
Apresentamos 
JOHN CRANE DIAMOND™

A tecnologia de face da próxima geração 
que estende a vida útil de selos mecânicos
A John Crane combina seu conhecimento especializado líder do setor em 
vedação mecânica com soluções comprovadas das tecnologias avançadas 
de diamante, divisão industrial, para apresentar uma incrível inovação: 
John Crane Diamond, a solução de tratamento de face que emprega as 
qualidades da substância mais dura da natureza para aumentar a 
confiabilidade e a produtividade de equipamentos industriais.

TECNOLOGIA COM FACE DE SELO EM DIAMANTE

SEU NOME É 
COMO FAZEMOS 
O NOSSO

O QUE É: A tecnologia de diamante 
ultrananocristalino (UNCD®) é um 
material de diamante obtido por meio 
de um processo de deposição química 
em fase de vapor. Esse processo, 
comprovado em mais de 40 mil 
componentes, oferece suporte às 
capacidades de produção dos nossos 
clientes.

O QUE FAZ: A John Crane Diamond aborda condições de operação intermitente 
a seco para aumentar a confiabilidade dos equipamentos giratórios. Essa 
tecnologia de face com resistência de diamante suporta aplicações difíceis 
envolvendo fluidos de lubrificação deficitários, líquidos acima do seu ponto 
atmosférico de ebulição e fluidos abrasivos. Seu coeficiente baixo de atrito reduz a 
geração de calor e o consumo de energia.



www.johncrane.com 

ONDE É USADO: Praticamente 
todos os setores, entre eles, petróleo e 
gás, químico, farmacêutico, papel e 
celulose, tratamento de água, geração 
de energia e mineração, podem utilizar 
John Crane Diamond para aumentar a 
confiabilidade e aprimorar o 
desempenho de selos mecânicos, 
bombas e outros componentes.

SAIBA MAIS. Seja parceiro de um líder global com foco voltado para seu 
sucesso no longo prazo. Entre em contato hoje mesmo para obter informações 
sobre a aplicação John Crane Diamond.

Se os produtos apresentados forem utilizados em um processo potencialmente perigoso, recomendamos consultar 
a John Crane antes de sua seleção e aplicação. Pensando no desenvolvimento contínuo, a John Crane reserva para 
si o direito de alterar projetos e especificações sem comunicado prévio. É perigoso fumar ao manusear produtos 
feitos de PTFE. Produtos de PTFE, novos e usados, não podem ser incinerados. Certificações ISO 9001 e ISO 14001; 
detalhes disponíveis mediante solicitação. ©2019 John Crane Revisado em 2/19 www.johncrane.com

POR QUE VOCÊ PRECISA: John Crane Diamond proporciona vantagens 
essenciais:

Maior durabilidade. Esta película de diamante puro proporciona dureza incomparável 
e estabilidade química superior para aumentar a durabilidade e a longevidade do selo. 
Maior confiabilidade: Controles rigorosos asseguram a cristalinidade, a espessura e 
a consistência da película. 
Redução de custos: O coeficiente baixo de atrito resulta em faces que operam a 
temperaturas menores, reduz consumo de energia e menores custos ao longo do 
tempo.
Mais produtividade: Equipamentos essenciais ao processo permanecem em 
operação, garantindo as metas de produção.
 

DISPONIBILIDADE: Com prazo de produção de até quatro semanas, John 
Crane Diamond está disponível para muitas das nossas famílias de selos mecânicos 
mais usadas, incluindo: 

» T5600 Família de selo cartucho universal

» T5800 Família de Selo para aplicação Slurry

» 48VBF Selos para Bombas de alimentação de caldeira

» Outras soluções de selos de alto desempenho


