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ПОБУДОВА ІЄРАРХІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

ФЛАНЦЕВИХ З’ЄДНАНЬ
И.А. Яровая. Построение иерархической

классификации фланцевых соединений. Рас-
смотрены вопросы классифицирования фланцевых
соединений. Проведен обзор и анализ существую-
щих классификаций. Выделены наиболее харак-
терные классификационные признаки соединений,
определены закономерности их выбора. Предло-
жен новый классификационный признак: количе-
ство уплотнительных элементов в соединении.
Построена единая иерархическая классификация,
создающая четкий распознавательный образ флан-
цевого соединения.

I.A. Yarovaya. Creation of flange junctions hi-
erarchic classification. Questions of flange joints
classification are investigated. The existing classifica-
tions are observed and analyzed. The most characteris-
tic classification signs of flange joints and principles
of their choice are singled out. The number of obtura-
tors is suggested as a new classification sign. The
common hierarchic classification of flange junctions is
created. The strict recognition description of flange
junction can be built using this classification.

Різноманіття конструкцій, матеріалів і виконуваних завдань робить фланцеве з’єднання
одним із широко розповсюджених машинобудівних елементів. Це ж різноманіття ускладнює їх
класифікування. Відомі різні класифікації фланцевих з’єднань. Кожна з них заснована на якій-
небудь одній класифікаційній ознаці і не враховує інших ознак з’єднання. Однак єдиної строго
однозначної класифікації, що описує фланцеве з’єднання за сукупністю ознак, не існує. Це сут-
тєво ускладнює задачі, пов’язані з розрахунком і конструюванням з’єднань.

Для створення єдиної класифікації фланцевих з’єднань необхідний розгляд усіх найбільш
характерних ознак, виявлення їх загальностей і групування за цими загальностями. При уваж-
ному вивченні існуючих класифікацій можливо виділити деякі закономірності у виборі класи-
фікаційних ознак. Основна увага при класифікуванні з’єднань приділяється конструктивним
ознакам їх елементів.

Найбільш загальна класифікація розглядає фланцеві з’єднання залежно від виду ущільню-
вальних поверхонь: з’єднання з контактуючими фланцями (контакт здійснюється безпосеред-
ньо по поверхні фланця) і з’єднання з неконтактуючими фланцями, до складу яких входять
ущільнювальні елементи, по яких здійснюється контакт.

Фланцеві з’єднання залежно від конструктивних особливостей поділяються на три роди:
з’єднання прохідні (фланці трубопроводів і арматури), з’єднання непрохідні (фланці і кришки
апаратів високого тиску) і несиметричні з’єднання складної форми [1].

Досить часто з’єднання класифікуються за ознакою “спосіб приєднання фланців”. При
цьому фланці поділяються на такі групи: фланці накидні (вільні); фланці, виготовлені разом з
обичайкою; фланці, приєднані різьбленням, розвальцьовуванням, зварюванням [2, 3].

Існує класифікація фланцевих з’єднань за ознакою “тип ущільнювальних поверхонь”:
фланці з вільно лежачою прокладкою (круглі великих діаметрів і всі некруглі); фланці з усту-
пом (круглі з точною фіксацією прокладки); фланці з канавкою (круглі з вузькими прокладка-
ми, установлювані для високих тисків) [4, 5].

За конструкцією основної кріпильної системи фланцеві з’єднання поділяються на болтові
(шпилькові), що у свою чергу підрозділяються на одно-, дво-, три- і багатоболтові (групові), і
безболтові, в яких кришка апарата утримується різьбленням, муфтовими елементами, із засто-
суванням байонетного кріплення [6].

У роботах, присвячених ущільненням і ущільнювальній техніці, класифікування прово-
диться за ознаками, які можна об’єднати в угруповання силових особливостей навантаження і
роботи фланцевих з’єднань.

Досить часто з’єднання розглядають за ознакою “характер експлуатаційних навантажень”:
з’єднання, конструктивні елементи яких навантажені лише осьовими зусиллями, і з’єднання,
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конструктивні елементи яких навантажені осьовими ущільнювальними зусиллями і додаткови-
ми згинальними моментами. Така класифікація деякою мірою співвідноситься з класифікацією
за конструктивними особливостями, оскільки тільки осьовими зусиллями навантажуються, як
правило, непрохідні з’єднання. У свою чергу, навантаження осьовими і згинальними зусиллями
характерне для прохідних з’єднань.

Спосіб забезпечення герметичності з’єднання в робочих умовах також є класифіційною
ознакою. Існує два способи забезпечення герметичності: примусове ущільнення і
самоущільнення [7, 8].

