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.1سازههایبتنی
پرکاربرد در صنعت  ماده ی  به عنوان یک  بتن  است که  متمادی  سالیان 
ساختمانی شناخته می شود و از موادی ساخته شده است که اکثراً در محیط 
طبیعی به وفور یافت می شود و این مسئله ، استفاده از بتن را در سراسر 

گیتی فراگیرتر کرده است . 
نیاز به شناخت   ، بتن در صنعت ساختمان  از  استفاده  به موج  با توجه 
این که مهندسان در طراحی  به ویژه   . است  بیش تر شده  نیز  بتن  رفتاری 
بناها از این ماده انتظار عمل کرد مناسب لرزه ای و مقاومتی دارند . بنابرین، 
به خود  را  پژوهشگران  اذهان  بتن  رفتار  واقعی  در جهت شناخت  تالش 
معطوف کرده است . این موضوع که بتن ، یک ماده ی کامپوزیت بوده و 
مرکب از چندین ماده ی دیگر است و به تبع آن ، رفتار واقعی بتن متأثر از 
رفتار عناصر سازنده ی آن به همراه اندرکنش رفتاری این عناصر با یکدیگر 

است، اهمیت موضوع شناخت رفتاری بتن را دوچندان می کند .
و  دما  افزایش  برابر  در  آن ها  رفتار   ، مواد  رفتاری  ویژگی های  از  یکی 
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 می شود . بتن 
یکی از موادی است که عالوه بر موارد باال ، افزایش دما در آن می تواند در 
نهایت منجر به تغییر مکانیزم ساختاری آن شود . این تغییرات ساختاری 
که عمومًا در دماهای باال رخ می دهد ، از بتن ماده ای با عمل کرد رفتاری 

متفاوت می سازد و ظرفیت باربری آن را کاهش می دهد .
برابر  در  مقاوم  کاماًل  ماده ی  یک  را  بتن   ، پیش  دهه ی  چندین  تا   
آتش سوزی می شناختند . از این رو ، رفتار در برابر افزایش دمای بتن کم تر 
مورد بررسی قرار می گرفت . اما مسائلی شبیه به واقعه ی 11 سپتامبر سال 
2001 میالدی ]1[ و موج حمالت تروریستی در محیط های سازه ای ، توجه 

را به سمت بررسی رفتاری بتن در برابر آتش سوزی معطوف کرد .
 پدیده ی سوختن ، آتش  ) آتش سوزی ( و . . . ، با معانی متفاوتی در 
اذهان جای گرفته است که در این قسمت به صورت مختصر تعاریف آن ها 

بازگو می شود .
سوختن: هر ماده ای که با اکسیژن ترکیب شود ، ترکیبی را ایجاد می کند 
که ترکیب حاصل را سوختن گویند . پدیده ی سوختن را می توان در انواع 

زیر تقسیم بندی کرد :
سوختنکند(بطئی): مانند زنگ زدن آهن ؛

سوختن(تند:)مانند آتش گرفتن مواد .
با اکسیژن ترکیب شود و تولید  : هر ماده ای که  )سوزیآتش(آتش

شعله ) نور و حرارت ( کند ، آتش را ایجاد می کند .
 با توجه به تعاریف باال ، آتش سوزی در محیطی رخ می دهد که اکسیژن 
وجود داشته باشد ؛ عالوه بر این ، وجود ماده ی سوختنی و حرارت ، جزو 
الینفک آتش هستند که عدم حضور هریک از این اجزا باعث توقف یا عدم 

قدرآنآتشودودالیالبهشجاعتوغیرتترینبیشبااما،امکاناتترینکمبانشانآتشبرکفانجانواندآمدههمه
ناآشنادیگربعضیوآشنابعضی،متحیران،دستورفرمایان،مدیران،متخصصان.درآمددودازورفتروازآتشتاایستادند
چقدرملتیکتحملیآستانهمگر!پالسکوچوندیگرایفاجعهتکرارازنگرانهمهواتفاقاینازحیرانوبحرانشرایطبه
یکتحملیآستانهمگر!سالیخشک،ریزگرد،سیل،خاکفرونشستولغزشزمین،گونگونههایزلزله،پالسکو؟است
برابردرساختمانطراحیبرایمعتبراینامهآیینایراندر،کنیممینگاههرچه!زلزلهوگرماوآتشبرابردراستچقدرسازه
حکمتاخوانندمیفرارامتخصصان،سوختنلحظاتاولیندردهندمیفرمانشهریواستانیارشدمقامات.نداریمحریق
استانداریمحلدردیگرروزهایوحادثهمحلدرفشردهمتعددجلسات،اطرافساکنانیتخلیهوامنشعاعایجادبهدهند
بااستانتخصصیمختلفهایارگانازنفرهیازدهگروهی.شودمیبررسیکارپنهانوپیداهایگوشهوشودمیهابحث
ششازپسسرانجامساختمانشرایطواولیهتحلیل،مستمرطوربهساختمانایستاییپایش،میدانیبازدیدهایانجام
،برگردندخودکارمحلوهاخانهبهکسبهواطرافساکنانتاکردهبازگشاییمحدودومشروططوربهرارودکیخیابان،روز
روزیکهآنبی،بودندکردهرهاراخانهتاداشتدلیلیچهواندبودهکجاراگذشتهروزپنج.شایدنگرانیوالبدخوریدلبا
.طمعوآهنوبیلخشونتباجگرشخراشیدنهمهآنازبودهزمینقهرًحتما،دهندلممبلیبرآسماندرایلحظهبخواهند
ساختمانیسازهاما،شدهرفعزیادیحدتااولیهجدیخطرًظاهرا،شودمیمنتشروتهیه،فنییکمیتهپایانییبیانیه
،ایستادخواهدسرپادیگرچقدِرخانیکریمارگآجروزمینخاک،انتقامآتشازخمیدهکمربانیستمعلومودیدهبحران
یتجربهخصوصبهومشابهوضعیتدرصالحیتدارایمشاورانتخصصازاستفادهباترسریعهرچهشدموظفمالکپس
اعضایتادهدمیحکموکشدمیسرراسردچایجلسههماندر.کندایمن ًموقتاراساختمان،حریقدرکافیوجامع
کندمیصادرخوبیفرمانچهونشوندکارواردمشاورعنوانبهرویهیچبهشاننظارتیوکنترلینقشدلیلبهفنییکمیته

.باشدچنینوقتهمهوجاهمهکاشایوفرماندارعمرانیمعاون
ندارد؛وجود...وایضربهیادیگرحریقییازمینحرکتاولیندرآوریشتاببرایتضمینیهیچاما،آوردتابساختمان
ساختمانباربریکفایتمشاور،عامنگرانیرفعوموقتسازیایمنازبعدکهشودمیتأکیدبیانیهازدیگرفرازیدرپس
،زلزلهبارهایومختلفهایبخشباهتلیبارهایتحملیعنیاشاصلیکاربریبرای،کردهافتبسیارحریقدلیلبهکهرا
یاساختمانکلیتخریبکارراهبهنهاییبررسیدراستممکنوکردهبررسیدقیقطوربه.....وآیندهاحتمالیحریقوباد

.برسدآنسازیمقاومیاوآنطبقاتازتعدادییاآنازبخشی
راهچراغبایداتفاقیوبحرانهراما،شدخواهدتشریحادامهدربتنییافوالدیاسکلتباهایساختمانرفتاربرآتشاثر

.بماندپابرجاطبیعتتعادلتادرآیندآشتیبهبایدآسمانوزمین،سازدهموارراتوسعهمسیرتاباشدبهترفردایی
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آتش سوزی می شود .
 عمومًا ساختمان به عنوان یک محل که در برابر گازهای متنوع محیطی 
از جمله اکسیژن قرار گرفته است و بیش تر تجهیزات و وسائل جانبی  و 
ایفا کنند ، شناخته  موجود در آن می توانند نقش یک ماده ی سوختنی را 
می شود . بنابرین ، تنها یک عامل ایجاد اشتعال می تواند ساختمان را در 
برابر آتش سوزی قرار دهد . با این تفاسیر احتمال رخ دادن آتش سوزی در 
یک ساختمان بسیار باالست که اگر این آتش سوزی مهار نشود ، می تواند 
است  کافی   . کند  ایجاد  ساختمان  در  جانی  و  مالی  فراوان  خسارت های 
یک جست وجوی ساده صورت گیرد تا به وجود هزاران ساختمان که هر 
رفتاری  بررسی  موضوع  اهمیت  و   ]2[ می شوند  آتش سوزی  دچار  ساله 
 ، بنابراین   . افزایش دما پی برده شود  برابر آتش سوزی و  ساختمان ها در 
پدیده ی آتش سوزی ، یک پدیده ی نامأنوس در ساختمان نبوده و در کنار 
خطراتی مثل زلزله ، سیل و طوفان و آتش سوزی نیز می توانند در طول 

