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  :نام پدیدآور و عنوان
بهروز / هاي با سیستم قاب خمشی فوالدي ي ساختمانروندهمختلف در پالن در خرابی پیشهاي بررسی تأثیر نامنظمی

  اسدي

    الهام قندي        دکتر: استادراهنما

    شیرین اسماعیلیدکتر  :مشاور استاد

    8/3/97:دفاعتاریخ

  .ص  116  : اتتعدادصفح

  نامهشماره پایان/ مهندسی عمران   :نامه شماره پایان

  :چکیده

هاي فوالدي با سیستم رونده در ساختمانهاي مختلف در پالن در برابر وقوع خرابی پیشهدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر نامنظمی:هدف 

  .رونده شناسایی شوددر طراحی در برابر خرابی پیش باشد تا عضو بحرانیب خمشی ویژه میقا

هایی که جهت بررسـی  سازه .فاده شده استاستها براي تحلیل و طراحی سازه SAP2000افزار جهت تحقیق از نرم:شناسی پژوهش روش

هاي مربـوط بـه تحلیـل و طراحـی     دستورالعمل UFCنامه چنین از آیینهم .در پالن است هاي داراي انواع نامنظمیانتخاب شده است سازه

و  اسـتخراج  نیروي داخلـی سـتون  ها، اولیه و بدست آمدن مقاطع سازهپس از طراحی . رونده استخراج شده استبی پیشها در برابر خراسازه

پـس از  . العمل اعمال شـده اسـت  با عنوان نیروي عکس به گره باالي آن و نیروي داخلی ستون حذف شده سپس ستون موردنظر حذف شده

  .رونده پرداخته شده استشها در برابر خرابی پیها به تحلیل دینامیکی غیرخطی سازهاختصاص مفاصل پالستیک به سازه

توجه به مفاصل پالستیک تشکیل شـده و نمودارهـاي تاریخچـه زمـانی بدسـت آمـده از تحلیـل دینـامیکی         با ،پس از انجام تحلیل:ها یافته

رونـده و  پیش ي با پتانسیل بیشتر خرابیدست آمده، سازهدر نهایت با توجه به نتایج به .شده است ها پرداختهه بررسی پاسخ سازهغیرخطی ب

  .اندهاي فوق شناسایی شدهچنین ستون بحرانی در سازههم

هاي با ارتفاع هاي نامنظم در پالن، خصوصاً سازهنتیجه گرفته شد که سازه هایی که بررسی شدها و حالتزهبا توجه به پاسخ سا:گیري نتیجه

هاي منظم و نامنظم هندسی در پـالن و نـامنظم   در سازهچنین هم .باشندیده را دارا مرونکمتر، پتانسیل بیشتري در برابر وقوع خرابی پیش

بحرانـی در تحلیـل در برابـر     ، ستون گوشه به عنـوان سـتون  )مساحت(ي نامنظم در دیافراگم هاي غیرموازي، ستون میانی و در سازهسیستم

  .رونده انتخاب شدندپیشخرابی 

  .ویژه هاي نامنظم در پالن، قاب خمشیسازهرونده، ساختمان فوالدي، خرابی پیش:هاي کلیدي واژه
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  بیان مسأله-1-1

ها است که بر اثر حذف ناگهـانی  رونده در سازهشود بحث خرابی پیشترین مباحثی که امروزه مطرح مییکی از مهم

آید که باعث انتشار خرابی بـه اعضـاي   وجود میبه... مانند زلزله و انفجار و حمالت نظامی و عضو در اثر عوامل متعددي 

رونده رخ خواهد داد که منجر بـه تخریـب جزئـی و    شود، در نهایت خرابی پیشمجاور و از دست رفتن ظرفیت سازه می

ازمنـد فـراهم کـردن یـک مسـیر بـار       شود، سـازه نی هنگامی که عضو حامل بار با شکست مواجه می. شودکلی سازه می

نیروهاي داخلـی دینـامیکی در اعضـاي    . ي آن عضو به اعضاي مجاور استشده به وسیلهجایگزین و انتقال بارهاي حمل

پـس از اینکـه بـار دوبـاره در سـازه      . یابـد مجاور در نتیجه آزاد شدن انرژي داخلی حاصل از حذف یک عضو افزایش می

اگر هـر بـار بـازتوزیع    . کندداخلی اضافه شده را تحمل میبارهاي مختلفی از جمله نیروهاي  ايتوزیع شد هر عضو سازه

هـاي  وجود آورد چنین شکستموضعی دیگري به تواند شکستهاي اعضاي سالم محیطی بیشتر شود میشده از ظرفیت

بـه طـور   . از سازه انتقال پیدا کنـد تواند از یک عضو به عضو دیگر گسترش یابد و در نهایت به همه یا بخشی متوالی می

