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فصل 1 1
خرابی پیشرونده
آشنايی با خرابی پیشرونده
خرابی پیشرونده يک حادثه نادر است كه در طی آن ،همه يا قسمت بزرگی از سازه به علت آسیب يا
گسیختگی موضعی قسمت كوچكی از سازه به صورت ناگهانی خراب میگردد .خرابی پیشرونده اغلب با علت
ايجاد آسیب در تناسب نیست و سازه ممكن است به علت يک حادثه كوچک در معرض خرابی پیشرونده قرار
میگیرد .شكل  1-1نمايشی شماتیک از وقوع اين خرابی را نشان میدهد [.]1

شکل  : 1-1نماي شماتیک خرابی پیشرونده [.]1

از نقطه نظر تحلیلی خرابی پیشرونده زمانی اتفاق میافتد كه الگوي باربري سازه يا شرايط مرزي سازه
تغییر كند .نظیر اينكه در اثر حذف المانهاي باربر ،باز پخش بار منجر به خرابی المانهاي ديگر شود.

1

اولین خرابی پیشرونده در سال  1968میالدي ،در ساختمان مسكونی رونان 1اتفاق افتاد و توجه همگان را
به خود جلب كرد .اين ساختمان مسكونی داراي  22طبقه و از پانلهاي بتنی پیش ساخته درست شده بود.
ساختمان در طبقه همكف روي پاركینگی قرار داشت كه با استفاده از بتن ريزي درجا ساخته شده بود .خرابی
به دنبال انفجار گاز ،در آشپزخانه يكی از آپارتمان ها در طبقه هجدهم اتفاق افتاد و اين انفجار ،باعث خرابی
يكی از پانلهاي اصلی ساختمان شد .خرابی اين پانل ،يک واكنش زنجیري را به همراه خود ايجاد كرد كه به
سمت پايینِ محل وقوع خرابی پیشرفت كرده و به جز پاركینگ ،باعث خرابی تمام طبقات شد .خرابی طبقات
باال را میتوان به علت از دست دادن تكیهگاه و خرابی طبقات پايین را به علت اضافه بار حاصل از نخالههاي
طبقات باال دانست [.]2

شکل  : 2-1خرابی ساختمان رونان [.]2
به عنوان مثال ديگري از خرابی پیشرونده میتوان به انفجار ساختمان فدرال آمريكا در شهر Oklahama

اشاره كرد .در اين حادثه كه در ساعت  9صبح و در  19آوريل سال  1995اتفاق افتاد حدود  170نفر كشته و
تعداد زيادي مجروح شدند .الزم به ذكر است كه حدود  80درصد تلفات به علت خرابیهاي بعد از انفجار
بوجود آمدند .سیستم سازهاي اين ساختمان ،بتن مسلح با قابهاي خمشی معمولی و قسمت برجسته و مهم
اين ساختمان از لحاظ سازهاي ،استفاده از يک شاهتیر انتقالی بود كه در تراز طبقه سوم قرار داشت و بوسیله

____________________________________________________________
Ronan

2

1

آن وزن  11ستون بااليی به  6ستون پايینی منتقل میشد .يعنی ستونهاي میانی از طبقه سوم تا تراز بام،
روي اين شاهتیر قرار داشتند .انفجار بمب باعث خرابی يكی از ستونهاي میانی شاهتیر انتقالی در طبقه
همكف شد ،اين خرابی منجر به باز توزيع نیروهاي زيادي به اعضاي مجاور گشت [ .]3به علت زياد بودن مقدار
نیروي باز توزيع شده ،اعضاي مجاور نتوانستند آن را تحمل كنند و در نتیجه خرابی پیشرفت كرد.

شکل  : 3-1خرابی ساختمان مورا [.]3

 -2-1-1عوامل بوجود آورنده خرابی پیشرونده
اين عوامل را میتوان به دو دسته تقسیم كرد [:]4



خطاهاي طراحی و ساخت
بارهاي غیر

1

عادي2

 -1-2-1-1خطاهاي طراحی و ساخت
گاهی اوقات ،مهندسین در هنگام طراحی يا اجراي سازهها دچار خطاهايی میشوند كه اين خطاها يا
سهلانگاريها ،تحت شرايطی میتوانند منشأ خرابیهاي اولیه در سازه شده و خرابیهاي بیشتري را بوجود
آورند .نمونههايی از خرابی ناشی از اين خطاها در زير آورده شده است:

 -1-1-2-1-1خطاهاي طراحی
____________________________________________________________
Construction and design errors
Abnormal Loading
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2

از جمله خطاهاي طراحی كه معموال" در سازهها اتفاق می افتد در نظر نگرفتن اثرات مربوط به خزش و
جمع شدگی بتن میباشد كه میتواند باعث خرابی اولیه در سازهها و منجر به خرابی پیشرونده گردد .به عنوان
مثال ،خرابی تكیهگاه از خرابیهاي مربوط به خطاي طراحی میباشد كه اغلب به علت نامناسب بودن جزيیات
اتصال تكیهگاهها در تیرهاي پیش ساخته يا دالهاي متكی بر اعضاي باربر اتفاق میافتد .در اين حالت ،خرابی
اولیه معموال" از اتصاالت شروع شده و به علت نبود مقاومت و پیوستگی الزم در اعضا میتواند خرابیهاي كلی
را بوجود آورد .به عنوان مثال میتوان به خرابی ساختمان  Sampooingدر كره اشاره كرد .علت خرابی اين
ساختمان به علت عدم طراحی سقف ساختمان براي تحمل تجهیزات سنگین تهويه هوا بود.