دوره ی بهره برداری از ساختمان خطرآفرین باشد .
کاهش  به  توجه  با  بتنی  سازه های  از  استفاده   ، ما  کشور  در  امروز   
 )HSC( هزینه های اجرایی و در دسترس قرار گرفتن بتن با مقاومت باال
بسیار رایج تر از دیگر انواع سازه ها شده است . هم چنین ، از آن جایی که 
بهره گیری از سازه های بتنی پیش تنیده ، به عنوان نوع خاصی از سازه های 
بتنی که عمل کرد ضعیف تری در برابر آتش سوزی دارند ، بیش تر از پیش 
شده است ؛ لزوم شناخت بیش تر رفتار بتن در برابر آتش سوزی دوچندان 
می شود . با این که سازه های بتنی پیش تنیده ، بهینه شده هستند ، اما وجود 
تاندون های پیش تنیده ، نگرانی هایی در مورد عمل کرد در برابر آتش سوزی 
این گونه سازه ها ایجاد می کند . در واقع ، ایمنی در برابر آتش سوزی این 
سازه ها ) به ویژه در مورد دال ها ( موضوع مورد مناقشه ی مهندسان است 

 . ]3[
به  آتش سوزی  از  ناشی  رسیدن  آسیب  شاهد  متمادی  سال های  در   
سازه های بتنی و در نوع خاص سازه های پیش تنیده بوده ایم که آتش سوزی 
 1987 سال  در   ]4[ تایلند  بانکوک  طبقه ی   18 ساختمان  در  ساعته   5
این موارد  از  این ساختمان شد ، یکی  میالدی که منجر به فروریختگی 
بتنی  در ساختمان 12 طبقه ی  آتش سوزی  اثر  در  . خرابی گسترده  است 
فلوریدا  ایالت   Key Biscayne تاندون های غیرچسبیده در  با  پیش تنیده 
]5[ در سال 2000 میالدی ، از دیگر موارد آسیب دیدن این گونه سازه ها 

در برابر آتش سوزی است .
 ، خاص  نوع  در  و  بتنی  دال های  و  تیرها  مشخصه های  از  برخی 
پیش تنیده ی آن در برابر آتش سوزی بررسی شده و در آیین نامه های طراحی 
پیش تنیده  فوالدی  تاندون های  این که  از جمله   ، است  وارد شده  سازه ها 
نسبت به میلگردهای عادی فوالدی در برابر آتش سوزی بسیار حساس تر 
بوده و با افزایش دما ، سختی و مقاومت آن بیش تر کاهش می یابد و بدین 
جهت ، پوشش بیش تری برای تاندون های پیش تنیده اعمال شده است . با 
این حال ، در بسیاری از طراحی ها به ویژه در کشور ما به این مسائل توجهی 

نمی شود و تنها به مباحث لرزه ای این گونه سازه ها پرداخته می شود .

رفتارسازه هایبتنیدربرابرآتشسوزی
پروسهیدیهیدراسیونوتجزیهیبتن

عمومًا بتن با دو ماده ی اصلی شناخته می شود ؛ یکی خمیر سیمان هیدراته 
و دیگری سنگدانه . رفتار و ویژگی بتن به وسیله ی رفتار مواد سازنده ی آن 
و اثر اندرکنش آن ها مشخص می شود ]6[ . سیمان هیدراته یک ماتریس 
ژله ای و یک سیستم با حفره های باریک است که این حفره ها در بسیاری 
از مواقع با آب و یا بخار آب پر شده و با نیروهای واندروالسی نگه  داشته 
تبخیر شدن  مستعد  آب   ، باریک  حفره های  این  در  موجود  آب   . شده اند 
نامیده می شود . عالوه بر 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 می کند و زمانی که دما باال رفته و حالت خمیری رو 
به کاهش رود ، در دسترس قرار می گیرد . شکل 1 ساختار بتن را به صورت 

شماتیک نشان می دهد . 

 
شکل1 : )آ(- توصیف شماتیک ساختار بتن )a(، )ب(- مشخصات حجمی 

]7[ )b(مربوط به مواد سازنده ی بتن

 
شکل2 : مراحل بی آب شدن و تجزیه ی بتن در اثر افزایش دما ]8[

با باال رفتن دما در اثر آتش سوزی ، حالت خمیری بتن کاهش می یابد و 
رفتار سازه ای بتن روند کاهشی به خود می گیرد . با افزایش دما و رسیدن 
آن به حدود 100 درجه ی سانتیگراد در خمیر سیمان ، در ابتدا از دست رفتن 
آب مستعد تبخیر در حفره های باریک ، صورت می گیرد . به محض این که 
دما به باالتر از 100 درجه ی سانتیگراد برسد ، نرخ تبخیر فراتر می رود ) به 
علت خروج آب ناشی از فشار حفره ای باالتر از فشار اتمسفر(، وقتی که دما 
به 120 درجه ی سانتیگراد برسد ، فقط آب غیرمستعد تبخیر شدن وجود 
خواهد داشت . با افزایش دما ، تجزیه ی ماده ی ژله ای شروع خواهد شد 
) بی آب ( شدن ژل کلسیم  – سیلیکا  باعث دی-هیدراته  این مسئله  که 
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می شود . حداکثر نرخ دی هیدراته شدن در دمای 180 درجه ی سانتیگراد 
است و این پروسه تا دمای 300 درجه ی سانتیگراد ادامه می یابد . در دمای 
بین 450 تا 550 درجه ی سانتیگراد یک تجزیه ی سریع در پرتلندیت1 رخ 
را  شیمیایی  باند  وظیفه ی  ابتدا  در  که  تبخیری  غیرمستعد  آب   . می دهد 
داشته است ، در این مرحله تبخیر می شود . در بتن با دانه های آهکی در 
دمای بین600 تا 900 درجه ی سانتیگراد یک کاهش وزن رخ می دهد که 
به علت پروسه ی دی کربناسیون یا به عبارتی تجزیه ی کربنات کلسیم است 
از 900 درجه ی سانتیگراد کاهش وزن دیگری صورت  فراتر  در دمای   .
نمی گیرد و در دمای1150 تا 1200 درجه ی سانتیگراد بتن ذوب می شود ، 
در برخی موارد نیز رسیدن به این دما باعث دوده ای شدن دانه ها می شود 
]8[ . دی هیدراسیون و پروسه ی تجزیه ی بتن تحت آتش سوزی در شکل 
2 نمایش داده شده است ) دماهایی که نمایش داده شده اند ، دماهای بتن 

است ، نه دماهای آتش سوزی ( . 

پوسته پوسته شدنبتن
هنگام رخ  دادن آتش سوزی در سازه های بتنی ، ایمنی قطعات بتنی تحت 
تأثیر قرار گرفته و در معرض باالترین دماها ، اثرات مستقیم و غیر مستقیمی 

بر قطعه ی گفته شده وارد می شود ، برخی از این اثرات عبارت اند از : 
1- در پروسه ی افزایش حرارت ، گرادیان دمایی صورت می گیرد که باعث 
ایجاد یک سری تنش های داخلی در قطعه ی بتنی می شود . عالوه  بر این ، 
تنش های داخلی به علت کرنش ها و تغییر شکل های زمان آتش سوزی و 

پس از آن تولید می شوند ]9[ ؛
این   . است  بتن   ) تورق   ( شدن  پوسته  پوسته   ، دیگر  مهم  موضوع   -2
پدیده بدین معنی است که آتش سوزی می تواند رویه ی بتن را به صورت 
ورقه هایی که از هسته ی بتن جداشدنی است ، در آورد . آسیب تورق بتن 
ناشی از آتش سوزی ) انفجار ( با نوع فروریختگی تفکیک پذیر می شود و 
به سه دسته ی پوسته پوسته  شدن انفجاری2 ، پوسته پوسته  شدن محلی3 و 

