
ІНСТРУКЦІЯ 2
ВИГОТОВЛЕННЯ НОВОЇ ПРОКЛАДКИ З 
ВИКОРИСТАННЯМ СТАРОЇ
> Розмістіть стару прокладку на прокладковому матеріалі і обведіть контури ручкою     . 1
> Зробіть отвори у прокладковому матеріалі. Пробийте отвори за допомогою 

пробійника-просічки (за наявності) або використовуйте гострий ніж. Виріжте зовнішню 
частину прокладки, потім внутрішню      .

> Прокладка готова     . Прикладіть прокладку до деталі і переконайтесь, що вона підходить!
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УВАГА!
> Очистіть деталь за допомогою очищувача для гальм або іншого відповідного очисника.

Акуратно видаліть стару прокладку або ущільнювальний матеріал, використовуючи 
скребок. Слідкуйте за тим, щоб не пошкодити поверхню фланців.
Надмірна або недостатня кількість масла призводить до неточного відбитку.
Будьте обережні з гострими ножами!
Розмістіть прокладковий матеріал на дерев'яній або пластиковій робочій поверхні і 
спочатку пробийте отвори.
Вибирайте пробійника-просічку, яка робить отвори трохи більші, ніж отвір відбитка. Це 
дозволить уникнути деформації прокладки болтами.
Якщо вам потрібно зробити закруглені кути всередині прокладки, спочатку 
використовуйте пробійник-просічку, щоб вирізати краї, а потім виріжте інші ділянки.
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КЕРІВНИЦТВО ПО ЗАСТОСУВАННЮ

ПРОКЛАДКОВІ МАТЕРІАЛИ
ЩО ТАКЕ ПРОКЛАДКОВИЙ МАТЕРІАЛ?
Щоб забезпечити нашим клієнтам можливість оперативного ремонту двигуна, Payen пропонує широ-
кий асортимент прокладок, які дозволяють вирізати будь-яку конкретну форму. Це дозволяє легко отри-
мати потрібну прокладку в умовах вторинного ринку. Це може включати в собі рішення для застосуван-
ня в різних умовах або поверхнях фланців в ситуаціях, коли виробник оригінального обладнання OEM 
встановив попередньо сформовану прокладку або герметик на місце, а для вторинного ринку готові 
прокладки відсутні.

Дуже важливо вибрати правильний матеріал з урахуванням очікуваних робочих температур, характе-
ристик ущільнювальної рідини і наявних стискаючих навантажень. Використовуйте блок-схему, щоб 
визначити, який тип прокладкового матеріалу оптимальний для вас, і як його використовувати. 

ЧОМУ САМЕ ПРОКЛАДКОВИЙ МАТЕРІАЛ PAYEN?
ТОМУ ЩО ВІН:   ЕКОНОМНИЙ

ДОСТУПНИЙ 
РОЗРОБЛЕНИЙ СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОКЛАДОК 
РІЗНІ ТИПИ І ТОВЩИНА ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ВАШИХ ПОТРЕБ
МАЄ ШИРОКИЙ ДІАПАЗОН ЗАСТОСУВАННЯ

 

 

 

 

ЯКИЙ ТИП ПРОКЛАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ СЛІД 
ВИКОРИСТОВУВАТИ?
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ЯКИЙ МАТЕРІАЛ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ?

 

Виберіть правильну
товщину 

 

перейдіть до: перейдіть до: 
ІНСТРУКЦІЇ  
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Поверхня нерівна? Вирівняйте поверхню. Переконайтесь, що макси-
мальна деформація по поверхні складає 0,1 мм.

Не використовуйте фіброві листи, використовуй-
те рекомендовану прокладку.

Використовуйте герметик HR397T. Також 
можливо використовувати замість герметика 
прокладковий матеріал, оскільки він має 
більший опір до змінних умов поверхні з 
урахуванням будь-яких обмежень за товщиною. 

Використовуйте G4780: G4780 в комбінації з 
пластиною зі сталевою серцевиною забезпечує 
необхідний рівень термостійкості, а посилення 
пластиною зі сталевою серцевиною дозволяє 
матеріалу управляти механічним і термічно 
викликаним переміщенням фланця, яке часто 
зустрічається в цих типах застосування. 

Використовуйте NL 44: Це гумово-корковий 
матеріал, який підходить для умов низького 
навантаження на фланці, що зустрічаються на 
масляних піддонах і кришках клапанів. Зокрема, 
в старіших моделях використовуються сталеві 
штамповані кришки, які часто мають більш 
високий рівень деформації фланця при затягу-
ванні, що робить пластичний матеріал NL44 
ідеальним рішенням.

Використовуйте G3900: G3900 пропонує надійне 
рішення для ущільнень загального призначення.

Використання G3123: G3123 забезпечує рішення 
з більш високими експлуатаційними характерис-
тиками з діапазоном робочих температур до 160°C 
і відмінною герметизацією завдяки системі з 
бутадієн-нітриловим сполучним.

Використовуйте G4800: G4800 буде правильним 
вибором, оскільки термостійкий армувальний 
компонент з арамідного волокна забезпечує 
експлуатацію при температурах до 300°C при 
короткочасному впливу максимальних темпера-
тур до 350°C. У ньому також використовується 
вулканізуюча система з бутадієн-стирольним 
каучуком в якості сполучного, яка надає матеріа-
лу контрольовані властивості набухання при 
застосуванні в маслі, таким чином ще більше 
покращуючи герметичність.

Чи використовується 
герметик?

 

Температура до 120°C?

Температура до 160°C?

Це для заміни критично 
важливої прокладки, такої 

як прокладка ГБЦ?
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Це для системи
вихлопних газів?

Низьке навантаження 
на фланець?

Температура до 300°C?

Зверніться до регіонально-
го представника для 

отримання додаткової 
інформації

У вас збереглася стара 
прокладка в хорошому 

стані?

Завжди очищайте поверхню деталі     . Переконайтесь, що стара прокладка або герметик 
повністю видалені     .
Розмістіть деталь на прокладковому матеріалі, щоб визначити необхідний розмір матеріалу, і 
виріжте приблизну форму     . 
Нанесіть трохи масла на посадкове місце, щоб його можна було використати як шаблон     . 
Щільно притисніть деталь до прокладкового матеріалу, зніміть її та порівняйте відбиток з 
деталлю, щоб упевнитися, що він відповідає     .
Обведіть контур відбитка ручкою, оскільки масло може розтектися     .
Почніть з проробляння отворів у прокладковому матеріалі. Пробийте отвори за допомогою 
пробійника-просічки     (за наявності) або використовуйте гострий ніж.
Виріжте зовнішню частину прокладки, потім внутрішню.
Прокладка готова     . Прикладіть прокладку до деталі і переконайтесь, що вона підходить     !

ІНСТРУКЦІЯ 1   
ВИГОТОВЛЕННЯ НОВОЇ ПРОКЛАДКИ ЗА 
ВІДСУТНОСТІ СТАРОЇ 
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