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 :چكیده

های گذشته اتفاق افتاده به امری محتمل سالها با توجه به حوادثی که در سوزی در ساختمانامروزه وقوع آتش

جاا  هاای فاوالدی از  آن  ها بیشتر خواهد شد. سازهسوزی در ساختمانتبدیل شده است که با وقوع زلزله احتمال آتش

هاا همیشاه ماورد    باشاند  رفتاار آن  سوزی به دلیل خواص ذاتی فوالد در برابر حرارت دچار ضعف میکه در برابر آتش

ساوزی پاس از زلزلاه و همنناین     گران بوده است. در این پژوهش رفتار قاب خمشی فوالدی تحت آتاش توجه پژوهش

هاای  ناماه تااثیر وجاود یاا عادم پوشاش      سوزی بدون زلزله مورد مطالعه قرار گرفته است. همننین در این پایانآتش

هاای ضادحریق در   ا وقوع زلزله  پوششهای فوالدی مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجا که بضدحریق بر رفتار سازه

شوند  تاثیر این اتفاق بر روی پاسخ و رفتار قاب خمشی فوالدی مورد بررسی قارار  نقاط پالستیک تیر دچار آسیب می

 گرفته است.

ساوزی پاس از زلزلاه در    سوزی و آتاش   آتش ABAQUS و SAP2000افزارهای در این پژوهش با استفاده از نرم

مورد  است تا رفتار قاب خمشی فوالدی در برابر این پدیده سازی قرار گرفتهمشی فوالدی مورد شبیهقاب خ ساختمان

هاای  بررسی قرار گیرد. جهت برآورد اثر زلزله بر سازه از روش بارافزون استفاده شده است و سپس با استفاده از تحلیل

های سوزی بر سازهتر اثر آتشین جهت بررسی جامعسوزی به قاب مورد نظر اعمال گردیده است. همننحراراتی  آتش

سوزی موضعی در طبقات مختلف در نظر گرفته شد. همان سوزی گسترده و آتشقاب خمشی فوالدی دو سناریو آتش

ساوزی  سوزی بدون زلزله مقاومت بیشتری نسابت باه آتاش   خمشی فوالدی در برابر آتش رفت قابطور که انتظار می

داد. همننین نتابج به دست آمده نشان داد  وجود پوشش ضدحریق تاثیر بسزایی در رفتار و پاساخ   پس از زلزله نشان

 قاب خمشی فوالدی خواهد داشت.
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 مقدمه -1-1

بززر   پس از یک رویداد سوزی پس از زلزله است. سوابق تاریخی نشانگر اهمیت سناریوهای آتش

سزوزی  تواند جرقه یزک آتزش  ای، مخازن سوخت، خطوط گاز و تجهیزات الکتریکی آسیب دیده میلرزه

انزد، بزه   نشانی بر اثر زلزله دچار اختالل شدههای فعال آتشدر حالی که تمامی سیستم بزر  را مهیا کنند،

سزدود شزده و امکزان ارسزال     های دسترسی به مناطق آسیب دیزده م ای که بر اثر زلزله قسمتی از راهگونه

انزد  ها از کار افتادهدر ساختمان ضدحریقهای فعال باشد. از طرفی سیستمنشانی به منطقه فراهم نمیآتش

 باشند.دفاع میسوزی بیآتش برابرها در و عمال ساختمان

ان های غیرفعال ضدآتش در این شرایط بتوانند عملکرد مناسزیی از خزود نشز   سیستم رسدبه نظر می

مواد پاششی  ها شوند.سوزی پس از زلزله به ساختمانآتش داده و باعث جلوگیری از آسیب جدی در اثر

ای باعزث عملکزرد مناسزب    سوزی با جلوگیری از نفوذ حرارت به بخش سزازه در مواقع آتش 1ضدحریق

 شوند.سوزی میسازه در مقابل آتش

 11سوزی، بزه خوزوپ پزس از حملزه تروریسزتی      والدی در برابر تهدیدات آتشهای فپاسخ سازه

هزای  های تجارت جهانی مورد توجه محققان قرار گرفزت. در سزال  و فروریختن برج 2001سال  سپتامیر

سوزی، کمیزود امکانزات   ها اعم از آتشزلزله وقوع پس ازبعد از اتفاق، با توجه به حوادث به وجود آمده 

در  2سوزی پس از زلزله توسط فاگیزانو مناسب، موضوع آتشسوزی و نیود راه خدمات شهری مانند آتش

انجزا  گرفتزه در طزول    مطالعات  ترین اتفاقات پس از زلزله مطرح شد.به عنوان یکی از جدی 2002سال 

توانزد منجزر بزه از دسزت     سوزی پس از زلزله در سطح گسترده میوقوع آتش ،دندهنشان می هااین سال

                                                
1 - Spray Applied Fire Resistive Material (SFRM) 

2 - Faggiano 



 

3 

 

هزای  توانزد از آسزیب  سوزی پس از زلزله میهای ناشی از آتشچنین آسیبهمرفتن پایداری سازه گردد. 

