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کارشناس ارشد مهندسی عمران  -سازه

حسین پوراسدی

کارشناس ارشد مهندسی عمران  -سازه

زبان آماده به دشنامت را دوچندان
از کافههای خیابان فردوسی به رودکی که میرسیم  ،ترافیک سنگینی طعم تلخ قهوه  ،روی ِ
میکند و ظاهرا ً زمین طاقتش از اینهمه بیل و لودر و کامیون طاق شده و دهان گشوده به اعتراض تا هتلی سر به آسمان
کشیده را که بر سینهاش ساخته خواهد شد را  ،نپذیرد و بخشی از خیابان را نیز با خود برده و حاال ترافیک رودکی مسدود
شده ،تریلیها پشت سر هم   ،تشک تخلیه میکنند و مبل و صندلی در ساختمانی نیمه کاره تا میهمانان روزی برآن بیارامند ؛
اما در روز شنبه دوازدهم مرداد یکهزار و سیصد و نود و هشت خورشیدی طعمهی حریق شدند و دود شدند و به آسمان رفتند،
همان آسمانی که سالهاست مورد بحث وکیلالرعایاست تا ارگ حکومتیاش ثبت جهانی بشود یا نشود  ،حاال دیگر رودکی را
ک ً
ال بستهاند با دیوارچههای بتنی و پلیس و دلشوره و چند فرمانی  ،فنرهای سوخته شدهی تشکها به زیر کفشها  ،عجیب
حسی میهماننوازی دارد و تغییر شکل و تخریب بخش عمدهای از سقفهای زیرزمینها پس از تحمل حدود هفده ساعت
حریق  ،راه رفتن را سخت میکند  .ایکاش خنکتر بود و اینهمه جنس انبار نبود تا راه هموارتر باشد  .چه حکایتی است زیر
این زمین که ظاهرا ً آسمان را به زانو درآورده !

   همه آمدهاند و جانبرکفان آتشنشان با کمترین امکانات  ،اما با بیشترین غیرت و شجاعت البهالی دود و آتش آنقدر
ایستادند تا آتش از رو رفت و از دود درآمد .متخصصان  ،مدیران  ،دستورفرمایان  ،متحیران  ،بعضی آشنا و بعضی دیگر ناآشنا
به شرایط بحران و حیران از این اتفاق و همه نگران از تکرار فاجعهای دیگر چون پالسکو ! مگر آستانهی تحمل یک ملت چقدر
است ؟ پالسکو  ،زلزلههای گونهگون  ،زمین لغزش و فرونشست خاک  ،سیل  ،ریزگرد  ،خشکسالی ! مگر آستانهی تحمل یک
سازه چقدر است در برابر آتش و گرما و زلزله ! هرچه نگاه میکنیم  ،در ایران آییننامهای معتبر برای طراحی ساختمان در برابر
حریق نداریم .مقامات ارشد استانی و شهری فرمان میدهند در اولین لحظات سوختن  ،متخصصان را فرا میخوانند تا حکم
دهند به ایجاد شعاع امن و تخلیهی ساکنان اطراف  ،جلسات متعدد فشرده در محل حادثه و روزهای دیگر در محل استانداری
بحثها میشود و گوشههای پیدا و پنهان کار بررسی میشود .گروهی یازده نفره از ارگانهای مختلف تخصصی استان با
انجام بازدیدهای میدانی  ،پایش ایستایی ساختمان به طور مستمر  ،تحلیل اولیه و شرایط ساختمان سرانجام پس از شش
روز  ،خیابان رودکی را به طور مشروط و محدود بازگشایی کرده تا ساکنان اطراف و کسبه به خانهها و محل کار خود برگردند،
با دلخوری البد و نگرانی شاید .پنج روز گذشته را کجا بودهاند و چه دلیلی داشت تا خانه را رها کرده بودند  ،بیآنکه روزی
بخواهند لحظهای در آسمان بر مبلی لم دهند  ،حتماً قهر زمین بوده از آنهمه خراشیدن جگرش با خشونت بیل و آهن و طمع .
   بیانیهی پایانی کمیتهی فنی  ،تهیه و منتشر میشود  ،ظاهرا ً خطر جدی اولیه تا حد زیادی رفع شده  ،اما سازهی ساختمان
بحران دیده و معلوم نیست با کمر خمیده از آتش انتقام  ،خاک زمین و آجر ارگ کریمخانی چقد ِر دیگر سرپا خواهد ایستاد ،
پس مالک موظف شد هرچه سریعتر با استفاده از تخصص مشاوران دارای صالحیت در وضعیت مشابه و بهخصوص تجربهی
جامع و کافی در حریق  ،ساختمان را موقتاً ایمن کند .در همان جلسه چای سرد را سر میکشد و حکم میدهد تا اعضای
کمیتهی فنی به دلیل نقش کنترلی و نظارتیشان به هیچ روی به عنوان مشاور وارد کار نشوند و چه فرمان خوبی صادر میکند
معاون عمرانی فرماندار و ایکاش همهجا و همهوقت چنین باشد .
   ساختمان تاب آورد  ،اما هیچ تضمینی برای تاب آوریش در اولین حرکت زمین یا حریقی دیگر یا ضربهای و  ...وجود ندارد؛
پس در فرازی دیگر از بیانیه تأکید میشود که بعد از ایمنسازی موقت و رفع نگرانی عام  ،مشاور کفایت باربری ساختمان
را که به دلیل حریق بسیار افت کرده  ،برای کاربری اصلیاش یعنی تحمل بارهای هتلی با بخشهای مختلف و بارهای زلزله ،
باد و حریق احتمالی آینده و  .....به طور دقیق بررسی کرده و ممکن است در بررسی نهایی به راهکار تخریب کلی ساختمان یا
بخشی از آن یا تعدادی از طبقات آن و یا مقاومسازی آن برسد .
   اثر آتش بر رفتار ساختمانهای با اسکلت فوالدی یا بتنی در ادامه تشریح خواهد شد  ،اما هر بحران و اتفاقی باید چراغ راه
فردایی بهتر باشد تا مسیر توسعه را هموار سازد  ،زمین و آسمان  باید به آشتی درآیند تا تعادل طبیعت پابرجا بماند .
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 . 1سازههای بتنی
سالیان متمادی است که بتن به عنوان یک مادهی پرکاربرد در صنعت
ساختمانی شناخته میشود و از موادی ساخته شده است که اکثراً در محیط
طبیعی به وفور یافت میشود و این مسئله  ،استفاده از بتن را در سراسر
گیتی فراگیرتر کرده است .
با توجه به موج استفاده از بتن در صنعت ساختمان  ،نیاز به شناخت
رفتاری بتن نیز بیشتر شده است  .بهویژه اینکه مهندسان در طراحی
بناها از این ماده انتظار عملکرد مناسب لرزهای و مقاومتی دارند  .بنابرین،
تالش در جهت شناخت واقعی رفتار بتن اذهان پژوهشگران را به خود
معطوف کرده است  .این موضوع که بتن  ،یک مادهی کامپوزیت بوده و
مرکب از چندین مادهی دیگر است و بهتبع آن  ،رفتار واقعی بتن متأثر از
رفتار عناصر سازندهی آن به همراه اندرکنش رفتاری این عناصر با یکدیگر
است ،اهمیت موضوع شناخت رفتاری بتن را دوچندان میکند .
یکی از ویژگیهای رفتاری مواد  ،رفتار آنها در برابر افزایش دما و
حرارت است  .در بسیاری از مواد شناخته شده در سطح گیتی  ،افزایش دما
منجر به تغییر رفتار آن ماده و انبساط حجمی در آن ماده میشود  .بتن
یکی از موادی است که عالوهبر موارد باال  ،افزایش دما در آن میتواند در
نهایت منجر به تغییر مکانیزم ساختاری آن شود  .این تغییرات ساختاری
که عموم ًا در دماهای باال رخ میدهد  ،از بتن مادهای با عملکرد رفتاری