اي هاي سـازه هرگونه ضعف در طراحی و یا اجزاي المان. گیرداي در چند لحظه صورت میروندهکلی چنین خرابی پیش

لذا مـدل  . اي شودها حین بارگذاري انفجار و یا لرزهرونده در سازهي خرابی پیشوجود آمدن پدیدهممکن است باعث به

ي گذشته به خود جلب کرده رونده، نظر پژوهشگران بسیاري را در دو دههها در برابر خرابی پیشتمانکردن پاسخ ساخ

  .هاي تحلیل و طراحی در برابر این پدیده صورت گرفته استي روشهایی براي توسعهاست و تالش

حمالت تروریسـتی   طی چهل سال گذشته بارهاي غیرعادي ناشی از حوادث طبیعی، طراحی ناقص، خطاهاي اجرا و

شهر لنـدن در  ١رونان پوینت خرابی ساختمان. ها گردیده استرونده در تعدادي از سازهوجود آمدن خرابی پیشباعث به

هـاي مرکـز تجـارت جهـانی     شهر نیویورك که در اثر آن بـرج   2001سپتامبر  11در اثر انفجار گاز و حادثه  1968سال 

  .رونداین نوع خرابی به شمار میهاي ترین نمونهویران شدند از مهم

رونده این است که اعضاي مستعد در برابر این نوع خرابی شناسایی شده و هدف از بررسی سازه در برابر خرابی پیش

  .راهکارهایی جهت جلوگیري از آن ارائه شود

  :ارائه شده استرونده ها در برابر خرابی پیشبراي طراحی سازه ASCE)7-05(دو نوع روش مطابق استاندارد 

  :روش طراحی مستقیم به دو صورت زیر قابل انجام است. روش طراحی مستقیم و روش طراحی غیر مستقیم

که به دنبال مسیر بار فرعی براي بار پس از وقوع خرابی است بـه نحـوي کـه از    ) APM(روش مسیر جایگزین : الف

  .گسیختگی کلی جلوگیري شود

                                                                                                                                                                
١. Roonan Point
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هـاي بحرانـی   به دنبال ارائه توان کافی براي مقاومـت در برابـر خرابـی در محـل    روش مقاومت موضعی ویژه، که : ب

  .است

رونده را از طریق ضوابط مربوط به حداقل سـطوح  هاي غیرمستقیم به طور ضمنی مقاومت در برابر خرابی پیشروش

  ).ASCEاستاندارد (کند تگی و انعطاف پذیري بررسی میمقاومت، پیوس

نیـز   )GSA 2003(و مدیریت خدمات عمومی آمریکـا   )UFC(چنین استانداردهاي ستاد تسلیحات متحد آمریکا هم

  .اندرونده ضوابطی را ارائه دادهها در برابر خرابی پیشبراي طراحی سازه

... ) ي،  نوع و موقعیت زمین، مالحظات معماري و کـارکرد (توانند با توجه به مالحظات مختلف ها میپالن ساختمان

-ها مطابق آییننامنظمی در پالن ساختمان. توانند منظم و یا نامنظم باشندها میداراي اشکال مختلفی باشند این پالن

  :تواند شامل انواع زیر باشندمی 2800نامه 

هـاي  ، نامنظمی در دیـافراگم، نـامنظمی خـارج از صـفحه، نـامنظمی سیسـتم      نامنظمی پیچشینامنظمی هندسی، 

-رونده در سـازه تواند یکی از عوامل تأثیرگذار در بررسی خرابی پیشرسد که نامنظمی در پالن میازي به نظر میغیرمو

هـاي فـوالدي مـنظم و    اي بین رفتار سـازه بنابراین در این تحقیق سعی بر آن خواهد بود که مقایسه. هاي مختلف باشد

  ).2800نامه آیین(رونده انجام گیردرابر خرابی پیشنامنظم در پالن در ب

هاي مختلف در پالن به طراحی اعضا پرداختـه  ها با نامنظمیسازي ساختماناز این رو در تحقیق حاضر پس از مدل

  .ها خواهیم پرداخترونده سازههاي غیرخطی به بررسی خرابی پیشسپس با تحلیل

    هاي پژوهشسؤال-1-2

رونده متأثر از نامنظمی سازه در پالن است؟هاي فوالدي در برابر خرابی پیشآیا رفتار سازه- 1

رونده به چه میزانی است؟هاي مختلف در پالن، بر رفتار سازه در برابر خرابی پیشتأثیر نامنظمی- 2

ها در پالن سازه به چه صورتی است؟ترین حالت حذف ستون به ازاي انواع نامنظمیموقعیت بحرانی- 3

  هاي پژوهشفرضیه -1-3

-هاي فوالدي مورد نظر از مبحث ششم و دهم مقررات ملی سـاختمان اسـتفاده مـی   طراحی سازه براي تحلیل و -1

