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احاطه   یفوالد یشما توسط سازه ها  د،یبا دقت به اطراف خود نگاه کن
 .دیشده ا

مقاله  نیو مشغول خواندن ا دیکه هم اکنون در آن نشسته ا ی ساختمان از
  دهید  نترنتیکه حداقل عکس آن ها را در ا ی مجلل یها برج تا دیهست

 نی با ا شتری ب ی که کم ستیبهتر ن پس .ها فوالد است ن ی اساس اکثر ا د،یا
 د؟ یسازنده آن شو  ی اصل یها و اجزا یژگ ینوع سازه ها، و

و  می بر ی م یفوالد  یشروع تحول سازه ها یابتدا مقاله شما را به نیا در
 .میپرداز ی که باال ذکر شد م ی مطالب  ی به تمام ریمس نیدر ا

 .دیما همراه باش با
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 یفوالد یسازه ها فی تعر  1#

 

 خیدر تار یفوالد در قرن نوزدهم سرآغاز تحوالت گسترده ا ی صنعت دیتول
 .دیگرد  ی و مهندس یمعمار 

در طول  یفوالد یساختمان ها  یروزافزون کاربرد فوالد و اجرا گسترش
در جهان  یگسترده ا یها شرفتیقرن گذشته منشأ تحوالت بزرگ و پ کی

 .انسان گشود یرا بر رو یدیجد یها افق و  دیگرد

در جهان، نقش   ی مصالح ساختمان نی از مهم تر ی کیفوالد به عنوان  امروز
در ابعاد گوناگون از  یفوالد یها اختمانس .در ساختن جوامع دارد ی مهم 

 یازهایاز ن یار یکننده بس نیچند متر تا چند صد متر تأم  یدهانه ها
انسان  یابزارها نی از مهم تر ی کی  فوالد روند و ی جوامع امروز به شمار م

 .باشد ی بهتر م  ی زندگ  طیشرا تحقق یامروز برا
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پل ها تا برج  ،یو ورزش ی صنعت  ،ی درمان ،یآموزش ی مسکون یها ساختمان
که امروزه ارتفاع آن ها به   یبلند فوالد یساختمان ها رو،یانتقال ن یها

مصالح  نی گسترده ا یاز کاربردها ی بخش ی رسد همگ ی طبقه م  200
 .روند ی و قدرتمند در دوران معاصر به شمار م  ریمقاوم، شکل پذ

 ی و طراح  فوالد با یی عمران آشنا ی و مهندس  یآموزش معمار  ندیفرآ در
 نیهم در .باشد ی برخوردار م یار یبس تیاز اهم یفوالد یساختمان ها

الزم را در  یی و اجرا ی علم  ی مبان یکه به صورت کاربرد ی مقاالت  نیراستا تدو
  دانش و  انیدانشجو  اریدر اخت یفوالد یفوالد و ساختمان ها نهیزم

 .شود ی رشته قرار دهد ضرورت محسوب م  نی آموختگان ا

 

 یفوالد یتحول فوالد و ساختمان ها خچهی تار  2#

فوالد و تکامل آن در  ی صنعت دیتول یبرا ۱۸۵۵روش بسمر در سال  ابداع
  ۱۸۹۰سال  از .د یکاربرد فوالد در ساختمان ها گرد  شیباعث افزا ۱۸۷۰سال 

 .شد یختمان ساز آهن کم کربن در امر سا نیگزی فوالد جا جیبه تدر

 

است که انواع آن با   ی مصالح ساختمان  نیحال حاضر فوالد از مهم تر  در
 ی بر سانت لوگرمی هزار ک ۷تا  ٢۴٠٠ نی ب ی ختگیگس شدن و یجار  یتنش ها

 ی و در احداث ساختمان ها استفاده م  دیمقاصد مختلف تول یمترمربع برا
 .شود
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 روش بسمر  1-2#