متفاوت میسازد و ظرفیت باربری آن را کاهش میدهد .
تا چندین دههی پیش  ،بتن را یک مادهی کام ً
ال مقاوم در برابر
آتشسوزی میشناختند  .از اینرو  ،رفتار در برابر افزایش دمای بتن کمتر
مورد بررسی قرار میگرفت  .اما مسائلی شبیه به واقعهی  11سپتامبر سال
 2001میالدی [ ]1و موج حمالت تروریستی در محیطهای سازهای  ،توجه
را به سمت بررسی رفتاری بتن در برابر آتشسوزی معطوف کرد .
ش ( آتشسوزی ) و  ، . . .با معانی متفاوتی در
پدیدهی سوختن  ،آت 
اذهان جای گرفته است که در این قسمت به صورت مختصر تعاریف آنها
بازگو میشود .
سوختن  :هر مادهای که با اکسیژن ترکیب شود  ،ترکیبی را ایجاد میکند
که ترکیب حاصل را سوختن گویند  .پدیدهی سوختن را میتوان در انواع
زیر تقسیمبندی کرد :
سوختن کند ( بطئی )  :مانند زنگ زدن آهن ؛
سوختن ( تند )  :مانند آتش گرفتن مواد .
آتش ( آتشسوزی )  :هر مادهای که با اکسیژن ترکیب شود و تولید
شعله ( نور و حرارت ) کند  ،آتش را ایجاد میکند .
با توجه به تعاریف باال  ،آتشسوزی در محیطی رخ میدهد که اکسیژن
وجود داشته باشد ؛ عالوه بر این  ،وجود مادهی سوختنی و حرارت  ،جزو
الینفک آتش هستند که عدم حضور هریک از این اجزا باعث توقف یا عدم
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آتشسوزی میشود .
عموم ًا ساختمان به عنوان یک محل که در برابر گازهای متنوع محیطی
و از جمله اکسیژن قرار گرفته است و بیشتر تجهیزات و وسائل جانبی
موجود در آن میتوانند نقش یک مادهی سوختنی را ایفا کنند  ،شناخته
میشود  .بنابرین  ،تنها یک عامل ایجاد اشتعال میتواند ساختمان را در
برابر آتشسوزی قرار دهد  .با این تفاسیر احتمال رخ دادن آتشسوزی در
یک ساختمان بسیار باالست که اگر این آتشسوزی مهار نشود  ،میتواند
خسارتهای فراوان مالی و جانی در ساختمان ایجاد کند  .کافی است
یک جستوجوی ساده صورت گیرد تا به وجود هزاران ساختمان که هر
ساله دچار آتشسوزی میشوند [ ]2و اهمیت موضوع بررسی رفتاری
ساختمانها در برابر آتشسوزی و افزایش دما پی برده شود  .بنابراین ،
پدیدهی آتشسوزی  ،یک پدیدهی نامأنوس در ساختمان نبوده و در کنار
خطراتی مثل زلزله  ،سیل و طوفان و آتشسوزی نیز میتوانند در طول
دورهی بهرهبرداری از ساختمان خطرآفرین باشد .
امروز در کشور ما  ،استفاده از سازههای بتنی با توجه به کاهش
هزینههای اجرایی و در دسترس قرار گرفتن بتن با مقاومت باال ()HSC
بسیار رایجتر از دیگر انواع سازهها شده است  .همچنین  ،از آنجایی که
بهرهگیری از سازههای بتنی پیشتنیده  ،به عنوان نوع خاصی از سازههای
بتنی که عملکرد ضعیفتری در برابر آتشسوزی دارند  ،بیشتر از پیش
شده است ؛ لزوم شناخت بیشتر رفتار بتن در برابر آتشسوزی دوچندان
میشود  .با اینکه سازههای بتنی پیشتنیده  ،بهینه شده هستند  ،اما وجود
تاندونهای پیشتنیده  ،نگرانیهایی در مورد عملکرد در برابر آتشسوزی
اینگونه سازهها ایجاد میکند  .در واقع  ،ایمنی در برابر آتشسوزی این
سازهها ( بهویژه در مورد دالها ) موضوع مورد مناقشهی مهندسان است
[. ]3
در سالهای متمادی شاهد آسیب رسیدن ناشی از آتشسوزی به
سازههای بتنی و در نوع خاص سازههای پیشتنیده بودهایم که آتشسوزی
 5ساعته در ساختمان  18طبقهی بانکوک تایلند [ ]4در سال 1987
میالدی که منجر به فروریختگی این ساختمان شد  ،یکی از این موارد
است  .خرابی گسترده در اثر آتشسوزی در ساختمان  ۱۲طبقهی بتنی
پیشتنیده با تاندونهای غیرچسبیده در  Key Biscayneایالت فلوریدا
[ ]5در سال  2000میالدی  ،از دیگر موارد آسیب دیدن اینگونه سازهها
در برابر آتشسوزی است .
برخی از مشخصههای تیرها و دالهای بتنی و در نوع خاص ،
پیشتنیدهی آن در برابر آتشسوزی بررسی شده و در آییننامههای طراحی
سازهها وارد شده است  ،از جمله اینکه تاندونهای فوالدی پیشتنیده
نسبت به میلگردهای عادی فوالدی در برابر آتشسوزی بسیار حساستر
بوده و با افزایش دما  ،سختی و مقاومت آن بیشتر کاهش مییابد و بدین
جهت  ،پوشش بیشتری برای تاندونهای پیشتنیده اعمال شده است  .با
این حال  ،در بسیاری از طراحیها بهویژه در کشور ما به این مسائل توجهی
نمیشود و تنها به مباحث لرزهای اینگونه سازهها پرداخته میشود .
رفتار سازههای بتنی در برابر آتشسوزی
پروسهی دیهیدراسیون و تجزیهی بتن
عموم ًا بتن با دو مادهی اصلی شناخته میشود ؛ یکی خمیر سیمان هیدراته
و دیگری سنگدانه  .رفتار و ویژگی بتن بهوسیلهی رفتار مواد سازندهی آن
و اثر اندرکنش آنها مشخص میشود [ . ]6سیمان هیدراته یک ماتریس
ژلهای و یک سیستم با حفرههای باریک است که این حفرهها در بسیاری
از مواقع با آب و یا بخار آب پر شده و با نیروهای واندروالسی نگه داشته
شدهاند  .آب موجود در این حفرههای باریک  ،آب مستعد تبخیر شدن
نامیده میشود  .عالوهبر آب مستعد تبخیر شدن  ،آب غیرقابل تبخیر نیز

وجود دارد که این آب ( آب غیرقابل تبخیر )  ،آبی است که باند شیمیایی
در خمیر سیمان ایجاد میکند و زمانی که دما باال رفته و حالت خمیری رو
به کاهش رود  ،در دسترس قرار میگیرد  .شکل  1ساختار بتن را به صورت
شماتیک نشان میدهد .

