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 מפתח לבדיקת הדו"ח

 הערות אטמים ברגים ומיסבים ניקוד סעיף

  5 5   ותאור השלבים מטרות הניסוי

   5  שרטוט ברגים משלושה תקנים שונים

   5  דוגמאות לשימוש בתבריגים

   11  תפקיד המיסב

   5  סוגי מיסבים

   5  סוגי הברגים בהם נעשה שימוש בניסוי
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 הוראות בטיחות:
 

  גבוהים.המעבדות הן שטח תפעולי המשופע בעצמים חמים וזרמי חשמל 

 מסגל עובד במקום נמצא כאשר רק במעבדה לעבוד לסטודנטים מותר 

 .המעבדה ו/או מדריך מוסמך אשר מודע לניסוי אותו הם מבצעים 

 במעבדה.  לעשן או לשתות ,לאכול אין ושתייה. מזון למעבדה להכניס אין
המעבדה )המעבדה היא שיעור לכול  בתוך סלולריים בטלפונים אסור להשתמש

  דבר(

 חובה לאסוף את השער בכניסה לכל חדר מעבדה או ניסוי  -לבעלי שיער ארוך
 ולהכניסו מתחת לחולצה

 אין לעבוד עם שרוולים ארוכים ולא רכוסים ו/או בגדים רפויים 

 היינו נעלים סגורות באופן מלא גם  -סגורות עם נעליים יגיע סטודנט  שלא
המעבדה  לבצע יוכל ( לאמלפנים )אצבעות רגליים( וגם מאחור )קרסול חשוף

 " למעבדות"CROCSאין להגיע עם נעלי  -ולא יקבע לו שיבוץ מחדש. הערה

 עם יש להתייעץ חשש בהפעלה של מערכת הניסוי או ספק של מקרה בכל 

חל איסור חמור על הפעלת מערכות ניסוי ללא  .האחראי הסגל איש או המדריך
 אישור טכנאי או מדריך ו/או במידה ויש ספק או חשש.

 לא יקבע מועד שיבוץ חדש לסטודנט אשר לא ימלא חובות אלו 

 

 

 ציוד שאינו בשימוש,  -הקפד על סביבת עבודה נקייה
 החזר אותו למקומו.

  הקפד על מרחק סביר של מכלולים כבדים מקצה
 השולחן

 הברג בעדינות ובכלי המתאים כל הברגה 

 .לא יודע כיצד להפעיל? קרא למדריך או טכנאי 

 שמור על כל חלק והחזירו למקומו. 
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 : הקדמה

שלושת אלמנטים אלו: ברגים, אטמים, ומיסבים הנם בין האלמנטים הנפוצים ביותר בתעשייה בתחום המכונות ואין מהנדס 

להכיר לעומק את אופן השימוש באלמנטים אלו. החומר התיאורטי והמעשי לשימוש שאינו חייב העוסק בתכן כלשהוא 

באלמנטים מפוזר לאורך התואר במספר קורסים וביניהם סטטיקה, חוזק, זרימה, תיכון מכונות, טריבולוגיה ועוד . אין 

מנטים אלו אלא לספק מטרת מעבדה זו להקנות לסטודנטים ידע מעמיק לכל תחומי הידע הנדרשים על מנת להשתמש באל

ם עיקריים כאשר ברגים ומיסבים הכרה טובה של האלמנטים ועולם המושגים הקשור בהם. המעבדה מחולקת לשני חלקי

 אטמים מהווים את מוקד החלק השני.החלק ראשון ואילו מוקד ווים למעשה את מה

קשור לברגים מיסבים ואטמים אשר סטודנט המגיע לבצע את המעבדה חייב להכיר מבעוד מועד את הידע התיאורטי ה

יפורסם באתר הקורס. במהלך המעבדה לא יעבור המדריך על נושאים תיאורטיים אלא בנקודות ספציפיות הקשורות 

 למעבדה עצמה . המעבדה תתמקד במספר אספקטים משמעותיים שעל כל סטודנט להנדסת מכונות להכיר .

ריך ולבצע עבודה עצמית תוך העזרות במדריך המעבדה ובחומר במהלך המעבדה יידרשו הסטודנטים להכיר את התד

 התיאורטי אותון קראו מבעוד מועד.
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 גים ומיסביםרב

 מטרת המעבדה .א
 הכרת סוגי הברגים והתקנים הקיימים. .1

 הכרת סוגי המיסבים הקיימים. .2

 .התמודדות עם אופן זיהוי ברגים .3

 הכרת סוגי אטמים אופן הרכבתם ושימושיהם השונים. .5

 משנהמטרות  .ב
 .ת הניסוי תוך הבנת שרטיטי ההרכבההתמודדות עם הרכבת מערכ .1

 עריכת ניסוי באופן עצמאי והסקת מסקנות. .2

 .הכרת מבנה הבוכנה .3

 

 מבוא .ג

ברגים, ומיסבים הנם בין האלמנטים הנפוצים ביותר בתעשייה בתחום המכונות ואין מהנדס העוסק בתכן כלשהוא שאינו 

באלמנטים אלו. החומר התיאורטי והמעשי לשימוש באלמנטים מפוזר לאורך התואר  חייב להכיר לעומק את אופן השימוש

במספר קורסים וביניהם סטטיקה, חוזק, זרימה, תיכון מכונות, טריבולוגיה ועוד . מטרת מעבדה זו לתת לסטודנטים את 

טודנטים כיצד מייצרים האפשרות להכיר את אופן פעולתם ושימושיהם השונים של אךמנטים אלו. במעבדה זו ילמדו הס

הסטודנטים יכירו מהו המיסב איזו בעיה הוא בא לפתור ומהם סוגי ברגים, מהם שימושיהם ומהם התקנים השונים הקיימים.

כמו כן יצטרכו הסטודנטים להרכיב בעצמם את מערכת הניסוי תוך זיהוי הרכיבים השונים של  המיסבים השונים הקיימים.

 דם במערכת. הסטודנטים יבצעו ניסוי הממחיש את יתרון השימוש במיסבים.המערכת אופן הרכבתם ותפקי

 

 ציוד המעבדה .ד

 .תדריך מעבדה מנויילן .1

 .תיק שרטויטים של מערכת הניסוי .2

 ציוד מדידה: קליבר, סרגל, מד זווית, סרגל הברגות. .3

 מערכת הניסוי על חלקיה השונים לפי רשימת החלקים המופיעה בתיק השרטוטים. .5

 מתאימים:סט מברגים, מפתחות אלן, מפתח ברגים, פלייר לטבעות קפיציות.כלי הרכבה  .5

 

 

 מהלך המעבדה .ה

 .בנושא ברגים ומיסביםלקרוא באתר הקורס בתיקייה חומר לימודי , יש לפני ההגעה למעבדה .1

, תקנים שונים, שימושים  סוגי ברגיםבנושאים:  , המדריך יזכיר ויציג מיידע נוסף תחילהב .2

 בים, שימושים שונים.שונים, סוגי מיס

תכיר את אופן אופן הייצור של ברגים והברזות פנימיות תוך התמקדות בכלים השונים הקבוצה  .3

 המשמשים לכך.
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 .הקבוצה תתנסה בייצור בורג והברזה פנימית בהנחיית המדריך .5

בתיק הקבוצה תרכיב את מערכת הניסוי באופן עצמאי על פי שרטוטי ההרכבה המופיעים  .5

 השרטוטים. 

הקבוצה תבצע ניסוי למדידת הכוחות הנדרשים להנעת גוף הנח על משטח ללא מיסבים ועם  .6

 מיסבים.

