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Struktura i splot
LATTICE BRAID® to zastrzeżona nazwa firmy Garlock odnosząca się do splotu 
skośnego, który został pierwotnie opracowany w 1940 roku. Każde włókno 
przechodzi przez pasmo szczeliwa pod kątem 45°, wzmacniając w ten sposób 
szczeliwo jako całość. Dzięki temu szczeliwo LATTICE BRAID® ma wyjątkowo 
jednorodną, elastyczną i odporną na zużycie strukturę. Ze względu na 
wysoką elastyczność nie wykazuje ono zmian w przekroju kwadratowym, 
nawet gdy owinięte jest wokół elementów o małym promieniu. 

Szczeliwo ściśliwe firmy Garlock 
Jedną z najstarszych metod uszczelniania jest stosowanie plecionych 
włókien. Ze względu na ciągły rozwój przemysłu, standardy obowiązujące 
zarówno w technologii uszczelniania ogółem, jak i konkretnie w dziedzinie 
szczeliwa ściśliwego, odpowiednio wzrosły. Doprowadziło to do opraco-
wania nowych materiałów i do zmniejszenia różnorodności stosowanych 
szczeliw. Aby sprostać tym wymaganiom, niezbędne stało się przeprowa-
dzenie badań ukierunkowanych na zastosowanie i wykorzystanie nowych 
technologii włókienniczych. 

Zalety szczeliwa ściśliwego firmy Garlock w skrócie: 
» Prosta instalacja i obsługa 
» Łatwe przechowywanie 
» Długa żywotność 
» Jakość włókien o właściwościach chroniących wał 
» Doskonały rozkład sił zapewniający szczelność 

Dwukrotny splot skośny (plecionka) 

» Gruboziarnista, niezużywająca się powierzchnia 

Trzykrotny splot skośny 

»  Zwarta struktura splotu o wysokiej stabilności objętości

Czterokrotny splot skośny 

»  Zwarta struktura splotu o wysokiej stabilności objętości, gładka 
powierzchnia, wysoka elastyczność, bardzo wysoka stabilność objętości. 

LATTICE BRAID® 



Styl Opis  Obszary zastosowania  

PACKMASTER 1 
Połączenie włókien 

bezazbestowych i PTFE zapewnia 
ekonomiczne, standardowe 
uszczelnienie do stosowania 

w pompach.

Pompy tłoczące łagodne kwasy 
i zasady, powietrze i suche gazy 

przemysłowe, ropę naftową i oleje 
syntetyczne, roztwory aromatyczne 

i alifatyczne, wodę chłodzącą, 
słoną wodę i parę.

pH - 4–10 -

P (bar) 20 20 -

T ( °C) - od -110 °C do +260 °C -

v (m/s) 8 2 -

PACKMASTER 6 

Adaptacyjne szczeliwo wykonane 
z włókna z PTFE i grafitu w splocie 

Lattice Braid®.

Do pomp i mieszadeł o niskich 
wartościach tarcia.

pH 0–14*

P (bar) 20 20 -

T ( °C) od -130 °C do +280 °C -

v (m/s) 15 3 -

5889

Szczeliwo z PTFE ze smarem 
wysokotemperaturowym 
do zastosowania w ruchu 

obrotowym.

Pompy, mieszalniki i mieszadła do 
praktycznie wszystkich substancji 

chemicznych.

pH - 0–14 -

P (bar) 20 20 -

T ( °C) od -270 °C do +260 °C

v (m/s) 8 2 -

5906

Szczeliwo z włókien PTFE 
z rozproszeniem PTFE i bez 
dodatkowego smarowania 

do zastosowań w przemyśle 
spożywczym i farmaceutycznym.

Pompy, zawory, mieszalniki 
w przemyśle spożywczym 

i farmaceutycznym.

» FDA 
» EC 1935

pH - 0–14 -

P (bar) 20 20 138

T ( °C) od -270 °C do +260 °C

v (m/s) 5 5 5

1925 Szczeliwo to łączy w sobie 
odporność na ścieranie i na 

temperaturę impregnowanych 
włókien PTFE z elastycznością 

włókien syntetycznych. Szczeliwo 
łączące w sobie najwyższą 

stabilność mechaniczną 
z odpornością chemiczną PTFE.

