
K A T A L O G  P R O D U K T Ó W

KATALOG PRODUKTÓW

Diafragmy 
metalowe

Uszczelki 
wielokrawędziowe

Uszczelnienia przegród 
wymienników

Okularowa  
soczewka zaślepiająca

Uszczelnienia 
przepustnic

Uszczelki 
membranowe

Podwójny  
stożek

SPETECH sp. z o.o., 43-382 Bielsko-Biała, ul. Szyprów 17  
tel. +48 33 818 41 33, fax +48 33 818 46 79

spetech@spetech.com.pl

WERSJA 03-2019



001 w w w. s p e t e c h . c o m . p lK A T A L O G  P R O D U K T Ó W

SPETECH® KATALOG PRODUKTÓW
 

JESTEŚMY EKSPERTAMI W OBSZARZE WYSOKOJAKOŚCIOWYCH USZCZELNIEŃ PRZEMYSŁOWYCH 
 

SPETECH® jest obecny w branży uszczelnień przemysłowych od 30 lat. Przez cały ten czas zbieraliśmy doświadczenie 

i dostarczaliśmy nasze produkty do ponad 100 krajów na całym świecie. Jesteśmy dostawcą nie tylko gotowych 

produktów, ale kompleksowych rozwiązań dla przedsiębiorstw w energetyce, petrochemii i chemii, zakładów 

celulozowo-papierniczych, maszynowych i wielu innych.

Domeną działalności firmy SPETECH jest obszar stosowania uszczelnień spoczynkowych do aparatów i rurociągów 

przemysłowych, a także dynamicznych i quasi statycznych do pomp i armatury. Oferta produktowa oparta jest na 

możliwościach wytwórczych nowoczesnego parku maszynowego i prowadzona zgodnie z posiadanym certyfikatem  

jakości ISO 9001. Nowoczesne, w pełni zautomatyzowane i wyposażone w system stałej kontroli splatarki do produkcji 

pakunków plecionych z wysokojakościowych przędz, automaty do wielkoseryjnej produkcji preformowanych pierścieni 

grafitowych, nowoczesne gniazdo CNC, sterowane numerycznie gniazda do cięcia wysokoenergetycznym strumieniem 

wody w połączeniu z gniazdami wykonawstwa narzędzi pozwalają na szybką i rzetelną realizację nawet nietypowych 

zamówień klientów. 

Ponadto oferujemy unikalne oprogramowanie inżynierskie EUROPARTNER® do obliczeń połączeń kołnierzowo- 

-śrubowych wg aktualnie używanych standardów m.in. EN 1591, usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie 

naprawy powierzchni przylgowych kołnierzy, a także akcesoria takie jak wycinarka okrągłych miękkomateriałowych 

uszczelek, czy komplety narzędzi do instalacji i demontażu pakunków dławnicowych.

Nowoczesność SPETECH to także własna siedziba o modernistycznej architekturze oraz przyjaznych wnętrzach, będąca 

bazą szkoleniową, produkcyjną, badawczą i administracyjną.

Dzisiejsze oblicze SPETECH to kompleksowy, zorganizowany w procesy system obsługi klienta, obejmujący poza 

sprzedażą produktów, doradztwo, szkolenia oraz nadzór montażowo-eksploatacyjny dla użytkownika końcowego. Misja 

ta wraz z filozofią partnerskich relacji realizowana jest poprzez sieć wysokiej klasy inżynierów, uznawanych jako jedna 

z najlepszych europejskich grup konsultingowych w dziedzinie uszczelnień.

SPETECH szczyci się uznaniem krajowych i zagranicznych instytucji certyfikujących. Posiadamy Uznania Urzędu Dozoru 

Technicznego dla własnego Laboratorium Badań Materiałów Uszczelnieniowych. Jesteśmy jedynym przedstawicielem 

Polski na forum Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Uszczelnień (ESA).

Zadowolenie naszych klientów jest dla nas najważniejsze, dlatego jesteśmy dumni z tego, że całokształt naszych działań 

wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i spotyka się z uznaniem.

  Dyrektor Techniczny  Dyrektor Generalny
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USZCZELNIENIA METALOWO 
MIĘKKOMATERIAŁOWE

USZCZELKI  
WIELOKRAWĘDZIOWE

Parametry pracy

T (°C) -200 ÷ +950 500*

Pmax (bar) 420 100*

Qmax (MPa) 600 200*

Informacje ogólne

* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt

Przeznaczenie:
instalacje energetyczne, chemiczne, petrochemiczne, rafi-
neryjne; aparaty rafineryjne, petrochemiczne, chemiczne; 
armatura wysokociśnieniowa i/lub wysokotemperaturowa, 
media niebezpieczne, wysokie obciążenia zewnętrzne, 
media palne, toksyczne, itd. Uszczelki, które szczególnie 
w ostatnim czasie stały się rozwiązaniem podstawowym 
w instalacjach procesowych. Ich rosnące rozpowszechnie-
nie wynika ze wzrastających wymagań szczelności i nieza-
wodności pracy instalacji. 

Wykonania specjalne:
• o innej niż normatywne wysokości krawędzi i kształcie 

zarysu
• koncentrycznie zespolone z uszczelką spiralną 
• w koszulce z PTFE lub srebra dla zastosowań 

chemicznych
• o zróżnicowanej szerokości czynnej (typy z pierścieniem 

centrującym) wg norm EN-1514
• o specjalnych profilach przeciwutlenieniowych na 

temperatury powyżej 500°C
• z zaczepami ułatwiającymi montaż
• z przegrodami różnych typów np. MPL23, MWK10, 

MPL10, MPL12 
• o konturze innym niż okrągły np. prostokątny
• inne opcje materiałowe do uzgodnienia

Wymiary standardowe:
• PN 86/H-74374/10, DIN2697, EN-1514-4, EN-12560-4,  

EN-1514-6, EN-12560-6, ASME B16.5

Zamawianie:
• dla uszczelek wg EN 1514-4, EN 1514-6, DIN 2697, podać  

oznaczenie (str. 8-10), materiał, grubość całkowitą (rdzenia  
i nakładek), DN, PN, nr normy, przykład:  
SPETOMET® MWK® 60 316L/Sigraflex® APX gr. 4 mm, DN 50  
PN 40, EN 1514-6,

• dla uszczelek wg EN 12560-4, EN 12560-6 podać oznaczenie, 
grubość, DN, CLASS, nr normy, przykład:  
SPETOMET® MWK® 60 316L/PTFE gr. 4 mm, DN 50 CLASS 150,  
EN 12560-6,

• podać wymiary lub rysunek dla uszczelek nienormatywnych, 
ewentualnie szczególne wymagania np: „do tlenu”.

W przypadku podania niepełnych danych zostaną dostarczone 
wykonania standartowe uszczelek:
• domyślny standard: EN 1514-6 (DN and PN):  

EN 12560-6 (DN/NPS and CLASS)
• domyślna norma: EN 1514-6 (DN i PN): EN 12560-6  

(DN/NPS i CLASS)
• domyślna grubość: 4 mm (3+2 x 0,5)
• domyślny materiał rdzenia/nakładek: 316L/FG-C (grafit)

Dostępne materiały:
Zob. tabele na str. 077–079
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Oznaczenia Typ Opis

SPETOMET®  
MWK® 20

Uszczelka SPETOMET® MWK® 20 posiada część uszczelniającą dokład-
nie taką samą jak uszczelka MWK® 10, lecz dodatkowo posiada inte-
gralny pierścień centrujący; wykonanie tradycyjne to pierścień o grubości 
2 lub 3 mm.

SPETOMET®  
MWK® 21

Uszczelka SPETOMET® MWK® 21 z pierścieniem centrującym integral-
nym z podtoczeniem (karbem) powodującym jego odpadnięcie w przy-
padku wystąpienia drgań związanych z rozszczelnieniem połączenia 
i gwałtownym rozprężeniem uszczelnianego medium; podnosi to odpor-
ność na wydmuchanie.

SPETOMET®  
MWK® 25*

SPETOMET® MWK® 25 to uszczelka o profilu jak MWK® 15 lecz z pier-
ścieniem centrującym; pierścień posiada karb zrywający podnoszący 
odporność na wydmuchanie.

SPETOMET®  
MWK® 28

SPETOMET® MWK® 28 to uszczelka o profilu jak MWK® 18 lecz z pier-
ścieniem centrującym; posiada na pierścieniu karb zrywający, co podnosi 
jej odporność na wydmuchanie.

* – opatentowane

Oznaczenia Typ Opis

DryFlex®*

DryFlex® LR

DryFlex® IR

DryFlex® NR

Trzecia generacja uszczelki wielokrawędziowej! Potrójny efekt elastycz-
ności: super elastyczny element uszczelniający; elastyczne zawieszenie 
elementu uszczelniającego w pierścieniu centrującym; elastyczność wy-
korzystania: jedna uszczelka „wieloklasowa” na jedną średnicę DN (NPS), 
niezależnie od oznaczenia PN (KLASY). Uszczelka DryFlex® została za-
projektowana jako uniwersalna wysokojakościowa uszczelka przemysło-
wa, wiążąca zalety uszczelek miękkomateriałowych oraz metalowych, do 
zastosowań w rurociągach przemysłowych, ale także aparatach i wymien-
nikach ciepła. DryFlex® standardowo wykonana jako uszczelka „wielo-
klasowa”, DryFlex® LR jako „jednoklasowa”, DryFlex® NR bez pierście-
nia centrującego, na przylgi typu wpust-wypust, występ-rowek.

SPETOMET®  
MWK® 10

SPETOMET®  
MWK® 10 Z

Uszczelka SPETOMET® MWK® 10 to tradycyjna postać konstrukcyjna 
uszczelki wielokrawędziowej o równej wysokości wrębów na całej szeroko-
ści; uszczelkę stosuje się przede wszystkim do kołnierzy występ-rowek, rza-
dziej wpust-wypust; zalecana szerokość typu MWK® 10 nie powinna prze-
kraczać 15 mm ze względu na nierównomierność promieniowego rozkładu 
naprężeń kontaktowych; uszczelka SPETOMET® MWK® 10 Z z obcym 
pierścieniem centrującym, ze względów na podniesione wymagania bez-
pieczeństwa ten typ jest zalecany zamiast tradycyjnych profili MWK® 20.

SPETOMET®  
MWK® 15*

SPETOMET® MWK® 15 to uszczelka zalecana na szerokie przylgi (dla 
szerokości >20 mm); dzięki zmiennej głębokości wrębu na szerokości 
uszczelki, pozwala na równomierne rozłożenie nacisków na całej szeroko-
ści uszczelki, co zapobiega przeciążeniom w zewnętrznej strefie uszczelki. 

SPETOMET®  
MWK® 18

SPETOMET® MWK® 18 to uszczelka o zastosowaniach pokrywających 
się z zastosowaniem uszczelki SPETOMET® MWK® 10 i MWK® 20; 
wykonane ze zmienną głębokością wrębu, co powoduje spiętrzenie 
naprężeń w środku szerokości i podnosi szczelność oraz odporność na 
wydmuchanie. 

USZCZELKI  
WIELOKRAWĘDZIOWE
SPETOMET® MWK®

USZCZELKI  
WIELOKRAWĘDZIOWE
SPETOMET® MWK®

* – opatentowane

USZCZELNIENIA METALOWO 
MIĘKKOMATERIAŁOWE

USZCZELNIENIA METALOWO 
MIĘKKOMATERIAŁOWE
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Oznaczenia Typ Opis

SPETOMET®  
MWK® 50

SPETOMET®  
MWK® 50 Z

Uszczelka SPETOMET® MWK® 50 jest wykonana w oryginalnej, opraco-
wanej przez SPETECH postaci konstrukcyjnej, która zapewnia podniesienie 
powrotu elastycznego uszczelki wielokrawędziowej; dobrane odpowiednio 
relacje wymiarowe głębokości wrębu oraz grubości, pozwalają na uzy-
skanie tzw. efektu sprężystości kształtu rdzenia metalowego; uszczelka ma 
podniesione równocześnie zdolności formujące przy zredukowanej grubości 
uszczelki; ta ostatnia cecha pozwala instalować uszczelki MWK® 50 nawet 
w płytkie rowki przewidziane dla uszczelek miękkich.

SPETOMET®  
MWK® 50 B

Uszczelka SPETOMET® MWK® 50 B na okrągłe włazy walczakowe; 
jest wykonana w oryginalnej postaci opracowanej w  firmie SPETECH; 
uszczelkę można przeprowadzić przez okrągły właz walczaka; w tra -
dycyjnym układzie krawędzi osiągalna również w postaci MWK® 10 B.

SPETOMET®  
MWK® 55

SPETOMET® MWK® 55 to opatentowana postać konstrukcyjna, zalecana 
w przypadku szerokości uszczelki powyżej 25 mm oraz na szerokie przylgi 
w celu dostosowania się do wyginania kołnierzy

SPETOMET®  
MWK® 60

Uszczelka SPETOMET® MWK® 60 o części uszczelniającej jak SPETOMET® 
MWK® 50, lecz jest wyposażona w pierścień centrujący z karbem zrywającym, 
który podnosi odporność uszczelki na wydmuchanie. Uszczelka posiada 
certyfikat TA-Luft.

SPETOMET®  
MWK® 65

Uszczelka SPETOMET® MWK® 65 posiada profil części uszczelniającej 
jak SPETOMET® MWK® 55, lecz jest wyposażona w pierścień centrujący 
z karbem zrywającym, który podnosi odporność uszczelki na wydmuchanie.

USZCZELKI SPIRALNE

Informacje ogólne

* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt

Przeznaczenie:
Uszczelki rozpowszechnione w przemyśle rafineryj-
nym, petrochemicznym, chemicznym, często stosowane 
w energetyce, gazownictwie, budowie armatury; uszczel-
ki o wysokiej odporności na wydmuchanie, odporności 
termicznej, ognioodporności; ekonomiczna alternatywna 
w stosunku do innych wysokojakościowych uszczelek.

Wykonania specjalne:
• uszczelki o konturze innym niż kołowy,  

np. eliptyczne, owalne
• uszczelki z przegrodami np. MPL® 23, MPL® 10,  

GUS® 32
• uszczelki z zaczepami montażowymi 
• uszczelki do zastosowań parowych, w których pierścien 

wewnętrzny wykonany jest ze stali austenitycznej, 
natomiast spirala ze stopu alloyC276

• uszczelki zastepujące uszczelki typu RTJ –  
tzw. SZ-RJ

• uszczelki w wykonaniu ognioodpornym  
z materiałem uszczelniającym z PTFE

• uszczelki o grubości >4,5 mm z podwójnym falowaniem 
taśmy

• specjalne wykonania: z pierścieniem centrującym na 
dwie klasy ciśnienia

Wymiary standardowe:
• na kołnierze ASME/ANSI B 16.5, class 150 do 2500 LBS,  

NPS 1” do 24” wg normy ASME B 16.20 (API 601)
• na kołnierze ASME B 16.47 seria A (MSS SP-44), class 150 do 900 LBS, 

26” do 60” wg normy ASME B 16.20 (API 601)
• na kołnierze ASME B 16.47 seria B (API 605), class 150 do 900 LBS, 

NPS 26” do 60” wg normy ASME B 16.20 (API 601)
• na kołnierze DIN lub EN odpowiednio wg DIN 2699 lub EN 1514-2
• na kołnierze wg normy ISO 7005
• norma zakładowa SPETECH ZN-SWZ
• inne normy narodowe i branżowe

Zamawianie:
• dla uszczelek wg EN 1514-2, DIN 2699, ISO 7483, podać oznaczenie, 

materiał, DN, PN, nr normy, przykład: SPETOSPIR® SWZ 316L/316L/
PTFE/316L, DN 50 PN 40, EN 1514-2,

• dla uszczelek wg EN 12560-2, podać oznaczenie, materiał, DN, CLASS, 
nr normy, przykład: SPETOSPIR® SWZ 316L/316L/PTFE/CRS, DN 50 
CLASS 150, EN 12560-2

• dla uszczelek wg ASME B 16.20 podać oznaczenie, materiał, NPS, 
CLASS, nr normy przykład: SPETOSPIR® SZ, 304/PTFE/CRS, NPS 2” 
CLASS 150, ASME 16.20,

• podać wymiary lub rysunek dla uszczelek nienormatywnych, ewentualnie 
szczególne wymagania np:„do tlenu”.

W przypadku podania niepełnych danych zostaną dostarczone 
wykonania standartowe uszczelek:
• domyślna norma: ZN-SWZ (DN i PN); EN 12560-2/ASME B 16.20 

(DN/NPS i CLASS)
• domyślny typ: SPETOSPIR® SWZ
• domyślna grubość:  

SPETOSPIR® SWZ i SZ: 4,5/3 mm 
SPETOSPIR® SW 3,2/2 mm do DN 600 (NPS 24”) włącznie   
  4,5/3 mm od DN 700 (NPS 26”) 
SPETOSPIR® S:  3,2 mm do DN 600 (NPS 24”) włącznie

   4,5 mm od DN 700 (NPS 26”)
• domyślny materiał: SPETOSPIR® SWZ: 316L/316L/FG-C/CRS** 

SPETOSPIR® SZ: 316L/FG-C/CRS
SPETOSPIR® SW: 316L/316L/FG-C
SPETOSPIR® S: 316L/FG-C

Dostępne materiały:
Zob. tabele na str. 077–079

Parametry pracy

T (°C) -200 ÷ +950 450*

Pmax (bar) 420 100*

Qmax (MPa) 300 110*

USZCZELKI  
WIELOKRAWĘDZIOWE
SPETOMET® MWK®

USZCZELNIENIA METALOWO 
MIĘKKOMATERIAŁOWE

USZCZELNIENIA METALOWO 
MIĘKKOMATERIAŁOWE
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Oznaczenia Typ Opis

SPETOSPIR®  
SWZ LS
Low Stress

SPETOSPIR® SWZ LS zapewnia bardzo wysoką szczelność przy niskich 
dostępnych naciskach powierzchniowych.

SPETOSPIR® 
SnWZ

Uszczelka SPETOSPIR® SnWZ z nawijanym pierścieniem wewnętrznym 
wykonanym z taśmy o mniejszej szerokości. Rozwiązanie to może wynikać 
z technologiczności wykonywania bardzo wąskich pierścieni, optymalizacji 
szerokości czynnej uszczelek lub z dostępności „egzotycznych” stopów na 
pierścienie.

SPETOSPIR® 
SWZD

SPETOSPIR® SWZD to uszczelka dwustrefowa stosowana jako wykona-
nie antyutlenieniowe dla uszczelek pracujących w temperaturze >500°C, 
wówczas wypełnienie wewnętrzne – grafit, a zewnętrzne – mika, albo jako 
wykonanie ognioodporne uszczelki spiralnej z PTFE, wówczas wypełnienie 
wewnętrzne – PTFE, a zewnętrzne – grafit.

SPETOSPIR® 
SWZT

Trójstrefowa uszczelka SPETOSPIR® SWZT przeznaczona na silnie 
utleniające media. W tym wykonaniu wypełnienie grafitowe umieszczono 
w wewnętrznej części spirali, natomiast mikowe warstwy wewnętrzna 
i zewnętrzna zapewniają ochronę przed utlenianiem.

SPETOMET® 

MWK® 50 /
SPETOSPIR® 
SWZ

Uszczelka podwójna SPETOSPIR® MWK® 50/SPETOSPIR® SWZ za-
pewnia najwyższą niezawodność, szczególnie w urządzeniach z płaszczem 
ogrzewanym lub chłodzonym.

Oznaczenia Typ Opis

SPETOSPIR®  
S

SPETOSPIR® S to uszczelka spiralna w wykonaniu podstawowym z taśmy 
metalowej i napełniacza; wzmocnienie stanowią wyłącznie wzajemnie 
zgrzane ze sobą zwoje wewnętrzne i zewnętrzne taśmy metalowej, nawi-
nięte bez miękkiego napełniacza. Typ S przeznaczony jest do stosowania 
na kołnierzach wpust-wypust, występ-rowek lub do zabudowy w tzw. po-
łączeniu z wielodrogową transmisją obciążenia.

SPETOSPIR® 
SW

Uszczelka SPETOSPIR® SW wyposażona jest w pierścień wewnętrzny 
wzmacniający, wykonany z materiału takiego jak część spiralna; poza 
funkcją wzmacniającą zmniejsza przestrzeń martwą połączenia, obniża 
erozję kołnierzy; typ przeznaczony do zabudowy na przylgach wpust-
wypust, nawet na bardzo wysokich ciśnieniach.

SPETOSPIR® 
SZ

Uszczelka SPETOSPIR® SZ wyposażona jest w zewnętrzny pierścień tzw. centru-
jący, ułatwiający pozycjonowanie uszczelki przy montażu; pierścień zewnętrzny 
podnosi także w sposób zasadniczy odporność na wydmuchanie uszczelki, słu-
ży też do nanoszenia oznaczenia literowo-cyfrowego, jak i barwnego uszczelki; 
w niektórych konstrukcjach wykorzystywany jako ogranicznik przeformowania. 
Uszczelka przeznaczona do kołnierzy z przylgą płaską lub podniesioną; przy 
zabudowie na kołnierze powyżej PN 63 (class 300) oraz uszczelek z napełnia-
czem z PTFE zaleca się stosowanie typu SWZ. Standardowo pierścień centrujący 
wykonany jest ze stali węglowej, lakierowanej lub galwanizowanej.

SPETOSPIR® 
SWZ

Uszczelka SPETOSPIR® SWZ wyposażona jest w pierścień zewnętrzny 
(centrujący) i wewnętrzny – wzmacniający; dzięki „zamknięciu” właściwe-
go elementu uszczelniającego pomiędzy dwoma stabilnymi pierścieniami 
stalowymi, uszczelka ma znakomitą wytrzymałość na ściskanie; typ zaleca-
ny do zastosowań na kołnierzach z przylgą płaską i podniesioną powyżej 
PN 63 (class 300), do uszczelek z napełniaczem z PTFE także dla niższych 
PN; dla uszczelnień o dużych wymiarach (powyżej 800 mm) zalecana jako 
typ podstawowy. Standardowo pierścień wewnętrzny wykonany jest z tego 
materiału, z którego nawinięta jest część uszczelniająca.

USZCZELKI SPIRALNE
SPETOSPIR®

USZCZELKI SPIRALNE
SPETOSPIR®

USZCZELNIENIA METALOWO 
MIĘKKOMATERIAŁOWE

USZCZELNIENIA METALOWO 
MIĘKKOMATERIAŁOWE
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USZCZELKI GRAFITOWE 
SPECJALNE

Informacje ogólne

* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt

Przeznaczenie:
Uszczelnienie serii SPETOGRAF® GUS® 600 i odmiany, 
stosuje się jako uszczelkę o szczególnej odporności na ści-
skanie, wydmuchanie, odporności na wibracje, przy wyso-
kich zdolnościach formujących; dobierana jest zarówno na 
typowe połączenia kołnierzowe, jak również na połączenia 
aparatowe o specjalnie dobranych cechach konstrukcyj-
nych. Rozwiązuje najtrudniejsze problemy szczelnościowe 
w instalacjach przemysłowych. 

Wykonania specjalne:
• uszczelki pełnopowierzchniowe z otworami na śruby
• uszczelki z przegrodami i o konturach innych niż okrągłe
• wykonanie uszczelnień SPETOGRAF® GUS® 660 

z nakładkami w formie uszczelek z obrzeżami np. 
SPETOGRAF® GUS® 660/32, GUS® 660/42, itd.

• w SPETOGRAF® GUS® 660 i GUS® 666 możliwe 
wykonania wejścia na detektor np. temperatury

Zamawianie:
•  dla uszczelek SPETOGRAF® serii GUS® 600 podać wymiary nominalne 

kołnierza oraz typ przylg, przykład: SPETOGRAF® GUS® 660 Z na 
kołnierz DN 300 PN 100 wg EN 1092-1, przylga B2.

Wymiary standardowe:
• uszczelki serii SPETOGRAF® GUS® 666, GUS® 666Z produkowane  

są wg norm wymiarowych zakładowych odpowiednio do kołnierzy  
wg ISO 7005, ASME 16,5, ASME 16,47 i innych. 

Dostępne materiały:
Zob. tabele na str. 077–079

Parametry pracy

T (°C) -200 ÷ +950 500*

Pmax (bar) 420 100*

Qmax (MPa) 500 200*

USZCZELNIENIA METALOWO 
MIĘKKOMATERIAŁOWE
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Oznaczenia Typ Opis

SPETOGRAF®  
GUS® 660

SPETOGRAF®  
GUS® 660 Z

Uszczelki serii SPETOGRAF® GUS® 600 przeznaczone są do ekstremal-
nie trudnych zastosowań, w których z jednej strony mogą występować bar-
dzo wysokie obciążenia zewnętrzne zarówno statyczne jak i dynamiczne, 
z drugiej strony powierzchnie przylgowe mogą być w złym stanie technicz-
nym, a naciągi śrub ograniczone.

Mogą to być przyłącza pomp, kompresorów, armatury dławiącej itd. ru-
rociągi samokompensujące, przyłącza trójników, dna sitowe stałe, gło-
wice pływające, włazy rewizyjne walczaków; stosowanie odpowiednio 
dobranych nakładek, pozwala na uniknięcie regeneracji powierzchni 
przylgowych oraz zapewnia bardzo wysoki powrót elastyczny i kompensa-
cję relaksacji śrub; uszczelka jest odporna na obciążenia zewnętrzne, wy-
dmuchanie, posiada stały prognozowalny wymiar poosiowy (istotne przy 
konstrukcjach maszynowych); posiada bardzo wysoką szczelność.

Główne zastosowania uszczelek SPETOGRAF® GUS® 660 to wielko-
gabarytowe wymienniki ciepła, aparaty w przemyśle chemicznym zarów-
no przy dnie sitowym stałym jak i głowicy pływającej, rurociągi mediów 
energetycznych, armatura energetyczna, rafineryjna i petrochemiczna. 
Uszczelki SPETOGRAF® GUS® 660 dobierane są indywidualnie przez 
konsultantów SPETECH do konkretnego zastosowania. 

SPETOGRAF®  
GUS® 670 I

Uszczelki SPETOGRAF® GUS® 670 I stosowane są przy bardzo wąskich 
powierzchniach przylgowych zarówno występ-rowek, jak również wpust-
wypust; zalety zbliżone do uszczelek SPETOGRAF® GUS® 660.

USZCZELKI GRAFITOWE  
SPECJALNE
SPETOGRAF® SERIA 600

Parametry pracy

T (°C) -200 ÷ +950 500*

Pmax (bar) 200 40*

Qmax (MPa) 300 120*

USZCZELKI FALISTE 
I METALOPLASTYCZNE

Informacje ogólne

Przeznaczenie:
Uszczelki stosowane szeroko w przemyśle chemicznym, 
petrochemicznym i rafineryjnym, stosowane także do ga-
zownictwa oraz w przemyśle farmaceutycznym (odmia-
ny MPL® 12); stosowane zarówno do połączeń armatury 
przemysłowej, aparatów, a także rurociągów; uszczelka 
posiada zdolność kompensacjii błędów kształtu, uszczelki 
w koszulce metalowej (typy MPL® 20÷MPL® 29) są trady-
cyjnymi uszczelkami rafineryjnymi; wykonana z żelaza arm-
co, stali 304 i 316L, mosiądzu, miedzi; jako napełniacz 
używa się grafit, filc glinkokrzemianowy, inne materiały 
bezazbestowe.

Wykonania specjalne:
• uszczelki w koszulce metalowej z dodatkową warstwą 

kontaktową z PTFE lub grafitu
• uszczelki z przegrodami wykonanymi z materiałów 

miękkich (np. GUS® 32, GUS® 42)
• uszczelka MPL® 12 T z wewnętrznym obrzeżem 

wykonanym z PTFE na kołnierze emaliowane
• uszczelki w innych opcjach materiałowych

Wymiary standardowe:
• DIN 7603
• ASTM 16.47
• ASTM 16.5
• EN 1514-7
• EN 12560-7

Zamawianie:
• dla uszczelek wg EN 1514-7, podać oznaczenie, grubość, materiał, 

DN, PN, nr normy, przykład: SPETOMET® MPL 23 Z, gr. 3 mm,  
316L/PTFE, DN 150 PN 40, EN 1514-7,

• dla uszczelek wg EN 12560-7, podać oznaczenie, grubość, materiał, 
DN, CLASS, nr normy, przykład: SPETOMET® MPL 23 Z, gr. 3 mm, 
316L/grafit, DN 50 CLASS 150, EN 12560-7,

• podać wymiary lub rysunek dla uszczelek nienormatywnych.

