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Представяме Ви един нов продукт – 
Уплътнителни листи от експандиран PTFE 
– AVKOSEAL® eC, които след дългогодишна 
изследователска и развойна дейност усвоихме 
и пуснахме в редовно производство.
Този продукт, който произвеждат само няколко 
компании в света, има уникални свойства, 
за които можете да се информирате от 

приложените технически характеристики и 
също от нашия сайт www.avko.bg.
Обръщаме Ви внимание, най-вече върху 
факта, че уплътненията изработени от 
този материал нямат „студена течливост“, 
притежават изключителна надеждност и ниска 
пропускливост /9.2.10-7 mbar.L/(sm)/.
Уплътнителните листи AVKOSEAL® eC 
преминаха успешно поредица от изпитания  в 
лаборатория АМТЕС:
- ТА-Luft VDI Guideline 2440 и DIN 28090-1 - 
тестове за утечки;
- EN 13555 - определяне на максимално 
допустимото натоварване на уплътнението, 
коефициент на еластичност, фактор на 

деформиране при отпускане, минимално 
изисквано натоварване на уплътнението при 
монтаж и при експлоатация;
- HOTB1 - горещо изпитване за пробив;
- DIN 3535 - газопропускливост;
- ASME 36 - свиваемост и възстановяване.
Докладите от изпитанията потвърждават 
високите уплътнителни качества на листите 
AVKOSEAL® eC и указват приложимите работни 
параметри за уплътнения, изработени от тези 
листи.
От диаграмата за изпитание на утечки 
Приложение 1, се вижда, че при вътрешно 
налягане 40 bar, клас на херметичност L0.01 
може да се постигне при натоварване на 
уплътнението над 37 МРа. Най-висок клас на 
херметичност L0.000001 при натоварване на 
уплътнението над 82 МРа.
За да се уверите в отличните уплътнителни 
качества на уплътненията, изработени от 
AVKOSEAL® eC, ние Ви предлагаме следната 
възможност:
Да извършим еднократна доставка на плоски 
уплътнения, изработени от експандирани 
листи AVKOSEAL® eC по Ваша спецификация 

Магазинът е създаден за 
удобство на клиентите с 
цел закупуване на малки 
количества от по-масовите 
продукти.
Ние се стремим да постигнем 
най-доброто обслужване на 

Крива на протичане 
AVKOSEAL® eC 92.33x49.74x1.626 mm

Изпитване № 15-129

Изпитване за утечки 10 bar съгласно DIN EN 13555

Крива на протичане 
AVKOSEAL® eC 92.15x49.7x2.91 mm

Изпитване № 15-140

Изпитване за утечки 40 bar съгласно DIN EN 13555

клиенти, отлични цени и бързи доставки. Един 
от инструментите, с които постигаме тези цели е 
новосъздаденият електронен магазин.

За повече информация ни потърсете на адрес: 
http://shop.avko.bg/
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В началото на 2016, АВКО проведе семинар в 
Контур Глобал Марица Изток 3, с. Медникарово. 
Освен снабдяване на електрическа енергия за 
потребностите на българските потребители, 
компанията извършва доставки и в съседните 
на страната ни държави – Гърция, Турция, 
Македония и Сърбия.
Аудиторията на презентацията беше формирана 
от инженерно - технически персонал от 
страна на централата. Това са хората, в чиито 
ръце е поставена задачата по поддържане 
техническата изправност и обновяване на 
оборудването. Мероприятията по плановите 
ремонти от своя страна са в пряка зависимост с 
осигурявне на ефективно, сигурно и безопасно 
функциониране на електрическата центарала.
  На срещата АВКО представи не само 
стандартните си възможности на производител 
-  доставка на уплътнителни или изолационни 
материали. Вниманието на аудиторията беше 
насочено към  специфичните продуктови 
решения, приложими в ТЕЦ.
Апаратурата за изпитване на плоски 
уплътнения АМТЕК, водещ европейскси лидер 
в сферата на изгтраждането и поддържането 
на лабораторни установки и акредитирана 
изпитвателна лаборатория, предизвика интерес  
с възможностите за контрол на качеството, 
които предлага.
Опциите за провеждане на учебни и тестови 
занятия с технически и инженерен персонал, 
работещ на територията на централата, биха 
осигурили правилен монтаж на фланцеви 
уплътнения и съответното удължаване на 
полезния им цикъл.
Основната цел на презентацията бе да се намерят 
индивидуални решения на конкретни проблеми, 

с размери по стандарти EN 1514-1 или ASME 
В16.21. Количеството и размерите са по Ваша 
преценка /ограничението е само максимален 
външен диаметър  ф 500 мм/
Независимо, че продуктът е значително по-
скъп от обикновения PTFE, Вие ще заплатите 
уплътненията от експандиран PTFE AVKOSEAL® 
eC на цена, както за обикновен PTFE.
За допълнителна техническа информация и 
консултации: инж. Ренгинар Рейханова - тел. 
082 884 582. Tърговски въпроси и запитвания: 
г-н Евелин Димитров - тел. 082 884 159.