پوست اندازی4 تقسیم می شوند .
 در دقایق اولیه ی آتش سوزی ، حرارت به مقطع بتنی نفوذ کرده و آب 
تبدیل می شود و در  بخار آب  به   ، بتن  تبخیر در الیه ی سطحی  مستعد 
، به سوی سطح حرارت دیده رهسپار  اثر تفاوت در فشار حفره ای الیه ها 
می شود . تبدیل آب به بخار آب و به عبارتی تغییر فاز آب ، موجب انبساط 
آب و افزایش فشارحفره ای می شود . این آب در سطح بتن خارج شده و به 
شکل بخار  آب دیده می شود . در این زمان ، حرارت نفوذ بیش تری داشته 
و جریان تبخیر آب به سمت قسمت های داخلی سرد بتن افزایش می یابد 
که این مسئله ، به علت افزایش دمای الیه رخ می دهد . به محض این که 
، دمای الیه ی تحت حرارت بیش تر  نفوذ کند  به الیه  حرارت بیش تری 
می شود . هم زمان ، جریان بخار آب که به وسیله ی اختالفات فشار ایجاد 
شده است ، بسیار تحت تأثیر افزایش دما قرار می گیرد . حین جریان بخار 
 ، افزایش حجم  بخار آب در  پی  افزایش می یابد و  بخار آب  ، دمای  آب 
حفره می شود که راه برای این کار در حفرات سازه مسدود است و محدود 
می کند  ایجاد  حفرات  دیوارهای  در  اصطکاکی  نیروهای   ، انبساط  شدن 
اثر  در  بتن  سطح   ، به عالوه   . می کند  جلوگیری  آب  بخار  جریان  از  که 
باعث  مسئله  این  که  می گیرد  قرار  فشار  تحت  شدیداً  حرارتی  تنش های 
کاهش ریز ترک های موجود این الیه  شده ، بنابراین مقدار فضایی که برای 

جریان بخار آب مورد نیاز است کاهش می یابد . شکل 3 روند پوسته پوسته  
شدن را به صورت شماتیک نمایش می دهد . در توضیحات پیشین ، بخش 
اولیه ی این پروسه ، تشریح شد . پس از این مرحله ، مقدار زیادی از بخار 
آب به سمت قسمت داخلی سرد بتن می رود . وقتی شرایط به گونه ای شود 
که دما کم تر از 100 درجه ی سانتیگراد است ، بخار آب دوباره به آب تبدیل 
شده و دوباره توسط حفرات بتن جذب می شود . بنابراین ، مقدار آب مستعد 
تبخیر در حفرات افزایش می یابد ، زیرا که آب های دوباره جذب شده نیز 
به عنوان آب مستعد تبخیر در بتن در شرایط اولیه حاضر می شود و این 
پروسه ادامه می یابد . ضخامت الیه ی حرارت دیده به تدریج افزایش یافته 
و در پشت این الیه ی حرارت دیده که دما به حد 100 درجه ی سانتیگراد 
به سمت  بخار آب  و  داده  تبخیر رخ  آِب مستعد  تبخیر در   ، رسیده است 
حرارت  الیه ی  انتهای  در   . می کند  حرکت  بتن  سردتر  داخلی  الیه های 
دیده ، تجزیه ی خمیر سیمان رخ داده که منجر به تولید آب مستعد تبخیر 
می شود که این آب تبخیر شده و اغلب به سمت الیه های داخلی سردتر 
بتن روانه می شود . در ابتدا سرعت جریان بخار آب از سرعت نفوذ دمای 
100 درجه ی سانتیگراد بیش تر است . به عالوه ، اختالف فشار به اندازه ای 
نیست که بخار آب را هل دهد5 ؛ زیرا که ضخامت و درجه ی اشباع شدگی 
ناحیه ی تجمع آب در زمان افزایش یافته و به تدریج از جریان بخار آب 
 100 دمای  نفوذ  قسمت  جلوی  در   ، بنابرین   . می آید  عمل  به  ممانعت 
درجه  ی سانتیگراد ، ناحیه ی تجمع آب رشد می کند . عالوه بر این ، تجمع 
الیه ی آب باعث می شود که به تدریج توسعه ی فشارحفره ای سریع تر شود . 
بعد از مدتی الیه ی تجمع آب بزرگتر شده و یک الیه ی اشباع رشد می کند 
) شکل می گیرد ( که یک مانع رطوبتی نامیده می شود . در شکل 3 این 
قسمت از پروسه در بخش های c,b تقسیم شده اند ]10[ . وقتی که دمای 
پیش رونده ی 100 درجه ی سانتیگراد به مرز برسد ، تبخیر آب از الیه ی 
بیش تر  ناحیه ی دی-هیدراته  در  دما   ، زمان  این  در   . می دهد  رخ  اشباع 
افزایش یافته و یک گرادیان دمایی افزایشی در طول ناحیه ی دی هیدراته 
رشد می کند که منجر به یک نرخ باالی جریان حرارتی و تبخیر شدید آب 
از الیه ی اشباع می شود . این الیه ی اشباع از انتقال بیش تر آب و تشکیل 
بخار آب در الیه های داخلی بتن جلوگیری کرده و منجر به جریان بخار 
آب در جهت سطح بتن می شود . با این حال ، در جهت روی سطح بتن 
یک گرادیان دمایی افزایشی وجود دارد که از سطح مقطع افزایش می یابد 
. 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 می آید . این ممانعت از انبساط ، 
منجر به ایجاد نیروهای اصطکاکی در دیواره ی حفرات می شود . در همین 
حال ، اختالف فشار جهت هل دادن بخار آب به روی سطح ناکافی بوده 
به  بزرگتر نسبت  اشباع یک فشار حفره ای  ، در جلوی الیه ی  بنابراین  و 
فشار حفره ای قبلی شروع به شکل گیری و رشد می کند . در شکل 4 ]11[ 
بتنی در طول زمان  روند توسعه و شکل گیری فشار حفره ای در قطعه ی 
حرارت دهی نشان داده شده است . سطح مقطع بتن به ناحیه های مختلفی 
ناحیه ی در حال خشک شدن   ، . در جلوی این مقطع  تقسیم شده است 
وجود دارد که این ناحیه به دنبال ناحیه ی خشک ) دی هیدراته ( الیه ی 
اشباع است . به محض این که الیه ی اشباع شکل گیرد ، فشار بخار الیه ی 

اشباع شروع به شکل گیری می کند . 

1.  فرآورده ی حاصل از هیدراته شدن سیمان پرتلند.

2.  Explosive Spalling
3. Local Spalling
4.  Sloughing off
5.  Push
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باعث  بتن  سطحی  الیه های  در  دما  افزایش  که  شد  گفته  پیش تر   
افزایش  به  منجر  تجزیه  روند   .  ]6[ می شود  بتن  در  تجزیه  پروسه ی 
نفوذپذیری در بتن می شود . این بدین معنی است که میزان حفرات متصل 
به سمت روی  اشباع  از الیه ی  تدریج  به  تبخیر در یک گذرگاه  در  شده 
انبساط  اختالف  به علت   ، به عالوه   . افزایش می یابد  بتن  بیرونی  سطح 
حرارتی بین سنگدانه ها و خمیر سیمان ، ریز ترک ها گسترش می یابد که 
افزایش بیش تر میزان گذرگاه هایی که برای عبور بخار آب   ، این مسئله 
به کار می روند را موجب می شود . با این حال ، الیه ی داخلی بتن به شدت 
فشرده می شود و میزان ریز ترک ها و به تبع آن گذرگاه های عبوری بخار 
آب کاهش می یابد . جریان بخار آب به علت اختالف فشار ، اختالف دما 
و نفوذپذیری صورت می گیرد . درحالتی که اختالف فشار و نفوذپذیری بتن 
باالست ، میزان گذرگاه هایی که جهت انتقال بخار آب از الیه ی اشباع و 
بخار  . دمای  است  ، کافی  است  در دسترس  آسان فشارحفره ای  تشکیل 
آب در زمان جریان به سمت روی سطح هم چنان در حال افزایش است 
تعداد  و  اندازه  این حال  با   ، دارد  انبساط  به  تمایل  آب  بخار   ، بنابراین  و 
گذرگاه ها برای انبساط بخار آب کفایت می کند . اگر نفوذپذیری کم باشد 
و جهت انتقال بخار آب از الیه ی اشباع ناکافی باشد ، فشار حفره ای شروع 
به تشکیل شدن می کند و اختالف فشار برای هل دادن بخار آب به روی 
سطح بتن ناکافی می شود . نرخ تبخیر آب با افزایش دما افزایش یافته و 
به  اشباع  از الیه ی  بیرون  به  انتقال  برای  نیاز  میزان آب مورد   ، بنابراین 
تدریج افزایش می یابد . این جریان از تشکیل فشار حفره ای ادامه یافته تا 
اختالف فشار برای هل دادن بخار آب به سمت روی سطح بتن ) برای 
تشکیل آسان فشار حفره ای ( کاماًل کافی باشد . این نقطه حداکثر فشار 