شکل  : 4-1خرابی ساختمان  Sampooing department storeناشی از خطاي طراحی [.]5

 -2-1-2-1-1خطاهاي اجرايی
خطاهاي اجرايی به علت رعايت نكردن موارد ايمنی در اجراي سازهها و يا اجراي نامناسب بوجود
میآيد .طبق تحقیقاتی كه  Hadiprionبر روي تحلیل خرابی ساختمانها انجام داد ،دريافت حدود  26درصد
از كل خرابیها در حین اجرا اتفاق افتاده است [ .]5خرابی آپارتمان  AmbiancePlazaكه در حین اجرا و به
علت خرابی يكی از تكیهگاههاي جک باال برنده اتفاق افتاده است ،نمونهاي از اين خطا است.

4

شکل  : 5-1خرابی ساختمان  Ambiance Plazaناشی از خطاي اجرايی [.]5

 -2-2-1-1بارهاي غیر عادي
معموال ساختمانها براي بارهاي مرده ،زنده ،باد و زلزله طراحی میشوند .با وجود اين بارهاي ديگري نیز
وجود دارند كه اگرچه احتمال وقوعشان كم است ولی در صورت اتفاق افتادن میتوانند منجر به خسارتهاي
زيادي شوند .بارهاي مذكور ،بارهاي غیرعادي نامیده میشوند .بارهاي غیرعادي در واقع بارهايی هستند كه
مقدار ،راستا و مدت تداوم آنها غیر قابل پیش بینی است [ .]6بارهاي غیرعادي به صورت زير رده بندي می
شوند [.]7
 -1تغییرات شديد در فشار هوا نظیر:
 انفجار بمب
 انفجار گاز
 انفجارهاي خارجي اطراف ساختمان
 -2ضربههاي تصادفی
 ضربه وسايل نقليه بزرگراه
 ضربه تجهيزات ساختماني
 ضربه هواپيما به ساختمان
 -3گسیختگی شالوده
 نشست پيش بيني نشده
 گسيختگي ديوار فونداسيون
 گودبرداريهاي مجاور

 -3-1-1احتمال وقوع خرابی پیشرونده
5

خرابی پیشرونده توسط ساز و كارهاي مختلفی تولید میگردد كه بستگی به نوع و شكل سازه و همچنین
به موقعیت و مقدار بار وارده دارد .احتمال خرابی سازه به علت وقوع بارهاي غیرعادي توسط يک رابطه
احتماالتی زنجیروار بیان میگردد [.]8
) P( F )  P( F DH ). P ( D H ) . P( H

رابطه 1-1

كه در آن:
) :𝑃(𝐻)P(Aاحتمال وقوع يک بار غیرعادي در اثر بارگذاري غیرعادي H

))𝐻|𝐷(𝑃  P(LD|A) :احتمال وقوع خرابی موضعی در اثر بارگذاري غیرعادي
) : 𝑃(𝐹|𝐷𝐻)) P(C|LDاحتمال خرابی پیشرونده در اثر وقوع خرابی موضعی
) : 𝑃(𝐹) P(Cاحتمال وقوع خرابی سازه.
احتمال خرابی پیشرونده بايستی توسط مقادير مجاز كنترل شود .هر سه احتمال جزئی رابطه باال از
طريق مشاركت راهبردهاي كنترل حادثه ،بهبود رفتار المان منفرد و بهبود رفتار كلی ساختمان تعديل
میيابد.

شکل  : 6-1ترمهاي بیان كننده مفهوم خرابی][8
احتمال وقوع بارگذاري غیرعادي تحت كنترل مهندس طراح نمیباشد ولی رفتار المان و يكپارچگی تحت
كنترل مهندس میباشد .بنابراين با كنترل رفتار موضعی و كلی سازه میتوان احتمال خرابی را كاهش داده و
سازه را در برابر خرابی مقاوم كرد.

 -4-1-1عوامل مؤثر در كاهش اثرات خرابی پیشرونده
خرابی پیشرونده معموال" يک حادثه نامتناسب است ،يعنی به علت آسیب كوچک در سازه خرابی بزرگی
در سازه اتفاق میافتد .جهت كاهش احتمال خرابی پیشرونده در سازه مطابق شكل ( )6-2بايستی رفتار
موضعی و كلی سازه را بهبود بخشید .براي بهبود رفتار موضعی و كلی سازه نیاز به تأمین متغیرهاي زير در
سازه میباشد.
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 )1شكل

