
 

 

 

 
PLĂCI DE ETANȘARE DE ÎNALTĂ PRESIUNE 

DIN GRAFIT 
 
 

Plăcile și garniturile realizate din grafit flexibil sunt destinate executării etanșărilor tehnice 
cu parametri înalți, care lucrează în principal în instalațiile energetice și industriale. Acest material 
moștenește proprietățile foliei grafice și armăturilor metalice și îmbină caracteristicile flexibilității 
etanșărilor moi cu cele ale etanșărilor metalice. 

 
TIPURI DE PLĂCI DE ETANȘARE 
 
Plăcile de grafit armat sunt produse din folie grafitată cu o puritate ridicată și armătură 

metalică, ca o placă metalică perforată din oțel rezistent la acizi sau aliaj de aluminiu. Plăcile sunt 
produse și ca compozite multistrat din grafit cu inserții metalice. Funcția inserțiilor este în primul 
rând de creștere a parametrilor de rezistență ai garniturii și protecția împotriva coroziunii 
galvanice. Aceasta se bazează pe utilizarea fenomenului anodului protector în materiale privind 
activitatea diferită și potențialul electrochimic diferit și pasivarea acestui potențial pe inserție sau 
pe dispersia metalului. Are o semnificație deosebită în instalațiile de oțel austenitic și martensitic 
serii 300 și 400 care lucrează în abur, în stare de pornire frecventă sau în prezența apei în formă 
lichidă. 

Un alt tip de material de etanșare este o placă din grafit pur, omogen, care este laminată 
și întărită prin orientarea plană, uneori prin inserție din fibră de sticlă, prin fibră de carbon posibil 
armată cu fibre minerale dispersate. Acesta este un material proiectat pentru parametrii inferiori, 
în gama joasă și mijlocie de presiuni, dar avantajul său incontestabil îl reprezintă ușurința de a 
tăia garnituri cu ajutorul unor unelte simple. 

Garniturile grafitate sunt moderne și în același timp o soluție economică, dar necesită 
cunoștințe tehnice înalte ale utilizatorilor. Sunt multe avantaje fără îndoială, cum ar fi: rezistență 
chimică ridicată, rezistența proceselor degradabile în timp, posibilitatea de a lucra în gamă largă 
de temperaturi. 

În plus, etanșările grafitate nu conțin substanțe nocive, sunt neutre pentru sănătate și 
mediu, și timpul lor de exploatare este mult mai mare decât al garniturilor tradiționale pe bază de 
fibre și materiale de cauciuc. 

 
PROIECTAREA ÎMBINĂRILOR DE ÎNALTĂ PRESIUNE 
 
Garniturile de grafit semimetalice reprezintă una dintre cele mai rezistente soluții de 

etanșări statice, în timp ce îmbinările flanșelor, mai mult decât garniturile, îndeplinesc cerințele 
riguroase ale standardului DIN 28091-4, garantând emisii scăzute și durata lungă de utilizare. 
Acestea pot fi aplicate în intervale de presiuni foarte mari, totuși presiunea admisă, în scop larg, 
depinde de construcția unei garnituri, iar tensiunea maximă în montaj nu trebuie să depășească 
valoarea de 100 N/mm2. Intervalul de temperatură este foarte larg, dar pentru abur este limitat la 
550°C și pentru mediile oxidante la 450°C. Rezistența chimică a etanșărilor de grafit acoperă 
intervalul 0-14 pH în cazul inserțiilor din oțel rezistent la acizi. 

Instalarea corectă a garniturilor de etanșare grafitate și torsiunea pentru șuruburile 
îmbinării de presiune ar trebui să se calculeze pe baza normelor obligatorii la proiectarea 
dispozitivelor de presiune. Calculele trebuie efectuate pe baza standardelor EN 13445-3, 
armonizate cu directiva Uniunii: 97/23/CE sau cu standardele ASME Code; Secțiunea VIII; 
Diviziunea 1; Apendix 2 și prezentate în tabelul coeficienților computaționali y și m obligatorii în 
acest interval, atât pentru codul ASME și EN, cât și pentru echivalentul în alte țări. În calcule ar 
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trebui să se ia în considerare faptul că factorul de frecare pentru grafit este foarte scăzut. În acest 
sens se pot face cu instrucțiunile speciale din "Metoda de calcul pentru îmbinări cu flanșă ...". 

În cazul înlocuirii garniturilor uzate, dacă piesele înlocuite sunt fabricate din același 
material cu structură similară, calculul nu este necesar, iar presiunea de serviciu și torsiunea 
admisă pentru șuruburi pot rămâne fără modificări. 

 
 COEFICIENȚII ANALITICI ȘI DATELE PENTRU PROIECTAREA GARNITURILOR DE 
PRESIUNE: 
 

PARAMETRI STANDARD U.M. 

Plăci de oțel 

perforate 

SS316L 

Plăci din 

aliaj de 

aluminiu 

Structură 

grafitată 

orientată 

planar 

Interval de temperaturi continuă 
o
C -200+650 -40+450 -200+1500 

Rezistența chimică Acid/alcali pH 0-14 4-8 0-14 

Presare inițială (factor y)* Cod ASME N/mm
2
 24 10 6 

Transfer de stres (factor m) EN 13445-3 - 2,4 2,2 1,8 

Permeabilitate la gaz ASTM F37 ml/h 60 35 60 

Factor de fricțiune ASTM D3028 - 0,2 0,18 0,15 

Compresibilitate ASTM F36A-66 % 30-45 30-40 40-50 

Rezistența mecanică ASTM F152 MPa 20 12 4 
   

 *) valorile sunt date în raportul de corespondență N/mm
2
 = 145 psi 
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