  .شود

  .شوداستفاده می 2800اي از نشریه ها در پالن و طراحی لرزهبراي معرفی نامنظمی -2

  بارهاي وارد بر سازه براي بررسی خرابیپیشروندهشاملبارهایمردهوزندهاست -3

  .شودرونده روش حذف ستون و پیدا کردن مسیر جایگزین استفاده میابی پیشبراي بررسی پدیده خر -4

  اهداف پژوهش  -1-4

-هاي مختلف در پالن جهت پی بردن بـه رونـد خرابـی پـیش    هاي با نامنظمیهدف تحقیق حاضر ارزیابی ساختمان

رونـده  در پالن در خرابـی پـیش   ها است تا بدین وسیله تأثیر نوع نامنظمی ایجاد شدهرونده در هر کدام از نامنظمی

هاي مختلف در بدین منظور چند ساختمان فوالدي با سیستم باربري جانبی قاب خمشی با نامنظمی. مشخص شود

-رونده بـه پیشهایی براي بررسی پدیده خرابیشود که جهت نایل شدن به اهداف تحقیق تحلیلسازي میپالن مدل

توان به تحلیـل اسـتاتیکی غیرخطـی و    هاي مورد نیاز میاز جمله تحلیل باشد کهصورت خطی و غیر خطی نیاز می

  .تحلیل دینامیکی غیرخطی اشاره کرد
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  ضرورت و اهمیت پژوهش  -1-5

-ها، محققین بسیاري بـه مطالعـه در مـورد عوامـل بـه     رونده براي برخی سازهبا توجه به اهمیت بسیار زیاد خرابی پیش

سـازي سـازه،   هـاي مقـاوم  اي پس از وقوع خرابی جزئـی، روش رفتار سازه یا اجزاي سازه رونده،وجودآورنده خرابی پیش

  .اندپرداخته 000ها و مطالعه موردي ساختمان

رونده در سازه گردد، با توجه بـه  که اشاره شد خرابی جزئی بخشی از سازه ممکن است منجر به خرابی پیشطوريهمان

ها از جمله احتمال انفجارگـاز  چنین افزایش خطر وقوع بارهاي غیرعادي در سازهسازي در کشور و همافزایش ساختمان

-کـه هرکـدام مـی    000سوزي و یا زلزله و در ساختمان، احتمال برخورد اتومبیل یا هواپیما به ساختمان، احتمال آتش

رابی و گردآوري مبانی تحلیـل  دنبال داشته باشند ضرورت تحقیق در زمینه این نوع ختوانند خرابی بخشی از سازه را به

  .شودرونده احساس میها در برابر خرابی پیشو طراحی سازه

  و روش پژوهش) هاداده(مواد  -1-6

سازي شـده و  مدل SAP2000افزار ابتدا ساختمان فوالدي مورد نظر با سیستم قاب خمشی در نرمدر این پژوهش، 

رونده به تحلیـل  سپس براي تحلیل مدل در برابر خرابی پیش. مربوطه طراحی شدهاي نامهاعضا سازه با استفاده از آیین

هاي محـدوده االسـتیک و حـدود    گیريدر تصمیم این تحلیل. افزار فوق پرداخته شدها در نرمازهدینامیکی غیرخطی س

دن مسـیر جـایگزین   رونده روش حذف ستون و پیـدا کـر  براي بررسی پدیده خرابی پیش. خرابی سازه بسیار مفید است

هاي بـزرگ همـراه اسـت و    پدیده حذف ستون یک پدیده دینامیکی است که در بیشتر موارد با تغییرشکل. استفاده شد

سـی  ربنـابراین از تحلیـل دینـامیکی بـراي بر    . سازه خسارت دیده براي بقا به دنبال مسیرهاي پخش بار جایگزین است

اي هاي سازههاي غیرخطی مؤلفهنوع تحلیل به دلیل در نظر گرفتن ویژگیرونده استفاده شده است که این خرابی پیش

هـاي موجـود و   نامـه سپس با توجه بـه ضـوابط آیـین   . ها از دقت بیشتري برخوردار استو مصالح، نسبت به سایر تحلیل

مختلـف بـا    هـاي در نهایت تأثیر حذف ستون در موقعیت. حذف ناگهانی عضو پاسخ دینامیکی سیستم تعیین شده است

  .توجه به نامنظمی موردنظر در پالن مورد بررسی قرار گرفته است

  وسایل و ابزار موردنیاز براي پژوهش -1-7

اسـتفاده شـد و سـپس     SAP2000افزار در این پژوهش براي ترسیم هندسی و مدلسازي و طراحی اولیه اعضا از نرم

  .رونده پرداخته شدافزار فوق به تحلیل مدل در برابر خرابی پیشتوسط نرم

  

  

  

  





  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  مقدمه-2-1

ها براي شرایط بارگذاري انفجارهاي گاز و بمب، برخورد وسیله نقلیه، برخورد هواپیما، طوفـان،  طور کلی ساختمانبه