شکل( : 1آ) -توصیف شماتیک ساختار بتن (( ،)aب) -مشخصات حجمی
مربوط به مواد سازندهی بتن(]7[ )b

شکل : 2مراحل بیآب شدن و تجزیهی بتن در اثر افزایش دما []8

با باال رفتن دما در اثر آتشسوزی  ،حالت خمیری بتن کاهش مییابد و
رفتار سازهای بتن روند کاهشی به خود میگیرد  .با افزایش دما و رسیدن
آن به حدود  100درجهی سانتیگراد در خمیر سیمان  ،در ابتدا از دست رفتن
آب مستعد تبخیر در حفرههای باریک  ،صورت میگیرد  .به محض اینکه
دما به باالتر از  100درجهی سانتیگراد برسد  ،نرخ تبخیر فراتر میرود ( به
علت خروج آب ناشی از فشار حفرهای باالتر از فشار اتمسفر) ،وقتی که دما
به  120درجهی سانتیگراد برسد  ،فقط آب غیرمستعد تبخیر شدن وجود
خواهد داشت  .با افزایش دما  ،تجزیهی مادهی ژلهای شروع خواهد شد
که این مسئله باعث دی-هیدراته ( بیآب ) شدن ژل کلسیم – سیلیکا

میشود  .حداکثر نرخ دیهیدراته شدن در دمای  180درجهی سانتیگراد
است و این پروسه تا دمای  300درجهی سانتیگراد ادامه مییابد  .در دمای
بین  450تا  550درجهی سانتیگراد یک تجزیهی سریع در پرتلندیت 1رخ
میدهد  .آب غیرمستعد تبخیری که در ابتدا وظیفهی باند شیمیایی را
داشته است  ،در این مرحله تبخیر میشود  .در بتن با دانههای آهکی در
دمای بین 600تا  900درجهی سانتیگراد یک کاهش وزن رخ میدهد که
به علت پروسهی دیکربناسیون یا به عبارتی تجزیهی کربناتکلسیم است
 .در دمای فراتر از  900درجهی سانتیگراد کاهش وزن دیگری صورت
نمیگیرد و در دمای 1150تا  1200درجهی سانتیگراد بتن ذوب میشود ،
در برخی موارد نیز رسیدن به این دما باعث دودهای شدن دانهها میشود
[ . ]8دیهیدراسیون و پروسهی تجزیهی بتن تحت آتشسوزی در شکل
 2نمایش داده شده است ( دماهایی که نمایش داده شدهاند  ،دماهای بتن
است  ،نه دماهای آتشسوزی ) .

2. Explosive Spalling
3. Local Spalling
4. Sloughing off
5. Push
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 .1فرآوردهی حاصل از هیدراته شدن سیمان پرتلند.

اثر آتشسوزی بر سازههای بتنی و فوالدی

پوستهپوسته شدن بتن
هنگام ر خ دادن آتشسوزی در سازههای بتنی  ،ایمنی قطعات بتنی تحت
تأثیر قرار گرفته و در معرض باالترین دماها  ،اثرات مستقیم و غیرمستقیمی
بر قطعهی گفته شده وارد میشود  ،برخی از این اثرات عبارتاند از :
 -۱در پروسهی افزایش حرارت  ،گرادیان دمایی صورت میگیرد که باعث
ایجاد یکسری تنشهای داخلی در قطعهی بتنی میشود  .عالوه براین ،
تنشهای داخلی به علت کرنشها و تغییر شکلهای زمان آتشسوزی و
پس از آن تولید میشوند [ ]9؛
 -۲موضوع مهم دیگر  ،پوسته پوسته شدن ( تورق ) بتن است  .این
پدیده بدین معنی است که آتشسوزی میتواند رویهی بتن را به صورت
ورقههایی که از هستهی بتن جداشدنی است  ،درآورد  .آسیب تورق بتن
ناشی از آتشسوزی ( انفجار ) با نوع فروریختگی تفکیکپذیر میشود و
به سه دستهی پوستهپوسته شدن انفجاری ، 2پوستهپوسته شدن محلی 3و
پوستاندازی 4تقسیم میشوند .
در دقایق اولیهی آتشسوزی  ،حرارت به مقطع بتنی نفوذ کرده و آب
مستعد تبخیر در الیهی سطحی بتن  ،به بخار آب تبدیل میشود و در
اثر تفاوت در فشار حفرهای الیهها  ،به سوی سطح حرارتدیده رهسپار
میشود  .تبدیل آب به بخار آب و به عبارتی تغییر فاز آب  ،موجب انبساط
آب و افزایش فشارحفرهای میشود  .این آب در سطح بتن خارج شده و به
شکل بخار آب دیده میشود  .در این زمان  ،حرارت نفوذ بیشتری داشته
و جریان تبخیر آب به سمت قسمتهای داخلی سرد بتن افزایش مییابد
که این مسئله  ،به علت افزایش دمای الیه رخ میدهد  .به محض اینکه
حرارت بیشتری به الیه نفوذ کند  ،دمای الیهی تحت حرارت بیشتر
میشود  .همزمان  ،جریان بخار آب که بهوسیلهی اختالفات فشار ایجاد
شده است  ،بسیار تحت تأثیر افزایش دما قرار میگیرد  .حین جریان بخار
آب  ،دمای بخار آب افزایش مییابد و بخار آب در پی افزایش حجم ،
حفره میشود که راه برای این کار در حفرات سازه مسدود است و محدود
شدن انبساط  ،نیروهای اصطکاکی در دیوارهای حفرات ایجاد میکند
که از جریان بخار آب جلوگیری میکند  .بهعالوه  ،سطح بتن در اثر
تنشهای حرارتی شدیداً تحت فشار قرار میگیرد که این مسئله باعث
کاهش ریزترکهای موجود این الیهشده  ،بنابراین مقدار فضایی که برای

