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CHESTERTON w Polsce

Siedziba:
CHESTERTON International Polska
Katowice
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A.W. Chesterton 130 lat doświadczeń

� Firma rodzinna założona w 1884r. w Boston Massachusetts

� Prezes & CEO, Brian O’Donnell

� Silne zaangażowanie w innowacyjne technologie i systemy 

usprawnień dla Klientów

� W ponad 100 krajach
� Ponad 525 przedstawicielstw bezpośrednich i dystrybutorów
� Ponad 1,200 wyszkolonych specjalistów 
� Światowy zasięg – lokalny serwis i wsparcie techniczne 
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Dostarczamy rozwiązania w wielu branżach?

i wiele innych …

� Systemy rozwiązań dla przemysłu:
� Papierniczego
� Cukrowniczego
� Przeróbki drewna, meblarskiego
� Chemicznego i rafinerii 
� Górnictwa podziemnego i 

odkrywkowego
� Branż stali i aluminium, hut, tłoczni...
� Przetwórstwa tworzyw sztucznych i 

gumy
� Elektrowni ( wodnych, węglowych, 

nuklearnych ) 
� Motoryzacyjnego (automotive)
� Oczyszczalni ścieków
� Maszyn budowlanych
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� Ponad 30,000 produktów przemysłowych

� Uszczelnienia mechaniczne

Produkty – Usługi – Serwis 
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� Ponad 30,000 produktów przemysłowych

� Uszczelnienia mechaniczne

� Szczeliwa, pakunki, uszczelki płaskie

Produkty – Usługi – Serwis 
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1730

1600

CMS 2000

Uszczelnienia 
wymienników ciepła

Uszczelnienia flansz



442C 
Dzielone uszczelnienie kompaktowe
Innowacja od wewnątrz

Najnowsza innowacja w dziedzinie 
dzielonych uszczelnień mechanicznych, 
łącząca w sobie wysoką wydajność           
z łatwością montażu dzielonego 
uszczelnienia kompaktowego.



10

Po co 
demontować 
urządzenie?
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Demontaż urządzeń często 
prowadzi do wysokich 
kosztów utrzymania            
i eksploatacji.

Dodatkowe prace przy demontażu

Urządzenie do transportu pionowego

Wymiana elementów uszkodzonych na 

skutek demontażu

Przestoje i straty produkcyjne

Zakłócenia pracy w pobliżu innych 

urządzeń
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Zużycia tulei

Przestojów i strat produkcyjnych

Uszkodzenia urządzenia i nadmiernego zużycia 

łożyska

Wzrostu kosztów eksploatacji

Nadmiernych wycieków

Standardowe metody 
uszczelniania często 
prowadzą do:
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Dzielone uszczelnienie 
Chesterton 442C …

lepszym rozwiązaniem



14Rozwiązanie firmy Chesterton

Najnowsza innowacja w dziedzinie dzielonych uszczelnień mechanicznych 
firmy  Chesterton, która bezpośrednio zmniejsza koszty i przestoje 
produkcyjne, przy zachowaniu najwyższej niezawodności uszczelnienia.

Eliminuje potrzebę demontażu

Eliminuje zużycie tulei i wycieki

Zmniejsza koszty utrzymania i koszty 
eksploatacji

Zmniejsza lub eliminuje zużycie wody 
płuczącej
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Łatwy i szybki montaż

Niezawodność uszczelnienia

Łatwa naprawa na miejscu

Rozwiązanie firmy Chesterton

442C Dzielone Uszczelnienie Mechaniczne
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442C Dzielone uszczelnienie kompaktowe

Opatentowany regulowany dławik 

Samocentujące pierścienie ślizgowe

Uchwyt dystansowy sprężyny

Zintegrowane przyłącza płukania

Śruby obudowy dławika

Nie zapychające się sprężyny

Odciążone dynamicznie

Automatyczne centrowanie

Kompaktowy dławik

Statyczny O-ring na wale

442C Dzielone uszczelnienie kompaktowe
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442C Dzielone uszczelnienie kompaktowe

Łatwy i szybki montaż

Niezawodność uszczelnienia

Łatwa naprawa na miejscu

Parametry Pracy Materiały

Wielko ść
(średnia wału)

