
 

 ؟شودمیانتخاب  وسازساختمصالح  یکی از عنوانبهن مسلح چرا بت

بتن مسلح . دارند تأثیرمانند مصالح بنایی، فوالد و چوب  وسازساختانتخاب بتن مسلح نسبت به دیگر مصالح  عوامل زیادی بر

 .شودمی وسازساختبرای  آنهمین باعث انتخاب  کهمزایای متعددی دارد  وسازساختنسبت به دیگر مصالح 

 از: اندعبارت، وسازساختبر انتخاب بتن مسلح نسبت به دیگر مصالح  مؤثرعوامل 

 مسائل اقتصادی 

 نآ پایداری 

  کم دارینگهنیاز به 

  دهندهتشکیلدر دسترس بودن مواد 

 آن صلبیت 

 مقاومت در برابر آتش 

 بتن مسلح هزینه استفاده از

 سازه از یهزینه. واضح است که شودمیگرفته  در نظرعاملی است که  ترینمهمکلی سازه اولین و  یهزینهاغلب موارد در 

 است.، شودمیصرف نیروی کار و زمانی که برای ساخت  یهزینه، مصالح یهزینهمتشکل از 

 .یابدمیاست. درنتیجه ارتفاع کلی سازه کاهش  کمترفوالدی  یسازه دالبتنی در مقایسه با ضخامت  یسازه دالضخامت 

بتنی کمتر از سطح در  هایسازهدر معرض باد در  چراکه سطح شودمیسازه  در کاهش ارتفاع سازه باعث کاهش نیروی باد

 فوالدی است. هایسازهمعرض باد 

؛ کرداستفاده  هاآناز  اینامهآیینالزامات مطابق با  توانندمیو  در دسترس قرار دارند راحتیبهلح بتن مس دهندهتشکیلمواد 

 تا ساخته شوند. باید سفارش داد را فوالدی هایالماناما 

کلی  یهزینهدر طبقات باالتر  ترپایینفاده از بتن با مقاومت . همچنین استدهندمیرا کاهش  هاهزینه مشابه هایبندیقالب

 بتن مسلح را کاهش خواهد داد. مانساخت

 بتن مسلح پایداری

داخل  توانمیرا بتن  استفاده کرد. ایسازهمعماری و هم برای اهداف  اهدافترکیبی هم برای  صورتبه توانمیاز بتن مسلح 

 هر قالبی با هر شکلی ریخت.

معماری هم بهره  شناسیزیبایی هایجنبه سازیپیادهبرای  بار آن، تحملعالوه بر استفاده از قابلیت  توانمیبتن مسلح از 

 گرفت.

 .شودمی تعییناندازه و شکل عضو بتن مسلح توسط طراح 



 

 
 دهدمیقرار  در اختیارمطلوبی را  هایشکلو ازنظر زیبایی  کندمی: بتن مسلح بارها را تحمل 1شکل 

 کمنگهداری نیاز به 

 ندارند. توجهیقابلفوالدی و چوبی نیاز به نگهداری  هایسازهبتن مسلح در مقایسه با  هایسازهعموماً 

 
 قدیمی که همچنان پابرجاست بتن مسلح برج آبی یسازه: 2شکل 

 دهندهتشکیلمواد در دسترس بودن 

میلگردهای فوالدی در  در دسترس قرار دارند. همچنین راحتیبههمچون ماسه، شن و سیمان بتن  یدهندهتشکیلمواد 

 .شوندمیمنتقل  پروژهبه محل  ترراحتفوالدی  هایسازه هایالمانمقایسه با 



 

 
 بتن مسلح دهندهتشکیلمواد : 3شکل 

 هاسازهصلبیت 

بتن  هایسازهدر  اغلببه همین خاطر است که مشکل ارتعاش بتن مسلح از صلبیت زیادی برخوردار است.  یسازهغالباً 

 .افتدنمیمسلح اتفاق 

 در برابر آتشمقاومت 

حریق  بتوانند در مقابل سوزی و تا زمانی که تخلیه کامل صورت گیرد،ای ساخته شوند که هنگام آتشگونهبه باید هاسازه

ساعت بدون نیاز به هیچ کار  3تا  1بتنی بین  هایسازه طورکلیبه .صدمات جانی جلوگیری کنندمقاومت و به این صورت از 

 .توانند در مقابل آتش مقاومت کنندمی خاصی

 .اندبهرهبیاز آن  وسازساختکه دیگر مصالح شود محسوب میاین خصوصیت، منفعتی مهم برای بتن مسلح 

 
 بتن مسلح که متحمل حریق وسیعی شده و همچنان پایدار مانده است. یسازه: 4شکل 

 مترجم: علی برزگر
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