










۰۱www.atraseal.com







یل
وفا

پر
کم

ت 
سک

ل گ
کا

َاش
ع 

نوا
ا









گسکت آزبستی برای استفاده در فلنج های غیرفلزی و همچنین فلنج های با بار 
فشارکم پیچ مناسب نیست. گسکت آزبستی برای فلنج های استیل نیز مناسب 
نبوده زیرا کلرین موجود در آن باعث خوردگی فلنج می گردد. یکی از مهم ترین 

مزیت های گسکت آزبستی، سهولت در نصب و برش آن است.





گسکت میکا یک ماده بسیار استثنایی در برابر حرارت زیاد است. در دماهای باالتر از C°500 گسکت های گرافیتی و یا گرافیتی سیم دار نمی توانند 
مقاومت کنند از سوی دیگر در دماهای باال و در حضور اکسیژن گسکت های گرافیتی پخته می شوند. در این دماها (C TO +1200°C °500+) بهترین 

آب بند، گسکت های میکا هستند.
میکا یک ماده معدنی با طیف گسترده ای از خواص منحصربه فرد است. زمانی که میکا با موادی همچون ALUMINOSILICATE به شکل ورق گسکت 
در می آید، کامالً بی ضرر برای سالمتی است و عملکردهای حرارتی و مکانیکی بسیار باالیی دارد و به شما این امکان را می دهد تا در بسیاری از 

کاربردها با موفقیت جایگزین گسکت های آزبستی شود.
در اینجا دو کاربرد متداول برای گسکت میکا وجود دارد :

۱. سیستم اگزوز  ۲. دیگهای بخار
در واقع، در هر دو مورد گسکت های معمولی نمی توانند طول عمری مناسب برای دماهای باالی C°500 داشته باشند و خیلی سریع در این دماها خراب می شوند.
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الزم به ذکر است گرافیت خالص بسیار ترد و 
شکننده بوده و قبل از نصب باید با اپراتور برای 

استفاده از این نوع پکینگ هماهنگ شود.



Rotating

Reciprocating

Valve

-50°C ~ +650°C

20m/s

2~12

1.2 ~ 1.4g/cm3

25 bar

100 bar

200 bar

STYLE

Pressure

Temperature

Shaft speed

PH Range

Density(appr.)

Carbon



از این نوع پکینگ در پمپ های دوار، چرخشی و ولوها استفاده شده و مناسب محیط های با 
دمایی بیشتر از دمای ماکزیمم تفلون خالص است.

   پکینگ تفلون گرافیتی   
(GRAPHITED PTFE PACKING)



STYLE

Pressure

Shaft speed
Temperature

PH range
Density

ARAMID
25 bar
100 bar
200 bar
1.5 m/s to 25 m/s
-100°C ~ +280°C
2 ˜ 12
Appr. 1.4g/cm3 

Rotating
Reciprocating
Static
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