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 تیفعال یکه در صنعت فوالد و ساختمان ساز  یافراد ی و مهره ها برا چیپ
انواع  نی از مهم تر ی کی 8.8 چیهستند و پ ی مهم اریبس لیوسا  کنند، ی م
شود با  ی ها باعث م چیها و انواع پ ی ژگ یبا و یی آشنا .ها است چیپ

  ی منیها را کاهش داده و ا  نهیهدفمان، هز یبرا چیپ نی انتخاب مناسب تر 
  یشتر یو به کسب اطالعات ب دیو مهره دار چیپ دیقصد خر اگر .میرا باال ببر

 .دیمطلب همراه ما باش  نیادامه ا در د،یدار ازیدرباره آن ها ن

 

 (Grade 8.8 Bolt) ست؟یچ  8.8 چیپ 1#

  چیحتما نام پ  د،یداشته باش تیسابقه فعال  ی ساختمان  یدر پروژه ها اگر
و پرچ،   میکنار جوش، لح در .به گوشتان خورده است 8.8 چیپ ایخشکه 

اتصال دو قطعه  یروش ها نیتر ی توان جزء اصل ی م  زیو مهره را ن چیپ
  .پرکربن است یو جزء فوالدها دشدهیفوالد تول اژیاز آل 8.8 چیپ .دانست
از   شتریآن، ب اژیاست که درصد کربن در آل یاز فوالد پرکربن، فوالد منظور

استحکامش به  زانی شده و م تیحالت فوالد تقو  نیا در .درصد باشد  0 
مناسب و استحکام   متیق لیدل  به .ابدی ی م  شیافزا ی طرز قابل توجه

در  چیپ نیو پرکاربردتر  نیتوان معروف تر  ی خشکه را م چیباال، پ اریبس
 .صنعت دانست
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 ست؟ یچ چیاستاندارد پ 2#

 ی استفاده م  ایدن ی و مهره در تمام  چیمثل پ  یی که از ابزارها یی آن جا از
آن  یبرا ی استاندارد خاص ،یاز هرگونه اشتباه و ابهام یر یجلوگ یبرا شود،

  یهافاکتور شگریتواند نما   ی استاندارد م هر .شود یها در نظر گرفته م 
  یاستاندارد نیو مهره، معروف تر چیپ نهیدر زم مثال .در قطعه باشد ی خاص

 DIN مراجع است، استاندارد  ی تمام  دییمورد تا ی الملل نیکه به صورت ب
 ی است و تمام  ی آلمان یسازمان استانداردساز  کی  DIN .باشد ی م

 .است  ایمهندسان در سراسر دن دییآن مورد تا  یاستانداردها

 .انتخاب کند ازشیمتناسب با ن ی چ یپ دیبا ی ها، هر شخص چیپ یایدن در
 یبرا ازیمورد ن چیبا پ ریتحر  ز یم کی ساختن  یبرا ازیمورد ن چیپ مثال

دو   نیا متیق .ساختمان کامال متفاوت هستند کی یساختن اسکلت فلز 
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مورد استفاده، کامال   اژیو آل تی فیاستحکام، ک زانی م لیبه دل زیقطعه ن
  نهیدر هز یی صرفه جو نیو همچن  ازتانین نی تام یبرا  پس .متفاوت است

 .دیداشته باش یی ها آشنا چیبا استاندارد پ دیها، حتما با

ها و   ی ژگ یتوان تمام و ی م  و ستین ی قاعده مستثن  نیاز ا زین 8.8 چیپ
 .کرد ی بررس DIN استاندارد  قیخشکه را از طر چیخواص پ

 

 ست؟ ینماد چ چیدر پ 8.8 دی گر  3#

در  8.8شماره   ای 8.8 دیکرده باشد که گر ریسوال ذهنتان را درگ نیا دیشا
 ایها به کالس ها  چیپ ،یاستاندارد آلمان طبق .ستینماد چ 8.8 چیپ
 .شوند ی م  میتقس  ی مختلف یدها یگر

 :باشند ی م  ریموارد ز DIN ها طبق استاندارد چیکالس پ نی تر  معروف 

• 3.0 
• 4.0 
• 4.8 
• 5.0 
• 5.8 
•  0.8 
• 7.8 
• 8.8 
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• 9.8 
• 1 .9 
• 12.9 

 

شده   لیاست و از دو بخش تشک ی عدد اعشار  کی چی هر پ دیگر  نیبنابرا
 :است

  ای ی پ اعشار، نشان دهنده حداکثر استحکام کشش سمت چ  عدد .1
آن   از .است چیپ (Tensile Strength) یی نها ی استحکام کشش

 (Mega Pascal) ها با واحد مگاپاسکال چیکه استحکام پ  یی جا
 .مگاپاسکال است   8، 8.8 چیپ ی کشش  استحکام شود، ی م  ی بررس

  نیدر ا مثال .است چیدوم نشان دهنده حداکثر مقاومت پ عدد .2
 میخودش، شروع به تسل ی درصد استحکام کشش  8در  چیمورد، پ
وارد  چیمگاپاسکال به پ  04معادل    یی رویاگر ن یعنی کند؛ ی شدن م
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در  تاینها  شکل دادن کرده و رییشروع به خم شدن و تغ چیشود، پ
 .زدیر ی فرو م شده و سازه  ی مگا پاسکال متالش   8

  نییمهندسان و طراحان سازه پس از انجام محاسبات و تع بیترت  نیا به
  یاز رو ی خودشان را به سادگ از یمورد ن جیتوانند پ  ی وارده، م یروهاین

 .طبق استانداردها انتخاب کنند دیگر ایکالس 

 

