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Szczeliwo ePTFE-G (do zaworów i pomp)
1.

Budowa

Szczeliwo splatane metodą Interbraid z ekspandowanego PTFE z wbudowanymi na trwale w swoją strukturę
cząstkami grafitu.
2. Charakterystyka
Dzięki wbudowaniu cząstek grafitu w ekspandowaną strukturę PTFE
otrzymujemy szczeliwo nie tylko o dużej odporności chemicznej, ale również
o wysokim współczynniku przewodności cieplnej (większe odprowadzanie
ciepła podczas pracy szczeliwa). Trwałe wbudowanie grafitu w strukturę PTFE
uniemożliwia jego wypłukiwanie w czasie eksploatacji szczeliwa. Synergiczne
działanie PTFE i grafitu zapewnia, że szczeliwo ePTFE charakteryzuje niski
współczynnik tarcia i bardzo dobre własności samosmarujące. Dzięki
splataniu metodą Interbraid szczeliwo ePTFE ma dużą gęstość,
a jednocześnie jest elastyczne i miękkie, łatwo dopasowując się do
uszczelnianych powierzchni przy nieznacznym docisku.
3. Zastosowanie
Szczeliwo ePTFE zalecane jest szczególnie do wysokoobrotowych pomp wirnikowych, a także do pomp tłokowych
i armatury. Doskonałe do wszystkich mediów również bardzo agresywnych np. stężone zasady i kwasy, amoniak i silne
rozpuszczalniki. Wyjątek stanowią silne utleniacze: oleum, dymiący HNO3, woda królewska, fluor.
Szczeliwo ePTFE zalecane jest w:
 przemyśle petrochemicznym, chemicznym, papierniczym,
 energetyce, górnictwie,
 przemyśle nawozów sztucznych, barwników,
 przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, cukrowniczym.
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4. Parametry i zakres pracy szczeliwa ePTFE-G

V [m/s]
P [MPa]
T [C]
pH

2
15

2
12
od -200 do +280
0-14

18
2
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