Doskonałe właściwości pozwalają 
na stosowanie w wysokich 

temperaturach oraz z mediami 
ściernymi i agresywnymi. Do pomp, 

zaworów i armatury, a także mieszadeł 
w praktycznie wszystkich gałęziach 

przemysłu.

pH - 1–13 -

P (bar) 20 - 200

T ( °C) - od -270 °C do +260 °C -

v (m/s) 12 - -

5200

Wysoce odporne na ścieranie 
szczeliwo z włókien aramidowych 
impregnowane PTFE i ze smarem 

wysokotemperaturowym.

Do pomp pracujących z mediami 
ściernymi, np. piasek i szlam, 

jak również do pierścieni komorowych 
przy mediach gruboziarnistych.

pH - 2–12 -

P (bar) 35 35 -

T ( °C) - od -250 °C do +260 °C -

v (m/s) 12 2 -
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*z wyjątkiem mediów silnie utleniających 
Ruch obrotowy  Ruch posuwisto-zwrotny 

Wybór szczeliwa

Zawór  



Styl Opis  Obszary zastosowania  

SYNTHEPAK 
8921-K Szczeliwo syntetyczne 

z narożnikami aramidowymi, 
impregnowane PTFE, 

do stosowania przy mediach 
ściernych o minimalnej 

nieszczelności. Nadaje się również 
jako szczeliwo do zaworów.

Do piasku, szlamu i roztworów soli, 
gdy wymagana jest długa żywotność.

pH - 0–12 -

P (bar) 35 35 175

T ( °C) - od -110 °C do +280 °C -

v (m/s) 12 2 -

SYNTHEPAK 8922 Szczeliwo z organicznych włókien 
polimerowych opracowane 

przez firmę Garlock. Przed i po 
procesie splatania każde włókno 
jest impregnowane PTFE, czyniąc 

je doskonałym, uniwersalnym 
szczeliwem do pomp i zaworów.

Pompy i mieszadła do silnych kwasów, 
roztworów, zasad, olejów, gazów, 
pary, wody i produktów z olejów 

mineralnych.

pH - 0–12 -

P (bar) 35 35 -

T ( °C) - od -110 °C do +280 °C -

v (m/s) 12 2 -

1333-G 
Szczeliwo plecione z elastycznych 

włókien grafitowych 
wzmocnionych włóknem 

grafitowym zapewniające większą 
wytrzymałość na rozciąganie. 

Zastosowanie włókien grafitowych 
zwiększa odporność na ścieranie 

przy ruchu obrotowym oraz 
odporność na wyciskanie przy 

zastosowaniu w zaworach.

Pompy, zawory i mieszadła do 
silnych kwasów, roztworów, 
zasad, olejów, gazów, pary, 
wody i produktów z olejów 

mineralnych. Do zastosowania 
również w warunkach wysokiego 

ciśnienia / temperatury dzięki 
konstrukcji bez użycia PTFE.

pH - 0–14*1 -

P (bar) 34 34 275

T ( °C) - od -240 °C do +455 °C*2 -

v (m/s) 23 - -

98 To szczeliwo z włókna węglowego 
oferuje maksimum możliwości 

i rentowności w praktycznie 
wszystkich zastosowaniach 

chemicznych o dużej prędkości. 
Styl 98 doskonale nadaje się również 

do stosowania w zaworach.

Pompy, zawory i mieszadła do 
silnych kwasów i zasad, pompy wody 

kotłowej i zasilającej.

pH - 0–14*1 -

P (bar) 35 35 173

T ( °C) - od -200 °C do +455 °C*2 -

v (m/s) 20 2 -

1300-E Szczeliwo składające się z czystego, 
rozprężnego i elastycznego grafitu 

zapewniającego maksymalną 
szczelność i stabilność wymiarową. 

Idealne do uszczelniania pomp 
i zaworów w szerokim zakresie 

zastosowań.

Pompy wody kotłowej i zasilającej, 
pompy i zawory do kwasów, 

mieszadła i mieszalniki.

pH - 0–14*1 -

P (bar) 35 35 200

T ( °C) - od -200 °C do +455 °C*2 -

20 2 -

1303-FEP 

To grafitowe szczeliwo 
produkowane jest 

z opatentowanego włókna 
składającego się z kilku pasm 

GRAPH-LOCK® wysokiej 
czystości owiniętych włóknem 
INCONEL, dzięki czemu gotowy 
oplot nie ulega uszkodzeniom 

i przewodzi ciepło.