معرض چنین بارهاي غیرمعمولی قـرار  ها در از این رو زمانی که ساختمان. شوندگردباد و از این قبیل بارها طراحی نمی

  .هاي بزرگی شوندگیرند، ممکن است متحمل آسیبمی

برخی کشورها نظیر بریتانیا و کانادا اسـتانداردهایی بـراي    1918در سال نهدام ساختمان مشهور رونان پوینتبعد از ا

انی بریتانیـا الـزام نمـود،    هـاي سـاختم  دسـتورالعمل  1971در سـال  . جلوگیري از خرابی پـیش رونـده تنظـیم نمودنـد    

اي، افـزودن درجـه   هاي نامتناسب را به وسیله یکپارچه کردن اعضـاي سـازه  ها طوري طراحی شوند که خرابیساختمان

ایـن  . نامعینی و فراهم کردن مقاوت کافی براي مقابله با بارهاي غیرعـادي، تحمـل کـرده و دربرابـر آن مقاومـت کننـد      

در مواجهـه بـا   . پذیر و با توانایی باز توزیع بارهاي وارده تنظـیم گردیـد  هاي مقاوم، شکلالتزامات به منظور ساخت سازه

هاي تحقیقـاتی کـه در ایـن زمینـه     ها در سراسر جهان و با توجه به فعالیتتشدید حمالت تروریستی اخیر به ساختمان

هاي متنـوع  ویژه در آمریکا دستورالعملصورت گرفته است، قوانین موجود در طراحی اصولی و دقیق بازنگري شده و به 

  .استرونده تدوین گردیدهو جدیدي براي کاهش اثر خرابی پیش

هـاي سـاختمانی و اسـتانداردهاي کلـی و     نامـه رونـده در آیـین  هایی کلی براي کـاهش خرابـی پـیش   اگرچه سرخط

ي دولتـی مخـتص   نامـه ا دو آیـین استانداردهاي خصوصی طراحی در آمریکا وجود دارد، لیکن در این خصوص در آمریک

هـاي  باشد که بـراي سـاختمان  می) GSA(٢ي خدمات همگانی آمریکاي ادارهنامهها آییناولین آن. این بحث وجود دارد

هاي نظامی تهیه است که براي ساختمان) UFC( ٣ي ضوابط تسهیالت متحدنامهفدرال شکل گرفته است، و بعدي آیین

) DOD(٤نامـه بـه نـام وزارت دفـاع    رود و به همین جهت گاهی این آیینرتش امریکا به کارمیشده و در قسمت دفاعی ا

  .شودنیز شناخته می

ها براي بارهاي قابل قبولی است که ممکـن اسـت   هاي موجود ساختمانی، طراحی سازهنامهي فعلی اکثر آیینفلسفه

هـاي فراگیـر   تواننـد موجـب خرابـی   حوادث غیرطبیعی که می ها را معموالَ برايسازه. برآن وارد شود در طول عمر سازه

  .کنندشوند طراحی نمی

                                                                                                                                                                
٢ . General Services Administration  
٣. Unified Facilites Criteria  
٤. Department of Defence



  روندهتعاریف خرابی پیش -2-2

  )GSA 2003(اداره خدمات همگانی آمریکا -2-2-1

 گـردد و خسـارت کلـی   رونده وضعیتی است که خرابی یک عضو منجر به خرابی اعضاي متصل شده میخرابی پیش

  .)GSAنامه آیین(ست نی متناسب با خسارت اولیه

  )UFC(و ضوابط تسهیالت متحد ) DOD(وزارت دفاع  -2-2-2

موضـعی اولیـه    اي است که وسعت آن با خرابـی هاي خرابی اجزاي سازهاي از واکنشرونده یک مجموعهخرابی پیش

  .)UFCنامه آیین(قابل قیاس نمی باشد

  )NIST(٥ي آمریکاایاالت متحدهي ملی استاندارد و تکنولوژي موسسه-2-2-3

ي خرابی محلی از یک المان به المان دیگر است که موجب خرابـی ناگهـانی کـل یـا عـدم      رونده توسعهخرابی پیش

اسـتاندارد  (شـود مـی ابـی غیرمتناسـب نیـز شـناخته    این خرابی به عنوان خر. شودتناسب قسمت بزرگی از آن سازه می

NIST(.  