Dostępne materiały:
Zob. tabele na str. 077–079

USZCZELNIENIA METALOWO 
MIĘKKOMATERIAŁOWE

USZCZELNIENIA METALOWO 
MIĘKKOMATERIAŁOWE

* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt
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Oznaczenia Typ Opis

SPETOMET®  
MPL® 10

Uszczelka SPETOMET® MPL® 10 wykonana jest z nośnika metalowego oraz 
cienkich nakładek miękkomateriałowych; używana jest jako podstawowy 
typ na wąskie przylgi lub jako przegroda uszczelek wielokrawędziowych 
i spiralnych.

SPETOMET®  
MPL® 11

Uszczelka SPETOMET® MPL® 11 z blachy falowanej; używana jest często 
przy niskich ciśnieniach i małych naciągach śrub; pofalowanie zwiększa 
zdolność przeformowania i powrót elastyczny; może być powlekana gal-
wanicznie; uszczelkę taką rzadko jednak stosuje się samodzielnie; prze-
ważnie jest rdzeniem dla typu SPETOMET® MPL® 12.

SPETOMET®  
MPL® 12

Uszczelka SPETOMET® MPL® 12 wykonana jest z blachy falowanej pokry-
tej obustronnie miękkim materiałem uszczelniającym, np. grafitem, ePTFE, 
filcem glinokrzemianowym lub BAS® 300; pofalowanie zwiększa zdolność 
przeformowania i podatność, natomiast nakładki podnoszą szczelność; 
stosowana także z nakładkami z filcu ceramicznego na pokrywy pieców 
i rurociągów pyłowych; stosowana do przylg występ-rowek, wpust-wypust; 
na przylgi płaskie osiągalna jako MPL® 12 Z.

SPETOMET®  
MPL® 12 AM

SPETOMET® MPL® 12 AM jest uszczelką specjalną przewidzianą dla 
gorących gazów i/lub uszczelką do instalacji przedmuchiwanych gorącym 
powietrzem stosowana w przemyśle hutniczym i metalurgicznym.

SPETOMET®  
MPL® 121

Uszczelka SPETOMET® MPL® 121 ma podniesione w stosunku do typu 
MPL® 12 walory szczelnościowe, odporność na wydmuchanie oraz higie-
niczne; okuwka przeważnie ze stali 1.4404; osiągalne także wykonanie 
MPL® 121 Z, ze zoptymalizowaną szerokością aktywną uszczelnienia.

USZCZELKI FALISTE 
I METALOPLASTYCZNE
SPETOMET® MPL®

USZCZELNIENIA METALOWO 
MIĘKKOMATERIAŁOWE
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Oznaczenia Typ Opis

SPETOMET®  
MPL® 20

Uszczelka płaska SPETOMET® MPL® 20 w pojedynczej koszulce meta-
lowej z otwarciem jest używana dla wąskich powierzchni przylgowych; 
wykonana jest z arkusza blachy, który zamyka miękkie wypełnienie; takie 
wykonanie daje zabezpieczenie krawędzi miękkiego materiału uszczelki; 
większość tego typu uszczelek wykonana jest z miedzi i ma szerokość mniej-
szą niż 6 mm; dla przekrojów o większej szerokości zalecana jest uszczelka 
MPL® 23.

SPETOMET®  
MPL® 21

Uszczelka SPETOMET® MPL® 21 jest podobna do MPL® 20, jednak 
osłona metalowa jest ukształtowana „na zakładkę” i tworzy zamknięcie 
na miękkim wypełnieniu, maksymalna szerokość tej uszczelki także 6 mm.

SPETOMET®  
MPL® 23

Uszczelka SPETOMET® MPL® 23 w dwuczęściowej koszulce metalowej, za-
mkniętej blachą „na zakładkę”; jest najczęściej używaną uszczelką w koszul-
ce metalowej zwłaszcza w budowie aparatów; konstrukcja osłony z dwóch 
części metalowych pozwala także na wykonywanie uczelek dużych rozmia-
rów; mogą być wykonane o różnych kształtach i rozmiarach; osiągalna także 
z pierścieniem centrującym MPL® 23 Z.

SPETOMET®  
MPL® 23 I

Uszczelka SPETOMET® MPL® 23 I posiada środkową przekładkę metalo-
wą, pełniącą funkcję stabilizatora (zapobiega nadmiernemu, poprzecznemu 
odkształcaniu uszczelki); wprowadzenie tej przekładki wzmacnia uszczelkę, 
podnosząc wydatnie wytrzymałość na ściskanie; zaleca się, aby uszczelki 
o grubości powyżej 3,2 mm były wyposażone w ten rodzaj wzmocnienia; 
rozwiązanie właściwe, także dla uszczelek o zadanej końcowej grubości.

Oznaczenia Typ Opis

SPETOMET®  
MPL® 24

Uszczelka SPETOMET® MPL® 24 ma podniesione w stosunku do typu 
MPL® 23 własności wytrzymałościowe; zalecana przy grubościach uszcze-
lek większych niż standardowe 3,2 mm oraz przy zabudowie na przylgach 
płaskich lub wpust-wypust; na przylgi płaskie osiągalna również z pierście-
niem centrującym MPL® 24 Z.

SPETOMET®  
MPL® 26

Uszczelka SPETOMET® 26 w koszulce z blachy z zafalowaniami; posia-
da wyższą zdolność do przeformowania dzięki zmniejszeniu powierzchni 
kontaktowej (pofalowania blachy), zalecana przy szerokościach powyżej 
13 mm.

SPETOMET®  
MPL® 29

Uszczelka SPETOMET® MPL® 29 owinięta falowaną blachą z wypełnie-
niem z blachy falowanej; lepiej znosi zmiany temperatur, a największa tem-
peratura pracy jest warunkowana wyłącznie własnościami metalu, z które-
go wykonano uszczelkę; stosowana także w sytuacjach, gdy ze względu na 
chemoodporność nie można stosować miękkiego wypełnienia; wyróżnia 
się także wysoką wytrzymałością na ściskanie.

Uszczelka z przegrodą 
spawaną

Uszczelka z przegrodą 
integralną

USZCZELKI FALISTE 
I METALOPLASTYCZNE
SPETOMET® MPL®

USZCZELKI FALISTE 
I METALOPLASTYCZNE
SPETOMET® MPL®

USZCZELNIENIA METALOWO 
MIĘKKOMATERIAŁOWE

USZCZELNIENIA METALOWO 
MIĘKKOMATERIAŁOWE
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USZCZELNIENIA METALOWE

USZCZELKI TYPU RTJ

Inforamcje ogólneParametry pracy

T (°C) -200 ÷ +1100 550*

Pmax (bar) 1500 350*

Qmax (MPa) 650 400*

USZCZELNIENIA  
METALOWE

Przeznaczenie:
Uszczelnienia SPETORING® przeznaczone są do zastoso-
wań przy ekstremalnie wysokich obciążeniach ciśnieniem 
i temperaturą w instalacjach rafineryjnych, energetycz-
nych, petrochemicznych, wiertnictwie, stosowane przy bu-
dowie rurociągów, armatury, a także aparatów; uszczel-
ki typu RTJ-R, RTJ-OR, RTJ-RX, RS wymagają zabudowy 
w specjalnie przystosowanych gniazdach; uszczelki typu 
SPETORING® RTJ stosuje się do 20 000 psi, uszczelki typu 
R-B, R-BZ stosuje się na przylgi tradycyjne, do 420 bar. 
Uszczelki typu membranowego SPETORING® R-M do koł-
nierzy z przylgami przygotowanymi pod uszczelki płaskie.

Wymiary standardowe:
• API 6A, ASME/ANSI B16.5,
• ASME B16.47 (seria A),
• EN 12560-5, ASME 16.20,
• PN-86H-74374/09, DIN 2696
• DIN 2696, ZN 2696

Zamawianie:
• dla uszczelek SPETORING® RTJ oraz R-S podać oznaczenie, rozmiar, 

materiał, nr normy, przykład: SPETORING® RTJ-R, R-57, 316L,  
ASME B.16.20,

• dla uszczelek SPETORING® R-B podać wymiary nominalne kołnierza 
oraz typ przylg,

• dla uszczelek SPETORING® R-M podać wymiary nominalne kołnierza 
oraz typ przylg.

Dostępne materiały:
Zob. tabele na str. 077–079

* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt
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Oznaczenia Typ Opis

SPETORING®  
RTJ-RX

Uszczelka typu SPETORING® RTJ-RX jest modyfikacją uszczelki typu RTJ-R 
w kierunku wzmocnienia aktywnego oddziaływania ciśnienia wewnętrznego 
do zwiększenia nacisków kontaktowych; uszczelki RTJ-RX mogą być wykona-
ne w różnych opcjach materiałowych; w wykonaniu specjalnym z pokryciem 
galwanicznym.

SPETORING®  
RTJ-BX

Uszczelki SPETORING® RTJ-BX są przeznaczone do najwyższych klas 
ciśnieniowych do 20 000 psi; jest to uszczelka wymagająca specjalnych 
gniazd; posiada dwie linie uszczelniania; jest odporna na wydmuchanie, 
otwór w kierunku osiowym ma za zadanie wyrównanie ciśnień w sytuacji, gdy 
wewnętrzna linia uszczelniania straciła szczelność; uszczelnienie wykonywa-
ne wyłącznie w wymiarach standardowych do NPS 30.

SPETORING®  
RTJ-ZAŚLEPKA

RTJ-
OKULAROWA 
USZCZELKA 
ZAŚLEPIAJĄCA

Oprócz standardowych uszczelek RTJ, dostępne są owalny lub ośmiokątny 
RTJ, RX i profile BX wykonane jako zaślepki. Kształt pierścieni jest podob-
ny do uszczelek, które zastępują, ale zwykle są wyposażone w dodatkową 
płytkę przyspawaną do zewnętrznej powierzchni walcowej, która ułatwia 
montaż, a także zawiera znakowanie z podstawowymi informacjami dla 
utrzymania ruchu.
Uszczelki RTJ z zaślepką okularową służą do oddzielania systemów ruro-
ciągowych lub ich łączenia ze sobą. Gdy rurociąg znajduje się w „warunkach 
pracy” uszczelka z zaślepką okularową RTJ jest zamontowana w pozycji 
„otwarta”, aby przepływ przez rurociąg był możliwy. W pozycji „zamknięta” 
po obróceniu uszczelki rurociąg jest zaślepiony i żaden przepływ nie jest 
możliwy.

USZCZELNIENIA METALOWE

Oznaczenia Typ Opis

SPETORING®  
RTJ 
(oktagonalne)

Uszczelnienie typu SPETORING® RTJ-R (oktagonalne) upowszechniły 
się głównie w przemyśle naftowym i gazowym; są wykonane ze stali (spe-
cjalne stopy do uzgodnienia) i zabudowane w specjalnie przygotowanym 
gnieździe; aktualnie stosuje się wyłącznie gniazda o zarysie trapezowym, 
do których są przystosowane RTJ-R o przekroju oktagonalnym; uszczelki 
typu RTJ-R są absolutnie odporne na wydmuchanie, posiadają podwójną 
linię uszczelniania, zapewniają zatem ogromną niezawodność działania 
na bardzo niebezpiecznych instalacjach; w wykonaniu specjalnym osią-
galne jako zaślepka, z pierścieniem centrującym, z pokryciem galwanicznym; 
wykonywane niemal wyłącznie w wymiarach standardowych do NPS 36.

SPETORING®  
RTJ (owalne)

Uszczelka typu SPETORING® RTJ-OR (owalna) jest wykonana ze sta-
li lub stopów specjalnych, pokrywa ten sam typoszereg wymiarowy co 
uszczelka oktagonalna; może być stosowana także do bardzo starych, 
półokrągłych gniazd w kołnierzach; uszczelka nie podlega wydmuchaniu, 
posiada podwójną linię uszczelnienia; dzięki stykowi powierzchni zaokrą-
glonej ze ścianką gniazda, powstaje spiętrzenie naprężeń sprzyjające 
doszczelnieniu na nieco zużytych kołnierzach; stosowane w instalacjach 
mediów niebezpiecznych; w wykonaniu specjalnym osiągalne jako zaślep-
ka z pierścieniem centrującym lub pokryciem galwanicznym; wykonywana 
niemal wyłącznie w wymiarach standardowych do NPS 36.

USZCZELKI TYPU RTJ
SPETORING® RTJ

USZCZELKI TYPU RTJ
SPETORING® RTJ

USZCZELNIENIA METALOWE
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USZCZELKI  
SOCZEWKOWE

Informacje ogólne

Opis: 
Uszczelnienia SPETORING® R-S przeznaczone są do zastosowań przy ek-
stremalnie wysokich obciążeniach ciśnieniem i temperaturą w instalacjach 
rafineryjnych, energetycznych, petrochemicznych, wiertnictwie, stosowane 
przy budowie rurociągów, armatury, a także aparatów.

Dostępne materiały:
Zob. tabele na str. 077–079

Parametry pracy

T (°C) -200 ÷ +1100 550*

Pmax (bar) 420 320*

Qmax (MPa) 650 400*

USZCZELNIENIA METALOWE

* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt
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Oznaczenia Typ Opis

SPETORING® 
R-S 2696

SPETORING® 
R-S 
SPECJALNE

Uszczelki SPETORING® R-S to uszczelki tzw. soczewkowe, wykonane ze 
stali (inne opcje materiałowe do uzgodnienia); dzięki sferycznej powierzch-
ni styku ze stożkowym gniazdem, występuje efekt lokalnego spiętrzenia 
nacisków sprzyjający pełnemu uszczelnieniu; uszczelki są absolutnie od-
porne na wydmuchanie, w odróżnieniu od uszczelnień typu RTJ ,posia-
dają jedną linię uszczelniania; najczęściej stosowane są do kołnierzy do 
PN 420 i do DN 400; w specjalnych wykonaniach także z pierścieniem
centrującym i pokryciem galwanicznym.

SPETORING® 
R-S 
ZAŚLEPIAJĄCE

SPETORING® 
R-S 
OKULAROWA 
USZCZELKA 
ZAŚLEPIAJĄCA

Oprócz standardowych uszczelek R-S, dostępne jest wykonanie w formie  
zaślepki. 

Uszczelki R-S z zaślepką okularową służą do oddzielania systemów ruro-
ciągowych lub ich łączenia ze sobą. Gdy rurociąg znajduje się w „warunkach 
pracy” uszczelka z zaślepką okularową R-S jest zamontowana w pozycji 
„otwarta”, aby przepływ przez rurociąg był możliwy. W pozycji „zamknięta” 
po obróceniu uszczelki rurociąg jest zaślepiony i żaden przepływ nie jest 
możliwy.

USZCZELKI  
SOCZEWKOWE
SPETORING® R-S

USZCZELKI  
SOCZEWKOWE
SPETORING® R-S

Oznaczenia Typ Opis

SPETORING® 
R-S 5002

ZAŚLEPKA

1 PRZYŁĄCZE

2 PRZYŁĄCZA

Specjalna grupa uszczelek SPETORING® R-S wg standardu TB.HPU.5002. 
Ta specjalna linia produkcyjna obejmuje: uszczelkę soczewkową, zaślepkę, 
uszczelkę soczewkową z zintegrowanym 1 lub 2 przyłączami. Wszystkie te 
produkty są przeznaczone do instalacji mocznika w branży nawozowej, 
pracujących przy bardzo wysokich ciśnieniach i mediach niebezpiecznych.

USZCZELNIENIA METALOWEUSZCZELNIENIA METALOWE
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USZCZELKI MEMBRANOWE 
I DIAFRAGMY METALOWE

Inforamcje ogólne

Uszczelnienia SPETORING® przeznaczone są do zastosowań przy 
ekstremalnie wysokich obciążeniach ciśnieniem i temperaturą w instalacjach 
rafineryjnych, energetycznych, petrochemicznych, wiertnictwie, stosowane 
przy budowie rurociągów, armatury, a także aparatów; uszczelki typu 
membranowego SPETORING® R-M mogą być stosowane do kołnierzy 
z przylgami przygotowanymi pod uszczelki płaskie.

Dostępne materiały:
Zob. tabele na str. 077–079.

Parametry pracy

T (°C) -200 ÷ +1100 550*

Pmax (bar) 1500 500*

Qmax (MPa) 650 400*

USZCZELNIENIA METALOWE

* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt
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Oznaczenia Typ Opis

SPETORING®  
R-M 1

Uszczelka membranowa SPETORING® R-M 1 o standardowej konstrukcji, 
przeznaczona jest zwykle do połączeń do DN 400. Tradycyjna grubość 
pierścieni to 4 mm wg DIN 2695. Może być używana do 5 razy. Kompen-
sacja przemieszczeń promieniowych do 0,3 mm.

SPETORING®  
R-M 2

Uszczelka membranowa SPETORING® R-M 2 o standardowej konstrukcji, 
zwykle przeznaczona jest do połączeń powyżej DN 400. Może być używana 
do 5 razy. Kompensacja przemieszczeń promieniowych do 0,1 mm.

SPETORING®  
R-M 3

Uszczelka membranowa SPETORING® R-M 3 o konstrukcji umożliwiają-
cej kompensację przemieszczeń mniej sztywnych połączeń lub/i gdy wy-
stępują znaczne skoki ciśnienia. Zalecana do konstrukcji aparatowych. 
Może być używana ponownie 2-3 razy. Kompensacja przemieszczeń pro-
mieniowych do 0,5 mm.

USZCZELKI  
MEMBRANOWE
SPETORING® R-M

Oznaczenia Typ Opis

SPETORING®  
R-M 4

Uszczelka membranowa SPETORING® R-M 4 o specjalnej konstrukcji 
o znacznie podniesionej zdolności kompensacji przemieszczeń poosiowych; 
przeznaczona jest do połączeń o dużych i bardzo dużych średnicach. 
Dobór cech konstrukcyjnych dokonuje się zwykle indywidualnie. Może być 
używana ponownie do 4 razy. Kompensacja przemieszczeń promieniowych 
do 5 mm.

SPETORING®  
R-M 5

Uszczelka membranowa SPETORING® R-M 5 o specjalnej konstrukcji 
o  znacznie podniesionej zdolności kompensacji przemieszczeń 
poosiowych; przeznaczona jest do połączeń o dużych i bardzo 
dużych średnicach. Dobór cech konstrukcyjnych dokonuje się zwykle 
indywidualnie. W odróżnieniu od typu R-M4 dostęp do wszystkich spoin 
jest od zewnątrz. Może być używana ponownie do 4 razy. Kompensacja 
przemieszczeń promieniowych do 5 mm.

SPETORING®  
R-M 6

Specjalna konstrukcja zalecana szczególnie do połączeń, w których nie 
można ze względu za długość zabudowy zainstalować typowej uszczelki 
R-M 4. Podobnie jak dla modeli R-M 4 i R-M 5, SPETORING® R-M 6 
jest w stanie kompensować przemieszczenia osiowe i promieniowe. Jest 
również ekstremalnie odporny na szoki termiczne i ciśnieniowe. 

Typowa grubość wynosi 2x15 mm (30 mm dla pełnego uszczelnienia). 
Dzięki specjalnej konstrukcji, SPETORING® R-M 6 wymaga tylko 10 mm 
przestrzeni zabudowy (zamiast 30 mm w standardowym R-M 4). Wszystkie 
pozostałe parametry, jak w przypadku typu R-M 4.

USZCZELKI  
MEMBRANOWE
SPETORING® R-M

USZCZELNIENIA METALOWEUSZCZELNIENIA METALOWE
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Oznaczenia Typ Opis

SPETORING®  
R-M 2 K /
CONVEX

SPETORING®  
R-M 4 N /
DRYFLEX

Uszczelki SPETORING® R-M dostępne są również w wersji z dodatkowymi 
uszczelnieniami wewnętrznymi. Stosuje się je m.in. podczas próby 
ciśnieniowej przed wykonaniem spoiny zewnętrznej.

SPETORING®  
R-M 4 /  
R-M 4 SPECIAL

Wiele innych wariantów SPETORING® R-M dostępne jest na życzenie. 
W szczególności wykonuje się specjalne dopasowanie do istniejącej 
zabudowy.

USZCZELKI  
MEMBRANOWE
SPETORING® R-M

USZCZELNIENIA METALOWE
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Oznaczenia Typ Opis

SPETORING®  
R-D 12

R-D 13

R-D 14

R-D 16

R-D 18

R-D 21

Diafragma metalowa do przyspawania jest rodzajem uszczelnienia 
płaskich pokryw w wymiennikach operujących w wysokich ciśnieniach, 
wysokich temperaturach lub równocześnie przy wysokim poziomie obu 
tych parametrów. Są stosowane także przy mediach niebezpiecznych np. 
w instalacjach wodorowych.
Są wykonane z cienkiej płyty ze stali stopowej lub stopów specjalnych. Płyta 
zwykle jest spawana obwodowo szwem pachwinowym lub doczołowo do 
kołnierza komory lub plateru komory (R-D 11 i R-D 12). Pełni równocześnie 
rolę osłony przeciwkorozyjnej. Zaletą związaną z  wykorzystaniem 
diafragmy spawanej jest obniżenie wymagań dotyczących śrub, gdyż 
uszczelka (diafragma spawana) ma zerowe naprężenie formujące.
Niezależnie od spoiny obwodowej, diafragma jest dociskana na swej 
zewnętrznej części przez pokrywę, podobnie jak w połączeniu kołnierzowo-
-śrubowym. Stąd też wynikają różne geometrie części obwodowej.
Niekiedy, celem obniżenia naprężeń spawalniczych oraz obciążeń 
wynikających z obciążeń ciśnieniem i temperaturą w warunkach ruchu, 
w kołnierzu komory, wykonywane są specjalne podatne pierścienie, 
uelastyczniające połączenie diafragmy z kołnierzem komory.
Diafragmy sferyczne stosowane są do zamknięć komór wymienników 
płaszczowo-rurowych. Dzięki specjalnemu profilowi, posiadają pewną 
elastyczność, która obniża naprężenia powstające czy to na skutek 
spawania, czy też na skutek ekspozycji ciśnieniem i temperaturą. Ich 
sferyczność dobrana jest ściśle do warunków ruchowych i zapewnia zgodne 
przemieszczenia jej części obwodowej i wewnętrznej części płaszcza.

Oznaczenia Typ Opis

SPETORING®  
R-D 30

R-D 32

Odrębną grupę diafragm stanowią te, stosowane do zamknięcia komór 
wymienników ciepła HH i HL, gdzie w przestrzeni rurowej panuje wysokie 
ciśnienie i w miejsce połączenia kołnierzowego stosuje się zamknięcia 
tzw breech-lock. Podstawową zaletą tego zamknięcia jest dużo mniejszy 
gabaryt i ciężar w porównaniu z tradycyjną pokrywą mocowaną śrubami. 
Podstawowym elementem zamknięcia typu breech-lock jest właśnie 
diafragma montowana z uszczelką obwodową poprzez układ pierścieni 
dociskowo-blokujących. W niektórych wypadkach diafragma może być 
wyposażona w otwór centralny, jeśli jest w pokrywie przewidziany otwór 
rewizyjny. Zaletą takiego rozwiązania jest uniknięcie konieczności cięcia 
spoiny spawalniczej podczas przeglądów.

DIAFRAGMY METALOWE
SPETORING® R-D

DIAFRAGMY METALOWE
SPETORING® R-D

spoina uszczelniająca

diafragma

pokrywa

dno sitowe
tuleja  
wewnętrzna

wewnętrzny pierścień 
dociskowy

zewnętrzny pierścień 
dociskowy

pierścień wkręcany

pokrywa

zestaw śrub
uszczelka

uszczelka diafragmaprzegrodaprzegroda

Pokrywa płaska z metalową 
diafragmą spawaną R-D 21

Wymiennik ciepła z zamknięciem 
breech loock z diafragmą.

USZCZELNIENIA METALOWEUSZCZELNIENIA METALOWE
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Oznaczenia Typ Opis

SPETORING® R-DC

Nakładki 

SPETORING® R-DC (uszczelka typu podwójny stożek) to rozwiązanie 
dla aparatów stosowych w przemyśle chemicznym, przy połączeniu 
wysokich ciśnień, mediów niebezpiecznych i dużych średnic. Typowe 
ciśnienie robocze 50-350 barów, typowa temperatura do 400°C, 
średnica między 500 a 3000 mm. Szczegóły konstrukcyjne muszą być 
zaprojektowane przez projektantów urządzeń. Chociaż wyglądają 
podobnie do ośmiokątnej uszczelki typu RTJ, zasada uszczelnienia złącza 
różni się od niej. Po zadziałaniu ciśnieniem wewnętrznym, uszczelka typu 
podwójny stożek rozszerza się na zewnątrz, a nacisk na styku uszczelki 
a kołnierzami wzrasta istotnie. Zwykle na stożkowych powierzchniach 
SPETORING® R-DC stosuje się nakładki z miękkiego materiału – 
głównie srebrne, aluminiowe, miedziane lub grafitowe o grubościach 
0,5÷1,5 mm. Aby zwiększyć tarcie, powierzchnie stożkowe uszczelki, 
które kontaktują się z kołnierzami są często dodatkowo obrabiane albo 
wykonywane są 2-5 rowki (o głębokości 0,5÷1 mm) lub powierzchnie te 
mają kształt wypukły.

Oznaczenia Typ Opis

SPETORING® R-Delta Seal SPETORING® R-Delta to specjalne uszczelnienie stosowane w bardzo 
wysokich parametrach, przeznaczone do zabudowy w specjalnie 
wykonanym gnieździe. 

Zakres wymiarowy obejmuje średnicę do 2000 mm, aplikacje standardowo 
do 400°C i ciśnienie do 400 bar.

SPETORING® R-Bredtschneider  SPETORING® R-Bredtschneider to kolejne rozwiązanie do tzw. komór 
samodoszczelniających. Wymaga specjalnie przygotowanej komory 
o powierzchniach stożkowych.
Zakres wymiarowy obejmuje średnicę do 1300 mm, aplikacje standardowo 
do 350°C i ciśnienie do 400 bar.

USZCZELNIENIA POKRYW USZCZELNIENIA POKRYW

R

R

USZCZELNIENIA METALOWEUSZCZELNIENIA METALOWE
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Oznaczenia Typ Opis

SPETORING®  
R-B

R-BZ

SPETORING® R-B i R-BZ to tzw. uszczelki baliste wykonane ze stali lub 
innego stopu; w odróżnieniu od uszczelek typu RTJ i R-S instalowane 
są na przylgach typowych, przygotowanych jak pod uszczelnienia 
wielokrawędziowe; dzięki stykowi wypukłej powierzchni uszczelki z płaską 
przylgą, występuje spiętrzenie naprężeń sprzyjające doszczelnianiu; dzięki 
swej geometrii uszczelka nie niszczy przylgi, zapewniając bardzo wysokie 
walory wytrzymałościowe, przeciwydmuchaniowe, ognioodporność, 
chemoodporność; w wykonaniach specjalnych z pokryciem galwanicznym 
lub nakładkami (srebro, aluminium), wykonywane według standardów 
wymiarowych na uszczelki wielokrawędziowe oraz wg rysunku; uszczelki 
baliste R-B, R-BZ mogą zastępować uszczelki wielokrawędziowe w pełnym 
zakresie ich stosowania.

SPETOACTIV®  
R-K  

SPETOACTIV® R-K to specjalne uszczelnienie aktywne z tzw. podparciem, 
uniemożliwiającym nadmierne przeformowanie uszczelki.

SPETORING®  
R-O Solid

SPETORING® R-O Solid to tzw. pełny o-ring metalowy wykonywany 
pod konkretne zamówienie w szerokim zakresie materiałów, średnic 
i przekrojów.