25 mm do 120 mm Pierścienie 
czołowe

CB, CR, SC*

Ciśnienie 711 mm Hg próżnia do 31 bar g Elastomery FKM, EPDM, FEPM, 
FFKM*

Temperatura 120°C Części 
metalowe

1.4401 (316SS), 
SuperDuplex

Prędkość 20 m/s Sprężyny Elgiloytm



Uszczelnienie 170 
dla mediów mocno 

zanieczyszczonych i szlamów
Stosowane w aplikacjach bez płukania dla mediów o 

średniej i wysokiej konsystencji zanieczyszczeń.

Uszczelnienie 170 
dla mediów mocno 

zanieczyszczonych i szlamów
Stosowane w aplikacjach bez płukania dla mediów o 

średniej i wysokiej konsystencji zanieczyszczeń.
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Uszczelnienie 170 Media Ścierne/Szlamy

� Do 40% wagowych części stałych „Brak Płukania’’ !

� Powyżej 40% wagowych części stałych z             użyj 
planem płuczącym API

>
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Najważniejsze Korzyści dla Klienta

� Brak płukania lub użycia portu 
quench(chłodzenie wodą)

� Pracuje do 40% wagowych części stałych bez 
płukania lub użycia portu quench

� Niezawodne
� Solidna konstrukcja zapewnia działanie        

w trudnych warunkach pracy z mediami 
ściernymi/szlam

� Łatwe w obsłudze
� Sprężyny mogą być myte podczas pracy, jeśli 

jest to wymagane

� Naprawy są proste przy użyciu 
standardowych kompletów naprawczych
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Cechy Zapewniające Niezawodne Działanie

System Docisku Zewnętrznego

� Konstrukcja docisku zewnętrznego
� Lokalizacja sprężyn całkowicie poza 

uszczelnieniem

� Konstrukcja zapewniająca nie zapychaniu 

się sprężyn

� Kompaktowa budowa, pasuje do większości 
zabudów

� Brak potrzeby używania portu quench
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Cechy Zapewniające Niezawodne Działanie

� Mikro-Polerowana
powierzchnia pod O-ringi
� Dynamiczna powierzchnia pod o-ringi         

– zminimalizowany opór tarcia
� Chropowatość powierzchni jest 

określona na 4 RA μ in (.1 μm)
� Płynna przesuwanie się pierścieni 

ciernych pod wpływem sprężyn
� Brak zawieszania się pierścienie 

ciernych pod wpływem efektów 
chemicznych oraz cieplnych, 
utrzymanie zamkniętych pierścienie 
ciernych

>

170 Chropowatość Powierzchni Typowa Chropowatość Powierzchni
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Cechy Zapewniające Niezawodne Działanie

� Quadra Pad Konstrukcja – Przenoszenie Napędu
� Quadra Pad lepsze absorbowanie momentu obrotowego

� Konstrukcja bardziej odporna na zużycie w porównaniu      
z kołkami

� Podkładki nie wymagają wymiany w okresie naprawy

>
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Zaciski Centrujące

� Zaciski centrujące są integralną częścią dławika

� Odblokowanie przed uruchomieniem 

� Szybkie i łatwe ustawienie uszczelnienia

� Nigdy się nie zgubią
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Parametry Pracy i Dostępne Materiały



26

Media 

zanieczyszczone

Media 

zanieczyszczone
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Wersja F Typ SWersja F Typ S

Wersja P Typ SWersja P Typ S

Wersja D lub N Typ IWersja D lub N Typ I
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SpiralTrac dla przemysłu chemicznegoSpiralTrac dla przemysłu chemicznego

Rowek odpowietrzaj ącyRowek odpowietrzaj ący

Rowek odprowadzaj ący
zanieczyszczenia do 
komory wirnikowej

Rowek odprowadzaj ący
zanieczyszczenia do 
komory wirnikowej

Rowek odpływowyRowek odpływowy
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Zewnętrzne
płukanie

10

5

0
GPM

l/min

do kanału

Szczeliwo bez
tulei SpiralTrac

Szczeliwo

Płukanie

Ilość wody l/min

Widoczny wyciek
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Zewnętrzne
płukanie

10

5

0
GPM

l/min

do kanału

Szczeliwo bez
tulei SpiralTrac

Szczeliwo

Płukanie

Ilość wody l/min

Widoczny wyciek
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Zewnętrze
płukanie

Szczeliwo z tulej ą
SpiralTrac.