 

 אופן הרכבת מערכת הניסוי  .ו

מערכת הניסוי במעבדה בנושא ברגים ואטמים הינה מערכת בה מונחים שני בלוקים ממתכת על משטח המוטה בזווית 

 מונח על מיסבים לינאריים.  כאשר אחד בלוקים מונח ישירות על המשטח ואילו השני

 

הינה מערכת ניסוי הבאה לאפשר לסטודנט להתנסות בהרכבת מערכת מכאנית על פי  ”ברגים ומיסבים“מערכת הניסוי 

שרטוטי הרכבה. על הסטודנטים להרכיב את מערכת הניסוי באופן עצמאי תחת השגחת מדריך המעבדה ועל פי שרטוטי 

 ההרכבה המיוצרים.

ה כל מערכת הניסוי מורכבת ממספר תת מערכות כאשר לכל תת מערכת שרטוט הרכבה משלה. על לנוחות ההרכב

הסטודנטים להרכיב כל תת מערכת לפי שרטוט ההרכבה המתאים כאשר על הסטודנטים לאתר תחילה את כל החלקים 

 .הדרושים להרכבת תת המערכת

 בכח מיותר החלקים נבדקו והם מתאימים אחד לשני.אם בורג לא מתברג או חלק איננו מתאים אל תשתמש  -שים לב
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 הוראות ביצוע הניסוי .ז

 לאחר הרכבת המערכת המדריך יוודא כי המערכת מורכבת כראוי ויאשר את השימוש בה. .1

 11-51קבעו באמצעות בורג ההרמה אז זווית המערכת בזווית כלשהיא על פי בחירתכם ) .2

 מעלות(.

 הזווית.מדדו את הזווית המדויקת באמצעות מד  .3

 תלו משקולות על חוט כפי שמתואר באיור לעייל עד שהמשקולת תחל לנוע  .5

לפחות( רשמו את המשקל הנדרש  3חזרו על הפעולה עבור כל אחד מן הבלוקים מספר פעמים ) .5

 להנעת הבלוקים בכל נסיון. 

 

 הוראות ביצוע הדו"ח .ח

 הציגו את מטרת המעבדה .6

 הציגו את שלבי ביצוע מעבדה  .7

 השאלות הבאות:ענה על  .8

על הסטודנטים  –למידות ברגים מכל תקן  הדוגמותן  מנו שלושה סוגי תקנים לברגי מכונה .א

 .לשרטט ביד חופשית או באופן ממוחשב את הברגים

 מנו שלושה סוגי תבריגים שונים ומהו שימושו האפשרי של כל סוג תבריג . .ב

 הביאו דוגמאות לשימוש בשלושה סוגים של ברגים ברגים. .ג

 אזו בעיה הוא בא לפתור?. –ענו על השאלה: מהו תפקידו של המיסב  .ד

עליכם לצרף תמונה או  –חמישה סוגים של מיסבים ותן דוגמא לכל סוג של מיסב  ציינו .ה

 שרטוט של כל מיסב ולציין את שימושיו האפשריים.

 את כל סוגי הברגים בהם נעשה שימוש במערכת הניסוי. ציינו .ו

 בים בהם נעשה שימוש במערכת הניסוי.את כל סוגי המיס ציינו .ז

מצאו דף הקטלוג על פיו ניתן לרכוש את המיסב הכדורי ודף הקטלוג על פיו ניתן לרכוש את  .ח

 המיסב הליניארי )אין חשיבות לחברה(.

 .מביצועו מסקנותהתוצאות הניסוי ו הציגו את .ט

 

 

 .כתבו סיכום בו הציגו מה לדעתכם למדתם מן המעבדה  .9
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 אטמים

 המעבדה מטרת .א
 הכרת סוגי אטמים ושימושים שונים. .1

 

 מטרות משנה .ב
 עריכת ניסוי באופן עצמאי והסקת מסקנות. .1

 הכרת מבנה הבוכנה. .2

 

 מבוא .ג

בכל מערכת מכאנית העושה שימוש בזורם כלשהוא גז או נוזל מורכבים אטמים המתוכננים כך שיגבילו את יכולת הזורם 

האטמים הינם רבים ומגוונים כמו השימושים אליהם הם מיועדים. בעוד חלק מן לנוע ממקום למקום בתוך המערכת. סוגי 

של  האטמים מיועדים לאפשר שמירה על הנוזל בתוך נפח כלשהו חלקם אף מיועדים לעשות זאת תחת תנאים קיצוניים

של מהנדס המכונות  . נושא האטימה נופל בדרך כלל תחת תחומווכו' שחיקה דינאמית מהירהלחץ, איכול מחומרים כימיים, 

ם לתחום והוא זה שיתן את המענה והפתרונות המתאימים. המעבדה בנושא אטמים ומיסבים מיועדת לחשוף את הסטודנטי

להתקל. במעבדה יתמקדו הסטודנטים בבוכנה פניאומטית, יכירו את מבנה הבוכנה, יבחנו את  האטימה ולבעיות בהן ניתן

 ה ויתנסו בהרכבת בוכנה.סוגי האטמים בהם נעשבה שימוש בבוכנ

 

 ציוד המעבדה .ד

 .תדריך מעבדה מנויילן .1

 .של הבוכנה שרטוט  .2

 .ציוד מדידה: קליבר, סרגל .3

 .בוכנה .5

 סט אטמים .5

 מפתחות אלן .6

 וסט המחובר ללחץ עבודה ומחברים מתאימים. .7

 

 מהלך המעבדה .ה

 .אטמיםלקרוא באתר הקורס בתיקייה חומר לימודי בנושא , יש לפני ההגעה למעבדה .7

סוגי אטמים, אופן הרכבת אטמים, שימושים בנושאים:  , המדריך יזכיר ויציג מידע נוסףתחילהב .8

 .שונים, מבנה הבוכנה 

טי ההרכב ירכיבו לפי שרטו –הסטודנטים יקבלו בוכנה מפורקת ללא אטמים ובאופן עצמאי  .9

 אותה.

 ללא אטמים.לאחר ההרכבה יחברו הסטודנטים את הבוכנה לווסת הלחץ ויבדקו את פעולתה  .11

 הקבוצה תפרק את הבוכנה ובאמצעות המדריך תרכיב אטמים מתאימים לבוכנה. .11
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 את פעולתה כעת. פעם נוספת עם האטמים החסרים ויבחנוהסטודנטים ירכיבו את הבוכנה  .12

 

  מבנה הבוכנה ואופן ההרכבה .ו

 :בשרטוט הבא מוצגים חלקי הבוכנה השונים 

 

 . ההרכבהיש להרכיב את הבוכנה לפי שרטוט 

 יש לשים לב שכל החלקים נמצאים במקומם לפני הידוק הברגים. 

 יש להדק את הברגים בעדינות .

 

 אם בורג לא מתברג או חלק איננו מתאים אל תשתמש בכח מיותר החלקים נבדקו והם מתאימים אחד לשני. -שים לב

 

 הוראות ביצוע הדו"ח .ז

 .הציגו את מטרת המעבדה .11

  .מעבדהההציגו את שלבי ביצוע  .11

 על השאלות הבאות: ענו .12

על הסטודנטים לשרטט ביד  – סוגמכל  אטמיםלמידות  דוגמה ותנו אטמיםמנו שלושה סוגי  .א

 .חופשית או באופן ממוחשב את האטמים

תמונות או שרטוטים של מתקנים  יש לצרף -אטמיםהביאו דוגמאות לשימוש בשלושה סוגים  .ב

 .)לא מן המתקנים במעבדה(  עליהם מורכבים אטמים

 אזו בעיה הוא בא לפתור?. – : מהו תפקידו של האטםענו על השאלה .ג
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 תארו את אופן עבודת הבוכנה אותה הרכבתם. .ד

שרטטו את האטמים  –בוכנה אותה הרכבתם בבהם נעשה שימוש  אטמיםציינו את כל סוגי ה .ה

 .והסבירו את עקרון פעולתם

 . ים תתפקד כראוי ואם לא מה לדעתם יפגע בפעולתהענו על השאלה: האם בוכנה ללא אטמ .ו

 

 כתבו סיכום בו הציגו מה לדעתכם למדתם מן המעבדה .13
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 : חומר לימודי בנושא ברגים 1נספח 

 מונחים והגדרות : .א
הכוונון, הבורג הינו אחד החלקים החשובים בפרקי מכונות. בין תפקידיו הרבים נמצא את החיבור, האטימה ההנעה, 

 העברת הכוחות וכו'.