پذيري1

)2

نامعینی2

)3

پیوستگی3

 -1-4-1-1شکلپذيري
شكل پذيري توانايی سازه جهت تحمل تغییر شكلهاي بزرگ قبل از گسیختگی نهايی است .شكل
پذيري پاسخی از سازه است كه در بیشتر ساختمانهاي مهندسی به عنوان يک مزيت محسوب میگردد .به
خاطر اينكه سازه در مود گسیختگی قبل از خرابی نهايی تغییر شكلهاي بزرگی از خودش نشان میدهد.
وقتی بارهاي غیرعادي مانند انفجار و ضربه در نظر گرفته میشوند با اعمال افزايش مقاومت در سازه مقاطع
بزرگ در طراحی حاصل خواهد شد كه نتايج غیر اقتصادي است و در اين موارد افزايش مقاومت هم جواب
نمیدهد و ممكن است ساختمان همچنان در معرض خرابی پیشرونده باشد .در نظر گرفتن سیستم سازهاي
شكلپذير بستگی به سیستم سازهاي و مصالح دارد [ .]9اما سه اصل كلی در اين زمینه وجود دارد كه بايد
رعايت گردد:
 )1سختی مصالح متناسب با میزان فوالدگذاري است و جزئیات مربوط به فوالدگذاري میتواند شكل پذيري
را بهبود دهد.
 )2تعیین ظرفیت خمشی و برشی و اطمینان از اينكه برش حاكم بر مود گسیختگی نیست و توجه به رفتار
اتصاالت و مفاصل براي رسیدن به مقاومت نهايی.
 )3طراحی در شرايط بركنش براي ستونها.

 -2-4-1-1نامعینی
نامعینی ،مسیر انتقال بار در سازه را افزايش میدهد .دستیابی به نامعینی در سازههاي موجود به آسانی
امكان پذير نیست .براي مثال يک انفجار بمب ممكن است توسط ستونهاي بزرگ تحمل گردد اما تیرهاي
پیرامونی و دالها ممكن است ،گسیخته شوند و خرابی پیشرونده بدون در نظر گرفتن مقاومت ستونها رخ
دهد .روشهايی مانند كاهش طول دهانههاي بزرگ ،استفاده بیشتر از المانهاي تیر و ستون و وجود
المانهاي بیشتر در سیستم تكیهگاهی باعث افزايش نامعینی در سازه میگردد .نامعینی ،مسیر جايگزين
بارگذاري را افزايش میدهد .زمانی كه ستون از سیستم حذف میشود ،سازه با استفاده از روش مسیر
جايگزين ،مسیر مناسب ديگري جهت انتقال بار در سازه ايجاد میكند [.]10

____________________________________________________________
1

Ductility
Redundancy
3
Continuity
2
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 -3-4-1-1پیوستگی
پیوستگی شرايطی است كه اتصاالت داخلی بین المانهاي سازهاي پیوسته باقی بماند .اين امر از طريق
رعايت نكات فوالدگذاري حاصل میگردد [ .]11چند روش براي بهبود پیوستگی در سازهها وجود دارد كه به
صورت خالصه در زير به آنها اشاره شده است:
 )1رعايت جزئیات خاص در اتصاالت
 )2طراحی ستونها با محصور شدگی مناسب
 )3طراحی بر مبناي ظرفیت برشی ماكزيمم
 )4محدود كردن طول دهانهي تیرها و دالها

 -5-1-1روشهاي كاهش خطر خرابی پیشرونده
روش هاي كاهش خطر خرابی پیشرونده را میتوان به سه دسته اصلی زير طبقه بندي كرد [.]12
 )1كنترل

حادثه1

 )2روش طراحی غیر
 )3روش طراحی

مستقیم2

مستقیم3

 -1-5-1-1روش كنترل حادثه
در اين روش تالش براي كنترل و جلوگیري از بارگذاري غیرعادي میباشد .يعنی حذف يک حادثه،
كاهش اثرات حادثه و محافظت در مقابل حادثه .روش كنترل حادثه ،مقاومت سازه را افزايش نمیدهد و تحت
كنترل مهندس سازه نیست و خارج از محدوده كاري اوست .قرار گرفتن ساختمان در نواحی دورتر از مناطق
متراكم و ايجاد حصار پیرامون ستون جهت جلوگیري از ضربه وسايل نقلیه مثالهايی از اين روش میباشد.

شکل  : 7-1حصار پیرامون ستون جهت محافظت [.]12
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 -2-5-1-1روش طراحی غیر مستقیم
در اين روش حداقل مقاومت ،شكلپذيري و نامعینی در سازه جهت تأمین مقاومت در برابر خرابی
پیشرونده تأمین میگردد .بهبود اتصاالت گرهی ،تولید نامعینی و شكل پذيري از جمله تكنیکها در اين روش
میباشد .عبارت يكپارچگی سازه 1توسط بعضی از محققین براي توصیف اين روش استفاده میگردد .بخاطر
اينكه اين روش پاسخ كلی سازه را بهبود میدهد و متناسب با طراحی خوب سازه است.
با اينكه روش طراحی غیر مستقیم كاربرد زيادي در بین محققین دارد ،اما بعضی از محققین از اين روش
انتقاد میكنند .به خاطر اينكه اين روش قوانین مربوط به رفتار سازه را تحت گسیختگی يک المان بحرانی
ارائه نمیدهد .سادهترين راه براي استفاده از اين روش ،افزايش ضريب اطمینان براي تمام اعضاي سازهاي
است .براي فهم بهتر اين روش میتوان از حداقل پیوستگی و شكل پذيري الزم براي تمام اتصاالت نام برد.
اهمیت اتصاالت شكل پذير در سازهها به عنوان يک نكته اساسی و مهم ،روشن و مشخص است .اتصاالت بايد
بتوانند در مواقع ضروري تغییرشكلهاي بزرگ نشان دهند و انرژي در بار نهايی را جذب كنند .براي داشتن
اتصاالتی با اين شرايط ،بايستی جزئیات ويژهاي در نظر گرفته شود كه با رعايت اين جزئیات ،مقاومت سازه در
برابر خرابی پیشرونده بیشتر خواهد شد .در آئیننامهاي مانند  ، ACI318-05پیوستگی در فوالد گذاري جهت
بهبود نامعینی و شكلپذيري در سازه مورد نیاز است [.]13
همچنین جهت اطمینان از رفتار شكل پذير بايد مقاومت برشی از مقاومت خمشی تجاوز كند و نیروهاي
مهاري نظیر شكل  8-1بايد در سازه ايجاد گردد .اين مهارها كه به صورت داخلی ،خارجی و پیرامونی هستند،
المانهاي سازهاي را به يكديگر پیوند داده و به سازه جهت گسترش عمل زنجیروار در هنگام حذف المان
كمک میكنند .نیروهاي مهاري ) (Tie Forceدر المانهاي اتصالی نقش قابل توجهی را در نگهداري سازه
اعمال میكنند .اين رفتار به عنوان عمل زنجیروار تلقی میگردد .مهارهاي داخلی توسط تیرهاي پیوسته ايجاد
میشود .مهار قائم توسط ستون يا ديوارها از پائینترين سطح تا باالترين سطح ايجاد میگردد .مهارهاي
پیرامونی بايد در پیرامون پالن ايجاد گردد [.]14