جریان بخار آب مورد نیاز است کاهش مییابد  .شکل  ۳روند پوستهپوست ه
شدن را به صورت شماتیک نمایش میدهد  .در توضیحات پیشین  ،بخش
اولیهی این پروسه  ،تشریح شد  .پس از این مرحله  ،مقدار زیادی از بخار
آب به سمت قسمت داخلی سرد بتن میرود  .وقتی شرایط به گونهای شود
که دما کمتر از  100درجهی سانتیگراد است  ،بخار آب دوباره به آب تبدیل
شده و دوباره توسط حفرات بتن جذب میشود  .بنابراین  ،مقدار آب مستعد
تبخیر در حفرات افزایش مییابد  ،زیرا که آبهای دوباره جذب شده نیز
به عنوان آب مستعد تبخیر در بتن در شرایط اولیه حاضر میشود و این
پروسه ادامه مییابد  .ضخامت الیهی حرارت دیده به تدریج افزایش یافته
و در پشت این الیهی حرارت دیده که دما به حد  100درجهی سانتیگراد
آب مستعد تبخیر رخ داده و بخار آب به سمت
رسیده است  ،تبخیر در ِ
الیههای داخلی سردتر بتن حرکت میکند  .در انتهای الیهی حرارت
دیده  ،تجزیهی خمیر سیمان رخ داده که منجر به تولید آب مستعد تبخیر
میشود که این آب تبخیر شده و اغلب به سمت الیههای داخلی سردتر
بتن روانه میشود  .در ابتدا سرعت جریان بخار آب از سرعت نفوذ دمای
 100درجهی سانتیگراد بیشتر است  .به عالوه  ،اختالف فشار به اندازهای
نیست که بخار آب را هل دهد 5؛ زیرا که ضخامت و درجهی اشباعشدگی
ناحیهی تجمع آب در زمان افزایش یافته و به تدریج از جریان بخار آب
ممانعت به عمل میآید  .بنابرین  ،در جلوی قسمت نفوذ دمای 100
درجهی سانتیگراد  ،ناحیهی تجمع آب رشد میکند  .عالوه بر این  ،تجمع
الیهی آب باعث میشود که به تدریج توسعهی فشارحفرهای سریعتر شود .
بعد از مدتی الیهی تجمع آب بزرگتر شده و یک الیهی اشباع رشد میکند
( شکل میگیرد ) که یک مانع رطوبتی نامیده میشود  .در شکل  ۳این
قسمت از پروسه در بخشهای  c,bتقسیم شدهاند [ . ]10وقتی که دمای
پیشروندهی  100درجهی سانتیگراد به مرز برسد  ،تبخیر آب از الیهی
اشباع رخ میدهد  .در این زمان  ،دما در ناحیهی دی-هیدراته بیشتر
افزایش یافته و یک گرادیان دمایی افزایشی در طول ناحیهی دیهیدراته
رشد میکند که منجر به یک نرخ باالی جریان حرارتی و تبخیر شدید آب
از الیهی اشباع میشود  .این الیهی اشباع از انتقال بیشتر آب و تشکیل
بخار آب در الیههای داخلی بتن جلوگیری کرده و منجر به جریان بخار
آب در جهت سطح بتن میشود  .با این حال  ،در جهت روی سطح بتن
یک گرادیان دمایی افزایشی وجود دارد که از سطح مقطع افزایش مییابد
 .در جریان بخار آب که به علت اختالف فشار رخ داده است  ،دمای بخار
آب افزایش یافته و بخار آب تمایل به منبسط شدن دارد  ،که از این کار
به علت ساختار حفرات ممانعت به عمل میآید  .این ممانعت از انبساط ،
منجر به ایجاد نیروهای اصطکاکی در دیوارهی حفرات میشود  .در همین
حال  ،اختالف فشار جهت هل دادن بخار آب به روی سطح ناکافی بوده
و بنابراین  ،در جلوی الیهی اشباع یک فشار حفرهای بزرگتر نسبت به
فشار حفرهای قبلی شروع به شکلگیری و رشد میکند  .در شکل ]11[ 4
روند توسعه و شکلگیری فشار حفرهای در قطعهی بتنی در طول زمان
حرارتدهی نشان داده شده است  .سطح مقطع بتن به ناحیههای مختلفی
تقسیم شده است  .در جلوی این مقطع  ،ناحیهی در حال خشک شدن
وجود دارد که این ناحیه به دنبال ناحیهی خشک ( دیهیدراته ) الیهی
اشباع است  .به محض اینکه الیهی اشباع شکل گیرد  ،فشار بخار الیهی
اشباع شروع به شکلگیری میکند .
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پیشتر گفته شد که افزایش دما در الیههای سطحی بتن باعث
پروسهی تجزیه در بتن میشود [ . ]6روند تجزیه منجر به افزایش
نفوذپذیری در بتن میشود  .این بدین معنی است که میزان حفرات متصل
شده در تبخیر در یک گذرگاه به تدریج از الیهی اشباع به سمت روی
سطح بیرونی بتن افزایش مییابد  .به عالوه  ،به علت اختالف انبساط
حرارتی بین سنگدانهها و خمیر سیمان  ،ریزترکها گسترش مییابد که
این مسئله  ،افزایش بیشتر میزان گذرگاههایی که برای عبور بخار آب
بهکار میروند را موجب میشود  .با این حال  ،الیهی داخلی بتن به شدت
فشرده میشود و میزان ریزترکها و بهتبع آن گذرگاههای عبوری بخار
آب کاهش مییابد  .جریان بخار آب به علت اختالف فشار  ،اختالف دما
و نفوذپذیری صورت میگیرد  .درحالتیکه اختالف فشار و نفوذپذیری بتن
باالست  ،میزان گذرگاههایی که جهت انتقال بخار آب از الیهی اشباع و
تشکیل آسان فشارحفرهای در دسترس است  ،کافی است  .دمای بخار
آب در زمان جریان به سمت روی سطح همچنان در حال افزایش است
و بنابراین  ،بخار آب تمایل به انبساط دارد  ،با این حال اندازه و تعداد
گذرگاهها برای انبساط بخار آب کفایت میکند  .اگر نفوذپذیری کم باشد
و جهت انتقال بخار آب از الیهی اشباع ناکافی باشد  ،فشار حفرهای شروع
به تشکیل شدن میکند و اختالف فشار برای هل دادن بخار آب به روی
سطح بتن ناکافی میشود  .نرخ تبخیر آب با افزایش دما افزایش یافته و
بنابراین  ،میزان آب مورد نیاز برای انتقال به بیرون از الیهی اشباع به
تدریج افزایش مییابد  .این جریان از تشکیل فشار حفرهای ادامه یافته تا
اختالف فشار برای هل دادن بخار آب به سمت روی سطح بتن ( برای
تشکیل آسان فشار حفرهای ) کام ً
ال کافی باشد  .این نقطه حداکثر فشار
حفرهای است که ایجاد میشود .
تشکیل فشار حفرهای منجر به تنشهای کششی میشود که بر حفرات
بتن مماس است  .تنشهای کششی باید به وسیلهی مقاومت کششی بتن

در دماهای افزایشی مقابله شوند  .هنگامی که مقاومت کششی بتن برای
مقابله با تنشهای کششی کافی باشد  ،آنگاه الیهی اشباع و توسعهی
فشار حفرهای منجر به آسیب رساندن به بتن نمیشود  .در زمانی که
مقاومت کششی بتنی ناکافی باشد  ،آنگاه تنشهای کششی  ،ترکهایی
را که در جهت شعاع منتشر شده است  ،تولید میکند  .این ترکها ،
ساختار بتن را تضعیف کرده و زمانی که الگوی ترک به اندازهی کافی بتن
را تضعیف کرد  ،یک الیه از مقطع بتنی با ضخامتی تقریب ًا برابر الیهی
دیهیدراته ( خشک شده ) کنده میشود  .این واقعه را پوستهپوستهشدن
( تورق ) در بتن میخوانند  .پس از این  ،پروسهی پوستهپوستهشدن در
بتن ادامه مییابد ؛ زیرا الیهی پشت الیهی پوستهپوستهشده اکنون الیهی
سطحی است ( و روند قبل ادامه مییابد )  .بدین معنی که دما در سطح
جدید به سرعت افزایش مییابد و بنابراین  ،جریان تشکیل الیهی اشباع و
امکان شروع پوستهپوسته شدن دوباره افزایش مییابد .
انواع رفتار پوستهپوسته شدن
بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط تعدادی از محققان  ،حداقل سه نوع
مختلف از پوستهپوستهشدن در بتن رخ میدهد:
شدن مخرب
 -1پوستهپوسته شدن انفجاری : 6به عنوان پوستهپوسته ِ
شناخته میشود  .در این حالت تحت آتشسوزی  ،قطعات نسبت ًا بزرگی از
سطح بتن کنده میشوند  .این نوع از پوستهپوسته شدن معمو ًال در  10تا
 50دقیقهی اولیهی آتشسوزی  ،رخ داده و موجب آسیبهای جدی و حتی
فروریختگی اجزا میشود ؛
 -2پوستهپوسته شدن محلی : 7در این نوع از پوستهپوسته شدن قطعات
نسبت ًا کوچکتری از سطح بتن کنده میشود  .به عنوان مثال پوستهپوسته
شدن گوشههای مقاطع به عنوان پوستهپوسته شدن محلی شناخته میشود؛
 -3پوستاندازی : 8الیهی نازکی از بتن از سطح المان بتنی میافتد ،

اثر آتشسوزی بر سازههای بتنی و فوالدی
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شکل : ۳بیان شماتیک جریان پوستهپوسته شدن []10

6. Explosive Spalling
7. Local Spalling
8. Sloughing off

شکل : ۴بیان شماتیک جریان توسعهی فشارحفرهای در بتن تحت افزایش دما []11

شکل :7پوستاندازی بتن

اثر آتشسوزی بر سازههای بتنی و فوالدی

شکل : 6پوستهپوسته شدن محلی

شرایط آتشسوزی
یکی از پارامترهایی که پوستهپوسته شدن بتن را تحت تأثیر قرار میدهد ،
چگونگی حرارتدهی به بتن با توجه به شرایط آتشسوزی است  .به این
معنی که حداکثر دمای وارده به بتن و زمان اعمال آن بر رفتار در برابر
آتشسوزی بتن اثر میگذارد .
نرخ حرارتدهی  :مهمترین فاکتوری که بر پدیدهی پوستهپوسته شدن
در بتن تحت تأثیر آتشسوزی اثر میگذارد  ،نرخ حرارتدهی است که از
نرخ توسعهی حرارت در آتشسوزی و پیشروی در مقطع بتنی به دست
میآید  .نرخ حرارتدهی منجر به توسعهی تبخیر و فشارهای حفرهای
در الیههای بتن میشود  .زمانی که نرخ حرارتدهی بتن افزایش یابد ،
احتمال رخ دادن پوستهپوسته شدن افزایش مییابد  .بهعالوه  ،با افزایش
نرخ حرارتدهی  ،سرعت رخ دادن پدیدهی پوستهپوسته شدن بیشتر

شکل : 5پوستهپوسته شدن انفجاری
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این نوع از پوستهپوسته شدن معمو ًال در دماهای باال رخ داده و با گذشت
زمان زیاد میشود  .نتیجهی این پوستهپوسته شدن کاهش تدریجی سطح
مقطع بتنی است .