Pompy, zawory i mieszadła do 
silnych kwasów i zasad. Pompy wody 

kotłowej i zasilającej.

» TA-Luft jako zestaw 5 pierścieni 
» API 622 jako zestaw 5 pierścieni

pH - 0–14*1 -

P (bar) - - 310

T ( °C) - od -200 °C do +455 °C*2 -

v (m/s) - - -

*z wyjątkiem mediów silnie utleniających 
Ruch obrotowy  Ruch posuwisto-zwrotny  Zawór  
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Wybór szczeliwa 



Styl Opis  Obszary zastosowania  

1200-PBI Szczeliwo wysokociśnieniowe 
składające się z wytłaczanego 

rdzenia ze związku grafitu 
z włóknami Celanese PBI®, 

wzmocnionego zintegrowaną 
stalą nierdzewną INCONEL 
i antykorozyjną powłoką 
z dwusiarczku wolframu.

Zawory, w których wymagana jest 
wysoka temperatura, ciśnienie 

i stabilność chemiczna,  
np. w zastosowaniach solnych.

pH - 0–12*1 -

P (bar) - - 172

T ( °C) - od -220 °C do +435 °C -

v (m/s) - - -

5888 

Szczeliwo PTFE ze smarem 
wysokotemperaturowym 

do stosowania w zaworach 
i pracach liniowych.

Zawory i nurniki do praktycznie 
wszystkich substancji chemicznych.

» TA-Luft jako zestaw 5 pierścieni

pH - 0–14 -

P (bar) 20 - 138

T ( °C) - od -270 °C do +260 °C -

v (m/s) - 5 -

127-AFP Doskonałe uszczelnienie 
wału zaworu do stosowania 
w wysokich temperaturach 

i ciśnieniach. Osłona zewnętrzna 
włókna węglowego składa się 

ze wzmocnienia w postaci druta 
ze stopu INCONEL oplecionego 

wokół elastycznego rdzenia.

Para w elektrowniach i zakładach 
chemicznych. Dobra odporność 

na produkty chemiczne 
i petrochemiczne.

pH - 1–12 -

P (bar) - - 82

T ( °C) - od -240 °C do +455 °C*2 -

v (m/s) - - -

2091 Oplot rozprężnego, elastycznego 
włókna z czystego grafitu wokół 

wzmocnionego drutu ze stali 
nierdzewnej. Łączy w sobie łatwy 

montaż szczeliwa ściśliwego 
z doskonałymi właściwościami 
uszczelniającymi rozprężnych 
pierścieni z czystego grafitu.

Kombinacje pary wodnej z wysoką 
temperaturą i ciśnieniem. 

Dobra odporność na produkty 
chemiczne i petrochemiczne.

pH - 0–14*1 -

P (bar) - - 350

T ( °C) - od -240 °C do +455 °C*2 -

v (m/s) - - -

5882 
Szczeliwo składające się 

z rdzenia z wysokiej jakości 
włókna węglowego i powłoki 

zewnętrznej z PTFE. Ta kombinacja 
wykorzystuje właściwości niskiego 

tarcia PTFE z integralnością 
strukturalną wysokiej jakości 

włókien węglowych, zmniejszając 
zużycie przy jednoczesnym 

zachowaniu najwyższej jakości 
uszczelnienia zaworu.

Zawory sterujące, zawory 
regulacyjne, w których wymagane 

jest niskie tarcie wału zaworu.

pH - 0–14*1

P (bar) - - 242

T ( °C) - od -200 °C do +288 °C -

v (m/s) - -

*z wyjątkiem mediów silnie utleniających 
Ruch obrotowy  Ruch posuwisto-zwrotny  Zawór  
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Waga * 650 °C w parze 

Wybór szczeliwa 
Poniższy wykres przedstawia inżynierom i projektantom instalacji wybór szczeliw do zastosowań standardowych i niestandardowych. Z pomocą 
naszych inżynierów klienci mogą wybrać szczeliwa najodpowiedniejsze dla ich oczekiwań lub stworzyć rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. 

