
AVKOPACK® 1920
Набивка от ново поколение. Изработена от еластомерно 
тяло с резервоар за смазка и многослойна оплетка от здрави 
синтетични влакна.

Уникалната конструкция на набивката позволява да се 
използва във всички сфери на индустрията. В зависимост 
от приложението, състава може да се променя и тя да бъде 
подходяща за хранително-вкусова и пивоварна промишленост, 
където се изискват нетоксични материали, за целулозната и 
хартиена промишленост  без оцветители и с високо съдържание 
на ПТФЕ и лубриканти, в електроцентрали, за  захранващи помпи, 
саждоотвеждащи вентилатори, филтри, водни помпи и др.

Предимства
Тялото на набивката се състои от най-съвременни 
еластомерни материали. При колебания в налягането, 
биене на вала, рязко спиране и пускане или при 
кавитация то играе ролята на еластична възглавница 
и предотвратява претоварване на съоръжението.
В център на тялото на уплътнението има вътрешен 
канал, който играе роля на резервоар. Той е зареден 
със специална топлочувствителна  смазка,  която 
реагира чрез динамично разширяване, когато е 
подложена на  повишаване на температурата. 
Топлината отделена при триене се пренася от 
контактната повърхност към сърцевината 
на уплътнителния пръстен, като 
предизвиква дозирано изхвърляне на 
смазка през специални капиляри 
(различни по големина за всяко 
сечение) непосредствено към 
триещите се части.  Това 
предизвиква подобряване на 
триенето до възможно най-
ниския коефициент, постепенно 
спадане на температурата и 
спиране на захранването със 
смазващо вещество. Следва нов 
цикъл на генериране на топлина, 
ново дозиране на смазка и така 
нататък. Този процес на смазване 
вследствие   триенето   работи динамично 
през целия живот на уплътнението, като по 
този начин удължава живота му. 
Със специално значение за ефективната работа на 
набивката е многослойната оплетка. Тя предпазва 
уплътнението от разкъсване вследствие триене и от 
острите ръбове на шлаки, пясъци и  други навлезли с 
флуида частици. Едновременно с това играе ролята 
на многослойна стена даваща жилава устойчивост 
на вътрешните компоненти, подложени на натиска от 
налягането.  

Набивката се предлага на уплътнителни пръстени 
с необходимите размери, в зависимост от размера 
на вала. Пръстените са обработени със сработваща 
смазка, маркирани на местата за свръзка и готови за 
монтаж.
Тази конструкция недвусмислено показва 
изключителната приложимост на уплътнението за  
високо оборотни помпи и съоръжения.

Технически параметри* 
Работна температура:  

-60°C / +280°C 
Работно налягане: 

  - за центробежни помпи:  30 bar
  - за бутални помпи:    30 bar

  - за арматура:    не се препоръчва
pH: 2 – 12 
V: 18 m/s

*Техническите параметри могат да бъдат различни в зависимост 
от приложението и вида на използваните суровини. За конкретно 
приложение, моля обърнете се към търговските специалисти на 
фирма АВКО® АД.
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