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Tarcie, temperatura i ciśnienie określają ilość wydzielającego się w dławnicy ciepła i dlatego podane graniczne parametry nie mogą 
występować jednocześnie bez szkody dla szczeliwa. Dla wysokich parametrów zaleca się przeprowadzenie analizy bilansu cieplnego. 
Przy użyciu do pomp na gorącą wodę niezbędny przeciek musi być w formie ciekłej; nie może wystąpić przeciek w postaci pary ponieważ 
jest to równoznaczne z pracą szczeliwa na sucho. Jeśli ilość odprowadzanego ciepła przez obudowę dławnicy jest niewystarczająca, 
musi być zastosowane dodatkowe chłodzenie dławnic. 
 
Uwagi ogólne: 
Wszystkie informacje techniczne i porady oparte są o dotychczasowe doświadczenia producenta, nie stanowią jednak żadnej gwarancji   
z naszej strony. Wartości te muszą być każdorazowo sprawdzane przez naszych klientów, ponieważ tylko oni mogą ocenić działanie 
medium w rzeczywistych warunkach zastosowania  
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Szczeliwo GRAFIpak HT   Szczeliwo UNIpak 
    

  Dane produktu:     Dane produktu: 
    

Szczeliwo z odpornego
na wysoką temperaturę
czystego ciągłego włók-
na grafitowego. Charak-
teryzuje się wysoką gę-
stością przekroju i wy-
trzymałością struktury.
Odporne na ścieranie,
jednocześnie nie niszczy

trzpienia. Wysoka przewodność cieplna oraz niski
współczynnik tarcia ułatwiają fazę rozruchu.
Nie ulega starzeniu, nie traci elastyczności i nie
kruszy się. Odporne chemiczne na większość
mediów: woda, para wodna, woda kotłowa,
kondensat, farby, lakiery, zasady, rozpuszczalniki,
detergenty, agresywne gazy, wodór, oleje, tłuszcze,
kwasy za wyjątkiem silnie utleniających takich jak
gorący kwas siarkowy oraz azotowy. 

  Szczeliwo jest wykonane 
z inkorporowanego grafi-
tem PTFE ze środkiem 
antyadhezyjnym. Cha-
rakteryzuje się bardzo 
dobrą przewodnością 
cieplną, wysoką ela-
stycznością, stabilno-
ścią objętości oraz nie 

ulega starzeniu. Duża elastyczność szczeliwa 
sprawia, że już przy małych naciskach dobrze 
uszczelnia nawet media charakteryzujące się 
wysoką penetracją materiału. Odporny chemicznie 
na większość mediów z wyjątkiem mediów silnie
utleniających, takich jak oleum, kwas azotowy
dymiący, fluor gazowy. 
 

    

  Parametry:     Parametry: 
    

Tgr - 100°C  … + 550°C  

p 25 bar   80 bar  250 bar )* 

pH 0 … 14 

v 25 m/s   2 m/s   
)* - wykonanie specjalne o podwyższonej gęstości wzmocnione 
inconelem GRAFIpak HT A 

  Tgr -100°C  … +280 °C  

p 25 bar  250 bar )* 

pH 0 … 14 

v 20 m/s   
)*  - przy użyciu pierścieni zamykających 

    

  Zastosowanie:     Zastosowanie: 
    

Szczeliwo do wysokich temperatur i ciśnień. Stoso-
wane do uszczelniania zaworów i pomp. Liczne do-
świadczenia praktyczne potwierdzają doskonałą ja-
kość tego zwartego i jednocześnie elastycznego
szczeliwa. 

  Do pomp, mieszalników, mikserów i armatury. Bar-
dzo szeroki zakres zastosowania we wszystkich
gałęziach przemysłu: browarnictwo, przemysł spoży-
wczy, farmaceutyczny, papierniczy, energetyczny
(pompy wody zimnej, gorącej, kondensatu, zasila-
jącej), petrochemie, cukrownie, przemysł chemiczny 
(ługi, rozpuszczalniki, kwasy, oleje). 

    

  Tabela wymiarowa:     Tabela wymiarowa: 
    

Przekrój 
[mm] 

g/m m/kg 
kg/ 
op. 

Przekrój 
[mm] 

g/m m/kg kg/ 
op 

4 x 4 18 54,3 1 14 x 14 225 4,4 3 
5 x 5 29 34,8 1 15 x 15 259 3,9 3 
6 x 6 41 24,2 2 16 x 16 294 3,4 3 
8 x 8 74 13,6 2 18 x 18 373 2,7 5 

10 x 10 115 8,7 3 20 x 20 460 2,2 5 
12 x 12 166 6,0 3 25 x 25 719 1,4 10 

 

  Przekrój 
[mm] 

g/m m/kg 
kg/ 
op. 

Przekrój 
[mm] 

g/m m/kg kg/ 
op 

4 x 4 25 40,0 1 14 x 14 315 3,2 3 
5 x 5 40 25,0 1 15 x 15 360 2,8 3 
6 x 6 57 17,5 1 16 x 16 410 2,4 3 
8 x 8 102 9,8 2 18 x 18 520 1,9 3 

10 x 10 160 6,3 2 20 x 20 620 1,6 5 
12 x 12 230 4,4 3 25 x 25 970 1,0 10 

 

 
 


