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 خالصه
 افه نمودن طبقات جدید به ساختمانساختمان های موجود به دالیلی همچون طرّاحی بر حسب آئین نامه های قبلی، تغییر در کاربری ساختمان، اض

پذیر موجود، عدم رعایت موارد فنّی در حین اجرا، و مهم تر از همه عدم توجّه به نوع اسکلت سازه ای مورد نیاز، در مقابل عوامل مختلف آسیب 

 .هستند

تن آرمه با مطالعه ی مقایسه ی سازه های ب.آسیب دیدن این گونه ساختمان ها، عالوه بر خسارات اقتصادی، ممکن است باعث تلفات جانی نیز بشود

 .سازه های فوالدی، به متخصصّین کمک می کند تا مناسب ترین سازه را با توّجه به شرایط موجود گزینش نمایند

 دیده است،با توجّه به اینکه اختالف نظر شدیدی بین مهندسان در مورد بتنی یا فوالدی بودن سازه وجود دارد و نظرات مختلفی در این باره ارائه گر

 .تالش شده است تا معایب و محاسن هر دو نوع سازه با یکدیگر مقایسه شودبا بررسی و مطالعه مراجع مختلف، له در این مقا

 

 سازه های بتنی، سازه های فوالدی، هزینه و زمان، کیفیّت: کلید واژه

 

 

 

 مقدّمه
 

این میان شاید بتوان از چوب، سنگ، فوالد و بتن به عنوان در . مصالح ساختمانی گوناگونی از دیرباز توسط انسان مورد استفاده قرار گرفته است

دست بشر است، از مقاومت فشاری قابل قبول و مقاومت کششی   بتن که در حقیقت یک نوع سنگ ساخته. پرمصرف ترین مصالح ساختمانی نام برد

سازه ای، کشش مستقیم ویا کشش ناشی از خمش ایجاد می  از طرفی در بسیاری از قطعات. برخوردار است( مقاومت فشاری% 01در حدود )بسیار پایین 

در این روش، در هر قسمت که قطعه ی سازه ای تحت . به همین جهت برای جبران ضعف مقاومت کششی بتن، ایده ی بتن مسلح ابداع شده است. شود

به عنوان یک ماده ی مقاوم در مقابل کشش ایجاد  از فوالد دانشمندان تصمیم گرفتند تا قرار گیرد،( کشش مستقیم یا کشش ناشی از خمش)کشش 

اگذاری نقش مقاومت در مقابل تنش های کششی به فوالد بوده است؛ با این وجود فوالد واگرچه ایده ی اولیه در ابداع بتن مسلح، .کنند شده، استفاده

ن دلیل میلگردهای مسلح کننده در قطعات فشاری نظیر ستون ها و به همی. می تواند به عنوان یک عنصر کمکی در تحمل فشار نیز در کنار بتن قرار گیرد

 .نشان دهنده ی یک نمونه ساختمان بتنی است 0شکل [.1]رودمی یا حتی در ناحیه فشاری تیرها به عنوان فوالد فشاری نیز به کار 
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سازه  بتنی- شکل  

متر با استفاده از اعضای چدنی بین سال های  01ستفاده از فلز به عنوان مصالح سازه ای، به ساخت یک پل قوسی در انگلستان به دهانه ی ا  

، به تدریج آهن 0781از سال  حدوداٌ. میالدی، پل های چدنی متعددی به همین شیوه ساخته شد 0781تا  0171بین سال های . بر میگردد 0111تا  0111

مهم ترین و .کم کربن جایگزین چدن معمولی در امر ساختمان سازی شد

قدیمی ترین مثالی که در این زمینه می توان ذکر کرد، پل چهار دهانه ی بریتانیا 

در ویلز می باشد که برای ساخت آن از ورق ها و نبشی هایی از جنس آهن کم 

به تدریج فوالد جایگزین آهن کم کربن دار  0711 از سال.کربن استفاده گردید

در حال حاضر فوالد از عمده ترین مصالح ساختمانی .در امر ساختمان سازی شد

کیلوگرم بر سانتی متر مربع  1111تا  8811می باشد که با تنش های جاری شدن 

نشان دهنده ی یک نمونه سازه  8شکل [.1]به منظورهای مختلف تولید می شود

 .ی می باشدی فلز

 