Styl szczeliwa 

Media
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PH
-L

O
CK
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Kwasy 
łagodne                   

silne             

Zasady
łagodne                   

silne               

Gazy
wylot powietrza                   

tlen  

Oleje
mineralne                   

syntetyczne                

Rozpuszczalniki
aromatyczne                   

alifatyczne                   

Para                   

Woda / roztwory soli                   

Media, w których nie ma możliwości 
zanieczyszczenia         

Maksymalna temperatura w °C 260 280 280 280 260 280 290 280 455* 455* 280 455* 455* 455* 280 455* 455* 3000 288

Ruch

obrotowy              

posuwisto-zwrotny           

 zawór              

mm cale PKM1 PKM6 5889 5906 1925 5200 STP 
8922

STP 
8921-K

1333-G 98 1300-E 1303-
FEP

1200-
PBI

5888 / 
5898

127-
AFP

2091 5882

3 1/8 56,0 - 40,0 58,5 71,0 49,0 63,0 - 68,1 66,0 - 52,3 57,3 58,4 59,0 - 44,4

5 3/16 32,0 - 17,5 37,0 32,0 22,0 38,0 - 39,7 42,0 36,0 24,0 31,5 22,3 40,0 36,0 24,8

6 1/4 15,0 12,0 11,4 21,3 16,0 15,0 18,0 12,5 20,8 20,0 22,0 15,4 14,6 15,0 17,0 22,0 16,0

8 5/16 11,2 8,0 6,7 13,3 11,0 10,0 13,0 9,5 14,3 15,0 13,5 11,5 8,7 8,9 10,0 13,5 10,6

10 3/8 8,0 5,2 5,4 9,8 8,0 6,8 9,5 7,9 9,9 11,0 9,0 8,7 6,7 6,3 6,8 9,0 7,4

11 7/16 5,5 4,6 3,8 7,0 6,0 6,0 6,8 6,7 7,7 8,0 7,0 6,0 5,5 5,0 5,0 7,0 6,1

12 1/2 4,0 3,5 3,2 5,5 4,8 4,5 5,1 5,0 6,2 5,8 5,5 3,9 4,2 3,9 4,0 5,5 4,1

14 9/16 3,6 2,4 2,4 - 3,6 3,4 4,2 3,9 4,7 5,0 4,5 3,6 3,3 3,2 3,4 4,5 3,5

16 5/8 2,9 2,0 1,9 - 2,9 2,6 3,2 3,2 4,3 3,8 3,5 2,7 2,8 2,7 3,0 3,5 -

18 11/16 2,4 1,7 1,6 - 2,4 2,3 2,7 2,5 3,5 3,2 2,5 2,3 - 2,3 2,4 2,5 -

19 3/4 2,1 1,5 1,3 - 2,0 2,0 2,3 2,0 3,1 2,7 - 1,9 2,0 1,9 2,1 - -

20 13/16 1,9 1,3 1,2 - - 1,8 2,1 1,8 - 2,4 2,3 - - - - 2,3 -

22 7/8 1,5 1,1 1,0 - 1,5 1,3 1,5 1,5 2,1 2,0 1,8 1,5 1,4 1,3 1,8 1,8 -

25 1 1,25 0,8 0,8 - 1,2 0,8 1,4 1,2 1,4 1,7 1,4 1,1 1,2 0,9 1,2 1,4 -



Dane techniczne

Temperatura od -240 °C do +3000 °C*

pH 0–14

Ciśnienie 1000 barów

Wykończenie powierzchni Tolerancja indywidualna

Wał Ra ≤ 0,5 µm 
Rmaks. ≤ 2,0 µm maksymalny skok 

= 1/1000 średnicy wału
Obudowa Ra ≤ 2,0 µm 

Rmaks. ≤ 0,8 µm
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Ciśnienie 

maks. 0,15 

maks. 0,15 

Wał lub pręt 

GRAPH-LOCK® Uszczelki z czystego 
grafitu 
Pierścienie uszczelniające z czystego grafitu są wstępnie sprasowanymi, specjalnymi 
szczeliwami służącymi do uszczelniania wału zaworu pod wysokim ciśnieniem.  
Czysty grafit jest bezspoinowym materiałem uszczelniającym o wyjątkowych 
właściwościach chemicznych i fizycznych. Główne obszary zastosowań to 
uszczelnianie przewodów pary wodnej, gorącej wody, olejów grzewczych, 
kwasów, zasad, rozpuszczalników, tlenu i gazów. 