سزوزی پزس از زلزلزه    در ادامه به ذکر برخی از سوابق تاریخی مربوط به آتزش  ناشی از زلزله بیشتر باشد.

 گردد.اشاره می

 سوزی پس از زلزلهسوابق تاریخی آتش -1-2

 1زلزله لیسبون -1-2-1

تزرین و  شزود یکزی از مخزرب   زلزله بزر  لیسزیون یزاد مزی   لیسیون که از آن به عنوان  1221زلزله 

هزار نفر شد. این زلزلزه سزونامی و    100تا  00های تاریخ است که منجر به کشته شدن مرگیارترین زلزله

روز ادامزه یافزت و تمزا  شزهر در آتزش       1سوزی به مزدت  سوزی مهییی را به دنیال داشت که آتشآتش

 سوخت.

 2سانفرانسیسکوزلزله  -1-2-1

واحد مقیاس بزرگای گشتاوری در سواحل شمال ایالزت   8/2سانفرانسیسکو، با بزرگای  1000زلزله 

سزوزی در   این زمین لرزه باعث تخریب شهر و شزروع آتزش   کالیفرنیا در ایاالت متحده به وقوع پیوست.

شزده   نفزر ثیزت   3000تزا   200که تا هفت روز ادامه داشت. تلفات ایزن زلزلزه بزین     سانفرانسیسکو شهر

 .این حادثه باعث تخریب بیش از هشتاد درصد این شهر شد .است

بدترین حوادث طییعی تاریخ کشور  طوفان کاترینا و گالوستون 1000طوفان  این زمین لرزه به همراه

تزرین حادثزه    . با توجه به شمار تلفات این حادثه طییعی همچنان پر تلفزات باشندمیایاالت متحده آمریکا 

 .رود ایالت کالیفرنیا به شمار می طییعی تاریخ

                                                
1 - Lisbon 

2 - Sanfrancisco 
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 1زلزله هوکایدو -1-2-2

واحد مقیزاس بزرگزای گشزتاوری در ناپزن بزه وقزوع        2/2با بزرگای  1003زلزله هوکایدو در سال 

 2003پیوست و موجب سونامی و آتش سوزی در مناطق زلزله زده شد. قابل ذکر است کزه زلزلزه سزال    

ی به خووپ در پتروشیمی موجود در منطقه شزد و  درنزدیکی همین منطقه نیز موجب وقوع آتش سوز

 خسارات بسیاری را به وجود آورد.

 2ریجزلزله نورث -1-2-3

واحد مقیاس بزرگای گشزتاوری در ایالزت کالیفرنیزا ایزاالت      2/0ریج، با بزرگای ثنور 1004زلزله 

باعزث بزه   متحده به وقوع پیوست. به دنیال وقوع زمین لرزه خطوط گازرسانی دچزار شکسزتگی شزده و    

هزا و  وجود آمدن آتش سوزی عظیمی در شهر شد. از طرفی با توجه به آسیب دیدن خطوط آبرسانی، راه

 8000نفر، زخمی شدن بیش از  12این زمین لرزه باعث کشته شدن  ها امکان مهارآتش وجود نداشت.پل

 نفر شد. 20000خانمان شدن نفر و بی

 3زلزله کوبه -1-2-4

لزرزه   این زمینواحد مقیاس بزرگای گشتاوری در ناپن اتفاق افتاد.  8/0کوبه، با بزرگای  1001زلزله 

یکی از بدترین رویدادهای طییعی در ناپن بود که خسارات شدیدی به بار آورد و باعث خرابزی بسزیاری   

 ویزهه ه ای بز  دهسزوزی گسزتر   گاز شهری، آتش خطوطدر اثر شکسته شدن  .های دیگر شد ها و سازه از پل

 .ساختمان به طور کلی در آتش سوخت 2000و نزدیک به  گرفتبر ا درغربی کوبه ر مناطق

درصد از کل 10نفر زخمی شدند. حدود  43000کشته و بیش از نفر 0433 لرزهزمین این ینتیجهدر 

 .لرزه بودزی تاسیسات شهری پس از وقوع زمینسو تلفات این زلزله به علت آتش

                                                
1 - Hokkaido 

2 - Northridge 

3 - Kobe 
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1توهوکوزلزله 
 

واحد مقیاس گشتاوری در شزرق ناپزن بزه وقزوع      0توهوکو، با بزرگای  2011لرزه و سونامی زمین

لرزه سیب گردید در تمامی مناطق ساحلی ناپن در کنزار اقیزانوس آرا  هشزدار سزونامی و      زمینپیوست. 