حفره ای است که ایجاد می شود . 
 تشکیل فشار حفره ای منجر به تنش های کششی می شود که بر حفرات 
بتن مماس است . تنش های کششی باید به وسیله ی مقاومت کششی بتن 

در دماهای افزایشی مقابله شوند . هنگامی که مقاومت کششی بتن برای 
با تنش های کششی کافی باشد ، آن گاه الیه ی اشباع و توسعه ی  مقابله 
که  زمانی  در   . نمی شود  بتن  به  رساندن  آسیب  به  منجر  حفره ای  فشار 
مقاومت کششی بتنی ناکافی باشد ، آن گاه تنش های کششی ، ترک هایی 
 ، ترک ها  این   . می کند  تولید   ، است  شده  منتشر  شعاع  جهت  در  که  را 
ساختار بتن را تضعیف کرده و زمانی که الگوی ترک به اندازه ی کافی بتن 
را تضعیف کرد ، یک الیه از مقطع بتنی با ضخامتی تقریبًا برابر الیه ی 
دی هیدراته ) خشک شده ( کنده می شود . این واقعه را پوسته پوسته شدن 
) تورق ( در بتن می خوانند . پس از این ، پروسه ی پوسته پوسته شدن در 
بتن ادامه می یابد ؛ زیرا الیه ی پشت الیه ی پوسته پوسته شده اکنون الیه ی 
سطحی است ) و روند قبل ادامه می یابد ( . بدین معنی که دما در سطح 
جدید به سرعت افزایش می یابد و بنابراین ، جریان تشکیل الیه ی اشباع و 

امکان شروع پوسته پوسته شدن دوباره افزایش می یابد .

انواعرفتارپوستهپوستهشدن
بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط تعدادی از محققان ، حداقل سه نوع 

مختلف از پوسته پوسته شدن در بتن رخ می دهد:
-1پوستهپوستهشدنانفجاری6: به عنوان پوسته پوسته شدِن مخرب 
شناخته می شود . در این حالت تحت آتش سوزی ، قطعات نسبتًا بزرگی از 
سطح بتن کنده می شوند . این نوع از پوسته پوسته شدن معمواًل در 10 تا 
50 دقیقه ی اولیه ی آتش سوزی ، رخ داده و موجب آسیب های جدی و حتی 

فروریختگی اجزا می شود ؛
-2پوستهپوستهشدنمحلی7: در این نوع از پوسته پوسته شدن قطعات 
نسبتًا کوچک تری از سطح بتن کنده می شود . به عنوان مثال پوسته پوسته 
شدن گوشه های مقاطع به عنوان پوسته پوسته شدن محلی شناخته می شود؛

-3پوستاندازی8: الیه ی نازکی از بتن از سطح المان بتنی می افتد ، 

شکل3 : بیان شماتیک جریان پوسته پوسته شدن ]10[

6.  Explosive Spalling
7.  Local Spalling
8.  Sloughing off
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این نوع از پوسته پوسته شدن معمواًل در دماهای باال رخ داده و با گذشت 
زمان زیاد می شود . نتیجه ی این پوسته پوسته شدن کاهش تدریجی سطح 

مقطع بتنی است .

 
شکل5 : پوسته پوسته شدن انفجاری

 

 
شکل6 : پوسته پوسته شدن محلی

 
شکل7: پوست اندازی بتن

بتنشدنپوستهپوستهبرمؤثرعوامل
مادیهایویژگی

ویژگی های مادی بتن اغلب متأثر از ویژگی های اختالط بتن است که به 
ساختار حفره ای بتن وابسته است . 

نفوذپذیری:مهم ترین شاخصی که بر رخداد پوسته پوسته شدن در بتن 
اثر می گذارد ، نفوذپذیری بتن است که با توجه به اندازه و چگونگی اتصال 
حفره ها به دست می آید . نفوذپذیری در واقع با توجه به مقدار و اندازه ی 
حفره ها و گذرگاه های عبوری برای جریان بخار آب در آن محاسبه می شود. 
این  باال  با عمل کرد  بتن  در  ) که  یابد  بتن کاهش  نفوذپذیری  وقتی که 
مسئله مشاهده می شود ( ساختار اتصال حفرات نامناسب است و احتمال 

پوسته پوسته شدن افزایش می یابد .
رخداد  بر  بتن  مادی  ویژگی های  این   : اولیه رطوبت درصد و تخلخل
پوسته پوسته شدن اثر کم تری نسبت به نفوذپذیری دارد . از تخلخل بتن 
که با توجه به میزان و اندازه ی حفره های بتن به دست می آید ، به همراه 
آب  میزان   ، است  اولیه  اشباع  درجه ی  معنی  به  که  اولیه  رطوبت  میزان 
مستعد تبخیر در حفرات بتن و فضای خالی در دسترس برای بخار  آب برای 
پرشدن به دست می آید . زمانی که خلل و فرج در بتن کاهش یابد و یا 
درجه اشباع اولیه افزایش یابد، احتمال پوسته پوسته شدن افزایش می یابد . 
در بتن معمولی اگر میزان رطوبت برابر 5 درصد یا کمتر باشد احتمال پوسته 
پوسته شدن به حداقل می رسد ]12[ . در عمل با توجه به شرایط محیطی 

درصد رطوبت بتن 5 تا 10 درصد است ]13[ .
مقاومت کششی : مقاومت کششی بتن ، ظرفیت بتن در برابر توسعه ی 
فشار حفره ای را نشان می دهد و بنابراین ، زمانی که مقاومت کششی بتن 

کاهش یابد ، احتمال پوسته پوسته شدن افزایش می یابد .

شرایطآتشسوزی
یکی از پارامترهایی که پوسته پوسته شدن بتن را تحت تأثیر قرار می دهد ، 
چگونگی حرارت دهی به بتن با توجه به شرایط آتش سوزی است . به این 
معنی که حداکثر دمای وارده به بتن و زمان اعمال آن بر رفتار در برابر 

آتش سوزی بتن اثر می گذارد .
نرخحرارتدهی: مهم ترین فاکتوری که بر پدیده ی پوسته پوسته شدن 
در بتن تحت تأثیر آتش سوزی اثر می گذارد ، نرخ حرارت دهی است که از 
نرخ توسعه ی حرارت در آتش سوزی و پیش روی در مقطع بتنی به دست 
حفره ای  فشارهای  و  تبخیر  توسعه ی  به  منجر  حرارت دهی  نرخ   . می آید 
در الیه های بتن می شود . زمانی که نرخ حرارت دهی بتن افزایش یابد ، 
احتمال رخ دادن پوسته پوسته شدن افزایش می یابد . به عالوه ، با افزایش 
بیش تر  شدن  پوسته پوسته  پدیده ی  دادن  رخ  سرعت   ، حرارت دهی  نرخ 

شکل۴ : بیان شماتیک جریان توسعه ی فشارحفره ای در بتن تحت افزایش دما ]11[
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باعث  مسئله  این   . می دهد  رخ  سریع تر  جریان  این   ، بنابراین  و  می شود 
الیه ی  عمق  اما   ، می شود  شدن  پوسته پوسته  پدیده ی  بیش تر  گسترش 

پوسته پوسته شده کاهش می یابد . 
درمعرضحرارتبودن: این ویژگی از آتش سوزی اثر کم تری نسبت 
به نرخ حرارت دهی بر پدیده ی پوسته پوسته شدن دارد و به معنای تعداد 
جوانبی از سازه است که در معرض آتش سوزی قرار گرفته است . سازه ای 
با سرعت   ، از دو یا چند جانب ) پهلو ( در معرض آتش سوزی است  که 
بیش تری افزایش حرارت داده و بنابراین ، امکان پوسته پوسته شدن در آن 

افزایش می یابد .