Крива на протичане 
AVKOSEAL® eC 92.38x49.56x1.872 mm

Изпитване № 15-151

Изпитване за утечки 80 bar съгласно DIN EN 13555

с които се сблъскват ежедневно специалистите 
в Контур Глобал  МИ 3. Дискусията с тях помогна 
да бъдат отнесени адекватно възможностите 
на един производител на уплътнителни 
системи към специфичните проблеми при 
експлоатацията на оборудването в централата. 
Дългогодишният опит на специалистите от 
АВКО им позволи на база детайлно описани 
работни параметри и допълнителни условия да 
направят съответните изчисления и техническа 
оценка на възможностите. В резултат на 
което за проблемните места бяха одобрени 
предложените от производителя варианти за 
термо изолация.
 Дългогодишното сътрудничество между 
двете компании продължава, като обсега на 
интерес се разширява. Освен утвърдените 
пред Контур Глобал и удостоени с отличнна 
референция за качество графитни набивки 
от висок клас, АВКО развива нови продукти, 
съответстващи на високите изисквания на 
топлоелектрически централи не само в рамките 
на страната, а и в такива по цял свят.

Близо до нашите Клиенти
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Въпросът за точна дебелина на листи при 
определени помпени съоръжения се задава 
доста често. И все пак отговорът му е труден. 
„Дали да използваме дебелина 3 мм или 1,6 
мм“ – звучи лесно, нали? Уви, не е така.
Дебелите листи могат да коригират по-големи 
неравности поради факта, че се компресират. 
Ако фланците са корозирали или имат 
неравности, определено ще трябват по-дебели 
листи. По-доброто решение е фланците да се 
коригират или ремонтират, но това не винаги 
е възможно. Защо тогава тънките листи са за 
предпочитане?
Повечето производители препоръчват 
използването на по-тънки уплътнителни листи, 
където е възможно, защото те предлагат 
много предимства: по-голяма устойчивост 
на изхвърляне на уплътнението, поради 
по-малката зона изложена на вътрешното 
налягане; по-малки нива на течове, поради 
по-малката му площ; по-добро задържане 
на въртящия момент в болтовете, поради по-
ниските нива на пълзене; по-ниска цена на 
самия уплътнителен лист.
”Където е възможно” обаче е доста трудно 
да се определи. Не винаги е възможно да се 
използва тънко уплътнение. По-дебелите 
уплътнения следват по-плътно зле увредени 
или изкривени фланци, защото способността 
на уплътнението да запълва неравностите 
зависи от неговата степен на компресиране при 
определено натоварване.
Тъй като компресиращата способност 
при определено натоварване се изразява 
като процент от изходната дебелина на 
уплътнението, колкото по-дебело е то, толкова 
повече реално се смачква. Например 10% 
смачкване при уплътнение с дебелина 1,6 мм 
се равнява на 0,16 мм, но при уплътнение с 
дебелина 3 мм, смачкването е почти двойно. 
Тази допълнителна компресираща способност 
позволява на по-дебелото уплътнение да 
запълни дълбоки драскотини или вдлъбнатини 
по-добре, отколкото тънкото. Очевидните 
предимства на дебелите уплътнения обаче 
може да се окажат подвеждащи.
Макар дебелите уплътнения да компенсират 
неравностите по фланеца, те могат да доведат 
до по-сериозни проблеми в дългосрочен 
план. По-голямото пълзене при деформиране 
означава, че болтовете на помпеното 
съоръжение ще се наложи да се затягат, 

