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Wykonanie 
standardowe

SIGRAFLEX® APX

Prawidłowy dobór materiału uszczelnienia jest gwarancją długiego, bezawa-
ryjnego użytkowania armatury wysokoparametrowej. Wykonywane pierścienie 
grafitowe z folii SIGRAFLEX® APX znacznie wydłuża okres użytkowania. Pier-
ścienie grafitowe z folii SIGRAFLEX® APX mają utratę masy o  rząd wielkości 
niższy od pierścieni z czystego grafitu.

SIGRAFLEX® APX

Wpływ teperatury na utratę masy folii SIGRAFLEX® APX

USZCZELNIENIA POMP  
I ARMATURY

SIGRAFLEX®

Informacje ogólne

Prędkość liniowa wału [m/s] w funkcji średnicy
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Podstawowe zalecenia konstrukcyjne dotyczące dławnicy zawierają poniższe rysunki.
Diagram prędkości liniowej w funkcji obrotów może być użyteczny przy selekcji pakunków pompowych, natomiast wykres wpływu temperatury 
na utratę masy dla folii grafitowej niech będzie wskazaniem przy doborze materiału do  armatury na wysokie parametry.
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Nazwa Zdjęcie/parametry Opis

SPETOPAK®	
SGR®	800/
SGR®	800	C

Wykonanie: wykonany z przędzy wysokojakościowego grafitu elastycznego, 
grafit na nośniku bawełnianym, odmiana SGR®	800	C dodatkowo wypo-
sażony w bezpiecznik temperaturowy chroniący tuleję przed przegrzaniem 
powstałym podczas suchego tarcia.

Zalety: łatwo formowalny, dobrze odprowadza ciepło, prawidłowo pracu-
je nawet przy bardzo wysokiej prędkości obrotowej wału, wykonanie z bez-
piecznikiem temperaturowym zabezpiecza przed wzrostem temp. i naprężeń 
w uszczelnianych powierzchniach, używany samodzielnie lub w kombinacji.

Zastosowanie: do uszczelniania wirników pomp wirowych, do armatury, 
przeznaczony do cieczy czystych praktycznie dla każdego medium chemicz-
nego z wyłączeniem silnych utleniaczy.

* dotyczy tylko SGR® 800

SPETOPAK®	
SGR®	804	K

Wykonanie: wykonany hybrydowo z grafityzowanego włókna syntetycznego 
oraz grafitu elastycznego, naroża z włókna syntetycznego, podczas zapla-
tania impregnowany na wskroś środkami smarnymi i antykorozyjnymi. Typ 
SGR®	804	K/S z na przemian biegnącymi włóknami grafityzowanymi i gra-
fitu elastycznego.

Zalety: pakunek o wysokich własnościach mechanicznych, odporny na dzia-
łanie wysokiej temperatury i ciśnienia. Łączy cechy pakunku pompowego i ar-
maturowego, łatwo formowalny, preferowany przez służby utrzymania ruchu.

Zastosowanie: używany w pompach do medium silnie zanieczyszczonego 
środkami stałymi, jak również w pompach na wysoką temperaturę.

SPETOPAK®	
SGR®	880

Wykonanie: wykonany z przędzy syntetycznego włókna grafityzowanego, 
zawiera wysokojakościowe środki smarne oraz antyadhezyjne, impregnowa-
ny na wskroś podczas zaplatania oraz powierzchniowo dodatkowo warstwą 
grafitu w czasie suszenia i kalibrowania.

Zalety: pakunek odporny na działanie temperatury, dobrze odprowadza cie-
pło, używany samodzielnie lub w zestawach dławnicowych WGR.

Zastosowanie: znalazł uznanie w przemyśle, używany w energetyce konwen-
cjonalnej jak i jądrowej. Stosowany w układach gorącej wody oraz pary, rów-
nież na wysokoobrotowych pompach.

SPETOPAK® SGR® 800

Pakunki pompowe

PAKUNKI PLECIONE

t	°C -200 ÷ +280

P.	atm 200* 200* 20

V	m/s 1* 1* 26

pH 0 ÷ 14

t	°C -200 ÷ +280

P.	atm 200 200 20

V	m/s 2 2 20

pH 2 ÷ 12

t	°C -100 ÷ +550

P.	atm 200 200 –

V	m/s 1 1 –

pH 0 ÷ 14

Nazwa Zdjęcie/parametry Opis

SPETOPAK®	
SGF	770

Wykonanie: zaplatany z  przędzy Gore GFO®, przędza ta wykonana jest 
z ekspandowanego PTFE z inkorporowanym grafitem oraz środkami smarnymi, 
zawartość grafitu w przędzy sięga 50%; zwielokrotnia przewodność cieplną 
w odmianie SGF	770/G z rdzeniem elastomerowym (w standardzie silikono-
wy, inny na życzenie) podnoszącym odporność na poprzeczne bicie wału.

Zalety: nie utwardza się podczas pracy, stabilny wymiarowo, łatwo obra-
bialny i formowalny. Pakunek o uniwersalnym przeznaczeniu, bardzo dobre 
własności smarne i ślizgowe, nie wyciera wału.

Zastosowanie: stosowany w pompach wirowych, w armaturze, często pa-
rowej, przeznaczony do cieczy czystych, praktycznie dowolnych kompozycji 
chemicznych z wyłączeniem silnych utleniaczy.

SPETOPAK®	
SGF	772

Wykonanie: wykonany z przędzy wysokojakościowego ekspandowane-
go PTFE z inkorporowanym grafitem oraz środkami smarnymi w odmianie 
SGF	772/G z rdzeniem elastomerowym (w standardzie silikonowy, inny na 
życzenie) podnoszącym odporność na poprzeczne bicie wału. 

Zalety: wysoka trwałość, uniwersalne zastosowanie, dobre własności śli-
zgowe, łatwo obrabialny i formowalny, stosowany uniwersalnie przez służby 
utrzymania ruchu.

Zastosowanie: do uszczelniania wirników pomp wirowych, do armatury, 
przeznaczony do cieczy czystych praktycznie dla każdego medium chemicz-
nego z wyłączeniem silnych utleniaczy.

SPETOPAK®	
SGF	766

Wykonanie: wykonany hybrydowo z biegnącymi łącznie włóknami ara-
midowymi oraz PTFE z inkorporowanym grafitem w odmianie SGF 766/G 
z rdzeniem elastomerowym (w standardzie silikonowy, inny na życzenie) pod-
noszącym odporność na poprzeczne bicie wału.

Zalety: wysoka trwałość, dobre własności ślizgowe, wykonanie hybrydowe 
podnosi odporność pakunku na wycieranie i wciskanie w szczeliny, pakunek 
o szerokim, wielozadaniowym zastosowaniu.

