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SCREW SHEAR STUD

تامین، پشتیبانی و خدمات مهندسی
گل میخ های برشگیر پیچی

        گل میخهای برشگیر این امكان را فراهم می کنندکه مقاطع فوالدی توام با بتن رویه عمل کرده

و باعث عملكرد مرکب آنها گردد. بر خالف گل میخ های متداول که با روش ذوبی و جوشــكاری

آمپر بسیار باال به تیرچه ها اتصال می یابند، این گل میخ ها تنها با پیچاندن به بال فوقانی تیرها متصـل

شده و نیازی به دستگاههای مخصـوص استاد ولدر و برق سه فاز فشــار قوی وجود ندارد. و به دلیل

ماهیت اتصــال پیچی گل میخ ها کامال در ورق بال فوقانی تیرها نفوذ کرده  و اتصـــال کاملی را  با

آن ایجاد می کنند.
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مزایای گل میخ های برشگیر

ساخته شده از فوالد پر مقاومت

دارای پوشش گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی

دارای مقاومت برشی حداقل 2400 کیلوگرم مطابق تائیدیه آزمایشگاه

سازه دانشگاه تهران

سهولت اتصال آسان به تیرچه فلزی بدون نیاز به تجهیزات خاص

مانند  استاد ولدر و گان مخصوص جوشكاری گل میخ

عدم نیاز به برق فشار قوی

کوتاه بودن زمان نصب آنها

آسیب نرسیدن به ورق  بال تیرچه ها با توجه به اتصال سرد آنها

عدم نیاز به نیروهای آموزش دیده و اپراتورهای با مهارت خاص

ایمنی بیشتر کارگران و کارگاه در حین نصب

سهولت در کنترل کیفیت اتصال

انجام آزمایشات و اخذ تائیدیه فنی

1- انجام آزمایش کششی گل میخ ها و تعیین مقاومت تسلیم

     نهائی و انعطاف پذیری در مرکز پژوهش متالورژی رازی

2- انجام چندین آزمایش Push-out  جهت تعیین

     ظرفیت برشی گل میخ ها در عملكرد مرکب با بتن 

     در آزمایشگاه سازه دانشگاه تهران

3- انجام آزمایش بارگذاری سقفها در مرکز تحقیقات

 مسكن و شهرسازی

      جنس گل میخ ها از جنس پیچ های پرمقاومت بوده و اتصال سرد آنها بر خالف روش ذوبی آسیبی 

به ورق های نازك بال فوقانی تیرچه ها وارد نمی سازد. ضمن اینكه اتصـال گل میخ به بال فوقانی تیرها

به صورت خودرو بوده و در زمان 15 تا 30 ثانیه انجام می شود و نصـــــب آن تنها با دریل ساده و یك

شفت نگهدارنده گل میخ امكان پذیر است.

       تولید و استفاده از گل میخ های پیچی کامال ابتكاری و جدید می باشد و در حال حاضر مشابه آن 

تنها در کشورآمریكا اجرا می گردد.
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