за да се поддържа нужното натоварване, 
упражнявано върху уплътнението в рамките 
на експлоатационния период на свръзката. 
Този проблем се усложнява от увеличената 
повърхност, изложена на въздействието на 
вътрешното налягане, което води до по-
голяма сила, избутваща уплътнението навън 
от свръзката. По-дебелите уплътнения 
предоставят по-„висока” зона, върху която да 
оказва влияние налягането, което означава по-
голяма повърхност (килограми на квадратен 
сантиметър умножени по по-голяма квадратура, 
дава по-голяма притискаща сила). По-тънките 
уплътнения оставят по-малка площ, върху която 
да въздейства налягането, което означава, че 
върху него се упражнява по-малка избутваща 
сила.
Триенето между уплътнението и фланеца е един 
от главните фактори, определящи притискащата 
способност на свързаната с болтове фланцева 
връзка. Триенето е комбинация от фактора на 
триене между уплътнението и повърхността на 
фланеца и общото натоварване на болтовете. 
Понеже по-тънките уплътнения имат по-слабо 
пълзене, свръзката запазва натоварването 
на болтовете в по-голяма степен. По-слабата 
избутваща навън сила и по-високите сили на 
триене водят до по-голяма устойчивост на 
изхвърляне на уплътнението. На последно 
място, понеже всички уплътнителни материали 

имат някаква пропускливост, през масата им 
могат да преминават газове.
По-дебелите уплътнения предоставят по-
широк път, през който да преминат газовете и 
следователно водят до по-силно протичане. В 
интерес на истината обаче може да се случи 

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Каква дебелина уплътнителни листи да използваме 
при помпи и фланци
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и точно обратното. Ако уплътнението е твърде 
тънко и не пасва добре по неравностите, 
флуидът може да премине над уплътнението, а 
не през него, което ще доведе до още по-силни 
течове, отколкото с дебело уплътнение. Все 
пак, по-тънките уплътнения предлагат по тясна 
пролука за проникване на флуида.
Фланци, които са достатъчно гладки, за да 
работят добре с тънко уплътнение, постигат по-
голяма непроницаемост на свръзката. Ако обаче 
фланецът не е гладък, тънкото уплътнение 
може да предизвика по-силни течове!
Фланци, изискващи по-дебели уплътнения, 
създават проблеми, които производителите 
на уплътнения не могат да контролират. Най-
доброто решение е да се използват или 
проектират фланци способни да упражняват 
по-голямо притискащо натоварване и 
повърхността им да се поддържа в добро 
състояние, при което могат да се използват 
уплътнения с дебелина 1,6 мм или дори 0,8 мм.
Специалистите по помпени съоръжения, които 
проектират фланци, уплътнени с обичайните 
плоски уплътнения от безазбестови листи, 
трябва да използват в проекта си завишените 
стойности на уплътнителните константи 
m (фактор на уплътнението) и y (опорно 
натоварване) за листи с дебелина 3,00 мм, но 
реално да монтират уплътнения с дебелина 
1,6 мм. Това решение елиминира някои от 
най-често срещаните причини за пробив в 
свръзките, използващи този тип уплътнения.
Типа на уплътнителния материал и достижимото 
притискащо натоварване също оказват 
влияние върху дебелината на материала, 
нужна, за да се уплътни конкретната свръзка. 

За уплътнения с по-висока способност за 
компресиране съгласно стандарт ASTM F36 ще 
се изисква различна дебелина от онези, които 
са по-твърди и по-слабо компресиращи се.
За щастие, има някои универсално валидни 
правила. Стандартни фланци с издигната 
повърхност съгласно стандарт ANSI RF и в 
състояние „новопроизведени” обичайно работят 
с уплътнения дебели 1,6 мм до диаметър 
600 мм. Повечето потребители минават на 
уплътнения с дебелина 3,00 мм за по-големите 
диаметри. За плоски фланци обикновено 
се ползват уплътнения с дебелина 3,00 мм, 
защото тези фланци обичайно са по-тънки и 
не толкова гладки. Гумените уплътнения за 
плоски фланци също обичайно са с дебелина 
3,00 мм, защото фланците са по-малко твърди. 
Дебелите уплътнения имат потенциала да 
работят съвсем успешно. Някои производители 
на уплътнения препоръчват по-силно затягане 
при монтажа, когато се използват по-дебели 
уплътнения.
Фланците, които е необходимо да бъдат 
уплътнени, обикновено не са в идеално 
състояние. За да се постигне това е необходимо 
да се обмислят внимателно всички променливи 
в приложението, така че да се подбере точният 
тип и дебелина на материала. Консултирайте 
се с вашия доставчик на уплътнения за 
указания при работа с конкретно помпено 
съоръжение. Правилният монтаж също е от 
огромно значение. 
При нужда могат да се открият множество 
специализирани публикации, осигуряващи 
съвет по въпросите на уплътненията от подбора 
им до монтажа.
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