Zastosowanie: używany w pompach wirowych, w armaturze, do uszczel-
niania mieszadeł oraz jako pakunek zamykający w zestawach. Stosowany na 
mediach czystych, jak również do cieczy zanieczyszczonych cząstkami  stały-
mi lub krystalizujących.

SPETOPAK® SGF 770

Pakunki pompowe

PAKUNKI PLECIONE

t	°C -200 ÷ +280

P.	atm 300 200 20

V	m/s 2 2 20

pH 0 ÷ 14

t	°C -200 ÷ +280

P.	atm 300 200 20

V	m/s 2 2 20

pH 0 ÷ 14

t	°C -200 ÷ +280

P.	atm 300 – 20

V	m/s 2 – 20

pH 3 ÷ 12
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Nazwa Zdjęcie/parametry Opis

SPETOPAK®	
SFK	250

Wykonanie: wykonany z przędzy specjalnego wytrzymałego mechanicznie 
włókna syntetycznego, impregnowany w czasie zaplatania wodną dyspersją 
PTFE w odmianie SFK	250S z przeznaczeniem do zastosowań w armaturze.

Zalety: posiada dobre własności ślizgowe i starzeniowe, łatwo formowal-
ny, nie brudzący, odporny na wycieranie i wyciskanie w częściowo zużytych 
urządzeniach.

Zastosowanie: stosowany w przemyśle papierniczym i wszędzie tam gdzie 
ważną cechą uszczelnienia jest nie brudzenie pakunku, używany głównie 
w  pompach jak również w zaworach w aplikacjach spoczynkowych i ru-
chowych.

RDZEŃ
ELSTOMEROWY

Funkcją rdzenia elastomerowego jest kompensowanie nadmiernego bicia 
wału. Rdzeń przejmując bicie wału pochłania energię mogącą doprowadzić 
do zniszczenia pakunku. Elastyczny rdzeń zwiększa sprężystość pakunku, wy-
pełniając szczelnie komorę dławnicową, zapobiegając powstawaniu niekon-
trolowanego wycieku. Drugą funkcją pakunku z rdzeniem jest kompensacja  
zużywania się pakunku wynikającego z eksploatacji. Dobór odpowiedniego 
materiału rdzenia pozwala na znaczne wydłużenie okresów prawidłowej pra-
cy i zapewnienie szczelności układu. Rdzenie elastomerowe wykonane są 
standardowo z gumy silikonowej. Inne materiały: NBR, EPDM, FPM (Viton), 
inne dostępne na życzenie.

SPETOPAK® SFK 250

Pakunki pompowe

PAKUNKI PLECIONE

t	°C -80 ÷ +280

P.	atm 150 150 10

V	m/s 2 2 10

pH 0 ÷ 13

Nazwa Zdjęcie/parametry Opis

SPETOPAK®	
SKD	660

Wykonanie: wykonany z ciągłej przędzy aramidowej o bardzo dużej wytrzy-
małości mechanicznej. Każde włókno impregnowane dyspersją PTFE. Od-
miana SKD	660	S z ciągłego włókna aramidowego bez impregnacji.

Zalety: nie wywołuje korozji, wysoka odporność na wycieranie, dzięki im-
pregnacji PTFE posiada dużą odporność chemiczną, dobre własności ślizgo-
we, dużą wytrzymałość mechaniczną.

Zastosowanie: przeznaczony do cieczy zanieczyszczonych cząstkami stały-
mi, do wody surowej.

SPETOPAK®	
SKD	664

Wykonanie: wykonany z nieciągłej przędzy aramidowej o rozwiniętej bu-
dowie, budowa taka ułatwia impregnację pakunku i znacznie zwiększa ilość 
wodnej dyspersji PTFE jaka została przyswojona przez pakunek. W wykona-
niu SKD	664/G z elastomerowym rdzeniem (w standardzie silikonowy).

Zalety: nie wywołuje korozji galwanicznej, wysoka odporność na wyciera-
nie, dzięki dużej zawartości impregnatu minimalne wycieranie wału lub tulei 
ochronnej. Dobre własności ślizgowe, duża elastyczność pozwala na stoso-
wanie w częściowo zużytych narzędziach.

Zastosowanie: przeznaczony do cieczy zanieczyszczonych cząstkami stały-
mi, do wody surowej.

SPETOPAK®	
SPT	554

Wykonanie: wykonany z przędzy najwyższej jakości czystego PTFE, chemicz-
nie obojętnego, impregnowany dyspersją PTFE, w wykonaniu SPT	554/G 
z rdzeniem elastomerowym, typ SPT	565 z na przemian biegnącymi przę-
dzami aramidowymi na media wycierające. SPT	554	OX – do zastosowań 
w tlenie.

Zalety: najwyższa odporność chemiczna, wysokie własności mechaniczne, 
łatwo formowalny, biały.

Zastosowanie: przeznaczony do przemysłu spożywczego, farmaceutyczne-
go, chemicznego, lakierniczego papierniczego itp. stosowany w pompach wi-
rowych oraz nurowych, w aplikacjach spoczynkowych i ruchowych.

SPETOPAK® SKD 660

Pakunki pompowe

PAKUNKI PLECIONE

t	°C -100 ÷ +280

P.	atm 100 100 100

V	m/s 1,5 10 20

pH 3 ÷ 12

t	°C -100 ÷ +280

P.	atm 100 100 100

V	m/s 1,5 10 20

pH 3 ÷ 12

t	°C -100 ÷ +280

P.	atm 150 150 15

V	m/s 1 2 8

pH 0 ÷ 14
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Nazwa Zdjęcie/parametry Opis

SPETOPAK®	
STR	666

Wykonanie: wykonany z przędzy czystego meta-aramidu o wysokich wła-
snościach mechanicznych, impregnowany wodną dyspersją PTFE.

Zalety: wysokie własności mechaniczne, łatwo formowalny, odporny na 
ścieranie w mediach wycierających i krystalizujących, biały niebrudzący.

Zastosowanie: przeznaczony dla przemysłu farbiarskiego, do pomp i mie-
szadeł, stosowany w przemyśle papierniczym, wszędzie tam gdzie wymagany 
jest biały pakunek odporny na media wycierające.

SPETOPAK®	
SPT	560	K

Wykonanie: wykonany hybrydowo z przędzy PTFE oraz wzmocnienia arami-
dowe na narożach specjalne wykonanie daje szersze możliwości stosowania, 
oraz podnosi parametry wytrzymałościowe.

Zalety: wysokie własności mechaniczne wykonanie hybrydowe podnosi od-
porność na media wycierające łatwo formowalny odporny na wyciskanie i wy-
cieranie.