عوامل مؤثر بر پوستهپوسته شدن بتن
ویژگیهای مادی
ویژگیهای مادی بتن اغلب متأثر از ویژگیهای اختالط بتن است که به
ساختار حفرهای بتن وابسته است .
نفوذپذیری  :مهمترین شاخصی که بر رخداد پوستهپوسته شدن در بتن
اثر میگذارد  ،نفوذپذیری بتن است که با توجه به اندازه و چگونگی اتصال
حفرهها به دست میآید  .نفوذپذیری در واقع با توجه به مقدار و اندازهی
حفرهها و گذرگاههای عبوری برای جریان بخار آب در آن محاسبه میشود.
وقتی که نفوذپذیری بتن کاهش یابد ( که در بتن با عملکرد باال این
مسئله مشاهده میشود ) ساختار اتصال حفرات نامناسب است و احتمال
پوستهپوسته شدن افزایش مییابد .
تخلخل و درصد رطوبت اولیه  :این ویژگیهای مادی بتن بر رخداد
پوستهپوسته شدن اثر کمتری نسبت به نفوذپذیری دارد  .از تخلخل بتن
که با توجه به میزان و اندازهی حفرههای بتن به دست میآید  ،به همراه
میزان رطوبت اولیه که به معنی درجهی اشباع اولیه است  ،میزان آب
مستعد تبخیر در حفرات بتن و فضای خالی در دسترس برای بخا ر آب برای
پرشدن به دست میآید  .زمانی که خلل و فرج در بتن کاهش یابد و یا
درجه اشباع اولیه افزایش یابد ،احتمال پوسته پوسته شدن افزایش مییابد .
در بتن معمولی اگر میزان رطوبت برابر  5درصد یا کمتر باشد احتمال پوسته
پوسته شدن به حداقل می رسد [ . ]12در عمل با توجه به شرایط محیطی
درصد رطوبت بتن  5تا  10درصد است [. ]13
مقاومت کششی  :مقاومت کششی بتن  ،ظرفیت بتن در برابر توسعهی
فشار حفرهای را نشان میدهد و بنابراین  ،زمانی که مقاومت کششی بتن
کاهش یابد  ،احتمال پوستهپوسته شدن افزایش مییابد .

13

میشود و بنابراین  ،این جریان سریعتر رخ میدهد  .این مسئله باعث
گسترش بیشتر پدیدهی پوستهپوسته شدن میشود  ،اما عمق الیهی
پوستهپوسته شده کاهش مییابد .
در معرض حرارت بودن  :این ویژگی از آتشسوزی اثر کمتری نسبت
به نرخ حرارتدهی بر پدیدهی پوستهپوسته شدن دارد و به معنای تعداد
جوانبی از سازه است که در معرض آتشسوزی قرار گرفته است  .سازهای
که از دو یا چند جانب ( پهلو ) در معرض آتشسوزی است  ،با سرعت
بیشتری افزایش حرارت داده و بنابراین  ،امکان پوستهپوسته شدن در آن
افزایش مییابد .

اثر آتشسوزی بر سازههای بتنی و فوالدی
تابستان  / 1398شمارهی 101

14

هندسه و بارگذاری سازهای سطح مقطع
بارگذاری سازه ای :مشخصهای از سازه که اثر کمتری بر پدیدهی پوسته
پوسته شدن میگذارد ،بارگذاری سازهای است  .بارگذاری سازهای منجر
به ایجاد تنشها در سازه میشود ،تنشهای فشاری  ،بهویژه در سطح
حرارتدیده  ،منجر به بسته شدن ترکها شده و بنابراین  ،نفوذپذیری در
آن قسمت کمتر شده و به صورت محلی  ،افزایش پوستهپوسته شدن را
امکانپذیر میکند  .تنشهای کششی در مقطع بتنی باعث کاهش ظرفیت
بتن برای تحمل تنشهای کششی ناشی از تشکیل فشار حفرهای شده و
احتمال پوستهپوسته شدن را افزایش میدهد .
میلگرد  :بتن با تراکم زیاد میلگرد  ،باعث ممانعت بیشتر از انتقال بخار
آب شده و بنابراین  ،الیهی اشباع در محل میلگردها توسعه مییابد و فشار
حفرهای در محل حداکثر تنش کششی تشکیل میشود  .بنابراین  ،در بتن
با تراکم بیشتر میلگردها  ،امکان پوستهپوسته شدن افزایش مییابد .با این
حال  ،این ناحیه یک اثر مثبت دارد و آن  ،اینکه میزان باالی رطوبت در
ناحیهی اطراف میلگرد  ،باعث مصرف شدن مقدار زیادی از انرژی حرارتی
در جریان تبخیر شدن است و بنابراین  ،افزایش یافتن دما و تنشهای
حرارتی را در مقطع کاهش میدهد [. ]14
ضخامت اعضا  :ضخامت اعضا بر احتمال پوستهپوسته شدن اثرگذار
است .زمانی که ضخامت یک عضو افزایش یابد  ،نرخ حرارتدهی سطح
مقطع کاهش مییابد و بنابراین  ،احتمال پوستهپوسته شدن کاهش
مییابد .در شکل  ، 8اثر ضخامت عضو بر احتمال پوستهپوسته شدن
بهگونهای به نمایش گذاشته شده است که با توجه به مقاومت فشاری بتن،
حداقل ضخامت مورد نیاز قطعه برای مقابله با تورق ( پوستهپوسته شدن)
مشخص میگردد .