  )7ASCE/SEA-05(6آمریکاانجمن مهندسین  -2-2-4

ها باید براي تحمـل آسـیب   ها و دیگر سازهاي این است که ساختماننامه منظور از یکپارچگی کلی سازهدر این آیین

منظـور از  . باشـد نمتناسـب  موضـعی اولیـه    اي پایدار طراحی شوند و خرابی کلی با خرابـی موضعی توسط سیستم سازه

ی موضعی اولیه از عضوي به عضو دیگر است که نهایتاَ منجربه خرابی بخش بزرگـی  رونده نیز گسترش خرابخرابی پیش

ایجاد پیوستگی کافی، افزایش مقاومت با افزایش درجـات نـامعینی،   . شوداز سازه که با خرابی اولیه نامتناسب است، می

بـراي کـاهش    ASCEاهکارهايزه از جمله رها در اعضاي ساو یا تلفیقی از آن) پذیريشکل( ظرفیت جذب کردن انرژي

در طراحی حاالت حدي از آنجایی که تحلیل االستیک ممکن است ظرفیت سـازه را  . باشدرونده میاحتمال خرابی پیش

  .)ASCEاستاندارد (تواند مورد استفاده قرارگیردمی کمتر از حد معمول تخمین بزند، تحلیل پالستیک یا غیرخطی

  )BS(7استاندارد انگلیسی -2-2-5

اي خرابـی سـازه  "کننـد امـا در عـوض از اصـطالح    نمـی  اسـتفاده  روندي خرابی پیشگلیسی از کلمهاستانداردهاي ان

مترمربع هرکدام کـه   133درصد طبقه یا مساحت کف، یا  15خرابی موضعی به . گیرندبهره می "نامتناسب با علت اولیه

استاندارهاي انگلیسی بر یکپارچه بـودن  . شودمحدود می) نظر در سطوح مرتبط در باال یا پایین سطح مورد( کمتر باشد

همچنین اعضاي کلیدي باید قادر به تحمل بـار تصـادفی   . اي مختلف یک ساختمان به یکدیگر تاکید دارنداعضاي سازه

-ساختمانشود، عالوه براین، هاي بتنی، حذف فرضی دیوار درنظر گرفته میبراي سازه. کیلوپاسکال باشند 14به میزان 

هـاي مسـیر   طبقه، استاندارها بـراي گزینـه   5هاي بنایی بیش از براي سازه. ها باید براي بارهاي افقی نیز طراحی گردند

                                                                                                                                                                
٥. National institute Of Standards And Technology  
6 .American society Of Civil Engineering
7.British Standards



  هاي نامنظم در پالن فوالديي ساختمانروندهخرابی پیش  24

دهنـد افقـی و عمـودي را پیشـنهاد مـی    هـاي  زمان از کالفي همهاي افقی و یا استفادهانتقال جایگزین بار، فقط کالف

  .)BSاستاندارد (

  )NBCC(8ملی ساختمان کانادا ينامهآیین -2-2-6

اي است که در آن گسترش و انتشار یک تخریب موضعی از یک عضو به عضو دیگـر صـورت   رونده پدیدهخرابی پیش

-یکپارچگی سـازه . باشدگردد که نامتناسب با علت اولیه یا خسارت موضعی اولیه میگیرد و منجر به خرابی سازه میمی

هایی را براي کاهش خرابی نامه توصیهاین آیین. باشدرابی موضعی بدون گسترش آن میاي، توانایی سازه براي جذب خ

-دهد که از جمله مهـم اي ارائه میسازههاي اي مناسب، پیوستگی، فوالدگذاري و مکانیزمرونده با ایجاد طرح سازهپیش

از مخـازن گـاز یـا مـواد انفجـاري دیگـر،        جلوگیري از استفاده: کم کردن ریسک پیشامدها مانند: ها عبارتند ازترین آن

هـاي  پذیر و قادر به تحمـل تغییـر شـکل   پذیري توسط اتصاالت شکلگیرها در برابر وسائل نقلیه، ایجاد شکلایجاد ضربه

زیاد و جذب انرژي تحت بارگذاري غیرعادي، طراحی در برابـر بارهـاي غیـر عـادي بـراي اعضـاي کلیـدي و در نهایـت         

  .)NBCCنامه آیین(ترین روش طراحی ترین و ایمنصاديایگزین انتقال بار به عنوان اقتاستفاده ار مسیرج

  )NYCBC(9دستورالعمل ساختمانی شهر نیویورك -2-2-7

درصـد طبقـه بـه    3رونده عبارت است ازگسترش نامتناسب تخریب موضعی اولیه کـه بـر روي بـیش از    خرابی پیش

درصد مساحت سـاختمان   20مربع یا متر  100افقی بر روي مساحتی بیش از  یابد و از لحاظصورت عمودي توسعه می

  .)NYCBCنامه آیین(یابدگسترش می

و (DOD)و وزارت دفـاع  ) GSA2003(ي خـدمات همگـانی آمریکـا   هـاي اداره نامههاي فوق، آییننامهاز میان آیین

  .گیردها مورد استفاده قرار میت و پژوهشکاربرد بیشتري داشته و در اکثر مقاال (UFC)ضوابط تسهیالت متحد