____________________________________________________________
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شکل  : 8-1نماي شماتیک نیروهاي مهاري [.]14

 -3-5-1-1روش طراحی مستقیم
در اين روش سازه در برابر خرابی پیشرونده با استفاده از دو راهكار زير مقاوم میگردد:
 )1روش مقاوم سازي محلی ويژه
 )2روش مسیر جايگزين

 -1-3-5-1-1روش مقاوم سازي محلی ويژه
اين روش ابزاري براي كاهش خطر خرابی موضعی فراهم میكند .در اين روش المانهاي سازهاي بحرانی
بايد قادر به تحمل بارگذاري غیرعادي فرضی باشند .بنابراين مقاومت و شكل پذيري كافی براي المانهاي
بحرانی در طول طراحی بايستی در نظر گرفته شود .سادهترين راه براي استفاده از مقاومت موضعی افزايش
ضريب بار طراحی است كه منجر به اضافه شدن مقاومت در المان میگردد.

 -2-3-5-1-1روش مسیر جايگزين
توزيع نیروي ثقلی در سازه قبل از حذف المان باربر به صورت شكل  9-1میباشد .زمانی كه يک المان
باربر توانايی تحمل بارهاي ثقلی را نداشته باشد ،المان مجاور ،بارها را مانند شكل  10-1و شكل  11-1پخش
خواهند كرد .مسیر بارگذاري قبل از آسیب شامل انتقال بار از دال كفها به تیرها و سپس به ستونها است.
بعد از آسیب در ستون ،مسیرهاي بارگذاري در المانهاي مجاور ستون آسیب ديده تغییر میكند .اگر اعضاي
مجاور ظرفیت باربري و شكلپذيري كافی را داشته باشند ،سیستم سازهاي میتواند مسیرهاي بارگذاري
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ديگري ايجاد كند و به ساكنین اجازه تخلیه محل را بدهد .سیستم سازهاي بار را با دو سازوكار خمشی و
كششی در سازه پخش میكند.
در شكل  10-1وقتی ستون حذف می شود ،كف به سمت پايین شكم كرده و در اين صورت دهانه میانی
در اثر از دست دادن ستون توسط عمل زنجیر وار خمشی بار را تحمل میكند .اگر مقاومت مفاصل پالستیک
جهت نگهداري و تحمل بار ناكافی باشد ،تغییر شكل در تیر افزايش پیدا میكند و سازوكار كششی در سازه
فعال میگردد.

شکل  : 9-1جريان بار قبل از آسیب [.]15

شکل  : 10-1عمل زنجیروار خمشی بعد از آسیب [.]15
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شکل  : 11-1عمل رنجیروار كششی بعد از آسیب [.]15

روش مسیر جايگزين در تقابل با روش مقاومت موضعی خاص است و رفتار يک سازه را بعد از گسیختگی
المانها صرف نظر از علت گسیختگی در نظر میگیرد .جذابیت اين روش بخاطر اينكه عملكرد سازه در برابر
آسیب درک میگردد نیست ،بلكه جذابیت اين روش بخاطر عدم نیاز به تعیین بار غیرعادي است .از مزيتهاي
اين روش ،بهبود خصوصیات شكل پذيري ،پیوستگی و جذب انرژي است .استفاده از روش مسیر جايگزين از
طرق زير امكان پذير است:
 )1افزايش ظرفیت خمشی در تیرها و دالها جهت تشكیل عمل زنجیروار از روي المان گسیخته شده
 )2رعايت جزئیات مربوط به اتصاالت جهت تشكیل عمل زنجیروار از روي المان گسیخته شده
 )3طراحی سازه جهت ايجاد عمل خرپايی از قابهاي چند طبقه روي ستون گسیخته شده
 )4ايجاد ديوارهاي برشی در سازه
 )5ايجاد دهانههاي كوچكتر نزديک گوشه ساختمان ،از آن جهت كه تیرهاي پیرامونی مانند طره روي
ستون حذف شده عمل كنند

