آشنایی با آببندهای مکانیکی
آتثٌذ ،قطعِ يا ٍسيلِ اي است مِ تا پشمشدى فضاي خالي تيي دٍ سطح ،دٍ هحيط سا اص ّن جذا م ينٌذ .تِ طَسملي آب تٌذّا تِ
دٍ دستِ تقسين هيطًَذ:
 .1آب تٌذّاي استاتيني :دٍسطح ًسثت تِ ّن حشمتي ًذاسًذ.
 .2آب تٌذّاي ديٌاهيني  :دٍ سطح ًسثت تِ ّن حشمت داسًذ مِ ضاهل حشمت دٍساًي ٍ حشمت سفت ٍ تشگطتي هي
تاضذ.
گاّي حشمت تيي دٍ سطح تسياس جضئي است ،اتصاالتاًعطاف پزيش
سيستن ّاي لَلِ مطي اص ايي ًَع است  .آب تٌذ هَسد استفادُ
دس ايي حالت سا آب تٌذ ًيوِ استاتيني )(Semi-Static
يا اًعطاف پزيش ) (Flexibleهي ًاهٌذ.
انواع آب بندها:
آب تٌذّاي استاتيني سا تش پايِ ًَع ،جٌس ٍ ضنل ٌّذس يطاى دستِ تٌذي هي مٌٌذ .هاًٌذ ٍاضشّا ،چسة ّا ٍ...
آب تٌذّاي ديٌاهيني تِ دٍ دستِ آب تٌذّاي دٍساًي ٍ آب تٌذّاي سفت ٍ تشگطتي تقسين هي ضًَذ ،مِ آب تٌذّاي دٍساًي
ًيض تِ دٍ دستِ آب تٌذ ّاي تواسي ٍ غيش تواسي تقسين هي ضًَذ.
 آب بندهای تماسی ): (Contact Seals
تا اعوال فطاس تيي دٍ سطح عول آب تٌذي سا اًجام هي دٌّذ .پنيٌگ،
ًوذّا ،ماسِ ًوذ ،اسپيلت سيٌگ ٍ هناًينال سيل جضء ايي ًَع هيثاضٌذ.
 .1پکینگ  :يني اص پش ماستشدتشيي اًَاع آب تٌذّا دس صٌايع سٌگيي ٍ صٌايع
فشايٌذي اص قثيل پتشٍ ضيوي ،فَالد ،ماغز ٍ ّ...ستٌذ .اص پنيٌگْا دس ّش دٍ
حشمت دٍساًي ٍ سفت ٍتشگطتي استفادُ هيطَد.
 .2كاسه نمد  :دس جاّايي مِ ضفت اص پَستِ خاسج هيطَد ،ماسِ ًوذّا ًصة هيطًَذ .ماسِ ًوذّا ًَعي آب تٌذ
تشميثي ّستٌذ ،تِ ايي هعٌا مِ تِ صَست پشسي جا هيشًٍذ ٍ فٌش حلقَي هَجَد دس لثِ آًْا ًيشٍي فطاسي تِ سطح
ٍاسد هي مٌذ .ايي ًَع آب تٌذّا تذليل داضتي عشض من،
ًيشٍي موي تَليذ هي مٌٌذ ،اص ايٌشٍ دس صٌعت تطَس
گستشدُ اي هَسد استفادُ قشاس هي گيشًذ.
 .3مکانیکال سیل ًَ :عي اص آب تٌذ هي تاضذ مِ تِ صَست هناًيني تَسط هجوَعِ اي اص صفحات ٍ فٌشّا هاًع عثَس
جشياى سيال م يطَد.
 آب بندهای غیز تماسی ): (clearance seals
تذٍى اعوال فطاس ٍ تواس سطحي ،عول آب تٌذي سا اًجام هي دٌّذ .التيشًت ،آب تٌذ ّاي هغٌاطيسي ،تَش ٍ ٍيسنَ سيل
جضء ايي ًَع هيثاضٌذ.