  روندهنمونه هاي معروف رخداد خرابی پیش -2-3

سـت و لـذا   اندك نیاست، افتادهها اتفاق درآنرونده به صورت جزئی یا کامل هایی که خرابی پیشاز سازه ییهامثال

  :ادي از این موارد در زیر ارائه شده استتعد. شونداین پدیده به تدریج در استانداردهاي طراحی در نظر گرفته می

  ساختمان رونان پوینت -2-3-1

متر ارتفاع بـود کـه در لنـدن در     64واحد در هر طبقه و داراي  5طبقه با  22رونان پوینت یک ساختمان آپارتمانی 

دیوارهـا و  . ساخته بودنـد ي بتن پیشپلهها و راهاي شامل دیوارها،کفسیستم سازه. ساخته شد 1968تا  1966هاي سال

 1968مـی سـال    16در . بـود  ي خشـک پرشـده  بودند و اتصاالت توسط مالت فشرده شـده ها به یکدیگر پیچ شده کف

از بین رفتن یک دیوار بـاربردر  . انفجار گاز در یک گوشه از طبقه هیجدهم آپارتمان موجب ریزش یک پانل خارجی شد

شد؛ سپس فاز دوم تخریب اتفاق افتاد، باردینامیکی ناشی از  22تا  16بقات رونده ططبقه هجدهم موجب تخریب پیش

اندازي کرد و گوشه جنوب شرقی ساختمان تا سطح زمـین  رونده طبقات هفدهم به پایین را، راهریزش آوار تخریب پیش

تیم تحقیـق بـه ایـن    . پس از وقوع حادثه تیمی از طرف دولت بریتانیا جهت بررسی عوامل تخریب تعیین شد. فروریخت

                                                                                                                                                                
8.National Building Code Of Canada
9.New yourk City Building Code



هـاي انجـام شـده    بررسـی . کیلوپاسکال تخمین زد 68نتیجه رسید که انفجار کوچک بوده و فشار ایجاد شده را کمتر از 

کـه دیـوار خـارجی در فشـار     کیلوپاسکال شکسته شدند درحالی7/11نشان داد که دیوارهاي آشپزخانه در فشار تقریبی 

. اي آن نسـبت داده شـد  ب ساختمان رونان پوینت به عدم یکپـارچگی سـازه  تخری. کیلوپاسکال شکسته شد 20تقریبی 

کـه دیـوار   هیچ مسیر بار جایگزینی براي توزیع مجدد بارها در آغاز از بین رفتن دیوار باربر وجود نداشت و به محض این

اي طور قابـل مالحظـه   انفجار به. ریخت دیوارهاي خارجی طبقات باالتر فوراً تخریب شدندي هیجدهم فروخارجی طبقه

با حذف دیوارها، اتصـاالت  . ها را حذف کردبارهاي ثقلی را کاهش داد یا وارونه کرد و نیروي اصطکاك و اتصال بین پانل

  .)NISTاستاندارد (ند و یا مسیر جایگزین ایجاد کنندبودند، نتوانستند بارها را توزیع کنکه تنها براي فشار طراحی شده

  

  

  )NISTاستاندارد (بی ساختمان رونان پوینتخرا - 1-2شکل 

  

  10ساختمان فدرال آلفرد پی مورا -2-3-2

طراحـی و سـاخته شـد کـه یـک سـاختمان        1976تا  1970هاي در شهر اکالهما بین سال ساختمان آلفرد پی مورا

ابعـاد  . بتن مسلح بود طبقه قاب خمشی معمولی از9اي ساختمان شامل بندي سازهترکیب. اداري براي دولت آمریکا بود

دهانـه   10پالن معمـاري سـاختمان   . جنوبی بود -متر در جهت شمالی 30غربی و  -متر در جهت شرقی67پالن تقریباً 

هاي متمرکز در متري در جهت شمال به جنوب با دیوار برشی و ستون 7/10متري در جهت شرق به غرب و دهانه  1/6

گـذاري شـده در   این ساختمان زمانی که یک کـامیون بمـب   1995ریل سال آو 19در . وسط ضلع جنوبی ساختمان بود

طبقه بتن مسلح بـه همـراه شـکل     9اي شامل قاب سیستم سازه. جلوي ضلع شرقی منفجر شد، هدف حمله قرار گرفت

                                                                                                                                                                
10.Alfred P Morah
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متري سـاختمان منتشـر    3/21آسیب تا عرض . ي ضلع شمالی بودمشخصی از یک شاه تیرانتقالی در تراز سومین طبقه

هاي بـاالي آن  ي کفهاي نزدیک به محل انفجار به سرعت توسط انفجار خراب شدندکه منجر به خرابی همهستون. شد

تیـر  رونده به علت عدم دارا بـودن ظرفیـت کـافی سیسـتم قـاب و شـاه      این رویداد به عنوان یک مثال خرابی پیش. شد

