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 (Bolt and Nut Standardو مهره ) چ یاستاندارد پ .1
 و مهره  چ یاستاندارد پ  خچهیتار  .2
 و مهره   چ یانواع استاندارد پ .3
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هستند که در اکتر قطعات استفاده    ج یاز انواع اتصاالت را  ی کیو مهره ها    چیپ
و  چیدارد، استاندارد پ یادیز تیمورد اهم نیکه در ا یا  مسئله شوند و ی م

 .باشد ی مهره ها م

 .پرداخت میو مهره ها خواه چیپ جی را یمقاله ما به استاندارد ها نیا در

کسب اطالعات در   یبرا  زی عز  نیتکنس  ایکه شما مهندس    میکن  ی م   شنهادیپ
 .دیتا انتها با ما همراه باش نهیزم نیا

 

 Bolt and Nut) و مهره چیاستاندارد پ 1#
Standard) 

مهره    چیپ  استاندارد ها  ی ک یو  استاندارد  قطعات    یاز  ساخت  جهت  مهم 
ارائه شده    یو مهره ها  چیپ  .است  ی اتصاالت فلنج  جادیاتصاالت و ا  یدارا

مصارف    یدارند و هر کدام از آن ها معموال برا  ی در بازار انواع و اشکال مختلف
 .شوند یساخته م ی متفاوت

کرده اند تا در مورد   ی در سراسر جهان از اواسط قرن نوزدهم سع  مهندسان
متحده،    االت یا  ر ینظ  یی ها  کشور  .به توافق برسند  نیماش  یها  چیاستاندارد پ

 شگام ی و مهره پ  چیمربوط به پ  یفرانسه و آلمان در استاندارد ها  س،یانگل
ها  لیدل  به  .هستند استاندارد  متر  یتفاوت  کامال  که  آلمان  و   ک ی فرانسه 
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متحده، به دو استاندارد و روش مختلف   االت یو ا  سیمقابل انگل  در  هستند،
 .است ازیدو ن ن یا نیب لیتبد یبرا

 

 

 و مهره چیندارد پاستا خچهی تار  2#

و   حی مس الدیسال قبل از م 300و مهره ها از  چیزده شده است که پ نیتخم
خ اند  ی لیاحتماال  داشته  ها  چیپ  .زودتر وجود  مهره  در   یو  استفاده شده 

 یی کار ها  یبرا  بزرگ بودند که   اریبس  یاتصال دهنده ها  یگذشته معموال برا
 .شدند ی مانند باال بردن سطل آب از منبع آب استفاده م 
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به اندازه و مشخصات    ازین  ز،یاتصاالت آن زمان ن  یو مهره برا  چیپ  ساخت
توان آن را آغاز استفاده از استاندارد    ی م   داشته است که  ی و خاص  کسانی
 .دانست خی و مهره در تار چیپ

 

 ق یامکان کنترل دق  ،یک یتکنولوژ  ینوآور   کیاواسط قرن هجدهم بود که    در
  ن ی ا  .اصالح را فراهم کرد  نیماش  کی  یمحرک رو  چیتر ساخت مهره ها و پ

ماش  ینوآور  م   نیبه  اجازه  مقدار   ی اصالح  چاک،  چرخش  هر  در  تا  داد 
کند. بدون    جادی ا  ی مرتب و منظم   ی ها  اصالح  جا به جا شود و  ی مشخص 

 .شدند ی کوچک نم  یها به اندازه امروز  چیپ ینوآور  نیا
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 یبه تلرانس محکم تر و سازگار   ازیو مهره ن  چیدر پ  یتکنولوژ   شرفتیپ  نیا  با
  ک ی موضوع سبب حرکت آهسته به سمت    نیهم  .افتی   شی آن ها افزا  نیب

ب  یاستاندارد مانند سازمان ها اواخر   DIN ا ی ISO ی الملل  نیاستاندارد  در 
  ن ی در ا  البته  .محرک شد  چیسال پس از توسعه پ  150  بایقرن نوزدهم، تقر 

 شده بود و   جادیمتنوع ا  یاز استاندارد ها و روش ها  یار یمدت زمان، بس
 .تواست سبک اتصال دهنده خود را داشته باشد ی کشور م  هر

  ی مختلف، سرانجام بعد از جنگ جهان  یکنفرانس ها  یگذشت زمان و برگزا  با
دهه   اواخر  و  ها 1940دوم  استاندارد  کردند  ی الملل  نیب  ی،  اجرا  به   .شروع 

و   چیپ  یبرا  1949در سال    کایآمر UTS و  1947در سال   ISO یاستانداردها
با   کی متر  ستمیهمان س   ای  یی اروپا  یروش کشورها  اما  شدند؛  جادی مهره ا

 ن یبه عنوان استاندارد ب  توانست  شد و  رفتهی پذ  شتریب  ا یگذشت زمان در دن
 .استفاده شود  ی الملل

 

 و مهره چیانواع استاندارد پ 3#

و مهره   چیپ  رینظ  ی مربوط به اتصاالت  یطور که گفته شد استاندارد ها  همان
مورد استفاده قرار   شتریا باستاندارد ه  نیاز ا  ی برخ  دارند و  ی انواع مختلف

از  British و  DIN ،  ISOدمانن  یی عنوان مثال استاندارد ها  به  .رندی گ  ی م
 .استاندارد ها هستند نیپرکاربردتر 
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نوع استاندارد    ۳هر    ای  ۲  نیاستاندارد ها ب  نیا   شتریب  دیاست بدان  جالب
  ی مربوط به مهره ها ISO 4035 عنوان مثال استاندارد  به  .مشترک هستند
 ی سیدر استاندارد انگل BS3692 و DIN 439 با استاندارد  ی نازک شش ضلع