مقطعسطحایسازهبارگذاریوهندسه
بارگذاریسازهای: مشخصه ای از سازه که اثر کم تری بر پدیده ی پوسته 
پوسته شدن می گذارد، بارگذاری سازه ای است . بارگذاری سازه ای منجر 
در سطح  به ویژه   ، فشاری  تنش های  می شود،  سازه  در  تنش ها  ایجاد  به 
حرارت دیده ، منجر به بسته شدن ترک ها شده و بنابراین ، نفوذپذیری در 
آن قسمت کم تر شده و به صورت محلی ، افزایش پوسته پوسته شدن را 
امکان پذیر می کند . تنش های کششی در مقطع بتنی باعث کاهش ظرفیت 
بتن برای تحمل تنش های کششی ناشی از تشکیل فشار حفره ای شده و 

احتمال پوسته پوسته شدن را افزایش می دهد .
میلگرد:بتن با تراکم زیاد میلگرد ، باعث ممانعت بیش تر از انتقال بخار 
آب شده و بنابراین ، الیه ی اشباع در محل میلگردها توسعه می یابد و فشار 
حفره ای در محل حداکثر تنش کششی تشکیل می شود . بنابراین ، در بتن 
با تراکم بیش تر میلگردها ، امکان پوسته پوسته شدن افزایش می یابد. با این 
حال ، این ناحیه یک اثر مثبت دارد و آن ، این که میزان باالی رطوبت در 
ناحیه ی اطراف میلگرد ، باعث مصرف شدن مقدار زیادی از انرژی حرارتی 
دما و تنش های  یافتن  افزایش   ، بنابراین  و  است  تبخیر شدن  در جریان 

حرارتی را در مقطع کاهش می دهد ]14[ .
اثرگذار  شدن  پوسته پوسته  احتمال  بر  اعضا  ضخامت   : اعضا ضخامت
است. زمانی  که ضخامت یک عضو افزایش یابد ، نرخ حرارت دهی سطح 
کاهش  شدن  پوسته پوسته  احتمال   ، بنابراین  و  می یابد  کاهش  مقطع 
شدن  پوسته پوسته  احتمال  بر  عضو  ضخامت  اثر    ،  8 شکل  در  می یابد. 
به گونه ای به نمایش گذاشته شده است که با توجه به مقاومت فشاری بتن، 
حداقل ضخامت مورد نیاز قطعه برای مقابله با تورق ) پوسته پوسته شدن( 

مشخص می گردد .

 
شکل8: اثر تنش فشاری بیرونی و ضخامت عضو ]15[

تنیدهپیشبتنیسازه های
پیش تنیده  تاندون های  از  استفاده  به  توجه  با  پیش تنیده  بتنی  سازه های 
برابر  در  بتنی  سازه های  به  نسبت  بیش تری  مقاومت  کاهش  معرض  در 
آتش سوزی هستند . حین آتش سوزی ، به علت افزایش دمای تاندون ها، 
تغییر  این  که  می گردد  مشاهده  تاندون ها  در  حرارتی  تغییرشکل های 
شکل ها در صورت ادامه دار شدن آتش سوزی و انتقال حرارت باعث کاهش 
در  پیش تنیدگی  نیروی  کاهش   ، ادامه  در  و  تاندون ها  االستیسیته  مدول 
نهایت  در   ، باشد  ادامه دار  آتش سوزی  شرایط  اگر  که  می گردد  تاندون ها 
تاندون ها شود که  پیش تنیدگی  نیروی  رساندن  به حداقل  باعث  می تواند 
این مسئله در صورت تورق در پوشش بتنی تاندون ها ، سرعت بیش تری 
به خود می گیرد؛ به طوری که باعث گسیختگی سازه ی پیش تنیده  می شود . 
درصورتی که تاندون ها غیرچسبیده باشند ، احتمال این خطر به علت عدم 
باند بین بتن و تاندون ها بیش تر می شود . بنابرین ، این گونه سازه ها اصواًل 
در برابر آتش سوزی ممکن است به سطح پایینی از باربری برسند و افزایش 

دما ، ایمنی این سازه ها را به مخاطره بیاندازد .
 دال های بتنی پیش تنیده قابلیت اجرا تا دهانه های هفتاد متری را دارند 
که این مسئله باعث افزایش روند استفاده از این گونه دال ها در سال های 
اخیر در کشور ما بوده است . بنابرین ، با توجه به رشد سریع استفاده از این 
سازه ها به همراه مسائل مطرح شده در مورد افت مقاومتی زیاد تاندون های 
نوع  این  در  بیش تر  بررسی  نیازمند   ، پوششی  بتن  همراه  به  پیش تنیده 

سازه ها هستیم . 

راهکارهایبهبودرفتارسازه هایبتنیدربرابرآتشسوزی
پدیده ی آتش سوزی   ، اشاره شد  به آن  پیشین  همان گونه که بخش های 
نامأنوس در طول حیات یک سازه نبوده است و هر لحظه  یک پدیده ی 
احتمال مواجهه با این رخداد طبیعی وجود دارد . بنابرین ، در برآورد میزان 
عمر مفید بهره برداری یک سازه ، نیازمند شناخت رفتاری اجزای سازه ای 
از  یکی  عنوان  به  بتنی  سازه های  امروز   . هستیم  آتش سوزی  برابر  در 
پرکاربردترین سازه ها در سطح جهان و به ویژه کشور ما تلقی می شوند که 
موج استفاده از این سازه ها روزافزون است و این موضوع اهمیت شناخت 

رفتارِی این نوع سازه ها را در برابر آتش سوزی بیش تر می کند .
 پدیده ی آتش سوزی در سازه های بتنی در ابتدا منجر به تغییر مکانیزم 
تغییرات  عمدتًا  که  تغییرات  سلسله  این  که  می شود  بتنی  جز  رفتاری 
شیمیایی و مکانیکی هستند ، در نهایت منجر به ایجاد تورق ) پوسته پوسته 
شدن ( در قطعه ی بتنی می شود . با تورق در بتن دو مسئله ی عمده در 
بتن رخ می دهد : ابتدا این که تورق در بتن باعث کاهش ضخامت قطعه ی 
بتنی می شود که این مسئله خود باعث کاهش مقاومت و ظرفیت باربری 
قطعه ی بتنی می شود ؛ در ادامه ، با جداشدن الیه ی تورق شده ، امکان 
میلگردهای   ( بتنی  قطعه ی  فوالدی  جزو  با  حرارت  مستقیم  مواجهه ی 
عادی یا تاندون های پیش تنیده ( بیش تر شده که این مسئله ، سازه ی بتنی 
را بیش از بیش در معرض کاهش ظرفیت باربری قرار می دهد . با توجه به 
این که در چند سال اخیر در کشور ما روند استفاده از بتن های با مقاومت 
باال )HSC(9 رو به افزایش بوده است و این که با افزایش مقاومت بتن عماًل 
نفوذپذیری در بتن کاهش یافته و به تبع آن امکان تورق در بتن افزایش 
با  از راه کارهای پیش گیرانه برای مواجهه  می یابد ، در این قسمت برخی 
پدیده ی آتش سوزی و کاهش تورق در بتن ارائه می شود که استفاده از این 
راه کارها می تواند توان باربری سازه های بتنی را در برابر آتش سوزی تا حد 

زیادی حفظ کند . 

9.  High Strength Concrete
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راه حل هایفنیبتن: این راه حل ها شامل نوع سنگدانه ، مخلوط بتن ، 
با سنگدانه های سبک تر  بتن   . پلی پروپیلن هستند  فیبرهای  و  پرکننده ها 
کاهش  و  االستیسیته  مدول  کاهش  معرض  در  کم تر  فشاری  مقاومت  و 
مقاومت کم تری در برابر آتش سوزی است )مطابق شکل 9 ( . بنابرین ، در 
مکان هایی که امکان رخداد آتش سوزی بسیار باالست ، ترجیح داده می شود 
بتن  انجام  از سنگدانه های سبک تر در مخلوط  استفاده  بر اساس  طراحی 
گیرد یا از بتن با مقاومت فشاری کم تر بهره گرفته شود . مسئله ی مهم 
دیگر در مواجهه با آتش سوزی در بتن ، استفاده از افزودنی ها در مخلوط 
بتن و به طور خاص ، فیبرهای پلی پروپیلن است . در صورت استفاده از این 
فیبر در مخلوط ) به پیشنهاد آیین نامه های طراحی حدود 1/5 کیلوگرم در 
هر متر مکعب بتن ( حداکثر در دمای 170 درجه ی سانتیگراد در بتن این 
فیبرها ذوب شده و عماًل این مسئله ، نفوذپذیری در بتن را افزایش می دهد 
و منجر به کاهش فشار حفره ای و به تبع آن ، کاهش امکان تورق در بتن 
کردن  اضافه  اثر   10 شکل   . می گردد   )HSC بتن  در  به ویژه  خصوصًا   (
فیبرهای پلی پروپیلن به حد پیشنهادی گفته شده در قطعه ی بتنی تحت 

آتش سوزی استاندارد در سه ساعت اولیه را نشان می دهد .

