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S P E C I A LU T V E C K L A D E  LÖ S N I N G A R  O C H  LO K A L  S E R V I C E



Lång erfarenhet av  
pålitliga lösningar

CHESTERTON® tillhandahåller avancerade 

ventiltätningar för mängder med olika applikationer 

sedan mer än ett århundrade tillbaka. Kunderna kan 

utnyttja Chestertons erfarenhet och kunskaper  

om tätningar.

Vi har pålitliga tätningslösningar som är 

specialutvecklade för ventiler. Chestertons 

tätningslösningar ger högre driftsäkerhet, enklare 

installation genom standardisering och effektivare 

tätning i hela anläggningen. 

Våra applikationstekniker och produktspecialister ute 

på fältet har den bransch- och produktkännedom som 

krävs för att garantera förstklassig service.

Kunskap, erfarenhet och service
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PROGRAM
Chestertons program för ventiltätningar har använts i många år i olika 
anläggningar. Genom att kombinera marknadsledande tätningsteknik 
med högklassig service kan anläggningarna optimera effektiviteten  
i sin verksamhet. Vårt program är ett pålitligt val för alla som har ansvar 
för ventiler i allt från från stora raffinaderier till kärnkraftverk över  
hela världen. 

Programmet ger bland annat tillgång till:

Förberedelse för översyn och planerade driftstopp
■■ Inspektioner direkt på platsen
■■ Certifierad utbildning för mekaniker och ventilverkstäder
■■ Lagring av produkter hos kund

Stöd för översyn / driftavbrott
■■ Support direkt på platsen
■■ Felsökning
■■ Identifiering och spårning av ventiler

Marknadsledande ventiltätningsteknik
■■ Databas för tekniska tillämpningar
■■ Optimerade packningskonfigurationer
■■ Applikationsspecifika glandåtdragningsmoment
■■ Färdiga satser för de vanligaste ventilerna i världen

CHESTER TONS VENTILTÄTNINGSPROGR AM

Ny standard för läckagefria ventiler

Våra heltäckande lösningar 
 eliminerar alla ventiltätnings-
problem i samband med översyn 
och driftstopp. Chesterton 
kombinerar enastående service 
med avancerade, specialanpassade 
tätningslösningar som ger 
oöverträffat resultat.

Lageroptimering

Administrativa
underhållssystem

Förebyggande
underhållFältservice

Tekniska
tjänster för

driftsäkerhet

Utbildning

Upphandling

Ekonomiska
analyser

Våra
heltäckande

lösningar
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Packningssystem 5800E
WedgeSeal
För utsläpp och temperaturer  
över 230 °C

Tätningssystem 1724E PTFE
För maximal kemisk  
kompatibilitet

Vanliga problem med luftdrivna ventiler
1. Läckage vid spindeln

■■  Frekvent spindelrörelse kan orsaka läckage när  
packningsglandens tryck minskar.

■■  V-ringar av PTFE mjukas upp och slits under drift.  
Flätade packningar komprimeras under drift så att 
glandtrycket minskar.

2. Dålig reaktionsförmåga för ventilen
■■  En styrventils reaktionsförmåga är kritisk för processens 

kvalitet och kontroll. Hög packningsfriktion från grafit ringar 
ger sämre stegkänslighet och processkontroll, särskilt för 
ventiler som arbetar vid låga temperaturer.

■■  Friktion gör att ventilerna ständigt måste justeras till rätt 
läge och innebär att spindeln ständigt aktiveras.

3. Avvikelser i ventilfunktionen
■■  Varierande friktion i en packning kan ge startproblem  

för ventilen. Det kan bero på faktorer som ojämn gland-
belastning och bristfälligt konstruerade tätningssystem.

■■  Slip-stick-effekter förekommer ofta när spindeln aktiveras 
om packningssystemen arbetar vid låga temperaturer.

■■  Packningskonstruktioner med hög friktion kräver ofta  
att ventilens styrmekanism måste förstärkas.

4. Upprepade ventiljusteringar
■■  Ofta måste man öka trycket för packningens gland för att 

minska ventilläckaget. En gland som dragits åt på nytt kan 
ge okontrollerad packningsfriktion som begränsar 
ventilfunktionen.

5. Bristande tillförlitlighet för ventilerna
■■  En styrventil med dålig tillförlitlighet kan påverka 

produktionskostnaderna dramatiskt, även innan den tas  
ur drift. Att ta styrventiler ur drift kan vara kostsamt.