آمریکزای   منطقزه سزاحلی دیگزر در    20 در حزداقل  هشزدار  ایند، رخواست تخلیه این مناطق اعال  شود

 .نیز اعال  گردید وآمریکای شمالی جنوبی

سزوزی در   آهن و ایجاد آتش ها و راه لرزه خسارات بسیار زیادی شامل تخریب شدید جاده این زمین

راکتزور   انزد و حزداقل سزه    از کار افتزاده  ننراتورها الکتریکی تعدادی از .برخی مناطق را بر ناپن وارد کرد

 .اند منفجر شده ای هسته

تزرین و  در حالیسزت کزه ایزن تاسیسزات جزز مهزم       2سوزی در نیروگاه اتمی فوکوشزیما وع آتشوق

. وقزوع ایزن اتفزاق در    هسزتند ترین تاسیسات هر کشور است و دارای باالترین درجزه ایمنزی   استراتهیک

نیروگاه اتمی فوکوشیما عالوه بر خسارات مالی فراوان، موجب آسیب جدی بزه محزیط زیسزت و حتزی     

گردشگری کشور ناپن شد به طوری که میزان ورود گردشگران خزارجی بزه ایزن کشزور بعزد از      صنعت 

 درصد کاهش یافت. 10فاجعه فوکوشیما بیش از 

-سوزی پس از زلزله شزده های وارده در اثر زلزله و وقایعی که موجب تشدید آتشبخشی از آسیب

 اند که در ادامه به آن اشاره شده است:

 رسانی شکست در خطوط گاز 

 برق رسانی آسیب به سیستم 

 هاآسیب به ساختمان 

 سوزیهای فعال و غیرفعال محافظت در برابر آتشآسیب به سیستم 

                                                
1- Tohoku 

2- Fukushima 
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 اند :نشانی شهری و امداد شدهحوادثی که موجب اختالل در عملکرد سیستم آتش

 هاها و راهآسیب به پل 

 سوزی به صورت همزمان در مناطق مختلفوقوع آتش 

  منابع آبکمیود 

 پژوهش و اهداف ضرورت -1-3

انزد  سوزی پس از زلزله شدهکه موجب وقوع آتشهاییسوابق تاریخی ذکر شده تنها تعدادی از زلزله

 اند.در مناطق توسعه یافته به وقوع پیوسته دهند، قابل ذکر است این حوادث عمدتاٌرا نشان می

و نزوع شهرسزازی، اسزتانداردهای     رسانی شزهری در سزطح وسزیع    در کشور عزیز ما با وجود گاز

سزوزی پزس از زلزلزه بسزیار باالسزت. در      سوزی احتمال رخزداد آتزش  ساختمانی و ایمنی در مقابل آتش

کیلومتر گاز پرفشار و صدها هزار علمک گاز و هزاران ساختمان بزا   11،000شهری مانند تهران با وجود 

اشد، به همزین علزت درص صزحیح از رفتزار و     بسوزی پس از زلزله میهای مختلف، مستعد آتشکاربری

 سوزی پس از زلزله ضروری است.ها به آتشپاسخ ساختمان

 ضزدحریق های فوالدی دارای پوشش و بدون پوشش هدف از انجا  این پهوهش بررسی رفتار سازه

 سوزی بدون زلزله )در شرایط عادی( است.سوزی پس از زلزله و آتشدر برابر آتش

 پژوهش روش -1-4

سوزی و زلزله مواجه با دو پدیده آتش در این مطالعه با توجه به اینکه نیل به اهداف پهوهش،جهت 

-بزه ترتیزب در مزدل    استفاده شده است که ABAQUSو  SAP2000المان محدود  افزارنر  است، از دو

 سوزی بهره برده شده است.سازی آتشسازی زلزله و مدل
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-توضیحات مربوط بزه ایزن مزدل    شود.استفاده می SAP2000 افزارسازی اثر زلزله از نر جهت مدل

انجزا    ABAQUSافزار سوزی با استفاده از نر سازی اثر آتشمدل ذکر شده است. چهار  سازی در فول

 .است بدان اشاره شده چهار  باشد که در فولبخش انتقال حرارت و ترمومکانیک می شده و دارای دو

 نامهپایان فصول -1-5

بزه صزورت زیزر ارا زه      1تا  2های ، میاحث در فولنامهاهداف پهوهشی در این پایانجهت نیل به 

 گردد.می

پیشزینه   سوزی است. در فول سو  بزه ذکزر  مربوط به آتش هاینامهو آیین فول دو  شامل تعاریف

