 
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