(British) یی راهنما یفقط برا ریز یمثال ها ل یدل نیهم به .مطابقت دارد 
 .اغلب استاندارد ها وجود دارد  نیب یابعاد رات ییتغ رایارائه شده اند؛ ز

 DIN استاندارد 1-3#

 ی از استاندارد ها  ی کی DIN مربوط به موسسه  یحال حاضر استاندارد ها  در
است به Deutsches Institut für Normung  مخفف  DIN  .پرکاربرد   ،

استانداردساز   یمعنا است  یموسسه   ف ی ط DIN یها   استاندارد  .آلمان 
 .شوند ی از اتصاالت را شامل م ی کامل

 :استاندارد ها عبارتند از نیاز ا ی برخ

• DIN 603 :سر قارچ  یره هاو مه چیاستاندارد پ 
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• DIN 6923 :شش گوش با فلنج یاستاندارد مربوط به مهره ها 
• DIN 440 :یچوب یمورد استفاده در سازه ها  یاستاندارد واشر ها 
• DIN 444 :یچشم  یها چیاستاندارد پ 
• DIN 580 :اهداف باال بردن یبرا ی چشم  یها چیاستاندارد پ 
• DIN 6797 : داراستاندارد مربوط به واشر قفل دندانه 
• DIN 7343 :ینوع عاد ی چ یمارپ یها نیاستاندارد مربوط به پ 
• DIN 7344 :ن ینوع سنگ ی چی مارپ یها نیاستاندارد پ 
• DIN 7349 :نیو مهره با بست سنگ چیپ  یاستاندارد واشر ساده برا 
• DIN 7603 :استاندارد مربوط به حلقه مهر و موم 
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 ISO استاندارد 2-3#

ISO  از نهاد    ی جهان  ون یفدراس  کی  ،یاندارد ساز است  ی الملل  نیسازمان ب  ای
 ته یسازمان شامل کم  نیا  .است (ISO  وعض  ینهاد ها) ی استاندارد مل   یها
  ی هااستاندارد  هی ته  ،یفن  یها  تهیکم  نی ا  ی اصل  فهیشود که وظ  ی م  ی فن  یها

 .است ی الملل نیب

  یفن  یها  تهیشده توسط کم  بیتصو  ی الملل  نیب  یهااستاندارد  سی نو  شیپ
 کیبه عنوان    انتشار  .شود  ی عضو پخش م   یدر ارگان ها  یر یگ  یرا  یبرا
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دهنده    یعضو رأ  یاز اعضا  75 حداقل ٪  دییبه تأ  ازین  ی الملل  نیاستاندارد ب
 .دارد

و مهره ها و محصوالت اتصال دهنده، توسط   چیاستاندارد پ ISO 4014 در
 شده است که  هیته SC 10 تهیکم  ری و ز   IS/TC 2،Fasteners  ی فن  تهیکم

ISO 4014: 1999  کند که   ی م   نیگزینسخه چهارم، نسخه سوم را لغو و جا
 .از آن است ی جزئ  ی نیبازب کی

 :عبارتند از ISO یاز استاندارد ها ی برخ

• ISO 225:2010  :ابعاد اتصال    فیاستاندارد مربوط به نماد ها و توص
 و مهره  خیگل م چ،یو مهره، پ چیپ یدهنده ها

• ISO 1891:2009  : اصطالحات مربوط به اتصال دهنده ها 
• ISO 8992:2005  :و مهره   چی پ   ریاتصال دهنده ها نظ  ی عموم   طیشرا

 ها و مهره ها  خیها، گل م
• ISO 16426:2002 :اتصال دهنده ها تیفی ک نیتضم ستمیس 
• ISO 1234 :یسنجاق لیاشپ ای تیاسپل نیاستاندارد مربوط به پ 
• ISO 1580:2011  :پ تور   یها   چیاستاندارد  در    یسر  دار  شکاف 

 1محصول درجه 
• ISO 2342:2003  :بدون سر شکاف دار   یها  چیاستاندارد مربوط به پ

 با ساق
• ISO 4014:2011  :پ ها  چیاستاندارد  مهره  در   یو  گوش  شش 

 2و  1محصوالت درجه 
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• ISO 4162:2012  :شش گوش   یو مهره ها  چیاستاندارد مربوط به پ
 1کوچک در محصوالت درجه  یبا فلنج سر 

• ISO 7380-1:2011 :ی سر دکمه ا یها چیاستاندارد پ 

 

 س یو مهره انگل چ ی استاندارد پ 3-3#

ها  ی وقت مهره  و  ها  واشر  از  اتصال    ی م  ی نچیا  ی صحبت  استاندارد  شود، 
  البته  .مورد استفاده گسترده هستند  یسطح جهانهنوز در   BS یدهنده ها
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ها استاندارد  به  کم ISO و DIN ینسبت  تول  ی درصد  خود   دیاز  به  را 
 .استاندارد اول است ۳ نیهم چنان ب اما دهند؛ ی اختصاص م 

 :استاندارد ها عبارتند از نیاز ا ی برخ

• BS 57 :استاندارد مهره شش گوش کامل 
• BS 1083 :سر شش گوش چیاستاندارد مربوط به پ 
• BS 4162 :ی فلنج چیاستاندارد پ 
• BS 3410 :ینچیاستاندارد مربوط به واشر ا 
• BSP: شش گوش یاستاندارد مهره قفل شونده لوله ا 

 