 .مدرن را متحول کرد یفوالد و بتن معمار  دیکاربرد دو ماده جد گسترش

سازه   نیچارت، اول یتوماس پر   ،ی سیمعمار انگل ۱۷۷۹که در سال  ی هنگام
 یبر رو ی شده بود پل آهن یر ی آن از آهن قالب گ ی اجزا تمام را که یا

  شیدر حال آزما ی سیمعمار انگل کی رودخانه سند در انگلستان بنا کرد،
 .بود مانیس دیتول یآهک خاک رس ماسه و تفاله آهن برا بیترک

از جنس   یی رهای ت  کایزمان به بعد معماران سراسر اروپا و شمال آمر نیا از
ساختمان  یی رشد و شکوفا دوران کردند و ی چوب  یرهایت   نیگزیآهن را جا

 یفوالد و اجرا ی صنعت دیتول یابداع روش ها با و دی آغاز گرد یفلز  یها
 .افتیادامه  یفوالد یسازه ها
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در ساختمان  یفوالد یتوسعه کاربرد سازه ها  3#
 ها 

 .نوع سازه در ساختمان ها همراه بود نیبا توسعه کاربرد ا ستمیقرن ب آغاز

  گسترش .افتی ی شتابان ریدر جهان س یزمان رشد بلند مرتبه ساز  هم
ساختمان  ریاز سا شیکاربرد فوالد در ساختمان ها در آسمان خراش ها ب

 .ها مشهود و مورد توجه بود

تک   یها یپست مدرن و معمار  یبا ظهور معمار  ستم،ی دوم قرن ب مهین در
در نقاط مختلف جهان،  یمجدد بلند مرتبه ساز  شروع برتر( و ی)فناور 
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  شیب ی و مهندس یته معمار آثار برجس یر یگ شکل فوالد در رینظ ی نقش ب
 .دی مطرح گرد  شیاز پ

از  ی ک یتک و  ی ها یآثار معمار  نی از بهتر  ی کیهنگ کنگ به عنوان  بانک
فوالد به عنوان  یر یاز بکارگ ی ناش ستم،یبرجسته قرن ب یساختمان ها
 یروزافزون فوالد در اجرا توسعه باشد و ی ساختمان م  نیا ی مصالح اصل

 .را به همراه داشت ع یمتنوع و بد یبلند با فرم ها یساختمان ها

 

 

 یفوالد یسازه ها بیو معا ای مزا 4#

  کی به فوالد است که آن را یها  ی ژگیاز جمله و یر یو شکل پذ  مقاومت
 .کند ی م لیتبد یساختمان ساز  ی مصالح مطلوب برا
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  نییشدن و تنش متناظر با آن تع یفوالد، با در نظر گرفتن جار  مقاومت
مقدار بار،  ی جزئ  رییشدن( با تغ ینقطه )حد جار  نی از ا پس .شود ی م

 .ابدی  ی م  شیافزا ی شکل فوالد به طور قابل توجه رییتغ

با دست مشاهده   یفوالد میس کیتوان هنگام خم کردن   ی را م  ندیفرآ نیا
  رویرفته و با حذف ن نیفوالد از ب ی کشسان  تیحالت خاص نیا در .کرد
 .ماند   ی م ی همچنان باق میشکل س رییتغ

  ندیفرآ نیا .شود ی گرم م ردیقرار گ ی در پ  ی پ یفوالد تحت خمش ها اگر
در فوالد شده و در  یر یها، از جمله شکل پذ ی ژگ یو  ی برخ رییموجب تغ

 .شود ی موجب شکسته شدن آن م تینها
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  کیآن را به  یژگ یو  نیو ا ستیمتعارف، قابل اشتعال ن طیدر شرا فوالد،
 لیتبد یبا خطر آتش سوز  یها  طیاستفاده در مح ی مصالح مناسب برا

 .کرده است

در مجاورت آب، رطوبت، سولفات ها، امالح  یفوالد یآنجا که سازه ها  از
طرق  ایتوسط رنگ  دیبا شوند، ی م  ی دچار خوردگ  ی صنعت  یمهاجم و گازها