*  500 °C w atmosferze, 650 °C w parze, 
3000 °C w środowisku obojętnym. 

ok. 4 pierścienie 



Dane techniczne

Temperatura
od -200 °C do
650 °C w parze
455 °C w powietrzu atmosferycznym

pH 0–14 (z wyjątkiem mediów silnie 
utleniających)

Ciśnienie 310 barów

9
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Model 212-ULE (ultra niskie emisje) 
Plecione szczeliwo wału zaworu 

Ten nowoczesny zestaw uszczelnień składa się z dwóch różnych szczeliw ściśliwych, 
które są dostępne w formie prefabrykowanych zestawów lub pudełek dozujących 
z oznaczeniem kolorystycznym poszczególnych splotów. Użycie pudełek szpulowych 
zmniejsza koszty magazynowania i przestoje produkcyjne, nie wpływając negatywnie na 
właściwości uszczelniające. Planowanie przestojów jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek, 
ponieważ na każdym opakowaniu ze szczeliwem 212-ULE znajduje się informacja, 
ile typowych zaworów można uszczelnić przy użyciu jednego opakowania. 

Zalety szczeliwa 212-ULE 

» Ekologiczna wydajność i opakowanie
» Podwójna odporność na korozję 
» Przyjazne dla użytkownika pudełko dozujące lub zestawy prefabrykowane 
» Pudełka ze szczeliwem bez specjalistycznych zestawów uszczelniających 
» „Testowane ogniowo” API 589 
» Niski współczynnik tarcia wału 
» ISO 15848 
» API 622 
» TA-Luft 

Idealne do zastosowania w: 

» Zaworach 
» Zastosowaniach krytycznych 
» Efektywnym planowaniu przestojów 
» Przemyśle przetwórstwa węglowodorów
» Przemyśle chemicznym 



Dane techniczne

Temperatura maksymalna 650 °C w parze (455 °C w atmosferze)

pH 0–14, z wyjątkiem mediów silnie utleniających

Ciśnienie 690 barów

Szczeliwo do pomp 8093 DSA
Odpowiednie do szybkiego montażu i regulacji w celu osiągnięcia minimalnej nieszczelności. 
Dzięki połączeniu właściwości elastycznych pierścieni grafitowych i plecionego szczeliwa Garlock 8093 
DSA jest idealną kombinacją tych dwóch odrębnych konwencjonalnych systemów uszczelniających.

Dane techniczne

Temperatura maksymalna 260 °C (455 °C z grafitową uszczelką)

pH 0–14, z wyjątkiem mediów silnie utleniających

Prędkość wału 20 m/s

Ciśnienie 35 barów

Stan po dostarczeniu (nieściśnięte) Stan montażowy (ściśnięte)

Uszczelka (GYLON®, G-9900)

Pierścienie plecione

Pierścienie adaptera GRAPH-LOCK® o wysokiej gęstości

Pierścienie uszczelniające GRAPH-LOCK® o niskiej gęstości

Stan po dostarczeniu 
(nieściśnięte)

Stan montażowy 
(ściśnięte)

Wysoka gęstość

Pierścienie adaptera GRAPH-LOCK®

GRAPH-LOCK® niskiej gęstości
pierścienie uszczelniające
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Szczeliwo do pomp 8093 DSA 

Szczeliwo wału zaworu 9000 EVSP 
Szczeliwo wału zaworu mające na celu redukcję emisji 
Konfiguracja adaptera i pierścieni uszczelniających typu „Cup 
and Cone” pozwala na dużą rozszerzalność promieniową 
średnic wewnętrznych i zewnętrznych oraz kompresję przy 
niewielkich wymaganiach co do zastosowanej siły, co zmniejsza 
tarcie wału zaworu. Możliwa jest ponowna regulacja szczeliwa 
poprzez dowiedzioną utratę objętości (poprzez uszkodzenie 
uszczelnienia lub wału zaworu). 

