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عملكرد مناسب در براي  ييها سازه يبه طراح يعالقمند كا،يدر آمر 2001سال  سپتامبر 11پس از واقعه 
با استفاده از  زين ييافزارها منظور، نرم نيا نيتأم يافزوده شده است. برا يريگ طور چشم به ،برابر آتش

از بتن  ها ساختماناز  ياديكه درصد نسبتاً ز آن ليبه دل نيچن . هماند توسعه يافتهمحدود  ياجزا يها روش
در كاهش صدمات  ييكمك بسزا تواند يدر برابر آتش م ياند، شناخت رفتار سازه بتن مسلح ساخته شده

  .ديآن نما يبازساز يها نهيبه سازه و هز يسوز و پس از آتش نيدر ح ياحتمال

قرار  يبتن مسلح ابتدا الزم است رفتار بتن در برابر آتش مورد بررس يها آتش بر سازه ريتأث يبررس يبرا
 واسطه بهها دارد و  آن بيدهنده آن و ترك ليمواد تشك زانيبه م ي. رفتار بتن در برابر آتش بستگرديگ
بتن  يها سازه ختنيفرورو  يدگيد بي. آسشود يم نييدر هنگام گرم شدن تع ييايميش - يكيزيف راتييتغ

 ختنيفرور اي بيدارد. آس يا سازه ستميو نوع س يبه منشأ آتش، بارگذار يمسلح در برابر آتش بستگ
نقص  ،يچشيكمبود مقاومت پ ايعدم تحمل برش  ،يكششمقاومت  ايخمش ضعف در از  يناش تواند يم

  ورقه ورقه (پوسته) شدن بتن باشد. اي ،يمقاومت فشار

در خصوص  ياطالعات يآور تالش خواهد شد به مطالعه و جمع ناريسم نيتوجه به مطالب فوق، در ا با
 يآتش بر آنها مورد بررس ريبتن مسلح و تأث يها سازه دهيچيشده پرداخته شود و رفتار پمباحث مطرح 
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