Tryckluftsdrivna ventiler

Chestertons lösningar för  
tryckluftsdrivna ventiler

Utsläppsgaranti för ventilpackningar. Chestertons 
packningar 1724E, 5800E och 5800T för utsläpp läcker inte  
mer än 500 ppm enligt mätningar med EPA Metod 21 under  
en tidsperiod på 5 år. Kontakta närmaste Chesterton-
återförsäljare för information om garantivillkoren och 
garantin för ångprodukter. 

Lösningen heter Chesterton 5800 
WedgeSeal™
Packningssystemet WedgeSeal minskar spindelfriktionen 
och behovet av högt glandtryck. WedgeSeal överför 
glandtrycket med förutsägbar precision. WedgeSeal-
tätningsringarna är 
patenterade och finns 
tillgängliga med en 
grafitkonstruktion som 
är belagd med PTFE-nät 
för lägsta friktion eller 
med ren grafit. Båda 
varianterna uppfyller 
kraven för  
brandtester  
enligt  
API 589. 

1. Maximal tätningsfunktion
■■  Packningssystemet WedgeSeal överför effektivt 

glandtrycket och ger effektivare tätning.
■■  Packningens volymförlust och uppmjukning 

minimeras genom den låga PTFE-halten.

2. Ventilens reaktionskänslighet
■■  5800T WedgeSeal kombinerar friktionsegenskaperna 

hos PTFE med de fysiska egenskaperna hos grafit 
och ger enastående prestanda. Stegkänslighet under 
1 % är ett typvärde som ger maximal processkontroll.

■■  WedgeSeal-systemet minimerar stegkänsligheten 
vilket ger bättre processkvalitet och högre  
produktion.

3. Enhetliga prestanda
■■  Specialutvecklade satser garanterar effektiv  

ventilfunktion och hög repeterbarhet.
■■  Avstrykarringar finns tillgängliga för slitande miljöer.

4. Underhållsfria
■■  Ventiler med Live Loading lagrar 800 % mer elastisk 

energi och upprätthåller ett optimalt glandtryck.
■■ Behovet av frekventa ventiljusteringar elimineras.

5. Driftsäkra ventiler
■■  Chestertons program för driftsäkra ventiler har 

minskat ventilfelen med 90 %.
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LÖSNINGAR FÖR STYRVENTILER

Lösningen Chesterton 5300
Tätningssystemet 5300 uppfyller tätningskraven för 
motordrivna ventiler. Sådana ventiler är ofta svårtätade 
på grund av den krävande funktionen och den fysiska 
storleken. Motordrivna ventiler är ofta kritiska för driften 
och säkerheten i en 
anläggning och har 
därför högsta krav på 
säkerhet och funktion. 
Chesterton 5300 tätar 
hundratusentals ventiler 
över hela världen  
och kan garantera  
läckage- och  
problemfri drift.

Motordrivna ventiler

1. Tätning och drift
■■  Packningssystemet använder en styv kolbussning för 

att minska antalet packningsringar och eliminera 
överdriven komprimering. Tätningsringar av rent kol 
minskar eller eliminerar volymförluster i packnings-
satsen både i applikationer med höga  
temperaturer och högt tryck.

■■  Applikationsberäknade glandtryck ger i kombination 
med de väl beprövade egenskaperna hos 
tätningsring 5300 en tillförlitlig tätningslösning  
med låg friktion.

2. Elasticitet
■■   Elastiska packningssatser i kombination med lagrad 

elastisk energi eliminerar spindelkonicitet och 
tätningsproblem på grund av vibrationer. Stabila 
grafitringar minskar risken för temperaturstegring 
och eliminerar problemen med uppmjukning och 
termisk expansion.

3. Styrning av ventilspindeln
■■  Kolbussning med snäv passning medger kraftig 

sidobelastning av ventilspindeln.

4. Korrosionsinhibitor
■■  En egenutvecklad passiv korrosionsinhibitor som 

eliminerar korrosionsrisken genom att förhindra 
galvanisk korrosion.

Vanliga problem med motordrivna  
ventiler
1. Packningskompression och friktion

■■  Djupa packboxar med för många packningsringar ger 
högre komprimering och läckande ventilspindlar.

■■  För hög packningsfriktion ger sämre ventilfunktion. 
Friktionen kräver ett högt åtdragningsmoment och 
medföljande energiförlust kan orsaka långsam reaktion 
och elektriska frånslag..