 .1البیزنت :ايي ًَع آب تٌذ عوالَ تا ايجاد لقي تسياس من تيي پَستِ ٍ ضفت ٍ ،ايجاد هسيشّاي هاسپيچ ،آب تٌذي سا اًجام

هي دّذ .ماستشد ايي ًَع آتثٌذ دس تَستيي ّاي تخاس است.
 .2مغناطیسی :دس ايي ًَع آب تٌذ فضاي تيي ضفت ٍ سَساخ تا يل آٌّشتاي ثاتت تحت تأثيش هيذاى هغٌاطيسي است .ايي
فضا تا يل سيال هغٌاطيسي (سيالي مِ حاٍي رسات هغٌاطيسي است پشضذُ است ).تشقشاسي هيذاى ،ضاس ٍ آسايص رسات
هغٌاطيسي عول آب تٌذي سا اًجام هي دّذ.
 .3بوش :آ ب تٌذّاي التيشًتي تا ايجاد هسيشّاي هاسپيچ افت فطاس ايجاد هي مشدًذ ،اها آب تٌذّاي تَضي ،تا ايجاد لقي
من تيي ضفت ٍ پَستِ ،ايي هقاٍهت سا ايجاد هي مٌٌذ .تِ عثاست ديگش اگش التيشًت يل اٍسيفيس تاضذ ،تَش يل لَلِ
است.
 آب بندهای رفت و بزگشتی:
ضاهل ديافشاگن ّا ،آب تٌذ ّاي لثِ اي اًعطاف پزيش ،پنيٌگ ،اُسيٌگٍ ،ايپش ،اسنشيپش ٍ سيٌگ پيستًَْا هي تاضٌذ.
دیافزاگم ها :عثاست اص يل غطاء اًعطاف پزيش اص جٌس االستَهش،
يا االستَهش تقَيت ضذُ تا الياف است .ديافشاگن تشاي حشمت ّاي
سفت ٍ تشگطتي تا مَسس من دس فطاسّاي پاييي ايذُ آل است ً.طتي
دس ايي آب تٌذ دقيقاً صفش است.
لبه ای انعطاف پذیز :ايي آب تٌذّا تِ صَست پشسي دسٍى ضياس
قشاس هي گيشًذ ،فطاسي مِ لثِ داخلي ٍ يا لثِ خاسجي آب تٌذ تِ
ضفت ٍ يا پَستِ ٍاسد هي مٌذ عاهل آب تٌذي است ّ.وچٌيي ايي
آب تٌذّا تِ دليل فشم هقطعطاى يل طشفِ تَدُ ٍ جضء آب تٌذّاي
خَدماس هحسَب هي ضًَذ.
اص هْوتشيي اًَاع آب تٌذّاي خَدماس هي تَاى تِ  UسيٌگK ،سيٌگ V ،سيٌگ ٍ  Cسيٌگ ًيض اضاسُ ًوَد.
 اُرینگ :يني اص سادُ تشيي ٍ پشماستشدتشيي اًَاع آب تٌذ است مِ ّن دس آب تٌذي استاتيني ٍ ّن دس آب تٌذي
ديٌاهيني ماستشد داسد .اُسيٌگ ّا تِ خاطش اسصاًي ٍ اصطناك موي مِ ًسثت تِ تقيِ آب تٌذّاي ديٌاهيني داسًذ ،تسياس
هَسد تَجِ ّستٌذ.
 وایپز و اسکزیپز ّ:ش دٍ دس دستِ گشدگيشّا قشاس داسًذ ،تا ايي تفاٍت مِ ٍايپش تا اًعطاف تيطتشي ماس هي مٌذ .دس
سيستن ّاي دٍساًي تشاي جلَگيشي اص گشد ٍ غثاس ٍ ديگش هَاد هضش ،اص گشدگيشّا استفادُ هي ضًَذ.
هٌاتع  :متاب هقذم ّاي تش آب تٌذي هناًيني
ًَضتِ  :هٌْذس فشضاد ماماًٍذ ،هٌْذس سعيذ سضا ًواصي پَس
ٍ تشخي اص سايتْاي ايٌتشًتي