Zastosowanie: wzmocnienia aramidowe pozwalają na stosowanie w wy-
sokociśnieniowych pompach nurowych; również stosowany w armaturze na 
wysokie ciśnienia.

SPETOPAK®	
SN	344

Wykonanie: wykonany z przędzy białego włókna akrylowego, impregnowa-
ny dyspersją PTFE oraz oleju parafinowego, w odmianie SN	330 z olejem 
silikonowym.

Zalety: szczeliwo ogólnego przeznaczenia, nie wykazuje oznak starzenia, 
posiada wysokie własności smarne, ekonomiczna alternatywa do zastosowań 
ogólnych, biały, nie brudzi.

Zastosowanie: stosowany w najprostszych aplikacjach pompowych, do ar-
matury, również w kompensatorach dławnicowych, używany w układach wo-
dociągowych i kanalizacji.

GORE®	DP Szczeliwo armaturowe, z ekspandowanego PTFE o strukturze włóknistej. Taka 
budowa zapobiega pełzaniu, jakże charakterystycznemu PTFE. Niski współ-
czynnik tarcia przyczynił się do zredukowania zużycia wrzeciona zaworu. Duża 
elastyczność pakunku sprawia, że osiągamy szczelność nawet przy niskich 
naciskach. Ponadto: łatwość montażu, możliwość uzupełnienia szczeliwa bez 
konieczności wymiany całego zestawu uszczelniającego. Demontaż zużytego 
szczeliwa jest  bardzo prosty i szybki, można usunąć uszczelnienie w jednym 
kawałku, bez rozbierania dławnicy i usuwania pozostałości zużytego szczeliwa.

SPETOPAK® STR 666

Pakunki specjalne

PAKUNKI PLECIONE

t	°C -50 ÷ +250

P.	atm 300 150 15

V	m/s 2 2 20

pH 0 ÷ 13

t	°C -200 ÷ +280

P.	atm 500 150 –

V	m/s 1 2 –

pH 3 ÷ 12

t	°C -100 ÷ +550

P.	atm 200 200 –

V	m/s 1 1 –

pH 0 ÷ 14

t	°C -240 ÷ +270

P.	atm 50 – –

V	m/s 1 – –

pH 0 ÷ 14

Nazwa Zdjęcie/parametry Opis

SPETOPAK®	
SKD	667

Wykonanie: wykonany z przędzy nieciągłej aramidowej o rozwiniętej bu-
dowie, impregnowany wodną dyspersją grafitu oraz PTFE wraz ze środkami 
smarnymi. Odmiana SKD	667	R ze wzmocnieniem Inconel®-owym w każdym 
włóknie. Typ SKD	667/G z rdzeniem elastomerowym (w standardzie silikono-
wy inne na życzenie) podnoszącym odporność na poprzeczne bicie wału.

Zalety: dzięki dużej zawartości przyjętego impregnatu wycieranie wału lub 
tulei jest minimalne, bardzo wysokie własności mechaniczne, dobre własno-
ści ślizgowe.

Zastosowanie: przeznaczony do cieczy zanieczyszczonych cząstkami stały-
mi, do wody surowej, używany w aplikacjach spoczynkowych i ruchowych.

SPETOPAK®	
SGF	760	K

Wykonanie: wykonany hybrydowo z włókna PTFE z inkorporowanym gra-
fitem oraz z przędzy aramidowej na narożach, w odmianie SGF	760	K/G 
z rdzeniem elastomerowym (w standardzie silikonowy, inny na życzenie) pod-
noszącym odporność na poprzeczne bicie wału.

Zalety: wykonanie hybrydowe podnosi odporność na wciskanie w szczeliny 
między dławik a dławnicę, posiada dobre własności ślizgowe i dużą wytrzy-
małość mechaniczną, oraz wysoką trwałość pakunku.

Zastosowanie: stosowany w pompach nurowych, w  armaturze, przezna-
czony do cieczy czystych oraz zanieczyszczonych cząstkami stałymi, jak rów-
nież substancjami krystalizującymi. Używany w zestawach uszczelniających 
jako pierścienie zamykające.

SPETOPAK®	
STR	676

Wykonanie: wykonany hybrydowo z przędz o wysokich własnościach me-
chanicznych, meta aramidu oraz ciągłego aramidu, impregnowany wodną 
dyspersją PTFE, w odmianie STR	670	K ze wzmocnieniami aramidowymi 
na narożach.

Zalety: wysokie własności mechaniczne, łatwo formowalny, odporny na ście-
ranie w mediach wycierających i krystalizujących, niebrudzący.

Zastosowanie: przeznaczony dla przemysłu farbiarskiego, do pomp i mie-
szadeł, stosowany w przemyśle papierniczym, wszędzie tam gdzie wymagany 
jest pakunek odporny na media wycierające.

SPETOPAK® SKD 667

Pakunki specjalne

PAKUNKI PLECIONE

t	°C -100 ÷ +280

P.	atm 100 100 100

V	m/s 1,5 2 20

pH 3 ÷ 12

t	°C -200 ÷ +280

P.	atm 300 200 –

V	m/s 2 2 –

pH 3 ÷ 12

t	°C -50 ÷ +250

P.	atm 300 150 15

V	m/s 2 2 20

pH 3 ÷ 12
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Nazwa Zdjęcie/parametry Opis

SPETOPAK®	
SGR®	880	R

Wykonanie: wykonany z grafityzowanego włókna syntetycznego, wzmoc-
niony zbrojeniem Inconel®-owym, zawiera pasywny inhibitor korozji, brak 
komponentów korozyjnych.

Zalety: nie starzeje się, nie uszkadza trzpienia i tulei, nie wykazuje efektów 
szczepnych. Dobrze odprowadza ciepło, stosowany samodzielnie lub w ze-
stawach WGR jako pierścień zamykający.

Zastosowanie: przeznaczony na najwyższe  parametry w energetyce kon-
wencjonalnej i cieplnej, używany w przemyśle, rafineryjnym i petrochemicz-
nym, zarówno w instalacjach cieplnych jak i w instalacjach produktów ropo-
pochodnych.

SPETOPAK®	
SGR®	800	R

Wykonanie: wykonany z przędzy z grafitu elastycznego, każda nitka wzmoc-
niona jest oplotem Inconel®-owym. Odmiana SGR®	 800 bez zbrojenia  
Inconel®-owego, z przeznaczeniem do aplikacji pompowych.

Zalety: zbrojony pakunek o bardzo wysokich własnościach mechanicznych. 
Odporny na działanie wysokiej temperatury, dobrze odprowadza ciepło, łatwo 
formowalny.

Zastosowanie: przeznaczony do przemysłu rafineryjnego petrochemicznego,  
energetyki zawodowej, stosowany samodzielnie lub jako pakunek zamykający 
w wysokoparametrowych zestawach WGR.