 -4-5-1-1مقايسه روشهاي كاهش خطر خرابی پیشرونده
در قسمت قبل سه روش كاهش خطر خرابی پیشرونده به طور مفصل تشريح شده است .در اين قسمت
مزايا و معايب سه روش بیان و با يكديگر مقايسه شدهاست [.]15
 )1روش كنترل حادثه
در اين روش توجهی به افزايش مقاومت نمیشود و از طرف ديگر به عواملی بستگی دارد كه از كنترل
طراح خارج است .بنابراين روش كنترل حادثه روش كارامدي نیست.
 )2روش طراحی غیر مستقیم
چون در اين روش ضريب اطمینان براي تمام اعضاي سازهاي در نظر گرفته میشود ،اين روش غیر
اقتصادي است.
 )3روش طراحی مستقیم
12

در روش مقاومت موضعی نیاز به تعیین بار غیرعادي است ،در حالی كه بار غیرعادي نامشخص است.
روش مسیر جايگزين از منطقیترين و اقتصاديترين روشهاست و نیاز به تعیین بار غیرعادي ندارد .در اين
روش پايداري كلی سازه مورد بحث قرار میگیرد و يكپارچگی سازه تأمین میشود.
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 2فصل 2
آيیننامههاي مربوط به خرابی پیشرونده
مقدمه
از آن زمان كه مركز تجارت جهانی بعد از حمله تروريستی خراب شد ،عالقه شديدي به بررسی رفتار
فروريزش پیشرونده در بین محققین و كمیتههاي طراحی ايجاد شد .خرابی ساختمانهاي مورا ،مركز خريد
جهانی و رونان سرآغاز بسیاري از بحثها براي تغییر در قوانین آئیننامهها بود .در زير چند مورد از
آئیننامههاي فروريزش پیشرونده معرفی شده است:
 آئين نامه انگلستان
بعد از خرابی ساختمان رونان در اثر انفجار گاز قوانین مربوط به فروريزش پیشرونده در سال  1979در
پنجمین اصالحیه قوانین ساختمان انگلیس وارد شد .اين قوانین براي ساختمانهاي بلند و بیشتر از  5طبقه
بود و همچنین براي سطوح آسیب ديده ناشی از حذف يک عضو سازهاي و مقاومت در برابر فشار خاص بیان
شده است [.]27
 آئين نامه آمريكا
در سال  1971سازمان گسترش شهري شروع به مطالعه فروريزش پیشرونده در ايالت متحده كرد .در
اواسط سال  1970با بررسیهاي اين سازمان ،استانداردهايی براي طراحی ساختمانها در برابر فروريزش
پیشرونده ارائه شد .اين سازمان مطالعاتی براي طراحی در برابر بارهاي غیرعادي انجام داد و در سال 1972
موسسه استاندارد آمريكا ) (ANSIقوانین كلی مربوط به فروريزش پیشرونده را ارائه داد .در سال 1982
انجمن مهندسین عمران آمريكا ) (ASCEقوانینی را در بخش ]28[ ASCE7مربوط به فروريزش ارائه دادند.
اين قوانین شامل روشهاي طراحی مستقیم و غیرمستقیم براي كاهش احتمال فروريزشپیشرونده است.
قوانینی نظیر جزئیات مربوط به اتصاالت و عمل زنجیروار در سازه و غیره ،كه تأكید بر جلوگیري از فروريزش
پیشرونده دارند .درآئیننامه نیويورک مخصوصا" بر قوانین روش نیروي مهاري تأكید و حدود آسیب براي كف
طبقات حدود  % 20از كل سطح طبقه يا  1000 ft2فوت مربع در جهت افقی براي ساختمانهاي بیش از 3
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طبقه بیان شده است .قوانین مربوط به پیوستگی سازهاي در سال  1989درآئین نامه  ACIمطرح شده است.
جزئیات میلگردگذاري و محصورشدگی در عضوها در فصل  20آئین نامه  ACI318ارائه شده است.
 آئين نامه اروپا
اين آئیننامه فروريزشپیشرونده را به عنوان يک حادثه نادر در نظر گرفته و روشهايی را براي جلوگیري
از آسیب نامتناسب در برابر حادثه ارائه داده است .در اين آئیننامه قوانین نیروهاي مهاري و روش مسیر
جايگزين مطرح شده ولی از روش مقاومت موضعی خاص استفاده نكرده است .اين آئیننامه از تحلیل
استاتیكی خطی براي ساختمانها با ارتفاع متوسط و دينامیكی غیرخطی براي ساختمانهاي بیشتر از 10
طبقه استفاده میكند [ 29و .]30