اور یکـدیگر در طبقـه   به علت گسیختگی سـه سـتون مجـ   هاي افزایش یافته و نیروهاي برشی انتقالی براي تحمل ممان

  .)NISTاستاندارد (باشدهمکف می

  

  

  )NISTاستاندارد (ساختمان آلفورد پی مواره بعد از خرابی - 2-2شکل 

  

  11ساختمان تروست بانک -2-3-3

ي فوالدي آن در اوایـل  سازه. استرونده را تجربه کردهاي است که خرابی پیشساختمان بانک اعتماد یک نمونه از سازه

، دقیقاً در غرب جایی که برج تجارت جهـانی قـرار   3بود و در خیابان لیبرتی در شهر نیویورك ساخته شده  1970سال 

تیرهایی که به صـورت خمشـی در   اي آن شامل قاب فوالدي معمولی به همراه شاهسیستم سازه. گرفته، واقع شده است

هـاي ناشـی از خرابـی قسـمت     ي نخالـه ي آن متحمل ضربهسازه. اند، می باشدشدهدادهها جوش هر دو جهت به ستون

ي بیست و سوم به ساختمان ایـن بانـک برخـورد    هاي دیوار بیرونی برج شمالی در طبقهقسمت. شمالی برج جهانی شد

و یـک سـتون بـین     شـد وسوم و نهم میهاي بیستي بین کفهاي کف، تیرهاي لبهخسارت شامل خرابی سیستم. کرد

گاه عمودي، هـیچ آسـیبی اضـافه بـر آنچـه کـه بـه صـورت         باوجود حذف یک تکیه. طبقات هیجدهم و نهم منهدم شد

ـ . وجـود نیامـد  مان بـه بـود در ایـن سـاخت   وجودآمـده هاي برج تجارت جهانی بهمستقیم به خاطر ریختن نخاله وضـوح  هب

ها بـوده  هاي ناشی از حذف ستونکافی براي بازتوزیع تنش پذیريمشخص است که قاب خمشی داراي نامعینی و شکل

  .)UFCنامه آیین(ها را جذب کند ستون و سقوط نخالهو توانسته انرژي جنبشی ناشی از حذف ناگهانی 

  

                                                                                                                                                                
11.Banker Trust Building



  

  )NISTاستاندارد (خرابی ساختمان تروست بانک - 3-2شکل 

  هاي تجارت جهانیخرابی برج-2-3-4

- ، باعث توجه بسیار بیشتري به موضوع تخریب پیش2001سپتامبر  11جهانی در هاي مرکز تجارت تخریب برج

خطوط هوایی مورد حمله قرار  767وسیله یک بویینگ در شهر نیویورك بهWTCهاي هرکدام از برج. رونده شد

از آنجا . هاي باالیی محل برخورد به طور کل منهدم شدندگرفتند و در مدت کوتاهی به دلیل وزن بسیار زیاد قسمت

نفر و صدمات بسیار  300وسیله یک ضربه خیلی بزرگ و آتش ایجاد شده بود، باعث مرگ  که تخریب ساختمان به

قسمت صدمه دیده ساختمان منهدم شد و . در هر دو برج توالی تخریب مشابهی رخ داد. وسیع به مجموعه مجاور شد

این . رونده در جهت پایین شوندفتد و باعث یک خرابی پیشهاي باالیی آن بر روي قسمت پایینی بیامنجر شد قسمت

باشندپذیر میرونده آسیبپیشهاي خوب طراحی شده و پایدار مدرن در برابر تخریب تخریب نشان داد که ساختمان

  .)NISTاستاندارد (

  

  

  )NISTاستاندارد (هاي تجارت جهانیخرابی برج - 4-2شکل 
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  روندهانواع مختلف خرابی پیش -2-4

( Pancake-type)خرابی پن کیکی  -2-4-1

وقتی که یک عضو باربر در سازه بار قائم بیشتر از ظرفیتش را حمل کند منجر به فروریزش یک مقطع داخلی سـازه  

چـون  . شـود صورت انرژي پتانسیل انباشته مـی ي خراب شده شروع به گسیختگی کرده و بهشده و قسمت فوقانی سازه

مانده بیشتر هستند، ي باقیهاي از نیروهاي طراحی سازهاي ناشی از گسیختگی بخشی از ساختمانضربه اغلب نیروهاي

. هـا ادامـه خواهـد یافـت    اي نباشند، فروپاشی به دیگر قسمتهاي زیرین قادر به مقاومت در برابر نیروهاي ضربهاگر کف

سـوزي متعاقـب آن باعـث    برخورد هواپیما و آتـش . باشدهاي تجارت جهانی میترین مثال براي این نوع، خرابی برجمهم

در پـی ایـن کـاهش    . هاي موضعی در محل اصابت  شد و به دنبال آن کاهش باربري عمـودي اتفـاق افتـاد   ایجاد خرابی