SPETOPAK®	
SPT	554	S

Wykonanie: wykonany z przędzy najwyższej jakości czystego PTFE, posiada-
jący najszerszą możliwą odporność chemiczną; nie zawiera żadnych dodatków 
ani impregnacji; w wykonaniu SPT	560	K ze wzmocnieniami aramidowymi na 
narożach, a SPT	554	OX do kontaktu z tlenem.

Zalety: najwyższa odporność chemiczna, wysokie własności mechaniczne,  
łatwo przeformowalny, biały kolor, posiada atest PZH (do wody pitnej).

Zastosowanie: przeznaczony na wszystkie spotykane media w przemyśle, za 
wyjątkiem silnych utleniaczy, stosowany w armaturze nawet na wysokich ciśnie-
niach, do armatury oraz pomp nurowych.

SPETOPAK® SGR® 880R

Pakunki armaturowe

PAKUNKI PLECIONE

t	°C -100 ÷ +550

P.	atm 300 – –

V	m/s 1 – –

pH 0 ÷ 14

t	°C -100 ÷ +550

P.	atm 200 – –

V	m/s 2 – –

pH 0 ÷ 14

t	°C -200 ÷ +280

P.	atm 500 150 –

V	m/s 1 2 –

pH 0 ÷ 14

Nazwa Zdjęcie/parametry Opis

SPETOPAK®	
SGR®	900	RR

Wykonanie: wykonany z przędzy najwyższej jakości ekspandowanego grafitu, 
każda nitka wzmocniona siatką Inconel®-ową. Zawiera pasywny inhibitor ko-
rozji oraz inhibitor utleniania.

Zalety: dzięki zastosowaniu włókna wzmocnionego oplotem Inconel®-owym, 
pakunek wykazuje wysokie własności mechaniczne i odporność na wydmucha-
nie. Impregnowany w czasie zaplatania wysokotemperaturowymi środkami z 
inhibitorem korozji i inhibitorem utleniania, dobre własności ślizgowe antykoro-
zyjne i antyadhezyjne.

Zastosowanie: przeznaczony do przemysłu chemicznego petrochemicznego 
cieplnego i energetyki zawodowej, stosowany na najwyższe parametry, rów-
nież w instalacjach nadkrytycznych, stosowany samodzielnie lub jako pakunek 
zamykający w zestawach WGR.

SPETOPAK®	
SGR®	800	RR

Wykonanie: wykonany z najwyższej jakości przędzy z grafitu elastycznego, 
każda nitka wzmocniona oplotem Inconel®-owym, zawiera pasywny inhibitor 
korozji.

Zalety: bardzo wysokie własności mechaniczne, odporny na działanie naj-
wyższych procesowych temperatur, dobrze odprowadzający ciepło i łatwo 
formowalny.

Zastosowanie: dzięki odporności na wysokie temperatury przeznaczony do 
przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego, energetyki zawodowej, do wysoko-
parametrowej aparatury zaporowej, zwłaszcza wielkogabarytowej. Stosowany 
samodzielnie lub jako pakunek zamykający w zestawach WGR na najwyższe 
parametry.

SPETOPAK®	
SGR®	804	W

Wykonanie: wykonany hybrydowo z grafityzowanego włókna syntetycznego 
oraz grafitu elastycznego, naroża ze zbrojonego Inconel®-em grafitu, impre-
gnowany na wskroś środkami smarnymi i antykorozyjnymi w czasie zaplata-
nia. Typ SGR®	804	W/S z na przemian biegnącymi włóknami grafityzowa-
nymi i grafitu elastycznego.

Zalety: pakunek o wysokich własnościach mechanicznych, odporny na dzia-
łanie wysokiej temperatury i ciśnienia. Łączy cechy pakunku uszczelniającego 
i zamykającego, łatwo formowalny, preferowany przez służby utrzymania ruchu.

Zastosowanie: przeznaczony do armatury w energetyce zawodowej, w pe-
trochemii, w rafinerii. Stosowany samodzielnie lub jako pakunek zamykający 
w zestawach WGR.

SPETOPAK® SGR® 900RR

Pakunki armaturowe

PAKUNKI PLECIONE

t	°C -100 ÷ +650

P.	atm 300 – –

V	m/s 1 – –

pH 0 ÷ 14

t	°C -100 ÷ +550

P.	atm 300 – –

V	m/s 1 – –

pH 0 ÷ 14

t	°C -100 ÷ +280

P.	atm 150 150 15

V	m/s 1 2 8

pH 0 ÷ 14



12 13 S P E T E C H  S K U T E C Z N E  S Y S T E M Y  S Z C Z E L N O Ś C I

Standardowe opakowania
uszczelnień splatanych SPETOPAK®

Informacje handlowe

SPETOPAK® WGR 952/950 HTX

PAKUNKI PLECIONE

Orientacyjny*	przelicznik	wagowy	pakunków

Pakunek [g/cm3] 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 25
SGF	770
SGF	772 [m/kg] 1,46 42 27 16 14 10,5 6,8 4,7 3,5 2,7 2 1,7 1,4 1,1

SGF	766 [m/kg] 1,6 46,0 28,7 20,0 14,7 11,0 7,0 5,0 3,6 3,1 2,3 1,8 1,5 1,2

STR	666 [m/kg] 1,5 44,5 28,3 19,6 14,3 11,0 7,0 4,8 3,5 2,7 2,1 1,8 1,4 1,1

STR	676 [m/kg] 1,1 51,9 35,0 23,3 17,3 13,3 8,4 5,5 4,3 3,7 2,6 2,3 1,8 1,4

SPT	554S	
SPT	554OX [m/kg] 1,7 35,0 22,0 16,0 13,0 9,4 5,6 3,9 2,9 2,2 1,7 1,4 1,2 0,9

SPT	554 [m/kg] 1,65 43,6 28,0 18,0 14,0 11,0 6,0 4,8 3,5 2,7 2,1 1,7 1,4 1,1

SKD	660 [m/kg] 1,3 43,0 29,0 19,0 13,5 11,0 7,0 4,8 3,5 2,7 2,1 1,8 1,4 1,1

SKD	664 [m/kg] 1,3 43,0 29,0 19,0 14,0 11,0 7,0 5,4 3,5 2,7 2,1 2,0 1,7 1,2

SKD	667 [m/kg] 1,14 52,0 35,0 23,5 17,4 13,5 8,4 5,8 4,3 3,5 2,6 2,2 1,8 1,4

SGR	900	RR [m/kg] 1,15 52,0 34,0 23,0 17,0 13,0 8,3 5,3 4,2 3,2 2,5 2,1 1,7 1,3

SGR	880 [m/kg] 1,14 52,0 35,0 23,5 17,5 13,4 8,4 5,8 4,3 3,4 2,6 2,2 1,8 1,4

SGR	880R [m/kg] 1,15 52,0 34,0 23,0 17,0 13,0 8,3 5,3 4,2 3,2 2,5 2,1 1,7 1,3

SGR	804W	
SGR	804K [m/kg] 1,1 60,0 36,0 24,0 18,0 17,4 8,7 5,9 4,4 3,4 2,8 2,2 1,8 1,4