Однією з важливих силових характеристик є характер роботи з’єднання, який визначається
ступенем деформації ущільнювальних елементів. Він може бути пружним, пружно-
пластичним, пластичним [6, 7].

Для фланцевих з’єднань з неконтактуючими фланцями як ознаки класифікації досить час-
то використовують особливості ущільнювальних елементів. У цьому випадку класифікаційни-
ми ознаками є форма і матеріал встановлених у з’єднанні ущільнювальних елементів.

Залежно від матеріалу ущільнювальні елементи поділяють на металеві (виготовлені з
м’яких металів); неметалеві, матеріалом для яких служать азбест, пароніт, гуми, пластмаси;
комбіновані — гумометалеві і азбометалеві [6, 9]. Залежно від вимог до герметичності з’єднан-
ня і умов експлуатації застосовують ущільнювальні елементи таких форм: плоскі, з фасонним
профілем (кільцеві, конусні, двоконусні), гофровані, зубчасті, спірально-навиті, ущільнення у
вигляді порожнистих кілець [2, 5].

До цієї ж групи слід віднести класифікацію за типом сполучення ущільнювальних елемен-
тів у з’єднанні [1]. Сполучення утворюється сукупністю поверхні, що ущільнює, і поверхні, що
ущільнюється. Обидві звичайно виконуються у вигляді площини, тора, циліндра, конуса, сфери
або гострої крайки. У найбільш загальному вигляді можна говорити про сполучення виду
“площина — площина” і “площина — лінія”.

Існують класифікації, що не спираються на які-небудь ознаки самих з’єднань. Наприклад,
класифікація за типом контрольно-вимірювальних приладів, установлених на з’єднанні, або
класифікація за ступенем відповідальності, відповідно до якої з’єднання поділяються на відпо-
відальні, силові і загальні. Оскільки подібні класифікації не містять інформації, необхідної для
проектування з’єднання, вони не становлять інтересу для класифікування.

Для фланців також розроблений ряд державних стандартів. Стандартизація фланців вико-
нується за двома класифікаційними угрупованнями: типом і основними параметрами. Причому
якщо в угруповання основних параметрів включено дві однозначно визначених ознаки (умов-
ний тиск і умовний прохід), то в угрупованні “тип” ознаки класифікації задані нечітко. В різних
комбінаціях у назви стандартів входять такі ознаки: матеріал фланців, спосіб приєднання, тип
ущільнювальних поверхонь, профіль поперечного перерізу фланця. Тип ущільнювальних пове-
рхонь або визначається (наприклад, фланці із шипом і пазом), або не визначається взагалі. Спо-
сіб приєднання фланців може бути зазначений явно (фланці вільні, фланці приварні) або не за-
значений взагалі. Класифікаційна ознака “профіль поперечного перерізу фланця” використову-
ється тільки в нормативних документах.  Вона може мати такі значення:  фланці плоскі або за
замовчуванням фланці інших профілів. Крім того, у саму назву стандарту може бути винесена
ще одна ознака — призначення з’єднання, тобто зазначення об’єкта, для якого призначені фла-
нці: посудини і апарати або арматура, сполучні частини і трубопроводи. Фактично в технічній
літературі ця ознака позначається як конструкція з’єднання.

Широке застосування в апаратобудуванні знаходять фланцеві з’єднання з двома і більш
концентрично розташованими ущільнювальними елементами. Існують галузеві стандарти, що
регламентують виготовлення фланців для таких з’єднань [10, 11]. Проте, незважаючи на досить
широке застосування фланцевих з’єднань із багатоконтурним ущільненням у найбільш відпові-
дальних апаратах ряду галузей, у літературі зустрічаються лише епізодичні згадування про по-
дібні конструкції. Слід зазначити, що всі розрахункові схеми, що використовуються, передба-
чають установлення в з’єднанні одного ущільнювального елемента. З’єднання в цьому випадку
є статично визначуваним. При наявності в з’єднанні декількох ущільнювальних елементів воно
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стає статично невизначуваним. Для випадку установлення в з’єднанні декількох прокладок, як
правило, вводиться спрощення розрахункової схеми, і виконується розрахунок з’єднання з од-
ною прокладкою сумарної ширини для її середнього діаметра. Однак кількість ліній контакту
на ущільнювальних поверхнях і характер їх розташування значно впливають на розподіл нава-
нтаження в з’єднанні. Подібне ігнорування статичної невизначеності і спрощення розрахунко-
вої схеми призводить до зниження точності розрахунку.

