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 کاتالوگ آموزشی 
Hydraulic Snubber 

 معرفی:  .1
 تد،اتفاق دینامیکی غیر منتظره ای اتفاق بیف در محیط نصب پایپینگ هنگامی که

یب د شدن آسرتجهیزی است که به عنوان تکیه گاه مانع از وااسنابر هیدرولیکی 

به پایپینگ یا سایر اجزای متصل به آن می شود. تکان های نامطلوب سیستم 

 ای مثال:برمنشاء داخلی  متفاوتی داشته باشد از جمله ءنشانگ می تواند مپایپی

نفجار اربه قوچ، ضتاثیرات فشار ناشی از ملکرد ولو، کردن سیستم،  روشن خاموش

رزه یا د یا زمین لنیروی بایا منشاء خارجی مانند  پارگی لوله، عملکرد بد بویلر ای

با استفاده از لزجت و قابلیت تراکم سیال درون آن، هیدرولیک، اسنابر  .انفجار

 کند تاک میو ثابت می شود و کم، اسنابر به سرعت تبدیل به یک اتصال صلب یدشد دینامیکی کترحیک در می کند.  یراموارده را ضربات 

 محو شود.امن  کلیشگاه منتقل و به فورا به تکیهجابجایی ناخواسته  انرژی دینامیکی ناشی از 

 و مکانیزم محصول  شیوه عملکرد .2
جود دارد. و پیستونیک هر سیلندر در . و یک سیستم هیدرولیکی بسته است ن تشکیل شده استغاصلی رواز دو سیلندر  هیدرولیکاسنابر 

دقت ا پیچ و باز ل آنها و برای اتصا اجزا بدون جوش به هم متصل هستندتمام در آن بکار رفته است. کنترل دبی اتوماتیک سه عدد ولو همچنین 

ی نقش اساسها ولو  علت وجود خوردگی زیاد در این تجهیز از مواد مقاوم در برابر خوردگی استفاده می شود.به می شود. ستفاده باال ا تلرانسی

ز ا رباالتسرعت های در  .ایفا می کنند و به همین دلیل تست ها و شبیه سازی های دقیقی بر روی آنها انجام می شود یامیکندر عملکرد دی

2mm/sec سیال حرکتستون به آرامی درون تر پیسرعت پاییندر  .وها بسته می شوند و جریان سیال بین سیلندرها متوقف می شودلو 

 تقسیم می شود: وعنبه دو ساختمان  شکل از نظراسنابر  کند.می

 حورم سیلندر هممدل  .2-1

ر ها هم محور هستند و در واقع سیلند، لین مدادر 

 .داخل سیلندر بزرگتر قرار دارد کوچک سیلندر

ضای داخل قرار دارد که ف C  داخل سیلند Aپیستون

 که همواره کندندر را به دو قسمت تقسیم میلیس

ولو  جود دارد.سیال و فشار در هر دو طرف پیستون

B  وD  نشان داده شده اند. قابلمدر شکل  

 کامپکت بودن آن است.این مدل مزیت 
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 سیلندر موازیمدل  .2-2

ا درون هم نیستند و بصورت موازی کنار هم قرار می گیرند. این مدل سیلندر هدر 

ل قبل ندارد و فقط محل قرار گیری سیلندرها و ولوها فرقی با مداین مدل عملکرد 

ت مزی ز و پیستون ها با رنگ زرد نشان داده شده اند.با رنگ قرمولوها  متفاوت است.

برای تنظیم یا دل قابلیت تحمل نیروهای باالتر و در دسترس بودن ولوها این م

 ت.عویض است

 

 نیرو جابجایینمودار  .2-3

سیکلی به صورت شکل زیر )سمت چپ( خواهد جایی برای حرکت جاب-شکل نمودار نیروولوها فقل می شوند و اسنابر، ضربه به اعمال صورت در 

 ت راست شکل زیر نشان داده شده اند.زمان در سم-مان و جابجاییز-نیرونمودار  بود.
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 : و مشتریان کاربردها .3
و نیز در ساختمان ها، پل ها و ... برای محافظت سازه در  و صنایع مشابه لیه نیروگاه ها به خصوص نوع اتمی آن، پاالیشگاه هاهیز در کتجاین 

 دینامیکی استفاده می شود.بارهای مقابل 

 دارای پایپینگ و صنایعوگاه نیردر کاربرد  .3-1

         

    

 در ساختمان سازیکاربرد  .3-2
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 در پل هاکاربرد  .3-3

   

 

 

 یکیت هاو سرتیف محصول وتست د استفاده در طراحیلیست نام استاندارد های مور .4
 KTA 3205.3 

 DIN EN ISO 7500 

 ASME-NCA 3800 

 ASME III NF 