مراجع اصلی مربوط به فروريزشپیشرونده
در كل سه آئیننامه اصلی در مورد فروريزش پیشرونده وجود دارد كه عبارتند از :
 )1آئیننامه ]32[ 1GSA2003
 )2آئیننامه ]14[ 2UFC 2005
 )3آئیننامه ]31[ UFC 2009
 UFCو  GSAدو مرجع كامل و قابل قبول در زمینه كاهش خطر فروريزشپیشرونده در سازههاي دولتی،
نظامی جديد و موجود میباشند و براي ساختمانهاي چند طبقهاي كه در معرض بارهاي غیر عادي قرار
دارند ،استفاده میگردند .تحلیل و طراحی در هر دو آئیننامه در برابر بارهاي غیرعادي به خاطر محاسبات
پیچیده و آسیبهاي بزرگ ناشناختهاي كه به سازه وارد میگردد ،مستقل از بار است .در اين آيیننامهها
جهت كاهش پتانسیل فروريزشپیشرونده ،اتالف انرژي از طريق شكلپذيري ،پیوستگی و نامعینی پیشنهاد
شده است .اگرچه در اين دو آيین نامه استفاده از تحلیل استاتیكی خطی پیشنهاد شدهاست ولی در كل روند
تحلیل استاتیكی و دينامیكی غیرخطی براي سازههاي پیچیده بكار میرود .براي ساختمانهاي بیشتر از 10
طبقه و ساختمان نامنظم بايد از روندهاي غیرخطی جهت ارزيابی پتانسیل ساختمان در برابر فروريزش
پیشرونده استفاده كرد.
 -1-2-2آئیننامه GSA
اين قوانین براي ساختمانهاي دولتی و پروژههاي مدرن بكار میرود .در اين قوانین بدون توجه به
سطح اهمیت سازه مراحل زير جهت طراحی در برابر فروريزشپیشرونده بايد صورت بگیرد .اين آيین نامه در
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سال  2000انتشار پیدا كرده و بحث اصلی آن در مورد سازههاي بتنی است و اصالحیه آن در سال 2003
شامل قوانین طراحی ساختمانهاي فوالدي در برابر فروريزش پیشرونده نیز میباشد.
در اين قوانین پتانسیل فروريزش پیشرونده در نتیجه بارهاي غیرعادي براي سازههاي بتنی و فوالدي
بايستی ارزيابی گردد GSA .ساختمانها را به دو دسته تقسیم می كند:
 )1ساختمانهاي معاف از قوانین فروريزش پیشرونده
 )2ساختمانهاي غیر معاف از قوانین فروريزش پیشرونده
اگر ساختمان داراي خطر كم براي وقوع فروريزشپیشرونده باشد و يا تعداد ساكنین ساختمان خیلی
كم باشد ،سازه ممكن است از در نظر گرفتن فروريزش پیشرونده معاف باشد .قوانین  GSAبه طور كلی در
شكل  1-2داده شده است.

شکل  : 1-2روند تعیین معاف يا عدم معاف بودن ساختمان در برابر خرابی پیشرونده در آئین نامه .]32[ GSA
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شکل  : 2-2روند كلی طراحی در .]32[ GSA

 -2-2-2آئین نامه UFC
اين آئیننامه براي ساختمانهاي جديد و موجود دولتی جهت كاهش پتانسیل فروريزشپیشرونده بدون
هزينه زياد يا تغییرات اساسی در عملكرد سیستم و طراحی به كار میرود .در اين آئیننامه جهت طراحی از دو
سطح مقاومت زير استفاده میگردد:
 )1سطح اول نیروهاي مهاري را در بر میگیرد و بر اساس پاسخ زنجیروار سیستم میباشد.
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 )2سطح دوم روش مسیر جايگزين را در برمیگیرد و در اين حالت مود ساختمان خمشی است و
ساختمان از روي المان حذف شده پل میزند.
در آئین نامه  UFCطراحی مطابق با سطح محافظت ساختمان است و در اين آئیننامه  4سطح
محافظت تعريف شده است:
 )1ساختمان با سطح محافظت خیلی كم VLLOP
 )2ساختمان با سطح محافظت كم LLOP

))Very Low Level Of Protection
))Low Level Of Protection
)) Medium Level Of Protection

 )3ساختمان با سطح محافظت متوسط MLLOP

)) High Level Of Protection

 )4ساختمان با سطح محافظت زياد HLLOP

در سطوح  VLLOP,LLOPطراحی غیرمستقیم توسط اختصاص دادن نیروهاي مهاري مورد نیاز به سازه
بكار میرود .در مواردي كه نیروهاي مهاري در المانهاي قائم سازهاي گسترش پیدا نكند ،از روش مسیر
جايگزين جهت پل زدن از المان گسیخته شده استفاده میگردد و عمل زنجیروار در سازه انتشار پیدا میكند.
در سطوح  MLOP,HLOPنیروهاي مهاري در سازه ايجاد گشته و توسط مسیر جايگزين مقاومت خمشی كافی
در سازه ايجاد میگردد و عمل زنجیروار در سازه گسترش پیدا میكند.
 -1-2-2-2قوانین طراحی ساختمان با سطح محافظت خیلی كم VLLOP

چنین ساختمانی بايستی مقاومت مهاري افقی كافی تولید كند .نیروهاي مهاري با نوع ساخت و ساز و
موقعیت سازه تغییر میكند .در اين سطح از طراحی از روش مسیر جايگزين استفاده نمیگردد و اگر المان
نتواند مقاومت مهاري مورد نیاز را فراهم كند سازه بايستی دوباره طراحی گردد .شكل  3-2روند طراحی
ساختمان با سطح  VLLOPرانشان میدهد.