 
شکل9 : اثر نوع سنگدانه و مقاومت فشاری بر کاهش مدول االستیسیته 

بتن در برابر آتش سوزی ]17[

 
شکل10 : اثر فیبر پلی پروپیلن بر فشار حفره ای بتن ]18[

از  ناشی  آسیب  کاستن  روش های  از  یکی   : استاتیکی راه حل های
نامعین  سیستم های  کردن  انتخاب   ، بتنی  سازه های  در  آتش سوزی 
استاتیکی است . با افزایش نامعینی سازه ، امکان باز توزیع نیروها افزایش 
یافته و تنش های کششی حداکثر ناشی از فشار حفره ای ، کاهش یافته و 

امکان گسیختگی و تورق در بتن حین آتش سوزی به حداقل می رسد .
ابعاد   ، اتخاذ شکل  این قسمت شامل  راه کارهای   : هندسیراه حل های
مقطع و پوشش مناسب و آرایش میلگردها و در نهایت ، افزایش تخلخل 

در بتن است . برای اتخاذ حدود پوشش بتنی یا حداقل ضخامت قطعات 
]21[ ،ASCE]20[ ،IBC]19[ بتنی هر یک از آیین نامه های طراحی مثل

EC]22[ ، ACI ، با توجه به پیش تنیده یا غیر پیش تنیده بودن قطعات ، 

سنگدانه های  نوع  به  توجه  با  پیشنهادی  ارقام  که  داشته اند  توصیه هایی 
بتن، شرایط مرزی و وضعیت مهارشدگی و در نهایت ، طول زمانی اعمال 

آتش سوزی بر قطعه ی بتنی ارائه شده است .
راه حل هایمقاومتمحلیدربرابرحرارت:در صورت اجرای سازه ی 
اعمال  نیازمند   ، اثر آتش سوزی در طراحی سازه  نگرفتن  با در نظر  بتنی 
نوع  به  توجه  با  راه کارها  این   . است  بتنی  قطعات  در  ثانویه  راه کارهای 
. یکی  ارائه می شود   )  .  .  . تیر ، ستون ، سقف و   ، ) تونل  بتنی  سازه ی 
آتش سوزی،  برابر  در  بتنی  قطعات  مقاومت  افزایش  راه های  از ساده ترین 
معرض  در  الیه ی  در  آتش سوزی  ضد  پوشش  یا  روکش  از  استفاده 
آتش سوزی ) مطابق شکل 11 ( است . در مورد چگونگی استفاده از این 
پوشش ها ، نوع مواد مورد استفاده در پوشش و حداقل ضخامت مورد نیاز 
 263 UL و ASTM E119 با آتش سوزی در استانداردهای برای مقابله 
توصیه هایی ارائه شده است که با توجه به این توصیه ها می توان پوشش 

مناسبی برای مقابله با آتش سوزی در سازه های بتنی ارائه کرد .

 
شکل 11: اعمال پوشش مقاوم در برابر آتش سوزی در بین آتش سوزی و 
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سازههایفوالدی
عوامل  از  یکی   ، در معرض حریق  فوالدِی  اعضای  ارزیابی عمل کرد  در 
مهم ، توجه به تأثیر حرارت بر مصالح است . فوالد به عنوان یک مصالح 
پرمصرف و اصلي در سازه هاي فوالدِي تحت تأثیر افزایش دما دچار تغییرات 
اساسي در مشخصات اصلي خود شده و مقاومت تسلیم ، شکل پذیری عضو 
و خواص االستیک آن از قبیل ضریب مدول االستیسیته ، مدول پواسون و 
تنش تسلیم آن به شدت کاهش می یابد که نمونه هایی از آسیب ستون در 
 فصل 1: و تیر فوالدی در  شکل )2-2( مشاهده می شود . بنابراین ، برای 
تعیین دقیق مقاومت سازه در برابر حریق ، باید اثر دما بر خواص مصالح 
در نظر گرفته شود . براي بررسي تعیین دقیق پاسخ سازه در دماي باال ، 
ابتدا الزم است چگونگی تغییر مشخصات مصالح با افزایش دما مشخص 
شود . تغییر مشخصات مکانیکي ، بر میزان باربري اعضا اثر مي گذارد و 

تغییر مشخصات حرارتي ، روي سرعت انتقال گرما در اعضا مؤثر است .

 
تغییر شکل ستون فوالدی در اثر آتش سوزی

 

مشخصاتحرارتیفوالددردماهایمختلف
انواع مختلف فوالد بسته به میزان کربن به کار رفته در آلیاژ تولید می شود. 
صورت  به   ، اجرا  سرعت  و  شکل پذیر  رفتار  دلیل  به  فوالدي  سازه هاي 
گسترده اي مورد استفاده قرار مي گیرند . با وجود مزایاي فراوان ، فوالد در 
مقابل آتش آسیب پذیر است و دماي باال باعث کاهش مقاومت و سختي 
فوالد می شود . این مسأله با توجه به هدایت حرارتي زیاد و ضخامت کم 
اعضاي فوالدي ، حادتر شده و نیاز به توجه بیش تري دارد . عمل کرد فوالد 
ساختماني در آتش به وسیله ی مشخصات حرارتی و مکانیکي آن مشخص 
می شود . انواع مختلف فوالد از قبیل فوالد پرمقاومت و فوالد نرمه ، دارای 

رفتار متفاوتی در برابر افزایش دما هستند .
نرمه ی  فوالد  حرارتی  مشخصات  بر  دما  افزایش  تأثیر   ، ادامه  در   

تغییر شکل تیر فوالدی در اثر آتش سوزی
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تغییرات گرمای ویژه ی فوالد با افزایش دما

گفته شده   2-1-Eurocode EN1993 آیین نامه ی به  با توجه  ساختمانی 
است .

)Conductivity(حرارتیهدایتضریب
مشخصات ضریب رسانایی حرارتی فوالد در دماهای باالتر تغییر می یابد. 
ضریب  برای  شده  ایده آل  مدِل  یک   )2001  ,BSI(  EC3 آیین نامه ی  در 
هدایت حرارتی آورده شده است که رابطه ی ریاضی آن در فرمول )1-2( 

آورده شده است .

هدایت  ضریب   ، می شود  مشاهده   )3-2( در  شکل  که  همان گونه 
 800 C حرارتی فوالد با افزایش دما کاهش می یابد و در دماهای باالتر از

ثابت می ماند .

 

تغییرات ضریب هدایت حرارتی فوالد با افزایش دما

)Specific Heat( ویژهگرمایمقدار
در آیین نامه ی EC3 برای مقدار گرمای ویژه ی فوالد، روابط ریاضی وابسته 
به دما در هر بازه ی مشخص از دما گفته شده است که در روابط )2-2( 

آورده شده است .

همان طور که در  شکل )2-4( مشاهده می شود ، مقدار گرمای ویژه ی 
ماکزیمم  نقطه ی  و یک  می یابد  افزایش   700c از  باالتر  دمای  در  فوالد 

تیز در دمای حدود 730c ناشی از تغییرات متالوژی فوالد اتفاق می افتد .

)Emissivity(فوالدتشعشعیهدایتضریب
یکی از راه های غالب انتقال حرارت ناشی از آتش سوزی به فوالد ، انتقال 
طول  در  فوالد  دمای  دقیق  محاسبه ی  برای  و  است  تشعشعی  حرارت 
آتش سوزی ، تعیین ضریب هدایت تشعشعی سطح فوالد الزم است . در 
 جدول )2-1( یک مجموعه از این ضریب از منابع مختلف آورده شده است. 
در )SFPE, 2004( برای فضایی که آتش به صورت فراگیر گسترش پیدا 
کرده باشد ، مقدار 1/0 برای ضریب هدایت تشعشعی فوالد توصیه شده 
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 می یابد .

مشخصاتمکانیکیفوالددردماهایمختلف
در ادامه ، تأثیر افزایش دما بر مشخصات مکانیکی فوالد نرمه ی ساختمانی با 

توجه به آیین نامه ی Eurocode EN1993-1-2 گفته شده است .