Struktura uszczelniająca
»  Trzy pierścienie uszczelniające GRAPH-LOCK® o małej gęstości 

w konfiguracji „Cup and Cone”
»  Dwa pierścienie adaptera GRAPH-LOCK® o wysokiej gęstości 

w konfiguracji „Cup and Cone”
»  Dwa pierścienie z czystego grafitu i plecione pierścienie 

końcowe odporne na wyciskanie

Zalety szczeliwa wału zaworu 9000 EVSP
»  Zgodność z przepisami dotyczącymi lotnych związków 

organicznych API 622
» Bezpieczne ogniowo zgodnie z API 607 i API 589
» Dostępne również w jakości jądrowej
» Niskie tarcie

Zalety szczeliwa do pomp 8093 DSA

»  Wysoka odporność chemiczna
»  Łatwa instalacja, bez konieczności modyfikacji wyposażenia
»  Brak zużycia wału lub tulei
»  Konstrukcja uszczelnienia dzielonego umożliwia montaż na 

miejscu nawet w trudnych sytuacjach
»  Minimalna nieszczelność
»  Eliminuje wodę do spłukiwania

Plecione pierścienie 
końcowe

Wysoka gęstość
Pierścienie adaptera 
GRAPH-LOCK®

GRAPH-LOCK® niskiej gęstości
pierścienie uszczelniające



Dane techniczne

Temperatura maksymalna 650 °C w parze 
(455 °C w atmosferze)

pH 0–14, z wyjątkiem mediów silnie 
utleniających

Ciśnienie 690 barów

Dane techniczne

Temperatura maksymalna 400 °C

pH
0–14, 
z wyjątkiem mediów silnie utlenia-
jących

Ciśnienie 690 barów
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QUICKSET® 9001
QUICKSET® 9001 łączy zalety szczeliwa wału zaworu 9000 EVSP w ulepszonej, jeszcze 
bardziej kompaktowej konstrukcji. Zestaw ten przeznaczony jest przede wszystkim 
do zaworów regulacyjnych, w których wymagany jest uproszczony montaż 
i minimalne tarcie. 

QUICKSET® łączy w sobie dwa przetestowane, ograniczające emisję materiały: 
szczeliwo 1303-FEP i 9000 EVSP. System składa się z 5 pierścieni. Trzy pierścienie 
z czystego grafitu o niskiej gęstości są podtrzymywane przez dwa wstępnie 
uformowane pierścienie adaptera 1303-FEP o wysokiej gęstości. Redukcja wszystkich 
pierścieni opiera się na konstrukcji typu „Cup and Cone” podobnej do tej, co 
w szczeliwie 9000 EVSP. Różne gęstości grafitu umożliwiają zarówno selektywną 
kompresję komponentów, jak i kontrolowaną rozszerzalność promieniową. 

Zalety zestawu QUICKSET® 9001 
» Instalacja jednoetapowa 
» Niska emisyjność 
» Minimalny współczynnik tarcia 
» Możliwość dokręcenia
»  Zgodność z przepisami dotyczącymi lotnych 

związków organicznych API 622 
» Bezpieczne ogniowo zgodnie z API 607 i API 589 

QUICKSET® 9001-M
To szczeliwo zaworowe jest modyfikacją udanego modelu QUICKSET® 9001. 
Opatentowana blokada dyfuzji spełnia wymogi TA-Luft, zachowując przy tym 
minimalne tarcie dzięki opatentowanej przez firmę Garlock konstrukcji „Cup and Cone”. 

Zalety zestawu QUICKSET® 9001-M 

» Minimalna emisja (TA-Luft) 
» Instalacja jednoetapowa 
» Minimalny współczynnik tarcia 
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GYLON® 1,6 lub 3,2 mm  

Przykłady konstrukcji i zastosowań
Przekrój poprzeczny szczeliwa 

Przekrój poprzeczny szczeliwa powinien 
być zawsze przedstawiony w relacji do 
średnicy wału. 

Zaleca się stosowanie następującego wzoru: 

» Pompy s=1,4 do 1,6x√d 
» Zawory s=1,0 do 1,4x√d 

Liczba pierścieni uszczelniających 

Zwykle należy stosować 4–6 pierścieni 
uszczelniających. Jednak gdy warunki pracy 
wymagają specjalnych rozwiązań, można 
zastosować większą liczbę pierścieni. W tym 
przypadku każdy pierścień powinien być 
wstępnie dociśnięty. 