SGR	800 [m/kg] 1,2 53,0 35,0 23,3 17,3 13,3 8,4 5,5 4,3 3,5 2,6 2,3 1,8 1,4

SGF	760K [m/kg] 1,46 42,0 27,0 19,0 14,0 11,0 6,8 4,7 3,5 2,7 2,0 1,7 1,4 1,1

SPT	560K [m/kg] 1,65 43,6 28,0 19,0 14,0 11,0 6,9 4,8 3,5 2,7 2,1 1,7 1,4 1,1

SFK	250 [m/kg] 1,7 38,0 24,3 17,5 12,8 10,0 6,0 4,5 3,3 3,1 2,2 1,7 1,5 1,2

SN	344 [m/kg] 1,4 43,6 28,0 19,0 14,0 11,0 6,9 4,8 3,5 2,7 2,1 1,7 1,4 1,1

SGR	800R [m/kg] 1,1 60,0 36,0 24,0 19,0 17,4 8,7 5,9 4,4 3,4 2,8 2,2 1,8 1,4

SGR	800	RR [m/kg] 1,15 51,0 34,0 23,0 17,0 13,0 8,3 5,8 4,3 3,3 2,6 2,1 1,7 1,3

Nazwa Przekrój Opis

GRAFMET®		
950

Pierścień prasowany z czystego ekspandowanego grafitu o czystości przemy-
słowej. W przypadku stosowania innych typów folii dodaje się jej oznaczenie. 
Używane pojedynczo lub częściej w formie pakietu uszczelniającego. Pier-
ścienie w zależności od użytej folii grafitowej mogą byś produkowane jako:

GRAFMET®	950	TF – z dodatkiem PTFE 

GRAFMET®	950	Z – o czystości nuklearnej

GRAFMET®	950	APX – z inhibitorem utleniania

GRAFMET®	950	ZX – z inhibitorem korozji

GRAFMET®	
950	I

Pierścienie z grafitu ekspandowanego, laminowany folią ze stali austenitycz-
nej. Pierścienie przeznaczone do uszczelniania armatury średnio i wysoko-
parametrowej. Zbrojenie zabezpiecza i wzmacnia grafit przed wciskaniem 
w szczeliny. Używany jako zestaw pierścieni lub jako pierścienie zamykające 
do zestawu.

GRAFMET®	
950	P

Odmiana pierścieni GRAFMET®	 950	 IP charakteryzuje się przecięciem 
skośnym zbrojonego pierścienia GRAFMET®	950	I. Przecięcie to umożliwia 
montaż pierścieni w dławnicy bez konieczności demontażu napędu armatu-
ry, co znacznie ułatwia remont i skraca czas wyłączenia zaworu z instalacji.

GRAFMET®	
950	IP

Pierścienie te są wykonane jako dzielone, dzięki czemu umożliwiają montaż 
w trudno dostępnych miejscach bez konieczności demontażu całego urzą-
dzenia, w szczególności bez demontażu napędu armatury. Wykonywane są 
również pierścienie GRAFMET®	950	PP bez zbrojenia wewnętrznego. Pier-
ścienie montowane w dławnicy urządzenia muszą być przestawiane o kąt 90° 
tak, aby przecięcia dwóch kolejnych pierścieni nie pokrywały się.

GRAFMET® 950 I

USZCZELNIENIA ARMATURY

Preformowane  
pierścienie grafitowe

Zalecana	gęstość	pierścieni	GRAFMET®

CIŚNIENIE	MPa 10 16 20 25 40 63

GĘSTOŚĆ	g/cm3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

Typ Średnica	(mm) Metraż	na	szpuli	(m)
DP 2,5 20;	50–300

DP 4 10;	25–200

DP 6 7,5;	50

DP 8 5;	25

DP 10 5;	25

DP 13 5;	25

DP 16 Na	zamówienie

DP 19 Na	zamówienie

opakowanie
[kg]

rozmiar
[mm]

0,5 1 2,5 5

3–6 X X X

7–15 X X X

16–25 X X

Tabela dostępnych rozmiarów i opakowań GORE® DP

* niniejsze dane nie mogą byc podstawą do przeliczania ofert wyrażanych w kilogramach na metry bieżące, powyższe wartosci podane są w zaokrągleniu

pakunek pleciony pierścień grafitowy z metalowym  
wzmocnieniem wewnętrznym

pierścień grafitowy inne materiały
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Nazwa Przekrój Opis

GRAFMET®	
960

Specjalną odmiana pierścieni grafitowych są GRAFMET®	960. Pierścienie 
te wykonane są z ekspandowanego grafitu. Profil pierścieni jest specjalnie 
ukształtowany do pokryw samo doszczelniających. Pierścienie te są wzmoc-
nione poprzez laminowanie folią ze stali austenitycznej, umożliwiającą pracę 
w armaturze wysokociśnieniowej.

GRAFMET®	
962

Pierścienie te dodatkowo wyposażone zostały w okuwki metalowe wykonane 
z blachy stalowej o grubości 0,5 mm poprzez kształtowanie plastyczne. 
Dla armatury o  nieprognozowanych luzach należy stosować pierścienie 
GRAFMET®	972	M o znacznie grubszych, zwykle 1,5 lub 2 mm, toczonych 
okuwkach zapobiegających wciskaniu grafitu w szczeliny.

TRANSFLEX TRANSFLEX® to rozwiązanie specjalne, do wielkogabarytowych komór 
dławnicowych. Zawiera dzielone pierścienie o zmiennej średnicy, które 
umożliwiają kompensowanie nawet dużych luzów na istniejącej armaturze 
lub aparatach. Stosowane także do komór o znacznej owalizacji wynikającej 
z eksploatacji w wysokich temperaturach w armaturze wysokoparametrowej 
dużych przelotów, aparatach i wymiennikach ciepła pod pokrywy samodosz-
czelniające. Element miękki może być dostarczony w formie formowanego 
pierścienia grafitowego np: TRANSFLEX®	960/970 lub pakunku plecione-
go np.: TRANSFLEX®	880.

GRAFMET®	
PROFIL#...

Pierścienie GRAFMET®	Profil#... stosuje się wg indywidualnego projektu 
w maszynach, złączach ciśnieniowych lub pompach. 