با اسزتفاده   هامدل و صحت سنجی سازی عددیپرداخت شده است. فول چهار  مربوط به شییه پهوهش

سزازی  نامزه نتزایج حاصزل از شزییه    است. در فول پنجم پایزان  SAP2000و  ABAQUSافزارهای از نر 

 عددی ذکر شده است.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم فصل 2

 سوزیهای بارگذاری آتشنامهتعاریف و آیین

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مقدمه -2-1

در  سزازی در دسزت اجزرا خووصزار مرتفزع     یساختمان هایو انیوه پرونه ها، صنایعبا گسترش شهر

هزا مطزرح شزده اسزت.      سزازه  یزن ا سوزیبرابر آتش یمنی دردر خووپ ا یبزر  مسا ل جد یهاشهر

 هدر میلمان سزاختمان، توسزع   ها، استفاده از مواد سوختنی در ساختمان یکیو مکان یبرق یساتتاس اجرای

در  یسزوز احتمزال آتزش   یشگونزاگون سزیب افززا    یزاتتجه یریبرق و گاز و به کارگ یانرن هایهشیک

-و سزازه  یالتبر لزو  حفاظت از تشک یراخ هایاست. حجم خسارات وارده در سال ها گردیده ساختمان

 فراوان دارد. اند تاکیدگشته یامه یاربس یوقت و انرن ینه،که با صرف هز یمیعظ های

 سوزیآتش -2-2

های احتراق ، از بزرهم کزنش   هشود. پدیدانرنی مورفی جهان از راه احتراق فراهم می بیشترامروزه 

یکزی سزوخت و    کزه  شوند. هر واکنش احتراقی دو سزازنده دارد یندهای شیمیایی و فیزیکی ناشی میآفر

ه و بزا اکسزیهن   های سوخت دراثر تشعشعات انرنی حرارتی شکسته شددیگری اکسنده نا  دارد. مولکول

-اد شدن انرنی بوورت نور وگرمزا مزی  تر باعث آزهای جدید کوچکگردند. تشکیل مولکولترکیب می

-های بعدی سوخت و در نهایت ادامه آتششکست مولکول موجب ، خود انرنی اولیهشود که این انرنی

 گردد.سوزی می

 انتقال حرارت مکانیزم -2-2-1

سیم توان به سه مکانیز ، هدایت، همرفت و تابش تقرا میسوزی انتقال حرارت در طول واقعه آتش



 

 

 

ها پرداخته شده است. همچنین جهزت  به توضیح هر یک از این مکانیز  کرد. در ادامه به صورت مختور

 .شودمراجعه  (2000) 1به کتاب هولمن شودتوصیه میمطالعه بیشتر 

 2حرارت به روش هدایت انتقال  -2-2-1-1

تزر بزه سزمت بخزش     دیگر آن بیشتر باشد حرارت از بخش گر  اگر دمای بخشی از جسم از بخش

یند انتقال آاین فر گویند. درهدایت می نوع انتقال حرارت، انتقال به روشبه این  که یابدسردتر جریان می

ارتعاشزی ذرات جسزم بزه ذرات     یزا انتقزال انزرنی    هزای آزاد و انرنی حرارتی به صورت جریان الکترون

باشد. در انتقال حرارت از نوع هدایتی واسزطه انتقزال حزرارت سزاکن اسزت،      ر میتمجاور در دمای پایین

د. معادلزه انتقزال   مقدار گرمای منتقل شده در واحد زمزان مزی باشز    ،بنابراین شدت انتقال حرارت هدایتی

 قابل بیان است. (1-2 ) رابطه حرارت در یک بعد توسط

( 2-1) 
     

  

  
 

انتقزال  ضزریب   k ،)آهنگ انتقال گرمزا(  مقدار حرارت منتقل شده در واحد زمان q، (1-2 )در رابطه 

 .است x گرادیان دمایی در جهت T/x و کسر سطح مقطع عمود بر جهت حرارت A، حرارت

یسزتم بزه هندسزه، ضزخامت، جزنس مزاده و       این رابطه بیان می کند که هدایت حرارتزی در یزک س  

بیانگر کاهش انتقزال دمزا اسزت،     (1-2 )رابطه عالمت منفی در  .بستگی دارداختالف دما در عرض محیط 

 )قانون دو  ترمودینامیک(. تواند از ناحیه سرد به ناحیه گر  منتقل شودیعنی گرما نمی

حرارتی اسزت کزه بزه نزوع جسزم و شزرایط        موادهای مهم ضریب هدایت حرارتی یکی از ویهگی

ی مانند دما و فشار آن بستگی دارد. پس هرچه ضریب هدایت حرارتی جسزم بیشزتر باشزد جسزم     فیزیک