در هنگام خرابی، طبقات باالتر شروع به سقوط کـرده و انـرژي   . باربري، بار اضافی بین مقاطع باربر سالم برج تقسیم شد

اي را دارا بودنـد بـه   شده که انرژي جنبشـی افزاینـده  با برخورد طبقات خراب. ها به صورت تجمعی زیاد شدنبشی آنج

خرابی به همین . ها خرابی تشدید شده و انرزي جنبشی افزایش یافتطبقات سالم و ایجاد نیروهاي بیش از مقاومت آن

-مراحل گسترش این نـوع خرابـی را نشـان مـی    ) 5-2(کل ش .صورت پیش رفت و در نهایت باعث خرابی کلی سازه شد

  . دهد

  :این نوع خرابی به طور کلی به صورت زیر است

هاهاي باربر عمودي یا از بین رفتن خاصیت باربري عمودي الماني المانخرابی اولیه-

جدایی جزئی و کلی المان و سقوط آن، به صورت حرکت جسم صلب در راستاي قائم-

تانسیل به انرژي جنبشیتبدیل انرژي پ-

اصابت اعضاي جداشده و خراب شده بر روي باقی سازه-

هاي دیگر بر اثر اصابتاز بین رفتن خاصیت باربري المان-

)Starrosek, 2009(پیشروي خرابی در جهت قائم-

  



  

  )Starrosek, 2009(رونده پن کیکیمراحل خرابی پیش - 5-2شکل 

  

  ( Zipper-type)خرابی زیپی  -2-4-2

اگـر  . کنداز دست دادن یک عضو باربر تکی نیروها را به دیگر اعضاي واقع در جهت عرضی و گسیختگی بازتوزیع می

، گسـیختگی افـزایش خواهـد    )ناشی از بار اضافی یا کاراکتر دینامیکی(نیروها از مقاومت اعضاي باقی سازه تجاوز کنند 

با پاره شدن یک کابل سازه نباید پایداري خود را از دسـت  هاي معلق، طراحی پل هاينامهاساس آیینچنین برهم. یافت

. هـا شـود  هـاي همسـایه باعـث پـاره شـدن آن     در این موقع نباید خرابی یک کابل و اضافه بـار آن بـر روي کابـل   . بدهد

-رونده مـی خرابی پیشهاي دیگر و ایجاد درصورتی که طراحی درست صورت نگرفته باشد این مسأله باعث پارگی کابل

توانـد  البته این نوع خرابی براي دیوارهاي حایل مهـار شـده نیـز مـی     .دهداین نوع خرابی را نشان می) 6-2(شکل  .شود

  .دهدمراحل گسترش این نوع خرابی را نشان می) 7-2(شکل  .اتفاق بیافتد

  



  هاي نامنظم در پالن فوالديي ساختمانروندهخرابی پیش  30

  

  )Starrosek, 2009(همسایههاي خرابی به علت پارگی کابل و افزایش بار بر کابل  -6-2شکل 

  

  

  )Starrosek, 2009(مراحل گسترش خرابی زیپی -7-2شکل 

  



  : مشخصات این نوع خرابی

ي یک یا تعداد کمی از اجزاي سازهخرابی اولیه-

باز پخش نیرو-

اي بر اثر پارگی ناگهانی اولیهبارگذاري ضربه-

ايپاسخ دینامیکی باقی سازه به بارگذاري ضربه-

دیده و پخش بارهاهاي باربر مجاور المان آسیببارهاي استاتیکی و دینامیکی در المانترکیب -

)Starrosek, 2009(روي خرابیپیش-

(Domino-type)خرابی دومینویی -2-4-3

ي سپس به طور غیرمنتظره اجزاي درگیر به عضو خراب شده. مشخصه خرابی دومینویی انهدام اولیه یک عضو است

دهنـد و گسـیختگی   شان را با واژگونی از دست مـی اند پایدارياجزایی که محتمل ضربه شده .کنندقوط میاول سازه س

  .کنددر جهت افقی پیشرفت می

  : باشدمکانیسم این نوع خرابی به صورت زیر می

واژگونی اولیه یک المان-

اي جسم صلب حول یک گوشه از جسمافتادن المان به صورت حرکت زاویه-

انرزي پتانسیل به انرژي جنبشیتبدیل -

-ي باالي المان به المان مجاور که ترکیبی از نیروهاي استاتیکی و دینامیکی را ایجاد مـی ي جانبی گوشهضربه-

.کند

)Starrosek, 2009(پیش رفتن خرابی در جهت واژگونی-

هاي خطوط انتقال یا پایه داربست: شوند مانندد دچار این خرابی میهایی که مهار جانبی مناسبی ندارنسازه

آب

  .دهدمیمراحل گسترش این نوع خرابی را نشان ) 8-2(شکل 
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