سازههای بتنی پیشتنیده
سازههای بتنی پیشتنیده با توجه به استفاده از تاندونهای پیشتنیده
در معرض کاهش مقاومت بیشتری نسبت به سازههای بتنی در برابر
آتشسوزی هستند  .حین آتشسوزی  ،به علت افزایش دمای تاندونها،
تغییرشکلهای حرارتی در تاندونها مشاهده میگردد که این تغییر
شکلها در صورت ادامهدار شدن آتشسوزی و انتقال حرارت باعث کاهش
مدول االستیسیته تاندونها و در ادامه  ،کاهش نیروی پیشتنیدگی در
تاندونها میگردد که اگر شرایط آتشسوزی ادامهدار باشد  ،در نهایت
میتواند باعث به حداقل رساندن نیروی پیشتنیدگی تاندونها شود که
این مسئله در صورت تورق در پوشش بتنی تاندونها  ،سرعت بیشتری
به خود میگیرد؛ بهطوریکه باعث گسیختگی سازهی پیشتنیده میشود .
درصورتیکه تاندونها غیرچسبیده باشند  ،احتمال این خطر به علت عدم
باند بین بتن و تاندونها بیشتر میشود  .بنابرین  ،اینگونه سازهها اصو ًال
در برابر آتشسوزی ممکن است به سطح پایینی از باربری برسند و افزایش
دما  ،ایمنی این سازهها را به مخاطره بیاندازد .
دالهای بتنی پیشتنیده قابلیت اجرا تا دهانههای هفتاد متری را دارند
که این مسئله باعث افزایش روند استفاده از اینگونه دالها در سالهای
اخیر در کشور ما بوده است  .بنابرین  ،با توجه به رشد سریع استفاده از این
سازهها به همراه مسائل مطرح شده در مورد افت مقاومتی زیاد تاندونهای
پیشتنیده به همراه بتن پوششی  ،نیازمند بررسی بیشتر در این نوع
سازهها هستیم .
راهکارهای بهبود رفتار سازههای بتنی در برابر آتشسوزی
همانگونه که بخشهای پیشین به آن اشاره شد  ،پدیدهی آتشسوزی
یک پدیدهی نامأنوس در طول حیات یک سازه نبوده است و هر لحظه
احتمال مواجهه با این رخداد طبیعی وجود دارد  .بنابرین  ،در برآورد میزان
عمر مفید بهرهبرداری یک سازه  ،نیازمند شناخت رفتاری اجزای سازهای
در برابر آتشسوزی هستیم  .امروز سازههای بتنی به عنوان یکی از
پرکاربردترین سازهها در سطح جهان و بهویژه کشور ما تلقی میشوند که
موج استفاده از این سازهها روزافزون است و این موضوع اهمیت شناخت
رفتاری این نوع سازهها را در برابر آتشسوزی بیشتر میکند .
ِ
پدیدهی آتشسوزی در سازههای بتنی در ابتدا منجر به تغییر مکانیزم
رفتاری جز بتنی میشود که این سلسله تغییرات که عمدت ًا تغییرات
شیمیایی و مکانیکی هستند  ،در نهایت منجر به ایجاد تورق ( پوستهپوسته
شدن ) در قطعهی بتنی میشود  .با تورق در بتن دو مسئلهی عمده در
بتن رخ میدهد  :ابتدا اینکه تورق در بتن باعث کاهش ضخامت قطعهی
بتنی میشود که این مسئله خود باعث کاهش مقاومت و ظرفیت باربری
قطعهی بتنی میشود ؛ در ادامه  ،با جداشدن الیهی تورق شده  ،امکان
مواجههی مستقیم حرارت با جزو فوالدی قطعهی بتنی ( میلگردهای
عادی یا تاندونهای پیشتنیده ) بیشتر شده که این مسئله  ،سازهی بتنی
را بیش از بیش در معرض کاهش ظرفیت باربری قرار میدهد  .با توجه به
اینکه در چند سال اخیر در کشور ما روند استفاده از بتنهای با مقاومت
باال ( 9)HSCرو به افزایش بوده است و اینکه با افزایش مقاومت بتن عم ً
ال
نفوذپذیری در بتن کاهش یافته و بهتبع آن امکان تورق در بتن افزایش
مییابد  ،در این قسمت برخی از راهکارهای پیشگیرانه برای مواجهه با
پدیدهی آتشسوزی و کاهش تورق در بتن ارائه میشود که استفاده از این
راهکارها میتواند توان باربری سازههای بتنی را در برابر آتشسوزی تا حد
زیادی حفظ کند .

شکل :8اثر تنش فشاری بیرونی و ضخامت عضو []15

9. High Strength Concrete

راهحلهای فنی بتن :این راهحلها شامل نوع سنگدانه  ،مخلوط بتن ،
پرکنندهها و فیبرهای پلیپروپیلن هستند  .بتن با سنگدانههای سبکتر
و مقاومت فشاری کمتر در معرض کاهش مدول االستیسیته و کاهش
مقاومت کمتری در برابر آتشسوزی است (مطابق شکل  . ) 9بنابرین  ،در
مکانهایی که امکان رخداد آتشسوزی بسیار باالست  ،ترجیح داده میشود
طراحی بر اساس استفاده از سنگدانههای سبکتر در مخلوط بتن انجام
گیرد یا از بتن با مقاومت فشاری کمتر بهره گرفته شود  .مسئلهی مهم
دیگر در مواجهه با آتشسوزی در بتن  ،استفاده از افزودنیها در مخلوط
بتن و بهطور خاص  ،فیبرهای پلیپروپیلن است  .در صورت استفاده از این
فیبر در مخلوط ( به پیشنهاد آییننامههای طراحی حدود  1/5کیلوگرم در
هر متر مکعب بتن ) حداکثر در دمای  170درجهی سانتیگراد در بتن این
فیبرها ذوب شده و عم ً
ال این مسئله  ،نفوذپذیری در بتن را افزایش میدهد
و منجر به کاهش فشار حفرهای و بهتبع آن  ،کاهش امکان تورق در بتن
( خصوص ًا بهویژه در بتن  )HSCمیگردد  .شکل  10اثر اضافه کردن
فیبرهای پلیپروپیلن به حد پیشنهادی گفته شده در قطعهی بتنی تحت
آتشسوزی استاندارد در سه ساعت اولیه را نشان میدهد .

شکل  :11اعمال پوشش مقاوم در برابر آتشسوزی در بین آتشسوزی و
سازه
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مشخصات حرارتی فوالد در دماهای مختلف
.انواع مختلف فوالد بسته به میزان کربن به کار رفته در آلیاژ تولید میشود
 به صورت، سازههاي فوالدي به دليل رفتار شكلپذير و سرعت اجرا
 فوالد در،  با وجود مزاياي فراوان. گستردهاي مورد استفاده قرار ميگيرند
مقابل آتش آسيبپذير است و دماي باال باعث كاهش مقاومت و سختي
 اين مسأله با توجه به هدايت حرارتي زياد و ضخامت كم. فوالد میشود
 عملکرد فوالد.  حادتر شده و نياز به توجه بيشتري دارد، اعضاي فوالدي
ساختماني در آتش بهوسيلهی مشخصات حرارتی و مكانيكي آن مشخص
 دارای،  انواع مختلف فوالد از قبیل فوالد پرمقاومت و فوالد نرمه. میشود
. رفتار متفاوتی در برابر افزایش دما هستند
 تأثیر افزایش دما بر مشخصات حرارتی فوالد نرمهی، در ادامه

[18] D . L . R . L . H . M . M . Zeiml, «How do
polypropylene fibers improve the spalling behavior of
in-sit uconcrete,» Cement and Concrete Research 36, blz
., pp . 929-942, 2006 .
[19] The International Building Code IBC, USA, 2012 .
[20] ASCE/SEI/SFPE 29-05 Standard Calculation Methods
for Structural Fire Protection .
[21] ACI 216 .1-07/ TMS 0216-07 Code requirements for
determining fire resistance of concrete and masonry
assemblies1, 2007 .
[22] Eurocode1- 1-2: Actions on structures exposed to
fire, 2010 .
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ساختمانی با توجه به آییننامهی  2-1-Eurocode EN1993گفته شده
همانطور که در شکل ( )4-2مشاهده میشود  ،مقدار گرمای ویژهی
است .
ماکزیمم
یابد و یک
افزایش
مخالف آورده شاده اسات.
نقطهازیمنانع
تار ل
موعمیاز ا
فوالد در دمای باالتر از  700cم
م موع از ا تار ل از منانع مخالف آورده شاده اسات .در ) (SFPE, 2004نرات ضاا ی ک آت ن صاور
تیز در دمای حدود  730cناشی از تغییرات متالوژی فوالد اتفاق میافتد .
ضریب هدایت حرارتی ()Conductivity
گ اارد پیدا کرده ناشاد  ،مقدار  1/0نرات تار ل هدا ت تش
گ اارد پیدا کرده ناشاد  ،مقدار  1/0نرات تار ل هدا ت تشا شا ی و د توصای شده است .در ا شرا ف
مشخصات ضریب رسانایی حرارتی فوالد در دماهای باالتر تغییر مییابد.
پوشایده
اسات.گردرا ،
رض آت قرار
منانع ک در م
ساکح و د
(SFPE,ازنر
موعگر ااز ا  ،کتار ل
تیرگی
)2004دای
شاده صاورت  ،ن
آورده؛ در ا
مخالفناشاد
پوشایده ازاز دوده شاده
ضریب د ک در م رض آت مقرار
ساکح و
مدل ایدهآل شدهک برای
در آییننامهی  )2001 ,BSI( EC3یک ِ
اند .هدا ت تشا شا ی و د توصای
میار ل
آن ا /0ا 1نرات ت
مقدار
،
اد
ش
نا
کرده
پیدا
اارد
گ
جذی نرارت
()1-2
فرمول
در
آن
ریاضی
هدایت حرارتی آورده شده است که رابطهی
جذی نرارت آن ا ا می اند.
ک ساکح و د ک در م رض آت قرار گر ا  ،پوشایده از دوده شاده ناشاد ؛ د
آورده شده است .
جذی نرارت آن ا ا