 נבחין בין מספר מונחים: התבריג, בורג, אום והברגה.

 התבריג נוצר על ידי חריצת קו לולייני על פניו של גליל. .1

 

שעליו חרוט קו לולייני. ראש הבורג נועד לאחיזתו של כלי אשר  בורג הוא פרק מכונה , בעל קנה בקוטר מוגדר, .2

, חריץ וכו', פיליפס והפעלת כוח. ניתן למצוא ראשים בעלי צורות רבות כגון משושה,מקנה לבורג תנועה סיבובית 

 כל ראש והכלי המתאים לו .

 
אום זהו פרק מכונה, בעל קדח בקוטר מוגדר, שעליו חרוט קו לולייני. צורתו החיצונית של האום נועדה לאחיזתו  .3

 של כלי המקנה לאום תנועה סיבובית ומאפשר הפעלת כח.

 
הברגה היא תבריג העשוי על פרק מכונה שאיננו בורג או אום. הברגה יכולה להיות פנימית או חיצונית. לדוגמא:  .5

 .הברגת צינורות, הברגה בבלוק של מכונית וכו'
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 רקע תיאורטי .ב

 מבוא .1

תוך שמירה על הכללים הבאים  ABC ומשולש ישר זווית  Dניקח גליל בעל קוטר 

 

 המשולש חסר עובי. (א

 AD=πd (ב

 BC=h (ג

  'AC  ┴ XX (ד

. זווית hיתקבל קו לולייני. קו זה מייצג קו בורגי בעל פסיעה או מעלה   ABCאם נכרוך סביב הגליל הנ"ל את המשולש

 .  αהמעלה של הקו הבורגי המתקבל ל 

D

h


 tan 

בהברגות המאוגדות בנורמות תכנון גודל זווית המעלה מוכתב על ידי דרישה. לדוגמא: למניעת פתיחה עצמית של האום 

  מעלות. 8בסיסיות )תבריג גס(, גודל זווית המעלה נמצא בתחום של 
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 יצירת קו בורגי על גליל : .2

 

 של הבורג  יהיתרון המכאנ .3

 
 

דה שיבצע הבורג. בסיבוב שלם של הבורג שווה לכמות העבו Pמתוך שימור האנרגיה: כמות העבודה שמבצע כוח משיקי 

 לכן:  hעולה לגובה השווה לגודל המעלה  Gובעקבות זה, המשא    𝜋  -דרך  Pעושה כח משיקי 

וניצור  hנעלה לגובה    π, נפרס לאורך  Dבסיסו של הגליל, בעל קוטר 

על נחלק למספר חלקים שווים לפי  ל. את המשולש וההיט ABCמשולש 

נקודות ציון. נפגיש את הנקודות על גבי הטל הפנים של הגליל ונחבר אותן. 

 . Dעל גליל שקוטרו  h, שמעלתו αנוצר קו בורגי, בעל זווית המעלה 
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tan

tan

tan

P
G

GP

D

h

PDhG









 

 

   

 משוואה זו מבטאת למעשה את היתרון המכני של הבורג.יתרון זה של התבריג, יומחש על ידי תרגיל חישובי.

   mm6ופסיעתו   mm51על  בורג, שקוטרו  kg  11אפשר להעלות באמצעות כוח בןנחשב איזה עומס 

P=10kg ; h=6m ; D=40mm 

 פתרון : 

 :tanנחשב את  (א

 

0478.0
20

3

40

6
tan 




D

h
 

 : Gנחשב את עומס  (ב

kg
P

G 209
3

200

203

10

tan





 

 

 תשובה:

 .kg 10באמצעות כוח של   kg 209היתרון המכני של הבורג מאפשר להניע משא של 

 

 הערות : 

אחוזים ותלויים  31הנ"ל מתעלם מהחיכוך ואינו מדויק די הצורך. כוחות החיכוך יכולים להגיע עד החישוב  (א

 :G, שעליה לא נרחיב את הדיבור. משוואה מתוקנת לחישוב כוח  בזווית החיכוך 

P=G*tg(α+β)  ; G=P/tg(α+β) 
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 .יש בהכרח צורך בחישובי חוזקו של התבריג –בחישוב התבריג אין להסתפק החישוב היתרון המכני שלו  (ב

 

 

 

 פרופיל התבריג : .4

הקניית פרופיל מסוים לכלי החורץ את התבריג בתוך החומר , מאפשרת ליצור הברגות בעלות פרופילים שונים . הנפוצים 

 שבהם מופיעים באיורים הבאים .

 

בתבריגים מרובעים גודל המעלה נקבע ביחס לקוטר. רוחב החוט שווה לעומקו ושניהם שווים למחצית המעלה. גם 

הטרפזיים גודל המעלה נקבע ביחס לקוטר. עומק התבריג שווה למחצית המעלה. זווית הפרופיל )הזווית בין  םבתבריגי

מעלות. שימוש בפרופיל המסוים נקבע על  29אינצ'יים  מעלות ואילו בתבריגים 31השוקיים( בתבריגים טרפזיים שווה ל 

ידי המתכנן לפי הדרישה של המתקן או המכונה. בתבריגים מרובעים החיכוך בין חוטי הבורג והאום קטן. הדבר מאפשר 

תנועה יחסית קלה. החיסרון של התבריג המרובע הוא בכך, שתוך שחיקה נוצרים חופשים בין הבורג לאום וניתן לבטלם 

ק על ידי החלפת החלק. תבריגים טרפזיים מצטיינים בחוזק גבוהה יותר מן התבריגים המרובעים. יצירת אום חצוי ר

מאפשרת לבטל חופשים הנוצרים בגלל השחיקה.                                                נציין רק מספר דוגמאות לשימוש 

 נפוץ בפרופילים השונים:

הנעה. לדוגמא בורג מוליך במחרטה, מכבשים מכניים,  ימרובעים מומלצים לשימוש בבורגתבריגים טרפזיים ו (א

בורג מוליך בברזים וכו'. ייצור של תבריגים מרובעים ותבריגים טרפזיים, יקר יחסית מכיוון שישנו צורך בהסרת 

                                          הרבה חומר מהעובד והכוחות הגדולים הפועלים על הכלי החרוט. 

 
 תבריג מרובע המשמש להנעה לניארית 
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 הידוק )סטנדרטים(. ימשולש מוצא שימוש נרחב בכל התחומים . אנו נכיר אותם כבורג תבריג (ב

פרופיל שיני משור משמש במקומות בהם יש צורך בנעילה חזקה והבטחתה. התבריג מאפשר העברה סבירה של  (ג

  :גרסאות של הפרופיל הנ"לכוחות רק בכיוון אחד. יש שתי 

מעלות והצלע השני ניצב לציר התבריג. השיניים מקוטעות מבחוץ  55זווית הצלע השיפועי הינה   (1

 ומבפנים.

מעלות השיניים מקוטעות בקוטר  3מעלות והצלע השני  31מעלות כאשר הצלע השיפועי  33השן  תזווי (2

 החיצוני ומעוגלות בפנים.