SPETORING®  
RTJ  
uszczelnienie 
dwurozmiarowe

SPETORING® RTJ dwurozmiarowe (transition rings) to specjalne 
wykonanie pierścieni typu RTJ pasujących do kołnierzy o dwóch różnych 
rozmiarach „R”.

USZCZELNIENIA SPECJALNE

USZCZELNIENIA METALOWE
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Parametry pracy

T (°C) -200 ÷ +650 450*

Pmax (bar) 250 40*

Qmax (MPa) 270 150*

USZCZELKI GRAFITOWE

Informacje ogólne

Przeznaczenie:
Uszczelki SPETOGRAF® serii GUS® 30 oraz serii GUS® 
40, przeznaczone są do przemysłu rafineryjnego, petro- 
chemicznego, energetyki, ciepłownictwa oraz wszelkich  
instalacji z nośnikami ciepła lub gorącymi mediami techno-
logicznymi. Stosowane są w budowie rurociągów, armatury, 
aparatów i wymienników ciepła; typowe temperatury pracy 
-200÷+550°C w wykonaniach specjalnych do +650°C.

Wykonania specjalne:
• uszczelki pełnopowierzchniowe z otworami na śruby
• obrzeża metalowe wykonane z innych materiałów  

np.: Hastelloy C-276 lub srebro 
• uszczelki z przegrodami oraz o konturach innych  

niż okrągłe
• uszczelki w wersji na kołnierze z tworzyw sztucznych

Zamawianie:
• dla uszczelek wg EN 1514-1, DIN 2690, DIN 2691, 

DIN 2692, ISO 7483 podać oznaczenie, grubość,  
DN, PN, dla norm EN i ISO typ (np. IBC, FF, TG lub 
SR wg EN 1514-1), nr normy, przykład: SPETOGRAF® 
GUS® 31 gr. 2 mm, DN 50 PN 40, IBC, EN 1514-1,

• dla uszczelek wg EN 12560-1 podać oznaczenie, 
grubość, DN, CLASS, typ, nr normy, przykład: 
SPETOGRAF® GUS® 31 gr. 2 mm, DN 50 CLASS 150, 
IBC, EN 12560-1,

• dla uszczelek wg ASME 16.21 podać oznaczenie, 
grubość, NPS, CLASS, nr normy, przykład: 
SPETOGRAF® GUS® 31 gr. 2 mm, NPS 2” CLASS 150, 
ASME 16.21,

• podać wymiary lub rysunek dla uszczelek nienormatywnych, 
ewentualnie szczególne wymagania np: „do tlenu”.

Wymiary standardowe:
DIN2690, DIN 2691, DIN 2692, ISO 7483, EN 12560-1, EN 1514-1,  
ASME 16.21, inne
Płyty SIGRAFLEX® Universal – 1000x1000 lub 1500x1500 gr. 1,5; 2; 3mm
Płyty SIGRAFLEX® Hochdruck 1000x1000 lub 1500x1500 gr. 1; 1,5; 2; 
3; 4mm

W przypadku podania niepełnych danych zostaną dostarczone 
wykonania standartowe uszczelek:
• domyślna norma EN 1514-1 (DN i PN); EN 12560-1  

(DN/NPS i CLASS)
• domyślny normatywny typ wymiarowy IBC
• domyślna grubość:  2 mm do DN 400 (NPS 16”) włącznie 
    3 mm od DN 450 (NPS 18”)
• domyślny PN/CLASS:  PN 10-40 do DN 80 włącznie
    PN 16 dla DN 100 i wyższych
    CLASS 150 dla wszystkich NPS

USZCZELNIENIA INSTALACJI 
PRZEMYSŁOWYCH

USZCZELNIENIA INSTALACJI 
PRZEMYSŁOWYCH

* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt
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USZCZELKI GRAFITOWE
SPETOGRAF®  
SERIA GUS® 30

Oznaczenia Typ Opis

SPETOGRAF®  
GUS® 40

SPETOGRAF®  
GUS® 40 PRO

SPETOGRAF®  
GUS® 40 APX2

Uszczelki serii SPETOGRAF® GUS® 40 produkowane są z najwyższej 
jakości płyty grafitowej SIGRAFLEX® Hochdruck, wykonanej w postaci 
wielowarstwowego laminatu z folii metalowej o grubości 0,05 mm oraz 
folii grafitowej o gęstości 1,1 g/cm3 o czystości nuklearnej i grubości 
0,45  mm, powiązanych ze sobą w specjalnym procesie (bezklejowym), 
impregnacja powierzchniowa. Uszczelki serii SPETOGRAF® GUS® 40 
PRO, są wykonane z płyty Sigraflex® Hochdruck Pro posiadającej certyfikat 
TA-Luft. SPETOGRAF® GUS® 40 APX2 zawiera najnowszej generacji in-
hibitor utleniania; zalecana do pracy w najwyższych temperaturach. Uszczelki 
o bardzo wysokiej wytrzymałości, najwyższej ze wszystkich współcześnie 
stosowanych miękkich materiałów uszczelniających; stosowane na przylgi 
występ-rowek, wpust-wypust, przylgi gładkie i podniesione we wszystkich 
standardach wymiarowych; typowe także pod szkła wodowskazowe wyso-
kociśnieniowe. Uszczelki typu SPETOGRAF® GUS® 40 są wykonywane 
często jako bardzo wąskie, o szerokości <5 mm. 

SPETOGRAF®  
GUS® 41

Uszczelki SPETOGRAF® GUS® 41 preferowane są na przylgi płaskie 
i z przylgą podniesioną ze względu na podniesienie szczelności, odporności 
na wydmuchanie, odporności na erozję i tzw. „zatrucie” uszczelki. Uznawa-
na jako uszczelka wysokojakościowa wg powyższych kryteriów. Typ SPETO-
GRAF® GUS® 43 do włazów rewizyjnych, otworów wyczystkowych itp.

SPETOGRAF®  
GUS® 41I

Uszczelki SPETOGRAF® GUS® 41I z nośnikiem metalowym są stosowane 
w przypadkach bądź bardzo wysokich naprężeń kontaktowych, bądź przy 
dużych średnicach dla zapewnienia sztywności i odporności na złamanie 
uszczelki; stosowane przy DN>900 oraz w sytuacjach szczególnych, gdzie 
wymagana jest duża grubość uszczelki. 

SPETOGRAF®  
GUS® 41IZ

Uszczelki SPETOGRAF® GUS® 41IZ, z metalowym pierścieniem cen-
trującym; pozwalają na optymalizację połączenia poprzez zmniejszenie 
szerokości czynnej uszczelki oraz na oszczędność materiału płyty; stalowa 
część centrująca pozwala też na wykonanie elementów montażowych uła-
twiających montaż np. w pionowych położeniach. 

SPETOGRAF®  
GUS® 42

Uszczelki SPETOGRAF® GUS® 42 z dodatkowym obrzeżem zewnętrz-
nym, podnoszącym sztywność oraz odporność na utlenianie.

SPETOGRAF®  
GUS® 1000

Taśma karbowana z powierzchnią samoprzylepną wykonana z oryginalnej 
folii Sigraflex®. Używana jako nakładka przy dużych gabarytowo uszczel-
nieniach metalowych (SPETOMET® MPL 10, SPETOMET® MWK®) oraz przy 
niskich parametrach, przy naprawie uszczelnień SPETOGRAF® lub składa-
nia ich z segmentów. Dostępna w dowolnych szerokościach i długościach.

USZCZELKI GRAFITOWE
SPETOGRAF®  
SERIA GUS® 40, GUS® 1000

Oznaczenia Typ Opis

SPETOGRAF®  
GUS® 30

SPETOGRAF®  
GUS® 30 PRO

Uszczelki serii SPETOGRAF® GUS® 30 wykonane są z płyty SIGRAFLEX® 
Universal tzn. folii z grafitowej o czystości >98%C z inhibitorem utleniania, 
powiązanej mechanicznie z nośnikiem stalowym 1.4401; wierzchnia war-
stwa grafitu poddana jest specjalnej technologii impregnacji, co zabez-
piecza płytę przed zawilgoceniem, podnosi jej szczelność i odporność na 
zarysowania; zoptymalizowana technologia perforacji nośnika stalowego 
zabezpiecza przed porysowaniem przylg; Uszczelki serii SPETOGRAF® 
GUS® 30 PRO są wykonane z płyty Sigraflex® Universal Pro, posiadającej 
certyfikat TA-Luft. Uszczelki dostępne są w grubościach 1; 1,5; 2; 3 mm, 
zaleca się standardowo grubość 2 mm do DN 400, 3 mm dla DN 450 
i większych.

SPETOGRAF®  
GUS® 31

Uszczelki SPETOGRAF® GUS® 31 to rozwiązanie wysokojakościowe szcze-
gólnie w przypadku mediów palnych i toksycznych, posiadają podwyższoną 
szczelność i odporność na wydmuchanie; INIG do gazu ziemnego.

SPETOGRAF®  
GUS® 32

SPETOGRAF®  
GUS® 32 Z

Uszczelki SPETOGRAF® GUS® 32 są preferowane jako segmentowe, 
składane u producenta, gdzie obrzeża pełnią rolę usztywnienia pod-
czas transportu (dla DN>900); zewnętrzne obrzeże stosowane jest tak-
że przy temperaturach powyżej 550°C, jako ochrona antyutlenieniowa, 
typ SPETOGRAF® GUS® 32 Z może być stosowany także na przylgi 
płaskie.

SPETOGRAF®  
GUS® 33

Uszczelki SPETOGRAF® GUS® 33 przeznaczone są do włazów wyczyst-
kowych i rewizyjnych.

USZCZELNIENIA INSTALACJI 
PRZEMYSŁOWYCH

USZCZELNIENIA INSTALACJI 
PRZEMYSŁOWYCH
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USZCZELNIENIA  
Z NAPEŁNIANEGO PTFE
SPETOFLON® FL

Informacje ogólne

Przeznaczenie:
przemysł chemiczny, petrochemiczny, spożywczy (w tym 
spirytusowy), papierniczy, połączenia rurociągów nisko 
i średniociśnieniowych, budowa aparatów i reaktorów, 
zbiorniki magazynowe i  transportowe; uszczelnienia SPE-
TOFLON®  FL przeznaczone są do kontaktu z mediami 
agresywnymi chemicznie bądź produktami wrażliwymi na 
zanieczyszczenie ze względu na absolutną bierność fizjo-
logiczną; materiały SPETOFLON® FL nie są podłożem 
rozwoju bakterii lub grzybów; w stosunku do zwykłego 
PTFE mają dużo wyższe parametry mechaniczne, zwłasz-
cza podniesioną odporność na pełzanie i dopuszczalne 
naciski ściskające.

Wykonania specjalne:
• uszczelki wykonane na nośnikach metalowych falowanych 

z pomocami montażowymi jak haki, klamry itp.
• uszczelki pełnopowierzchniowe z otworami na śruby
• uszczelki o konturach innych niż kołowe
• uszczelki z dodatkową ścieżką uszczelniającą z ePTFE
• uszczelki kształtowe z PTFE o różnych przekrojach np. 

do szklanych rurociągów laboratoryjnych itd.

Zamawianie:
• dla uszczelek wg EN 1514-1, DIN 2690, DIN 2691, DIN 2692, ISO 7483 

podać oznaczenie, grubość, DN, PN, dla norm EN i ISO typ (np. IBC, FF, 
TG lub SR wg EN 1514-1), nr normy; przykład: SPETOFLON® FL 300  
gr. 2 mm, DN 50 PN 40, IBC, EN 1514-1,

• dla uszczelek wg EN 12560-1 podać oznaczenie, grubość, DN, CLASS, 
typ, nr normy, przykład: SPETOFLON® FL 300 gr. 2 mm, DN 50 CLASS 
150 IBC, EN 12560-1, 

• dla uszczelek wg ASME 16.21 podać oznaczenie, grubość, NPS, CLASS, 
nr normy, przykład: SPETOFLON® FL 300 gr. 2 mm, NPS 2” CLASS 150, 
ASME 16.21,

• podać wymiary lub rysunek dla uszczelek nienormatywnych, ewentualnie 
szczególne wymagania np:„do tlenu”.

Wymiary standardowe:
Uszczelki gotowe dostarczane są wg standardów:
• PN 86/H-74374/02÷04
• DIN 2690÷2692
• ASME B16.5, B16.21, B16.47
• ISO 7483
• EN 1514-1
• EN 12560-1

W przypadku podania niepełnych danych zostaną dostarczone 
wykonania standartowe uszczelek:
• domyślna norma EN 1514-1 (DN i PN); EN 12560-1 (DN/NPS 

i CLASS)
• domyślny normatywny typ wymiarowy IBC
• domyślna grubość:  2 mm do DN 400 (NPS 16”) włącznie
    3 mm od DN 450 (NPS 18”)
• domyślny PN/CLASS:  PN 10-40 do DN 80 włącznie
    PN 16 dla DN 100 i wyższych
    CLASS 150 dla wszystkich NPS

Parametry pracy

T (°C) -200 ÷ +260 120*

Pmax (bar) 200 40*

Qmax (MPa) 160 80*

Oznaczenia Typ Opis

SPETOFLON®  
FL 160 F
(WŁÓKNO 
SZKLANE)

SPETOFLON®  
FL 160 S
(MIKRO- 
GRANULKI 
SZKLANE)

SPETOFLON® FL 160 – materiał z PTFE napełniany włóknem szklanym, 
bardzo ekonomiczny; przeznaczony na media przemysłowe z wyłączeniem 
elementarnego fluoru, stężonych wodorotlenków sodu i potasu, wodo-
rotlenku amonu, cyjanowodoru, krzemianu sodu, kwasu chromowego, 
kwasu fluorowodorowego, fluorowanego kwasu krzemowego oraz w przy-
padku bardzo wysokich wymagań szczelnościowych. 

SPETOFLON®  
FL 200

SPETOFLON® FL 200 jest wysokojakościowym materiałem o średniej 
ściśliwości oraz o dobrych własnościach wytrzymałościowych i szczel-
nościowych; przeznaczony zarówno do aparatów jak i rurociągów;  
SPETOFLON® FL 200 jest stosowany szczególnie w instalacjach z go-
rącym wodorotlenkiem sodu lub wodorotlenkiem potasu, roztworach do 
galwanizacji chromu, chłodziw itd. Specjalnie dobrany napełniacz two-
rzący wysokojednorodny materiał z PTFE, nadaje uszczelkom ich szcze-
gólne cechy mechaniczne i chemiczne, materiał nie twardnieje w kon-
takcie z mediami; ponadto jest łatwo obrabialny oraz łatwo formowalny.

SPETOFLON®  
FL 300

Najwyższej jakości napełniany materiał na bazie PTFE ze specjalnym 
nieorganicznym napełniaczem. Najwyższa dostępna, przy aktualnym 
stanie techniki, odporność na pełzanie, wysokie dopuszczalne naciski 
ściskające, szczelność (TA-Luft), odporność na penetrację nawet przez 
najbardziej penetrujące media jak monomery; SPETOFLON® FL 300 
wyróżnia się szerszym zakresem odporności chemicznej w porównaniu do 
materiałów na bazie PTFE wypełnionego włóknem szklanym. Zalecany 
do oleum.

USZCZELNIENIA  
Z NAPEŁNIANEGO PTFE
SPETOFLON® FL

napełniane krzemianaminapełniane siarczanem barunapełniane włóknem szklanym

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt
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Oznaczenia Typ Opis

SPETOFLON®  
FL 160 J

SPETOFLON®  
FL 200 J

SPETOFLON®  
FL 300 J

Uszczelka SPETOFLON® FL wykonana na metalowym nośniku falistym 
jest wykorzystywana w celu podniesienia powrotu elastycznego i zdolności 
formowania (zwłaszcza błędu kształtu i położenia) przy dużych średnicach 
połączeń kołnierzowych; w tym wypadku materiał pierścienia falistego musi 
być dobrany z uwzględnieniem odporności chemicznej na uszczelniane 
medium.

SPETOFLON®  
FL-TF

SPETOFLON® FL-TF – uszczelka wykonana jest z czystego, spiekanego 
PTFE o gęstości 2,10 g/cm3; materiał całkowicie obojętny fizjologicznie 
i chemicznie (z wyjątkiem elementarnego fluoru i par metali alkalicznych); ze 
względu na pełzanie materiału uszczelki winna być montowana przy niskich  
<40 N/mm2 naprężeniach kontaktowych i temperaturach pracy poniżej 
100°C, na kołnierze z przylgą występ-rowek.

USZCZELNIENIA  
Z NAPEŁNIANEGO PTFE
SPETOFLON® FL

Informacje ogólne

Przeznaczenie:
przemysł chemiczny, papierniczy, petrochemiczny, farma-
ceutyczny, spożywczy w tym spirytusowy, energetyka ciepl-
na, ciepłownictwo, budowa maszyn, budowa aparatów, 
zaopatrzenie w wodę, stacje przygotowania wody, gazy 
techniczne w tym tlen; uszczelki wykorzystywane są w bu-
dowie armatury, maszyn, w  wymiennikach ciepła zarów-
no energetycznych, jak również instalacjach chemicznych, 
rurociągach zwłaszcza wykonanych z tworzyw sztucznych, 
gumowanych, szklanych itd., w reaktorach, kolumnach 
destylacyjnych i odpędzających, w zbiornikach transporto-
wych i magazynowych itd. Wszędzie tam, gdzie wymagane 
są niskie naciski formujące, wysoka szczelność, wysoka 
wytrzymałość mechaniczna odporność na relaksację, hi-
gieniczność, odporność chemiczna, ale przy niskich i śred-
nich ciśnieniach.

Wykonania specjalne:
• uszczelki o konturach innych niż kołowe, z przegrodami itp.,
• uszczelki pełnopowierzchniowe z otworami na śruby
• uszczelki na nośnikach innych niż pierścień falisty
• uszczelki z obrzeżami wewnętrznymi lub zewnętrznymi 

metalowymi lub wykonanymi ze spiekanego PTFE
• płyty SPETOFLON® TEX FGR o wymiarach innych niż 

wymienione w standardzie 
• uszczelki typu SPETOFLON® TEX FGR-H wykonane z 

nakładkami ze SPETOFLON® TEX DE

Zamawianie:
• dla uszczelek wg EN 1514-1, DIN 2690, DIN 2691, DIN 2692,  

ISO 7483 podać oznaczenie, grubość, DN, PN, dla norm EN i ISO typ  
(np. IBC, FF, TG lub SR wg EN 1514-1), nr normy; przykład: GORE™ 
GR gr. 2 mm, DN 50 PN 40, IBC, EN 1514-1,

• dla uszczelek wg EN 12560-1 podać oznaczenie, grubość, DN, 
CLASS, typ, nr normy, przykład: GORE™ GR gr. 2 mm, DN 50  
CLASS 150, IBC, EN 12560-1,

• dla uszczelek wg ASME 16.21 podać oznaczenie, grubość, NPS, 
CLASS, nr normy, przykład: GORE™ GR gr. 2 mm, NPS 2”  
CLASS 150, ASME 16.21,

• podać wymiary lub rysunek dla uszczelek nienormatywnych, 
ewentualnie szczególne wymagania np:„do tlenu”.

Wymiary standardowe:
Uszczelki gotowe dostarczane są wg standardów:
• PN 86/H-74374/02÷04
• DIN 2690÷2692
• ASME B16.5, B16.21, B16.47
• ISO 7483, EN 1514-1, EN 12560-1
• Taśma Gore™ 600: szpule 10, 15 lub 25 m

W przypadku podania niepełnych danych zostaną dostarczone 
wykonania standartowe uszczelek:
• domyślna norma EN 1514-1 (DN i PN); EN 12560-1  

(DN/NPS i CLASS)
• domyślny normatywny typ wymiarowy IBC
• domyślna grubość:  2 mm do DN 400 (NPS 16”) włącznie
    3 mm od DN 450 (NPS 18”)
• domyślny PN/CLASS:  PN 10-40 do DN 80 włącznie
    PN 16 dla DN 100 i wyższych
    CLASS 150 dla wszystkich NPS

Parametry pracy

T (°C) -200 ÷ +260 120*

Pmax (bar) 200 40*

Qmax (MPa) 150 100*

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

USZCZELNIENIA  
Z EKSPANDOWANEGO PTFE
GORETM, SPETOFLON® TEX

* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt
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Oznaczenia Typ Opis

GORETM  
SERIA 500

GORE™ Seria 500 to najwyższej jakości rodzina taśm z ePTFE do zasto-
sowań w dużych kołnierzach stalowych; materiał taśm Gore™ Seria 500 
stanowi znaczące ulepszenie w porównaniu do taśm ekspandowanych 
wielokierunkowo Gore™ serii 300, szczególnie w zakresie odporności 
na pełzanie w podwyższonych temperaturach; grubość 2, 3, 6 mm przy 
szerokościach 10, 15, 20, 25, 30 mm, uszczelki wyposażone są w po-
wierzchnię samoprzylepną.

GORETM  
SERIA 1000

Taśma uszczelniająca GORE™ Seria 1000 jest przeznaczona do stoso-
wania na kołnierzach aparatury wykonanej ze stali emaliowanej. W od-
różnieniu od większości uszczelek w koszulce z PTFE, taśma uszczelniają-
ca GORE™ Seria 1000 nie ulega degradacji wskutek korozji chemicznej 
i w rezultacie zapewnia niezawodne i trwałe uszczelnienie. Dzięki temu, 
że uszczelka dostarczana jest w formie taśmy na szpuli, instalacja jest 
szybka i łatwa. 

GORETM  
SERIA 800
Universal  
Pipe Gasket

GORE™ Seria 800 to uszczelki łączące wszelkie zalety ekspandowanego 
PTFE z wysoką odpornością na prznikanie medium (dyfuzję); przeznaczo-
ne do kołnierzy armatury wykonej z materiału delikatnego, gdzie można 
uzyskać niewielkie naprężenia montażowe. Zapewniają trwałą szczelność 
nawet w zmiennych warunkach pracy połączenia kołnierzowego.

Oznaczenia Typ Opis

GORETM GR Płyta uszczelkarska GORE™ GR została stworzona specjalnie dla sta-
lowych kołnierzy rurociągów i aparatury. Zapewnia trwałe i niezawodne 
uszczelnienie połączeń kołnierzowych. Produkowana jest z czystego, naj-
wyższej jakości ekspandowanego PTFE (ePTFE), co gwarantuje praktycz-
nie nielimitowaną odporność chemiczną uszczelki.
Cechą wyróżniającą uszczelki z płyty GORE™ GR jest minimalna utrata 
naprężeń kontaktowych w trakcie eksploatacji (wysoka wartość parametru 
PQR wg. normy EN 13555). Jest to szczególnie korzystne w przypadkach, 
gdy materiał uszczelki jest poddany cyklicznym zmianom temperatury, 
działaniu wysokich temperatur czy też sił zewnętrznych, co jest zwykle przy-
czyną przecieku i/lub wydmuchnięcia uszczelki.
Wysoka wytrzymałość mechaniczna materiału przekłada się na wysoką 
odporność uszczelki na działanie ciśnienia oraz odporność na wydmuch-
nięcie. Poprawiona sztywność materiału ułatwia montaż uszczelki. Płyta 
uszczelkarska GORE™ GR zapewnia trwałe uszczelnienie w bardzo sze-
rokim zakresie aplikacji na kołnierzach stalowych.

SPETOFLON® 
TEX DF

Taśma uszczelniająca SPETOFLON® TEX DF została stworzona dla 
efektywnego uszczelniania kołnierzy wielkogabarytowych, wyróżniających 
się złożoną geometrią lub posiadających uszkodzoną przylgę. Taśma 
SPETOFLON® TEX DF wykonana jest z czystego, jednokierunkowo 
ekspandowanego PTFE (ePTFE). Po przeformowaniu, materiał ten 
przyjmuje postać cienkiego filmu uszczelniającego, wysoce odpornego 
na pełzanie. Uzyskujemy w ten sposób mocną uszczelkę, która zmniejsza 
ryzyko przecieku, nieplanowanego przestoju i utraty produkcji. Montaż 
taśmy SPETOFLON® TEX DF jest bardzo łatwy. Uszczelkę przykleja się 
na powierzchni przylgi, krzyżując końce. Czas potrzebny na instalację 
jest ograniczony do minimum. Stosowanie taśmy SPETOFLON® TEX DF 
zapewnia efektywne, trwałe i ekonomiczne uszczelnienie, przyczyniając 
się znacząco do optymalizacji procesu produkcji.

SPETOFLON® 
TEX DE

Taśma uszczelniająca SPETOFLON® TEX DE charakteryzuje się jedno-
rodną gęstością w całym przekroju oraz dużą wysokością uszczelnienia.

Dobór właściwego rozmiaru taśmy dla konkretnego zastosowania za-
pewnia pewne uszczelnienie, także w przypadku dużych nierówności 
powierzchni. Dla ułatwienia montażu na płaszczyznach kołnierzy taśma 
SPETOFLON® TEX DE wyposażona jest w pasek samoprzylepny.

Asortyment DE 10 do DE 40 jest szczególnie przydatny na wąskich przy-
lgach, także o dużych nierównościach oraz tam, gdzie możliwe jest przyło-
żenie niskich sił docisku (np. instalacje powietrzne i klimatyzacyjne).

Asortyment DE 04 i DE 06 opracowany został specjalnie dla uszczelnień 
wymagających minimalnej wysokości resztkowej uszczelki przy dobrej ja-
kości powierzchni przylgi (np. podziały korpusów pomp).

USZCZELNIENIA  
Z EKSPANDOWANEGO PTFE
GORETM, SPETOFLON® TEX

USZCZELNIENIA  
Z EKSPANDOWANEGO PTFE
GORETM, SPETOFLON® TEX

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH
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Oznaczenia Typ Opis

SPETOFLON® 
TEX FGR

SPETOFLON® TEX FGR to materiał i uszczelka wykonane z wielokierun-
kowo ekspandowanego PTFE w niezależnie opracowanym procesie; mate-
riał łatwo formowalny, łatwo obrabialny najprostszymi narzędziami, może 
być wykorzystywany jako uniwersalny materiał uszczelniający. Uszczelki 
posiadają certyfikat TA-Luft.

SPETOFLON® 
TEX FGR-H

SPETOFLON® TEX FGR-H wykonana jest na rdzeniu ze spiekanego 
PTFE, z nakładkami ze SPETOFLON® FGR; konstrukcja taka optymalizuje 
powierzchnię aktywną uszczelki, dzięki czemu może być ona montowana 
przy niskich naciskach montażowych np. na kołnierzach z kompozytów 
włókienno-epoksydowych; dzięki rdzeniowi z PTFE nie wprowadzamy do 
kontaktu z medium żadnego innego materiału; uszczelka jest ponadto 
bardzo ekonomiczna oraz pozwala na uszczelnienie dużych nierówności 
przylg.

SPETOFLON® 
TEX FGR-F

SPETOFLON® TEX FGR-F to uszczelka wykonana poprzez wstępne 
przeformowanie uszczelki SPETOFLON® TEX FGR i tym samym z jednej 
strony zmniejszenie powierzchni aktywnej, z drugiej wstępne zagęszczenie 
stref przeciwdyfuzyjnych, wykonanie takie przeznaczone jest na kołnierze 
o niskiej sztywności np. z kompozytów włóknisto-epoksydowych lub 
podobnych; uszczelka zachowuje szczelność przy zmiennych obciążeniach; 
posiada dodatkową łatwość formowania na kołnierzach z błędami kształtu 
(opcjonalnie dostępny także Gore™ Style 800).

SPETOFLON® 
TEX FGR-J

SPETOFLON® TEX FGR-J to uszczelka wykonana poprzez obłożenie pier-
ścienia falistego ze stali 316L (inne wg uzgodnienia) dwoma nakładkami 
z płyty SPETOFLON® FGR (opcjonalnie z płyty Gore™ GR); dzięki wpro-
wadzonemu pierścieniowi falistemu uszczelka ma podniesiony powrót ela-
styczny, wytrzymałość na ściskanie, odporność na relaksację oraz odpor-
ność na wydmuchanie; jest to uszczelka szczególnie zalecana do mediów 
niebezpiecznych (toksycznych, wybuchowych itp.); należy zwrócić uwagę na 
dobór materiału pierścienia odpornego na uszczelniane medium.