Dzięki specjalnemu profilowi uszczelniającemu ich zastosowanie umożliwia 
uproszczenie konstrukcji. Pozwala to na przykład zredukować liczbę kompo-
nentów, m.in. ułatwiając montaż. Parametry konieczne do ustalenia przed 
wyprodukowaniem przez SPETECH GRAFMET®	Profil#... to: kształt i wy-
miary, gęstość (rozkład gęstości), sztywność/twardość, wersja dzielona lub 
niedzielona. Korekty dokonywane są bezpośrednio z konstruktorem urządze-
nia. Średnica uszczelnienia jest osiągalna do 2000 mm.
Pierścienie mogą zawierać elementy metalowe wprasowywane lub być inte-
gralną częścią konstrukcji, nie tylko uszczelnieniem.

USZCZELNIENIA ARMATURY

Uszczelnienia pokryw

Nazwa Przekrój Opis

SPETOPAK®		
WGR-TA

SPETOPAK®	WGR-TA to zestaw uszczelniający do armatury o bardzo ni-
skim przecieku potwierdzonym certyfikatem TA-Luft wg VDI 2440. Specjalny 
zestaw uszczelniający przeznaczony do instalacji w miejscach gdzie wymaga-
na jest bardzo wysoka szczelność. Dzięki połączeniu pierścieni profilowych 
oraz pierścieni o odpowiednio dobranych gęstościach uzyskano zestaw speł-
niający wymogi normy VDI 2440. Zestaw ten zapewnia szczelność zgodnie 
z normą nawet po wielu cyklach otwarcia i zamknięcia zaworu w wysokiej 
temperaturze oraz nadciśnieniu.

SPETOPAK®		
WGR-TA	8515	

SPETOPAK®		
WGR-TA	8535

SPETOPAK®		
WGR-TA	8530

Zestaw wykonany z najwyższej jakości opatentowanego włókna grafitowe-
go w oplocie, dzięki takiej konstrukcji uszczelnienie zapewnia bardzo niski 
współczynnik tarcia. Uszczelnienie to charakteryzuje się niskim poziomem 
przecieku potwierdzonym certyfikatem TA-Luft wg VDI 2440. Zachowuje wy-
soki poziom szczelności nawet po 1000 cyklach w temp 400°C i ciśnieniu 
40bar. Przeznaczony dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego inży-
nierii procesowej oraz wszędzie tam gdzie nie dopuszcza się do strat me-
dium.

SPETOPAK®		
WGR	900	RR/	
950

Zestaw WGR najczęściej zbudowany z kilku uszczelniających pierścieni 
GRAFMET®	950 oraz dwóch pierścieni zamykających wykonanych z ple-
cionego zbrojonego szczeliwa SPETOPAK®. Pierścienie zamykające za-
pewniają równomierny rozkład siły formującej oraz zabezpieczają pierście-
nie GRAFMET® przed wciskaniem w szczeliny między trzpień a dławik.

SPETOPAK®		
WGR	952/	
950	HTX

Zestaw zbudowany z dwóch typów pierścieni prasowanego ekspando-
wanego grafitu. Uszczelniające pierścienie zestawu stanowią najczęściej 
pierścienie GRAFMET®	 950APX, zamknięte pierścieniami GRAFMET®	
952APX. Zestaw WGR	 952/950 został zaprojektowany dla wysokich 
wymagań szczelności armatury wysokoparametrowej, przy coraz wyższych 
parametrach ciśnienia i temperatury oraz dla parametrów nadkrytycznych. 
Stal kapy mogą zostać pokryte galwanicznie warstwą srebra w celu zmini-
malizowania tarcia i ochrony trzpienia zaworu.

Zestawy  
uszczelniające trzpień

USZCZELNIENIA ARMATURY

GRAFMET® 962

SPETOPAK® WGR-TA 8515

pakunek pleciony pierścień grafitowy z metalowym  
wzmocnieniem wewnętrznym

pierścień grafitowy inne materiały



16 17 S P E T E C H  S K U T E C Z N E  S Y S T E M Y  S Z C Z E L N O Ś C I

Nazwa Przekrój Opis

SPETORING®	
RDE

METALOWE	LUB	METALOWO-GRAFITOWE		
USZCZELNIENIE	ZAWORÓW		
DWU-	I	TRÓJEKSCENTRYCZNYCH

Uszczelnienie dysku w przepustnicach na wysokie parametry wykonane bądź 
jako pełny metalowy pierścień, bądź jako laminat metalowo-grafitowy. Osią-
galny zarówno jako uszczelnienie do zabudowy w korpusie jak i do organu  
zamykającego.

Wymiary i materiały dobierane zgodnie z zapytaniem.

Uszczelnienie (RDE) do przepustnic z podwójnym mimośrodem wykonywane 
jest do średnic 3000 mm. Przy czym dla średnic powyżej 800 mm rekomen-
duje się wzmocnienie laminatu nitami. Uszczelnienie (RTE) do przepustnic 
o potrójnym mimośrodzie jest produkowane do średnic 1200 mm. Osiągal-
na jakość powierzchni uszczelniającej Ra=1,6. Standardowe materiały do 
produkcji SPETORING®	RDE i SPETEORING®	RTE to stal austenityczna 
(304, 316L, 321 itp.), duplex, C 276, i inne zgodne  z zamówieniem. Jako 
materiał grafitowy używane są folie Sigraflex.

SPETORING®	RDE i SPETORING®	RTE są konstruowane do konkretnych 
typów przepustnic i zwykle są wykonywane według dokumentacji dostarczo-
nej przez producenta armatury.
W sytuacjach wyjątkowych, SPETECH może w oparciu o pomiary geometrii 
korpusu armatury odtworzyć konstrukcję uszczelnienia.
W przypadku konstrukcji laminatowej zwykle stosowane są 3 lub 4 przekładki, 
jakkolwiek przy dużych przelotach liczba ta może wzrosnąć do 12. Grubość  
folii grafitowej zwykle zawiera się w granicach między 0,3 a 1,0 mm.

Opcje konstrukcyjne:
– pełny pierścień metalowy do zabudowy w dysku,
– laminowany pierścień metalowy do zabudowy w dysku,
– pełny pierścień metalowy do zabudowy w korpusie,
– laminowany pierścień metalowy do zabudowy w dysku.

SPETORING®	
RTE

Uszczelnienia  
wewnętrzne przepustnic

SPETORING® RDE

USZCZELNIENIA ARMATURY

metal metal laminowany grafitgrafit grafit

Nazwa Przekrój Opis

SPETECH®	LL Projektowane zestawy L-L zapewniają dłuższą optymalną pracę uszczelnienia 
poprzez zapewnienie stałego docisku mimo zużywania się uszczelnienia i re-
laksacji śrub dławika. Zestawy te gromadzą 10–30 razy więcej energii spręży-
stej przez co uszczelnienie pracuje w optymalnych warunkach przez cały czas. 

