
 

 

 TMTآرماتورهای فوالدی / 

الد . فورودمیبه کار خارجی  ین قاب به صورت یک سطح پوشاننده. اشودهای بلند مرتبه با فلز اجرا میای ساختمانقاب سازه

 افدستیابی به اهدتوان از آن برای و می مقاومت باالیی دارد. فوالد ای استسازهو مصالح ساختمانی میان در مصالح ترین معمول

 که دارای شرایط هاییموقعیتبرای  های دیگر، گزینهاصلی فوالد استردگی دشمن از آنجا که خو. طوالنی مدت استفاده کرد

 .شوندمیخوردگی هستند، استفاده 

 TMTآلیاژهای مورد استفاده در آرماتورهای فوالدی / 

های زیادی هستند که از این . ساختمانآلیاژهای آلومینیوم سبک وزن بوده و دارای مقاومت بهتری در برابر خوردگی هستند

ا شما ر ها زیبایی خانهآن. شوندقیمت برای اهداف خاص استفاده می. مصالح گرانانداز آن استفاده کردهاین هدف  باخاصیت و 

 .بخشندبه خوبی بهبود می

 ؟شوندساخته میچگونه  TMTآرماتورهای 

 

اتورها در . اگر آرمشودمییجاد افرآیند ترمومکانیکی ، هنگامی که سخت سازی و فرآیند گرمایی به یک فرآیند واحد تبدیل شود

 .به عنوان میلگردهای تقویتی بتن است TMTکاربرد آرماتورهای . تولید خواهد شد TMT، آرماتورها این فرآیند قرار بگیرند



 

 

 . درور آب داده خواهد شدسطحی آرمات الیه. این فرآیند افزایش مقاومت فوالد کم کربن به روشی مقرون به صرفه است هدف

های یه، الزمانهم. های میانی تحت فشار قرار خواهند گرفتاین فرآیند تغییر شکل ساختار کریستال اتفاق خواهد افتاد و الیه

 .آب داده شده با استفاده از گرمای موجود در هسته گرم خواهند شد

، به عنوان بخشی از فرآیند ساخت. خلی خیلی نرم خواهد بودی داسطح خارجی آرماتورها بسیار سخت خواهد بود و هسته

پذیری محصول و مقاومت آن در برابر خوردگی در این جوش. های فوالد گرم نورد شده از داخل آب هم عبور خواهند کردسیم

ارتی ، گرادیان حرشودیسرد منسبت به هسته تری از آنجا که سطح خارجی فلز با سرعت بیش. فرآیند افزایش پیدا خواهد کرد

. خواهد بود HYSDکمتر از آرماتورهای  TMT. تنش پسماند در آرماتورهای رماتور تا محیط آن خواهیم داشتباالیی از محور آ

با سطح مقاومت یکسان  یتر از آرماتورهایبیش TMTپذیری آرماتورهای . انعطافمقاومت خوردگی هم بسیار باال خواهد بود

 .خواهد بود

 ؟خورده ...و آرماتورهای پیچ TMTتفاوت بین آرماتورهای 

خورده به آرماتورهای سرد فرآوری شده و آرماتورهای . آرماتورهای پیچخورده تفاوت دارندبا آرماتورهای پیچ TMTآرماتورهای 

TMT آرماتورهای گوینده میبه آرماتورهای گرم فرآوری شد .TMT ها آب داده . آنکننداز سه مرحله فرآیندی عبور می

 TMT. چون هیچ فرآیند پیچشی در طول فرآیندهای شوندمی دشوند و سپس در هوای آزاد سر، خود گرمایش میشوندمی

. وجود نخواهد داشت TMTتورهای بنابراین هیچ نقص سطحی در آرما ؛افتد، هیچ تنش پیچشی هم اتفاق نمیوجود ندارد

بیش از مقاومت کششی آرماتورهای پیچ  هاآنبنابراین مقاومت کششی  ؛ریزساختار مارتنزیتی خواهند داشت TMTآرماتورهای 

 .خورده خواهد بود

ز پذیری باال بعضی اپذیری و شکل، مقاومت خستگی باال و جوش، مقاومت در برابر آتش، کشیدگی بهترخواص خمشی عالی

های فرآورده رواز این. کندساز تبدیل می و برای صنعت ساخت آل ایدهای را به گزینه TMTفاکتورهایی هستند که آرماتورهای 

TMT شوندمی بتن و سکوهای زیرسطحی استفاده سازی مسلح، بلندهای ، ساختماناه، سازه، سدهاهادر ساخت پل. 
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