جدول ()2-1

می اند.

قابلیت تشعشع فوالد در مراجع مختلف

جدول ()2-1

قانلیت تش شع

قابلیت تشعش

قابلیتمرجع
تشعشع فوالد در مراجع مخ

همانگونه که در شکل ( )3-2مشاهده میشود  ،ضریب هدایت
حرارتی فوالد با افزایش دما کاهش مییابد و در دماهای باالتر از 800 C
ثابت میماند .

قانلیت تش شع
جدول ()2-1
0/6
0/6
)Eurocode 3 (BSI, 2001
قانلیت تش شع
0/7
0/7
)(Wang, 2002
0/6
)001
0/9
0/9
)(Lie, 1992
0/7
تغییرات گرمای ویژهی فوالد با افزایش دما
اک یده ()0/8
اک یده ()0/8
)(Holman, 2010
0/9
0/7
ضریب 0/7
))0Emissivity
هدایت تشعشعی فوالد ( اک یده (/8
)(Lamont et al, 2001
0/79
یکی از راه/79
ش0
های 0غالب انتقال حرارت ناشی از آت /7
سوزی به فوالد  ،انتقال
)1
)(Bejan, 1993
در ()0/3
صیقلی
طول
دقیق0/دمای فوالد
تشعشعی)0/است و برای محاسبهی 79
حرارتصیقلی (3
(Siegel and Howell,
)1980
در)
0/81
(
یده
اک
فوالد الزم است .
سوزی
سطح)0/3
تعیین)0ضریب هدایت تشعشعیصیقلی (
یده/81( ،
آتش اک
)1980
است.
مختلف آورده
منابع
از
ضریب
این
از
مجموعه
یک
()1-2
جدول
شده ()0/3
صیقلی
اک یده ()0/81
صیقلی ()0/3
پیدا
)Brewster, 1992
گسترش)0/8
فراگیر اک یده (
صورت)0/
در ( )2004 ,SFPEبرای فضایی که آتش بهصیقلی (3
اک یده ()0/8

مشخصات مکانیکی فوالد در دماهای مختلف

مشخصات مکانیکی فوالد در دماهای مختلف
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تشعشعی)0فوالد توصیه شده
کرده باشد  ،مقدار  1/0برای ضریب هدایتاک یده (/8
است  .در این شرایط فرض شده که سطح فوالد که در معرض آتش قرار
گرفته  ،پوشیده از دوده شده باشد ؛ در این صورت  ،به دلیل تیرگی سطح،
جذب حرارت آن افزایش مییابد  .مشخصات مکانیکی فوالد در دماهای مختلف

در اداما  ،ات أثیر ا ا دماا نر مشاااخصااااات م اانی ی
توجانرما نات آسای
سااا
ثیر ما ااانی یدمااو نرد نرما ت
اات
در اداما  ،ات أثیر ا ا
ااناماانیی نااو د
اات م اانی
مشاااخصااا
مشاااخصاااتا أ
مکانیکیاداما ،
دماا نر در
در دماهای مختلف
فوالد
مشخصات
 Eurocode EN1993-1-2گدا شده است.
است
تأثیر شده
ادامه ،گدا
Eurocode
ی ساختمانی با
شدهنرمه
گدا فوالد
مکانیکی
مشخصات
دما .بر
افزایش
 EN1993-1-2در
است.
Eurocode
EN1993-1-2
توجه به آییننامهی  2-1-Eurocode EN1993گفته شده است .

مقدار گرمای ویژه ()Specific Heat
ضریب انبساط حرارتی
وابسته
ریاضی
روابط
فوالد،
ی
ه
ویژ
در آییننامهی  EC3برای مقدار گرمای
حرارتی که دمای یک ماده افزایش مییابد  ،حرکت ارتعاشی مولکولهای
ضریب انبساط زمانی
به دما در هر بازهی مشخص از دما گفته شده است که در روابط ()2-2
اشای
نرکت ارت
می اند ،
ماده ،ا ا
دمات
های
مولکویل
بین
فاصله
نتیجه
زمانی کدر
ارت ؛
نرکتکند
افزایش،ک پیدا می
دمات تشکیل
هات تشا
نرکت ارت
اشایا ا
ماده
دمات
زمانی
پیدا یمی
موا ا و ا
اشای آن
دهندهت
اند تشا
میهات
موا و
اند
دهنداهی آنمی
ماده ا
زمانی ک
آورده شده است .
مقیاس
فاصل
افزایش
این
افزایش می
آن به طور طبیعی
اند .ای ا ا ا ا م
مولکولی،ن ا رورمیر ی
آن
هات
هاتهنیهاآن ندرموا و
اصاال
یابدال  .نینای
ا
ی
ی
ر
رور
و
موا
ا
اص
نای
کهال ها در مقیاس موا وای
وجود امیآورداصا
اند.بها ا
می
ا
ا
ی
ی
ر
رور
ن
آن
هات
و
موا
نی
ال
ا
اص
نای
افزایش حجم را در مقیاس کلی جسم حرارت دیده
وجود کرن
دهکن همان
میدآورد
ده ناموجود
نرارت
کلیدرج ام
میآور
نرارت
کلید ج
مقیاس
مقیاسم را
ن م را در ن
نرارتی اسات .مقدار ان ااح
آورد ک
وجود
نرارت د
کلی ج
همان باکرنتغییر دما ،
انقباض مواد
می و
انبساط
ده نمقدار
است .
کرنشامحرارتی
ن م را در مقیاسهمان
اساات .نن
موادد گر  ،ن
نرارتی ارت
اساات .ن ع
مواد
نرارتی
اااح
ان
ل
تاار
،
دما
ییر
ت
نا
مواد
مقدار اااح
دما ،بهتاار ل ان
مواد نا ت ییر
نرارتیاست .
حرارتی مواد
مواد نا ت ییر دما ،ضریب
تغییرت مقدار ت ییر ن م موا
نسبت  ،ن ن اا
دیگر ،ارت د گر
عبارتن ع
موادبهاساات.
انبساط اااح
تاار ل ان
افزایش
ازای
به
ها
ن
آ
ی
ه
اولی
حجم
به
مواد
حجم
انبساط
ضریب
دما
نرارآ
ااحشاود.
گدا می
نرارتی
ااح
ان
ل
ار
ت
℃1
ا
ا
ازات
ن
ها
آن
ت
اوای
℃ 1دما تار ل ان
اوای ت آنها ن ازات ا ا
فوالد رانام ت  EC3تار ل ان −6ااح
اود .آ ی
ش
می
گدا
نرارتی
ااح
ان
ل
ار
ت
دما
℃1
ا
اوای ت آنها ن ازات ا
نراتی
حرارتی گفته میشودو  .دآییراننامه
ررانی (حرارتی
ضریب انبساط
همانند ت ی درز ان ااح ) ℃10 1/
EC3رام مو
مقاصاد
ررانی ( همانند ت ی درز ان
مو
م
مقاصاد
نرات
د
و
−6
همانندی تعبیه
طراحی (
مقاصد معمول
انبساط) ℃ 14. × 10 1/توصای میکند .تار ل
درز ااح
درز ان
همانند ت
ررانی (
برایم مو
و د را نرات مقاصاد
رانک ت نکی نا دما ن صورت را
𝐿𝐿∆ ن صورت
𝐿𝐿∆) نا ا ا دما
رو و د (
𝐿𝐿
𝐿𝐿∆ توصیه میکند  .ضریب افزایش طول
رانک ت نکی
دما بهصورت
فوالد (د ( ) نا)ا با اافزایشدما ن
رو و
رانک ت نکی نا𝐿𝐿دما ن صورت رانک ت ( )2-3داده شده است
رو و د ( ) نا ا ا دما ن صورت
𝐿𝐿 صورت یک رابطهی خطی با دما به صورت رابطهی ( )3-2داده شده است .