ברגות על חלקי מכונה דקי דופן )לדוגמא הברגה על קנה של נורת ליבון(. שימוש תבריג עגול שימושי ביצירת ה (ד

 הנעה כדוריים הנדרשים לדיוק גבוהה )ללא חופש בין האום לבורג (. ירחב בפרופיל עגול מוצא מקום בבורג

 

 התבריג : ימאפיינ .ג

 מונחים והגדרות נוספים: .1

 פרופיל הכרוך סביב הגליל נקרא חוט התבריג. (א

 הגליל שסביבו כרוך חוט התבריג מייצג את לב התבריג ונקרא: גרעין התבריג.קוטר  (ב

 באיור הבא ניתן לראות בורג ואום )תבריג חיצוני ופנימי( וסימונים של המאפיינים היסודיים של התבריג.

 

 

d   -   הקוטר החיצוני של התבריג( -קוטר המזהה של התבריג )לעיתים מכונה קוטר זה בטעות 

  d1-    הקוטר הפנימי של התבריג( . –קוטר הגרעין של התבריג )לעיתים מכונה קוטר זה 

L    -   .אורך התבריג 

L1  -     .אורך הבורג 

h   -   .מעלה התבריג, או פסיעת התבריג, או כריכת התבריג בתבריגים רגילים 
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t    -   צוץ פרופיל השן.עומקו התיאורטי של התבריג. העומק המעשי מושפע מעיגול או קי 

φ   -   .זווית פרופיל השן 

 חישוב עומקו התיאורטי של פרופיל השן:

  –, ועגול עומקו התיאורטי של פרופיל השן בפרופיל מרובע, טרפזי (א

t = h/2 

 ( העומק התיאורטי של פרופיל השן הוא כדלהלן :  φ=  61בפרופיל משולש )זווית השן  (ב

t=tg𝛿    0.866h 

 ( העומק התיאורטי שלφ=  55בפרופיל המשולש )זווית השן  (ג

    t=0.96hפרופיל השן הוא  

 
 

 

 תבריג עם מספר התחלות :  .2

 לשם מתן הסבר על תבריג עם מספר התחלות, נתחיל בפתרון תרגיל. 

מידות החלק מופיעות בשרטוט  h=3mmומעלה  φ= 61יש לחרוט על חלק חלול הברגה בעלת פרופיל משולש, זווית השן 

 הבא : 

 
 

 t=0.866h=0.866*3=2.6mmנחשב את העומק התיאורטי של חוט התבריג )פרופיל השן(:  (א

 לכן ניצור תבריג בעל שתי התחלות. h=3mm( אינו מספיק לצורך ביצוע 2mmעובי הדופן של החלק ) –מכאן  (ב

 ( ויתקבל פרופיל חלקי של תבריג המבוקש. A) מתואר בשרטוט  t1לעומק  h=3mmנחרוט הברגה בעלת מעלה  (ג

ונחזור על סעיף ג'.   s=h/2=1.5mmמאחר שהוחלט על שתי התחלות, נגרום לסטייה אורכית של הכלי החורט ל  (ד

יצירת חוט התבריג הנוסף תשלים את פרופיל השן לפרופיל מלא. המרחק בין שיני ההברגה מייצג פסיעת התבריג 

בתבריגים רגילים, בעלי פסיעה אחת, מעלה  –( כאן המקום להדגיש  B) מתואר בשרטוט   h/2וערכה כאן 

 . h/n, פסיעת התבריג שווה ל nהתבריג והפסיעה אחד הן! ואילו בתבריגים, בעלי מספר התחלות 



  

 

 המחלקה להנדסת מכונות

 362-1-1163מבוא להנדסת מכונות  

 

 מעבדה בנושא 

 ברגים מיסבים ואטמים

 

[17] 

a
d
B

o
tto

n

   t1=0.866*H/2=1.3mm˂2mm( של חוט התבריג  t1נחשב את העומק החדש )  (ה

 S=3/3התחלות בתרגיל שלנו:  3ועבור     S=h/nכלי יוסט מנקודת ההתחלה בהתחלות אזי ה nיכולנו לבחור ב  (ו

= 1mm  t1=0.866*h/3=0.866mm˂2mm   

 הערות : .3

 גם בחישובי חוזק התבריג. תלויהקביעת מספר התחלות  (א

 .hהתחלות ומעלה של כל חוט בנפרד הינה  nמעלה של תבריג בעל  (ב

 . h/nהתחלות אינה שווה למעלה התבריג ושווה ל   nפסיעתו של תבריג בעל  (ג

שימוש בתבריג בעל מספר התחלות אינו מצטמצם רק עבור פרקי מכונות בעלי דופן דקה, והוא מאד נפוץ בפרקי  (ד

 . התבריג מכונה בהם יש צורך להשיג התקדמות גדולה על כל סיבוב של

 ומעלה גם מספר התחלות.על שירטוט של תבריג רב חוטי יסומן בנוסף לקוטר התבריג  (ה

 קיימות שיטות נוספות ליצירת תבריג בעל מספר התחלות. (ו

 תבריג שמאלי  .4

 

 התבריגים נבדלים זה מזה גם בכוון ההתקדמות ביחס לכוון הסיבוב. מכאן באה החלוקה לתבריגים ימניים ולתבריגים

 .שמאליים

 
. בורג שמאלי הוא כזה שסיבובו עם כיוון השעון Aח בורג ימני הוא כזה שסיבובו עם כיוון השעון מקרב אותו אל משט

 . לתבריג השמאלי חשיבות רבה בתחום הבטיחות וכן במותחנים למיניהם.Bמרחיק אותו ממשטח 

 

בבטיחות: בתחום זה נמצא ברגים בעלי הברגה שמאלית במקומות בהם הם יבטיחו מניעה של פתיחה שלא לצורך לדוגמא 

המכונית  בהם הברגת הברגים היא שמאלים ומיועדת למנוע את פתיחתם שכן ברגים ימניים היו ניתן להסתכל על גלגלי 

בכל האצה או האטה. דוגמאות נוספות ניתן למצוא במאווררים שונים במערכות גז בהם רוצים למנוע מאדם  חנוטים להיפת

 שאינו יודע כי ההברגה הפוכה מלפתוח אותן שלא לצורך וכו'.

 

כה ומשתמשים בשני ברגים בעלי הברגה הפ (.ם תלויים ) חשמל כביסה וכו'יי מתיחה שונים כגון כבלבמתיחה: במתקנ

אחד או מערכת דומה  ןאשר מחוברים כל אחד לכבל אחר ומהודקים אחד לשני בעזרת אום מוארך בעל הברגה בכוו

 מסגרת מוברזת וכו'. מ

 

שמאליים אך יש לדעת כי ברגים ימניים הם הנפוצים יותר מבין כל הנאמר לגבי תבריגים ימניים נכון גם לגבי תבריגים 

שניהם והנזקק לתבריגים שמאליים צריך לחשוב על יצור עצמי של הבורג והאום, אם הכמויות הנדרשות אינן מסחריות. 

 על שרטוט תבריג שמאלי תסומן בנוסף לקוטר התבריג גם המלה "שמאלי".
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 ה (יהוי התבריג ותקן ) נורמליזציז

 

 מדידת תבריג מטרי : .1

קיימים מכשירים רבים למדידת תבריגים על מנת לוודא כי יוצרו בהתאם לדרישות שהוצבו כלפיו. אך כאן נכיר רק 

 מכשירים למדידות הבסיסיות, המאפשרות לזהות את התבריג ולשייכו לתקן המתאים.

