مقایســه گلمیــخ برشــگیر در
ســقف هــای کامپوزیــت عرشــه
فــوالدی و ناودانــی برشــگیر در
ســقف هــای کامپوزیــت معمولــی :

ســرعت اجــرای هــر گلمیــخ حــدود 15
ثانیــه مــی باشــد کــه ایــن زمــان بــرای اجــرای
نــــاودانی هـــــــای برشــگیر در حــدود  3دقیقــه
می باشد .
گلمیــخ هــای برشــگیرقابلیت انتقــال نیــروی بــرش در تمامــی
جهــات را دارا مــی باشــد کــه ایــن انتقــال نیــروی بــرش در
ناودانــی هــای برشــگیر فقــط محــدود بــه انتقــال نیــروی بــرش در جهــت
طولــی ناودانــی مــی باشــد .
زمــان برقــراری قــوس الکتریکــی در گلمیــخ برشــگیردرحدود  800میلــی ثانیــه
مــی باشــد کــه ایــن زمــان بــرای اجــرای یــک ناودانــی برشــگیر زمانــی در حــدود 3
دقیقــه مــی باشــد .
گلمیــخ هــای برشــگیرعملیات جانبــی از قبیــل بــرش کاری و گل زنــی جــوش را الزم نــدارد
در حالــی کــه ناودانــی هــای برشــگیر نیــاز بــه بــرش کاری و گل زنــی جــوش را دارا مــی باشــد .
کیفیــت جــوش درگلمیــخ هــای برشــگیر بــه مراتــب بیشــتر از کیفیــت جــوش در ناودانــی هــای
برشــگیر مــی باشــد .
اجــرای گلمیــخ برشــگیر بــه الکتــرود نیــازی نداشــته و جوشــکاری بــا اســتفاده از دســتگاه Stud welding
انجــام مــی شــود .
عــدم تغییــر شــکل تیــر فــوالدی بــر اثــر حــرارت در برشــگیرهای اســتفاده شــده از گلمیــخ نســبت بــه
ناودانــی هــای برشــگیر بــه علــت پاییــن بــودن زمــان اجــرای برشــگیر .
گلمیــخ هــا مــی تواننــد بــه عنــوان جایگزینــی مناســب ،ســریع و کامــا اســتاندارد بــه جــای برشــگیر هــای معمولــی ماننــد
نبشــی هــا و ناودانــی هــا مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.
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معرفی شرکت :

شــرکت طلــوع صخــره ســازان تولیــد کننــده گلمیــخ برشــگیر از بهتریــن فــوالد آلیــاژی ایرانــی ،آنيــل فســفات شــده
بــه روش فــورج ســرد مــی باشــد .
گلمیخ ها  %100استاندارد و مطابق با آیین نامه  DIN EN ISO 13918می باشند.
الزم به ذکر است محصول تولیدی این شرکت دارای کامل ترین آزمایشات در معتبرترین آزمایشگاه کشور
(جهادشریف) می باشد.

محصوالت شرکت :

گلمیخ برشگیر در سقف های کامپوزیت عرشه فوالدی (متال دک)
گلمیــخ هــای برشــگیردر ســقف هــای کامپوزیــت عرشــه فــوالدی ( ) Metal Deckوظیفــه تحمــل تنــش برشــی وانتقــال آن بــه ســازه را برعهــده
دارنــد .در واقــع گلمیــخ برشــگیر مهمتریــن قطعــه در یــک ســازه کامپوزیــت اســت .
گلميــخ هــا بــر اســاس اســتاندارد  A.W.S- D1.1کــه توســط  American Welding Societyو اســتاندارد  DIN EN ISO 13918از فــوالد آلیــاژی
کــم کربــن و بــا فراينــد فــورج ســرد توليــد مــي شــود  .بــه گونــه اي کــه قابليــت انتقــال نيــروي برشــي در تمامــي جهــات را دارا مــي باشــند.
گلميخ ها با سايزهاي مختلف برای کاربرد های مختلف تولید می شوند .