شکل  : 3-2روند طراحی ساختمان با سطح .]14[ VLLOP
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 -2-2-2-2قوانین طراحی ساختمان با سطح محافظت كم LLOP

در اين ساختمان ها طراح بايد نیروهاي قائم و افقی مهاري را تركیب كند .براي المانها با نیروي مهاري
افقی ناكافی روش مسیر جايگزين استفاده نمی گردد .در اين مورد ساختمان بايد دوباره طراحی گردد يا
اعضايی به سازه اضافه گردد .ولی در مورد نیروهاي مهاري قائم ،اگر اين نیرو تامین نشد ،از روش مسیر
جايگزين استفاده میكنیم .شكل  4-2روند طراحی ساختمانها با سطح  LLOPرا نشان میدهد.

شکل  : 4-2روند طراحی ساختمان با سطح .]14[ LLOP
 -3-2-2-2قوانین طراحی ساختمان با سطح محافظت متوسط و باال MLOP,HLOP

در اين ساختمان ها بايد  3مورد زير رعايت گردد:
 )1نیروهاي مهاري
 )2مسیرهاي جايگزين
 )3قوانین شكل پذيري اضافی
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 -1-3-2-2-2نیروي مهاري
طراح بايد نیروي مهاري افقی و قائم در سازه ايجاد كند .حتی اگر يكی از عضوهاي سازهاي ،نیروي
مهاري قائم مورد نیاز را فراهم نكرد ،طراح بايد عضو را دوباره طراحی كند يا از روش مسیر جايگزين استفاده
كند .براي المان با ظرفیت نیروي مهاري افقی ناكافی نمیتوان از روش مسیر جايگزين استفاده كرد .در اين
مورد طراح بايستی عضوها را دوباره طراحی كند.

 -2-3-2-2-2مسیر جايگزين
در روش مسیر جايگزين سازه بايد قادر به تشكیل عمل زنجیروار از روي المان گسیخته شده باشد.
موقعیت عضو حذف شده در پالن حداقل در مركز وجه كوچكتر ،مركز وجه بزگتر و گوشههاي ساختمان
میباشد .حذف المانهاي باربر قائم تغییرات و ناپیوستگیهاي زيادي در هندسه سازه ايجاد میكند نظیر وارد
شدن گوشههاي جديد به پالن ساختمان و تغییرات ناگهانی در اندازه دهانهها .روش تحلیل مسیر جايگزين
براي هر پالن موقعیتی از حذف المان و براي هر كف انجام میشود.

 -3-3-2-2-2نیاز هاي شکلپذيري اضافی
نیاز به شكلپذيري اضافی در سازه براي المانهاي باربر پیرامونی مورد نیاز است .روند طراحی
ساختمانها با سطح محافظت  MLOP,HLOPدر شكل  5-2نشان داده شده است.
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شکل  : 5-2روند طراحی ساختمان ها با سطوح .]14[ MLOP,HLOP
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 -3-2-2تفاوت آئین نامههاي UFC2009 , UFC2005 , GSA2003
 UFC, GSAقوانین خود را بر اساس حذف ستون بحرانی بیان كردهاند .ستون بحرانی به يكی از
صورتهاي زير میباشد
 )1ستون نزديک وسط وجه كوچكتر
 )2ستون نزديک وسط وجه بزرگتر
 )3ستون گوشه
 )4ستون میانی براي ساختمان ها با پاركینگ زير زمینی يا ناحیه غیر كنترل شده

شکل  : 6-2محل ستون حذف شده و سطح تحت تأثیر آن [.]32

طريقه حذف المان در دو آئیننامه مشابه میباشد .در مورد حذف ستونهاي داخلی و يا خارجی،
پیوستگی از طريق المانهاي افقی توسط اتصاالت انتهايی ستون بايستی باقی بماند .طريقه صحیح حذف
المان در شكل  7-2نشان داده شده است.
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شکل  : 7-2روش صحیح حذف المان ستون [.]32

 GSAحذف ستون را در طبقه اول در نظر میگیرد ولی  UFCحذف ستون را در تمام طبقات در نظر
میگیرد .تركیبات بار در دو آئیننامه متفاوت میباشد و  GSAتركیبات بار را براي همه طبقات به كار میبرد
ولی در  UFCبارهاي ضريبدار براي طبقات باالي عضو گسیخته شده استفاده میگردد (شكل .)8-2
براي ستون يا ديوار خارجی حذف شده ،سطح آسیب ديده كف مستقیما باالي ستون حذف شده در
آئیننامه  UFCكمتر از  750ft2يا  % 15كل سطح كفی كه مستقیما زير المان حذف شده است ،نبايد
گسیخته گردد .ولی در آئیننامه  GSAاين مقدار  1800ft2میباشد.
براي ستون داخلی يا ديوار باربر داخلی سطح آسیب ديده كف مستقیما باالي المان حذف شده در آئین
نامه  UFCكمتر از  1500 ft2يا  % 30كل سطح كفی كه مستقیما زير المان حذف شده است ،نبايد گسیخته
گردد .ولی در آئین نامه  GSAاين مقدار  3600ft2میباشد.
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محل حذف
ديوار داخلی

محل حذف
ديوار خارجی

سطح تحت تأثیر
بار استاتیكی
داراي ضريب

سطح تحت تأثیر
بار استاتیكی
داراي ضريب

: 1.2D+0.5 Lبار اعمالی

سطح تحت تأثیر
بار استاتیكی
داراي ضريب

سطح تحت تأثیر
محل حذف
بار استاتیكی
ديوار خارجی
محل حذف
ديوار داخلی

داراي ضريب

شکل  : 8-2اعمال تركیبات بار براي طبقه باالي المان حذف شده در.]32[ UFC
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شکل  : 9-2سطح تحت تاثیر المان خارجی حذف شده در .]32[ GSA

شکل  : 10-2سطح تحت تاثیر المان داخلی حذف شده در .]32[ GSA
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به طور كلی تفاوتهاي اين سه آئیننامه به طور خالصه در جدول  1-2ارائه شده است.