Parametry pracy

T (°C) -200 ÷ +260 120*

Pmax (bar) 100 40*

Qmax (MPa) 90 60*

USZCZELKI  
W KOSZULKACH Z PTFE
SPETOFLON® FU, FY, FC

Informacje ogólne

Przeznaczenie:
instalacje chemiczne, farmaceutyczne, spożywcze, labo-
ratoryjne o wysokich wymaganiach dotyczących jakości 
produktu, odporności chemicznej lub możliwości steryliza-
cji instalacji, aparaty i  reaktory emaliowane, platerowane, 
gumowane, rurociągi z tworzyw sztucznych, szkła, z wykła-
dzinami tworzywowymi; armatura i instalacje laboratoryjne.

Wykonania specjalne:
• koszulki zabezpieczające uszczelkę od zewnętrznej 

strony (napór medium z zewnątrz połączenia) lub 
zarówno z wewnętrznej jak i zewnętrznej strony

• koszulki wykonane jako nakładki z PTFE + obrzeże 
wewnętrzne/zewnętrzne wykonane także z PTFE na 
uszczelki eliptyczne lub o innych konturach 

• uszczelki pełnopowierzchniowe z owierceniem na 
otwory na śruby

• uszczelki o specjalnej profilowanej powierzchni 
kontaktowej celem lokalnego zwiększenia nacisków

• koszulki wykonane z PTFE modyfikowanego 
napełniaczem

• uszczelki z wkładem wykonanym wg indywidualnego 
zamówienia (dowolny materiał lub geometria)

• uszczelki z dodatkową barierą przeciwdyfuzyjną 
wykonana z ePTFE 

• uszczelki o specjalnie dobranym zarysie powierzchni 
wewnętrznej ze względu na minimalizowanie przestrzeni 
martwej 

• uszczelki z uszami, klamrami itp. ułatwiającymi montaż.

Zamawianie:
• dla uszczelek wg EN 1514-3, podać oznaczenie, grubość, DN, PN,  

nr normy, przykład: SPETOFLON® FY BAS® 300 gr. 3 mm, DN 100 
PN 25, EN 1514-3,

• dla uszczelek wg EN 12560-3, podać oznaczenie, grubość,  
DN, CLASS, nr normy, przykład: SPETOFLON® FU GUS® 20 J,  
gr. 5 mm, DN 250 CLASS 150, EN 12560-3,

• podać wymiary lub rysunek dla uszczelek nienormatywnych.

Wymiary standardowe:
Uszczelki gotowe dostarczane są wg standardów:
• EN 1541-3
• EN 12560-3

USZCZELNIENIA  
Z EKSPANDOWANEGO PTFE
GORETM, SPETOFLON® TEX

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt
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Oznaczenia Typ Opis

SPETOFLON® 
FU TUI 70

Uszczelki wykonane poprzez wprowadzenia do koszulki SPETOFLON® FU 
filcu glinokrzemianowego typu SPETOTERM® TUI 70; pozwalają na 
bardzo głębokie przeformowanie, lecz mają bardzo umiarkowany powrót 
elastyczny; stosowane na kołnierze emaliowane na niskie ciśnienia. 

SPETOFLON® 
FU GUS® 20

SPETOFLON® 
FU GUS® 40

Uszczelki SPETOFLON® serii FU GUS® z wkładką SPETOGRAF® GUS® 20 
lub GUS® 40 posiadają najwyższą odporność na starzenie, trwały po-
wrót elastyczny, wysoką wytrzymałość na ściskanie i możliwość pracy do 
260°C; ze względu na charakter wzmocnienia i stabilność temperaturową 
szczególnie przy wysokich naciskach kontaktowych i wyższych temperatu-
rach, godny polecenia jest SPETOGRAF® GUS® 40 jako element wkład-
ki; szerokość koszulki można ograniczyć do szerokości przylgi, natomiast 
centrowanie (typy z indeksem “Z”) zapewnić poprzez odpowiedni dobór 
średnicy wkładki. 

SPETOFLON® 
FU GUS® 20 J

Uszczelki SPETOFLON® FU wyposażone w pierścień falisty (typy oznaczo-
ne indeksem “J”) oraz podwójne nakładki z materiału miękkiego, pozwalają 
na wykonanie uszczelki o bardzo dużej grubości początkowej (np. 10,5 mm) 
mającej zdolność doformowania się do przylg emaliowanych o dużej (nawet 
kilkumilimetrowej) odchyłce kształtu powierzchni przylgowej; także i w tym 
wypadku najlepsze własności starzeniowe, duży powrót elastyczny, świetne 
doformowanie, wykazują tu uszczelki z wkładką SPETOGRAF® GUS® 20  
i SPETOGRAF® GUS® 40 do 260°C; wkładka typu SPETOTERM®  
TUI 70 posiada bardzo dobre przeformowanie, ze względu na limito-
wany powrót, zalecana jest jednak do najniższych ciśnień; wkładki typu  
SPETOBAR® BAS® 300 sprawują się świetnie do 150°C także przy zmien-
nych obciążeniach, nie posiadają jednak tak wysokiej zdolności doformowania 
jak SPETOGRAF® GUS® czy SPETOTERM® TUI 70, specjalne wykonania 
uszczelek mogą zawierać dwie wkładki faliste przełożone płaską wkładką sta-
lową np. typ FU GUS® 40 JIJ lub FU GUS® 40 JIJZ, indeks “Z” oznacza 
centrowanie tylko na elemencie metalowym. 

x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x

Oznaczenia Typ Opis

SPETOFLON® 
FU

Koszulka SPETOFLON® FU wykonana z czystego, spiekanego PTFE 
o gęstości 2,10 g/cm3 wg profilu przedstawionego na rysunku; koszulka 
posiada strefę antydyfuzyjną na wewnętrznym obwodzie, chroniącą ma-
teriał wkładki przed kontaktem z uszczelnianym medium; grubość wkład-
ki może być praktycznie dowolna; ukształtowanie uszczelki minimalizuje 
przestrzeń martwą w połączeniu kołnierzowym i nadaje odporność ero-
zyjną przy intensywnych przepływach. Uszczelki dostępne również w wy-
konaniu SPETOFLON® FC.

SPETOFLON® 
FY

Koszulka SPETOFLON® FY wykonana poprzez przecięcia jest ekono-
miczną alternatywą koszulki FU; zalecana grubość wkładki wprowadzo-
nej do koszulki FY max. 2 mm, podobnie jak w poprzednim wypadku 
grubość listków 0,5 mm.

SPETOFLON® 
FC

Koszulka SPETOFLON® FC wykonana w technologii plastycznego for-
mowania zachowuje pełną odporność chemiczną PTFE, przy jedno-
cześnie ekonomicznym zużyciu materiału; zalecana dla dużych średnic. 
W przypadku wysokiej dyfuzji przez stosunkowo cienką ściankę, stosuje 
sie typ FC-P z dodatkową barierą przeciwdyfuzyjną.

SPETOFLON® 
FU BAS® 300

Uszczelki wykonane poprzez nałożenie na uszczelkę SPETOBAR® BAS® 300 
koszulki SPETOFLON® FU do pracy w temperaturach do 150°C przy ma-
łych i średnich średnicach; koszulka z PTFE zapewnia uszczelce doskona-
łą odporność chemiczną, a BAS® 300 zwiększa powrót elastyczny oraz 
ogranicza płynięcie PTFE; centrowanie uszczelki może zapewnić pierścień 
z materiału SPETOBAR® BAS® 300, co pozwala na wykonanie koszulki 
tylko o szerokości równej szerokości przylgi (w tym wypadku dodatkowe 
oznaczenie “Z”). 

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

USZCZELKI  
W KOSZULKACH Z PTFE
SPETOFLON® FU, FY, FC

USZCZELKI  
W KOSZULKACH Z PTFE
SPETOFLON® FU, FY, FC
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Oznaczenia Typ Opis

SPETOFLON® 
FU MWK® 50

SPETOFLON® 
FU MPL® 11

Uszczelka wielokrawędziowa np. typ SPETOMET® MWK® 50 lub 
MWK® 60 w koszulce SPETOFLON® FU; pozwala na uniknięcie 
kontaktu rdzenia uszczelki z uszczelnianym medium; wymiar uszczel-
ki wielokrawędziowej musi uwzględniać szerokość noska; także inne 
typy uszczelek wielokrawędziowych mogą być wyposażone w koszulkę 
z PTFE; w przypadku wkładki w postaci pierścienia falistego można go 
stosować w połączeniu z koszulką SPETOFLON® FU pokrywającą pier-
ścień (FU MPL® 11) lub tylko jego część uszczelniającą (FU MPL® 11 Z). 

Dostępna również wersja FU MPL® 12 z dodatkowymi wkładkami gra-
fitowymi.

SPETOFLON® 
F BAS® 301

SPETOFLON® 
F GUS® 21

Uszczelki wykonane z materiału miękkiego o dobrej elastyczności i wła-
snościach wytrzymałościowych dobranych do temperatury pracy, obło-
żone folią z PTFE i wyposażone w wewnętrzne obrzeże stalowe, obrzeże 
podnosi odporność na wydmuchanie, zapobiega „zatruciu” miękkiego 
materiału uszczelki przez uszczelniane medium oraz podnosi odporność 
erozyjną w przypadku wkładek grafitowych; wkładki z materiału miękkie-
go do wyboru z grupy uszczelek SPETOBAR® BAS (zalecany BAS® 300), 
SPETOGRAF® GUS® 20 (zalecany na niskie temperatury i obciążenia)  
lub SPETOGRAF® GUS® 40 (zalecany na wyższe obciążenia); materiał 
obrzeża stal chromowoniklowa; opisane wykonanie to ekonomiczna alter-
natywa uszczelek w koszulce FU lub FY, wyłącznie na kołnierze stalowe.

WYSOKOJAKOŚCIOWE  
USZCZELNIENIA  
WŁÓKNISTO-ELASTOMEROWE
SPETOBAR® BAS® 300, BAS® 340

Informacje ogólne

Przeznaczenie:
uszczelnienie do zastosowań w energetyce, przemyśle pe-
trochemicznym i rafineryjnym, chemicznym, ciepłownictwie, 
koksowniczym, metalurgicznym, budowie maszyn; stoso-
wane do rurociągowych połączeń kołnierzowych zarówno 
z kołnierzami z oznaczeniem PN jak i oznaczeniem klasy, 
aparaty, pompy, armatura, śrubunki, instalacje o małej 
powierzchni uszczelki w urządzeniach gazowych, w urzą-
dzeniach podgrzewaczy wody, korkach kaloryferów, także 
w wysokoobciążonych połączeniach silników spalinowych 
np. przyłącze filtra olejowego, pompy próżniowe, instala-
cje pary technologicznej i gorącej wody, sprężarki, układy 
chłodnicze.

Wykonania specjalne:
• uszczelka pełnopowierzchniowa z otworami na śruby
• uszczelka o zarysie niekołowym lub z przegrodami
• uszczelki z pokryciem grafitowym
• uszczelki segmentowe lub wycinane spiralnie  

(jedno połączenie)
• uszczelki ze ścieżką z ePTFE w celu podniesienia 

formowalności
• uszczelki z powierzchnią samoprzylepną

Zamawianie:
• dla uszczelek wg EN 1514-1, DIN 2690, DIN 2691, DIN 2692,  

ISO 7483 podać oznaczenie, grubość, DN, PN, dla norm EN i ISO 
typ (np. IBC, FF, TG lub SR wg EN 1514-1), nr normy; przykład: 
SPETOBAR® BAS® 340 gr. 2 mm, DN 50 PN 40, IBC, EN 1514-1,

• dla uszczelek wg EN 12560-1 podać oznaczenie, grubość, DN, 
CLASS, typ, nr normy, przykład: SPETOBAR® BAS® 340 gr. 2 mm,  
DN 50 CLASS 150, IBC, EN 12560-1,

• dla uszczelek wg ASME 16.21 podać oznaczenie, grubość, NPS, 
CLASS, nr normy, przykład: SPETOBAR® BAS® 340 gr. 2 mm, NPS 2” 
CLASS 150, ASME 16.21,

• podać wymiary lub rysunek dla uszczelek nienormatywnych, 
ewentualnie szczególne wymagania np: „do tlenu”. 

Wymiary standardowe:
Gotowe uszczelki:
PN 86/H-74374/2÷4
DIN 2690÷2692, DIN 7168
EN 1514-1
EN 12560-1
ASME B 16.5, B 16.21, B 16.47
ISO 7483

W przypadku podania niepełnych danych zostaną dostarczone 
wykonania standartowe uszczelek:
• domyślna norma EN 1514-1 (DN i PN); EN 12560-1 (DN/NPS i CLASS)
• domyślny normatywny typ wymiarowy IBC
• domyślna grubość:  2 mm do DN 400 (NPS 16”) włącznie
    3 mm od DN 450 (NPS 18”)
• domyślny PN/CLASS:  PN 10-40 do DN 80 włącznie
    PN 16 dla DN 100 i wyższych
    CLASS 150 dla wszystkich NPS

Parametry pracy

T (°C) -50 ÷ +280 120*

Pmax (bar) 200 40*

Qmax (MPa) 180 120*

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

USZCZELKI  
W KOSZULKACH Z PTFE
SPETOFLON® FU, FY, FC

* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt
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Oznaczenia Typ Opis

SPETOBAR® 
BAS® 300

SPETOBAR® BAS® 300 jest materiałem zbudowanym na bazie włókien 
aramidowych oraz innych dodatków powiązanych wysokojakościową 
mieszanką elastomerową w specjalnie opracowanym procesie walcowa-
nia; materiał ma dobre własności formujące, wysoką gazoszczelność, 
wykazuje także wysokie własności mechaniczne i odporność termiczną; 
może to być materiał „uniwersalny” w zakresie średnich obciążeń termicz-
nych, mechanicznych; materiał może być używany w kontakcie z tlenem;  
BAS® 300 w standardowym wykonaniu posiada powierzchnie antyadhe-
zyjne o wysokim współczynniku tarcia; używany w układach hydraulicz-
nych, chłodniczych (zarówno z freonowymi, jak i wodno-bazowymi czyn-
nikami chłodniczymi), mieszaniny wodne, środki przeciwzamarzające, 
rozpuszczalniki, roztwory zasad, oleje, paliwa.

SPETOBAR® 
BAS® 340

SPETOBAR® BAS® 340 jest to płyta lub uszczelka na bazie włókien ara-
midowych, nieorganicznych napełniaczy z wysokojakościowym elastomerem 
jako środkiem wiążącym, uzyskiwana w specjalnym procesie wielokrotnego 
walcowania, posiada wyjątkowe w swojej klasie własności mechaniczne, 
termiczne oraz odporność chemiczną, zdolność pracy przy wysokich ciśnie-
niach i bardzo wysoką szczelność (TA-Luft); materiał nie zawiera jakichkol-
wiek środków oddziaływujących fizjologicznie, nie posiada też barwników, 
posiada dużą wytrzymałość na rozrywanie, ścinanie oraz na naciski; jest 
przeznaczony do uszczelnień zarówno mediów gazowych jak i płynnych np. 
olejów, płynnych materiałów pędnych, freonów, płynnych gazów, rozpusz-
czalników, czynników chłodniczych, a także do uszczelniania gorącej wody 
i pary1; łatwo obrabialny. Wykończenie powierzchni: SPETOBAR® BAS® 
340 posiada standardowo powierzchnię wykończoną środkiem zapobiega-
jącym przywieraniu do przylg o wysokim współczynniku tarcia, w  związku 
z tym dodatkowe działania w kierunku podniesienia własności powierzchni 
nie są zalecane; tylko w przypadkach, gdzie montaż następuje poprzez wza-
jemny obrót elementów połączenia, płyta (uszczelka) może być dostarczona 
z jednostronnie lub dwustronnie grafitowaną powierzchnią; BAS® 340 jako 
jeden z nielicznych materiałów włóknisto-elastomerowych posiada ogniood-
porność (BS 6755); może współpracować z tlenem, środkami spożywczymi 
(atest PZH), gazem (IGNIG), wodą pitną i żywnością (atest PZH) itd.

1 – w przypadku instalacji wody gorącej i pary do pracy ze zmiennymi obciążeniami pole-
camy uszczelki serii SPETOGRAF®.

Oznaczenia Typ Opis

SPETOBAR® 
BAS® 340 I

SPETOBAR® BAS® 340 I jest płytą wykonaną z takiej samej mieszanki włók-
nisto-elastomerowej jak płyta SPETOBAR® BAS® 340; posiada zatem zbliżo-
ne walory dotyczące chemoodporności, bierności fizjologicznej, odporności na 
starzenie itd.; dodatkowo posiada jednak wewnętrzne zbrojenie w postaci siat-
ki cięto-ciągnionej wykonanej ze stali 1.4404 o grubości 0,5 mm, co podnosi 
w szczególności wytrzymałość na rozrywanie, ściskanie oraz ścinanie, odporność 
na relaksację oraz dodatkowo podnosi sztywność uszczelki podczas montażu; 
dzięki zbrojeniu podniesiona zostaje także obciążalność materiału ciśnieniem i/
lub temperaturą, co ma szczególnie znacznie przy zastosowaniach w kontakcie 
z gorącą wodą lub parą; BAS® 340 I stosuje się dzięki jego walorom w przemyśle 
chemicznym, rafineriach, elektrowniach, koksowniach wszędzie tam, gdzie wystę-
pują znaczne obciążenia ciśnieniem i temperaturą oraz gdzie mamy do czynie-
nia z wąskimi powierzchniami przylgowymi; powierzchnia płyty BAS® 340 I jest 
wykonana jako antyadhezyjna o wysokim współczynniku tarcia; w wykonaniach 
specjalnych w celu obniżenia współczynnika tarcia dla połączeń montowanych 
przez obrót dostępne są także z pokryciem grafitowym jedno lub dwustronnie.

SPETOBAR® 
BAS® 340 R

SPETOBAR® BAS® 340 R jest płytą wykonaną z takiej samej mieszanki 
włóknisto-elastomerowej jak płyta SPETOBAR® BAS® 340; posiada we-
wnętrzne zbrojenie z siatki plecionej z drutu ze stali węglowej ocynkowanej, 
co podnosi wytrzymałość na rozrywanie, ściskanie oraz ścinanie.

SPETOBAR® 
BAS® 370 

SPETOBAR® BAS® 370 jest materiałem zbudowanym na bazie włókien ara-
midowych oraz innych substytutów azbestu powiązanych wysokojakościową mie-
szanką elastomerową, w specjalnie opracowanym procesie walcowania; materiał 
ma dobre własności formujące, dobrą szczelność oraz dobrą odporność che-
miczną; może być traktowany jako ekonomiczna alternatywa przy umiarkowanie 
obciążonych połączeniach np. w układach wodnych, olejowych, chłodniczych, 
freonowych, przy rozcieńczonych zasadach i rozpuszczalnikach.

SPETOBAR® 
BAS® 380

SPETOBAR® BAS® 380 jest materiałem zbudowanym na bazie włókien arami-
dowych oraz innych substytutów azbestu powiązanych odpowiednią mieszanką 
elastomerową; posiada odporność na oleje, rozpuszczalniki, wykazuje się bardzo 
wysoką formowalnością i elastycznością oraz wysoką gazoszczelnością; wykazu-
je dobre doszczelnienie już przy niskich naprężeniach kontaktowych; stosowany 
w układach olejowych, technice sanitarnej, układach chłodniczych.

SPETOBAR® 
BAS® 390

SPETOBAR® BAS® 390 jest materiałem zbudowanym na bazie włókien aramido-
wych oraz innych substytutów azbestu powiązanych odpowiednią mieszanką elasto-
merową; materiał jest obojętny fizjologicznie, nie zawiera pigmentów; posiada wysoką 
formowaloność oraz elastyczność co daje szczelność już przy niskich naprężeniach 
kontaktowych, uszczelka wykorzystywana w technice sanitarnej, wodociągach, ukła-
dach olejowych, gazownictwie, pokrywach zaworów, misek olejowych, itd.; atest PZH.

SPETOBAR® 
BAS® 378

SPETOBAR® BAS® 378 jest ekonomiczną alternatywą materiału na uszczelki. 
Uszczelka przeznaczona na połączenia kołnierzowo-śrubowe działające przy ni-
skich obciążeniach termiczno-mechanicznych. SPETOBAR® BAS® 378 zalecany 
jest do uszczelnienia olejów hydraulicznych, przekładniowych jak również paliw, 
rozpuszczalników oraz wody.

SPETOBAR® 
BAS® 358

SPETOBAR® BAS® 358 to płyta wykonana na bazie włókien organicznych 
połączonych NBR. Zalecana przy niższych parametrach szczególnie na in-
stalacje wody i powietrza; jest to najbardziej ekonomiczny materiał z grupy 
materiałów SPETOBAR® BAS®.

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

WYSOKOJAKOŚCIOWE  
USZCZELNIENIA  
WŁÓKNISTO-ELASTOMEROWE
SPETOBAR® BAS®

WYSOKOJAKOŚCIOWE  
USZCZELNIENIA  
WŁÓKNISTO-ELASTOMEROWE
SPETOBAR® BAS®
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Parametry pracy

T (°C) -10 ÷ +1300 700*

Pmax (bar) 40 0.5*

Qmax (MPa) 120 1*

IZOLACJE I USZCZELNIENIA 
TERMOODPORNE
SPETOTERM® TUI

IZOLACJE I USZCZELNIENIA 
TERMOODPORNE
SPETOTERM® TUI

Informacje ogólne

Przeznaczenie:
przemysł energetyczny, rafineryjny, ciepłowniczy, meta-
lurgiczny, koksowniczy, hutnictwo szkła, papierniczy, 
stoczniowy, ciepłowniczy, chemiczny; uszczelnienia 
SPETOTERM® TUI wykorzystywane są do uszczelniania 
bezciśnieniowych instalacji powietrza, pyłu węglowego, 
instalacji spalinowych, drzwi pieców i pokryw w komorach 
kotłowych, palników, a więc wszędzie tam, gdzie występują 
wysokie temperatury, ale bez ciśnienia; SPETOTERM® se-
ria TUI 800 wykorzystywany jest także do uszczelnienia 
mediów utleniających jak trójtlenek siarki, kwas azo-
towy itp. w  instalacjach ciśnieniowych; uszczelki SPE-
TOTERM® TUI posiadają bardzo wysoką chemoodporność 
i ognioodporność.

Wykonania specjalne:
• sznury TUI 50 w wykonaniu z impregnacją grafitową 

lub z PTFE w celu podniesienia szczelności
• nośnik w kształcie pierścienia centrującego
• nośniki metalowe wykonane ze specjalnie dobranych 

materiałów np. stopów niklu
• uszczelki pełnopowierzchniowe z otworami na śruby
• wykonanie nośnika z elementami ułatwiającymi montaż 

takimi jak klamry, haki, uszy 
• kształtki z materiału TUI 820 jako elementy 

elektroizolacyjne.

Zamawianie:
• dla uszczelek wg EN 1514-1, DIN 2690, DIN 2691, DIN 2692,  

ISO 7483 podać oznaczenie, grubość, DN, PN, dla norm EN  
i ISO typ (np. IBC, FF, TG lub SR wg EN 1514-1), nr normy; przykład: 
SPETOTERM® TUI 831 gr. 2 mm, DN 50 PN 40, IBC, EN 1514-1,

• dla uszczelek wg EN 12560-1 podać oznaczenie, grubość, DN, 
CLASS, typ, nr normy, przykład: SPETOTERM® TUI 831 gr. 2 mm,  
DN 50 CLASS 150, IBC, EN 12560-1,

• dla uszczelek wg ASME 16.21 podać oznaczenie, grubość, NPS, 
CLASS, nr normy, przykład: SPETOTERM® TUI 831 gr. 2 mm, NPS 2” 
CLASS 150, ASME 16.21,

• podać wymiary lub rysunek dla uszczelek nienormatywnych, 
ewentualnie szczególne wymagania np: „do tlenu”.

Wymiary standardowe:
Uszczelki płaskie: TUI 70, TUI 70I, TUI 810
• EN 1514-1
• EN 12560-1
• ISO 7483
• DIN 2690, DIN 2691, DIN 2692
• TUI 50 kwadrat 4÷50mm

W przypadku podania niepełnych danych zostaną dostarczone 
wykonania standartowe uszczelek:
• domyślna norma EN 1514-1 (DN i PN); EN 12560-1 (DN/NPS i CLASS)
• domyślny normatywny typ wymiarowy IBC
• domyślna grubość:  2 mm do DN 400 (NPS 16”) włącznie 

   3 mm od DN 450 (NPS 18”)
• domyślny PN/CLASS:  PN 10-40 do DN 80 włącznie
    PN 16 dla DN 100 i wyższych
    CLASS 150 dla wszystkich NPS

Oznaczenia Typ Opis

SPETOTERM® 
TUI 50 S

SPETOTERM® 
TUI 50 S75

SPETOTERM® 
TUI 50 C

SPETOTERM® 
TUI 50 C/R

SPETOTERM® 
TUI 50 C BIO

SPETOTERM® 
TUI 50 C/R 
BIO

SPETOTERM® TUI 50 to uszczelnienia w formie splatanego sznura 
(pakunku) o przekroju kwadratowym; wykorzystywany jako uszczelnienie 
drzwi pieców, uszczelnień płynnych metali w hutnictwie, przejść 
ognioodpornych rurociągów, uszczelnień ładowni okrętowych, dylatacji 
termicznych; uszczelnienia mogą być dodatkowo impregnowane grafitem 
lub PTFE; w zależności od wersji materiałowej wyróżniamy: TUI 50 S wł. 
szklane do 450°C; TUI 50 S75 wysokotemperaturowe włókno szklane do 
750°C, TUI 50 C włókno ceramiczne do 1000 (1200°C), TUI 50 C/R – 
włókno ceramiczne z drutem do 1000°C (1200°C); ze względu na aspekty 
ekologiczne uszczelnienie wykonane jest ze specjalnego włókna szklanego 
S 75 zyskuje coraz większą popularność. 

Wersje TUI 50 C BIO i TUI 50 C/R BIO wykonane są ze specjalnych 
włókien biodegradowalnych.

SPETOTERM® 
TUI 70 N110

SPETOTERM® 
TUI 70 IN110

SPETOTERM® 
TUI 70 IN120

SPETOTERM® 
TUI 70 JN120

Rodzina uszczelek SPETOTERM® TUI 70 I wykonana jest z zastosowaniem 
materiałów serii TUI 70, ale posiada wewnętrzny nośnik stalowy; uszczel-
nienie takie posiada wyższą stabilność mechaniczną zarówno w czasie 
eksploatacji jak i, co szczególnie istotne, podczas montażu; nośnik stalowy 
pozwala także wykonać uszczelkę w całości dla wymiarów przekraczają-
cych wielkość arkusza materiału uszczelniającego, w zależności od użyte-
go materiału produkuje się uszczelnienia typu TUI 70 IN110 (do 1100°C), 
TUI 70 IN120 (do 1200°C). W standardowym wykonaniu nośnik wykonu-
je się z blachy węglowej, płaskiej (typ I) lub falistej (typ J). 

Dostępne sa także wersje TUI 70 BIO wykonane ze specjalnych włókien 
biodegradowalnych.

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt
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Oznaczenia Typ Opis

SPETOTERM® 
TUI 810

SPETOTERM® 
TUI 810 I

SPETOTERM® 
TUI 811 I

SPETOTERM® TUI 810 to materiał podatny, łatwo formowalny, wykonany 
z płytek flogopiu, wiązanych specjalnym lepiszczem silikonowym, 
materiał wolny od włókien; główne zastosowania to ciągi spalinowe, 
uszczelnienia pieców do obróbki cieplnej, ale także na płynne media 
silnie utleniające oraz osłony żaroodporne; materiał jest obrabialny przez 
sztancowanie, cięcie gilotyną lub nożem; często stosowany jako uszczelka 
pełnopowierzchniowa; standardowa grubość 1 mm, osiągalne także 2,0; 
3,0 mm; typowy wymiar arkusza 1000x1000 mm; dla wymiarów powyżej 
1000 mm, zalecana forma dostawy uszczelki to uszczelka na nośniku 
stalowym TUI 810 I, elementy miękkie uszczelki mogą wówczas być 
wykonane z segmentów; zalecana temperatura pracy do 750°C.

