
 

گل میخ عرشه فوالدی چیست ؟ گل میخ چه کاربردی دارد ؟

گل میخ یا گلمیخ ( STUD ) که همان برشگیر نامیده می شود در واقع رابط میان ورق گالوانیزه سقف عرشه
فوالدی و بتن هستند تا بتوانند از لحاظ سازه ای یکپارچگی اتصال و عملکرد برشی را تامین کنند و در واقع
همان نقش برشگیرها را ایفا می کنند . برای اتصال عرشه فوالدی به بقیه اجزا ، از میل پایه هایی به نام گل
میخ استفاده می شود که قطر این برش گیر ها حداکثر 19 میلیمتر و ارتفاع آنها بسته به شکل ورق عرشه
فوالدی متغییر است و در نهایت حداقل ارتفاع گل میخ بعد از نصب که از باالی ورق ذوزنقه ای اندازه گیری می
شود نباید کمتر از 80 میلیمتر باشد. و عرشه فوالدی دارای خم ذوزنقه ای به همراه برجستگی هایی برای
درگیر کردن بتن و ورق است.

ضوابط تولید گل میخ چیست ؟ نحوه و ظوابط جوشکاری گل میخ
چیست ؟

مصالح مورد استفاده برای تولید گل میخ برش گیر بایستی ترکیب شیمیایی خاصی داشته باشد که این مواد را
در دسته فوالدهای آلیاژی خاص قرار می دهد. و استفاده از میلگردهای ذوبی جهت تولید گلمیخ به هیچ عنوان
مورد تایید نمی باشد و چنین محصوالتی درصورت تولید فاقد ارزش فنی است ضمن اینکه خواص مکانیکی
ومقاومت الزم را نخواهند داشت .

تولید گل میخ استاندارد فقط با روش فورج سرد :

 " عنوان شده است و دلیل فنی آن بهبودفورج سردروش تولید گل میخ برشگیر براساس استاندارد " 
خواص مکانیکی قطعات تولیدی است و تولید با روش ریخته گری به هیچ عنوان مورد تایید نمی باشد و چنین
محصوالتی در صورت تولید فاقد ارزش فنی است ضمن اینکه خواص مکانیکی الزم را نداشته و جوش پذیری
مناسب نیز ندارند.

: رعایت کیفیت ابعادی و مشخصات ظاهری

ابعاد تک تک گل میخ های تولیدی بایستی کامال مطابق آیین نامه ها کنترل شود ، وجود هرگونه ترک ، مویه،
لهیدگی ، تخلخل و عدم سازگاری ابعادی با نمونه استاندارد نشانه کیفیت پایین قطعه تولیدی بوده و از نظر
فنی غیر قابل استفاده شناخته می شود بنابراین گل میخ های برشگیر که با روشهای ریخته گری ، فورج گرم و
یا با استفاده از میلگردهای ذوبی تولید می شود به دلیل اینکه ساختار متخلخل و غیر همگن دارند و در فرآیند
تولید با کیفیت یکنواخت تولید نمی شوند به هیچ عنوان موردتایید نمی باشد.

کنترل در حین ساخت :

عالوه بر بازرسی چشمی آزمایش باید شامل خم کردن گل میخ به اندازه تقریبی 30 درجه پس از سرد
شدن باشد .
آزمایش خم را می توان به کمک یک اهرم و نه ضربات چکش انجام داد .
در دمای کمتر از 10 درجه سانتیگراد انجام آزمایش خمش باید با بارگذاری آهسته صورت گیرد تا گل
میخ در اثر ترد شکنی از بین نرود .

ضوابط و استاندارد جوشکاری گل میخ چیست ؟ استاندارد تولید گل
میخ چیست ؟

 استاندارد تولید گل میخ عرشه فوالدی :



می بایست تولید گردد .  ISO-11969 و ISO-13918استاندارد تولید گل میخ بر اساس استاندارد 

ISO 14555 می بایست کنترل و انجاماستاندارد جوشکاری گل میخ و تست گل میخ مطابق با استاندارد-
گردد. 

استاندارد های تولید و جوشکاری گل میخ های برشگیر و با تکیه بر الزامات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
Welding American که توسط D1.1 -S.W.A و آیین نامه جوشکاری ساختمان ایران براساس استاندارد
Society است شده تدوین .  

 ISO-11969دانلود استاندارد گل میخ  

آلیاژ گل میخ عرشه فوالدی :

جنس و آلیاژ مورد استفاده در گل میخ ها اغلب ST-3-37 فوالد کم کربن می باشد .

مزایای گل میخ عرشه فوالدی نسبت به برشگیر های سنتی :

1. اجرای گلمیخ نیازی به آماده سازی قبلی ندارد.
2. اجرای گل میخ سرعت باالیی نسبت به برشگیر های سنتی قبلی دارد 
3. گل میخ در عرشه فوالدی با استفاده از اتصال جوش امکان پذیر است.

مشخصات و مقاومت گل میخ عرشه فوالدی : 

  420   ( mm2/N )                مقاومت کششی

 345   ( mm2/N )        مقاومت نهایی تسلیم

افزایش طول نسبی           ( % )   20  

دستگاه جوش استاد ولدینگ یااین محصوالت توسط دستگاه های جوشکاری قوس الکتریکی خاصی به نام 
Stud Welderبه سایر قطعات متصل می شوند. این روش جوشکاری سرعت باالتری نسبت به سایر روش 
ها دارد . 

رابین ابزار به سایت دستگاه جوش استاد ولدینگ یا Welder Studجهت خرید و شماهده مشخصات فنی 
 مراجعه فرمایید . 

 | گل میخ ، فروش گل میخگل میخ گام با سرامیک

فروش عمده گل میخ ، فروش آنالین گل میخ

استعالم قیمت گل میخخرید عمده گلمیخ ، 

استعالم قیمت گل میخ 19 سانتی متری

تولید کننده گل میخ استاندارد ،لیست قیمت گل میخ 
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