کند و بر عکس هر چه مقدار ضریب هدایت حرارتی تر بوده و مقدار گرمای بیشتری از آن عیور میهادی

 .تر استجسم کمتر باشد آن جسم عایق

                                                
1 - Holman 

2 - Conduction 



 

 

 

 1حرارت به روش همرفت انتقال -2-2-1-2

قرار گیرد بین جسم و سزیال حرارتزی     ∞Tمجاورت سیالی با دمایدر   Twاگر سطح جسمی با دمای

ل حرارت بزه  ترین منیع انتقاهوا به عنوان اصلی .گویندشود که به آن انتقال حرارت جابجایی میمیادله می

 .یابدای گر  به سمت هوای سرد جریان میشود. در همرفت همواره هوطریق همرفت شناخته می

ر مقزدا   qشزود کزه در آن  اسزتفاده مزی   (2-2 )نتقال حرارت جابجایی، از رابطه برای محاسیه شدت ا

سطح مقطع عمزود بزر جریزان     A ضریب انتقال حرارت جابجایی و h، حرارت منتقل شده در واحد زمان

 .باشدمی

( 2-2) 
           

 21سوزی واقع هستند معموال بین جایی، برای سطوحی که در برابر آتشضریب انتقال حرارت جابه

تزا   1سزوزی قزرار ندارنزد بزین     و برای سطوحی که به صورت مسزتقیم در برابزر آتزش    31      تا 

 (.2،2011شود )گانودر نظر گرفته می 10      

 3انتقال حرارت به روش تشعشع -2-2-1-3

گیرنزد  در معزرض دیزد هزم قزرار مزی      ،کنندیا چند جسم که از سطح خود انرنی منتشر می اگر دو 

پزییرد. بزه   تیادل حرارت انجا  می و کندمیمقداری از انرنی تابش شده هر سطح به سطح دیگر برخورد 

گوینزد. بنزابراین انتقزال انزرنی بزین دو سزطح بزه        انتقال حرارت تشعشعی مزی  ،این روش انتقال حرارت

. انتقال حرارت تشعشعی در همه اجسا  در دماهزای بزاالتر از صزفر    استورت امواج الکترو مغناطیس ص

 .مطلق وجود دارد

سوزی در یک ساختمان، با توجزه بزه نزدیزک بزودن     انتقال حرارت به روش تشعشع در پدیده آتش

                                                
1 - Convection 

2 - Guanyu Hu 

3 - Radiation 



 

 

 

 قابل بیان است. (3-2 )منیع حرارت به با اجسا  اطراف با استفاده از رابطه 

( 2-3) 
        

    
   

دمزای جسزم دو  )ع زو       حسزب کلزوین،   سوزی( بردمای هوای داغ )آتش   ، (3-2 )در رابطه 

ضزریب تشعشزع حاصزل       و                 برابر با  1بولتزمن -ضریب استفان   ای(، سازه

 قابل محاسیه است. (4-2 )باشد که به صورت رابطه ارتیاط بین گاز و سطح مورد نظر می

( 2-4) 
   

    
          

 

باشزد. مقزدار   ای میضریب تشعشع مربوط به ع و سازه   ضریب تشعشع گاز و    در رابطه باال 

 باشد.می 8/0تا  2/0ضریب تشعشع برای فوالد بدون پوشش معموال بین 

های فزوالدی نشزان داده شزده    سوزی در سازهسه روش انتقال حرارت در پدیده آتش 1-2 شکل در 

 است.

 

 سوزی در ساختمانسه روش انتقال حرارت در مسئله آتش :1-2 شکل 

                                                
1 - Stefan–Boltzmann 



 

 

 

 قیانواع حر -2-2-2

 :شوندیم یمتقس یبه دو دسته اصل ینوع ماده سوختن براساس، انواع حریق 1نامه اروپاطیق آیین

 یسلولز حریق -2-2-2-1

نزوع   یزن . در ااسزت چوب، الوار، کاغزی و ...   یرنظ یاز سوختن محووالت سلولز یناش یقحر این

دمزا بزه    یقزه دق 120و بزا گیشزت    رسدیم یگراددرجه سانت 000به  یقهدق 10دما در مدت کمتر از  یقحر

 .رسدیم گراد یدرجه سانت 1000حدود 

 یدروکربنیه حریق -2-2-2-2

نفزت،   یعکه عمزدتار در صزنا   است یمیاییش ییاتو ترک یدروکربنیه های از سوخت یناش یقحر این

بزه   یقزه دق 10. دما در مزدت کمتزر از   دهدیرخ م یو مراکز صنعت یمیاییمواد ش هایانیار یمی،گاز، پتروش

