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WITTEX plus, s.r.o. Pyro-Tex tesniaca doska
Tkan€ grafitov€ doska vystužen€ nerezovou oceľou

Pretk€van€ štrukt…ra

Pružn€ doska

Samostatnƒ vl€kno

Patentov€ ochrana : patentovan€ v USA
Konštrukcia tesnenia : pretkan€ a stlačen€ tesniace dosky
Konštruckia tkanƒho vl€kna : samostatn€ ploch€ 304 SS p‚sy fƒlie, obalen€ grafitom, unik‚tne tvarovan€ kovovo/grafitov€
vl‚kna, vhodn€ pre tkanie vysokopevnostn„ch dosiek rozmeru 80"x80".

Charakteristickƒ fyzik€lne vlastnosti
Vlastnosť
Hustota
Vyluhovateľnƒ chloridy
S‡ra1
Obsah popoľa
Stalčiteľnosť (izbov€ teplota)
Obnoviteľnosť (izbov€ teplota)
Pevnosť v ťahu po dĺžke
Pevnosť v tlaku
Rozmedzie teplŠt
Inertnƒ mƒdi€
Para
Oxidačnƒ mƒdi€
Silnƒ oxidačnƒ činidl€
Maxim€lny tlak kvapaliny
M Faktor 2
Y NapŒtie2
1

Anglickƒ jednotky
3
75 lb/ft
<10 PPM
<360 PPM
<0.74%
40%
10%
2200 psi
35000 psi

Metrickƒ jednotky
3
1.20 g/cm
<10 PPM
<360 PPM
<0.74%
40%
10%
15 MPa
240 MPa

-400‹F - 1800‹F
1200‹F
-400‹F - 975‹F
Konzultujte s predajcom
4500 psi
3
2900 psi

-240‹C - 1000‹C
650‹C
-240‹C - 525‹C
Konzultujte s predajcom
310 bar / 31 MPa
3
20 MPa

Pre vysok… čistotu v oblasti jadrovej energie použ‡vajte tesniace dosky Pyro-Tex GLC-2

Tesnenie vo svojej vlastnej triede
"
"
Podľa spr•vy BHR Group, s n•zvom "V‚voj tesnenƒ z expandovan„ho grafitu" od M. Gavlinsk„ho a J. Blachura (vytvorenej na 18-tej
medzin•rodnej konferencii v Belgicku, zameranej na prevenciu a kontrolu znečisťovania životn„ho prostredia pomocou tesnenƒ pre
kvapaliny), (1) udržiava tkan„ tesnenie Pyro-Tex vynikajˆcu tesnosť pri cyklickom tepelnom zaťažovanƒ a priľnavosť na tesniacej ploche,
v porovnanƒ s in‚mi grafitov‚mi tesneniami; (2) pracuje s vysokou tesnosťou vďaka nƒzkemu obvodov„mu odporu pri stlačenƒ.
Prƒtomnosť grafitov‚ch uzlƒn na povrchu pritom netvorƒ prek•žku v jeho tesniacich schopnostiach, ako je tomu u in‚ch tlakov‚ch setov.
Tieto grafitov„ uzliny, zobrazen„ nižšie, sˆ navrhnut„ k upch•vaniu nedokonalostƒ na povrchu prƒrub. Vďaka tomu dosahuje tesniaca
doska Pyro-Tex pri bežn‚ch testoch ˆplne odlišn„ v‚sledky. Rozdiel vo voľnej hrˆbke a hrˆbke pri ktorej sa dosahuje tesnosť, je
vzhľadom na povrch oveľa v€čšia.
A: 1.50 mm
B: 2.00 mm

v‚stuž z nerezovej ocele

A

B

grafitov„ uzliny

S€časn‚ pƒsobenie maxim„lneho tlaku a maxim„lnej teploty sa neprip€šťa.
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