 ( ומד המעלה המכונה: "מסרק הברגות"    caliperהמכשירים הללו הם הזחון )

 (: caliperהזחון )  .2

 .( של האוםd1( של התבריג החיצוני, או קוטר פנימי)dבאמצעות הזחון נמדד הקוטר המזהה )

 .עד לדיוק של עשיריות, בעזרת הזחון ניתן למדוד מידה חיצונית מידה פנימית וגובה של חלק

 

   

 

 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסרק הברגות .3

 

הברגות זוהי בעצם ערכת מדידים בהם הובלטו פרופילים משולשים בפסיעות שונות. על כל מדיד רשומה בהתאם מסרק 

בלי להשאיר מקום  פסיעת )מעלה( התבריג . אם נצמידו אל התבריג, והמעלה של המדיד מתלכד עם מעלה התבריג,

 למעבר האור סימן שהמעלה זהה. 

 : ניתן לראות את אופן המדידה באיור הבא

 

 החיצונית של החלק. באופן זה ניתן למדוד את המידה

 אורכים וכו'.  ,כך קטרים חיצוניים של ברגיםניתן למדוד 

 

החלק  באופן זה ניתן למדוד את הקוטר הפנימי של

 .לדוגמא צינורות אומים וכו'

 באופן זה בעזרת עקב מד הזחון 

  ניתן למדוד גובה שלחלקים שונים
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 מדידת תבריג אינצ'י .4

 בקריאת המדידה. -. השוני הוא זהה לשיטת המדידה של תבריג מטרי שיטת המדידה של תבריג אינצ'י

קוטר המזהה של תבריג אינצ'י נתון בדרך כלל בצורת שבר פשוט או מעורב ואם משתמשים בזחון קשה לעבוד  (א

מידות אורך אינצ'יות למידות המטריות. הטבלה מייצגת עם חלוקה אינצ'ית, מוצעת כאן טבלה חלקית להמרה של 

 קטרים נפוצים של התבריגים האינצ'יים. יכולת לזכור את הטבלה תקל בעתיד על זיהוי התבריגים השונים.

 
 

בתבריגים אינצ'יים מעלה התבריג נמדד בכמות הכריכות )פסיעות( לאורכו של אינצ' אחד, על המדידים של  (ב

. לעיתים על יד הסימון, מופיע גם Gצי'ות מסומנת כמות הכריכות כספרה ותוספת האות מסרק ההברגות האינ

 . על תקן זה ואחרים נתעכב בהמשך.  whitwortשבר פשוט המציין קוטר מזהה של התבריג בתקן
 

 אופן מדידת התבריג : .5

את מעלה התבריג  הבשלב ז נחפש –יון הקוטר המייצג של התבריג. אם התוצאה במילימטרים שלמים צות עבאמצ נמדוד

 נשייכו לתבריג המטרי. –בעזרת המדידים המטריים. אם מצאנו במסרק ההברגות מדיד המתלכד עם התבריג הנמדד 

 נבדוק את המעלה במדיד ההברגות האינצ'י .  –אם המדיד הנ"ל אינו מתלכד 

האינצ'י . לאחר קבלת המידות נשתמש  נתחיל בדיקה במסרק ההברגות –אם התוצאה על הזחון אינה במילימטרים שלמים 

 . יים המתאימים לצורך זיהוי התבריגבטבלאות התקנים הבין לאומ

 הערות:

הקושי בזיהוי תבריג פנימי מתעורר במדידת פסיעה של קטרים קטנים, כאשר מדידיו של מסרק ההברגות גדולים  (א

 מקלון עץ קטן וממנו נמדדת הפסיעה. םסיעה עפמן הקדח. ישנן שיטות שטח שמשאירות עקבות של 

 תקנים המטריים. בלא נפוץ  11mmלא קיים בתקנים המטריים. קוטר מזהה  19mmקוטר מזהה  (ב

 

 תקן של תבריגים ) נורמה ( .6

על קוטר נתון , אם חישובי החוזק של התבריג  כלשהימכל האמור עד כה משתמע כי יכולים אנו לחרוט פסיעה רצויה 

. בעקבות כך החלפת ברגים ואומים  מסוימתה צמאפשרים זאת . הדבר יגרום לריבוי תבריגים ללא יכולת לשייכם לקבו

הציע  1851י ויקר. מכאן בא הצורך בקביעת נורמות )תקנים( לתבריגים. כבר בשנת נה כרוכה בייצור יחידיפגומים תה

תקן אמריקאי.  1865-ייסד ב  Sellerסטנדרטיזציה של התבריגים. אמריקאי בשם  Whitwortם בריטי בשם יצרן ברגי

 .1898-באירופה הוצע להקים תקן מטרי בין לאומי ב
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. התקנים הללו מאגדים בתוכם תבריגים גסים, רמטרים, אך סימון הפרמטרים אחידהתקנים הנ"ל נבדלים ביניהם בהרבה פ

 .רגילים ועדינים

 

 תקנים נפוצים  .7

 התקן הבריטי :

                               B.S.W ;W.H ; W                    BRITISH STANDARD WITHWORTתבריג רגיל 

                                                B.S.F                                        BRITISH STANDARD FINEעדין גתברי

  

                                        B.S.P                                        BRITISH STARDARD PIPEתבריג לצינורות 

   B.S.T.P                               BRITISH STANDARD PIPE TAP                        תבריג קוני לצינורות

                                              B.A                                           BRITISH ASSOCIATION תבריג עדין מאוד

 

 -נימי ובקוטר החיצוני. התבריגים  )חוץ ממעלות, פרופיל התבריג מעוגל בקוטר הפ 55בתקנים בריטיים זווית השן היא 

B.A מסומנים על ידי שם התקן ועל ידי הקוטר המזהה ) . 

W 3/16"  ; BSF 1/2" ;BSP 1" 

מעלות (, קוטרו המזהה של התבריג מסומן על ידי מספר סידורי  57.5( שונה בזווית השן )  B.Aתבריג עדין מאוד )

 .6mmושימושו בקטרים הקטנים מ 

 

  : (  U.S.STהתקן האמריקאי הלאומי ) 

                                          U.N.C                                    UNIFIED NATIONAL COARSESתבריג גס 

                                                  U.N.F                                     UNIFIED NATIONAL FINEתבריג עדין

                           U.N.E.F                                  UNIFIED NATIONAL EXTRA FINE תבריג עדין מאוד 

  N.P.T                                       NATIONAL PIPE TAP                                                 תבריג  לצינורות

           .S.A.E (=U.N.F)                        SOCIETY  F AUTOMOTIVE ENG תעשיית המכוניות האמריקאית 

 

תבריגים בתקן  מעלות, פרופיל התבריג מקוטע בקוטר הפנימי ובקוטר החיצוני. 61בתבריגים אמריקאים זווית השן היא 

 טר המזהה ומספר הכריכות לאינצ'.(, יסומנו על ידי התקן והקו  UNIFIEDהמאוחד )

UNC 1/4" – 16 ; UNF 1/2"-20 ; UNEF 5/8"- 24 

 .יסומנו על ידי קוטר המזהה והתקן NPTו  SAEהאמריקאים  התבריגים

1" NPT  ; 3/4"SAE 

 בתקן המאוחד קוטרו המזהה של התבריג מסומן על ידי מספר סידורי. 1/5בתבריגים הקטנים מ "  

UNC-5 ; UNF-10 

 

 (   S.I  SYSTEM INTERNATIONALהתקן האירופאי הבין לאומי  ) 
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                     M   :תבריג מטרי רגיל

 הוא גודל המעלה M x h            :       (h  )תבריג מטרי עדין 

מעלות, פרופיל התבריג מעוגל בקוטר הפנימי ומקוטע בקוטר החיצוני. התבריג  המטרי  61בתקנים מטריים זווית השן היא 