 .رسدیم یگراددرجه سانت 1000از  یشب

اما  رسد،تر به نقطه توسعه میآرا  یدروکربنیه یقبا حر یسهدر مقا یسلولز یقبه ذکر است حر الز 

 دارد. یشتریبه زمان ب یازن یدروکربنیه یقنسیت به حر یقنوع حر ینفروکش نمودن ا

 مراحل احتراق -2-2-3

هزای  یزک شزکل نیسزت. سزوخت    کسزان و  یمراحل احتراق یا چگونگی سوختن یک ماده همیشه 

اما وضزع درجه حرارت نسزیت بزه    ،کنندمختلف نیز هر یک با مشخواتی خاپ بر توسعه حریق اثر می

رود، بزا  شود، به تدریج تحت شرایطی باال مزی زمان همواره به این شکل است که از نقطه اشتعال آغاز می

و پس از کم شدن مقدار سوخت، سزیر نزولزی را طزی     ماندرسیدن به حد نهایی غالیار تا حدودی ثابت می

باال رفتن درجه حرارت به مقدار سوخت بستگی ندارد و تابع شرایط فیزیکی و مهم اینجاست که کند. می

 سوزی به صورت شماتیک ارا ه شده است.مراحل آتش 2-2 شکل  درشیمیایی آن است. 

                                                
1 - Euro code  



 

 

 

 

 نامه اروپا(آیین ) سوزیوقوع آتش مراحل: 2-2 شکل 

 سوزی به ترتیب شامل مراحل زیر است:آتش

 .کندمیدر این لحظه آتش بروز  :عال اولیهز اشت1مرحله 

این مرحله از چند دقیقه تا چند ساعت ممکن است متفزاوت باشزد در اوایزل     :ز رشد آتش2مرحله 

 کند.گاز می تولید دود و سوزد وکند می این مرحله معموالر سوخت

درجه حرارت  در این مرحله آتش به اغلب مواد سوختنی سرایت کرده و :روی شعلهپیش ز3مرحله 

  سریعار افزایش می یابد.

آتش به حداکثر شدت خود رسیده و مواد سوختنی براحتی در حال احتزراق   :ز اوج احتراق  4مرحله

 هستند.

است. حجم آتش کم کم کزاهش  سوخت کاهش یافته و درحال از بین رفتن  :ز پس نشینی  1مرحله 

 یابد.می

های خودکار احتراق در حزال از  نجیره واکنشزدر این مرحله  ن:ز نیمه سوختن و دود کرد0مرحله 



 

 

 

 هم گسیختن است.

  خاموش شده است. در این لحظه آتش ز خاموشی: 2مرحله 

 سرعت سوختن -2-2-4

 : شودبندی میدر حالت کلی سرعت سوختن به سه دسته تقسیم  

 الف ز سوختن آرا  

آمیخته در حالزت گزازی بزه آرامزی گزر       ای که در آن مواد سوختی و اکسیهن پیش در ظرف بسته 

شوند، چنانچه دمای سیستم از اندازه معینزی بزاالتر نزرود، گرمزای آزاد شزده در واکزنش شزیمیایی از راه        

 های ظرف هدر میرود تا به پایان برسد. این نوع سوختن بیشتر در علم شیمی مطرح است.دیواره

 سوختن سرعت متوسط  ب ز 

ها و آزاد شدن انرنی در واکنش شزیمیایی،  بحرانی معینی، سرعت واکنشبا گیشتن دما از یک حد  

 لیا درمحیط نور و حرارت خواهیم داشت. ،شوداز سرعت هدر رفتن گرما بیشتر می

 سوختن با سرعت تند  ج ز 

  های سزوخت کزه بوزورت گزازی یزا بخزار بزا اکسزیهن مخلزوط         ، مولکولاگر در کسری از ثانیه 

، سوختن با سرعت تنزد )انفجزار(   نمایداکنش دهند که ایجاد نور و حرارت خت واند بوورت یکنواشده

 این نوع انفجار را انفجار ناشی از احتراق گویند. گویند.می

 

 سوزیهای استاندارد آتشمنحنی -2-3



 

 

 

اسزتفاده   یعدد یلو تحل یهدر تجز یواقع یسوزآتش یدادرو یسازیهشیدما جهت -زمان یهایمنحن

سزوزی مطزرح هسزتند کزه از     آتزش  یزات در ادب دمزا -زمزان  یهزا یاز منحنز  یاگسزترده  یزف د. طنشویم

اشزاره   اروپزا  یزک پارامتر سوزیآتش یو منحن ASTM-E119و  ISO-834توان به ها میپرکاربردترین آن

سزوزی  سوزی پس از زلزله و آتزش ها در دو حالت کلی آتشکرد. با توجه به اینکه در این پهوهش، سازه

و  ISO-834ها تحت دو منحنزی  ط عادی )بدون زلزله( مورد مطالعه قرار گرفته است. تمامی مدلدر شرای

EC دما -اند، که منحنی زمانقرار گرفتهEC  بر خالفISO-834 نیز استشدگی دارای فاز خنک. 

