PŁYTY USZCZELKARSKIE
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i termoizolacji. Pozycja GAMBITU wynika nie tylko z produkcji doskonałych materiałów uszczelniających
i termoizolacyjnych, ale także z szerokiego programu obsługi klienta oraz wysoce doświadczonego konsultingu.
Misją Spółki jest produkcja wysokiej jakości, przyjaznych środowisku naturalnemu materiałów uszczelkarskich, termoizolacyjnych, gumowych oraz hamulcowych i sprzedaż ich na rynku krajowym i zagranicznym.
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stosowanych do produkcji surowców, ale również pozwala na ciągłe doskonalenie produktów.
Własne biuro konstrukcyjne, laboratoria badawcze oraz wysoko wykwalifikowana kadra techniczna
stanowią inkubator innowacyjności i zapewniają elastyczność reagowania na zapytania klienta. Nowoczesny
park maszynowy pozwala na perfekcyjne wykonanie nie tylko standardowych wyrobów GAMBITU
GAMBITU, ale także
na realizację indywidualnych i specyficznych zamówień klienta.
"GAMBIT Lubawka" Sp. z o.o. oferuje:
· płyty uszczelkarskie;
· szczeliwa plecione dławnicowe;
· sznury termoizolacyjne;
· tektury i płyty termoizolacyjne;
· wysokotemperaturowe tkaniny i taśmy izolacyjne;
· kompensatory tkaninowe;
· okładziny cierne tkane i formowane;
· uszczelnienia i wyroby gumowe, gumowo-metalowe;
· mieszanki gumowe;
· uszczelki z płyt uszczelkarskich;
· uszczelnienia i kształtki z termoizolacji;
· uszczelki i podkładki miedziane;
· pierścienie miedziane z wypełnieniem uszczelniającym;
· uszczelki spiralnie zwijane "AZMES".

PŁYTY USZCZELKARSKIE GAMBIT
Bezazbestowe płyty uszczelkarskie serii GAMBIT AF są nowoczesnymi materiałami przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień
technicznych na szeroki zakres ciśnień i temperatur, przeznaczonych do kontaktu z wieloma różnorodnymi mediami technicznymi.
Zastępują w większości zastosowań płyty typu "It", charaktryzując się przy tym większą gazoszczelnością oraz większą odpornością
chemiczną w temperaturach do 150°C.
Są one kompozytem najwyższej jakości włókien aramidowych, specjalnie dobranych włókien i wypełniaczy nieorganicznych
oraz odpowiednich dla założonych warunków pracy elastomerów. Wysoko wyspecjalizowany i prowadzony z zachowaniem wymogów
normy ISO 9001 proces kalandrowania arkuszy gwarantuje stabilne i utrzymane na najwyższym poziomie parametry techniczne.
GAMBIT Lubawka ma uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania płyt bezazbestowych przeznaczonych na uszczelki
połączeń kołnierzowych urządzeń poddozorowych. Płyty GAMBIT AF, są płytami, których parametry techniczne spełniają wymagania
dla większości zastosowań. W przypadkach, gdy szczególne warunki pracy nie pozwalają na uzycie płyt GAMBIT AF proponujemy płyty
na bazie grafitu ekspandowanego, wermikulitu ekspandowanego i PTFE. Wyroby te reprezentują najwyższą jakość i niezawodność.
Wszystkie podane w katalogu informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu.
Ponieważ na pracę uszczelnienia w złączu ma wpływ wiele czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń,
a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem.

UWAGI DOTYCZĄCE DOBORU I MONTAŻU USZCZELEK Z PŁYT USZCZELKARSKICH GAMBIT
Dobierając dla danego węzła uszczelniającego materiał na uszczelkę uwzględnić należy wiele elementów. Najważniejsze
z nich to temperatura i ciśnienie pracy, rodzaj uszczelnianego medium oraz konstrukcja złącza. Występują również inne czynniki
mające wpływ na skuteczność uszczelnienia, jak na przykład cykliczność pracy, drgania mechaniczne, staranność montażu lub stan
techniczny kołnierzy.
Przywołane w niniejszym katalogu dane oraz wykresy "T p" pozwalają dobrać płytę, która najlepiej spełni wymagania odnośnie
istniejących w danym złączu warunków pracy. Uwzględnić należy fakt, że punkt pracy powinien się znaleźć w odpowiednim obszarze
wykresu. Nie oznacza to jednak, że w niektórych przypadkach uszczelnienie nie może skutecznie pracować w parametrach spoza
wykresu, jednak wówczas należy skonsultować się z technologiem lub przeprowadzić próbę eksploatacyjną.
Aby jednak uszczelnienie mogło długo i stabilnie pracować, niezbędne jest spełnienie pewnych wymogów dotyczących kołnierzy, śrub i sposobu montażu. Kluczowym warunkiem jest zapewnienie równoległości i płaskości współpracujących kołnierzy. Tylko w tym
przypadku możliwe jest uzyskanie na całej powierzchni uszczelnianej zacisków montażowych większych od wymaganych procedurami obliczeniowymi, a jednocześnie nie przekraczających naprężeń niszczących uszczelkę w warunkach roboczych. W praktyce jednak w wielu miejscach w warunkach montażu używanie kluczy dynamometrycznych nie jest możliwe. W tym przypadku zalecamy
wywarcie takiego zacisku między kołnierzami, aby uszczelka została ściśnięta o 8-10 % swej pierwotnej grubości. Zacisk taki jest
wystarczający w większości przypadków do doszczelnienia złącza nie powodując jednocześnie uszkodzenia struktury uszczelki. W tym
samym celu zaleca się stosowanie na całym złączu jednakowych śrub, w dobrym stanie technicznym i powleczonych dobrym
smarem. Uszczelnienie zwiększa swą szerokość i obwód w trakcie dokręcania śrub w złączu. By umożliwić te zmiany wymiarów zaleca
się dokręcanie śrub zgodnie z załączonymi schematami.