 انسان از دیرباز به دنبال یافتن سرپناه و مأمنی برای رفع احتیاجات خود بوده است که این مکان می بایست از لحاظ شرایط زندگی و آسایش

 .امروزه انسان تالش می کند تا از طرق گوناگون به این هدف نایل آید.مناسب بوده و نیز از لحاظ اقتصادی به صرفه باشد

به ویژه در ساختمان های آپارتمانی که خرید آن ها برای اکثریّت جامعه امکان پذیر  به روند افزایش قیمت بی رویّه ی مسکن، با توجّه

مختلفی که برای احداث ساختمان ها به کار می از میان روش های .ی روبرو خواهد شدنیست،آینده ی نسل جوان از نظر مسکن و معیشت با دشواری جدّ

بنابراین بررسی و مقایسه ی  این سه پارامتر به ما کمک می کند .ضرورت داردبا کیفیت همراه با سرعت اجرای باال و هزینه کم یک روش  انتخاب رود،

 .تا بهترین و کارآمدترین سازه را در هر پروژه ی ساختمانی برگزینیم

هرچه با توجّه به نرخ تورّم تنگاتنگی دارند، بدیهی است  ینه ی ساخت و سود حاصل از این سرمایه گذاری با زمان اتمام طرح رابطه یهز

به  رتر سرمایه خواهیم بود که مسلّماٌزمان طرح طوالنی تر شود، شاهد افزایش قیمت مصالح، قیمت تمام شده ی طرح، هزینه های متفرّقه و بازگشت دی

 .صرفه نخواهد بود

زه از لحاظ مقاومت در برابر بارهای ثقلی وارده و زلزله، مقاومت در برابرحرارت، کیفیّت سازه نیز عامل مهم دیگری است که در آن،  هر سا

 .ابعاد، دهانه های قابل پوشش، تعداد طبقات طرّاحی،و دیگر موارد با دیگری مقایسه شود

 .گیرنددر ادامه این مقاله، سازه های فوالدی و بتنی از لحاظ هزینه و زمان ساخت و کیفیت مورد مقایسه قرار می 

 

سازه فلزی-2شکل  
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 هزینه و زمان ساخت.1

 

ماید،لیکن هر چند آئین نامه ها و مقرّرات طرّاحی در مهندسی سازه اهداف طرّاحی را تحصیل سازه هایی ایمن، قابل استفاده، و اقتصادی معرّفی می ن

ه حداقل رساندن هزینه های مختلف مربوط به تأمین کننده ی ایمنی و خدمت پذیری سازه ها بوده و ب ول در طرّاحی مهندسی سازه، عمدتاٌضوابط معم

در روال متعارف طرّاحی در مهندسی سازه، ابتدا طرح .به اتکاء تجربه و مهارت طرّاح در طرّاحی دخالت داده می شودنگهداری آن ها، معموالٌ ساخت و 

طراحی بارهای  و تعیین لیل سازه جهت تحهای موثر در طراحی گر از کمیت برخی دی هندسی سازه، مشخّصات فیزیکی مصالح، ابعاد اوّلیه مقاطع سازه ای و

مراحل  فرضیات جدیدی بر مبنای نتیجه ی حاصله انجام و مجدداٌ، مطلوب نباشد تحلیلدر صورتیکه نتیجه ی ، بارهای طراحیسازه بر مبنای  تحلیلپس از  .شودفرض می 

 .مطلوب حاصل گرددنجا که نتیجه ی آتا ,تحلیل و طراحی سازه تکرار می شود

در طراحی بهینه ی سازه ها همه یا برخی از کمیت هایی که به عنوان مفروضات اولیه در شروع روند طراحی سازه مقادیر معینی به آن ها    

ابع هدف که معموال وزن به عنوان متغیر های طراحی در نظر گرفته شده و مقادیر آن ها به گونه ای تعیین می گردند که مقدار یک ت نسبت داده می شوند