 ISO-834سوزی منحنی آتش -2-3-1

عزد از مرحلزه   تنها شامل فازهای رشد و گسزترش حریزق )ب   ASTM-E119و  ISO-834دو منحنی 

Flash overشود سوخت و شرایط سزوختن )وجزود اکسزیهن( تمزا      ( است. در این دو منحنی فرض می

ها، احتماال اکسزیهن بزه   سوزی پس از زلزله با توجه به شکسته شدن پنجرهناشدنی است. در شرایط آتش

جهت  ISO-834دما -به همین دلیل منحنی زمان ،سوزی وجود خواهد داشتاندازه کافی برای ادامه آتش

 .خواهد بودسوزی پس از زلزله مناسب سازی آتششییه

 .(E119-ASTM)آیدبدست می (1-2 )بر اساس رابطه  ISO-834دما -منحنی زمان

( 2-1) 
                     

 باشد.گراد میگر دما بر حسب درجه سانتیبیان θگر زمان در واحد ساعت و بیان tدر رابطه فوق 

 ECسوزی آتشمنحنی  -2-3-2

و  سوزی یعنی فازهای رشد، گسترشدمای پارامتریک شامل هر سه مرحله عمده آتش-منحنی زمان

پیوندنزد، اتفزاق   هایی که در شرایط عادی به وقوع مزی سوزیشدگی در آتششدگی است. فاز خنکخنک

سزوزی و یزا بزه خوزوپ     زیرا در شرایط عادی با تما  شدن سوخت مورد نیاز برای ادامه آتشافتد، می

 نماید.  سوزی شروع به خنک شدن میسوزی متوقف شده و آتشنیود اکسیهن گسترش آتش



 

 

 

کند. سه های محفظه ارا ه میسوزی محفظه با توجه به ویهگیدما آتش-یک منحنی زمان ECنی حمن

( کزل  3( مزدت زمزان گزر  شزدن     2( حداکثر درجه حرارت 1اند از: عیارت ECپارامتر اصلی در منحنی 

 سوزی.مدت آتش

( 2ات محفظزه  ( خووصزی 1کند به ترتیزب عیزارت انزد از:    سه ویهگی که این پارامترها را تعیین می

فتن گرما از محفظه است و بزا  دهنده نرخ هدر ر( میزان سوخت. خووصیات محفظه نشان3عامل بازشو 

دهزد کزه   کسیهن را نشان میشود، عامل بازشدگی میزان تهویه و در دسترس بودن انشان داده می bحرف 

زان در دسترس بودن سوخت شود مینشان داده می qtdشود. میزان سوخت که با داده می نشان Oبا حرف 

 دهد.و مواد سوختی را نشان می

 ECسوزی تعیین پارامترها و فرضیات منحنی آتش -2-3-2-1

-شدگی نامیده میشامل دو مرحله اصلی که به ترتیب فاز گرمایی و فاز خنک ECدما -منحنی زمان

 گردد.  بیان می (0-2 )شود، است. فاز گرمایی توسط رابطه 

( 2-0) 
                        

            
            

  

-بیزان مزی   (2-2 )یک پارامتر بدون بعد بوده و طیق رابطزه   Гاست که     برابر با    در روابط فوق 

بر حسزب      نرخ هدر رفت گرما از محفظه است. bپارامتر بازشدگی)میزان تهویه( و  Oشود، که در آن 

 گیرد.ساعت در روابط مورد استفاده قرار می

( 2-2) 
  

      

            
 

ها استفاده کرد، در توان در تما  سازهبدون محدودیت خاصی می ISO-834با توجه به اینکه منحنی 

تقرییا منطیق بزا منحنزی    ECدما -ای تعیین شده است که فاز گرمایی منحنی زمانبه گونه Гاین پهوهش، 

اداری بزا   در سزاختمان  bو  t,dq  ،Oتزوان مقزدار پارامترهزای    میباشد. بر این اساس  ISO-834دما -زمان

فرض کرد. در ساختمان                  و            ،          پالن باز به ترتیب برابر با 



 

 

 

اداری با پالن بسته به ترتیب برابر بزا   در ساختمان bو  t,dq  ،Oپارامترهای توان اداری با پالن بسته نیز می

با توجه به مقادیر پارامترهزا بزرای هزر دو     فرض کرد.                و            ،         

-درجزه سزانتی   800، به ترتیب برابر (8-2 ) پالن باز و بسته، مقدار زمان و دمای حداکثر با توجه به رابطه

های بزا سزرعت گسزترش    سوزیبرای آتش      نامه اروپا، اساس آیینآید. بردقیقه بدست می 22گراد و 

 دقیقه در نظر گرفته شده است. 20متوسط برابر 

( 2-8) 
    
                    

    

 
          

دقیقزه   120سزوزی برابزر   آید و زمزان کزل آتزش   ، بدست می(0-2 ) شدگی بر اساس رابطهفاز خنک

 فرض شده است.