 , וגודל הקוטר המזהה.Mהרגיל מסומן על ידי האות 

M16  ; M20 ; M6 

 וגודל הקוטר המזהה כפול גודל המעלה: Mהתבריג העדין מזוהה על ידי האות 

M16x1.5 ; M20x2 ; M10x0.7 

 

 ייצור הברגה  .8

ייצור הברגה מתבצע על גליל כל שהוא בעל קוטר חיצוני מוגדר אשר מתאים לתקן של התבריג אותו אנו מעוניינים לייצר 

מילימטרים(. הייצור עצמו מתבצע באמצעות  8נצטרך גליל בקוטר חיצוני  M8)ז"א על מנת ליצור הברגה מטרית 

ה ועל ידי הברגה פנימית במחרוקת היא חורטת את חתך התבריג על הגליל. חשוב מחרוקת שהיא כלי המיוצר ממתכת קש

לציין כי ההברגה הפנימית של המחרוקת איננה שלמה על מנת לאפשר לחומר המוסר מן הגליל לצאת ולא לפגום בהברגה 

ך וכתוצאה מכך את על מנת להקטין את החיכו לבצע את ההברגה באופן איטי תוך שימוש בחומר סיכהאך עם זאת חשוב 

הפגיעה בהברגה, כמו כן ההברגה מתבצעת כך שמסובבים את המחרוקת פנימה והחוצה על ההברגה וכך יוצרים אותה 

 באופן מדורג ולא במאמץ יחיד ומתמשך.על המחרוקת יצוין התקן של התבריג לו היא משמשת וכן את קוטר התבריג . 
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 יצירת הברגה פנימית )הברזה(

לאופן יצירת התבריג ניתן גם ליצור הברגה פנימית, זאת נדרשת על מנת לייצר אומים מיוחדים לאפליקציות  בדומה

ספציפיות שאינם ניתנים להשגה בחנויות או לייצור הברגה בחלקים שונים בהם יש צורך בה. ההברזה מתבצעת בעזרת 

ליו חרוט התבריג המבוקש על פי התקן והמידה כלי הדומה למקדח הנקרא מברז, המיוצר גם הוא מחומרים קשיחים וע

המתאימה. כמו במחרוקת גם החריטה כאן איננה מלאה על מנת לאפשר לחומר העודף למצוא את דרכו החוצה וכמו כן גם 

בתהליך ההברזה יש צורך בשימוש בחומר סיכה וביצוע הדרגתי. בדרך כלל השימוש במברז הוא ידני על מנת לא להפעיל 

עליו וכך לגרום לו נזק אך ניתן למצוא מתקנים שונים אשר מיועדים לבניית הברזות באופן לא ידני. מברזים כוח מוגזם 

באים בדרך כלל כסט כאשר ישנם מספר מברזים לכל תבריג המיועדים לייצר את ההברזה באופן הדרגתי כאשר כל מברז 

ה(.  ניתן להשתמש במברזים גם על מנת לתקן מוריד כמות נוספת של חומר )בדרך כלל שלושה מברזים בסט מעין ז

 הברגות שנפגמו .
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 טבלאות תקנים
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 אטמיםחומר לימודי בנושא : 2נספח 

 נם שלושה סוגים שונים של אטמים יש

 משמש לאטימה בין שני חלקים ביניהם ישנו רווח )מילוי (. –מילוא  (א

 , צירים שונים וכו'.בין חלקים נעים לחלקים סטאטיים כגון בוכנות תמשמש לאטימה דינאמי –אטם  (ב

מגיע  .דוגמא בין ראש המנוע לבלוק המנועאטם סטאטי המשמש לאטימה בין שני משטחים קבועים ל –סתם  (ג

 המתאימה. לעיתים בצורה מוכנה מראש ולעיתים כלוח ממנו חותכים את הצורה
 
 

 לוח הפרספקס במעבדה:הערה: ישנם מספר דוגמאות לאטמים על 

O ring – .'אטם המשמש לאטימה דינאמית וסטאטית בעל חתך עגול נמצא בבוכנות, בחיבור צינורות וכו 

U ring  -  אטם בעל חתך בצורתU  לשסתוםהמאפשר התפשטות תחת לחץ ואטימה גבוהה יותר מוצא גם שימוש כתחליף 

 חד כיווני מכיוון שהוא אוטם רק בכוון אחד. 
 

 מילואים 

קלועים  מילואים או חבלי אטימה משמשים לאטימה על ידי ליפוף בין ציר לאלמנט סטטי. קיימים שלושה סוגים עיקריים:

 ( extrudedמגופרים ומוטרדים )

 מילואים קלועים:

 

 סיבי אסבסט

גבוהה, גזי פליטה מעלות צלסיוס לקיטור בטמפרטורה  816אסבסט לבן קריסטולי: ניתן להשתמש בו עד לטמפרטורה של 

אחוזים סיבים אורגניים להקלת העיבוד. מתאים לשימושים דינאמים עד  15 – 11וחומרים אלקליים. בדרך כלל הוא מכיל 

 מעלות צלסיוס. 551

 

למוצר זה התנגדות טובה יותר לחומרים כימיים וכאשר הוא  אחוזים אסבסט קריסטולי, 111סיב אסבסט טהור: מכיל 

 .צות יכול לשמש תחליף לאסבסט כחולאו חומר סיכה העמיד בחומ מעורבב עם טפלון

 סיבים טבעיים מן הצומח

סיב רך וחזק, מתאים לשימוש בחומרי מזון,  כותנה

 מים ואוויר  בעיקר במשאבות מהירות 

 מעלות 121לשימוש עד 

סיב רך למדי מתאים לשימוש במים ולמשאבות  קנבוס

 העובדות במהירות סיבובית בינונית או נמוכה 

 מעלות 121לשימוש עד 

סיב רך מאוד וארוך, מתאים לשימוש במים  פשתן

לפעמים מופיע מעורבב עם קנבוס או משמש 

 כתחליף לו

 מעלות 121לשימוש עד 

סיב גס למדי, חוזק רטוב נמוך יותר משל  יוטה

 בוס ומשמש בדרך כלל למילואים זולים יותר קנ

 מעלות  111לשימוש עד 

 מלות 121עד   סיב רך וחזק מאוד לשימוש במים  ראמי
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 סיבים סינטטיים

עמידות טובה ביותר בחומצות  טפלון

 וחומרים כימיים 

-לשימוש בתחום הטמפרטורות 

מעלות,  251מעלות עד  -251

מעלות עובר  311מעל 

 מהירה.התפשטות 

 עמידות יוצאת מן הכלל סיב גרפיט

בטמפרטורות ותכונות סיכה 

  עצמית 

מעלות  1111ניתן לשימוש עד 

 אך יקר מאוד

סיב גס מאוד ומתאים רק  סיב קרמי 

לשימושים סטאטיים או לחלקים 

 בהם התנועה היחסית איטית 

 מעלות  1211לשימוש עד 

  חוטי מתכת 

 

 מילואים לפעמים כמקלעת חיצונית להגנה על המילואמשתמשים בחוטי מתכת לחיזוק 
  

מעלות אם  211לשימוש עד  להקטנת החיכוך ולפיזור החום  עופרת

 הסיב מתאים 

 מעלות 551מתאים לשימוש עד  משמש לחיזוק מילואים מסיבים  פליז

 מעלות 821מתאים לשימוש עד  משמש לחזוק מלואים מסיבים  סגסוגת ניקל

 

  רדידי מתכת
 משמשים כעטיפה חיצונית למילואים מסיבים קלועים או כבושים לשימוש כמילואים עצמם:

 

חיכוך קטן, פיזור חום טוב,  עופרת

מתאים לשימוש עם שמן  אטום,

 ומים 

 מעלות 211לשימוש עד 

פיזור חום טוב, אטום, מתאים  חמרן

 לשימוש בעיקר בפחמימות

 מעלות 551לשימוש עד 

 

 חומרי סיכה

 

שעווה, הרכב מיוחד לקבלת עמידות בכימיקלים מסוימים, תכונות מיוחדות  שמנים מינראליים, גריז, –חומרים צמיגים 

 לשימוש בחומרי מזון.
 