SPETOTERM® 
TUI 810 J 

SPETOTERM® 
TUI 811 J

Uszczelnienie SPETOTERM® TUI 810 J wykonane w sposób zbliżony do 
TUI 810 I, ale jako nośnik stalowy wykorzystana jest wkładka stalowa 
falista, która podnosi powrót elastyczny, zapewnia lepsze doformowanie 
do błędów kształtu i położenia przylg; wkładka falowana powoduje także 
korzystne spiętrzenie naprężeń w obszarach odpowiadających szczytom 
fal, co poprawia efekty szczelnościowe; grubość pofalowanej wkładki 
stalowej 1,5 mm; także i w tym wypadku, nośnik może ułatwić wykonanie 
uszczelki segmentowej o wymiarze ponad 1000 mm. 

SPETOTERM® 
TUI 830

SPETOTERM® TUI 830 to typowy materiał na uszczelki wyposażony 
w blachę spiczasto-perforowaną wykonaną ze stali nierdzewnej; płytki 
miki powiązane specjalnym lepiszczem wykazują niemal absolutną odpor-
ność na media silnie utleniające jak HNO3 lub H2SO4 nawet w podnie-
sionych temperaturach; wkładka ze stali nierdzewnej podnosi własności 
wytrzymałościowe tworzywa, ogranicza jednak zakres jego stosowania do 
ok. 650°C; dla osiągnięcia lepszych własności szczelnościowych zalecane 
jest wykonanie z obrzeżem stalowym lub srebrnym (TUI 831).

SPETOTERM® 
TUI 910

SPETOTERM® 
TUI 910 I

SPETOTERM® 
TUI 911 I

SPETOTERM® TUI 910 to ceramiczny materiał uszczelniający na bazie 
wermikulitu z dodatkiem wysokotemperaturowych wypełniaczy. Może być 
stosowany w formie uszczelki płaskiej o dowolnym kształcie i wymiarach. 
Posiada bardzo wysoką odporność chemiczną w tym na media utlenia-
jące, tym samym jest niezastąpiony w tych aplikacjach, gdzie nie można 
zastosować grafitu z uwagi na jego utlenianie w wysokich temperaturach. 
Ognioodporny. Posiada dobrą szczelność gazową w porównaniu do tra-
dycyjnych materiałów ceramicznych na bazie glinokrzemianów, w tym 
miki.

USZCZELNIENIA  
DEDYKOWANE

IZOLACJE I USZCZELNIENIA 
TERMOODPORNE
SPETOTERM® TUI

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH
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Code Typ Opis

SPETORING® 
RQE

Uszczelnienie dysku w przepustnicach na wysokie parametry, wykonane jako 
pełny metalowy pierścień, bądź jako laminat metalowo-grafitowy. Osiągalny 
zarówno jako uszczelnienie do zabudowy w korpusie, jak i do organu 
zamykającego.
Wymiary i materiały dobierane zgodnie z zapytaniem.

Uszczelnienie RQE i RTE jest produkowane do średnic 1200 mm. 
Osiągalna jakość powierzchni uszczelniającej Ra=1,6. Standardowe 
materiały do produkcji SPETEORING® RQE, SPETORING® RDE 
i SPETEORING® RTE to stal austenityczna (304, 316L, 321 itp.), duplex, 
C 276 i inne zgodne z zamówieniem. Jako materiał grafitowy używane są 
folie Sigraflex.

SPETEORING® RQE, SPETORING® RDE i  SPETEORING® RTE są 
konstruowane do konkretnych typów przepustnic i zwykle są wykonywane 
według dokumentacji dostarczonej przez producenta armatury.
W sytuacjach wyjątkowych, SPETECH może w oparciu o pomiary geometrii 
korpusu armatury, odtworzyć konstrukcję uszczelnienia.
W przypadku konstrukcji laminatowej zwykle stosowane są 3 lub 4 przekładki, 
jakkolwiek przy dużych przelotach liczba ta może wzrosnąć do 12. Grubość 
folii grafitowej zwykle zawiera się w granicach między 0,3 a 1,0 mm.

Opcje konstrukcyjne:
– pełny pierścień metalowy do zabudowy w dysku,
– laminowany pierścień metalowy do zabudowy w dysku,
– pełny pierścień metalowy do zabudowy w korpusie,
– laminowany pierścień metalowy do zabudowy w dysku.

SPETORING® 
RTE

Code Typ Opis

SPETORING® 
RDE

Uszczelnienie RDE do przepustnic z podwójnym mimośrodem wykonywane 
jest do średnic 3000 mm. Przy czym dla średnic powyżej 800  mm 
rekomenduje się wzmocnienie laminatu nitami. 

SPETORING® 
RUE

Pierścień surowy RUE przygotowany jest do dalszej obróbki u Klienta.

SPETORING® 
RLS

SPETORING® RLS jest to specjalne, elastycznie ukształtowane 
uszczelnienie metalowe. Uszczelki RLS to rozwiązanie alternatywne 
do uszczelek RDE, RTE i RQE przedstawionych powyżej. Jest to 
opcjonalne rozwiązanie stosowane w zaworach odcinających. Kształt 
przekroju RLS może być osiągnięty przez wyginanie albo obróbkę 
mechaniczną. Sprężystość, wytrzymałość mechaniczna i inne cechy mogą 
być modyfikowane przez cechy konstrukcyjne i szeroki wybór z wielu 
dostępnych materiałów.
SPETORING® RLS jest zwykle montowany w korpusie zaworu i zapewnia 
odporność na erozję z powodu braku wewnątrz jakiegokolwiek miękkiego 
materiału. Dodatkowo w niektórych wariantach konstrukcyjnych, uszczelka 
RLS działa z dużo większym powrotem elastycznym. Takie cechy czynią 
to rozwiązanie bardzo przydatnym do pracy przy wysokich lub/i często 
zmieniających się ciśnieniach i temperaturze.
Szczegóły techniczne SPETORING® RLS (konstrukcja, kształt, użyty 
materiał, dodatkowe pokrycie powierzchni) zawsze są ustalane między 
Spetech a producentem armatury. Rozwiązanie to dostarczamy dla 
zaworów o rozmiarach aż do DN3000 (lub odpowiednio 120”).

USZCZELNIENIA WEWNĘTRZNE 
PRZEPUSTNIC
SPETORING® RDE, RUE, RLS

USZCZELNIENIA WEWNĘTRZNE 
PRZEPUSTNIC
SPETORING® RQE, RTE 

USZCZELNIENIA DEDYKOWANEUSZCZELNIENIA DEDYKOWANE

Ty
p

e 
of

 s
of

t 
m

a
te

ria
l 

Ex
p

a
nd

e
d

 g
ra

p
hi

te
 S

ig
ra

fle
x 

 C

Ex
p

a
nd

e
d

 g
ra

p
hi

te
 S

ig
ra

fle
x 

 Z

Ex
p

a
nd

e
d

 g
ra

p
hi

te
  

Si
g

ra
fle

x 
ZX

Ex
p

a
nd

e
d

 g
ra

p
hi

te
  

Si
g

ra
fle

x 
A

PX

Ex
p

a
nd

e
d

 g
ra

p
hi

te
  

Si
g

ra
fle

x 
A

PX
2

(n
uc

le
a

r 
p

ur
ity

)

(s
ta

nd
a

rd
 p

ur
ity

)

Su
lp

hu
r 

co
nt

en
t 

A
d

d
iti

ve
s

C
a

rb
on

 
co

nt
en

t
C

hl
or

id
e 

co
nt

en
t 

Ta
b

.2
 C

o
m

m
o

n
 s

o
ft

 m
a

te
ri

a
ls

 u
se

d
 f

o
r 

la
m

in
a

te
s 

Fi
g

.1
 S

h
a

p
e
s 

a
n

d
 c

o
n

to
u

rs
 o

f 
e
cc

e
n

tr
ic

 s
e
a

ls
D

ou
b

le
-e

cc
en

tr
ic

 s
ea

ls

Tr
ip

le
-e

cc
en

tr
ic

 s
ea

ls
 w

ith
 e

lli
p

tic
a

l o
ut

lin
e

Tt
rip

le
-e

cc
en

tr
ic

 s
ea

ls
 w

ith
 c

irc
ul

a
r 

ou
tli

ne

O
th

er
 s

of
t 

m
at

er
ia

ls
 o

n 
re

qu
es

t

≥9
8

≥9
9,

85

≥9
8

≥9
8

≥9
8

≤2
5

≤1
0

≤2
0

≤2
5

≤2
5

<
30

0

<
30

0

<
30

0

<
30

0

<
30

0

C
o

rr
o

si
o

n 
In

hi
b

ito
r 

O
xi

d
a

tio
n 

In
hi

b
ito

r 
Im

p
ro

ve
d

 
O

xi
d

a
tio

n 
in

hi
b

ito
r 

SP
ET

EC
H

  
Sp

. 
z 

o
.o

.
u

l.
 S

zy
p

ró
w

 1
7

, 
4

3
-3

8
2

 B
ie

ls
ko

-B
ia

ła
, 

P
o

la
n

d
Te

l.
  

+
 4

8
 3

3
 8

1
8

 4
1

 3
6

, 
w

w
w

.s
p

e
te

c
h

.c
o

m
.p

l

Ty
p

e 
of

 s
of

t 
m

a
te

ria
l 

Ex
p

a
nd

e
d

 g
ra

p
hi

te
 S

ig
ra

fle
x 

 C

Ex
p

a
nd

e
d

 g
ra

p
hi

te
 S

ig
ra

fle
x 

 Z

Ex
p

a
nd

e
d

 g
ra

p
hi

te
  

Si
g

ra
fle

x 
ZX

Ex
p

a
nd

e
d

 g
ra

p
hi

te
  

Si
g

ra
fle

x 
A

PX

Ex
p

a
nd

e
d

 g
ra

p
hi

te
  

Si
g

ra
fle

x 
A

PX
2

(n
uc

le
a

r 
p

ur
ity

)

(s
ta

nd
a

rd
 p

ur
ity

)

Su
lp

hu
r 

co
nt

en
t 

A
d

d
iti

ve
s

C
a

rb
on

 
co

nt
en

t
C

hl
or

id
e 

co
nt

en
t 

Ta
b

.2
 C

o
m

m
o

n
 s

o
ft

 m
a

te
ri

a
ls

 u
se

d
 f

o
r 

la
m

in
a

te
s 

Fi
g

.1
 S

h
a

p
e
s 

a
n

d
 c

o
n

to
u

rs
 o

f 
e
cc

e
n

tr
ic

 s
e
a

ls
D

ou
b

le
-e

cc
en

tr
ic

 s
ea

ls

Tr
ip

le
-e

cc
en

tr
ic

 s
ea

ls
 w

ith
 e

lli
p

tic
a

l o
ut

lin
e

Tt
rip

le
-e

cc
en

tr
ic

 s
ea

ls
 w

ith
 c

irc
ul

a
r 

ou
tli

ne

O
th

er
 s

of
t 

m
at

er
ia

ls
 o

n 
re

qu
es

t

≥9
8

≥9
9,

85

≥9
8

≥9
8

≥9
8

≤2
5

≤1
0

≤2
0

≤2
5

≤2
5

<
30

0

<
30

0

<
30

0

<
30

0

<
30

0

C
o

rr
o

si
o

n 
In

hi
b

ito
r 

O
xi

d
a

tio
n 

In
hi

b
ito

r 
Im

p
ro

ve
d

 
O

xi
d

a
tio

n 
in

hi
b

ito
r 

SP
ET

EC
H

  
Sp

. 
z 

o
.o

.
u

l.
 S

zy
p

ró
w

 1
7

, 
4

3
-3

8
2

 B
ie

ls
ko

-B
ia

ła
, 

P
o

la
n

d
Te

l.
  

+
 4

8
 3

3
 8

1
8

 4
1

 3
6

, 
w

w
w

.s
p

e
te

c
h

.c
o

m
.p

l

Ty
p

e 
of

 s
of

t 
m

a
te

ria
l 

Ex
p

a
nd

e
d

 g
ra

p
hi

te
 S

ig
ra

fle
x 

 C

Ex
p

a
nd

e
d

 g
ra

p
hi

te
 S

ig
ra

fle
x 

 Z

Ex
p

a
nd

e
d

 g
ra

p
hi

te
  

Si
g

ra
fle

x 
ZX

Ex
p

a
nd

e
d

 g
ra

p
hi

te
  

Si
g

ra
fle

x 
A

PX

Ex
p

a
nd

e
d

 g
ra

p
hi

te
  

Si
g

ra
fle

x 
A

PX
2

(n
uc

le
a

r 
p

ur
ity

)

(s
ta

nd
a

rd
 p

ur
ity

)

Su
lp

hu
r 

co
nt

en
t 

A
d

d
iti

ve
s

C
a

rb
on

 
co

nt
en

t
C

hl
or

id
e 

co
nt

en
t 

Ta
b

.2
 C

o
m

m
o

n
 s

o
ft

 m
a

te
ri

a
ls

 u
se

d
 f

o
r 

la
m

in
a

te
s 

Fi
g

.1
 S

h
a

p
e
s 

a
n

d
 c

o
n

to
u

rs
 o

f 
e
cc

e
n

tr
ic

 s
e
a

ls
D

ou
b

le
-e

cc
en

tr
ic

 s
ea

ls

Tr
ip

le
-e

cc
en

tr
ic

 s
ea

ls
 w

ith
 e

lli
p

tic
a

l o
ut

lin
e

Tt
rip

le
-e

cc
en

tr
ic

 s
ea

ls
 w

ith
 c

irc
ul

a
r 

ou
tli

ne

O
th

er
 s

of
t 

m
at

er
ia

ls
 o

n 
re

qu
es

t

≥9
8

≥9
9,

85

≥9
8

≥9
8

≥9
8

≤2
5

≤1
0

≤2
0

≤2
5

≤2
5

<
30

0

<
30

0

<
30

0

<
30

0

<
30

0

C
o

rr
o

si
o

n 
In

hi
b

ito
r 

O
xi

d
a

tio
n 

In
hi

b
ito

r 
Im

p
ro

ve
d

 
O

xi
d

a
tio

n 
in

hi
b

ito
r 

SP
ET

EC
H

  
Sp

. 
z 

o
.o

.
u

l.
 S

zy
p

ró
w

 1
7

, 
4

3
-3

8
2

 B
ie

ls
ko

-B
ia

ła
, 

P
o

la
n

d
Te

l.
  

+
 4

8
 3

3
 8

1
8

 4
1

 3
6

, 
w

w
w

.s
p

e
te

c
h

.c
o

m
.p

l



066 067 w w w. s p e t e c h . c o m . p lK A T A L O G  P R O D U K T Ó W

Code Typ Opis

SSA 10 Typ SSA 10 to uszczelnienie wykonane z czystego PTFE lub grafitu 
laminowanego stalą nierdzewną.

SSA 11 Typ SSA 11 to odmiana uszczelnienia SSA 10 dodatkowo wyposażona 
w zewnętrzny pierścień stalowy chroniący przed wyciskaniem.

SSA 20 Uszczelnienie SSA 20 z pierścieniem stalowym. Dzięki swojej konstrukcji 
uszczelnia zarówno kulę zaworu, jak i siedzisko względem korpusu.

Code Typ Opis

SSA 30 Wykonane na bazie miękkich materiałów dobieranych indywidualnie do 
parametrów roboczych i medium bez oprawy lub zintegrowane z oprawą. 
Wymiary i materiały do uzgodnienia. 

Typy:
− uszczelnienie z PTFE;
− uszczelnienie grafitowo/PTFE;
− uszczelnienie metalowe;
− uszczelnienie metalowo-grafitowe;
− uszczelnienie z elastycznego grafitu prasowanego, zbrojonego.

SSA 40 Typ SSA 40 to uszczelnienie z wzmocnieniem zewnętrznym, zabezpiecza-
jącym przed płynięciem miękkiego materiału uszczelniającego.

SSA 50 Uszczelnienie z innego materiału uszczelkarskiego wzmocnione zewnętrz-
nym pierścieniem stalowym.

SSA 60 SSA 50 to indywidualnie dostosowana oprawa do zaworu pozwalająca na 
uzyskanie szczelności bez konieczności zmiany konstrukcyjnej w zaworze.

USZCZELNIENIA ZAWORÓW 
KULOWYCH

USZCZELNIENIA ZAWORÓW 
KULOWYCH

metal laminowany grafitPTFE inne materiały

USZCZELNIENIA DEDYKOWANEUSZCZELNIENIA DEDYKOWANE
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Oznaczenia Typ Opis

SPETOMET® MWK® 28 / 
SPETOGRAF® GUS® 10

Uszczelki podwójne SPETOSPIR® MWK® 28/SPETOGRAF® GUS® 10 
i  SPETOSPIR® MWK® 50/SPETOSPIR® SWZ zapewniają najwyższą 
niezawodność, szczególnie w urządzeniach z płaszczem ogrzewanym lub 
chłodzonym.

SPETOMET® MWK® 50 /  
SPETOSPIR® SWZ

USZCZELKI PODWÓJNE

Oznaczenia Typ Opis

GRAFMET® 
960

GRAFMET® 
962

GRAFMET® 
970

GRAFMET® 
972

GRAFMET® 
960 R 

GRAFMET® 
971

Specjalną odmianą pierścieni grafitowych są uszczelki GRAFMET® 960. 
Pierścienie te wykonane są z ekspandowanego grafitu. Profil pierścieni jest 
specjalnie ukształtowany do pokryw samodoszczelniających. Pierścienie 
te są wzmocnione poprzez laminowanie folią ze stali austenitycznej, 
umożliwiającą pracę w armaturze wysokociśnieniowej.

Pierścienie te dodatkowo wyposażone zostały w okuwki metalowe 
wykonane z blachy stalowej o grubości 0,5 mm poprzez kształtowanie 
plastyczne. Dla armatury o nieprognozowanych luzach należy stosować 
pierścienie GRAFMET® 972 M o  znacznie grubszych, zwykle 1,5 lub 
2 mm, toczonych okuwkach, zapobiegających wciskaniu grafitu w szczeliny.

TRANSFLEX® 
**

TRANSFLEX® to rozwiązanie specjalne, do wielkogabarytowych komór 
dławnicowych. Zawiera dzielone pierścienie o zmiennej średnicy, które 
umożliwiają kompensowanie nawet dużych luzów na istniejącej armaturze 
lub aparatach. Stosowane także do komór o znacznej owalizacji, 
wynikającej z  eksploatacji w wysokich temperaturach w armaturze 
wysokoparametrowej dużych przelotów, aparatach i wymiennikach ciepła 
pod pokrywy samodoszczelniające. Element miękki może być dostarczony 
w formie formowanego pierścienia grafitowego np: TRANSFLEX® 
960/970 lub pakunku splatanego np.: TRANSFLEX® 880.

USZCZELNIENIA POKRYW  
SAMODOSZCZELNIAJĄCYCH
GRAFMET® 900 SERIES

USZCZELNIENIA DEDYKOWANEUSZCZELNIENIA DEDYKOWANE
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TypSchemat

BEZ YY4

Z YY4

USZCZELNIENIE YY4

USZCZELKI  
PRZEGRÓD POZIOMYCH  
W WYMIENNIKACH CIEPŁA
SPETOMET® YY

USZCZELKI WYMIENNIKÓW  
PŁYTOWYCH

Uszczelki elastomerowe wklejane, z klipsami itd., elementy elastyczne, 
oraz płyty metalowe do płytowych wymienników ciepła producentów: ALFA 
LAVAL, APV, ARSOPI, BARRIQUAND, BELL & GOSSETT, CETETHERM, 
CIAT, CORBLIN, DONGHWA, FISCHER, FIORINI, DMS FUNKE, GEA, 
HISAKA, ITT STANDARD, IWAI, KAPP, KRASHING, MUELLER, NAGEMA, 
PASILAC, POLARIS, REHEAT, SCHMIDT, SENTRY Eg., SONDEX, SORDI, 
SILKEBORG, SWEP, TRANTER, THERMALINE, TETRA PAK, VICARB. 
Oferujemy elementy w jednostkowych ilościach oraz jako komplety 
do całego wymiennika. Wykonujemy kompleksowe usługi regeneracji 
wymienników.

Usługa regeneracji wymienników obejmuje w zależności od potrzeb:

• przegląd

• czyszczenie ciśnieniowe

• czyszczenie chemiczne

• wymianę uszczelek, płyt, innych elementów

• montaż

• ochronę antykorozyjna

• próbę ciśnieniową

• transport

• inne

WKLEJANE

Z KLIPSEM

Dostępne typy uszczelnienia Spetech YY

YY1 YY2 YY3 YY4

H
-2

H-2

B+1

L

Uszczelnienie przegród wzdłużnych w wymiennikach ciepła YY4 ma za 
zadanie poprawę warunków wymiany ciepła wymienników, prowadzącą 
w rezultacie do optymalizacji konstrukcyjnej, a więc obniżenia nakładów 
inwestycyjnych. Można także uszczelnienia stosować do już istniejących 
wymienników bez konieczności ich adaptacji, dzięki czemu podnosi się 
ich sprawność. Uszczelnienia te mają wpływ na warunki wymiany ciepła 
w dwojaki sposób: 

– obniżają stratę objętościową między sąsiadującymi biegami czyli bloku-
ją szkodliwy przepływ czynnika przez szczelinę między płaszczem a prze-
grodą wzdłużną,

– sprawiają , że prędkość czynnika w przestrzeni międzyrurowej się ponosi, 
przez co polepszają się warunki wnikania ciepła (porównaj THEMA V-.9-3).

O ile przy niskich i średnich temperaturach czynnika można zastosować 
elastomerowe uszczelnienie tej przegrody wzdłużnej, to w przypadku 
mediów o temperaturach powyżej temperatury odporności elastomerów 
(ta jest różna w zależności od typu elastomeru i rodzaju medium) należy 
stosować uszczelnienia metalowe, takie właśnie jak SPETECH YY4.

Opis Opis

USZCZELNIENIA DEDYKOWANEUSZCZELNIENIA DEDYKOWANE
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Oznaczenia Typ Opis

SPETOACTIV®  
R-O

Uszczelka SPETOACTIV® R-O (tzw. o-ring metalowy) używana jest w połą-
czeniach o wysokiej sztywności i wysokich wymaganiach szczelnościowych; 
uszczelnienie może być dostarczane w wymiarze do 5000 mm; jest przyjazne 
przy montażu; dodatkowo można nanieść pokrycie z PTFE, srebra, ołowiu, 
które ułatwia formowanie na przyldze; wykonywany w wersji bez ciśnienia 
wewnętrznego oraz z ciśnieniem wewnętrznym dla podniesienia nacisków 
kontaktowych, wykonywany w wielu wersjach materiałowych i wymiarowych; 
może pracować (przy poprawnie dobranych wymiarach gniazd) zarówno przy 
ciśnieniu wewnętrznym jak i zewnętrznym; SPETOACTIV® R-O może praco-
wać także w zamku trójkątnym i uszczelniać równocześnie trzy powierzchnie.

SPETOACTIV®  
R-C

Uszczelka SPETOACTIV® R-C (tzw. C-ring metalowy) jest jednym 
z najpopularniejszych typów metalowej uszczelki aktywnej wykonywanej 
w średnicach do 3000 mm; jest używana także do przylg z błędem 
płaskości; wykonana w wielu odmianach materiałowych, wymiarowych 
oraz z różnymi powłokami; uszczelnienie (w zależności od materiału) 
może pracować do 870°C i 170 MPa; posiada stosunkowo wysoki powrót 
elastyczny; w zależności od kierunku obciążenia należy dobrać właściwą 
postać konstrukcyjną, gdyż C-ringi mają działanie kierunkowe.

SPETOACTIV®  
R-CS

Uszczelka SPETOACTIV® R-CS (tzw. C-ring metalowy ze sprężyną) posia-
da wewnętrzną sprężynę podnoszącą naciski wstępne, a przez to szczel-
ność i możliwość pracy zarówno przy niskich, jak i bardzo wysokich ciśnie-
niach; charakteryzuje się trwałym, wysokim powrotem elastycznym.

SPETOACTIV®  
R-U

SPETOACTIV®  
R-UM

Uszczelka SPETOACTIV® R-U (tzw. U-ring metalowy) jest uszczelnieniem 
o zdolności pracy przy niskich naprężeniach wstępnych, posiadająca duży 
powrót elastyczny, zdolność kompensacji błędów kształtu przylg, a więc 
mogąca pracować w połączeniach o niskiej sztywności; wykonana w wielu 
wersjach materiałowych do średnicy 1200 mm, generalnie dostarczana 
bez pokrycia; zdolna do pracy w zależności od wersji materiałowej 
do 870°C i 80 MPa; podobnie jak R-C uszczelki R-U mają działanie 
kierunkowe, co trzeba uwzględnić przy doborze postaci konstrukcyjnej.

Parametry pracy

T (°C) -200 ÷ +870 260*

Pmax (bar) 10 000 350*

Qmax (MPa) nie zdefiniowano

Materiały SPETOACTIV® P

materiał koszulki min. temperatura °C max. temperatura °C

PTFE -250 200

PTFE + grafit -150 230

PTFE + MoS2 włókno szklane -150 260

PTFE +60% brąz -150 290

PTFE + węgiel -150 270

Materiały SPETOACTIV® R

materiał koszulki dostępne typy max. temperatura °C

304 R-0 430

316 R-0 430

321 R-0 430

347 R-0 430

Alloy 718 R-C, R-E, R-0, R-U 650

Alloy C276 R-C 760

Waspaloy R-C, R-E, R-U 870

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

AKTYWNE USZCZELKI  
METALOWE I PTFE
SPETOACTIV® R, P

AKTYWNE USZCZELKI  
METALOWE I PTFE
SPETOACTIV® R, P

Informacje ogólne

Zamawianie:
• podać wymiary zabudowy oraz warunki pracy 

uszczelnienia. Oznaczenie, materiał i wymiary są 
dobierane indywidualnie.

Dostępność:
• na kołnierze zgodnie z AS 1895
• wg standardów wojsk USA MS 9141, MS 9142÷9205, 

MS 9371÷MS9376

Przeznaczenie:
uszczelnienia metalowe SPETOACTIV® są stosowane w ekstremalnie trud-
nych warunkach pracy przy ograniczonej przestrzeni zabudowy (wynikają-
cych z ograniczenia dla masy lub wymiarów połączenia) lub przy najwyższych 
wymaganiach niezawodności; są to konstrukcje lotniczych silników odrzu-
towych, silników rakietowych, energetyka jądrowa, przemysł wiertniczy; 
uszczelnienia SPETOACTIV® na bazie PTFE z dodatkowym metalowym ele-
mentem sprężystym wykorzystywane są w miejsce o-ringów elastomerowych 
w uszczelnieniach tłoczysk, w pompach nurowych, armaturze, w uszczel-
nieniach mechanicznych, a także w uszczelnieniach spoczynkowych, gdzie 
ze względu na temperaturę, środowisko chemiczne, wielkość lub prędkość 
wzajemnych przemieszczeń, wymagane są rozwiązania o wyższej nieza-
wodności; uszczelnienia aktywne z PTFE pojawiają się także w aplikacjach 
spoczynkowych, gdyż stawiają niższe wymagania w stosunku do powierzchni  
przylgowych niż ich metalowe odpowiedniki. Wszystkie uszczelnienia  
SPETOACTIV® wymagają zabudowy w specjalnie przygotowanym gnieździe 
lub zastosowania adaptora.