ضریبانبساطحرارتی
مولکول های  ارتعاشی  ، حرکت  افزایش می یابد  ماده  زمانی که دمای یک 
تشکیل دهنده ی آن افزایش پیدا می کند ؛ در نتیجه فاصله بین مولکول های 
آن به طور طبیعی افزایش می یابد . این افزایش فاصله ها در مقیاس مولکولی، 
که  وجود می آورد  به  دیده  کلی جسم حرارت  مقیاس  در  را  افزایش حجم 
 ، دما  تغییر  با  مواد  انقباض  و  انبساط  مقدار   . است  حرارتی  کرنش  همان 
ضریب انبساط حرارتی مواد است . به عبارت دیگر ، به نسبت مقدار تغییر 
حجم مواد به حجم اولیه ی آن ها به ازای افزایش        دما ضریب انبساط 
را  فوالد  حرارتی  انبساط  EC3 ضریب  آیین نامه ی   . می شود  گفته  حرارتی 
برای مقاصد معمول طراحی ) همانند تعبیه درز انبساط                           .            
توصیه می کند . ضریب افزایش طول فوالد )             ( با افزایش دما به 
صورت یک رابطه ی خطی با دما به صورت رابطه ی )2-3( داده شده است .

دما  با  فوالد  طولی  انبساط  ضریب  تغییرات  نمودار   )5-2( در  شکل 
مشاهده می شود .

  صاورت  راگیر  نرات  ضاا ی ک  آت  ن  (SFPE, 2004)مخالف آورده شاده اسات. در  منانعم موع  از ا   تار ل از 
نرات تار ل هدا ت تشا شا ی  و د توصای  شده است. در ا   شرا ف  رض شده   0/1مقدار  ، گ اارد پیدا کرده ناشاد

،   ن  دای  تیرگی ساکح؛ در ا   صاورت ،  ، پوشایده از دوده شاده ناشاد ک  ساکح  و د ک  در م رض آت  قرار گر ا 
  اند.جذی نرارت آن ا  ا   می

 

 تشعشع فوالد در مراجع مختلفقابلیت  ( 2-1) جدول

 مرجع  قانلیت تش شع
6/0 Eurocode 3 (BSI, 2001) 
7/0 (Wang, 2002) 
9/0 (Lie, 1992) 

 (Holman, 2010) ( 8/0اک یده )
7/0 (Lamont et al, 2001) 
79/0 (Bejan, 1993) 
 (3/0صیقلی )
 (Siegel and Howell, 1980) ( 81/0اک یده )

 (3/0صیقلی )
 (Brewster, 1992 ( 8/0اک یده )

 

 مشخصات مکانیکی فوالد در دماهای مختلف

 تنااما ساااااناماانی ناا توجا  نا  آ ی  تثیر ا  ا   دماا نر مشاااخصااااات م اانی ی  و د نرما أتا  اداما  ،در 
Eurocode EN1993-1-2  شده است گدا. 

 ضریب انبساط حرارتی
در   ؛ کندآن ا  ا   پیدا می تدهندههات تشا ی نرکت ارت اشای موا و  ،  اندزمانی ک  دمات    ماده ا  ا   می

، ا  ا     ها در مقیاس موا وای اند. ا   ا  ا    اصاال هات آن ن  رور ر ی ی ا  ا   مینای    اصاال  نی  موا و 
 ااح و انق اض  . مقدار ان اساتآورد ک  همان کرن  نرارتی ن م را در مقیاس کلی ج ام نرارت د ده ن  وجود می

ن  ن اا ت مقدار ت ییر ن م مواد ن  ن م   ، ، تاار ل ان  اااح نرارتی مواد اساات. ن  ع ارت د گر مواد نا ت ییر دما
تار ل ان  ااح نرارتی   EC3 تنام شاود. آ ی دما تار ل ان  ااح نرارتی گدا  می ℃1ها ن  ازات ا  ا    آن تاوای 

14(  همانند ت  ی  درز ان  ااح  و د را نرات مقاصاد م مو  ررانی ) × کند. تار ل ا  ا    توصای  می ℃/10−61
𝐿𝐿∆رو   و د ) 

𝐿𝐿 ( داده شده است.3-2) تنکی نا دما ن  صورت رانک  ت( نا ا  ا   دما ن  صورت    رانک 

  صاورت  راگیر  نرات  ضاا ی ک  آت  ن  (SFPE, 2004)مخالف آورده شاده اسات. در  منانعم موع  از ا   تار ل از 
نرات تار ل هدا ت تشا شا ی  و د توصای  شده است. در ا   شرا ف  رض شده   0/1مقدار  ، گ اارد پیدا کرده ناشاد

،   ن  دای  تیرگی ساکح؛ در ا   صاورت ،  ، پوشایده از دوده شاده ناشاد ک  ساکح  و د ک  در م رض آت  قرار گر ا 
  اند.جذی نرارت آن ا  ا   می

 

 تشعشع فوالد در مراجع مختلفقابلیت  ( 2-1) جدول

 مرجع  قانلیت تش شع
6/0 Eurocode 3 (BSI, 2001) 
7/0 (Wang, 2002) 
9/0 (Lie, 1992) 

 (Holman, 2010) ( 8/0اک یده )
7/0 (Lamont et al, 2001) 
79/0 (Bejan, 1993) 
 (3/0صیقلی )
 (Siegel and Howell, 1980) ( 81/0اک یده )

 (3/0صیقلی )
 (Brewster, 1992 ( 8/0اک یده )

 

 مشخصات مکانیکی فوالد در دماهای مختلف

 تنااما ساااااناماانی ناا توجا  نا  آ ی  تثیر ا  ا   دماا نر مشاااخصااااات م اانی ی  و د نرما أتا  اداما  ،در 
Eurocode EN1993-1-2  شده است گدا. 

 ضریب انبساط حرارتی
در   ؛ کندآن ا  ا   پیدا می تدهندههات تشا ی نرکت ارت اشای موا و  ،  اندزمانی ک  دمات    ماده ا  ا   می

، ا  ا     ها در مقیاس موا وای اند. ا   ا  ا    اصاال هات آن ن  رور ر ی ی ا  ا   مینای    اصاال  نی  موا و 
 ااح و انق اض  . مقدار ان اساتآورد ک  همان کرن  نرارتی ن م را در مقیاس کلی ج ام نرارت د ده ن  وجود می

ن  ن اا ت مقدار ت ییر ن م مواد ن  ن م   ، ، تاار ل ان  اااح نرارتی مواد اساات. ن  ع ارت د گر مواد نا ت ییر دما
تار ل ان  ااح نرارتی   EC3 تنام شاود. آ ی دما تار ل ان  ااح نرارتی گدا  می ℃1ها ن  ازات ا  ا    آن تاوای 

14(  همانند ت  ی  درز ان  ااح  و د را نرات مقاصاد م مو  ررانی ) × کند. تار ل ا  ا    توصای  می ℃/10−61
𝐿𝐿∆رو   و د ) 

𝐿𝐿 ( داده شده است.3-2) تنکی نا دما ن  صورت رانک  ت( نا ا  ا   دما ن  صورت    رانک 

  صاورت  راگیر  نرات  ضاا ی ک  آت  ن  (SFPE, 2004)مخالف آورده شاده اسات. در  منانعم موع  از ا   تار ل از 
نرات تار ل هدا ت تشا شا ی  و د توصای  شده است. در ا   شرا ف  رض شده   0/1مقدار  ، گ اارد پیدا کرده ناشاد

،   ن  دای  تیرگی ساکح؛ در ا   صاورت ،  ، پوشایده از دوده شاده ناشاد ک  ساکح  و د ک  در م رض آت  قرار گر ا 
  اند.جذی نرارت آن ا  ا   می

 

 تشعشع فوالد در مراجع مختلفقابلیت  ( 2-1) جدول

 مرجع  قانلیت تش شع
6/0 Eurocode 3 (BSI, 2001) 
7/0 (Wang, 2002) 
9/0 (Lie, 1992) 

 (Holman, 2010) ( 8/0اک یده )
7/0 (Lamont et al, 2001) 
79/0 (Bejan, 1993) 
 (3/0صیقلی )
 (Siegel and Howell, 1980) ( 81/0اک یده )

 (3/0صیقلی )
 (Brewster, 1992 ( 8/0اک یده )

 

 مشخصات مکانیکی فوالد در دماهای مختلف

 تنااما ساااااناماانی ناا توجا  نا  آ ی  تثیر ا  ا   دماا نر مشاااخصااااات م اانی ی  و د نرما أتا  اداما  ،در 
Eurocode EN1993-1-2  شده است گدا. 