 .محافظت شود  ی در برابر خوردگ گریمناسب د

 .فوالد در دراز مدت موجب کم شدن مقاومت سازه خواهد شد ی خوردگ
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 یفوالد یسازه ها یاجزا 5#

 یستون ها و اعضا رها،یبر سه نوع اند: ت  یفوالد یساختمان ها  یاجزا
 .ی کشش

از سه  ی بیشود و فقط ترک ی موارد افزوده م  نیکه اغلب به ا یگر ینوع د دو
 :نوع اول هستند، عبارت اند از

 ی فشار  - ی خمش  یاعضا •
 یکشش  – ی خمش  یاعضا •
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 ها ر یت 1-5#

در   ی اغلب به صورت افق رهایت  .هستند یعنصر سازه ا  نی متداول تر رهایت 
 .رندیگ ی سازه قرار م یاعضا  ریبا سا بیترک

پرده کرکره  یها لهیم ی باربر، صفحه ستون ها، کف پله ها و حت یها ورق
 .کوچک هستند اسیدر مق ییرهایها در واقع ت 

گشتاور، برش و   دیآن ها با ی هستند که در طراح ی خمش یعناصر  رهایت 
 .شکل را کنترل کرد رییتغ
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 ستون ها 2-5#

شوند   ی و ساختمان استفاده نم  یسازه فوالد یها در تمام بخش ها ستون
 .آن ها کرد نیباربر را جانش  یوارها یتوان د   ی م و

 یفشار  یبارها هستند که یباربر در واقع عناصر  یوارها یها و د  ستون
 .کند ی آن ها تحمل م ی کیزیخالص را صرف نظر از جهت ف

 

 

 ی کشش  یاعضا 3-5#

  ی ا تحمل م خالص ر ی کشش یاعضا در مقايسه با ستون ها، بار محور  نیا
 .شوند ی شناخته م یعمود یزهایاغلب با عنوان آو ی کشش یاعضا .کنند
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 .به شمار آورد  ی توان، عضو کشش  ی خرپاها را م ی تحتان  الی

 

 

 یفوالد یانواع سازه ها 6#

کم ارتفاع و  ی اسکلت  ستمیس ی به دو گروه اصل یفوالد یسازه ها ستمیس
 .شوند ی م  میتقس ادی با ارتفاع متوسط و ز ی اسکلت  ستمیس
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 کم ارتفاع یاسکلت ستم یس  1-6#

که   ی ساده و ستون ها در صورت یرهایشده از ت  لی تشک یها اسکلت
 زیکم ارتفاع ن یساختمان ها یبرا  ی حت شده باشند، ی طراح  یاقتصاد

 .مقرون به صرفه خواهند بود

ساختمان    کیدر  نهیهر دو از اقالم پر هز ر،یمهاربند و ممان گ اتصاالت 
و کامال مقرون به  یمسائل اقتصاد تیبا رعا دیاز آنها با استفاده هستند و

 .صرفه باشد

  ایو  رهایتواند با ت  ی م  یها و مقاطع فوالد ریبرش گ ی از بتن رو استفاده
مقطع فوالد مورد   سطح به صورت مرکب عمل کند و  یفوالد یها  رچهیت 
 .کاهش دهد یر یرا به طور چشمگ ازین
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 ادیبا ارتفاع متوسط و ز  یها ستم یس  2-6#

 ی طراح   یبرا ی اسکلت یاواخر قرن نوزدهم، مهندسان از قاب ها از
 .استفاده کردند ادیبا ارتفاع متوسط و ز یساختمان ها

 .شده است لیتشک یمهار بند  ستمیو س رهایقاب از ستون ها، ت  کی

شده در هر طبقه  یمهاربند یبلند از دهانه ها یدر ساختمان ها ی گاه
 .ردیگ یشکل م یعمود یخرپا  کی  کهیطور به شود، ی استفاده م 

شناخته شده است  کاگویجان هنکاک که به عنوان نماد شهر ش ساختمان
 نی از بلندتر ی کی متر ارتفاع دارد و 475طبقه ساخته شده،  100در 

 شود. ی جهان محسوب م  یساختمان ها

 