 

 

 

 

 

 שיטות בנייה:

 ישנם ארבע שיטות בנייה: 

 הסיבים מפותלים ביחד. –פיתול  (א

 הסיבים הקלועים עוברים באלכסון דרך פינות המילוא. –קליעה מוצקה  (ב

 הסיבים נקלעים בדרך מיוחדת המבטיחה קושיות גדולה יותר למילוא וגמישות טובה. –קליעה מיוחדת  (ג

 שדרה של שפורפרות קלועות זו על גבי זו וכולן על ליבה מרכזית. –כיסוי על כיסוי  (ד



  

 

 המחלקה להנדסת מכונות

 362-1-1163מבוא להנדסת מכונות  

 

 מעבדה בנושא 

 ברגים מיסבים ואטמים

 

[31] 

a
d
B

o
tto

n

 

 מילואים מגופרים

 ומים בתרכובת גומי.מילואים המיוצרים מאריג ואט
 

 אריגים

כמה סוגי אריגים, בחלקם  אסבסט

מחוזקים בחוטי מתכת. לשימוש 

 בקיטור

 מעלות 211לשימוש עד 

 מעלות 121לשימוש עד  עדין יותר מאסבסט אריג כותנה גס

 

 איטום בגומי

 

תרכובות הגומי בהם משתמשים שונות לפי סוג המילוא ומטרת השימוש בו, גומי סינטטי לדוגמא משמש במילואים 

 הידראליים. 
 

 שיטות הבניה :

לפעמים יש ביניהן שכבות  ליבת המילוא גזורה מלוחות העשויים משכבות שכבות של אריג אטום, –שכבתית  (א

 ית.רדידי מתכת, הליבה מכוסה בשכבת אריג חיצונ

 המילוא עשוי מאריג מלופף סביב לליבה קטנה לפעמים משלבים בליפופים רדידי מתכת. –מלופפת  (ב

הליבה עשויה ממילוא מלופף או מגומי מוטרד מוצק ולאחר מכן מכסים את הליבה באריג אטום. בכמה  –מרוכבת  (ג

 מילואים הליבה היא מתכת המכוסה בשלושה צדדים באריג אטום.
 

 ( extruded)מילואים מוטרדים 

מילואים אלו מכילים בעיקר סיבי   פלסטיק

אסבסט וגרפיט עם מילוי של 

גומי טבעי או סינטטי. מיועד 

 לשימושים שונים

 מעלות 551לשימוש עד 

גרפיט וחומר  תערובת של טפלון, טפלון

סיכה העוברת טרוד לצורה 

מוצקה. חתך מלבני להתאמה 

 והרכבה קלה 

מעלות פרט  251לשימוש עד 

 למתכות אלקליות וגז פלואור 

 

 

 

 מילואים להידראוליקה :
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מילואים אלה מיוצרים מגומי סינטטי ניטרלי בעל התנגדות רבה להתנפחות בשמנים הידראוליים. הטמפרטורה הבטוחה 

. מילוא כזה חיזוק אסבסט מעלות למילוא עם 151מעלות למילוא עם חיזוק כותנה,  121המכסימלית לשימוש בהם היא 

יכול גם לשמש במקרים בהם נחוצה התנגדות לכימיקלים או לשימושים סטטים בטמפרטורה גבוהה יותר, במקרים בהם 

 עלולים לסבול מהתקשות של הגומי.
 

 

  הם : םסוגי המילואי

WAVE  ,מילוא אוטומטי עם מספר שפתי אטימה

חד כיווניים או דו  –לשימוש בבוכנות, גלילים 

 כיווניים. 

 ק"ג /סמ"ר  351מתאימה ללחצים עד 

PILOTSEAL  .מילוא אוטומטי עם זוג אחד של שפתי אטימה

 יותר קומפקטי 

 ק"ג/סמ"ר 351מתאים ללחץ של עד 

ZEBRA עם חתך עמוק, מתאים במיוחד  ימילוא אוטומט

 לבוכנות מכבש בקוטר גדול ותנועה איטית 

 ק"ג / סמ"ר 351ללחצים עד 

SPRINGBOK  מילוא סלילי עם חתך עמוק וניתן לכוונון

   zebraמתאים לשימושים דומים ל

 ק"ג/סמ"ר  211מתאים ללחצים עד 

EXCELITE LIP  מילוא סלילי שאינו ניתן לכוונון, מתאים

במיוחד למקרים בהם ישנה אפשרות של 

העברת עומסי קצה למילוא בזמן העמסה 

 דינאמית או הלם.

 ק"ג / סמ"ר 281עד 

EXCELITE LIP H.P  מילוא מעוצב בדפוס בלחץ גבוה, עם תמיכה

 פנולית וטבעת כנגד אקסטרוזיה 

 ק"ג /סמ"ר 711ללחצים עד 

EXCLITE CUP   משמש לאטימת בוכנות, מחוזק באריג, הקדח

 הפנימי משתנה לפי בשימוש 

 ק"ג /סמ"ר 211ללחצים עד 

'U' SEALS לבוכנות, דורש תמיכה  מתאים לשימוש כאטם

 לביצועים אופטימלים 

 ק"ג/סמ"ר 211ללחצים עד 

'O' RING   טבעת אטימה לפי מידות וסיבולות שונות, עשוי

 מגומי נייטרלי, סיליקוני מוויטון ואחרים 

 

טבעות מעוצבות לפי מידה לקוטר מסוים  טבעת חבל

 ובחתכים שונים לאטימה סטאטית בעיקר.

 

  חבל הניתן לחברו במידה הרצויה  עצמי טבעות חבל לחיבור

  הערה: לחברות שונות סוגים שונים של אטמים ופיתוחים שונים המיועדים לאפליקציות בתעשייה לעייל קיימות

 מספר דוגמאות מעין אלה.
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 אטמים המורכבים על בוכנה

 

 (  gasket jointingאטמים סטאטיים )

 

משטחים שטוחים. בחירת חומר האטימה תלויה בתווך שאותו יש צורך לאטום אטמים סטאטיים משמשים לאטימה בין שני 

 ויכולת ההעמסה של הברגים הלוחצים על האטם.

 ישנם שלושה סוגים של אטמים סטאטיים :  סיבי אסבסט דחוסים, סיבי צמחים מגופרים וסיבי צמחים.