حرارتیانبساط حرارتی
ضریب انبساطضریب
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نمودار تغییرات ضریب انبساط طولی فوالد با تغییرات دما

رابطهی تنش  -کرنش
افزایش ارتعاش مولکولهای تشکیلدهندهی فوالد به دلیل افزایش دمای
آن  ،باعث تضعیف پیوندهای درون ساختمانهای کریستالی تشکیلدهندهی
آن میشود  .در نتیجه  ،فوالد تحت بارهای وارده سادهتر تغییر شکل
نشان میدهد  .این پدیده به صورت شماتیک در شکل ( )6-2برای یک
ساختمان کریستالی با یک جابهجایی اولیه در حاشیهی آن مشاهده میشود.
جابهجاییهای حاشیهای زمانی اتفاق میافتد که یک صفحهی ناقص از
اتمها میان دو صفحهی نرمال قرار گیرد و این مورد در ساختمان بلوری
فوالد به متناوب مشاهده میشود  .زمانیکه یک نیروی برشی به ساختمان
بلور در مقیاس میکروسکوپی وارد میشود  ،همانطور که درشکل ()6-2
دیده میشود ،جابهجاییها در صفحهی ناقص به طور متناوب شکسته
میشوند و دوباره شکل میگیرند و به این ترتیب  ،صفحات نرمال در
دو طرف صفحات ناقص اجازه مییابند که روی یکدیگر بلغزند ؛ که در
واقع یک جابهجایی پالستیک در مقیاس میکروسکوپی خواهد بود  .لغزش
صفحات بر روی یکدیگر در غیاب جابهجاییها در ساختمان کریستالی نیز
میتواند اتفاق بیفتد  .جاییکه گسیختگی و بالفاصله اصالح بعد از آن در
نقاط متعددی رخ میدهد .

تغییرات ساختمان کریستالی فوالد با افزایش دما

تغییرات ساختمان کریستالی فوالد با افزایش دما
در دماهای باالتر ساختمان بلورهای کریستالی تخریب میشود و مشخصات
مکانیکی فوالد در دماهای باالتر از  400درجه سانتیگراد کاهش مییابد.
شکل ( )7-2منحنی تنش کرنش فوالد را که از نتیجهی مطالعات
آزمایشگاهی حاصل از پاسخ تک محوری تنش کرنش فوالد ناشی از عضو
کششی از جنس فوالد  A36طبق استاندارد  ASTMدر دماهای مختلف

شکل ( )2-9مراحل خزش حرارتی
گذشتفوالد
تنشباکرنش
نشان میدهد  .جهت تعیین رفتار دقیق از پاسخ
زماندر ناشی از خزش در سه مرحلهی مجزا اتفاق میافتد  .این سه مرحله به
نامهی
حرارتآتدر آیین
افزایش
فوالدی
در واق یت  ،مدت سازه
 ، EC3مقدار
مشاهده
گیرنددر،شکل
شماتیک
شود .از
ننانرامی ،
()9-2اات.
کوتاه اسا
صورتمی
دماهات نا قرار
اوزت در
ساا
تبت اثر
تحت وتأثیردت
اازههات
های ساا
زمانیک
ضریب کاهش مدول االستیسیته و تنش تسلیم فوالد با افزایش دما ،
در واقعیت  ،مدت زمانیکه سازههای فوالدی تحت اثر آتشسوزی
کرن ناشی از اثر ن د نرارتی میتوان دشمپوشی کرد ) .(Wang, 2002در نقیقت تأثیر کرن ناشی از ن د نرارتی تقر اط
نسبت به مقادیر آن در دمای محیط ارائه شده است که در شکل ( )8-2در دماهای باال قرار میگیرند  ،کوتاه است  .بنابراین  ،از کرنش ناشی از
کرد اساات.
پوشیااده
چشما ش
درنتوانر گر
ای از
اثر ناشا
شود  .کرن و د در دماهات نا و در نای  ،در روانف
اات تن
ن رور تاامنی در آزما
آن می
حرارتی
خزش
شا می
مشاهده
( . )2002 ,Wangدر حقیقت
ً
شود.تقریبا بهطور ضمنی در آزمایشات تنش
حرارتی
ناشی از
کرنش
ننانرا  ،اغلل در تبلی هات عددت م موای نر روت سازههات و دت از جمل ا تأثیر
گر اخزشنمی
درن ر
تبقیق
کرنش فوالد در دماهای باال و در نتیجه  ،در روابط ناشی از آن درنظر
گرفته شده است  .بنابراین  ،اغلب در تحلیلهای عددی معمولی بر روی
سازههای فوالدی از جمله این تحقیق درنظر گرفته نمیشود .

نسبت پواسون
نسبت پواسون
شکل ( )10-2تغییرات نسبت پواسون فوالد معمولی ساختمانی را با
شا ( )10-2ت ییرات ن ا ت پواساون و د م موای ساانامانی را نا ت ییرات دما نشاان میدهد .ا نمودار از رگرسایون مقاد ر
تغییرات دما نشان میدهد  .این نمودار از رگرسیون مقادیر بهدست آمده در
همانگون
موجود اسات.
در است و فقط در میزان
مشخصک شده
آزمایشگاهی
ن دسات آمده در مکاا ات آزما شاگاهی مشاخم شاده اسات و قف در می ان دمات ℃ 20-725مطالعات
دمای موجود است  .همانگونه که در شکل دیده میشود  ،در این میزان
شا د ده میشاود  ،در ا می ان دما ی ن ا ت پواساون تقر اط ثانت ناقی میماند ؛ از ا رو  ،در مکاا ات تبلیلی مقدار ثانت
دمایی نسبت پواسون تقریب ًا ثابت باقی میماند ؛ از این رو  ،در مطالعات
 0/3نرات آن درن ر گر ا میشود.
تحلیلی مقدار ثابت  0/3برای آن درنظر گرفته میشود .
نمودار تنش کرنش فوالد نرمه در دماهای مختلف

خزش حرارتی
فوالد در دماهای باالتر  ،تحت بارگذاری و دمای ثابت  ،تمایل به افزایش
کرنش با گذشت زمان دارد که این رفتار فوالد در دماهای باال خزش
حرارتی نام دارد  . .مطالعات آزمایشگاهی نشان میدهد که این کرنشهای

نمودار تغییرات نسبت پواسون فوالد با افزایش دما
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مراحل خزش حرارتی با گذشت زمان
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