2. Temperaturpåverkan och systemvibration
■■  Temperaturcyklerna och ventilspindelns rörelser orsakar 

temperaturstegringar i spindeln samt packningssatsen 
och kräver ett dynamiskt ventiltätningssystem.

■■  För tidiga packningsfel beror ofta på systemvibrationer 
och momentana temperatur- och tryckvariationer.

3. Dåligt stöd för spindeln
■■  Stora ventilspindlar använder ofta packningar av mjuk 

grafit och PTFE som stöd vilket kan resultera i att  
packningssatsen deformeras. Detta är speciellt ett 
problem i applikationer som inte är vertikala och som 
utsätts för tryckstötar.

4. Spindel och packboxkorrosion
■■  Galvanisk korrosion som inte åtgärdas orsakar inte bara 

otillförlitlig ventilfunktion utan också kostsamma  
reparationer.

 Vanliga exempel på kritiska applikationer
■■ Slidventiler i raffinaderier ■ Ventiler i omformare
■■ Styrventiler med svåra ■  Skalventiler för ånga 

 driftförhållanden 

Utsläppsgaranti för ventilpackningar. Chestertons 
packningar i 5300-serien läcker inte mer än 500 ppm enligt 
mätningar med EPA Metod 21 under en tidsperiod på 5 år. 
Kontakta närmaste Chesterton-återförsäljare för information 
om garantivillkoren och garantin för ångprodukter. 

Delad distansring av
kol minskar antalet
packningsringar och
ger optimal tätning
med fem ringar.

Formpressade
grafitringar utvecklade 
med specifik konstruktion
och densitet för
avancerad tätningsfunktion

Flätade grafitringar 
fungerar som
kombinerad  
avstrykare och 
stödring.

Live Loading-enheter lagrar elastisk 
energi genom att automatiskt ställa in 
glanden för att upprätthålla opti mal 
belastning på packningssatsen.

Chestertons lösningar för  
motordrivna ventiler
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Vanliga problem vid tätning  
av spärrventiler
1. För hög spindelfriktion

■■  Hög startfriktion i packningen gör att användaren ofta 
måste manövrera ventilerna med hjälp av ventilnycklar 
och stänger.

■■  Läckage genom ventilsätet beror ofta på att ventilen 
öppnats och stängts manuellt med för stor kraft så att det 
bildats sprickor i ventilsätet.

2. Många packningstyper i lager
■■  Ofta finns det alldeles för många packningstyper och 

-material för att täta anläggningens spärrventiler.
■■  Höga tryck kräver ofta stödringar och speciallösningar.

3. Korroderande ventilspindlar och packboxar
■■    En galvanisk korrosionscell uppstår när grafit kommer  

i kontakt med metall.
■■    Anfrätta ventilspindlar och packboxar förekommer  

alltför ofta.

4. Läckage vid spindeln
■■  Spärrventiler är de vanligast förekommande ventilerna  

i anläggningarna och de orsakar ofta kostsamt läckage.
■■  Packningen komprimeras i packboxen genom att PTFE 

och annat flyktigt packningsmaterial går förlorat vid höga 
temperaturer.

1. Låg friktion
■■    Den egenutvecklade konstruktionen minskar 

ytkontakten samtidigt som grafitplättarna och 
ytsmörjmedlen minskar friktionen i ventilspindeln.

■■    1601-packningen är en packning som har lång 
livslängd, låg friktion och inte hårdnar. Den kan 
användas både i applikationer med höga och låga 
temperaturer.

2. Standardisering
■■    Färre artiklar och rationellare lagerhållning med  

en enda standardspole för packningsmaterial.
■■    Tätar tryck upp till 345 Bar g och temperaturer upp 

till 650 °C direkt från spolen.

3. Korrosionskontroll
■■  1601-packningen minimerar behovet av spindel-

byten och maskinbearbetning av packboxarna samt 
minskar risken för kostsamt läckage. Den innehåller 
passiva korrosionshämmare som reducerar den 
galvaniska korrosionen. Passiva hämmare förbrukas 
inte, till skillnad från aktiva hämmare som zink.

4. Tätningsförmåga
■■  Chesterton 1601 har hög kvalitet och en  

konstruk tion som garanterar god tätningsförmåga 
under lång tid.