 [.8]یا هزینه ی اجرای سازه است را به حداقل برسانند

در حالیکه سازه های .نیاز به هزینه ی کمتر و زمان بیشتری برای ساخت دارد سازه های بتن آرمه در مقابل سازه های فوالدی معموالٌ     

اما در ساختمان های معمولی  ،فوالدی ابتدا نیاز به سرمایه ی زیادی برای خرید آهن االت دارد ولی در عوض شاهد سرعت اجرای باالتری خواهیم بود

 [.8] .نداردطبقه در نهایت از این منظر تفاوت زیادی وجود  6کمتر از 

به عبارت دیگر اول باید تیر و ستون هایی وجود . ماده باشد تا بتوان سقف را اجرا کردای فوالدی حتما باید تمام اسکلت آدر اسکلت ه     

و سپس سقف همان رمه ابتدا ستون های هر طبقه در حالیکه در سازه های بتن آ.کرد داشته باشد تا بتوان روی ان سطحی به نام سقف یا همان کف اجرا

 [.8] .طبقه که خود مشتمل بر تیرها  و کف یکپارچه تری نسبت به سازه های فوالدی است اجرا می شود

اجرای تاسیسات ,بنابراین در اجرای ساختمان بتنی می توان  طبقه ی مورد نظر را سریعتر برای اجرای دیگر مراحل از جمله تیغه چینی   

 . ار سایر پیمانکاران قرار دارد که خود موجب تسریع در روند طرح خواهد بوددر اختی... مکانیکی و برقی و

 

 

 کیفیت.٢

 

که در مجموع مشخصه هایی مهم ترین .کیفیت سازه ها نیز افزایش یافته است ،تحقیقات نشان داده است با پیشرفت تکنولوژی در صنعت ساختمان سازی 

 :  بررسی قرار می گیرنددر ادامه مورد عامل کیفیت را تشکیل می دهند 

 

 

 مقاومت در برابر بارهای ثقلی وارده.الف

 

بطور . در دو عنوان کلی به مقاومت مصالح و ابعاد مصالح مصرفی تقسیم می شود.عوامل مختلفی در مقاومت در برابر بارهای ثقلی وارده دخیل هستند 

برای دست یابی به این امر یکی از ساده ترین و .مقاومت بیشتری نیز از خود نشان می دهند، کلی از دید مهندسی اعضایی که ممان اینرسی باالتری دارند

اینرسی را داشته باشیم به ایده  چنانچه بتوانیم به سیستمی  دست یابیم که کمترین جرم و بیشترین ممان.متداول ترین راه ها افزایش جرم و ابعاد عضو است 

 [.0]ل ترین حالت ممکن رسیده ایمآ
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چنانکه برای ساختن یک سازه ی ، مطالعات نشان داده است که ابعاد ستون ها و تیرهای بتنی به مراتب وسیع تر از سازه های فوالدی است     

با ، اییمولی اگر در همین شرایط از فوالد استفاده نم، چرا که ستون های طبقه اول عرض زیادی پیدا می کند، از بتن نمی توان استفاده کرد، طبقه  011

ممان اینرسی بسیار بزرگتری نسبت به اعضای فوالدی خواهد داشت که در نتیجه  سازه ی ، البته این ابعاد بزرگ اعضای بتنی .مشکلی مواجه نخواهیم شد

مقطع در ، هرچه سیکل بارگذاری بیشتر شود ، الزم به ذکر است که در سازه های فوالدی.بتنی سختی باالتر و در نتیجه رفتار سازه ای مناسب تری دارد

 [.0] .تنش کمتری جاری می شود

 

 

 مقاومت در برابر زلزله.ب

 

ن دستخوش لرزش شدید زمین ری که سالی چند بار گوشه و کنار آبه طو، همانطور که می دانیم کشور ایران از نقاط زلزله خیز دنیا محسوب می شود

در یک زمین لرزه  ، سیب پذیری ساختمان ها به عنوان نخستین گام در رویارویی با مشکل مطالعه ی آ، بدیهی است در چنین شرایطی .لرزه قرار می گیرد

