




במצגת היום

ט הטכנולוגיה והקטלוגים'ג-סיל•

הנתונים הנדרשים לאטימה טובה•

הכרת חומרים•

מפיתוח אב טיפוס לייצור סידרתי•

מבחר מייצג של פרופילים וכשלים באטימה•



השיטהיתרונות 

מידות האטם ניתנות לבחירה•

גיאומטריית האטם ניתנת לבחירה•

זמן יצור במכונה תוך דקות•

אין צורך בתבנית•

חומר האטם ניתן לבחירה•



:ט מאפשר'ג-בסילהידע 

בחירת הפרופיל והחומר המתאימים ביותר•

פיתוח צורות גיאומטריות לא סטנדרטיות ובחירת  •
חומרים נוספים

 out)חיבור הידע בחברתנו עם אפשרויות יצור חיצוניות •
sourcing)



שלבי הייצור

:מלאמכשל אטימה עד לפתרון 

הגדרת הכשל או הצורך1.

התאמת הפתרון2.

.משלוח, הוראת ייצור, אישור הזמנה, הצעת מחיר3.



שלבי הייצור

:מלאמכשל אטימה עד לפתרון 

הגדרת הכשל או הצורך1.

התאמת הפתרון2.

.משלוח, הוראת ייצור, אישור הזמנה, הצעת מחיר3.



הגדרת הכשל או הצורך
:נתונים נדרשים

מידות הברזל•

לחץ•

טמפרטורה•

מהירות וכיוון תנועה•

חומרים הבאים במגע עם האטם•



:התאמת הפתרון תכלול

פרופיל האטם•

מידות האטם•

חומרים מהם מיוצר האטם•



סוגי פרופילים



















:תכונות של אטמים

גמישות•

קשיחות•

"זיכרון"-לחזרתיותנטיה•

רכות-קשיות•

עמידות בטמפרטורות•

עמידות בשחיקה•



חומרים למערכות אטימה

פוליאוריטןאלסטומרימשפחת •

הגומי  אלסטמורימשפחת •
(acrylonitrile butadiene rubber)

תרמופלסטיםחומרים •

חומרי הטפלון•

והאצטלחומרי הניילון •



:הפוליאוריטניםתכונות כלליות של 

תכונות מכניות מעולות•

גמישות וקשיחות•

עמידות גבוהה לשחיקה•

עמידות לתנאי סביבה•

למימדיםיכולת חזרה •

ובאקסטרוזיהעמידות בלחצים גבוהים •

מתאימים בדרך כלל למערכות הידראוליות•



תכונות כלליות של קבוצת הגומי

גמישות רבה באטימה•

:  מגוון רחב של חומרים בעלי תכונות שונות כגון •

.עמידות בחום וחומרים כימיים שונים



קבוצת הגומי

הדראוליםשימושים - NBRגומי רגיל •

•H-NBR
•EPDM
•VITON
•ECOSIL



PTFEקבוצת הטפלון

הטפלון הינו שרשרת של אטומי פחמן עם קצוות פלואור  •

(הלוגנים)

.עמיד בפני חומרים כימיים רבים, הטפלון חומר אינרטי•

יכולת לעבוד בסביבה יבשה ללא , תכונות שימון עצמיות•

.שימון

.עמידות בפני טמפרטורות גבוהות•



(POM)והאצטל( פוליאמיד)קבוצת הניילון 

מסוגלים לספוג עומסים•

משמשים בעיקר לעמידה בכוחות המתפתחים בבוכנות  •

(מובילים, טבעות גיבוי)

עמידות לחומרים כימיים רבים•



ECO materials – Elastomeric materials

Elastomer NBR HNBR FKM EPDM MVQ TPU

Tear strength C B C C D A

Compression set A B B A A B

Impact resilience B B D A A A

Abrasion resistance B B C C D A

Oil resistance (Mineral oil) B A A D B A

Gas permeability B A A C D B

Weathering resistance C B A A A A

Flame resistance D C A D B C

Temperature resistance C B A B A C

Rating:            Excellent               Good                    Poor      Not recommended

A B C D



ECO materials – Mechanical properties
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קשיות

