
ELEMENT OCH PACKNINGAR FÖR PUMPAR, KRANAR OCH VENTILER

På alla ställen där slitage, kemiska påverkan och hög temperatur är som störst har keramiken 
mycket bättre egenskaper än hård metal eller härdad metal samt har keramiken flera gånger 
längre livslängd. 

För transport av abrasiva ämnen i kemi 
industrin är de viktigaste kravet för 
pumpar är att de skall ha en effektiv 
packning.  Snabbt slitage hos 
packningar tillverkade i metal, grafit, 
eller plast vållar stora problem. Man är 
tvungen att stoppa pumpen och byta 
packningar. Med keramiska packningar 
är detta problem löst. Detta p g a de 
unika kemiska och mekaniska 
egenskaper som keramiken besitter: 
hög resistens mot förslitning, korrosion 
och resistens mot påverkan av syror, 

baser, saltlösningar. Keramiska packningar ger mycket längre livslängd, samt 
kostnadsbesparning.  

Användningsområde: 
Element för roterade pumpar, kolvar och plungers för doserings, högtryckspumpar, 
ventilskivor, glidringar för tätningar, hylsor, pumphjul, kulor, ventilkomponenter, axelhylsor, 
bussningar, slitagedelar, kundanpassade element.

Tack vare keramernas ofta 
mycket fina kornstorlek (0,2 och 
0,6 µm) och höga hårdhet, kan de 
slipas, läppas och poleras till 
mycket hög ytfinhet. Dock kan 
två motstående ytor sugas fast 
mot varandra om de är för plana 
och blanka och man måste därför 
ge t ex paret med tätningsringar 
en viss grad av ojämnhet för att 
de inte ska kärva ihop.
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1. Ringpackningar av keramiken med renhetsgrad 99,7 % Al2O3 med max diameter 
150mm. Sintrade keramiska ringpackningar bearbetar vi med diamant verktyg och 
medel. Ytbehandling kvalitet Ra = 0,2µm.

2. Cylindriska keramiska hylsor för pumparnas axlar har utmärkt packning förmåga med 
hög rasistens mot förslitning och resistens 
mot kemikalier. Ytbehandling kvalitet Ra = 
0,2-0.8 µm.

3. Kolvar för kolvpumpar tillverkas av 
keramiken med renhetsgrad 95 – 99,7 % 
Al2O3. Kolvar kan funka utan problem i flera 
tiotusens timar. Beror av pumparnas kraft, 
tryck och kapacitet tillverkar vi kolvar med 
diameter upp till 125mm. Polerad yta har 
kvalitet Ra = 0,2 och 0,6 µm.

4. Elementer (kolor) för kranar och ventiler 
tillverkas av keramiken med renhetsgrad 
99,7 % Al2O3. Kranar och ventiler med 
keramiska elementer reglerar vätskans 
floden eller reglerar och blandar ihop olika 
medier (kalt och varmt vatten, syralösningar, 
osv.). Polerad yta har kvalitet Ra ≤ 0,2 µm.
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