Kołnierz na cztery śruby

Kołnierz na osiem śrub

Kołnierz na szesnaście śrub

Materiał, z którego wykonana jest płyta uszczelkarska to kompozyt złożony ze składników organicznych i nieorganicznych. Może
on prawidłowo i skutecznie pracować w temperaturach nieosiągalnych dla niektórych z jego składników. Należy jednak zdawać sobie
sprawę ze specyfiki materiału, jego mocnych i słabych stron.
Wszystkie uszczelki z płyt aramidowo-kauczukowych twardnieją w temperaturach powyżej 200°C. Dobre płyty, a takimi są płyty
Gambit, nawet w takim stanie zachowują jednak sprężystość wystarczającą do skompensowania ruchów cieplnych kołnierzy
w zalecanych w niniejszym katalogu zakresach temperatur. Jest to podstawowy warunek zachowania szczelności uszczelnienia,
zwłaszcza w przypadku węzłów poddanych cyklom cieplnym.
Innym zagrożeniem dla płyt aramidowo-kauczukowych w temperaturze ponad 380°C jest zjawisko utleniania (oksydacji).
W jego wyniku wypala się spajający płytę elastomer. Aby zapobiec temu zjawisku niezbędne jest odizolowanie elastomerowego
komponentu od chemicznego wpływu zarówno medium uszczelnianego, jak i tlenu z otoczenia. Cel ten osiąga się najczęściej dwoma
sposobami. Pierwszym z nich jest odpowiednia konstrukcja kołnierza, np. wpust-wypust czy występ-rowek. Drugą jest saterowanie
(zabezpieczenie krawędzi uszczelki metalem). Saterunek ten musi być tak wykonany, by zabezpieczył materiał kompozytowy przed
dostępem czynnika, a jednocześnie umożliwił całości reagowanie na ruchy cieplne i drgania złącza kołnierzowego. Saterunek
wówczas spełnia kilka funkcji: wzmacnia uszczelkę mechanicznie, zabezpiecza przed dyfuzją medium uszczelnianego na wskroś
poprzez materiał uszczelki oraz, przede wszystkim, zabezpiecza materiał kompozytowy uszczelki przed negatywnym wpływem chemicznym medium uszczelnianego oraz otoczenia.
Prawidłowo skonstruowane złącze kołnierzowe z odpowiednio dobraną uszczelką zamontowaną we właściwy sposób może zachowywać szczelność przez długi okres eksploatacji. Niedopuszczalne jest jednak powtórne stosowanie raz zdemontowanych uszczelek.

STANDARDOWE WYMIARY PŁYT:
Rozmiar arkusza:

1500 mm x 1500 mm
1500 mm x 3000 mm

Grubości: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm,
2,5 mm, 3,0 mm
grubości > 3,0 mm uzyskiwane są poprzez
klejenie płyt
Tolerancja:

grubość: < 1,0 mm ± 0,1 mm
³ 1,0 mm ± 10 %
wymiary arkusza: ± 30 mm

Na życzenie klienta istnieje możliwość
wykonania niestandardowej grubości, grafitowania powierzchni płyty oraz zbrojenie płyty
siatką metalową.

Wszystkie podane w katalogu informacje bazują na wieloletnim doświadczeniu
w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu.
Ponieważ na pracę uszczelnienia w złączu
ma wpływ wiele czynników wynikających
ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, przywołane parametry techniczne mają charakter
orientacyjny i nie stanowią podstawy do roszczeń a specyficzne zastosowania wyrobów
wymagają kontaktu z producentem.

* Przywołane w katalogu temperatury
i ciśnienienia są wartościami maksymalnymi.
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania
maksymalnej temperatury i ciśnienia. Parametry te podane zostały tylko jako informacja,
ponieważ nie zależą wyłącznie od materiału
uszczelniającego, ale także od warunków,
w których uszczelnienie jest stosowane.
Najważniejszymi czynnikami są: charakter uszczelnianego medium, rodzaj złącza, siła
nacisku oraz grubość uszczelnienia. Szczególnej uwagi wymaga zastosowanie materiału
z parą wodną.
Korelację między ciśnieniem i temperaturą dla grubości płyty 2 mm precyzują
wykresy.

Nie istnieje potrzeba przeprowadzania prób.
W przypadku stosowania w parze wodnej
przeprowadzić próby w warunkach eksploatacji.
Konieczność przeprowadzania prób
w warunkach eksploatacji.
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