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Ìåòàëî - ïëàñòè÷íè óïëúòíåíèÿ
I. Техническа спецификация на спирално навито уплътнение
Spiral Wound Gasket (SWG)

Спирално навитата гарнитура е метало-пластично уплътнение с доказана универсална употреба
в широк диапазон на приложения и високи работни параметри: налягане до 320 бара
и температура от -200 до +1000 °C. Конструкцията е монолитна, лесна за монтаж и предпазва
повърхността на фланците от повреда.Тя има уникалното предимство пред стандартните уплътнения да запазва цялостта си, сигурността на уплътняване, дори и при промени в работните
параметри по време на експлоатация и движение на връзките.
Уплътняващият елемент на спирално навитата гарнитура се състои
от V образна метална лента, навита в комбинация с мек уплътняващ
пълнител. Металната лента осигурява здравина и еластичност,
а мекият пълнител - високо качество на уплътнение.
Препоръчаната грапавина на фланцевата повърхнина е както при
меките гарнитури - чисти и гладко обработени повърхности.
Стандартна грапавина, в диапазона : Rα = 3,2 до 12,5 (µm)

Îñíîâíè òèïîâå êîíñòðóêöèè - ñïèðàëíî íàâèòè óïëúòíåíèÿ
Тип: TIV-TG01
Спирално навита гарнитура без вътрешен и външен пръстени. Метална лента
от SS 304 или SS 316 с мек пълнител ( графит, PTFE, керамика, друг
безазбестов материал). Препоръчително уплътнение за фланец тип
канал и жлеб.Стандартни дебелини: 2,5мм; 3,2мм; 4,5мм; 6,4мм; 7,2мм;
Размери - по стандарт или от 8мм до 3000мм
Тип: TIV-RF02
Спирално навита гарнитура с вътрешен и външен ( центриращ ) пръстени.
Препоръчително уплътнение за плоски и изпъкнали фланци.
Стандартна дебелина на уплътнителната част : 4,5мм
Други дебелини: 2,5мм; 3,2мм; 6,4мм; 7,2мм;
Материали за вътрешен и външен пръстени: CS, SS304,SS316
Размери - по стандарт или от 8мм до 3000мм

Тип: TIV-OR03
Спирално навита гарнитура само с външен ( центриращ ) пръстен.
В допълнение на гарнитура TIV-TG01, този тип разполага само с външен
пръстен.Препоръчително уплътнение за фланци тип мъжки/женски.
Стандартна дебелина на уплътнителната част: 4,5мм
Други дебелини: 2,5мм; 3,2мм; 6,4мм; 7,2мм;
Материали за външни пръстени: CS, SS304,SS316
Размери - по стандарт или от 8мм до 3000мм

Тип: TIV-SR04
Спирално навита гарнитура само с вътрешен пръстен.
Препоръчително уплътнение за фланци тип мъжки/женски.
Стандартна дебелина на уплътнителната част: 4,5мм
Други дебелини: 2,5мм; 3,2мм; 6,4мм; 7,2мм;
Материали за вътрешен пръстен: CS, SS304,SS16
Размери - по стандарт или от 8мм до 3000мм
Тип: TIV-UNI-F
Спирално навита гарнитура с нестандартни размери или форма.
Възможни форми: овална, елипсовидна, друга форма по чертеж.
Този тип гарнитури се изработват специално според изискванията
на клиента, като могат да бъдат изготвени във всеки един от
горепосочените варианти и вложени пълнители.
Типични приложения на спирално навитите гарнитури:
Уплътнения за тръбопроводи, арматура, помпи, резервоари, топлообменници и други.
За специфициране на запитване или заявка е достатъчно да се посочи типа на спирално
навитото уплътнение и неговите работни параметри / пример: SWG, по стандарт EN 1514-2,
тип TIV-RF02 с дебелина 4,5мм на уплътнителната част с вътрешен пръстен SS304 и външен CS /
DIN Standard - EN-1514 - 2
ASME USA - American Society of Mechanical Engineers
ANSI USA - American National Standards Institute
ASTM USA - American Society for Testing and Materials
BS UK British Standard
JIS JP Japanese Industrial Standards
DIN GER Deutsches Institut fur Normung e.V.
II. Уплътнение тип: Кампрофайл ( Camproﬁle type Gaskets )
Подобно на спирално навитите уплътнения, метало-пластичните гарнитури от тип „Кампрофайл“
осигуряват висока надеждност на съединението. Те са отлично решение при върхови работни
параметри с тежки и променливи режими. Комбинират специфичните характеристики на
меките гарнит ури (отлично напасване по фланцевата повърхност) и на металните
уплътнения ( висока здравина и стабилност ). Профилираната метална сърцевина, дебелината
на уплътнителния слой и вложеният материал са така подбрано насочени, че да осигурят
максимална свиваемост при стягане на съединението. Поради намалената уплътнителна
повърхност, е нужно минимално усилие на стягане на болтовете.