روش تولید گلمیخ برشگیر :

تولید گلمیخ در سایزهای مختلف طبق سفارش مشتری شامل :
 تولید گلمیخ در قطرهای ثابت (  ) 13 ، 16 ،19میلی متر -تولید گلمیخ در ارتفاع های سفارشی ( ) . . . ، 75 ، 100 ،115 ، 120

انواع ســرامیک جوش شــامل :
 سرامیک ایرانی  ،خارجی سرامیک دنده درشت -سرامیک دنده ریز

روش تولیــد گلمیــخ برشگیربراســاس اســتاندارد «فــورج ســرد»عنوان شــده اســت و دلیــل فنــی آن بهبــود خــواص مکانیکــی قطعــات تولیــدی اســت
 ،فــوالد مــورد اســتفاده جهــت تولیــد گلمیــخ برشــگیر بایســتی ترکیــب شــیمیایی خاصــی داشــته باشــد که ایــن مفتــول را در دســته فوالدهــای آلیاژی
خــاص قــرار مــی دهــد بنابرایــن اســتفاده از میلگردهــای ذوبــی جهــت تولیــد گلمیــخ بــه هیــچ عنــوان مــورد تاییــد نمــی باشــد و چنیــن محصوالتــی
درصــورت تولیــد فاقــد ارزش فنــی اســت ضمــن اینکــه خــواص مکانیکــی ومقاومــت الزم را نداشــته وجــوش پذیــری مناســب نیــز ندارنــد .

ویژگی تولید به روش فورج سرد :

افزایــش دانســیته و یکنواخــت شــدن جهــت الیــه هــای داخلــی فــوالد کــه ســبب افزایــش اســتحکام کششــی ( )Tensile Strengthســختی و
اســتحکام تســلیم (  )Yield Strengthمیگــردد .

معایب فنی گلمیخ های حاصل از ریخته گری وفورج گرم :

یکسان نبودن استحکام مکانیکی در نواحی مختلف قطعه که سبب ایجاد ترک و درنهایت منجربه شکست می شود.
وجــود تنشــهای پســماند در قطعــات تولیــدی بــه روش ریختــه گــری و فــورج گــرم .وجــود هرگونــه تــرک ،مویــه ،لهیدگــی  ،تخلخــل
وعــدم ســازگاری ابعــادی بــا نمونــه اســتاندارد نشــانه کیفیــت پاییــن قطعــه تولیــدی بــوده واز نظرفنــی غیرقابــل اســتفاده
شــناخته مــی شــود بنابرایــن گلمیــخ هــای برشــگیر کــه باروشــهای ریختــه گــری ،فــورج گــرم ویابااســتفاده ازمیلگردهــای ذوبــی
تولیــد مــی شــود بــه دلیــل اینکــه ســاختار متخلخــل وغیرهمگــن دارنــد و درفرآینــد تولیــد بــا کیفیــت یکنواخــت تولیــد
نمــی شــوند بــه هیــچ عنــوان موردتاییــد نمــی باشــد.

روش نصب گلمیخ های برشگیر :

گلمیــخ هــای برشگیربوســيله دســتگاه جــوش قوســي الکتريکــي بــه نــام (  ) Stud Weldingبــه تيــر هــاي ســازه اي جــوش
مــي شــوند .ايــن فراينــد جوشــکاري مــي توانــد هــم بــه صــورت مســتقيم روي بــال تيــر ســازه ای و هــم از روي ورق انجــام
گيــرد .وجــود حلقــه ســرامیکی در محــل جــوش باعــث مــی شــود تــا از حوضچــه مــذاب ايجــاد شــده در لحظــه ايجــاد قــوس
الکتريکــي محافظــت نمايــدو همچنیــن باعــث محافظــت از اپراتــور دســتگاه مــی شــود .
یکــی از روشــهای تســت گلمیــخ بعــد از نصــب وارد آوردن فشــار یکنواخــت و نــه ضربــه مــی باشــد بــه ایــن صــورت کــه بــا
اعمــال نیــروی یکنواخــت گلمیــخ را تــا حــدود  30درجــه نســبت بــه محــور طولــی گلمیــخ خــم نمــوده کــه نبایــد طــی ایــن خــم
شــدن جــوش گلمیــخ شکســته و کنــده شــود .
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن برشــگیرها نقــش مهمــی در ایمنــی ســقف حیــن بهربــرداری و هنــگام زلزلــه ایفــا مــی نماینــد ،و در
انتخــاب گلمیــخ مــی بایســتی دقــت کافــی صــورت گیــرد و همچنیــن نصــب گلمیــخ هــا بایــد توســط افــراد متخصــص انجــام شــود.