* – jeśli wskazana wartość jest przekroczona prosimy o kontakt
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Oznaczenia Typ Opis

SPETOACTIV®  
P-20

Uszczelka SPETOACTIV® P-20 jest uszczelnieniem wykonanym z PTFE 
(lub modyfikowanego PTFE) ze specjalną sprężyną stosowaną zarówno 
w aplikacjach statycznych, jak również quasistatycznych; używana do tem-
peratur w zależności od wersji materiałowej od -250 do +270°C i ciśnień 
55 MPa; uszczelka dzięki wewnętrznej sprężynie zachowuje powrót ela-
styczny, w związku z czym jest niewrażliwa na zmienne cykle obciążeń 
temperaturowych i ciśnieniowych; w wykonaniu specjalnym w miejsce 
sprężyny metalowej można zainstalować O-ring silikonowy zmniejszający 
przestrzeń martwą uszczelnienia; jest to uszczelnienie kierunkowe, którego 
postać należy dobrać do kierunku działania ciśnienia. 

SPETOACTIV®  
P-24

Uszczelka SPETOACTIV® P-24 jest zbliżona postacią konstrukcyjną do 
SPETOACTIV® P-20, lecz przeznaczona jest do wyższych ciśnień, stąd 
zmodyfikowany zarys części zewnętrznej; może być wykonana w wielu wer-
sjach modyfikowanego PTFE, stąd wynikający zakres temperatur pracy od 
-250°C do 270°C, ciśnienie maksymalne – 140 MPa.

SPETOACTIV®  
P-28

Uszczelka SPETOACTIV® P-28 stosowana jest w technologiach krioge-
nicznych do ciśnienia 35 MPa; jest to uszczelnienie ściśle spoczynkowe 
o dużym powrocie elastycznym; sprężyna dobrana jest w taki sposób, aby 
mogła kompensować skurcz termiczny materiału polimerowego; może być 
dostarczany w wielu opcjach materiałowych; dotarczany w wymiarze do 
1200 mm; przy doborze postaci konstrukcyjnej należy uwzględnić kieru-
nek działającego ciśnienia.

USZCZELNIENIA INSTALACJI  
PRZEMYSŁOWYCH

AKTYWNE USZCZELKI  
METALOWE I PTFE
SPETOACTIV® R, P
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Oznaczenie Opis Ściśliwość
ASTM F36

Powrót elastyczny
ASTM F36

Temperatura °C

od do

FG-C Sigraflex C grafit, 
C>98,00%

40÷50 10÷15 -200 550

FG-N Sigraflex Z grafit, 
C>99,85%

40÷50 10÷15 -200 550

FG-APX
FG-APX2

Sigraflex APX, APX2 grafit 
z inhibitorem utleniania, 
C>98,00%

40÷50 10÷15 -200 650

TUI 810 Mika 20÷25 35÷40 -200 750

TUI 910 Wermikulit 30÷40 10÷15 -200 950

PTFE Poli-Tetra-Fluoro-Etylen 10÷15 45÷55 -250 260

ePTFE Ekspandowany Poli-Tetra-
Fluoro-Etylen

50÷60 15÷20 -250 260

AFM (BAS) Bezazbestowy materiał 
włóknisto-elastomerowy

5÷15 5÷15 -50 150

MATERIAŁY NIEMETALOWE

STANDARDOWE MATERIAŁY

INFORMACJE OGÓLNE
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Nazwa EN DIN UNS

Stale węglowe
Stal węglowa 235 S235JR 1.0037

Stal węglowa 235 S235JRG2 1.0038

Stal węglowa 355 P355NL1 1.0566

Soft Iron (e.g. Armco) M2 1.1003

Stale kwasoodporne
Stal kwasoodporna 304 X5CrNi18-10 1.4301 S30400

Stal kwasoodporna 304H X6CrNi18-10 1.4948 S30409

Stal kwasoodporna 304L X2CrNi19-11 1.4307 S30403

Stal kwasoodporna 316 X5CrNiMo17-12-2 1.4401 S31600

Stal kwasoodporna 316H X6CrNiMoB17-12-2  1.4919 S31609

Stal kwasoodporna 316L X2CrNiMo17-12-2 1.4404 S31603

Stal kwasoodporna 316L NAG (Nitric Grade) X1CrNi25-21 1.4335 S31002

Stal kwasoodporna 316L UG (Urea Grade) X2CrNiMo18-14-3 1.4435 S31603

Stal kwasoodporna 317L X2CrNiMo18-14-4 1.4438 S31703

Stal kwasoodporna 904L X1NiCrMoCu25-20-5 1.4539 N08904

Stal kwasoodporna 321 X6CrNiTi18-10 1.4541 S32100

Stal kwasoodporna 321H X12CrNiTi18-9 1.4878 S32109

Stal kwasoodporna 347 X6CrNiNb18-10 1.4550 S34700

Stal kwasoodporna 347H X8CrNiNb16-13  1.4961 S34709

Stal kwasoodporna 316Ti X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 S31635

Stal żaro- i kwasoodporna 309 X15CrNiSi20-12 1.4828 S30900

Stal kwasoodporna 410 X12Cr13 1.4006 S41000

Stal kwasoodporna 630 X5CrNiCuNb16-4 1.4542 S17400

Stal kwasoodporna 1815 X1CrNiSi18-15-4 1.4361 S30600

Nitronic 50 1.4565 S20910

Nitronic 60 S21800

Sanicro 28 X1NiCrMo31-27-4 1.4563 N08028

Alloy 31 X1NiCrMoCu32-28-7 1.4562 N08031

Stale typu Duplex
Stal Duplex F51 (2205) 318 LN X2CrNiMoN22-5-3 1.4462 S32205/S31803

Stal Duplex F53 (2507) X2CrNiMoN25-7-4 1.4410 S32750

Stal Duplex F55 (4501) X2CrNiMoCuWN25-7-4 1.4501 S32760

Stal Duplex 310Mo LN X2CrNiMoN25-2-2 1.4466 S31050

Stal Duplex LDX 2101 X2CrMnNiN22-5-2 1.4162 S32101

Stal Duplex EDX 2304 X2CrNiN23-4 1.4362 S32304

Stal Duplex LDX 2404 X2CrNiMnMoCuN21-5-3 1.4662 S82441

Stale do urządzeń ciśnieniowych
Stal A204 16Mo3 1.5415

Stal A182 F12 13CrMo4-5 1.7335

Stal A182 F5 12CrMo19-5 1.7362 

Stal A182 F22 10CrMo9-10 1.7380 

Stal 265 P265GH 1.0425

MATERIAŁY METALOWE MATERIAŁY METALOWE

STANDARDOWE MATERIAŁY STANDARDOWE MATERIAŁY

Nazwa EN DIN UNS

Stopy niklu
Alloy 200 Ni 99,2 2.4066 N02200

Alloy 201 Lc-Ni 99,2 2.4068 N02201

Alloy B-3 NIMo29Cr 2.4600 N10675

Alloy C-4 NiMo16Cr16Ti 2.4610 N06455

Alloy 20 2.4660 N08020

Alloy C-22 NiCr21Mo14W 2.4602 N06022

Alloy 59 NiCr23Mo16Al 2.4605 N06059

Alloy C-276 NiMo16Cr15W 2.4819 N10276

Alloy 400 NiCu 30 Fe 2.4360 N04400

Alloy 500 NiCu 30 Al 2.4375 N05500

Alloy 600 NiCr 15 Fe 2.4816 N06600

Alloy 601 NiCr23Fe15 2.4851 N06601

Alloy 617 NiCr23Co12Mo 2.4663 N06617

Alloy 625 NiCr22Mo9Nb 2.4856 N06625

Alloy 718 2.4668 N07718

Alloy X-750 2.4669 N07750

Alloy 800 (800H) X10NiCrAlTi32-20 1.4876 N08800

Alloy 825 NiCr21Mo 2.4858 N08825

Tytan
Ti Grade 1 Ti Gr1 3.7025 R50250

Ti Grade 2 Ti Gr2 3.7035 R50400

Ti Grade 5 Ti Gr5 3.7165 R56400

Ti Grade 7 Ti Gr7 3.7235 R52400

Ti Grade 12 Ti Gr12 3.7105 R53400

Inne
Miedź E-Cu 57 2.0060

Miedź SF-Cu 2.0090

Aluminum EN AW-AL 99,5 1050A

Cyrkon Zr 99.20 R60702

Tantal Ta 99.95 R05200

Tantal Ta 2.5W R05252

Srebro Ag 99.97 

Inne materiały na życzenie.
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Grupa 
produktów

Typ

F

G

M

R

3

9

11

3

3

5

11

5

5

1

7

9

1

32

2

1

1

7

4

10

12

4

4

6

6

6

2

8

10

2

4

8

TYPOWE KSZTAŁTY  
PRZEGRÓD

Grupa 
produktów

Typ

A

B

C

D

E

1

2

3

4

4

1

1

21

2

3

3

2

4

TYPOWE KSZTAŁTY  
PRZEGRÓD

3

9

5

11

1

7

4

10

6

12

2

8
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Oznaczenia ASME s.VIII AD-2000 
Merkblatt

DT-UC-90/WO-O/19

y
psi

y
MPa

m kOkD 
N/mm

k1 
mm

ơm 
MPa

ơr 

MPa
Wartość współczynnika „b” uszczelek o temperaturze

20°C 100°C 200°C 300°C 400°C

SP
ET

O
BA

R®

BAS® 340 4400 30,3 2,00 20,0bD 2,0bD 26,5 4,0 p0 1,0 1,4 1,8 – –

BAS® 341 5100 35,2 2,85 25,0bD 2,2bD 35,7 5,7 p0 1,0 1,4 1,8 – –

BAS® 340 I 5100 35,2 2,50 25,0bD 2,2bD 35,7 5,0 p0 1,0 1,4 1,8 – –

BAS® 341 I 5800 40,0 2,90 30,0bD 2,2bD 40,8 5,8 p0 1,0 1,4 1,8 – –

BAS® 300 3600 24,8 2,00 18,0bD 1,4bD 25,5 4,0 p0 1,0 1,4 1,8 – –

BAS® 370 3600 24,8 2,00 18,0bD 1,4bD 25,5 4,0 p0 1,0 1,4 1,8 – –

BAS® 380 2900 20,0 2,00 15,0bD 1,4bD 20,4 4,0 p0 1,0 1,4 1,8 – –

BAS® 390 2900 20,0 2,00 15,0bD 1,4bD 20,4 4,0 p0 1,0 1,4 1,8 – –

SP
ET

O
FL

O
N

®
 T

EX

TEX FGR 2800 19,3 2,50 24,5bD 2,5bD 19,7 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 – –

TEX FGR-R 2800 19,3 2,50 24,5bD 2,5bD 19,7 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 – –

TEX FGR-H 2800 19,3 2,50 24,5bD 2,5bD 19,7 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 – –

TEX FGR-F 2100 14,5 2,50 18,0bD 2,0bD 13,5 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 – –

TEX FGR-J 2100 14,5 2,50 18,0bD 2,0bD 13,5 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 – –

TEX DF 2500 17,2 1,50 22,0bD 1,6bD 18,3 3,0 p0 1,1 1,8 2,6 – –

TEX DE 2600 17,9 1,50 19,5bD 1,6bD 17,5 3,0 p0 1,1 1,8 2,6 – –

TEX DR 5000 34,5 3,75 30,0bD 3,0bD 35,5 7,5 p0 1,1 1,8 2,6 – –

TEX BG 2800 19,3 2,50 24,5bD 2,5bD 19,7 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 – –

G
O

RE
TM GORETM  seria 500, 600 2800 19,3 2,50 24,5bD 2,5bD 19,7 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 – –

GORETM GR 2800 19,3 2,50 24,5bD 2,5bD 19,7 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 – –

SP
ET

O
FL

O
N

®
 F

L FL 160 3800 26,2 2,75 25,0bD 1,5bD 26,5 5,5 p0 1,1 1,8 2,6 – –

FL 200 3800 26,2 2,75 25,0bD 1,5bD 26,5 5,5 p0 1,1 1,8 2,6 – –

FL 300 4000 16,5 2,50 27,0bD 1,3bD 30,0 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 – –

FL 160 J, FL 200 J,  
FL 300 J

2700 18,6 2,50 18,0bD 1,3bD 20,0 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 – –

FL – TF 3000 20,7 2,50 25,0bD 1,1bD 21,0 5,0 p0 1,1 1,6 1,8 – –

Oznaczenia ASME s.VIII AD-2000 
Merkblatt

DT-UC-90/WO-O/19

y
psi

y
MPa

m kOkD 
N/mm

k1 
mm

ơm 
MPa

ơr 

MPa
Wartość współczynnika „b” uszczelek o temperaturze

20°C 100°C 200°C 300°C 400°C

SP
ET

O
FL

O
N

®
 F

U
, 

FY

FU BAS® 300  
(FY BAS® 300)

3900 26,9 2,00 25,0bD 1,1bD 27,4 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 – –

FU BAS® 300 J
(FY BAS® 300 J)

3900 26,9 1,80 25,0bD 1,1bD 27,4 3,6 p0 1,1 1,8 2,6 – –

FU BAS® 340
(FY BAS® 340)

3900 26,9 2,07 25,0bD 1,1bD 27,4 4,1 p0 1,1 1,8 2,6 – –

FU BAS® 340 J
(FY BAS® 340 J)

3900 26,9 1,80 25,0bD 1,1bD 27,4 3,6 p0 1,1 1,8 2,6 – –

FU GUS® 10
(FY BAS® 10)

3900 26,9 2,00 25,0bD 1,1bD 27,4 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 – –

FU GUS® 20
(FY BAS® 20)

3900 26,9 2,00 25,0bD 1,1bD 27,4 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 – –

FU GUS® 40
(FY BAS® 40)

3900 26,9 2,00 25,0bD 1,1bD 27,4 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 – –

FU GUS® 10 J,  
FU GUS® 20 J,  
FU GUS® 40 J, 

3900 26,9 1,50 25,0bD 1,1bD 27,4 3,0 p0 1,1 1,8 2,6 – –

FU MWK® 50 3100 21,4 2,75 20,0bD 1,2bD 21,4 5,5 p0 1,0 1,1 1,1 – –

FU MPL® 11 2100 14,5 2,50 18,0bD 2,0bD 13,5 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 – –

F BAS® 301 4400 30,3 2,00 25,0bD 1,3bD 30,1 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 – –

F BAS® 341 4400 30,3 2,10 25,0bD 1,5bD 30,6 4,1 p0 1,1 1,8 2,6 – –

F BAS® 381 4400 30,3 2,00 25,0bD 1,3bD 30,1 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 – –

F GUS® 21 4400 30,3 2,00 25,0bD 1,3bD 30,1 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 – –

F GUS® 41 4400 30,3 2,00 25,0bD 1,3bD 30,1 4,0 p0 1,1 1,8 2,6 – –

PARAMETRY USZCZELNIEŃ PARAMETRY USZCZELNIEŃ
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SP
ET

O
G

RA
F®

GUS® 10 2600 17,9 2,00 10,0bD 2,0bD 18,3 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 10 I, GUS® 10 IZ 4400 30,3 2,00 15,0bD 2,0bD 30,9 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 20 2500 17,2 2,52 7,0bD 2,0bD 17,5 5,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 301 2600 17,9 2,54 16,0bD 2,2bD 18,3 5,1 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 311, GUS® 321, 
GUS® 32 Z1, GUS® 331 2600 17,9 2,08 15,0bD 2,0bD 18,3 4,2 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 30 I1,  
GUS® 30 IZ1 4400 30,3 2,00 30,0bD 2,2bD 20,4 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 31 I1,  
GUS® 31 IZ1,  
GUS® 31 J1

2200 15,2 3,51 20,0bD 2,2bD 15,3 5,5 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 40 2900 20,0 2,00 30,0bD 1,5bD 20,4 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 41, GUS® 42, 
GUS® 43

2300 15,9 1,78 15,0bD 2,0bD 16,2 3,6 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 41 I, GUS® 41 IZ 2900 20,0 2,00 30,0bD 1,5bD 20,4 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 50 3000 20,7 4,78 30,0bD 2,5bD 21,1 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 6602,  
GUS® 660 Z1,  
GUS® 6661,  
GUS® 666 Z1

3000 20,7 1,50 30,0bD 1,2bD 20,0 3,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 6701,  
GUS® 670 I1,  
GUS® 670 IZ1,  
GUS® 6801

4400 30,3 2,90 45,0bD 2,2bD 30,9 5,8 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 910,  
GUS® 920,  
GUS® 920 I,  
GUS® 922

7300 50,3 3,20 30,0bD 1,6bD 51,0 6,4 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

GUS® 960,  
GUS® 960 I,  
GUS® 970,  
GUS® 970 I,  
GUS® 972

4400 30,3 2,90 45,0bD 2,2bD 30,9 5,8 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

Oznaczenie ASME s.VIII AD-M B 7 DT-UC-90/WO-O/19

y
psi

y
MPa

m k0kD N/
mm

k1 
mm

ơm 
MPa

ơr 

MPa
Wartość współczynnika „b” uszczelek o temperaturze

20°C 100°C 200°C 300°C 400°C

1 takie same parametry należy stosować także do typów z dodatkowym oznaczenie „W” np. GUS® 31 W 
2 do obliczeń jako szerokość uszczelki należy wziąć szerokość części grafitowej, nie metalowej uszczelek 

1 szerokość czynna uszczelek bez nakładek metalowych wynika z ilości krawędzi uszczelki
2 szerokości czynne uszczelek z nakładkami grafitowymi i z PTFE winny być wyznaczone z uwzględnieniem ich 

szerokości, a nie liczby krawędzi
3 uszczelki SPETOSPIR® Standard zawierają zawsze wypełnienie grafitowe

Oznaczenie/materiał ASME s.VIII AD-M B 7 DT-UC-90/WO-O/19

y
psi

y
MPa

m kOkD N 
/ mm

k1 
mm

ơm 
MPa

ơr 

MPa
Wartość współczynnika „b” uszczelek o temperaturze

20°C 100°C 200°C 300°C 400°C

SP
ET

O
M

ET
®

 M
W

K
®

MWK® 010  
do MWK® 0282

w
 z

al
eż

no
śc

i  
od

 n
ak

ła
dk

i

grafit 2200 15,2 3,50 15,0bD 1,1bD 15,3 7,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

PTFE 2900 20,0 3,50 20,0bD 1,1bD 20,4 7,0 p0 1,0 1,1 1,1 – –

aluminium 5500 37,9 3,50 50,0bD 1,1bD 38,8 7,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

srebro 10 200 70,3 3,50 100bD 1,1bD 71,4 7,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

MWK® 050  
do MWK® 0652

w
 z

al
eż

no
śc

i  
od

 n
ak

ła
dk

i

grafit 2400 16,5 2,75 15,0bD 1,1bD 16,5 5,5 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

PTFE 3100 21,4 3,50 20,0bD 1,1bD 21,4 5,5 p0 1,0 1,1 1,1 – –

aluminium 5500 37,9 2,75 50,0bD 1,1bD 38,8 5,5 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

srebro 10 200 70,3 2,75 100bD 1,1bD 71,4 5,5 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

DRYFLEX®

w
 z

al
eż

no
śc

i  
od

 n
ak

ła
dk

i

grafit 2200 15,2 2,50 15,0bD 1,1bD 15,3 5,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

PTFE 2900 20,0 3,00 20,0bD 1,1bD 20,4 5,5 p0 1,0 1,1 1,1 – –

aluminium 5500 37,9 2,75 50,0bD 1,1bD 38,8 5,5 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

srebro 10 200 70,3 2,75 100bD 1,1bD 71,4 5,5 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

SP
ET

O
SP

IR
®

S, SW, SZ, SWZ

w
 z

al
eż

no
śc

i  
od

 w
yp

eł
ni

en
ia

grafit 4700 32,4 1,94 45,0bD 1,3bD 33,1 3,9 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

PTFE 5100 35,2 2,50 50,0bD 1,3bD 35,7 5,0 p0 1,0 1,1 1,1 – –

SP
ET

O
M

ET
®

 M
PL

®

MPL® 10

w
 z

al
eż

no
śc

i  
od

 n
ak

ła
dk

i

grafit 2600 17,9 6,00 15,0bD 1,2bD 18,7 12,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

PTFE 3900 26,9 6,00 20,0bD 1,2bD 27,4 2,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

MPL® 11 parametry zawarte są w tablicach odpowiednich standardów

MPL® 12 grafit, PTFE 2600 17,9 2,00 15,0bD 1,0bD 18,8 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

MPL® 121

w
 z

al
eż

no
śc

i  
od

 n
ak

ła
dk

i

grafit 2100 14,5 2,00 10,0bD 1,0bD 14,3 4,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

PTFE 2100 14,5 2,50 18,0bD 2,0bD 13,5 5,0 p0 1,1 1,8 2,6 – –

MPL® 20, 
MPL® 21, 
MPL® 23, 
MPL® 24,  
MPL® 23 I, 
MPL® 30, 
MPL® 31

w
 z

al
eż

no
śc

i  
od

 k
os

zu
lk

i

aluminium 4400 30,3 2,80 40,0bD 1,6bD 31,0 5,6 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

miedź, mosiądz 5200 35,9 2,80 50,0bD 1,6bD 36,5 5,6 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

żelazo, miękka stal 6100 42,1 3,00 60,0bD 1,6bD 42,7 6,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

stal stopowa, stopy niklu 8100 55,8 3,20 80,0bD 1,6bD 57,1 6,4 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

MPL® 26,  

MPL® 29

w
 z

al
eż

no
śc

i  
od

 k
os

zu
lk

i

aluminium 4400 30,3 2,80 40,0bD 1,6bD 31,0 5,6 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

miedź, mosiądz 5200 35,9 2,80 50,0bD 1,6bD 36,5 5,6 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

żelazo, miękka stal 6100 42,1 3,00 60,0bD 1,6bD 42,7 6,0 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

stal stopowa, stopy niklu 8100 55,8 3,20 80,0bD 1,6bD 57,1 6,4 p0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

PARAMETRY USZCZELNIEŃ PARAMETRY USZCZELNIEŃ
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INFORMACJE OGÓLNE

ESA/FSA Procedura instalacji uszczelki

Wyposażenie Do czyszczenia oraz dokręcania śrub wymaga się specjalnych narzędzi.Ponadto 
obowiązuje standardowe wyposażenie ochronne i zachowanie zasad bezpieczeństwa.
• Klucz dynamometryczny, naciągacz hydrauliczny lub innego typu
• Szczotka druciana (w miarę możliwości mosiężna)
• Kask ochronny
• Okulary ochronne
• Smar
• Inne środki wynikające ze specyfikacji zakładowych

Oczyszczenie 
i kontrola

Usuń wszystkie obce materiały i zanieczyszczenia:
• z powierzchni oporowych
• ze śrub
• z nakrętek i podkładek
Wykorzystaj obowiązujące w zakładzie procedury kontroli zapylenia.

Sprawdź śruby (jedno- lub dwustronne), a także nakrętki, podkładki na obecność uszkodzeń 
takich jak zadziory lub pęknięcia.
Sprawdź powierzchnie przylg na obecność błędów kształtu, rys promieniowych, wgnieceń czy 
jakichkolwiek innych uszkodzeń uniemożliwiających poprawne ułożenia uszczelki
Wymień elementy jeśli znaleziono uszkodzenia.Jeśli masz wątpliwości zgłoś się po radę.

Pozycjonowanie 
kołnierzy

• Doprowadź do wyosiowania kołnierzy oraz otworów na śruby bez używania nadmiernych 
obciążeń

• Odnotuj jakiekolwiek odchyłki osiowości

Instalacja 
uszczelki

• Zapewnij dostarczenie uszczelki o odpowiednim wymiarze i cechach konstrukcyjnych
• Sprawdź czy uszczelka jest wolna od uszkodzeń
• Ostrożnie wprowadź uszczelkę pomiędzy kołnierze
• Upewnij się, że uszczelka ustawiona jest centralnie na kołnierzach
• Nie używaj bez zgody producenta uszczelek jakichkolwiek środków separujących  

lub uszczelniających na powierzchni uszczelki lub przylgi
• Złącz kołnierze przy zapewnieniu, że uszczelka nie ulegnie „przyszczypaniu” lub zniszczeniu

© Fluid Sealing Association 
  European Sealing Association

© Fluid Sealing Association 
  European Sealing Association

INFORMACJE OGÓLNE

ESA/FSA Installations Procedures

Posmaruj 
powierzchnie 
obciążone
tarciowo

• Używaj tylko wyspecyfikowanych lub dopuszczonych smarów
• Nanieś smar na powierzchnie gwintów oraz na powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek
• Zapewnij, żeby smar nie zanieczyścił powierzchni uszczelki lub przylg

Zainstaluj i dociągnij śruby • Zawsze używaj właściwych narzędzi: kluczy dynamometrycznych lub innych urządzeń  
z kontrolowanym obciążeniem

• Skontaktuj się z producentem uszczelek celem doboru właściwego naciągu
• Zawsze dociągaj śruby wg zasady „na krzyż”

Naciągaj śruby wielostopniowo
• Krok 1 – wstępnie dociągnij wszystkie śruby tylko ręcznie (duże śruby można dociągnąć 

małym ręcznym kluczem)
• Krok 2 – dociągnij każdą śrubę do poziomu ok. 30% pełnego naciągu
• Krok 3 – dociągnij każdą śrubę do poziomu ok. 60% pełnego naciągu
• Krok 4 – Dociągnij każdą śrubę do pełnego naciągu, stosując ciągle zasadę dociągania  

„na krzyż” (większe kołnierze mogą wymagać większej ilości kroków)
• Krok 5 – na koniec dociągnij wszystkie śruby w kolejności obwodowej do osiągnięcia 

jednakowego naciągu na wszystkich śrubach (większe kołnierze mogą wymagać większej 
ilości kroków)

Powtórne  
dociąganie

Uwaga: skontaktuj się ze swoim producentem uszczelek co do wskazówek dotyczących 
powtórnego dociągania.
Nie dociągaj powtórnie uszczelek bezazbestowych włóknisto-elastomerowych, chyba że 
wyraźnie wyspecyfikowano inaczej.
Dociągaj powtórnie śruby eksponowane w gwałtownie zmiennych cyklach temperaturowych.
Dociąganie powinno być prowadzone wyłącznie w temperaturze otoczenia, bez ciśnienia

PROCEDURA MONTAŻU 
USZCZELKI

PROCEDURA MONTAŻU 
USZCZELKI
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Nazwa Zdjęcie/parametry Opis

SPETOPAK® 
SGR® 804 W

Wykonanie: wykonany hybrydowo z grafityzowanego włókna syntetycznego 
oraz grafitu elastycznego, naroża ze zbrojonego Inconel®-em grafitu, 
impregnowany na wskroś środkami smarnymi i antykorozyjnymi w czasie 
zaplatania. Typ SGR® 804 W/S z na przemian biegnącymi włóknami 
grafityzowanymi i grafitu elastycznego.

Zalety: pakunek o wysokich własnościach mechanicznych, odporny na 
działanie wysokiej temperatury i ciśnienia. Łączy cechy pakunku uszczelniającego 
i zamykającego, łatwo formowalny, preferowany przez służby utrzymania ruchu.

Zastosowanie: przeznaczony do armatury w energetyce zawodowej, 
w  petrochemii, w rafinerii. Stosowany samodzielnie lub jako pakunek 
zamykający w zestawach WGR.

SPETOPAK® 
SGR® 880

Wykonanie: wykonany z przędzy syntetycznego włókna grafityzowane-
go, zawiera wysokojakościowe środki smarne oraz antyadhezyjne, impre-
gnowany na wskroś podczas zaplatania oraz powierzchniowo dodatkowo 
warstwą grafitu w czasie suszenia i kalibrowania.

Zalety: pakunek odporny na działanie temperatury, dobrze odprowadza 
ciepło, używany samodzielnie lub w zestawach dławnicowych WGR.

Zastosowanie: znalazł uznanie w przemyśle, używany w energetyce 
konwencjonalnej jak i jądrowej. Stosowany w układach gorącej wody oraz 
pary, również na wysokoobrotowych pompach.