ی توان نسبت به زمین لرزه اقداماتی انجام پس با انتخاب سازه ی مقاوم در برابر زلزله است که م.بزرگ و محتمل از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد

 .[.8]نگام بروز زمین لرزه مدیریت نمودداد و یا وضعیت بحرانی یک شهر را ه

به عبارت دیگر ساختمان بر روی زمینی که بصورت .حرکت زمین در اثر زلزله موجب اعمال نیروهای درونی در اجزا ساختمان می شود

در قاب های بتن مسلح به علت وزن باالتر نسبت به قاب .و ارتعاش زمین را تحمل کند الزم است ایستا بوده،است تصادفی و غیر همگن در حال ارتعاش

تجربه نشان می دهد که خسارت وارده بر ساختمان های کوتاه و صلب که در زمین های .نیروی لرزه ای نیز بیشتر از قاب های فلزی است،های فلزی 

صدمات بیشتری از ، ن هایی که در زمین هایی نرم ساخته شده استآ،در حالیکه در ساختمان های بلند و انعطاف پذیر .ستزیاد ا، محکم ساخته شده اند

وتاه نتایج بهتری داده اند و بر عکس در کساختمان های ، به عبارت دیگر  در زمین های نرم که پریود ارتعاش زمین نسبتا بزرگ است .زلزله دیده اند

 [.5]ای بلند احتمال خرابی کمتر دارندساختمان ه، با پریود کوچکزمین های سفت 

تش سوزی های آمثل وقوع  .ن توجه کرد خرابی های پس از زلزله است که گاه از خود زلزله مخرب تر استآنکته ی دیگری که باید به 

طراحی ، حریق بالفاصله بعد از وقوع حادثه ممکن نیست ءمهیب در اثر ترکیدن لوله های گاز و وقوع اتش سوزی های مهیب با توجه به اینکه اطفا

سازه مقایسه با در .تش را با حداقل خسارات وارده تحمل نمایدآبتواند ،ساختمان باید به گونه ای صورت پذیرد که تا چند ساعت بعد از وقوع حادثه 

رمه به حساب می آاین مورد مزیتی بسیار ارزشمند برای سازه های بتن د که نتش سوزی دارآدر برابر  تریرمه مقاومت باالآسازه های بتن ی فوالدی، ها

 [.5]یدت فشاری کمتراز حدمورد نیاز بدست آممکن است مقاومبه درستی صورت نگیرد وری بتن آاما چنانچه عمل . یدآ

برای مثال بعد از وقوع زلزله یا خسارت های ، قابلیت ترمیم دارند فوالدیی با اسکلت ین نکته اشاره کرد که ساختمان هادر پایان نیز باید به ا

 .مقاومت سازه را به حد مطلوب رسانید... پیچ و,ی دیگر می توان با الحاق یک سری اعضای کمکی به اعضای اصلی از طریق جوش ئجز

 

 

 مقاومت در برابر عوامل جوی موجود .ج

 

 نقش به نظر. است نموده وارد کشور عمران به یریناپذ جبران یخسارتها ،ییایدر هایسازه ژهیو به خورنده یها طیمح در مسلح بتن هایسازه یخراب

 و مهم یعامل عنوان به بتن دوام. نمود حرکت ماده نیا تیفیک و خواص بهبود جهت در یستیبا همواره سازه و ساخت صنعت در بتن موثر و یدیکل

 یالمانها همزمان مطالعه ضرورت یواقع و خورنده یطهایمح در بتن رفتار شناخت جهت حال نیع در و بوده یبتن یها سازه دیمف عمر طول در یاساس

 بتن بیتخر باعث بتن مکرر یها شدن آب و زدن خی ریسردس مناطق درهمانطور که اشاره شد .شودیم احساس طیمح نیا در یواقع اسیمق در یبتن مختلف

 یها سنگدانه ٬ساز حباب مواد از استفاده با دیبا بتن مشکل، نیا کردن برطرف یبرا. شوند یم یخراب نیا شدت باعث زدا خی ییایمیش مواد. شود یم

