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باشد که   ی پرکاربرد در صنعت م ار یبس یاز ابزارها ی کیشش گوش  چیپ
روزمره و  ی از ما در زندگ یار یبس .از آن موجود است ی متفاوت اریانواع بس

تر  ع ی وس یکاربردها اما م؛یکن ی استفاده م  چیپ نیاز ا ی جانب یانجام کارها
 دارد؟  ی و چه انواع ستیآن چ

و انواع آن   لهیوس نیتا به طور مفصل به ا دیادامه مقاله همراه باش با
 .میبپرداز

 

 دارد؟  یو چه انواع ستیچ چیپ 1#

  یدارا شود و ی اخته ماتصال دهنده است که معموال از فلز س کی چ،یپ
  چیپ شفت .است  یی بخش انتها  کیشفت متصل به آن و  کیسر،  کی

 .به نام رزوه است یچیخط مارپ یدارا

دارند که از جمله آن ها   ی ها انواع چیسه قسمت، پ نیسبب تفاوت در ا به
 :را نام برد ریتوان موارد ز  ی م

 .است ی شش ضلع یبا سر  چیپ :(Hexagon Bolt) گوش شش .1
 .شکل است ی با سر مربع چیپ: (Square Head Bolt) ی مربع  سر .2
 .قابل استفاده در سازه ها و بتن است : (Anchor Bolt) لنگر .3
است که سر   ی مربع ی دگ یبر کی یدارا: (Carriage Bolt) حمل چیپ .4

در اتصال چوب   چیپ نیا .و شفت محکم تر به هم متصل باشند چیپ
 .شود ی و فلز استفاده م 
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دارد و   ی قسمت مربع  کیحمل،  چیمانند پ: (Elevator Bolt) رباالب .5
 .باالبر است یها ستمیدر س چیپ نیا کاربرد  .سر آن تخت است

 زین (Frame) میفر چیکه به پ  چیپ نیا: (Flange Bolt) فلنج .6
 .کند ی م   ع یواشر دارد که بار را توز کیخود  یسر  ریز  معروف است،

ندارد؛ اما از دو طرف  یسر  چیپ نیا: (Hanger Bolt) کننده زانیآو .7
)از جنس   زی اتصال دو چ یآن برا  از دو رزوه متفاوت است که یدارا
 .شود ی متفاوت مثل چوب و فلز( استفاده م یها

از  ی محکم هستند و قسمت  ار یها بس چیپ نیا: (Lag Bolt) یر یتاخ .8
 .شفت آن ها رزوه ندارد

مونتاژ   یبا شفت کوتاه برا ی چیپ: (Machine Bolt) نیماش چیپ .9
 .است یقطعات فلز 

توان توسط دو مهره از   ی ندارد و اجزا را م یسر : (Stud Bolt) استاد .10
 .دو سر محکم کرد

در  ی ع یکاربرد وس ی موجود هستند که همگ زیها ن چیاز پ یگر ید انواع
 .صنعت دارند

 و مهره  چیانواع پ شناخت

 .شوند ی نشان داده م  بیانواع باال به ترت  ریشکل ز در
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 ست؟ی شش گوش چ چیپ 2#

آن به شکل   یاست که سر  ی چیپ (Hexagon Bolt) شش گوش چیپ
موجود در بازار  یها چیپ نیتر  جیها، را چیپ نیا  .است ی شش ضلع

است که  نیا چیپ نی ا تیمحبوب ل یدل .دارند ی عیوس ی هستند و کاربردها
آن ها را گرفت و  ی توان سر شش ضلع ی با دست م  ی با انواع ابزارها و حت 

 شتریها ب چی پ نیا یگوشه ها اگر .آن ها را شل و سفت کرد ی به راحت
  شدند و ی م  کینزد رهیشکل دادن به دا ری بود، به مرور زمان و در اثر تغ

  .استفاده کرد شد ی نم یداشتند، از هر ابزار و آچار  یکمتر  یگوشه ها اگر
  یبرا جهیداشته باشند؛ در نت ی بزرگ  اریتوانند اندازه بس  ی ها م چیپ نیا

 .مناسب هستند ز ین نیاتصاالت سنگ
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 شش گوش چی انواع پ 3#