SPETOPAK® 
SGR® 880 R

Wykonanie: wykonany z grafityzowanego włókna syntetycznego, 
wzmocniony zbrojeniem Inconel®-owym, zawiera pasywny inhibitor korozji, 
brak komponentów korozyjnych.

Zalety: nie starzeje się, nie uszkadza trzpienia i tulei, nie wykazuje efektów 
szczepnych. Dobrze odprowadza ciepło, stosowany samodzielnie lub 
w zestawach WGR jako pierścień zamykający.

Zastosowanie: przeznaczony na najwyższe parametry w energetyce 
konwencjonalnej i cieplnej, używany w przemyśle, rafineryjnym 
i petrochemicznym, zarówno w instalacjach cieplnych jak i w instalacjach 
produktów ropopochodnych.

PAKUNKI ARMATUROWE

PAKUNKI SPLATANE

t °C -100 ÷ +550

P. atm 250 – –

V m/s 2 – –

pH 0 ÷ 14

t °C -100 ÷ +550

P. atm 200 100 26

V m/s 1 1.5 26

pH 0 ÷ 14

t °C -100 ÷ +550

P. atm 300 – –

V m/s 1 – –

pH 0 ÷ 14

PAKUNKI SPLATANE
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Nazwa Zdjęcie/parametry Opis

SPETOPAK® 
SGR® 800 R

Wykonanie: wykonany z przędzy z grafitu elastycznego, każda nitka 
wzmocniona jest oplotem Inconel®-owym. Odmiana SGR® 800 bez 
zbrojenia Inconel®-owego, z przeznaczeniem do aplikacji pompowych.

Zalety: zbrojony pakunek o bardzo wysokich własnościach mechanicznych. 
Odporny na działanie wysokiej temperatury, dobrze odprowadza ciepło, łatwo 
formowalny.

Zastosowanie: przeznaczony do przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego, 
energetyki zawodowej, stosowany samodzielnie lub jako pakunek zamykający 
w wysokoparametrowych zestawach WGR.

SPETOPAK® 
SGR® 900 RR

Wykonanie: wykonany z przędzy najwyższej jakości ekspandowanego grafitu, 
każda nitka wzmocniona siatką Inconel®-ową. Zawiera pasywny inhibitor 
korozji oraz inhibitor utleniania.

Zalety: dzięki zastosowaniu włókna wzmocnionego oplotem Inconel®-
owym, pakunek wykazuje wysokie własności mechaniczne i odporność na 
wydmuchanie. Impregnowany w czasie zaplatania wysokotemperaturowymi 
środkami z inhibitorem korozji i inhibitorem utleniania, dobre własności ślizgowe 
antykorozyjne i antyadhezyjne.

Zastosowanie: przeznaczony do przemysłu chemicznego petrochemicznego 
cieplnego i energetyki zawodowej, stosowany na najwyższe parametry, również 
w instalacjach nadkrytycznych, stosowany samodzielnie lub jako pakunek 
zamykający w zestawach WGR.

SPETOPAK® 
SPT® 554 S

Wykonanie: wykonany z przędzy najwyższej jakości czystego PTFE, 
posiadający najszerszą możliwą odporność chemiczną; nie zawiera żadnych 
dodatków ani impregnacji; w wykonaniu SPT 560 K ze wzmocnieniami 
aramidowymi na narożach, a SPT 554 OX do kontaktu z tlenem.

Zalety: najwyższa odporność chemiczna, wysokie własności mechaniczne, 
łatwo przeformowalny, biały kolor, posiada atest PZH (do wody pitnej).

Zastosowanie: przeznaczony na wszystkie spotykane media w przemyśle, 
za wyjątkiem silnych utleniaczy, stosowany w armaturze nawet na wysokich 
ciśnieniach, do armatury oraz pomp nurowych.

t °C -100 ÷ +550

P. atm 200 – –

V m/s 2 – –

pH 0 ÷ 14

t °C -100 ÷ +650

P. atm 300 – –

V m/s 1 – –

pH 0 ÷ 14

t °C -100 ÷ +280

P. atm 150 150 15

V m/s 1 2 4

pH 0 ÷ 14

Nazwa Zdjęcie/parametry Opis

SPETOPAK® 
SGF 770

Wykonanie: zaplatany z przędzy Gore GFO®, przędza ta wykonana jest z ekspan-
dowanego PTFE z  inkorporowanym grafitem oraz środkami smarnymi, zawartość 
grafitu w przędzy sięga 50%; zwielokrotnia przewodność cieplną w odmianie SGF 
770/G z rdzeniem elastomerowym (w standardzie silikonowy, inny na życzenie) pod-
noszącym odporność na poprzeczne bicie wału.
Zalety: nie utwardza się podczas pracy, stabilny wymiarowo, łatwo obrabialny 
i formowalny. Pakunek o uniwersalnym przeznaczeniu, bardzo dobre własno-
ści smarne i ślizgowe, nie wyciera wału.
Zastosowanie: stosowany w pompach wirowych, w armaturze, często paro-
wej, przeznaczony do cieczy czystych, praktycznie dowolnych kompozycji che-
micznych z wyłączeniem silnych utleniaczy.

SPETOPAK® 
SGF 772

Wykonanie: wykonany z przędzy wysokojakościowego ekspandowane-
go PTFE z inkorporowanym grafitem oraz środkami smarnymi w odmianie 
SGF 772/G z  rdzeniem elastomerowym (w standardzie silikonowy, inny na 
życzenie) podnoszącym odporność na poprzeczne bicie wału. 
Zalety: wysoka trwałość, uniwersalne zastosowanie, dobre własności ślizgo-
we, łatwo obrabialny i formowalny, stosowany uniwersalnie przez służby utrzy-
mania ruchu.
Zastosowanie: do uszczelniania wirników pomp wirowych, do armatury, 
przeznaczony do cieczy czystych praktycznie dla każdego medium chemiczne-
go z wyłączeniem silnych utleniaczy.

SPETOPAK® 
SGF 766

Wykonanie: wykonany hybrydowo z biegnącymi łącznie włóknami aramido-
wymi oraz PTFE z inkorporowanym grafitem w odmianie SGF 766/G z rdze-
niem elastomerowym (w standardzie silikonowy, inny na życzenie) podnoszą-
cym odporność na poprzeczne bicie wału.
Zalety: wysoka trwałość, dobre własności ślizgowe, wykonanie hybrydowe 
podnosi odporność pakunku na wycieranie i wciskanie w szczeliny, pakunek 
o szerokim, wielozadaniowym zastosowaniu.
Zastosowanie: używany w pompach wirowych, w armaturze, do uszczelnia-
nia mieszadeł oraz jako pakunek zamykający w zestawach. Stosowany na me-
diach czystych, jak również do cieczy zanieczyszczonych cząstkami stałymi lub 
krystalizujących.

SPETOPAK® 
SGF 760 K

Wykonanie: wykonany hybrydowo z włókna PTFE z inkorporowanym grafitem 
oraz z przędzy aramidowej na narożach, w odmianie SGF 760 K/G z rdze-
niem elastomerowym (w standardzie silikonowy, inny na życzenie) podnoszą-
cym odporność na poprzeczne bicie wału.
Zalety: wykonanie hybrydowe podnosi odporność na wciskanie w szczeliny 
między dławik a dławnicę, posiada dobre własności ślizgowe i dużą wytrzyma-
łość mechaniczną, oraz wysoką trwałość pakunku.
Zastosowanie: stosowany w pompach nurowych, w armaturze, przeznaczo-
ny do cieczy czystych oraz zanieczyszczonych cząstkami stałymi, jak również 
substancjami krystalizującymi. Używany w zestawach uszczelniających jako 
pierścienie zamykające.

SPETOPAK® 
SGR® 800/
SGR® 800 C

Wykonanie: wykonany z przędzy wysokojakościowego grafitu elastycznego, 
grafit na nośniku bawełnianym, odmiana SGR® 800 C dodatkowo wyposażo-
ny w bezpiecznik temperaturowy chroniący tuleję przed przegrzaniem powsta-
łym podczas suchego tarcia.
Zalety: łatwo formowalny, dobrze odprowadza ciepło, prawidłowo pracuje na-
wet przy bardzo wysokiej prędkości obrotowej wału, wykonanie z bezpiecznikiem 
temperaturowym zabezpiecza przed wzrostem temp. i naprężeń w uszczelnianych 
powierzchniach, używany samodzielnie lub w kombinacji.
Zastosowanie: do uszczelniania wirników pomp wirowych, do armatury, 
przeznaczony do cieczy czystych praktycznie dla każdego medium chemiczne-
go z wyłączeniem silnych utleniaczy.
* dotyczy tylko SGR® 800

t °C -200 ÷ +280

P. atm 300 200 20

V m/s 2 2 20

pH 0 ÷ 14

t °C -200 ÷ +280

P. atm 300 200 20

V m/s 2 2 20

pH 0 ÷ 14

t °C -200 ÷ +280

P. atm 300 – 20

V m/s 2 – 20

pH 3 ÷ 12

t °C -200 ÷ +280

P. atm 300 200 –

V m/s 2 2 –

pH 3 ÷ 12

t °C -200 ÷ +280/550*

P. atm 200* 200* 20

V m/s 1* 1* 26

pH 0 ÷ 14

PAKUNKI ARMATUROWE PAKUNKI POMPOWE

PAKUNKI SPLATANE PAKUNKI SPLATANE
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Nazwa Zdjęcie/parametry Opis

SPETOPAK® 
SGR® 880

Wykonanie: wykonany z przędzy syntetycznego włókna grafityzowanego, 
zawiera wysokojakościowe środki smarne oraz antyadhezyjne, impregno-
wany na wskroś podczas zaplatania oraz powierzchniowo dodatkowo war-
stwą grafitu w czasie suszenia i kalibrowania.
Zalety: pakunek odporny na działanie temperatury, dobrze odprowadza cie-
pło, używany samodzielnie lub w zestawach dławnicowych WGR.
Zastosowanie: znalazł uznanie w przemyśle, używany w energetyce konwen-
cjonalnej jak i jądrowej. Stosowany w układach gorącej wody oraz pary, rów-
nież na wysokoobrotowych pompach.

SPETOPAK® 
SPT 554

Wykonanie: wykonany z przędzy najwyższej jakości czystego PTFE, che-
micznie obojętnego, impregnowany dyspersją PTFE, w wykonaniu SPT 
554/G z rdzeniem elastomerowym, typ SPT 565 z na przemian biegną-
cymi przędzami aramidowymi na media wycierające. SPT 554 OX – do 
zastosowań w tlenie.
Zalety: najwyższa odporność chemiczna, wysokie własności mechaniczne, 
łatwo formowalny, biały.
Zastosowanie: przeznaczony do przemysłu spożywczego, farmaceutyczne-
go, chemicznego, lakierniczego papierniczego itp. stosowany w pompach wi-
rowych oraz nurowych, w aplikacjach spoczynkowych i ruchowych.

SPETOPAK® 
SPT 560 K

Wykonanie: wykonany hybrydowo z przędzy PTFE oraz wzmocnienia ara-
midowe na narożach specjalne wykonanie daje szersze możliwości stosowa-
nia, oraz podnosi parametry wytrzymałościowe.
Zalety: wysokie własności mechaniczne wykonanie hybrydowe podnosi od-
porność na media wycierające łatwo formowalny odporny na wyciskanie i wy-
cieranie.
Zastosowanie: wzmocnienia aramidowe pozwalają na stosowanie w wy-
sokociśnieniowych pompach nurowych; również stosowany w armaturze na 
wysokie ciśnienia.

SPETOPAK® 
SKD 660

Wykonanie: wykonany z ciągłej przędzy aramidowej o bardzo dużej wy-
trzymałości mechanicznej. Każde włókno impregnowane dyspersją PTFE. 
Odmiana SKD 660 S z ciągłego włókna aramidowego bez impregnacji.
Zalety: nie wywołuje korozji, wysoka odporność na wycieranie, dzięki im-
pregnacji PTFE posiada dużą odporność chemiczną, dobre własności śli-
zgowe, dużą wytrzymałość mechaniczną.
Zastosowanie: przeznaczony do cieczy zanieczyszczonych cząstkami sta-
łymi, do wody surowej.

SPETOPAK® 
SKD 664  
i SKD 667

Wykonanie: wykonany z nieciągłej przędzy aramidowej o rozwiniętej bu-
dowie, budowa taka ułatwia impregnację pakunku i znacznie zwiększa ilość 
wodnej dyspersji PTFE jaka została przyswojona przez pakunek. W wyko-
naniu SKD 664/G z elastomerowym rdzeniem (w standardzie silikonowy). 
Odmina SKD 667 jest impregnowana grafitem.
Zalety: nie wywołuje korozji galwanicznej, wysoka odporność na wycie-
ranie, dzięki dużej zawartości impregnatu minimalne wycieranie wału lub 
tulei ochronnej. Dobre własności ślizgowe, duża elastyczność pozwala na 
stosowanie w częściowo zużytych narzędziach.
Zastosowanie: przeznaczony do cieczy zanieczyszczonych cząstkami sta-
łymi, do wody surowej.

t °C -60 ÷ +550

P. atm – 100 26

V m/s – 1,5 26

pH 2 ÷ 12

t °C -100 ÷ +280

P. atm 150 150 15

V m/s 1 2 8

pH 0 ÷ 14

t °C -200 ÷ +280

P. atm 500 150 –

V m/s 1 2 –

pH 3 ÷ 12

t °C -100 ÷ +280

P. atm 100 100 100

V m/s 1,5 10 20

pH 3 ÷ 12

t °C -100 ÷ +280

P. atm 100 100 100

V m/s 1,5 10 20

pH 3 ÷ 12

Nazwa Zdjęcie/parametry Opis

SPETOPAK® 
STR 666

Wykonanie: wykonany z przędzy czystego meta-aramidu o wysokich wła-
snościach mechanicznych, impregnowany wodną dyspersją PTFE.

Zalety: wysokie własności mechaniczne, łatwo formowalny, odporny na 
ścieranie w mediach wycierających i krystalizujących, biały niebrudzący.

Zastosowanie: przeznaczony dla przemysłu farbiarskiego, do pomp 
i mieszadeł, stosowany w przemyśle papierniczym, wszędzie tam gdzie wy-
magany jest biały pakunek odporny na media wycierające.

SPETOPAK® 
STR 676

Wykonanie: wykonany hybrydowo z przędz o wysokich własnościach me-
chanicznych, meta aramidu oraz ciągłego aramidu, impregnowany wodną 
dyspersją PTFE, w odmianie STR 670 K ze wzmocnieniami aramidowymi 
na narożach.

Zalety: wysokie własności mechaniczne, łatwo formowalny, odporny na ście-
ranie w mediach wycierających i krystalizujących, niebrudzący.

Zastosowanie: przeznaczony dla przemysłu farbiarskiego, do pomp i mie-
szadeł, stosowany w przemyśle papierniczym, wszędzie tam gdzie wymagany 
jest pakunek odporny na media wycierające.

SPETOPAK® 
SFK 250

Wykonanie: wykonany z przędzy specjalnego wytrzymałego mechanicznie 
włókna syntetycznego, impregnowany w czasie zaplatania wodną dyspersją 
PTFE, w odmianie SFK 250S z przeznaczeniem do zastosowań w armaturze.

Zalety: posiada dobre własności ślizgowe i starzeniowe, łatwo formowalny, nie 
brudzący, odporny na wycieranie i wyciskanie w częściowo zużytych urządzeniach.

Zastosowanie: stosowany w przemyśle papierniczym i wszędzie tam gdzie waż-
ną cechą uszczelnienia jest nie brudzenie pakunku, używany głównie w pom-
pach jak również w zaworach w aplikacjach spoczynkowych i ruchowych.

SPETOPAK® 
SN 344

Wykonanie: wykonany z przędzy białego włókna akrylowego, impregno-
wany dyspersją PTFE oraz oleju parafinowego, w odmianie SN 330 z ole-
jem silikonowym.

Zalety: szczeliwo ogólnego przeznaczenia, nie wykazuje oznak starzenia, po-
siada wysokie własności smarne, ekonomiczna alternatywa do zastosowań 
ogólnych, biały, nie brudzi.

Zastosowanie: stosowany w najprostszych aplikacjach pompowych, do 
armatury, również w kompensatorach dławnicowych, używany w układach 
wodociągowych i kanalizacji.

t °C -80 ÷ +280

P. atm 150 150 10

V m/s 2 2 10

pH 0 ÷ 13

t °C -50 ÷ +250

P. atm 300 150 15

V m/s 2 2 20

pH 3 ÷ 12

t °C -50 ÷ +250

P. atm 300 150 15

V m/s 2 2 20

pH 0 ÷ 13

t °C -40 ÷ +200

P. atm 50 50 10

V m/s 2 2 10

pH 2 ÷ 12

PAKUNKI SPLATANE PAKUNKI SPLATANE

PAKUNKI POMPOWE PAKUNKI POMPOWE
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Nazwa Przekrój Opis

GRAFMET®  
950 P

GRAFMET® 950 IP charakteryzuje się przecięciem skośnym zbrojonego 
pierścienia GRAFMET® 950 I. Przecięcie to umożliwia montaż pierścieni 
w dławnicy bez konieczności demontażu napędu armatury, co znacznie 
ułatwia remont i skraca czas wyłączenia zaworu z instalacji.

GRAFMET®  
950 PP

Pierścienie te są wykonane jako dzielone, dzięki czemu umożliwiają 
montaż w trudno dostępnych miejscach bez konieczności demontażu 
całego urządzenia, w szczególności bez demontażu napędu armatury. 
Wykonywane są również pierścienie GRAFMET® 950 PP bez zbrojenia 
wewnętrznego. Pierścienie montowane w dławnicy urządzenia muszą być 
przestawiane o kąt 90° tak, aby przecięcia dwóch kolejnych pierścieni nie 
pokrywały się.

PAKUNKI SPLATANE

Nazwa Przekrój Opis

GRAFMET®  
950

Pierścień prasowany z czystego ekspandowanego grafitu o czystości 
przemysłowej. W przypadku stosowania innych typów folii dodaje się 
jej oznaczenie. Używane pojedynczo lub częściej w formie pakietu 
uszczelniającego. Pierścienie w zależności od użytej folii grafitowej mogą 
byś produkowane jako:

GRAFMET® 950 TF – z dodatkiem PTFE 

GRAFMET® 950 Z – o czystości nuklearnej

GRAFMET® 950 APX – z inhibitorem utleniania

GRAFMET® 950 ZX – z inhibitorem korozji

GRAFMET® 
950 I

Pierścienie z grafitu ekspandowanego, laminowany folią ze stali 
austenitycznej. Pierścienie przeznaczone do uszczelniania armatury 
średnio i wysokoparametrowej. Zbrojenie zabezpiecza i wzmacnia grafit 
przed wciskaniem w szczeliny. Używany jako zestaw pierścieni lub jako 
pierścienie zamykające do zestawu.

PAKUNKI SPLATANE

PREFORMOWANE  
PIERŚCIENIE GRAFITOWE

PREFORMOWANE  
PIERŚCIENIE GRAFITOWE

pakunek pleciony pakunek lub pierścień zbrojonypierścień grafitowy inny materiał
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Nazwa Przekrój Opis

GRAFMET®  
952 HTX

GRAFMET® 952 HTX to pierścień blokujący, zabezpieczający właściwy 
pakiet uszczelniający przed wyciskaniem w szczeliny pomiędzy trzpieniem a 
komorą dławnicową armatury. Standardowa gęstość produktu 1,6 g/cm3.

GRAFMET® 
Profil#...

Pierścienie GRAFMET® Profil#... stosuje się wg indywidualnego projektu 
w maszynach, złączach ciśnieniowych lub pompach. 

Dzięki specjalnemu profilowi uszczelniającemu ich zastosowanie 
umożliwia uproszczenie konstrukcji. Pozwala to na przykład zredukować 
liczbę komponentów, m.in. ułatwiając montaż. Parametry konieczne do 
ustalenia przed wyprodukowaniem przez SPETECH GRAFMET® Profil#... 
to: kształt i wymiary, gęstość (rozkład gęstości), sztywność/twardość, 
wersja dzielona lub niedzielona. Korekty dokonywane są bezpośrednio 
z konstruktorem urządzenia. Średnica uszczelnienia jest osiągalna do 
2000 mm.

Pierścienie mogą zawierać elementy metalowe wprasowywane lub być 
integralną częścią konstrukcji, nie tylko uszczelnieniem.

PIERŚCIENIE GRAFITOWE

PAKUNKI SPLATANE
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Nazwa Przekrój Opis

SPETOPAK®  
WGR  
952/950 
HTX

Zestaw zbudowany z dwóch typów pierścieni prasowanego 
ekspandowanego grafitu. Uszczelniające pierścienie zestawu stanowią 
najczęściej pierścienie GRAFMET® 950 APX, zamknięte pierścieniami 
GRAFMET® 952 APX. Zestaw WGR 952/950 został zaprojektowany 
dla wysokich wymagań szczelności armatury wysokoparametrowej, przy 
coraz wyższych parametrach ciśnienia i temperatury oraz dla parametrów 
nadkrytycznych.
Okucia metalowe mogą zostać pokryte galwanicznie warstwą srebra 
w celu zminimalizowania tarcia i ochrony trzpienia zaworu.

SPETOPAK®  
WGR  
900 RR/950

Zestaw WGR najczęściej zbudowany z kilku uszczelniających pierścieni 
GRAFMET® 950 oraz dwóch pierścieni zamykających wykonanych z spla-
tanego zbrojonego szczeliwa. Pierścienie zamykające zapewniają równo-
mierny rozkład siły formującej oraz zabezpieczają pierścienie przed wciska-
niem w szczeliny między trzpień a dławik.

SPETOPAK®  
WGR  
950 I/950

SPETOPAK® WGR 950 I/950 to standardowy pakiet uszczelniający 
rekomendowany do nowej armatury.

ZESTAWY DŁAWNICOWE

PAKUNKI SPLATANE

Nazwa Przekrój Opis

SPETOPAK®  
WGR-TA

SPETOPAK®  
WGR-TA2

SPETOPAK®  
WGR-TA3

SPETOPAK® WGR-TA to zestaw uszczelniający do armatury o bardzo 
niskim przecieku potwierdzonym certyfikatem TA-Luft wg VDI 2440. 
Specjalny zestaw uszczelniający przeznaczony do instalacji w miejscach 
gdzie wymagana jest bardzo wysoka szczelność. Dzięki połączeniu 
pierścieni profilowych oraz pierścieni o odpowiednio dobranych 
gęstościach uzyskano zestaw spełniający wymogi normy VDI 2440. Zestaw 
ten zapewnia szczelność zgodnie z normą nawet po wielu cyklach otwarcia 
i zamknięcia zaworu w wysokiej temperaturze oraz nadciśnieniu.

SPETOPAK® WGR-TA2 i SPETOPAK WGR-TA3 to ulepszone wersje 
zdolne pracować przy wyższych wymaganiach szczelnościowych lub/i 
temperaturowych.

SPETOPAK®  
WGR-TA 
8515 

SPETOPAK®  
WGR-TA 
8535

SPETOPAK®  
WGR-TA 
8530

Zestaw wykonany z najwyższej jakości opatentowanego włókna 
grafitowego w oplocie, dzięki takiej konstrukcji uszczelnienie zapewnia 
bardzo niski współczynnik tarcia. Uszczelnienie to charakteryzuje się niskim 
poziomem przecieku potwierdzonym certyfikatem TA-Luft wg VDI 2440. 
Zachowuje wysoki poziom szczelności nawet po 1000 cyklach w  temp 
400°C i ciśnieniu 40 bar. Przeznaczony dla przemysłu chemicznego, 
petrochemicznego inżynierii procesowej oraz wszędzie tam gdzie nie 
dopuszcza się do strat medium.

ZESTAWY DŁAWNICOWE

PAKUNKI SPLATANE

pakunek pleciony pakunek lub pierścień zbrojonypierścień grafitowy inny materiał



102 103 w w w. s p e t e c h . c o m . p lK A T A L O G  P R O D U K T Ó W

Nazwa Przekrój Opis

SPETOPAK®  
WGR 
554/160

SPETOPAK® WGR 554/160 to pakiet przeznaczony do bardzo 
odpowiedzialnych pomp tłokowych.

SPETOPAK®  
WGR  
Special#...

SPETOPAK® WGR SPECIAL#... to pakiet indywidualnie dobierany do 
konkretnych zastosowań pompowych.

ZESTAWY DŁAWNICOWE

PAKUNKI SPLATANE

Nazwa Przekrój Opis

SPETOPAK®  
WGR  
880 R/950

SPETOPAK® WGR 880 R/950 to standardowy pakiet uszczelniający 
rekomendowany szczególnie do częściowo wyeskploatowanej armatury. 
Pierścienie zamykające w tej wersji posiadają bardzo wysoką odporność 
na wyciskanie w szczeliny pomiędzy trzpieniem a komorą dławnicową.

SPETOPAK®  
WGR 554

SPETOPAK® WGR 554 to pakiet uszczelniający, przeznaczony do pomp 
tłokowych, pracujących w szczególności na mediach do 280°C.

W specjalnym wykonaniu do zastosowań z tlenem – WGR 554 OX.

ZESTAWY DŁAWNICOWE

PAKUNKI SPLATANE

pakunek pleciony pakunek lub pierścień zbrojonypierścień grafitowy inny materiał
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Nazwa Przekrój Opis

SPETOTERM® 
TUI 820

SPETOTERM® TUI 820 to pierścień dystansowy wykonany z twardej 
miki, polecany szczególnie do ochrony pakietu uszczelniającego przed 
utlenianiem do temperatur 650°C.

GRAFMET®  
950 HD

GRAFMET® 950 HD wykonany jest z grafitu o gęstości 1,7g/cm3.
Przeznaczony jest do skracania komory dławnicowej. Zaleca się,  
aby właściwy pakiet uszczelniający zawierał nie więcej niż 6 pierścieni, 
pozostałą długość zabudowy można wypełnić pierścieniami 950 HD.

PIERŚCIENIE DYSTANSOWE

PAKUNKI SPLATANE

INFORMACJE OGÓLNE

pakunek pleciony pakunek lub pierścień zbrojonypierścień grafitowy inny materiał
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Nazwa Zdjęcie Opis

PRZYCINACZ  
PAKUNKÓW 
45°

Narzędzie służące do precyzyjnego przycinania pierścieni dławnicowych 
wykonywanych ze splatanego uszczelnienia. Narzędzie zapewnia prawi-
dłowe zacięcie końcówek uszczelnienia, tak by po złożeniu otrzymać pra-
widłowe łączenie sznura.

ZESTAW  
EKSTRAKTORÓW

Komplet narzędzi dla monterów oraz służb utrzymania ruchu. W skład ze-
stawu wchodzą narzędzia do usuwania zużytych pakunków, dopasowane 
do różnych rozmiarów uszczelnień. W zestawie są elastyczne cięgna z wy-
miennymi końcówkami, ekstraktory oraz latarka z lusterkiem pozwalająca 
na dokładną diagnostykę w niedostępnych miejscach.

SPETECH® 
LL

Projektowane zestawy L-L zapewniają dłuższą optymalną pracę uszczelnie-
nia poprzez zapewnienie stałego docisku mimo zużywania się uszczelnienia 
i relaksacji śrub dławika. Zestawy te gromadzą 10–30 razy więcej energii 
sprężystej przez co uszczelnienie pracuje w optymalnych warunkach przez 
cały czas. 

Typy zestawów:
– centryczny: pojedynczy zestaw umieszczony centralnie na wale lub trzpieniu 
armatury;
– acentryczny: zestawy umieszczone pod każdą śrubą indywidualnie naprę-
żają śruby, siła docisku dławika jest sumą sił wszystkich zestawów.

