
 

پیچ شش گوش خشکه 8.8 چیست؟
امروزه پیچ های مورد استفاده در صنعت و سازه ها، دارای کالس یا گرید هستند. در واقع عدد 8.8 نشانگر کالس
است.این نوع پیچ در گروه پیچ های شش گوش قرار میگیرد و عمدتا از جنس خشکه است.
این نوع پیچ در دسته پیچ های مقاوم با درجه متوسط به باال قرار میگیرد به همین علت در بسیاری از پروژه
های صنعتی و برخی سازه های ساختمانی از این نوع پیچ استفاده میشود
البته پیچهای گرید 10.9 و 12.9 نسبت به این نوع پیچها، دارای استحکام بیشتری هستند و قیمت بیشتری
دارند و اغلب مواقع در سازه ها و مراکزی مورد استفاده قرار می گیرند که نیاز به استحکام بسیار باالیی
دارند.
پیچ 8.8 بر حسب سایز دارای انواع گسترده ای هستند و قطر اسمی آن ها از 5 تا42  میلی متر متغیر است.
حتی قطر مغزی و مساحت بدنه آنها متفاوت است.

 

  در ابعاد متفاوت با کمترین قیمت و بیشترین کیفیت درانواع مختلف پیچ و سفارش پیچ شش گوش خشکه 8.8
فروشگاه اینترنتی بولتزلند

 

اندکی درباره استاندارد های پیچ و مهره
ASTM  و  DIN ، آنها معیارهای اساس بر ... و ساختمانی های پیچ انواع که هستند پرکاربردی استاندارد دو
تولید شده و عرضه می شوند. امروزه استانداردهای دیگری نیز در دنیای پیچ و مهره ها مورد استفاده قرار می
گیرند (از جمله استانداردهای ANSI، ISO، IEC، BSI) اما دو استاندارد ASTM  و  DIN  در بسیاری از کشورهای
دیگر جهان از جمله ایران پذیرفته شده اند و اکثر پیچ و مهره ها جهت مصارف ساختمانی از پیچ و مهره های
تولید شده این استانداردها انتخاب می شوند.

 

آیا استاندارد DIN یک منبع و معیار مطمعن برای تولید
پیچ و مهره است؟
پاسخ این سوال قطعا بله!استاندارد DIN (مخفف Normung für Institut Deutsches) موسسه ملی
استاندارد آلمان و شاخه ISO در این کشور می باشد. این مجموعه در سال ۱۹۱۷ با عنوان
Normenausschuß der deutschen Industrie پیشوند با را خود استانداردهای نخستین و شد تاسیس
NADI به آن عنوان ۱۹۲۶ سال در ،غیرصنعتی استانداردهای تدوین و مجموعه این گسترش با .نمود ارائه
Deutscher Normenausschuß رسمی کننده تدوین بعنوان آن شدن شناخته با ۱۹۷۵ سال در .کرد تغییر
استانداردهای ملی آلمان، عنوان آن برای باری دیگر به Normung für Institut Deutsches تغییر یافت و از
آن پس استانداردهای آن با پیشوند DIN ارائه می گردند. این موسسه قدیمی استانداردهای آن امروزه در
سراسر دنیا مورد استفاده قرار میگیرد و با بیش از ۳۰٬۰۰۰ عنوان استاندارد تقریباً تمامی جوانب تکنولوژی را
در بر میگیرد.
استانداردDIN آلمان جزو استانداردهای سخت گیرانه در دنیا میباشد که اکثر تولید کنندگان بزرگ دنیا از این
استاندارد برای تولید محصوالت خود استفاده مینمایند.

 

https://boltsland.com/fa/category/6/%D9%BE%DB%8C%DA%86/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%D8%B4%D8%B4-%DA%AF%D9%88%D8%B4/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%D8%B4%D8%B4-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D9%87-88
https://boltsland.com/fa/category/1/%D9%BE%DB%8C%DA%86
https://boltsland.com/fa


چه تفاوتی میان پیچ های تمام دنده و نیم دنده وجود
دارد؟
آخرین بخش از این مقاله به این عنوان اختصاص دارد!شما را دعوت میکنیم تا مقاله ای که قبال در این باره در
بولتزلند تهیه شده بخوانید:
چرا برخی پیچ ها تمام رزوه و برخی نیمه رزوه هستند؟

 

در انتهای مطلب قصد داریم کاتالوگ پیچ شش گوش خشکه 8.8 تمام رزوه را جهت استفاده شما عزیزان قرار
دهیم.

https://boltsland.com/fa/article/18/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF




 

با ما تماس بگیریددر صورت وجود هرگونه سوال 

امیدواریم این مطلب مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد.با تشکر از همراهی شما
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