
 

 

 ؟شودمیفوالدی برای مسلح کردن بتن استفاده  میلگردهایچرا از 

 

البته فوالد در فشار نیز مقاوم است عملکرد خوبی دارند. فوالد تحت کشش  وکه بتن تحت فشار  دانندمیاین موضوع را همه 

احتمال کمانش بیشتر کاهش یابد، و هرچه مقطع عرضی  شودمی ترکوچکزیاد مقطع عرضی کوچک و  فشاردر اثر اما 

کمانش غلبه  ناشی از بر اثرات تانیاز داریم  تریبزرگطرف دیگر بتن مقاومت کمی دارد بنابراین به مقطع عرضی  از .شودمی

 کنیم.

برای بیرون و  یابدمیافرایش بعد از گیرش بتن مقاومت آن به طوری که  ،شودمیاستفاده بتن  وفوالد بدین منظور از ترکیب 

با اینکه احتمال جابجایی آن  اگر این بخش فوالدی به صورت ورق باشد است. نیاز یامالحظهقابلکشیدن فوالد از بتن نیروی 

 ضربه دچار آسیب خواهد شد. اما با وارد شدن یابدمیکاهش  یزیربتنهنگام 

این دو ماده بستگی به چسبندگی و پیوستگی . افتدیماز حالت اول اتفاق  ترعیسرچسبندگی بتن به فوالد در حالت دوم 

عالوه بر این چسبندگی به شرایط سطح دارد.  یآورعملتراکم و  ،یزیربتن مورد استفاده، کیفیت مخلوط بتن،قاومت بتن م

 دارد.و غیره( بستگی  شده رزوه میلگردهاییلگرد )شکل م مخصوصاًو  (میلگرد )صاف یا زبر بودن

مقاومت کششی باال و پرداخت هزینه  نیتأم منظوربهآرماتورهای تقویتی  از ضریب انبساط مشابه دو ماده، با در نظر گرفتن 

 .شودمیکمتر برای فوالد استفاده 

 است: برای این کار مطرحدالیل زیر  عمدتاً

در داخلی ناشی از تفاوت  یهاتنشاین موضوع باعث حذف  وبا فوالد برابر است  معموالًضریب انبساط حرارتی بتن  .1

 .شودمیانقباض یا انبساط حرارتی 

انتقال تنش بین این دو ماده به این صورت  شودمید بعد از سخت شدن هماهن  سیمان در بتن با سطح فوالخمیر  .2

 .شودمیاز میلگردهای شیاردار استفاده  چسبندگی بین بتن و فوالدعالوه بر این برای بهبود  .کندمیفراهم را 

آن در برابر  از تا کندمیروی سطح فوالد ایجاد  ایالیه ،واکنش شیمیایی قلیایی در خمیر سخت شده سیمان .3

 .کند حافظتم خوردگی

 



 

 

 :زیر را داشته باشد هایویژگیباید حداقل  آرماتور بهینه،نتایج  کسببا این حال برای 

 چسبندگی به بتن 

 مقاومت نسبی باال 

 پذیریشکل 

 مقاومت در برابر خوردگی 
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