Îñíîâíè òèïîâå êîíñòðóêöèè - Êàìïðîôàéë
Тип: TIC-01
Kонцентрично оребрен профил от двете страни, покрит
със слой от мек материал.
Видове мек материал: керамика, тефлон, графит, безазбестов лист
Основен Материал: SS 316, SS 304, други по желание на клиента
Типове фланци: мъжки и женски, издатък-падина и др.
Тип: TIC-OR-02
Kонцентрично оребрен профил от двете страни, покрит
със слой от мек материал в допълнение с монтиран машинно обработен
външен пръстен.
Видове уплътнителен материал: керамика, тефлон, графит.
Основен Материал: SS 316, SS 304, друг по желание на клиента
Типове фланци: Плоски и изпъкнали фланци и др.

Тип: TIC-OR-03
Kонцентрично оребрен профил от двете страни, покрит със слой от
мек материал и независим, въртящ се външен пръстен ( заварен на 2 точки )
Видове мек материал: слюда, тефлон, графит.
Основен материал: SS 316, SS 304, други по желание на клиента
Приложение: фланцеви връзки, работещи в режим на силна температурна
промяна и движение.

III. Уплътнение тип: Двойно облечени ( Double jacketed type Gaskets )

Този тип гарнитури съдържат в основата си пластичен материал / слюда, тефлон,графит/,
който гарантира високо качество на уплътнение и възможност за компресия до 30% от
номиналната си дебелина. Металната обвивка придава здравина и задържа мекия
материал, така, че да се гарантира уплътнение дори и при силно неравни повърхности
на фланците. Идеално приложение за този тип гарнитури са топлообменниците, с
възможности за конструкция с междинни укрепващи или разделителни метални ленти
„барове“. Разнообразни, както по стандарт, така и по специфични изисквания на клиента.
Самите барове могат да бъдат вградени или заварени към гарнитурата. Минималният радиус
между вътрешните барове и вътрешния диаметър на гарнитурата е 8мм, но това ограничение
не важи когато баровете се заваряват допълнително.
Произвеждат се в различни форми: стандартни / вижте приложените примери /, овални,
правоъгълни или по чертеж на клиента.Приложение намират в рафинерии, нефтопродукция,
помпи и арматура, бойлери и топлообменници.
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IV. Уплътнение тип: Метални гарнитури (RTJ Ring Joint type Gaskets)

Този тип гарнитури имат приложение при наличие на високо налягане
/ до 1500 бара / и температури до 1000 градуса. За да се гарантира високо
качество на уплътнение повърхностите на фланците трябва да са прецизно
обработени и да няма никакви шупли или неравности.
Предлагат се в различни типове профили, отговaрящи на съответните
специфични фланци. Приложение намират в рафинериите, топлоцентралите,
тръбопроводи, арматура, съдове под налягане.

V. Гарнитури от листов материал / меки гарнитури /
Наричани още „ меки гарнитури “ , поради свойството им да се компресират
лесно, този тип гарнитури намират приложение при болтовите съединения
в индустрията. Използват се в голям набор индустриални съоръжения, помпи,
компресори, топлообменници, всички видове фланцеви съединения и други.
Разнообразието от предлагани форми, дебелини и материали е изключително
богато, като складовите ни наличности винаги покриват изискванията
на клиента в най-кратък срок.
В зависимост от конкретното приложение, гарнитурите могат да бъдат изработени от:
- безазбестови плочи / с или без метална вложка /
- еластомери ( лист SBR, NBR, EPDM, Silicone, Polyurethane )
- P.T.F.E / тефлон, експандиран тефлон /
- графитни листи / с и без метална вложка /
- слюдени листи с метална вложка / неръждаема стомана /
- технически картон
- други / нестандартни /
Âúçìîæíî å äîïúëíèòåëíî îáêàíòâàíå íà ïðåäëîæåíèòå ìåêè ãàðíèòóðè ïî
âúòðåøåí è âúíøåí êîíòóð. Èçðàáîòâà ñå îò íåðúæäàåìà ñòîìàíà è ãàðàíòèðà
ïî-âèñîêà çäðàâèíà, óñòîé÷èâîñò è æèâîò ïðè âèñîêè ðàáîòíè ïàðàìåòðè.

VI. Пакетни уплътнения / V-Shape /
Пакети, изработени от еластомери като: EPDM, Viton, Silicone,NBR,PTFE
Този тип гарнитури се предлагат от различни материали, предоставяйки
предимствата на всеки един от тях. Основно приложение намират в
химическата индустрия и фармацевтика, енергетика, хидравлично оборудване.
VII. Метало - гумени гарнитури
Основата е метална сърцевина,придаваща здравина и стабилност. Това е наложително
при наличие на по-високо налягане и малко лице на уплътнение. Приложение намират
при вода, водна пара, газ, киселини, основи, като в зависимост от полимера могат да
достигнат работа с параметри до 200 градуса.

×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè:
Какво е предназначението на вътрешният пръстен на спирално навитата гарнитура?
Не е нужно донатягане на фланците; намалява се ерозията и турбуленцията;
запазва цялостта на гарнитурата и предпазва уплътнението от разрушаване;
предотвратява деформации при монтаж;
Какви са температурните ограничения за спирално навитите гарнитури?
Температурната устойчивост основно зависи от използвания пълнител:
стандартен графит: - 200 C до +550 C ; P.T.F.E : -200 C до + 260 C ; Слюда: - 200 C до +1000 C
Какъв материал се препоръчва като заместител на азбеста при спирално навитите гарнитури?
Графита може да се използва като заместител в множество приложения.