 جمله از  آب و  خاک در موجود مضر مواد و امالح ٬یقو یدهایاس ٬میمال یدهایاس.شود ساخته کم یرینفوذپذ و نییپا  مانیس به آب نسبت ٬مناسب
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نواع فوالد از لحاظ مقاومت در مقابل خوردگی در آب و هوای معمولیامقایسه -3شکل  

 ژهیو ریتداب اتخاذ مستلزم یقو یدهایاس خورنده اثر با مقابله یول است مقاوم میمال یدهایاس برابر در خوب تیفیک با بتن. هستند خورنده ییایمیش عوامل

 کم، یرینفوذپذ با بتن ساختن و اختالط حیصح یها نسبت مناسب، مانیس از دیبا آب و خاک در موجود مضر مواد و امالح با مقابله یبرا. است یحفاظت

 و شن یها دانه نیهمچن کند، یم جادیا  یصنعت یها محوطه کف در را یمشکالت شود یم شیفرسا و شیسا دچار بتن سطح که یهنگام .کرد استفاده

 یبرا مناسب یانیپا نیتأم موجب سخت اریبس یها سنگدانه و مرغوب بتن. شود یم سطوح شیسا موجب یآب یها سازه در یجار آب در موجود ماسه

 [.6]شود یم شیفرسا و شیسا با مقابله

 مانع که یموارد. شوند یم بتن یفروپاش و انبساط موجب پرتلند مانیس در موجود ییایقل مواد با ییایمیش واکنش اثر در ها سنگدانه از یبعض

 :از عبارتند شوند یم مشکل نیا بروز

 ها سنگدانه منابع انتخاب در دقت

 ایقل کم مانیس از استفاده 

 [.6] یپوزوالن مواد از یریگ بهره 

 در مورد فوالد نیز میتوان گفت از همان اوایل استفاده از این ماده به عنوان مصالح ساختمانی، یکی از موارد پرخرج نگهداری، رنگ آمیزی

یار هر چند که هزینه ی تولید فوالدهای کربن دار اقتصادی است، لیکن این فوالدها از لحاظ خوردگی بس. مداوم سازه برای جلوگیری  از خوردگی بود

 0شکل  .افزایش آلیاژ ی نظیر مس، باعث افزایش مقاومت در مقابل خوردگی می شود، لذا تولید چنین فوالدی بسیار پرهزینه است. آسیب پذیر هستند

 [.6] .ب و هوای معمولی می باشدنشان دهنده ی نمودار مربوط به مقایسه ی انواع فوالد از لحاظ مقاومت در برابر خوردگی در آ

 

 

در . مقاومت خوردگی فوالدهای پر مقاومت کم آلیاژ بدون توجه به اضافه کردن مس، به مراتب بزرگ تر از فوالدهای کربن دار می باشد

 .ا فوالد دارد، همانند یک قشر محافظ روی آن عمل می کندچنین فوالدهایی، پوسته ی زنگ خورده به واسطه ی چسبندگی خوبی که ب

 

 

 مقاومت در برابر آتش سوزی.د
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 اثر در بتن یکیمکان مقاومت کاهش یول گردد یم استفاده مختلف یجو طیشرا در داریپا و مقاوم ، مصرف پر یساختمان مصالح از یکی عنوان به بتن

 آنها رفتار تنها و ندارد وجود یاستاندارد چگونهیه ، قیحر دربرابر رفتاربتن درخصوص. باشد یم یسوز آتش هنگام بتن رفتار معضالت از دما شیافزا

 :کرد اشاره ریز موارد به توان یم آن علل عمده از است شده یبررس

 بتن در مانیس متفاوت زانیم -

 ها دانه سنگ یبند دانه و نوع -

 [.1]مانیس به آب نسبت -

 در و بتن داخل به حرارت انتقال باعث یشدگ خرد و ترک.  گردد یم انفجار با همواره بتن یشدگ خرد باعث آتش در دما عیسر شیافزا

 [.1] شود یم سبب را یداخل یها هیال در حرارت عیسر شیافزا و شده بتن داخل یگردها لهیم ای و سازه جهینت

 یم MPa HSE 5 بتن مقاومت) 7MPa تا HSE بتن داخل در فشار جادیا باعث گرادیسانت درجه 011 تا 011 نیب یدما در آب ریتبخ