Tuleja SpiralTrac

Zmniejszenie zewn.
płukania

Tylko min płukanie

Krople na godz.

Szczeliwo (m inimum
3 pier ścienie)

10

5

0
GPH

l/m
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Tuleja 
SpiralTrac 

z 
uszczelnieniem

mechanicznym

Typ S

Tuleja 
SpiralTrac 

z 
uszczelnieniem

mechanicznym

Typ S
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Typowy przykład zmniejszenia ilości 
wody płuczącej

*U.S. gallon na minutę

Przedtem z SpiralTrac Zmniejsz.Uszczel

rodzaj

Urządz.
(gpm*) (lpm) wersja (gpm*) (lpm)

F 0.08-0.2 0.3-0.8 92% - 95%Uszczeln.
Mech.

Pompy 1-4 4-15
D 0.0-0.2 0.0-0.8 92% -100%

Uszczeln.
Mech.

Mieszaln. 5-10 19-38 F 0.5-1 2-4 90%

Szczeliwo Pompy 2-8 8-30 P 0.25-0.5 1-2 88% - 94%
Szczeliwo Mieszaln. 5-10 19-38 P 0.5-1 2-4 90%
Szczeliwo Młyny 15-18 57-68 P 3-5 11-19 72% - 80%
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Dostępne Rozwiązania Uszczelnień do Osadów
Rozwiązanie 442 RSC/RSC z 

tuleją SpiralTrac i 
czystym płukaniem

170 TC/TC 170 TC/TC z tuleją
SpiralTrac i 
czystym płukaniem

280 TC/TC-SSC/TC 
z tuleją SpiralTrac i 
planami 53 & 54

Rozwiązanie 
odpowiednie 
dla

� < 20% wagowych części 
stałych

� 10% do 40% wagowych 
części stałych

� > 40% wagowych części 
stałych

� > 30% wagowych części 
stałych

� Plan 54 redukujący 
temperaturę pracy 
uszczelnienia

Zyski � Brak demontażu urządzenia
� Redukcja wody płuczącej
� Redukcja wody płuczącej 

do procesu

� Brak  płukania, brak 
Quench

� Brak dodawania  wody 
płuczącej do procesu

� Brak zużycia wody
� Łatwe do czyszczenia 

podczas serwisu

� Redukcja wody płuczącej 
do procesu

� Nie wymagany port 
Quench

� Łatwe do czyszczenia 
podczas serwisu

� Zmniejszona erozja 
uszczelnienie

� Brak dodawania  wody 
płuczącej do procesu

� Dodatkowe uszczelnienie 
ochronne

NO
FLUSH

NO
FLUSH
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Dostępne Rozwiązania Uszczelnień do Zawiesin
Rozwiązanie 442 RSC/RSC z 

pierścieniem 14K i 
czystym płukaniem

S10 TC/SC z 
pierścieniem 14K i 
czystym       

płukaniem

280 TC/SC-TC/SC 
z plan 54

Superset ze 
szczeliwem
1830SSP

Rozwiązanie 
odpowiednie 
dla

� < 20% wagowych części 
stałych

� 10% do 40% wagowych 
części stałych

� Wszystkie stężenia 
� Plan 54 jest zalecany w 

celu obniżenia temperatury 
pracy

� Wszystkie stężenia 

Zyski � Brak demontażu urządzenia
� Redukcja wody płuczącej do 

procesu
� 14K uszczelnienie zapewnia 

czystą dławnice podczas  
postoju

� Redukcja wody 
płuczącej do procesu

� 14K uszczelnienie 
zapewnia czystą 
dławnice podczas 
postoju

� Nie jest wymagane 
płukanie 

� Dodatkowe uszczelnienie 
ochronne

� Redukcja ilości płukania
� Duże ograniczenie 

wycierania wału
� Długa  żywotność szczeliwa

NO
FLUSH
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