( 2-0) 
                  

   

دما مورد استفاده در این پهوهش که بر اساس توضزیحات  -دو منحنی زمان صفحه بعد 3-2 شکل  در

 اند، ارا ه شده است.میکور محاسیه شده

 یقدر برابر حر محافظت یهاروش -2-4

 یقفعال محافظ در برابر حر های سیستم -2-4-1

ماننزد   شزوند، یچون گرما و دود فعال م یبه واسطه عوامل یکه در هنگا  آتش سوز اییه یستمسبه 

فعزال محزافد در برابزر     های اصطالحاٌ سیستم یقخودکار اطفاء حر هاییستمس یق یااعال  حر های یستمس

امزا بزه    باشزد یمزوثر مز   یاربدون شک بسز  یستم در شرایط عادی )بدون زلزله(س ین. اشودیق گفته میحر

 یزق اعال  حر یق،کشف حر مکانیز بروز هرگونه مشکل در  یراز نیستند، یکاف یقمقابله با حر یبرا ییتنها

 تواندیهر اشکال ساده و کوچک م یا( و یاتیعمل یرهایش یاآب و  یهتغی ی) مانند خراب یقاطفاء حر یاو 

مختلزف   یزل هزا بزه دال  یسزتم نوع س یناپس از زلزله،  سوزیدر آتش ینکهرا ناکارآمد سازد. حال ا یستمس

 ها نخواهند داشت.الز  را در برابر حفاظت ساختمان ییدچار مشکل شده و توانا



 

 

 

 
 ECو  ISO-834سوزی : منحنی آتش3-2 شکل 

 یقفعال محافظ در برابر حریرغ های یستمس -2-4-2

تزا از کزاهش    شوندیباربر سازه اعمال م یاجزا یکه بر رو یقمقاو  در برابر حر های پوشش اجرای

را فزراهم   ینشزان خزدمات آتزش   یافرار و  یکرده تا زمان الز  برا یریجلوگ سوزیها در آتشمقاومت آن

دمزا   افززایش شزدن آن در اثزر    یسزازه، از متالشز   یبر رو یقبا اعمال پوشش ضدحر یستمس ینکند. در ا

فزراهم   ینشزان ارا ه خدمات آتزش  ینو همچن یقاز حر ییرها یبرا یتا مدت زمان کاف کند،یم یریجلوگ

 یزن . بزا اعمزال ا  شودیو اعمال م یطراح یو بتن یفلز های محافظت از سازه یعامل برا یرغ یستمشود. س

ع زو در معزرض    ومزت که باعزث از دسزت رفزتن مقا    ییبه سطح دما ینسازه در مدت مع یدما یستمس

 یدر منزاطق  یقو همکاران، پوشش ضدحر 1یکی. با توجه به مطالعه پسیدنخواهد رس شود،یم سوزیآتش

  اند دچار آسیبشده یموضع هایکمانش یاو  یکپالست هایشکل ییراز سازه که در طول زلزله دچار تغ
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Abstract: 

   Nowdays regarding to structures burning at the recent years, stuructures burning 

alteration to probable matter, that happen probable increase with earthquake in the 

sturactures, steel sturactures for its essence weake against fire, this sturactures 

beahavior always considerable with research. In this reserch steel moment frame 

behavior under post earthquake fire and fire without earthquake effect has invected. 

Also in this research effect of fire proof cover exictencee and inexictence has been 

invected. There from that during earthquake happen, fire proof cover has damage in the 

plastic hinge, this happen effect in sturacture response and steel moment frame has 

been invected. 

   In this thesis, to investigation behavior of steel moment frame against this 

phenomenon use ABAQUS and SAP2000 software. For examination effect of 

earthquake on sturacture pushover method has been utulized and then fire effect on the 

sturucture has been applied via temperature analysis. Also for more comprehensive 

investgation effect of the fire on steel moment frame sturacture so major fire and minor 

fire in the difference has been considered as expected steel moment frame against fire 

without earthquake effect has a resistance mor than against postearthquake fire. Also 

result showed that fire proof cover will have considerable effect in response and 

behavior of steel moment frame.  
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