 ضریب انبساط حرارتی
در   ؛ کندآن ا  ا   پیدا می تدهندههات تشا ی نرکت ارت اشای موا و  ،  اندزمانی ک  دمات    ماده ا  ا   می

، ا  ا     ها در مقیاس موا وای اند. ا   ا  ا    اصاال هات آن ن  رور ر ی ی ا  ا   مینای    اصاال  نی  موا و 
 ااح و انق اض  . مقدار ان اساتآورد ک  همان کرن  نرارتی ن م را در مقیاس کلی ج ام نرارت د ده ن  وجود می

ن  ن اا ت مقدار ت ییر ن م مواد ن  ن م   ، ، تاار ل ان  اااح نرارتی مواد اساات. ن  ع ارت د گر مواد نا ت ییر دما
تار ل ان  ااح نرارتی   EC3 تنام شاود. آ ی دما تار ل ان  ااح نرارتی گدا  می ℃1ها ن  ازات ا  ا    آن تاوای 

14(  همانند ت  ی  درز ان  ااح  و د را نرات مقاصاد م مو  ررانی ) × کند. تار ل ا  ا    توصای  می ℃/10−61
𝐿𝐿∆رو   و د ) 

𝐿𝐿 ( داده شده است.3-2) تنکی نا دما ن  صورت رانک  ت( نا ا  ا   دما ن  صورت    رانک 
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رابطهیتنش-کرنش

افزایش ارتعاش مولکول های تشکیل دهنده ی فوالد به دلیل افزایش دمای 
آن ، باعث تضعیف پیوندهای درون ساختمان های کریستالی تشکیل دهنده ی 
شکل  تغییر  ساده تر  وارده  بارهای  تحت  فوالد   ، نتیجه  در   . می شود  آن 
. این پدیده به صورت شماتیک در شکل )2-6( برای یک  نشان می دهد 
ساختمان کریستالی با یک جابه جایی اولیه در حاشیه ی آن مشاهده می شود. 
از  ناقص  یک صفحه ی  که  می افتد  اتفاق  زمانی  حاشیه ای  جابه جایی های 
بلوری  این مورد در ساختمان  قرار گیرد و  نرمال  اتم ها میان دو صفحه ی 
فوالد به متناوب مشاهده می شود . زمانی که یک نیروی برشی به ساختمان 
بلور در مقیاس میکروسکوپی وارد می شود ، همان طور که در  شکل )6-2( 
شکسته  متناوب  طور  به  ناقص  صفحه ی  در  جابه جایی ها  می شود،  دیده 
در  نرمال  ، صفحات  ترتیب  این  به  و  دوباره شکل می گیرند  و  می شوند 
دو طرف صفحات ناقص اجازه می یابند که روی یکدیگر بلغزند ؛ که در 
واقع یک جابه جایی پالستیک در مقیاس میکروسکوپی خواهد بود . لغزش 
صفحات بر روی یکدیگر در غیاب جابه جایی ها در ساختمان کریستالی نیز 
می تواند اتفاق بیفتد . جایی که گسیختگی و بالفاصله اصالح بعد از آن در 

نقاط متعددی رخ می دهد .
 

تغییراتساختمانکریستالیفوالدباافزایشدما
در دماهای باالتر ساختمان بلورهای کریستالی تخریب می شود و مشخصات 
مکانیکی فوالد در دماهای باالتر از 400 درجه سانتیگراد کاهش می یابد. 
مطالعات  نتیجه ی  از  که  را  فوالد  کرنش  تنش  منحنی   )7-2(  شکل 
آزمایشگاهی حاصل از پاسخ تک محوری تنش کرنش فوالد ناشی از عضو 
کششی از جنس فوالد A36 طبق استاندارد ASTM در دماهای مختلف 

نمودار تغییرات ضریب انبساط طولی فوالد با تغییرات دما

تغییرات ساختمان کریستالی فوالد با افزایش دما
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در  فوالد  تنش کرنش  پاسخ  از  دقیق  رفتار  تعیین  . جهت  نشان می دهد 
سازه های فوالدی تحت تأثیر افزایش حرارت در آیین نامه ی EC3 ، مقدار 
 ، دما  افزایش  با  فوالد  تسلیم  تنش  و  االستیسیته  مدول  کاهش  ضریب 
نسبت به مقادیر آن در دمای محیط ارائه شده است که در  شکل )8-2( 

مشاهده می شود .

 
نمودار تنش کرنش فوالد نرمه در دماهای مختلف

 

تغییرات مدول االستیسیته و تنش تسلیم فوالد نرمه با افزایش دما

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

به  این سه مرحله   . اتفاق می افتد  در سه مرحله ی مجزا  از خزش  ناشی 
صورت شماتیک در  شکل )2-9( مشاهده می شود .

آتش سوزی  اثر  تحت  فوالدی  سازه های  زمانی که  ، مدت  واقعیت  در   
در دماهای باال قرار می گیرند ، کوتاه است . بنابراین ، از کرنش ناشی از 
اثر خزش حرارتی می توان چشم پوشی کرد )Wang, 2002( . در حقیقت 
تأثیر کرنش ناشی از خزش حرارتی تقریبًا به طور ضمنی در آزمایشات تنش 
از آن درنظر  ناشی  ، در روابط  نتیجه  باال و در  کرنش فوالد در دماهای 
گرفته شده است . بنابراین ، اغلب در تحلیل های عددی معمولی بر روی 

سازه های فوالدی از جمله این تحقیق درنظر گرفته نمی شود .

نسبتپواسون
با  را  ساختمانی  معمولی  فوالد  پواسون  نسبت  تغییرات   )10-2(  شکل 
تغییرات دما نشان می دهد . این نمودار از رگرسیون مقادیر به دست آمده در 
مطالعات آزمایشگاهی مشخص شده است و فقط در میزان 
دمای موجود است . همان گونه که در شکل دیده می شود ، در این میزان 
دمایی نسبت پواسون تقریبًا ثابت باقی می ماند ؛ از این رو ، در مطالعات 

تحلیلی مقدار ثابت 0/3 برای آن درنظر گرفته می شود .

 
نمودار تغییرات نسبت پواسون فوالد با افزایش دما

مراحل خزش حرارتی با گذشت زمان

 حرارتیزش خ
کا  ا   ر ااار  و د در   ماان دارد، تماا ا  نا  ا  ا   کرن  ناا گاذشااات ز ، تبات ناارگاذارت و دماات ثاانات  و د در دمااهاات ناا تر

 ت هات ناشاای از ن د در ساا  مرنل دهد ک  ا   کرن دماهات نا  ن د نرارتی ناا دارد.. مکاا ات آزما شااگاهی نشااان می
 شود.مشاهده می ( 9-2ش   )ا اد. ا   س  مرنل  ن  صورت شماتی  در م  ا اتداق می

 

 مراحل خزش حرارتی با گذشت زمان ( 2-9) شکل
از  ، کوتاه اسااات. ننانرا   ، گیرندساااوزت در دماهات نا  قرار میهات  و دت تبت اثر آت ک  ساااازه، مدت زمانی در واق یت

    اطثیر کرن  ناشی از ن د نرارتی تقرأ . در نقیقت ت(Wang, 2002)پوشی کرد توان دشمکرن  ناشی از اثر ن د نرارتی می
شااده اساات.  درن ر گر ا در روانف ناشاای از آن  ، رور تاامنی در آزما شااات تن  کرن   و د در دماهات نا  و در نای  ن 

 شود.ن ر گر ا  نمیهات  و دت از جمل  ا   تبقیق درم موای نر روت سازههات عددت اغلل در تبلی  ، ننانرا  

 نسبت پواسون
دهد. ا   نمودار از رگرسایون مقاد ر  ت ییرات ن ا ت پواساون  و د م موای ساانامانی را نا ت ییرات دما نشاان می( 10-2شا   )

گون  ک  در نموجود اسات. هما  ℃725-20دمات می ان اسات و  قف در  مشاخم شادهدسات آمده در مکاا ات آزما شاگاهی  ن
بلیلی مقدار ثانت  در مکاا ات ت ، از ا   رو ؛ ماندثانت ناقی می ر  اطی ن ا ت پواساون تقدما می ان  ، در ا    شاودمی د دهشا   

 شود.ن ر گر ا  مینرات آن در 3/0


