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 :دوئل بتن با فوالد

 
 

داشته  رجحیتا بر دیگرینتوانسته  کدامهیچرایج است و  در صنعت ساختمان سازی استفاده از اسکلت فلزی و بتنی همچنان

بتنی برای  ساخت اسکلت چراکه کنندمیاز اسکلت فلزی استفاده  هابرجو مرتفع یا  بسیار بلند هایساختماندر  معموالًباشد. 

بیشتر  ترکوچک هایساختمانو  هاپل، هاتونلاست. از طرفی اسکلت بتنی در ساخت  برزماندشوار و بسیار  هاییسازهچنین 

 .رواج دارد

 است یا ساختمان بتنی؟ ترمحکمساختمان فلزی 

 خواهیم پارامترهای مؤثر را بررسی کنیم:در این قسمت می
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 :مقاومت در برابر زلزله .1

 اصوالً ایده این است و یا برعکس. ترمقاوموجود دارد که ساختمان اسکلت فلزی دربرابرزلزله  باور غلطاین  معموالً

 مختلف طراحی هایمقاومتبرای  توانمیکه هم سیستم بتنی و هم سیستم فلزی را  صورتبدیناشتباه است 

 ؛عامل مهم، طراحی صحیح سازه است. در حقیقت کندمیدر زلزله عمل  موردنظر صورتبه هردو نیزنمود که 

البته الزم به بنابراین طراحی صحیح و اجرای درست هر دو مورد از مقاومت کافی در برابر زلزله برخوردار است. 

 .شوندیماسکلت بتنی به دلیل افزایش وزن سازه، در زلزله، نیروی بیشتری را متحمل  هایسیستمذکر است که 

 

 

 :طول عمر. 2

هستند بدین مفهوم که یک سازه بتنی برای عمری معین طراحی  عمر طراحیبتنی دارای  هایسازهاین واقعیت وجود دارد که 

ر منفی د تأثیرباعث  نهایتاًکه  شودمیعمر دچار افت و خزش  باگذشتساله باشد. بتن  60یا  50گرچه این عمر  شودمی

ت مزی یکاینوجود ندارد و  در سازه فلزی مشکل افت مقاومت با افزایش عمراما  ؛شودمیعملکرد سازه هنگام وقوع زلزله 

 .شودمیبرای اسکلت فلزی محسوب 
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 :ارزش اسقاط. 3

بدین مفهوم که در زمان تخریب سازه  شودمیبه مسئله اسقاط سازه کمتر توجه  در کشوررایج  وسازهایساختدر  معموالً

یت برای د یک مزتوانمیاین نیز  که ؛باشندمیباالتر و هزینه تخریب کمتر  مراتببهفلزی دارای ارزش اسقاط  هایساختمان

، وقتی سازه فوالدی به انتهای عمر طراحی رسید، با تخریب سازه موردنظر ترسادهبه عبارت  .اسکلت فلزی محسوب شود

استفاده کرده و به نحوی مقداری از  مجدداً، شدهاستفادهمثل تیر، ستون و ...  هاییالماناز مقاطع فوالدی که در  توانمی

 .گرداندبرمیرا  وسازساختسرمایه مصرفی در مرحله 
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 :سوزیآتشمقاومت در برابر  .4

 دهدمیکه با گرم شدن مقاومت خود را از دست  صورتبدین باشدمیپایین  سوزیآتشمقاومت فوالد در برابر 

نشان  وداز خبیشتری در برابر آتش  مقاومت مراتببه به خاطر کاور بتن دور میلگردها اسکلت بتنی کهدرصورتی

مقاومت  توانمی باشندمینیز  برهزینه بعضاً. البته الزم به ذکر است با ایجاد تمهیداتی در سازه فلزی که دهدمی

لمداد یک مزیت ق عنوانبه سوزیآتششتر اسکلت بتنی در بنابراین مقاومت بی ؛آن را در برابر آتش افزایش داد

 .گرددمی

 

 :سهولت اجرا. 5

لت اسکلت فلزی به ع و یا بتنی امکانات اجرای سازه در زمان ساخت است. باربر فلزیمطلب مهم در انتخاب سیستم سازه 

 ؛طلبدیم، جوشکاری، حمل و نصب، تخصص و دقت بیشتری را نسبت به اجرای اسکلت بتنی کاریبرشحساسیت در عملیات 

رد و با تخصص و مهارت و نظارت و کنترل کمتری دا نیاز بهبنابراین باید پذیرفت که اجرای سازه بتنی نسبت به سازه فلزی 

، در صورت اجرای ناصحیح و عالوههب. شودمیمزیت برای سازه بتنی محسوب  یکاینتوجه به وضع موجود کشور ما 

زایش در آن اف هاشکلغیراصولی اتصاالت پیچی یا جوشی سازه فلزی، سازه ممکن است دچار کاهش مقاومت شده و تغییر 

 یابند.
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 :قیمت اسکلت. 6

در ساخت یک سازه فوالدی دارای یک مقاومت مشخص در صورت طراحی صحیح، نسبت به فوالد  شدهاستفادهفوالد 

هزینه اجرای اسکلت  روازاین. باشدمیدرصد بیشتر  30 در حدود معموالًدر سازه بتنی دارای همان مقدار مقاومت،  شدهاستفاده

 تریناسبمینه در ساخت هستند اسکلت بتنی گزینه بنابراین کارفرمایانی که به دنبال کاهش هز ؛باشدمیفلزی باالتر 

بقه که در سازه بتنی طبقه به طشده و خریداری شود درحالیتر، اسکلت فوالدی باید در اول کار نصببه عبارت ساده .باشندمی

 باشد.یلوب مصورت تدریجی بوده و برای بعضی از کارفرمایان مطبنابراین، تزریق سرمایه به شود؛خرید مصالح انجام می
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 . زمان اجرا:7

 .باشندمیبتنی برخوردار  هایسازهطبقات از سرعت پیشرفت بیشتری نسبت به  زمانهمفلزی به دلیل اجرای  هایسازه

بتنی  اما در اسکلت ؛یابدمی نیز کاهشبیشتری  صورتبهاجرا  زمانمدتهمچنین در صورت ساخت اسکلت فلزی در کارخانه 

. باشدمیمتر ک مراتببهاولیه بتن سرعت پیشرفت  گیرشزمانبعد از طبقه زیرین و همچنین رعایت  هر طبقهبا توجه به اجرای 

که باعث  گرددمیپروژه  برداریبهرهباالسری و زمان  هایهزینهسازه فلزی باعث کاهش  در اجرای باالسرعتهمچنین 

 .باشدمیساخت  ترگران هایهزینهجبران بخشی از 

 

 

 . معماری:8

 رار گرفتنقو به دلیل  باشندمی تریکوچکپائینی دارای ابعاد  در طبقاتبلند  هایساختماندر  خصوصبهفلزی  هایستون

فوالدی دارای محدودیت  هایسازههمچنین در بناهای متداول،  .شودمیمزیت محسوب  یکاینپارکینگ در طبقات زیرین 

خاص  هایازهساسکلت فلزی امکان  روازاین. هادهانهو  هاستونمانند فاصله  باشندمیکمتری نسبت به سازه بتنی در طراحی 

 شود.های بتنی معموالً بیشتر بوده و منجر به کاهش متراژ خالص پروژه میکه ابعاد الماندرحالی .کندمیرا فراهم 
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 گردآورنده:

 )ژئوتکنیک دانشگاه تهران( های عمرانیکتابمهندس اسالم اسالمی مدرس و مولف 
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