Кількість ущільнювальних елементів у з’єднанні слід виділити як окрему ознаку класифі-
кації. Від кількості і конструкції ущільнювальних елементів, встановлених у вузлі, залежить і
кількість ліній контакту на ущільнювальних поверхнях. Дана класифікаційна ознака може мати
такі значення (рис. 1):

— з’єднання з одним кільцевим ущільнювальним елементом,
— з’єднання з двома і більше кільцевими ущільнювальними елементами,
— з’єднання з ущільнювальними елементами складного поперечного перерізу.

Рис. 1. Класифікація за кількістю ущільнювальних елементів у з’єднанні

Установлення в з’єднанні одного кільцевого ущільнювального елемента з нескладним про-
філем поперечного перерізу забезпечує наявність однієї лінії контакту. Дві і більш (як правило, до
чотирьох) окремих ліній контакту утворюються при установленні декількох ущільнювальних
елементів, що мають профіль поперечного перерізу у вигляді прямокутника, кільця та ін.

Навантаження в перших двох випадках розподіляється по колах. Установка в з’єднанні
спірально-навитих, зубчастих, гофрованих прокладок забезпечує наявність множини близько
розташованих ліній контакту. Це дозволяє вважати навантаження розподіленим по поверхні,
обмеженій зовнішнім і внутрішнім радіусами ущільнювального елемента. Залежно від ширини
ущільнення і обраної розрахункової схеми навантаження може розподілятися рівномірно або
нерівномірно в радіальному напрямку.

Запропоновану класифікаційну ознаку доцільно внести в групу конструктивних особливо-
стей фланцевих з’єднань. Її використання є однією з передумов при розробці методів розрахун-
ку фланцевих з’єднань із багатоконтурними ущільненнями, які враховують характер і область
прикладення навантажень, а також силові взаємодії елементів з’єднання та їх деформації.

За результатами аналізу класифікаційних ознак фланцевих з’єднань, з урахуванням досві-
ду стандартизації, а також приймаючи до уваги запропоновану нову класифікаційну ознаку,
можна побудувати єдину класифікацію фланцевих з’єднань.

Єдина класифікація складається з трьох класифікаційних угруповань, що містять найбільш
характерні ознаки фланцевого з’єднання (рис. 2).

Метод побудови класифікації заснований на дедуктивному розподілі множини, що класи-
фікується, на підмножини (від загального до часткового) за підпорядкованими і супідрядними
ознаками — ієрархічний метод класифікації. Цим досягається конкретизація ознак фланцевого
з’єднання на кожному наступному ступені класифікаційного розподілу і забезпечується ство-
рення чіткого розпізнавального образу для тематичного пошуку з’єднання.

Обрані класифікаційні ознаки об’єднані в такі класифікаційні угруповання:
— конструктивні ознаки фланцевих з’єднань,
— силові особливості навантаження і роботи фланцевих з’єднань,
— ознаки ущільнень фланцевих з’єднань.
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В угруповання конструктивних ознак фланцевих з’єднань і їх елементів об’єднані такі кла-
сифікаційні ознаки: конструкція з’єднання, спосіб приєднання фланців, тип ущільнювальних
поверхонь, конструкція ущільнювальних поверхонь, кількість ущільнювальних елементів,
конструкція кріпильної системи.

У класифікаційне угруповання силових особливостей навантаження і роботи фланцевих
з’єднань об’єднані такі класифікаційні ознаки: характер експлуатаційних навантажень, спосіб
забезпечення герметичності з’єднання, характер роботи з’єднання.

У класифікаційне угруповання ознак ущільнювальних елементів об’єднані такі класифіка-
ційні ознаки: форма ущільнювальних елементів, матеріал ущільнювальних елементів, тип спо-
лучення ущільнювальних елементів.

Кожна класифікаційна ознака має ряд власних значень. Таким чином, пропонована класи-
фікація є двоступінчастою.

Побудована єдина ієрархічна класифікація систематизує інформацію про фланцеві
з’єднання та її використання при проектуванні. Вона створює передумови для розв’язання та-
ких завдань: аналіз номенклатури фланцевих з’єднань за конструктивними і експлуатаційними
характеристиками; групування фланцевих з’єднань за конструктивними ознаками для розробки
типових методик проектних розрахунків із застосуванням ЕОМ. На основі запропонованої кла-
сифікації може бути створена система класифікації і кодування фланцевих з’єднань, яка приз-
начена для уніфікації і стандартизації з’єднань і процесів їхнього виготовлення, а також підви-
щення ефективності проектування із застосуванням сучасних засобів обчислювальної техніки і
нових методів розрахунку.
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