Instalacja standardowa 

Dyski GYLON® przeciwdziałające wyciskaniu 

Płukanie 

Dyski GYLON® 
pomiędzy poszcze-
gólnymi pierścieniami 
uszczelniającymi po-
wstrzymują wyciskanie 
środka smarnego 
i uszczelniającego. 

Płukanie w celu ochro-
ny układów uszczel-
nień (do stosowania 
z mediami ściernymi) 

Ułożenie pierścienia komorowego 

»  Do stosowania ze szczeliwami z istniejącym prawdopodo-
bieństwem wyciskania. Górny i dolny pierścień zabezpiecza-
ją miękkie szczeliwo przed wyciśnięciem. 

»  Do wypełniania większych szczelin w uszczelnieniu 

Chłodzenie, płukanie, smarowanie 

Ra ≤ 0,5 µm 
Rz ≤ 0,5 µm 

S
 

d h9
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L ~0,25 x L 

~2 x 30° 

Ra ≤ 2,0 µm 
Rz ≤ 7,0 µm 
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45° 

Instalacja zaworu 

D 
d 

La 

45° 

s 

s 

20° 

Instalacja pompy 

D 
d 

Lp 

s 

20° 

s 

Instrukcja instalacji
Przygotowanie 

Przed rozpoczęciem instalacji nowego szczeliwa należy usunąć wszystkie stare pierścienie uszczelniające i pozostałości materiału. Dławnica i wał 
muszą być całkowicie czyste. Należy sprawdzić wały i tuleje pod kątem zużycia i uszkodzeń, a jeśli są one nadmierne, konieczna jest ich wymiana. 
Jeśli szczelina w uszczelnieniu między wałem a obudową jest duża, należy zastosować pierścień przeciwdziałający wyciskaniu. 

Zawory 

W celu obliczenia prawidłowej długości pierścienia uszczelniającego zaleca się 
zastosowanie poniższego wzoru: 
La = (d + s) x π x 1,03 (patrz rysunek) oraz, w miarę możliwości, należy 
zastosować cięcie ukośne 45°. Każdy pierścień powinien być wstępnie 
ściśnięty, a następnie dociśnięty dociskaczem dławika do pozycji końcowej. 
Jeśli ściśnięcie nie jest możliwe, należy zastosować maksymalnie 4 pierścienie 
(złącza w konfiguracji naprzemiennej i utrzymywane o co najmniej 90° 
względem siebie). Na koniec szczeliwo może zostać dociśnięte przez dociskacz 
dławika (w razie potrzeby, w przypadku głębokiej dławnicy, można zastosować 
tuleję mocującą). Pozostałe wymagane pierścienie mogą być następnie 
wciśnięte w odpowiednie położenie zgodnie z tą samą procedurą. 

Wymagane ciśnienie powierzchniowe powinno wynosić ok. dwukrotność 
wartości średniego ciśnienia, ale co najmniej 10 N/mm2. Podczas dokręcenia 
dławika wał powinien być wielokrotnie obracany do tyłu i do przodu w celu 
określenia sił wału zaworu. 

Pompy 

Połączenia pierścieni uszczelniających powinny być dociskane równolegle do 
siebie. Zaleca się zastosowanie kąta 20°, przy czym długość należy obliczyć 
według następującego wzoru: Lp= (d + 1,5 x s) x π (patrz rysunek). 
Każdy z pierścieni należy instalować jeden po drugim, z połączeniami skierowanymi 
w górę. Gdy pompy uszczelniane są za pomocą szczeliwa ściśliwego, pożądane 
i konieczne jest, aby występowały jak najmniejsze nieszczelności. Pozwala to na 
zapewnienie odpowiedniego chłodzenia i smarowania. 
Dlatego na początku śruby dławików powinny być dokręcane ręcznie, co pozwala 
na uzyskanie stosunkowo dużego wycieku, tak aby można było uniknąć nagłego 
wzrostu temperatury. Podczas tej ok. 15-minutowej pracy śruby dławików powinny 
być stopniowo dokręcane tak, aby zmniejszyć nieszczelność do dopuszczalnego 
poziomu. Temperatura wału i dławnicy powinna być stale monitorowana. 
W razie zbyt szybkiego wzrostu temperatury należy natychmiast poluzować 
dławik. Wielkość wycieku zależy w dużym stopniu od danych serwisowych 
i jakości stosowanych szczeliw. 
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Przyczyny nieudanego uszczelnienia 
Nie zawsze jest jasne, dlaczego dane szczeliwo zawodzi, jednak poprzez staranne skontrolowanie zastosowanych pierścieni można często znaleźć przyczyny. 