Typy	zestawów:
– centryczny: pojedynczy zestaw umieszczony centralnie na wale lub trzpieniu 
armatury;
– acentryczny: zestawy umieszczone pod każdą śrubą indywidualnie naprężają 
śruby, siła docisku dławika jest sumą sił wszystkich zestawów.

SSA	30 Wykonane na bazie miękkich materiałów dobieranych indywidualnie do para-
metrów roboczych i medium bez oprawy lub zintegrowane z oprawą. Wymiary 
i materiały do uzgodnienia. 

Typy:
− uszczelnienie z PTFE;
− uszczelnienie grafitowo/PTFE;
− uszczelnienie metalowe;
− uszczelnienie metalowo-grafitowe;
− uszczelnienie z elastycznego grafitu prasowanego, zbrojonego.

ZESTAW	AKU W skład zestawu AKU wchodzą dwa pakiety pierścieni: pakiet skracający 
dławnicę (1) wykonany z pierścieni GRAFMET®	950 oraz drugi – uszczel-
niający (2) zbudowany jak zestaw WGR. Zestaw wyposażony jest również 
w pierścień GRAFMET®	962 (3) uszczelniający pokrywę zaworu. Stosowa-
nie zestawów AKU zapewnia prawidłową pracę armatury w okresach między 
remontowych.

Produkty dedykowane

SPETECH® LL

USZCZELNIENIA ARMATURY

(1) (2)

(3)
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Nazwa Zdjęcie Opis

PRZYCINACZ	
PAKUNKÓW	
45°

Narzędzie służące do precyzyjnego przycinania pierścieni dławnicowych wy-
konywanych ze splatanego uszczelnienia. Narzędzie zapewnia prawidłowe 
zacięcie końcówek uszczelnienia, tak by po złożeniu otrzymać prawidłowe 
łączenie sznura.

ZESTAW	
EKSTRAKTORÓW

Komplet narzędzi dla monterów oraz służb utrzymania ruchu. W skład ze-
stawu wchodzą narzędzia do usuwania zużytych pakunków, dopasowane do 
różnych rozmiarów uszczelnień. W zestawie są elastyczne cięgna z wymien-
nymi końcówkami, ekstraktory oraz latarka z lusterkiem pozwalająca na do-
kładną diagnostykę w niedostępnych miejscach.

POMIAR	
RAMIENIEM	
WSPÓŁ-	
RZĘDNOŚCIOWYM

Dobór uszczelnień umożliwiamy również dzięki zastosowaniu inżynierii od-
wrotnej (modelowanie). Stosujemy mobilny system firmy FARO o dokładności 
0,036 mm. Taki pomiar 3D zapewnia szybkie uchwycenie w systemie CAD 
wielu zależności geometrycznych, w tym współosiowości trzpienia i komory 
dławnicowej, prostoliniowiści trzpienia, owalizacji komory i trzpienia, prosto-
padłości dna komory do osi komory, itd. 
Ramię pomiarowe stanowi istotne wsparcie działu produkcyjnego i jest zine-
growanym elementem systemu kontrolii jakości.
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WYMAGANE	
NARZĘDZIA

Do demontażu starych pakunków i zabudowy nowych oraz do dociągania dławika należy uży-
wać specjalnie do tych celów przystosowanych narzędzi. Niezależnie od tego należy zawsze 
używać wyposażenia ochronnego i respektować przepisy bezpieczeństwa. 
W szczególności należy zapewnić sobie przed przystąpieniem do pracy:

OCZYSZCZANIE	
I	SPRAWDZANIE

• Powoli luzować nakrętki przy dławiku, aby rozładować ewentualne ciśnienie pozostające 
jeszcze pod pakietem uszczelniającym.

• Wszystkie stare pierścienie wyjąć z komory dławnicowej i trzpień (wał oraz komorę 
dławnicową starannie oczyścić.

• Sprawdzić stan trzpienia/wału ze względu na korozję, porysowania, zużycie, uszkodzenia 
mechaniczne.

• Sprawdzić pozostałe elementy ze względu na obecność przytarć, rys lub śladów zużycia, 
które mogą wpłynąć na żywotność pakunku.

• Sprawdzić komorę dławnicową pod kątem wielkości szczelin oraz bicia promieniowego 
wału/trzpienia.

• Zużyte części wymienić  - w razie wątpliwości zasięgnąć porady.
• Skontrolować zdemontowany pakunek  pod kątem analizy uszkodzeń, które mogą być 

wskazówką do przyczyn zużycia.

POMIARY	
I	ZAPISY

• Dokumentować średnicę wału/trzpienia, średnicę i głębokość komory dławnicowej oraz 
ewentualnie w przypadku stosowania pierścieni rozstawczych – jego odległość od dna 
komory i położenie przyłącza.

WYBÓR	
PAKUNKU

• Należy się upewnić, jaki pakunek należy zastoswać do konkretnego zastosowania, mając na 
uwadze zalecenia dostawcy pakunku oraz/lub dokumentację ruchową urządzenia.

• Obliczyć przekrój pakunku oraz ilość wymaganą pierścieni na podstawie dokonanych 
pomiarów.

• Sprawdzić pakunek czy jest on na pewno wolny od uszkodzeń.
• Zwrócić uwagę na specjalne wskazówki udzielone przez producenta pakunków.
• Sprawdźić czystość poszczególnych elementów przed przystąpieniem do właściwego 

montażu

• kalibrowany przycinacz pierścieni pakun-
kowych

• kalibrowany klucz dynamometryczny lub 
inne narzędzia służące do naciągania śrub

• latarkę 
• hełm
• narzędzie do pomiaru wymiarów wewnętrz-

nych i zewnętrznych 
• środek smarny do śrub

• lusterko monterskie
• ekstraktor pakunków
• nóż do pakunków
• okulary ochronne 
• stalowy przymiar linowy 
• korki
• suwmiarkę
• inne narzędzia specyficzne dla danego 

urządzenia
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PRZYGOTOWANIE	
PIERŚCIENI	
PAKUNKOWYCH

Przycinanie pakunków plecionych dostarczanych na szpulach
• Nawinąć pakunek na odpowiednim wymiarowo trzpieniu lub użyć do przycinania specjalnie 

kalibrowanego przycinacza.
• Przycinać pakunek czysto z zachowaniem wskazań producenta pakunku bądź zgodnie z in-

strukcją ruchową urządzenia na zacięcie proste lub 45°. 
• Każdorazowo przycięty pierścień sprawdzić czy jego długość na wale/trzpieniu jest właściwa.