Universalbruk

Lösningen Chesterton 1601
1601-packningen använder ett sammanflätat grafitfiberskikt. 
Varje fiber är förstärkt med ett täckande nät av Inconel® 
och har flätats till en tät, böjlig packning. 1601-packningen 

impregneras därefter med 
temperaturskyddande medel, 
smörjmedel och en passiv 
korrosionsinhibitor.

Lösningen Chesterton 5300
Chesterton 5300 är specialutvecklade  
tätningssatser som garanterar o 
ptimal funktion för de mest  
kritiska ventilerna. 
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Vanliga tätningsproblem för  
spärrventiler
1. För hög spindelfriktion

■■  Startfriktionen kan göra ventilens funktion kärv  
och opålitlig.

■■  Om ventilen öppnas och stängs med för stor kraft kan 
ventilen och packningen få interna skador.

2. Lagerhållning och installation av packningar
■■  Flera olika packningsmodeller används för tätning  

av spärrventiler.
■■  Två packningsmodeller installeras för en ventilapplikation.

3. Korrosion för spindel och packbox
■■  Spindeln och/eller cylindern får defekter genom  

gropkorrosion.

4. Utsläppskontroll
■■ Spärrventiler är en stor källa till flyktiga utsläpp.
■■  Myndighets- och miljöreglerna kräver sträng kontroll av 

flyktiga organiska föreningar (VOC) och farliga flyktiga  
luftföroreningar (VHAP).

■■  Brott mot dessa regler kan medföra dryga böter.
■■  Övervakning och rapportering i samband med detektion 

och reparation av läckor kan innebära dryga  
kostnadsökningar. 

Lösningen heter Chesterton 1622
1622 Ventilpackning för låga utsläpp består av flera skikt 
med sammanflätade grafitfibrer. Varje fiber täcks med ett 
förstärkande Inconel®-nät, förses med blockeringsmedel 
och flätas till en tät, flexibel 
packning. 1622 impregneras 
sedan med värmebeständiga 
blockeringsmedel, 
smörjmedel och en passiv 
korrosionsinhibitor.

Utsläpp

1. Låg friktion
■■  Den egenutvecklade konstruktionen minskar 

ytkontakten medan grafitplättarna och  
ytsmörjmedlen minskar spindelfriktionen.

■■  1622-packningen är en packning som har lång 
livslängd, låg friktion och inte hårdnar och den 
stoppar utsläpp vid både höga och låga  
temperaturer.

2. Standardisering
■■  En enda standardmodell minskar lagerhållningen.
■■  Färre installationsfel än med en packning mot 

utsläpp som använder två spolar.
■■  Installation med en praktisk spole minskar  

utbildningsbehovet.
■■  Tätar vid tryck upp till 260 bar g (3800 psig) och 

temperaturer upp till 650 ˚C (1200 ˚F).

3. Korrosionsskydd
■■  1622 minskar antalet spindelbyten, behovet av att 

maskinbearbeta packboxar och kostsamt läckage. 
1622 har passiva korrosionsinhibitorer som ger 
mindre galvanisk korrosion. Passiva inhibitorer 
förbrukas inte på samma sätt som aktiva inhibitorer, 
t.ex. zink.

4. Minskade utsläpp
■■  Den egenutvecklade konstruktionen minskar 

utsläppen av flyktiga organiska föreningar (VOC) och 
farliga flyktiga luftföroreningar (VHAP) så att de 
överensstämmer med avtalade gränsvärden.

■■  1622 har testats enligt API 622 och Chevron  
Texaco-normerna av oberoende part.

■■  Sänker kostnaderna för övervakning i samband med 
detektion och reparation av läckor

■■  Använder godkänd teknik för ventilpackningar med 
lågt läckage.

■■  Godkänd i brandtest enligt API 607.

Utsläppsgaranti för ventilpackningar. Chestertons 
packningar i 1622-serien läcker inte mer än 100 ppm under  
en tidsperiod på 5 år. Kontakta närmaste Chesterton-
återförsäljare för mer information om garantivillkoren.

Lösningen heter Chesterton 1622
1622 Ventilpackning för  
låga utsläpp är en 
Chesterton-lösning som 
motverkar utsläpp från 
spärrventiler och 
använder godkänd teknik 
för ventilpackningar med 
lågt läckage.



GLOBALA LÖSNINGAR, 
LOKAL SERVICE

Chesterton har uppfyllt kritiska behov 

hos en mångskiftande kundbas ända 

sedan företaget grundades 1884.  