جدول  : 1-2مقايسه ضوابط آئیننامه هاي
ضوابط

حذف ستون

روش تحلیل
تركیب بار دينامیکی
غیرخطی

UFC 2009 , UFC 2005 , GSA 2003

GSA 2003
در وسط وجه كوچكتر،
در وسط وجه بزرگتر،
ستونگوشه،
حذف در طبقه همكف

UFC 2005
در وسط وجه كوچكتر،
در وسط وجه بزرگتر،
ستونگوشه،
حذف در تمامی طبقات

UFC 2009
در وسط وجه كوچكتر،
در وسط وجه بزرگتر،
ستونگوشه،
حذف در تمامی طبقات

ترجیحا استاتیكی خطی

استاتیكی خطی ،استاتیكی
غیرخطی ،دينامیكی
غیرخطی

استاتیكی خطی ،استاتیكی
غیرخطی ،دينامیكی
غیرخطی

1.2DL+0. 5LL+0.2W3

1.2DL+. 5LL+0.002P4

DL1+0.25LL2

2(1.2DL+0.5LL)+0.2W

تركیب بار استاتیکی

)2(DL+0.25LL

غیرخطی

در همه دهانهها و طبقات

در دهانههاي مجاور و
طبقات باالي ستون حذف
شده
1.2DL+0.5LL

براي قسمتهاي ديگر

GN = ΩN5(1.2 DL
) +0.5 LL

در دهانههاي مجاور و
طبقات باالي ستون حذف
شده
1.2DL+0.5LL

براي قسمتهاي ديگر
DCR6≤2

معیارهاي مجاز

براي ساختمانهاي
متعارف (تحلیل خطی)

بررسی مقدار دوران مفاصل
خمیري
(تحلیل غیرخطی)

بررسی مقدار دوران مفاصل
خمیري
(تحلیل غیرخطی)

____________________________________________________________
1

Dead Load
Live Load
3
Wind Load
2

Sum of gravity loads (Dead and Live) acting on only that floor

4

Dynamic Increase factor
Deamand-to-Capacity Ratio

5
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6

 -2-3-2-2ضريب اثر دينامیکی در )ΩN( UFC2009
از آنجا كه حذف المان يک پديده دينامیكی است ،بايستی ضريب اثر دينامیكی را در تحلیلهاي
استاتیكی اعمال كنیم .در اين آئین نامه با توجه به نوع مصالح بكار رفته در ساختمان اين ضريب تعیین
میگردد .اين مقادير در جدول  2-2نشان داده شده است .ولی در  UFC2005 ,GSA2003اين ضريب برابر 2
در نظر گرفته شده است.
جدول  : 2-2مقادير ضريب افزايش دينامیکی در ]31[ UFC2009
ΩN

Structural type

Material

)1.08  0.76 /( pra /  y  0.83

Frame

Steel

)1.04  0.45 /( pra /  y  0.48

Frame

2
2
2
2

Load- bearing wall
Load- bearing wall
Load- bearing wall
Load- bearing wall

Reinforced concrete
Masonry
Wood
Cold- formed steel

 θ praزاويه دوران خمیري در معیارهاي مجاز داده شده در جداول موجود در  UFCبا توجه به سطح
عملكردي ساختمان (ايمنی جانی  LS1يا جلوگیري از فروريزش  ) CP2و  θyمقدار زاويه دوران تسلیم میباشد.
به عنوان مثال مقدار دوران مجاز در تیرهاي ساختمان بتن مسلح در آئین نامه در جدول  3-2براي تحلیلهاي
غیرخطی آورده شده است .همچنین معیارهاي مجاز آئیننامه  UFC2005براي ساختمانهاي بتن مسلح در
برابر فروريزش پیشرونده در جدول  4-2ارائه شده است.

____________________________________________________________
Life Safety
Collapse Perevention
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1
2

جدول 3-2

 :متغیرهاي مدلسازي غیرخطی و معیارهاي مجاز براي تیرهاي بتن مسلح UFC2009

[.]31
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]14[ UFC2005 تغییر شکلهاي مجاز براي ساختمان بتن مسلح: 4-2 جدول
AP for Low LOP

AP for Medium and
High LOP
Rotation,
Ductility
degrees
(μ)
(θ)

component

Ductility
(μ)

Rotation,
degrees
(θ)

Slab and beam without tension membrane
Single-reinforced or double- reinforced
w/o shear reinforcing
Double- reinforced w/ shear reinforcing

-

3

-

2

-

6

-

4

Normal properties(L/h≥5)

-

20

-

12

Deep properties(L/h<5)

-

12

-

8

Walls and seismic cloumns

3

-

2

-

Non-seismic cloumns

1

-

0.9

-

Slab and beam with tension membrane

Compression members
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