Okazuje się, że.... 

...brakuje jednego lub więcej 
pierścieni w zestawie. 

...części szczeliwa znajdują się pomiędzy 
wałem i dociskaczem dławika.

...w porównaniu z danymi instalacyjnymi, 
szczeliwo wykazuje teraz mniejszą 
grubość promieniową. 

...promieniowa grubość 
szczeliwa jest nierówna. 

...wybrzuszenie powierzchni 
osiowej kolejnych pierścieni. 

...pierścienie końcowe są nienaruszone, 
natomiast pierścienie górne są 
mocno uszkodzone bądź pierścienie 
uszczelniające wykazują zużycie na 
średnicach zewnętrznych. 

Powodem jest: 

Luz pomiędzy wałem a obudową jest zbyt duży, 
co pozwala na wyciskanie szczeliwa do układu 
transportowego. Zalecany jest założenie pierścieni 
końcowych lub tulei mocującej w dławnicy. 

Luz pomiędzy wałem a dociskaczem dławika jest 
zbyt duży. Instalacja odpowiednich pierścieni 
przeciwdziałających wyciskaniu powinna 
rozwiązać problem. 

Łożyska wału są uszkodzone, co powoduje, że 
wał przekrzywia się, prowadząc tym samym do 
uszkodzenia szczeliwa. 

Oś wału i otworu są przesunięte względem siebie, a ta 
nierówność powoduje poważne zużycie i uszkodzenie. 

Jeden lub więcej pierścieni zostało dociętych na 
zbyt małą długość, przez co kolejny pierścień zostaje 
wciśnięty w puste miejsce. 

Nieprawidłowy montaż pierścienia końcowego. 
Nacisk dławika wymagany do uszczelnienia nie 
może być równomiernie rozłożony przez zestaw 
uszczelniający (niewystarczający nacisk dławika). 
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W każdej chwili można skontaktować się z firmą Garlock w celu uzyskania specjalnej dla danego zastosowania konstrukcji uszczelnienia. W celu uzyskania 
jak najszybszej obsługi prosimy o zamówienie naszego arkusza zastosowań, który znajduje się również na naszej stronie internetowej www.garlock.com. 

Arkusz zastosowań
Obsługa 

GARLOCK GMBH 
Grupa spółek EnPro Industries 
Falkenweg 1, 41468 Neuss, Niemcy 
Tel.: +49 2131 349 0 
www.garlock.com 

Garlock Sealing Technologies 
GPT 
Garlock PTY 
Garlock do Brasil 

Garlock de Canada, LTD 
Garlock China 
Garlock Singapore 
Garlock USA 
Garlock India Private Limited 

Garlock de Mexico, S.A. De C.V. 
Garlock New Zealand 
Garlock Great Britain Limited 
Garlock Middle East 



Uwaga: 

W niniejszej broszurze przedstawiono typowe właściwości/zastosowania. Nie należy używać produktów do zastosowań specjalnych bez przeprowadzenia niezależnych badań i oceny ich stosowności. W celu uzyskania zaleceń dotyczących specjalnego zastosowania należy skonsulto-
wać się z firmą Garlock. Wybór nieodpowiednich produktów uszczelniających może prowadzić do powstania szkód materialnych i/lub poważnych obrażeń ciała. Opublikowane w niniejszej broszurze dane dotyczące wydajności zostały opracowane na podstawie testów terenowych, 
raportów terenowych klientów i/lub badań wewnętrznych. Mimo dołożenia wszelkich starań podczas opracowywania tej broszury nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie obecne w niej błędy. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. To wydanie zastępuje 
wszystkie poprzednie wydania. GARLOCK jest zastrzeżonym znakiem towarowym stosowanym w odniesieniu do szczeliw, uszczelnień, uszczelek i innych produktów firmy Garlock. © Garlock Inc 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone na całym świecie. 
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