مواد مورد استفاده در   ایدارند که بر اساس رزوه، اندازه   ی ها انواع چیپ نیا
 .شوند ی م یساخت آن ها دسته بند

 .میکن ی ها اشاره م یته بنددس نیادامه به ا در

 (Plain Hexagon Bolt) شش گوش ساده چیپ .1
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  وجود .رزوه ندارد چ،یسر پ نیریشش گوش، قسمت ز چینوع از پ نیا در
آن ها  نی تر مهم تواند داشته باشد که ی م  ی مختلف یقسمت هدف ها نیا

 .و گرفتن ارتعاشات است یر یلرزه گ

 

 (Full Thread Hexagon Bolts) شش گوش تمام رزوه چیپ .2

شود   ی استفاده م  یی رزوه دارد و در جاها چینوع پ نی قسمت شفت ا کل
  ی م  میها فشار را در طول شفت تقس رزوه .رزوه باشد  یکه کل سوراخ دارا

در برابر تنش ها  ی فیرزوه نقاط ضع یوجود، گوشه ها نیا با .کنند
در  نیبنابرا شکست در آن ها وجود دارد؛ احتمال شوند که ی محسوب م 
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  ی م .شود ی رزوه( استفاده م میشش گوش ساده )ن چیاز موارد از پ یار یبس
با سطح اطراف مهم تر از مقاومت   چی پ ی که چسبندگ یتوان گفت در موارد 

 .شود ی تمام رزوه استفاده م  چیباشد، از پ ی برش یدر برابر تنش ها

 

 

 شش گوش چیجنس پ 4#

  .شوند ی فوالد ضدزنگ ساخته م ای شش گوش معموال از فوالد  یها چیپ
  یبرا .داشته باشند ی متفاوت  یروکش ها ایتوانند جنس ها و   ی م البته

برنج و   وم،ی نیآلوم وم،یتانیت  یها را با جنس ها چیپ  نیتوان ا ی مثال م 
  چیدارند که به پ یاز جنس رو ی ها روکش چیپ ی برخ .افتی کیپالست ی حت
 .معروف هستند BZP شش گوش یها
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وجود دارد   (Grade) دیبه نام گر ی اصطالح  یفوالد یها چیدر پ ن،یهمچن
باالتر باشد، کربن   چیپ دیگر هرچه .دهد ی را نشان م  چیپ ی که سخت

  چیکالس پ ای د یگر .دارد یاستحکام باالتر  چیدر فوالد هست و پ یشتر یب
راجع به آن  اطالعات  د،یبخوان چی سر پ یاز رو دیتوان یمورد نظر خود را م
 .دیمناسب کاربرد مورد نظر خود را انتخاب کن چیرا جست و جو و پ

 

 

 Hexagon Bolt اندازه 5#

اندازه آن  چ،ی پ ی طراح  ایمناسب با کاربرد مورد نظر و  چیانتخاب پ یبرا
 .مسئله است  نیمهم تر 
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 :شود ی م  ریشامل موارد ز چیپ کی اندازه

 .شود ی را شامل م چیسر پ  نیر یآن تا قسمت ز ی: از انتهاچیپ طول •
  نیتع ک یزومتریا یرزوه: اندازه رزوه ها معموال به روش ها اندازه •

طراحان قرار  اریو قابل توجه را در اخت ازیمورد ن اطالعات  شود که ی م
به   یو سپس عدد  M هر اندازه با حرف  ستم،ی س نیا در .دهد ی م

رزوه   ی عدد نشان دهنده قطر خارج نیشود )ا ی دنبال آن مشخص م
با قطر   ی، رزوه اM8 شش گوش چیپ مثال .متر است( ی لیبر حسب م

 .متر دارد ی لیم 8 ی خارج
 چیدو رزوه است )گام رزوه کمتر، نشان دهنده پ نیرزوه: فاصله ب گام •

 .تر است( فی ظر

 

 شش گوش چیپ یکاربردها  6#

 :دارند؛ از جمله ی عیوس اریبس یشش گوش کاربردها یها چیپ

 یچوب یو اتصال قاب ها ینجار  در •
 ساختمان، پل، جاده و اسکله ها  یساخت ها ریو ز  ریتعم •
 هینقل لیو وسا خودرو •
 روزمره مانند کشوها  یخانه و کاربردها لیوسا •
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