 [.1] شود یم شتریب آن یشدگ خرد باشد کمتر بتن یریپذ نفوذ چه هر یعبارت به.  گردد یم انفجار و یشدگ خرد موجب تینها در که شده.(  باشد

 در بتن انفجار و یسوز آتش.  است شده فیتعر بتن یرفتار یشاخصها عیسر کاهش شروع یبرا گرادیسانت درجه 811 دما یکل بطور

 ، باشد یم قیحر در بتن یماندگار عدم از یحاک ، Manche( 0116) و انگلستان Channel( 0116) ، دانمارک Great Belt( 0118) یتونلها

 یبرا یگرید مهم عامل ، آب توسط آن اطفاء ، آتش بر عالوه.  ختیفرور آن متریسانت 81 ، بتن ضخامت متریسانت 85از channel تونل در کهیبطور

 [.1]باشد یم بتن در یانفجار حالت جادیا

 . باشد یم بتن ضعف نقاط از زین قهایحر ضد به نسبت ادیز حرارت انتقال ، دما شیافزا هنگام در بتن یداریناپا بر عالوه

 : شوند یم میتقس یاصل دسته دو به سوخت نوع اساس بر آتشها

 یمنحن سپس و دهیرس گرادیسانت درجه 181 به ساعت کی از پس دما ، یآل جامد ی ها سوخت و یسلولز مواد از حاصل قیحر در:  یسلولز آتش -0

 [.1] داشت خواهد یمیمال بیش

 . رسد یم اســتاندارد یمنحن طبق گرادیسانت درجه 101 به قهیدق 8 مدت در دما یکربن درویه مواد سوخت از حاصل قیحر در:  یکربن درویه آتش -8

 ASTM استاندارد طبق.  گردد یم فوالدی یها سازه بیتخر جهینت در و فوالد یکیزیف خواص رییتغ باعث دما شیافزا با آتشی فوالددر سازه های 

E_119 [.1] . باشد یم گرادیسانت درجه 517 رهایت یبرا و گرادیسانت درجه 507 ها ستونبرای  یبحرانی دما 

 یمنحن یبرا زمان نیا و قهیدق 07 تا 05 یسلولز آتش یدما یمنحن در W14*193 مشخصات به ستون یبرا یبحران ی دما به دنیرس زمان

 فوالدی اسکلت شدن خم و شکل رییتغ عوامل طول شیافزا و یکشش ، یکیمکان مقاومت کاهش. باشد یم قهیدق 1 یال 6 نیب یدروکربنیه آتش یدما

 [.1] بود خواهد یقطع یسوز آتش زمان شیافزا صورت در ساختمان بیتخر. باشد یم

 

 

 نتیجه گیری

 

در نتیجه ابعاد ساختمان فوالدی از بتنی کمتر خواهد ,فوالد به نسبت بتن مقاومت بیشتری دارد و بنابر این می تواند تنش های بیشتری را تحمل کند

که این خود یک زنگ خطر خوب در سازه ها محسوب  ,عالوه بر این باید به این نکته توجه داشت که فوالد نسبت به بتن شکل پذیری بیشتری دارد .شد

در حالیکه ,می فهمیم که باید ساختمان را تخلیه کنیم ,اشته استزیادی د مکانتغییر فوالدی هنگامی که می بینیم که یک تیر ,به عنوان مثال .می شود

در رابطه با طرح ,طبقه را اجرا کنیم 0در یک روز ,به عالوه در سازه های فوالدی می توانیم به علت سرعت باال.سازه های بتنی به یک باره فرو می ریزد

ولی در سازه های بتنی ,به راحتی می توانیم طرح توسعه را با جوش یا پرچ عملی کنیم در سازه های فوالدی,هنگامی که طرح نیاز به تغییر دارد ,توسعه 

 .این کار مشکل است و باید یک قسمتی از سازه ی بتنی را تخریب کنیم
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ها بتنی  ساختمان,شایان ذکر است در کشور ایران به علت هزینه ی پایین تر سازه های بتنی و مقاومت بیشتر در برابر زلزله و اتش سوزی 