را  8.8 چیبزرگ تر، پ  یها ج یپ یبه جا دی چرا با 4#
 م؟یانتخاب کن

  .مگاپاسکال است 595به سازه شما  ی طبق محاسبات، بار اعمال  دیکن فرض
 نی مناسب تر 8.8 چی، پ(Safety Factor) نانیاطم بیافزودن ضر با
سوال را مطرح   نی ا یاست عده ا ممکن .پروژه شما خواهد بود یبرا نهیگز

  چرا استفاده کرد، 12.9  ای 9. 1مثل   یتر  یقو چیتوان از پ  ی م  ی کنند که وقت
 .ساده است اریجواب بس م؟یخشکه استفاده کن چیاز پ دیبا

  زانیهمان م به د،یاستفاده کن یتر  یبزرگ تر و قو چی از پ دیبخواه ی وقت
اسکلت  کیدر  اگر .دیاستفاده کن زین یبزرگ تر  یاز مهره و واشرها دیبا

  چیپ یبه جا دیبخواه و دیداشته باش ازین چیپ   5مجموعا به  یفلز 
درصد  35شما  یها نهیحداقل هز د،یاستفاده کن 12.9 چیخشکه از پ

از مناسب   ی بهتر است طبق اصول مهندس  پس .افتیخواهد  شیافزا
 .ابندین شی افزا لیدل ی شما ب  یها نهیتا هز دیقطعه استفاده کن نی تر
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 8.8 چیپ یکاربردها  5#

  یخشکه در پروژه ها چیمثل پ ی بزرگ و مستحکم یها چیاز پ ی طور کل به
است و در  ادیز  اریبه سازه بس ی اعمال یرو ین شود که ی استفاده م  ی نیسنگ

خواهند   ریو جبران ناپذ ادیز اریبس یصورت شکست سازه، خسارات احتمال 
 .بود

اشاره  ریتوان به موارد ز ی م 8.8 چیموارد استفاده از پ نی جمله مهم تر از
 :کرد

 یبا اسکلت فلز  یی ها سازه •
 خودرو  موتور •
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 تندرو یقطارها لیر •
 ها  تونل •
 ها پل •

 

 چی مختلف پ یقسمت ها 6#

 نیاز ا زین 8.8 چیشوند و پ ی ساخته م ی مختلف یها از قسمت ها چیپ
  ی م لیتشک ی کسانی یها از قسمت ها چیپ ی تمام .ستین ی قاعده مستثن 

استحکام   زانیدر م یادیز ریتاث چ یهر قسمت، قطر و طول پ زیسا .شوند
 .دارد

ساخته   ریز یاز قسمت ها  چیپ د،ی کن ی مشاهده م  ریطور که در تصو همان
 :شود ی م

 (Head) چیپ گل .1
 (Radius) چیپ شعاع .2
 (Shank) ی اصل بدنه .3
 (Nominal Length) ی اسم  طول .4
 (Runout) انتها .5
 (Nut) مهره .0
 (Thread) رزوه .7
 (Grip Length) ی اصل بدنه طول .8
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 (Thread Length) رزوه طول .9

 

 

 ست؟ یشش گوش چ چیمنظور از پ 7#

  یاز قسمت ها چیهر پ د،یگونه که در قسمت قبل مالحظه کرد همان
را  چیپ کیکه استحکام  ی عوامل نی تر  مهم .درست شده است ی مختلف

 :کنند عبارت اند از ی م  نیی تع

 چ یپ گل .1
 رزوه  طول .2
 چیپ دیبه کار رفته در تول ماده .3

که قسمت   دی شو ی متوجه م  دیندازیب ی نگاه 8.8 چیبه قسمت گل پ اگر
توان   ی ها م چیانواع پ ریسا از .دارد ی حالت شش ضلع چیپ نیا یی انتها
صحبت از   ی وقت پس .ته گرد اشاره کرد یها چیو پ ی ضلع 5 یها چیبه پ
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  .است ی شش ضلع چیکه گل پ دیبدان دیشود، با ی م ی شش ضلع چیپ
 ی لیاز نظر اندازه خ ی شش ضلع  یها چی در پ چیطول رزوه و گل پ اصوال
کند،   ی م  نییرا تع چیپ یی که استحکام نها ی اصل فاکتور ندارند و ی تفاوت
 .است چیپ دیبه کار رفته در تول ه یمواد اول ای الیمتر 

کربن در  زانیچه م هر م،ی اشاره کرد زیمطلب ن یطور که در ابتدا همان
 .خواهد بود  شتریب چیباالتر باشد، استحکام پ اژیآل
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دقت   یبه چه موارد 8.8 چیپ دی هنگام خر  8#
 م؟ یکن

وجود   ادیدر تعداد ز 8.8 چیپ رینظ یی ها چیباال، پ متیق لیبه دل معموال
  کیبه  دیحتما با دیمدل قطعات استفاده کن نیاز ا دیبخواه اگر ندارند و

به چند  دیثبت سفارش با هنگام .دیسفارش ساخت بده ،ی دیشرکت تول
  مهم .دینشو  ی احتمال  یها انیتا بعدا دچار ضرر و ز د ینکته مهم دقت کن

مهره و واشر   زی است که سا  نیا دیدر نظر داشته باش دی که با ینکته ا نی تر
مهره با  زیصورت عدم تطابق سا در .داشته باشد ی همخوان  چیپ زیبا سا

حتما در مورد درصد کربن  نیهمچن .دی شو ی م  ی دچار خسارت هنگفت چ،یپ
 .دیکن دیها به شرکت سازنده تاک چیو تعداد پ اژیآل
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