ניתן לעיצוב כך  / קשיח/עד כמה החומר  רך

על אזור האטימה ולאטום" להימרח"שיוכל 

מבוצע על ידי לחיצת פין אל דגם של החומר  
.ומדידת עומק החדירה



רכות-מבחן קשיות 

Shore D

Shore D

Shore A



התארכות עד קריעה

מבחן המקנה מידע לגבי יכולת ההימשכות של  

יכולת התארכות גבוהה עשויה  . החומר עד לקריעתו

להעיד על גמישות גבוהה ויכולת עמידה בכוחות  

.ולחצים גבוהים
להלן השוואה בין חומרים שונים



התנגדות לקריעה

מבחן שבודק כמה כוח צריך להפעיל כדי  

.לקרוע חריץ בחומר

החומר  , ככל שהערך המתקבל גבוה יותר

ואקסטרוזיהעמיד בפני קריעה 



תרשים מבחן התנגדות לקריעה



(מקדם אלסטיות)מודול אלסטיות 

של  ( או הקשיחות)מודד את האלסטיות 
כלומר איזה כוח יש להפעיל כדי  , החומר

.  לגרום להתארכות ביחידת אורך של החומר
דרוש כוח רב  , ככל שערך המודול גבוה יותר

.יותר לגרימת התארכות או עיוות של החומר
,  בתחום האלסטי, לאחר סיום הפעלת הכוח

.החומר חוזר למידותיו הקודמות

חומר בעל מודול אלסטיות גבוה  –באטמים 
.  מתאים לעמידה בלחצים גבוהים יותר, יותר



מאמץ כניעה של החומר

כדי  , הכוח אותו צריך להפעיל על החומר

שיימתח מעבר לכושר האלסטיות שלו  

ויתחיל להימשך ולהתארך באופן שכאשר  

החומר לא יחזור  , תיפסק הפעלת הכוח
למידותיו הקודמות  





וגומיפוליאוריתןמעוות של -עקומת מאמץ
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מתקן לבדיקת מתיחה



התאוששות מלחיצה לאורך 

זמן

compression set

באופן קבוע למשך  , מסוייםלוחצים דגם של חומר בעומס , בניסוי זה
.  מסויימתמספר שעות בטמפרטורה 

אידאלי אמור להתאושש ולחזור למידותיו המקוריות  אלסטומריחומר 
.כשמסירים את העומס

למימדיומעשי מתפרק ומשתנה כל הזמן ואינו חוזר אלסטומר
.הראשוניים

כמה נשאר לחומר כדי לחזור למידה  –התוצאה של מבחן זה 
ככל שקטן  . מספר יחסי באחוזים–הקודמת ביחס לגודלו הקודם 

.טובות יותרהאלסטומרכך תכונותיו של , יותר



compression setבדיקת 



עמידות בשחיקה

מבחן זה נועד לבדוק עד כמה החומר עמיד  
.  בשחיקה פיזית

במבחן שוחקים דוגמה של החומר על גבי  
"  נייר זכוכית)"אברזיביגלגל העשוי מחומר 

,  למשך מרחק מסוים, (בעל תכונות מוסכמות
הנפח  . ובודקים כמה נפח נשחק מהחומר

.נמדד במילימטרים מעוקבים
כך , ככל שתוצאתו של החומר נמוכה יותר

.עומד טוב יותר בשחיקה



המשמעות של עמידות בשחיקה

,  מנגב הבא במגע עם פני שטח מחוספסים

.או לכלוך קשה ויבש

.אטם הנע מול פני שטח לא חלקים



מבחן לבדיקת שחיקה



מתקן למבחן שחיקה





טמפרטורת עבודה

תחום טמפרטורה בו החומר אינו מאבד  

אינו  )מתכונותיו הפיסיקליות והכימיות 

(.מתפרק ואינו נמס
°cעד’בטמפמערכות הידראוליות עובדות 

70.
(מינוס)-c°50-מערכות מוטסות עובדות ב

תהליכית  / כימיה, המזוןבתעשיתמערכות 
מסויימיםגבוהה בתהליכים ' עובדים בטמפ



טמפרטורת עבודה

תחומי טמפרטורות עבודה
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טמפרטורה גבוהה

טמפרטורה נמוכה
ECOPUR 110 -30

H_ECOPUR 110 -20

T_ECOPUR 110 -50

גומי NBR 100 -30

-גומי VITON 200 -20

H NBR 150 -25

ECOSIL 200 -60

EPDM 150 -50

טפלון VIRGIN 260 -200

טפלון מחוזק 260 -200



כשלים באטימה
Aggressive environments in combination with increased
temperatures

are influencing the elastomers physically and chemically

physical effects chemical effects



















!תודה על ההקשבה

!ט'ג-תחשוב סיל? אטםצריך 

ישראלט 'ג-סיל
פתרונות אטימהתכנון 

הנגב. נ.ד, קיבוץ שובל

08-9919666