 .ساخته می شوند

 نسبت هرچهکه  مانیس به آب نسبت تیمحدود، ساز حباب مواد از استفادهدر مورد بتن می توان گفت مهم ترین عوامل مؤثر بر امر پایایی 

 یطیمح طیشرای، سولفات یها طیمح در یاطیاحت ریتدب،.ابدی یم شیافزا نفوذ و شده بزرگتر حفرات آب ریتبخ از پس آن تبع به باشد شتریب مانیس به آب

 .می باشند بتن در دهایکلرو بتن در سولفاتها، خورنده

 از محافظت یها روشجدید ترین  از یکبه عالوه، ی. از قدیمی ترین روش ها برای محافظت سازه های فوالدی، تداوم رنگ زنی می باشد

 حفاظت نمونه کی زهیگالوان فوالد. است ییایمیالکتروش سلول کی در فلز سطح دادن قرار توسطاین عمل  .روش کاتدی می باشد فلزات یخوردگ

 - یکیزیف فرد  منحصربه خواص با پرکاربرد یآل پوشش کی یاپوکس وششهمچنین پ.است ونیزاسیگالوان در فوالد به  یرو اتصال توسط فوالد یکاتد

 نیا عمده کاربرد. شود یم استفاده خورنده یها طیمح معرض در فلزات یخوردگ نرخ کاهش جهت پوشش نیا از. است یخوردگ ضد و یکیمکان

 عملکرد کاهش پوشش، نیا مناسب یخوردگ ضد خواص رغمیعل.است آب و گاز نفت، انتقال یها لوله رینظ یفلز یها سازه یرو بر ها پوشش

 انتظار از دور خورنده شدت به یها طیمح در گرفتن قرار زین و یطوالن اریبس یها زمان در خورنده طیمح در بیتخر لیدل به پوشش نیا یضدخوردگ

 کی نانوذرات از استفاده که است رفتهیپذ صورت یاپوکس پوشش دوام و یخوردگ ضد عملکرد اصالح جهت یمختلف یها روش رو، نیهم از. ستین

 .است هدف نیا به یابیدست جهت موثر روش

 ، یفلز یها سازه یرو بر قیحر ضد و یصوت ، یحرارت یها قیعا دیجد یتکنولوژ از استفاده با آتش ضد ای نگیپروف ریفا مواد از ستفادها

 یپوششهاهمچنین . دینما فایا پروژه کی قیحر با مقابله یها برنامه و اهداف شبردیپ در را یا ارزنده خدمات تواند یم برق یقو فشار یها کابل و یبتن

 کی در یسوز آتش هنگام در شده داده پوشش سازه یدما روش نیا با.شوند یم اجرا و یطراح یبتن و یفلز یها سازه از محافظت یبرا قیحر ضد

 قابل مواد زانیم ، یکاربر نوع ، آن شکل مانند سازه طیشرا به سازه از محافظت زمانالزم به ذکر است که .رسدینم سازه بیتخر یدما به نیمع زمان

 . دارد یبستگ ینشان آتش ستگاهیا از فاصله و یاحتمال قیحر نوع ، اشتعال

ل گفته شده الزم است همواره به خاطر داشته باشیم که فوالد به عنوان یک سرمایه ی ملی ماده ایست که ارزان به ئعلی رغم همه ی مسا

که نیاز به ظرافت خاصی ماده ای که باید در صنایع ارزشمندتر و یا حداقل در سازه های خاص ,ید و همانند نفت روزی تمام خواهد شدآ دست نمی

مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد تا شاهد رشد اقتصادی در دیگر زمینه ,دارند و پس از بررسی های علمی برتری فوالد در ان مشخص گردیده است

    .ها باشیم

 

 

 قدردانی

 

که کمک های شایانی در زمینه ی  عمران دانشگاه دولتی کاشان، مدیرگروه مهندسی با تشکّر فراوان از استاد گرامی جناب آقای دکتر محمود اکبری

 .باشد که این مقاله جبران گوشه ای از زحمات ایشان را بنماید. نمودند انتهیّه ی این مقاله به اینجانب
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