Även idag kan Chestertons kunder 

förvänta sig effektiva lösningar som ökar 

utrustningens driftsäkerhet, optimerar 

energiförbrukningen och ger tillgång till 

lokal teknisk support och service över 

hela världen. 

Chestertons globala verksamhet 
omfattar bland annat:

■■  Anläggningsservice i över  
100 länder

■■ Global tillverkning

■■ Över 500 internationella  
 servicecenter och  
 försäljningskontor

■■  Mer än 1200 utbildade lokala 
servicespecialister och tekniker

Besök vår webbplats på
www.chesterton.com

Chestertons ISO-certifikat finns på www.chesterton.com/corporate/iso
Iconel® är ett registrerat varumärke som tillhör Special Metals Corporation.
TEKNISKA DATA SPEGLAR RESULTATEN AV LABORATORIEPROV OCH ÄR ENDAST AVSEDDA ATT BESKRIVA ALLMÄNNA EGENSKAPER.
A.W. CHESTERTON COMPANY FRÅNSÄGER SIG ALLT GARANTIANSVAR, DIREKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. EVENTUELL ANSVARSSKYLDIGHET ÄR BEGRÄNSAD TILL ERSÄTTNING 
AV PRODUKTEN. BILDERNA I DOKUMENTET ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR ILLUSTRATIVA ELLER ESTETISKA ÄNDAMÅL OCH FÖRMEDLAR INTE ANVISNINGAR, RÅD ELLER INFORMATION OM SÄKERHET, HANTERING ELLER ANVÄNDNING FÖR PRODUKTER 
ELLER UTRUSTNING. LÄS RELEVANTA SÄKERHETSDATABLAD, PRODUKTDATABLAD OCH/ELLER PRODUKTETIKETTER FÖR INFORMATION OM SÄKER ANVÄNDNING, FÖRVARING, HANTERING OCH AVYTTRING AV PRODUKTERNA ELLER KONTAKTA 
NÄRMASTE CHESTERTON-ÅTERFÖRSÄLJARE. 

DISTRIBUERAS AV:

860 Salem Street
Groveland, MA 01834, USA
Telefon: 781-438-7000
Fax: 978-469-6528 
www.chesterton.com
 © A.W. Chesterton Company, 2012. Alla rättigheter förbehållna.

®   Registrerat varumärke som ägs och licensieras av A.W. Chesterton Company  
i USA och andra länder, såvida inget annat sägs. FORM NO. SW71103 VALVE SEALING BROCHURE – SWEDISH PRINTED  12/11

CHESTERTON

Packningsutdragare  
med vattenstråle
Rätt lösning när ventilpackningarna  
är svåra att avlägsna.
Packningsutdragaren med vattenstråle penetrerar och 
avlägsnar snabbt och rent stenhårda packningar med 
hjälp av en högtrycksvattenstråle, utan att skada 
ventilspindeln eller packboxen. 

 Eliminerar risken för ventilskador när packningen avlägsnas
■■  Eliminerar risken att repa eller urholka ventilspindeln, packboxens  

hål eller flänsytorna genom att dra ut packningar med föråldrade metoder.

Inga mer problem med att avlägsna slitna, uttorkade, brända, stenhårda 
ventilpackningar

■■  Gör det enkelt att avlägsna grafitpackningar som kan smulas och är svåra att 
avlägsna med vanliga manuella packningsutdragare.

■■  Utdragningen går snabbt och effektivt och sparar in flera timmars arbete. Betydligt 
fler ventiler kan färdigställas för ompackning under ett driftavbrott eller stillestånd 
för översyn. 

Kostnadseffektivt
■■  Den här maskinen kan också användas till att rengöra ventilerna från tätningsmedel 

som använts vid akutreparationer och återställer dem nästan till nyskick igen.

■■  Besparingarna kan bli enorma och packningsutdragning för upp till 50 ventiler per 
dag är inte ovanligt. Den har minskat tidsåtgången för packningsutdragning från  
16 timmar till 30 minuter eller mindre per ventil.

Användarvänlig
■■  Utdragaren är tryckluftsdriven och ger möjlighet till blixtsnabb flödeskontroll vid 

pistolen utan behov av elektriska eller pneumatiska fjärrkontroller eller omkopplare.

Säkerhet
■■  Utrustningen är gnistfri och fri från ångor och kan användas riskfritt i  

de flesta miljöer.