Pierścienie wstępnie formowane
• Upewnić się, że pierścienie pasują dokładnie do wału/trzpienia i komory dławnicowej.
• Przyciąć pierścienie jeśli to niezbędne z punktu widzenia montażu, zgodnie ze wskazaniami 

producenta pakunków.

MONTAŻ	
PAKUNKÓW

• Wprowadzić pojedynczo, ostrożnie pierścienie pakunkowe do komory dławnicowej.
• Obłożyć wokół wału/trzpienia każdy pojedynczy ring.
• Upewnić się, że pierścień jest w pełni ułożony w komorze, zanim wprowadzi się następny.
• Miejsce złożenia pierścieni obracać minimum o 90°, tak aby nie doszło do ich pokrycia się.
• Po wprowadzeniu ostatniego pierścienia dociągnąć ręcznie wszystkie nakrętki dławika.
• Sprawdzić czy pierścień rozstawczy jest we właściwym miejscu.
• Upewnić się czy wał może się swobodnie obracać.

MONTAŻ	
PAKUNKÓW	
ARMATUROWYCH

• Producent pakunku i/lub służby utrzymania ruchu winny wyszczególnić moment dociągania 
śrub dławika lub stopień zagęszczenia pakunku.

• Nakrętki dławika dociągnąć do wyspecyfikowanego naciągu wielostopniowo:
KROK 1. Dociągnąć nakrętki do poziomu ok. 30% pełnego momentu dociągającego lub 
stopnia zagęszczenia.
KROK 2. Armaturę kilkakrotnie otworzyć i zamknąć i w stanie zamknięcia doprowadzić śruby  
do pełnego naciągu.
KROK 3. Krok 2 powtórzyć kilkakrotnie.

DOCIĄGANIE	
I	WYMIANA	
PAKUNKÓW

UWAGA! Należy respektować wskazówki i zalecenia producentów pakunków i/lub służb utrzy-
mania ruchu w zakresie powtórnego dociągania pakunków.
Jest zalecane, aby po kilku godzinach ruchu sprawdzić ustawienie pakunku. Jeśli dławik nie 
pozwala się dalej dociągać należy wymienić pakunek.
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GUS®, SPETECH®, SPETOGRAF®, SPETOFLON®, GRAFMET®, SPETOPAK®, TRANSFLEX®, SGR® – znaki towarowe SPETECH Sp. z o.o. Gore-GFO®, Gore™ – zastrzeżony znak firmy W.L.Gore Sigraflex®  – zastrzeżony znak firmy SGL Carbon. Viton – 
zastrzeżony znak towarowy DuPont. Inconel® – zastrzeżony znak firmy Special Metal Corporation. Wszystkie dane oparte są na najlepszej wiedzy. Nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane 
wieloma innymi czynnikami. SPETECH® zastrzega sobie prawo aktualizacji i wprowadzenia zmian zgodnie ze stanem wiedzy i techniki w obszarze opisanym w niniejszym opracowaniu.

Firma SPETECH jest wiodącym producen-
tem plecionych pakunków dławnicowych 
typu SPETOPAK®, pierścieni grafitowych 
GRAFMET®, jak również uszczelnień pła-
skich serii SPETOGRAF®, SPETOMET®, 
SPETOSPIR®, SPETOBAR®, SPETOFLON®, 
SPETOTERM® oraz uszczelnień aktywnych 
SPETOACTIV®. Do produkcji uszczelnień 
wykorzystywany jest najnowocześniejszy 
park maszynowy.

Na pleciarkach wykonywane są uszczel-
nienia z przeznaczeniem do:
– pomp,
– armatury,
– specjalne.

W zależności od przekroju pakunku 
wykonywane są na maszynach 2-, 3-, 
4-trakowych. Posiadamy możliwość wyko-
nywania uszczelnień plecionych z użyciem 
8, 18, 24, a nawet 32 zaplatających się 
ze sobą przędz. Prawidłowy dobór ilości 
wrzecion zapewnia optymalną gęstość 
splotu pakunku, co ma istotny wpływ na 
prawidłową pracę uszczelnienia.

Do produkcji pakunków używane są włók-
na najwyższej jakości europejskich i ame-
rykańskich dostawców. Wysoce zaawan-
sowana impregnacja ma znaczny wpływ 
na odporność temperaturową, chemiczną, 
redukuje tarcie i zapobiega wycieraniu 
wałów w połączeniach ruchowych oraz 
znacząco poprawia szczelność wykonane-
go uszczelnienia dławnicowego.

CERTIFICATE
No. 30228801E/FH/09.03.12

AMTEC Messtechnischer Service GmbH
Hoher Steg 13
74348 Lauffen
Telefon: (07133) 9502-0
Telefax: (07133) 9502-22
e-mail: info@amtec.de
Internet: www.amtec.de

In accordance with the VDI Guideline 2440 (edition November 2000) the compliance
with the tightness criteria of the type of packing set

Style 8515
consisting of 5 rings of braided expanded graphite yarn with a height of 8 mm
each. The surface is covered with a PTFE-film.

of the packing manufacturer

Japan Matex Co. Ltd.
4-33 Rinkuminamihama, Sennan, Osaka, 590-0535 Japan

was verified in a first-time test under the following test conditions:

predeformation: 3x 80 MPa
prestress: 60 MPa
geometry: 56x40x40 mm
temperature of packing: 240 °C
number of stem cycles: 5000
stroke: 40 mm
test pressure (absolute): 40 bar
test medium: Helium
period of leakage measurement: 24 h

The leak rate measured with the Helium leak detector at the end of the period of the
leakage measurement was

5.6 · 10-5 mbar · l/(s · m),

therefore the packing set is in compliance with the tightness criteria of VDI 2440 of
1.010-4 mbar · l/(s · m) for tests at a temperature lower than 250 °C and can be
regarded as a high-grade sealing system for the purposes of TA-Luft.

This certificate is only valid in combination with the test report 3022881/-

Lauffen, March 09, 2012

amtec Messtechnischer Service GmbH

Dipl. Ing. F. Herkert
Test results are only relevant to the test objects submitted.

This test report may only be reproduced in an unabridged version. A publication in extracts needs a written approval by amtec.

amtec Messtechnischer Service GmbH
Hoher Steg 13
74348 Lauffen

GERMANY

DIN EN ISO 9001
BS 5750 Part 1

ANSI/ASQC Q91
KTA 1401
QSP 4a

Test Report

Customer: Japan Matex Co. Ltd.
J – Osaka 590-0535

Project no.: 302 288
Test Report no.: 302 288 2/-

Test procedure: Packing test – VDI 2440

Material: Style 8535
56 x 40 x 40 mm

Date: 19.04.2012
Pages: 5
Appendices: 8

Dipl.-Ing. F. Herkert
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