 סיבי אסבסט  דחוסים

 .מוסיפים מילוי של גומי. לשימוש בחומצות מוסיפים מילוי של פי.וי.סיאטמים אלו מיוצרים מסיבי אסבסט קצרים שלהם  

(P.V.C.   : אטמים אלו מיוצרים לפי דרישות התקנים .)B.S 2815 , 1832   
 

  B.S 2815 GREAD Aאטמים לפי 

נים אלו אטמים באיכות טובה במיוחד המשמשים לאטימת קיטור בטמפרטורה גבוהה. כמו כן הם מתאימים לאיטום שמ

  . תכונותיהן העיקריות.וכימיקלים רבים

 

 .סוג הסיבים: סיבי אסבסט קרסוטילי 

  .מעלות 511ימוש מקסימליות: שטמפרטורות 

 .ק"ג / סמ"ר 65לחץ שימוש מקסימלי 

 ניוטון /ממ"ר. 23מעלות : לפחות  311שעות ב  16שחרור מאמץ אחרי 

 אחוזים. 15 -6יכולת דחיסה 

  pilot , tabard ,blue beddamiteשמות מסחריים : 
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  B.S 2815 GREAD Aאטמים לפי 

 ת קיטור בטמפרטורה נמוכה ולמים.אלו אטמים באיכות בינונית  המשמשים לאטימ

 וג הסיבים : סיבי אסבסט קרסוטילי.ס

  .מעלות 231ימוש מקסימליות : שטמפרטורות 

 ק"ג / סמ"ר. 16חץ שימוש מקסימלי ל

 ניוטון /ממ"ר. 17.5עלות : לפחות מ 311שעות ב  16שחרור מאמץ אחרי 

 אחוזים. 15 -6יכולת דחיסה 

   general serviceשמות מסחריים : 
 

  B.S 1832אטמים לפי  

אטמים אלו מתוכננים להתנגדות מרבית לשמן ונדרשות מהם תכונות שחרור מאמצים מבוקרות , לפי בדיקות בהן 

 ת העיקריות הן :נוגבוהה . התכומשוחזרים תנאים של לחץ וטמפרטורות 

 

  .אחוז סיבי אסבסט קרסוטילי לפחות 71סוג הסיבים : 

 אחוזים. 25מעלות ( : מקסימום  211שעות ב  58ספיגת שמן ) 

 ניוטון /ממ"ר. 23מעלות : לפחות  311שעות ב  16שחרור מאמץ אחרי 

 אחוזים. 15 -6יכולת דחיסה 

  pilot , tabard ,blue beddamiteשמות מסחריים : 

 

לעמוד בדרישות מסוימות מאוד אך קיימים אטמים שונים בשוק היכולים להיות משביעי  כל אחד מן התקנים הללו בנוי

 381שניתן להשתמש בו בהצלחה רבה, לאטימת מים וקיטור עד   tartanרצון ואינם בנויים לתקנים אלו לדוגמא אטם 

 ק"ג /סמ"ר. 52מעלות ובלחצים של עד 
 

חשוב לציין שההצלחה בשימוש באטמים אלו תלויה רבות בטיב פני השטח של החלקים ביניהם דרושה אטימה ובלחץ 

 הברגים האפשרי.
 

  אטמים מגופרים :

 .אטמים אלו כוללים אטמים מאריג מגופר ומגומי מגופר
 

Serpent  מעלות  211 אריג מחוזק בחוטי מתכת 

Bulldog מעלות 311 בחוטי מתכת אריג מחוזק 

Beacon אריג לא מחוזק 

 אריג מחוזק

 מעלות 151

 מעלות 211

Serpent sheeting   מעלות 151 אריג לא מחוזק 

Serpent tape  סרט אטימה מחוזק 

 סרט אטימה לא מחוזק 

 מעלות 211

 מעלות 151

 
 
 

 

 אטמים מגומי מוצק 
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 וכמו כן לכימיקלים רבים. אטמים אלו מתאימים לאטימת מים ושמן בלחץ נמוך

Badger  אטום באיכות גבוהה לקיטור

 ומים 

 מעלות 151

Otter  אטם באיכות מסחרית מגומי

 טבעי לאטימת מים וקיטור 

 מעלות 111

viper  אטם באיכות גבוהה מניאופרן

 לאטימת שמן וכימיקלים

 מעלות 121

 אטמים מסיבי צמחים 

Mule  מעלות 121 אטם מנייר עמיד בשמן ודלקים 

Ace  ,אטם משעם עם מילוי גומי

מתאים  –התנגדות טובה לשמן 

במיוחד לשימוש כאשר שטח 

הפנים של החלקים לא טוב 

 מפאת כושר הדחיסה הגבוהה 

 מעלות 121

Red excelite  אטם מסיבים מגופרים לפי

בעובי של    B.S 216דרישות

ת ממילימטר ולפי דרישות ריו

B.S 2768 יותר  לעוביים קטנים

מופיע בצורה גמישה ובצורה 

 קשה מתאים לשמן דלק ומים.

 מעלות 111

 

 בנוסף לאטמים אלו קיימים גם הסוגים הבאים : 

B.T.A  אטםbeaver   יחס דחיסה גבוה

 לשמן וקיטור 

 מעלות  311

 ק"ג / סמ"ר  28לחצים עד 

Neoprene bonded cork לאטם "  ףתחליace   בתעשיית "

 החשמל 

 

Resin borded cork  לשימוש בדלק  

Oiled paper  להכנת אטמים דקים במיוחד

 לשמן

 

Nitrile sheeting   גומי סינטטי עם עמידות מצוינת

 בשמן 

 

Panther sheeting  גומי עמיד בחומצות  
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 (  metallic gasketsאטמים מתכתיים )

 

 אטמים מלופפים לוליינית

  

אטמים שפותחו על מנת לאפשר אטימה טובה בתנאים קשים. גמישותם הנובעת ממבנם מאפשרת להם להמשיך 

 ולאטום בלחצים הגבוהים יותר מאטמים מחומרים רגילים ולסבול יותר פגמים וחוסר התאמות בין החלקים הנאטמים. 
 

 ותמיכה  טבעות מרכוז

תוספת של  .מ"מ, טבעות אלו מותאמות בתוך עגול הברגים 3 אטמים המסופקים עם טבעות מרכוז מפלדה רכה בעובי

טבעת תמיכה פנימית מומלצת במקרים בהם הטמפרטורות ובלחצים משתנים במהירות. טבעות אלו תומכות בליפופים 

 ומונעות תופעות ערבול הנגרמות על ידי החלל בין החלקים וקדח האטם הסטנדרטי.

 עדיף להשתמש בטבעות מרכוז העשויות מנירוסטה. מעלות 511כאשר הטמפרטורות עולות על 

 אטמי אסבסט מצופים מתכת 

אטמים אלו מיוצרים מסיבי אסבסט, בדומה ללוחות אסבסט ומכוסים כולם או חלקם בפח מתכת דק. אטמים אלו 

 מיוצרים בדרך כלל כטבעת אטימה להתאמה בתוך מעגל הברגים.

ברזל רך,  והתווך שבהם יעמוד האטם. החומרים הם: נחושת, המתכת שבה מצופה האטם נקבעת לפי הטמפרטורה

 מונל ונירוסטה.
 

  אטמים ממתכת 
באטמים אלו אין מילוי ולכן  ניתן להשתמש בהם בטמפרטורה המוגבלת רק על ידי תכונות המתכת ממנה הם עשויים. 

 והתאמה טובה של החלקים.אין בהם את יכולת הדחיסה שבאטמים לא מתכתיים ולכן הם דורשים גימור טוב 

 ברזל רך, ופלדת כרום. אטמים אלה נמצאים בצורה גלית או שטוחה מונל, המתכות בהם משתמשים הם נחושת,

 ודורשים לחץ ברגים רב.
 

 אטמי טבעת

טבעות מתכת מעובדות על פני כל שטחן  וניתנות לשימוש רק בחלקים מיוחדים המותאמים אליהם.  םאטמים אלו ה

אטמים מעין אלו  .Vלהשגה בחתכים אובליים או אוקטגונאליים ואילו בתי האטמים חייבים להיות בצורת  אלו ניתנים

 מתאימים לשימוש בתעשיות הכימיות והפטרוכימיות.
 
 
 

 צורות שונות של אטמים הבאים לשימוש בחיבור צינורות 
 .ו:  מתכת על מתכת: קונוס של מתכת וטבעת מתכת מהודקת עלירקורד 

 : מחבר צינורות.פלנג' 

 : הצינור עצמו משמש כאטם לדוגמא בצינורות גז או צינורות השקיה גמישים. פלייר

 : צינור קונוס  קשיח וצינור גמיש הנכנס אליו וטבעת הידוק מחזקת אותו. אוליבי
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