AKCESORIA

INFORMACJE OGÓLNEINFORMACJE OGÓLNE

Standardowe opakowania uszczelnień splatanych SPETOPAK®

opakowanie [kg]rozmiar [mm] 0,5 1 2,5 5
3–6 X X X

7–15 X X X

16–25 X X

* niniejsze dane nie mogą byc podstawą do przeliczania ofert wyrażanych w kilogramach na metry bieżące, powyższe wartosci podane są w zaokrągleniu

Orientacyjny* przelicznik wagowy pakunków

Pakunek 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 25

SGF 770 [m/kg] 42,0 27,0 16,0 14,0 10,5 6,8 4,7 3,5 2,7 2 1,7 1,4 1,1

SGF 772 [m/kg] 42,0 27,0 16,0 14,0 10,5 6,8 4,7 3,5 2,7 2 1,7 1,4 1,1

SGF 766 [m/kg] 46,0 28,7 20,0 14,7 11,0 7,0 5,0 3,6 3,1 2,3 1,8 1,5 1,2

SGF 760K [m/kg] 42,0 27,0 19,0 14,0 11,0 6,8 4,7 3,5 2,7 2,0 1,7 1,4 1,1

STR 666 [m/kg] 44,5 28,3 19,6 14,3 11,0 7,0 4,8 3,5 2,7 2,1 1,8 1,4 1,1

STR 676 [m/kg] 51,9 35,0 23,3 17,3 13,3 8,4 5,5 4,3 3,7 2,6 2,3 1,8 1,4

SPT 554S [m/kg] 35,0 22,0 16,0 13,0 9,4 5,6 3,9 2,9 2,2 1,7 1,4 1,2 0,9

SPT 554OX [m/kg] 35,0 22,0 16,0 13,0 9,4 5,6 3,9 2,9 2,2 1,7 1,4 1,2 0,9

SPT 554 [m/kg] 43,6 28,0 18,0 14,0 11,0 6,0 4,8 3,5 2,7 2,1 1,7 1,4 1,1

SPT 560K [m/kg] 43,6 28,0 19,0 14,0 11,0 6,9 4,8 3,5 2,7 2,1 1,7 1,4 1,1

SKD 660 [m/kg] 43,0 29,0 19,0 13,5 11,0 7,0 4,8 3,5 2,7 2,1 1,8 1,4 1,1

SKD 664 [m/kg] 43,0 29,0 19,0 14,0 11,0 7,0 5,4 3,5 2,7 2,1 2,0 1,7 1,2

SKD 667 [m/kg] 52,0 35,0 23,5 17,4 13,5 8,4 5,8 4,3 3,5 2,6 2,2 1,8 1,4

SGR 900 RR [m/kg] 52,0 34,0 23,0 17,0 13,0 8,3 5,3 4,2 3,2 2,5 2,1 1,7 1,3

SGR 880 [m/kg] 52,0 35,0 23,5 17,5 13,4 8,4 5,8 4,3 3,4 2,6 2,2 1,8 1,4

SGR 880R [m/kg] 52,0 34,0 23,0 17,0 13,0 8,3 5,3 4,2 3,2 2,5 2,1 1,7 1,3

SGR 804W [m/kg] 60,0 36,0 24,0 18,0 17,4 8,7 5,9 4,4 3,4 2,8 2,2 1,8 1,4

SGR 804K [m/kg] 60,0 36,0 24,0 18,0 17,4 8,7 5,9 4,4 3,4 2,8 2,2 1,8 1,4

SGR 800 [m/kg] 53,0 35,0 23,3 17,3 13,3 8,4 5,5 4,3 3,5 2,6 2,3 1,8 1,4

SGR 800R [m/kg] 60,0 36,0 24,0 19,0 17,4 8,7 5,9 4,4 3,4 2,8 2,2 1,8 1,4

SGR 800 RR [m/kg] 51,0 34,0 23,0 17,0 13,0 8,3 5,8 4,3 3,3 2,6 2,1 1,7 1,3

SFK 250 [m/kg] 38,0 24,3 17,5 12,8 10,0 6,0 4,5 3,3 3,1 2,2 1,7 1,5 1,2

SN 344 [m/kg] 43,6 28,0 19,0 14,0 11,0 6,9 4,8 3,5 2,7 2,1 1,7 1,4 1,1
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Przekrój pakunku
[mm]

Średnica 
trzpienia/wału

[mm]

OZNACZENIE NAZWA OPIS

SIGRAFLEX® C Standardowy grafit o zawartości ≥98,0% węgla bez wypełniaczy. Zawartość 
chlorków ≤25 ppm. Zalecany do większości aplikacji.

APX 
APX2

SIGRAFLEX® APX
SIGRAFLEX® APX2

Specjalne wersje z inhibitorem utleniania. Zalecane do aplikacji powyżej  
450°C. 

E SIGRAFLEX® E Wersja o specjalnej czystości ≥99,0% węgla z pasywnym inhibitorem 
utleniania i korozji, zawartość chlorków ≤10 ppm.

N SIGRAFLEX® Z Najwyższej, tzw. nuklearnej czystości grafit, o zawartości węgla ≥99,85% 
i zawartości chlorków ≤10 ppm.

ZX SIGRAFLEX® ZX Grafit o czystości nuklearnej ze specjalnym pasywnym inhibitorem korozji.

TF SIGRAFLEX® TF Specjalna wersja z dodatkiem PTFE znacznie obniżającym współczynnik 
tarcia.

INFORMACJE OGÓLNE

Zalecana gęstość pierścieni GRAFMET®

Ciśnienie MPa 10 16 20 25 40

Gęstość g/cm3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

Prawidłowy dobór materiału uszczelnienia jest gwarancją długiego, 
bezawaryjnego użytkowania armatury wysokoparametrowej. Wykonywane 
pierścienie grafitowe z folii SIGRAFLEX® APX i SIGRAFLEX® APX2 znacznie 
wydłuża okres użytkowania. Pierścienie grafitowe z folii SIGRAFLEX® APX 
i SIGRAFLEX® APX2 mają utratę masy o rząd wielkości niższy od pierścieni 
z czystego grafitu.

SIGRAFLEX® APX, SIGRAFLEX® APX2

Zalecenia konstrukcyjne dławnicy Zalecane przekroje pakunków w funkcji średnicy trzpienia

INFORMACJE OGÓLNE

A

T
0,1 A

e0,005 t

t

d11

Ra<0,32

H11

RODZAJE GRAFITU
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ESA/FSA Procedura montażu

WYMAGANE 
NARZĘDZIA

Do demontażu starych pakunków i zabudowy nowych oraz do dociągania dławika należy 
używać specjalnie do tych celów przystosowanych narzędzi. Niezależnie od tego należy 
zawsze używać wyposażenia ochronnego i respektować przepisy bezpieczeństwa. 
W szczególności należy zapewnić sobie przed przystąpieniem do pracy:

OCZYSZCZANIE 
I SPRAWDZANIE

• Powoli luzować nakrętki przy dławiku, aby rozładować ewentualne ciśnienie 
pozostające jeszcze pod pakietem uszczelniającym.

• Wszystkie stare pierścienie wyjąć z komory dławnicowej i trzpień (wał oraz komorę 
dławnicową starannie oczyścić).

• Sprawdzić stan trzpienia/wału ze względu na korozję, porysowania, zużycie, 
uszkodzenia mechaniczne.

• Sprawdzić pozostałe elementy ze względu na obecność przytarć, rys lub śladów 
zużycia, które mogą wpłynąć na żywotność pakunku.

• Sprawdzić komorę dławnicową pod kątem wielkości szczelin oraz bicia promieniowego  
wału/trzpienia.

• Zużyte części wymienić – w razie wątpliwości zasięgnąć porady.
• Skontrolować zdemontowany pakunek pod kątem analizy uszkodzeń, które mogą  

być wskazówką do przyczyn zużycia.

POMIARY 
I ZAPISY

• Dokumentować średnicę wału/trzpienia, średnicę i głębokość komory dławnicowej 
oraz ewentualnie w przypadku stosowania pierścieni rozstawczych – jego odległość od 
dna komory i położenie przyłącza.

WYBÓR 
PAKUNKU

• Należy się upewnić, jaki pakunek należy zastoswać do konkretnego zastosowania, mając 
na uwadze zalecenia dostawcy pakunku oraz/lub dokumentację ruchową urządzenia.

• Obliczyć przekrój pakunku oraz ilość wymaganą pierścieni na podstawie dokonanych 
pomiarów.

• Sprawdzić pakunek czy jest on na pewno wolny od uszkodzeń.
• Zwrócić uwagę na specjalne wskazówki udzielone przez producenta pakunków.
• Sprawdźić czystość poszczególnych elementów przed przystąpieniem do właściwego 

montażu

• kalibrowany przycinacz pierścieni 
pakunkowych

• kalibrowany klucz dynamometryczny lub 
inne narzędzia służące do naciągania śrub

• latarkę 
• hełm
• narzędzie do pomiaru wymiarów 

wewnętrznych i zewnętrznych 
• środek smarny do śrub

• lusterko monterskie
• ekstraktor pakunków
• nóż do pakunków
• okulary ochronne 
• stalowy przymiar linowy 
• korki
• suwmiarkę
• inne narzędzia specyficzne dla danego 

urządzenia

© Fluid Sealing Association 
  European Sealing Association

© Fluid Sealing Association 
  European Sealing Association

ESA/FSA Procedura montażu

PRZYGOTOWANIE 
PIERŚCIENI 
PAKUNKOWYCH

Przycinanie pakunków plecionych dostarczanych na szpulach
• Nawinąć pakunek na odpowiednim wymiarowo trzpieniu lub użyć do przycinania specjalnie 

kalibrowanego przycinacza.
• Przycinać pakunek z zachowaniem wskazań jego producenta bądź zgodnie z  instrukcją 

ruchową urządzenia na zacięcie proste lub 45°. 
• Każdorazowo przycięty pierścień sprawdzić czy jego długość na wale/trzpieniu jest właściwa.

Pierścienie wstępnie formowane
• Upewnić się, że pierścienie pasują dokładnie do wału/trzpienia i komory dławnicowej.
• Przyciąć pierścienie jeśli to niezbędne z punktu widzenia montażu, zgodnie ze wskazaniami 

producenta pakunków.

MONTAŻ 
PAKUNKÓW

• Wprowadzić pojedynczo, ostrożnie pierścienie pakunkowe do komory dławnicowej.
• Obłożyć wokół wału/trzpienia każdy pojedynczy ring.
• Upewnić się, że pierścień jest w pełni ułożony w komorze, zanim wprowadzi się następny.
• Miejsce złożenia pierścieni obracać minimum o 90°, tak aby nie doszło do ich pokrycia się.
• Po wprowadzeniu ostatniego pierścienia dociągnąć ręcznie wszystkie nakrętki dławika.
• Sprawdzić czy pierścień rozstawczy jest we właściwym miejscu.
• Upewnić się czy wał może się swobodnie obracać.

MONTAŻ 
PAKUNKÓW 
ARMATUROWYCH

• Producent pakunku i/lub służby utrzymania ruchu winny wyszczególnić moment dociągania 
śrub dławika lub stopień zagęszczenia pakunku.

• Nakrętki dławika dociągnąć do wyspecyfikowanego naciągu wielostopniowo:
KROK 1. Dociągnąć nakrętki do poziomu ok. 30% pełnego momentu dociągającego lub 
stopnia zagęszczenia.
KROK 2. Armaturę kilkakrotnie otworzyć i zamknąć i w stanie zamknięcia doprowadzić śruby 
do pełnego naciągu.
KROK 3. Krok 2 powtórzyć kilkakrotnie.

DOCIĄGANIE 
I WYMIANA 
PAKUNKÓW

UWAGA! Należy respektować wskazówki i zalecenia producentów pakunków i/lub służb 
utrzymania ruchu w zakresie powtórnego dociągania pakunków.
Jest zalecane, aby po kilku godzinach ruchu sprawdzić ustawienie pakunku. Jeśli dławik nie 
pozwala się dalej dociągać należy wymienić pakunek.

PROCEDURA MONTAŻU  
PAKUNKÓW

PROCEDURA MONTAŻU  
PAKUNKÓW

INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE

BAS®, GUS®, MWK®, MPL®, SPETECH®, SPETECH-PARTNER®, EUROPARTNER®, SPETORING®, SPETOGRAF®, SPETOBAR®, SPETOFLON®, SPETOMET®, SPETOSPIR®, 
SPETOTERM®, GRAFMET®, SPETOGUM®, SPETOPAK®, TRANSFLEX® – znaki towarowe SPETECH Sp. z o.o., Gore-GFO®, Gore™ – zastrzeżony znak firmy W.L.Gore 
Sigraflex®, Sigraseal® – zastrzeżony znak firmy SGL Carbon, Belzona® – zastrzeżony znak firmy Belzona Polymerics Ltd. Wszystkie dane oparte są na najlepszej wiedzy. 
Nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma innymi czynnikami. SPETECH® zastrzega sobie prawo 
aktualizacji i wprowadzenia zmian zgodnie ze stanem wiedzy i techniki w obszarze opisanym w niniejszym opracowaniu.



BADANIA  
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BADANIA I DOPUSZCZENIA BADANIA I DOPUSZCZENIA

UT – BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE
Metoda pozwala nam wykluczyć nieciągłości w odkuwkach, blachach 
i połączeniach spawanych. Jest również używana do pomiaru grubości. 
Testy te wykonujemy zgodnie z następującymi normami:
EN ISO 16810: 2014 • EN ISO 17640: 2011 • EN 10307: 2004
EN 10308: 2004 • EN 10228-3: 2000 • EN 10228-4: 2000
EN 14127: 2011
Ocena zgodności z następującymi standardami:
EN ISO 11666: 2011 • EN 10160: 2001 • EN 10228-3; 4: 2000

RT – BADANIA RADIOGRAFICZNE
Podstawowa i najbardziej niezawodna metoda badań nieniszczących. 
Umożliwia wykrycie nieciągłości wewnętrznej i powierzchniowej. 
Testy przeprowadzamy zgodnie z następującymi standardami:
EN ISO 5579: 2014-02 • EN ISO 17636-1: 2013-06
EN ISO 10675-1: 2013-12
Ocena zgodności z następującymi standardami:
EN ISO 10675-1: 2013-12

MPT / MT – BADANIA MAGNETYCZNE
Metoda wykrywania niezgodności przy spawaniu powierzchniowym 
w ferromagnetykach.
Jest bardzo dokładna i wydajna, jednak wymagają starannego 
przygotowania testowanego złącza. Wykonujemy testy te są zgodne 
z następującymi standardami:
EN ISO 17638: 2010 • EN ISO 9934-1: 2005
Ocena zgodności z następującymi standardami:
EN ISO 23278: 2010 • EN 10228-1: 2002
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BADANIA I DOPUSZCZENIA BADANIA I DOPUSZCZENIA

PT – BADANIA PENETRACYJNE
Ta metoda służy do wykrywania nieciągłości spawalniczych oraz 
mikropęknięć powierzchniowych. Badanie jest zwykle wykonywane po 
testach wizualnych.
Testy te wykonujemy zgodnie z następującymi normami:
EN ISO 3542-1: 2013-08 • EN ISO 3452-2: 2014-08
EN ISO 10893-4: 2011
Ocena zgodności z następującymi standardami:
EN 10228-2: 2000 • EN 23277: 2010

VT – BADANIA WIZUALNE
Badania te umożliwiają wykrycie przede wszystkim niezgodności 
wymiarów. Najpopularniejsze
wady wykryte za pomocą tej metody obejmują pęknięcia, korozję.
Testy te wykonujemy zgodnie z następującymi normami:
EN 13018: 2004 • EN ISO 17637: 2011
Ocena zgodności z następującymi standardami:
EN ISO 5817: 2014-05

POMIAR CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI
Pomiar chropowatości odbywa się zgodnie z EN ISO 16610-21: 2013-02 
i EN ISO 4287: 1999. 
Metoda określa parametry Ra, Rz, Rt, Rm, Rp, Sm, S, itp. dla 14 klas 
chropowatości.  

KONTROLA SKŁADU CHEMICZNEGO
Skład chemiczny metali i ich stopów można zmierzyć za pomocą metod 
rentgena lub dzięki spektrometrii masowej. Raport może być przygotowany 
w formie wydruku z urządzenia pomiarowego. Oznaczenia C zgodnie 
z EN-ISO 9556: 2003, oznaczenie S zgodnie z EN ISO 24 935: 1994.
Ta jednoznaczna identyfikacja każdego detalu i każdego półproduktu 
na każdym etapie produkcji pozwala nam prześledzić pochodzenie 
materiałów w całym procesie produkcyjnym.

BADANIA TWARDOŚCI
Badanie twardości uszczelek wykonanych z materiałów metalowych 
odbywa się za pomocą metody Brinella (HB) zgodnie z EN ISO 6506, 
Vickersa (HV) zgodnie z EN ISO 6507 lub Rockwella (HRB, HRC) zgodnie 
z EN ISO 6508.
Jeżeli konwersja wartości twardości jest konieczna, przeprowadza się ją 
zgodnie z EN ISO 18265.
Inne metody lub szczegółowe wymagania dotyczące testowania należy 
uzgodnić.
W przypadku materiałów miękkich zwykle stosowana jest metoda Shore’a 
zgodnie z EN ISO 868.

BADANIA UDARNOŚCI
W przypadku badania udarności stosowane są standardy 148-1 
(EN 10045-1) lub ASTM E23.
O ile nie określono inaczej, test przeprowadza się w 23 ± 5°C, przy czym 
badanie można przeprowadzić w szerokim zakresie temperatur, w tym 
poniżej zera.

Sprawozdanie z testu zawiera następujące informacje:
• Standardowe odniesienie do normy
• Rodzaj materiału i numer odlewu
• Typ wycięcia próbki (V lub U)
• Rozmiar badanego elementu, jeśli inny niż pełny rozmiar
• Temperatura kondycjonowania
• Zaabsorbowana energia w J
• Wszelkie nieprawidłowości, które mogą wpływać na proces testowania

W większości przypadków oryginał świadectwa kontroli 3.1 dla surowców
zawiera niektóre wyniki testu udarności.
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Do każdej dostawy można zamawiać  dokumenty kontroli  potwierdzające 
zgodność wyrobów  z wymaganiami ustalonymi w zamówieniu.

Rodzaje dokumentów kontroli wg EN 10204:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z ZAMÓWIENIEM 2.1  
(Declaration of compliance with the order 2.1)
Dokument, w którym stwierdza się zgodność wyrobów z wymaganiami 
podanymi w zamówieniu, bez podawania wyników badań.

ATEST 2.2  
(Test report 2.2)
Jest to dokument jak opisany  wyżej 2.1, w którym dodatkowo przedstawia 
się wyniki badań uzyskane podczas kontroli wewnętrznej wyrobów. Jeśli nie 
ustalono inaczej standardowo podawane są wymiary uszczelek.

ŚWIADECTWO ODBIORU 3.1  

Dokument podobny do atestu 2.2, ale potwierdzony przez upoważnionego 
przedstawiciela kontroli wytwórcy, niezależnego od wydziału produkcyjnego. 
SPETECH posiada Dział Kontroli Jakości, którego niezależność od wydziału 
produkcyjnego gwarantuje wdrożony system ISO 9001. Podawane 
standardowo wyniki badań to:

• wymiary uszczelek;

• własności materiałów niemetalowych charakterystycznych dla danego 
materiału uszczelki.

• skład chemiczny i własności wytrzymałościowe dla materiałów metalowych; 

• 

ŚWIADECTWO ODBIORU 3.2  

Jest to wersja świadectwa 3.1 dodatkowo potwierdzona przez przedstawiciela 
kontroli strony zamawiającej lub inspektora kontroli określonego w przepisach 
urzędowych. Standardowo jeśli nie określono inaczej, inspektorem kontroli 
jest przedstawiciel niezależnej jednostki wskazanej przez SPETECH.

PROTOKOŁY POMIAROWE

BADANIA I DOPUSZCZENIA

DOKUMENTY KONTROLI  
WG EN 10204

BADANIA I DOPUSZCZENIA

ODKUWKI
Uszczelnienia metalowe mogą być dostarczone z półproduktów w formie 
odkuwki, zgodnie z EN 10222-1 • EN 10222-2 • EN 10222-3 •  
EN 10222-4 • EN 10222-5 ASTM A182/A182M • ASTM B462 / ASME 
SB462 • ASTM A522/A522M

BLACHY
Najbardziej popularne półprodukty na uszczelnenia metalowe i metalowo-
-miękkomateriałowe zgodne z EN 10088-2 • EN 10088-4 • EN 10028-1 
• EN 10028-2 • EN 10028-3EN 10028-4 • EN 10028-5 • EN 10028-6 
• EN 10028-7 • AD2000W0 AD2000W2 • AD2000W10 ASTM A240/
A240M • ASME SA240/SA240M ASTM A480/A480M • ASME SA 480/
SA480M • ASTM B series / ASME SB series NACE MR 0175 / ISO 15156 
• NACE MR 0103 / ISO 17945 • VdTüv
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NADZÓR WYKONYWANYCH ZLECEŃ PRZEZ  
NIEZALEŻNĄ STRONĘ TRZECIĄ

CERTYFIKACJA PAKOWANIA

CERTYFIKAT DLA KADR MONTERSKICH EN 1591-4

SPETECH oferuje szkolenia dla kadr monterskich zgodnie 
z  normą EN 1591-4. Opcjonalnie możliwe jest uzyskanie 
certyfikatu TÜV Rheinland.
Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy SPETECH lub po 
uzgodnieniu w miejscu wskazanym przez klienta.

BADANIA I DOPUSZCZENIA

CERTYFIKATY



LABORATORIUM BADAŃ 
MATERIAŁÓW
USZCZELNIENIOWYCH
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Rosnące wymagania stawiane urządzeniom ciśnieniowym i ich poszcze-
gólnym elementom, a w coraz większym stopniu uszczelnieniom, nakłada-
ją na producentów uszczelek obowiązek zapewnienia wsparcia technicz-
nego dla projektantów i końcowych użytkowników produktów. Oprócz 
kryterium szczelności coraz częściej zwracana jest uwaga na poziom 
emisji w kontekście uregulowań prawnych związanych z szeroko pojętą 
ochroną środowiska. Dokumenty takie jak Clean Air Act, TA-Luft czy IPPC 
wymuszają na użytkowniku końcowym stosowanie „najlepszej dostępnej 
techniki”, również, a może i przede wszystkim w dziedzinie uszczelnień.
Ze strony producentów wiąże się to z koniecznością publikowania w ofi-
cjalnych materiałach (np. katalogi, strony www) konkretnych informacji 
technicznych, dotyczących charakterystycznych cech oferowanego pro-
duktu. Niezbędne są też prace badawcze zmierzające do opracowania 
i wdrożenia do użytku nowych, bardziej szczelnych i wytrzymałych rozwią-
zań technicznych w grupie uszczelek.
Laboratorium Badań Materiałów Uszczelnieniowych (LBMU) 
działające przy firmie SPETECH w Bielsku-Białej jako samodzielna jed-
nostka badawcza, od lat współpracuje z Centralnym Laboratorium Dozo-
ru Technicznego w Poznaniu w zakresie prowadzenia badań uszczelnień 
płaskich. Laboratorium stosuje system jakości zgodny z wymaganiami nor-
my PN-EN ISO/IEC 17025:2008-02. Celami działalności LBMU są m.in.: 
• uzyskanie przodującej pozycji w Polsce i Europie w zakresie badań ma-
teriałów uszczelnieniowych, zarówno płaskich jak i sznurowych,
• kreowanie „najlepszej dostępnej techniki” w dziedzinie uszczelnień,
• testowanie nowych rozwiązań technicznych i konstrukcji uszczelnień zmie-
rzających do polepszenia ich własności szczelnościowych i reologicznych,
• testowanie produktów na zgodność z dokumentacją Clean Air Act, TA-
-Luft, IPPC i innymi unormowaniami dotyczącymi ochrony środowiska,
• rozwijanie zaplecza badawczego zgodnie z obserwowanymi w technice 
uszczelnień kierunkami rozwoju,
• dostarczanie projektantom urządzeń ciśnieniowych i użytkownikom 
końcowym pełnej informacji o uszczelnieniach produkowanych w firmie 
SPETECH,
• wykonywanie badań zleconych zarówno zgodnych ze stosowanymi 
w laboratorium standardami jak i tych, których warunki są negocjowane 
z klientem.
Laboratorium posiada niezbędne zaplecze badawcze i wykwalifikowa-
ny personel realizujący, w ramach obowiązujących procedur, odpowiedni 
program badawczy. Z racji faktu, że firmą macierzystą LBMU jest firma 
SPETECH, prowadzone badania koncentrują się głównie na uszczelnie-
niach produkowanych przez tę firmę. Wyniki tych badań mają odzwiercie-
dlenie w publikacjach SPETECH-u, w szczególności w podawanych przez 
firmę wielkościach charakterystycznych tych uszczelek.

Metody badawcze

OPARTE O NORMĘ EN 13555
Stanowisko wykorzystywane do prowadzenia badań takich jak: wyznaczanie 
wytrzymałości na ściskanie (Qsmax), wyznaczanie modułu sprężystości (EG), pełzania 
i relaksacji (PQR), wyznaczanie przecieków (QminL, QsminL). Służy również do 
wyznaczania współczynników obliczeniowych dla algorytmów EN 1591-1:2009 
i ...:2014. Badania wykonywane są na nowoczesnym sprzęcie badawczym w całości 
sterowanym oprogramowaniem komputerowym. Próbki mają kształt pierścienia. Możliwe 
jest prowadzenie innych badań z zastosowaniem innej geometrii próbek (np. o-ringi, 
pierścienie dławnicowe) do uzgodnienia z klientem.
• Qsmax i EG w temperaturze otoczenia
• Qsmax i EG w temperaturach podwyższonych do 600°C
• PQR w temperaturze otoczenia
• PQR w temperaturach podwyższonych do 800°C
• Qmin(L) and Qsmin(L) w temperaturze otoczenia

• µG współczynnik tarcia w temperaturach otoczenia i podwyższonych do 550°C
• inne do uzgodnienia

Możliwości stanowiska:
• dowolnie zakładana i regulowana sztywność układu, realizowana za pomocą
specjalnego algorytmu sterującego prasą,
• możliwość badania próbek do średnicy 120mm,
• maksymalne ciśnienie badawcze medium (hel, azot lub inne) 200 bar,
• maksymalna siła nacisku 2000 kN,
• maksymalna temperatura badawcza 800°C,
• minimalny wykrywany przeciek (spektrometr helowy) 5*10-12 mbar/(l*s),
• precyzyjny pomiar zmiany grubości próbki w pełnym zakresie temperatur badawczych,
• pomiar przemieszczenia realizowany centralnie w osi,
• możliwość zastosowania dowolnego algorytmu badawczego ze zmienna w czasie 
temperaturą i/lub siłą oraz możliwość regulacji tempa narastania i zmniejszania tych 
wielkości.

OPARTE O NORMĘ ASTM F 3149-15Zarówno metoda jak i odpo-
wiednie do niej stanowiska badawcze pozwalają na określenie liczbowo współczyn-
ników stosowanych w określaniu naciągów montażowego i ruchowego dla potrzeb 
algorytmów zgodnych z ASME Code s. VIII i EN 13445-3.
Badania pozwalają także na określenie poziomu szczelności uszczelki płaskiej 
w zakresie klasy do 10-12 mg/(m*s). Ponieważ kształt próbki odpowiada kształtowi 
uszczelki (pierścień), możliwe jest prowadzenie badań uszczelnień będących konstrukcją 
składającą się z wielu materiałów (np. uszczelka spiralna).
Uzyskiwane wyniki wykorzystywane są w Dziale Badań i Rozwoju firmy SPETECH 
i za pomocą opracowanych tam metod doświadczalno-iteracyjnych określane są 
współczynniki dla innych, niż ASME, standardów obliczeniowych. I tak np. współczynnik 
m przeliczany jest na wielkość σm, a współczynnik y na σr przepisów WUDT.

LABORATORIUM BADAŃ  
MATERIAŁÓW  
USZCZELNIENIOWYCH

O LABORATORIUM

LABORATORIUM BADAŃ  
MATERIAŁÓW  
USZCZELNIENIOWYCH

METODY BADAWCZE
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Metody badawcze

OPARTE O NORMĘ ASTM F 38-00 B
Metoda pozwala na określenie wielkości relaksacji wraz z pełzaniem. Badanie odbywa 
się na odpowiednim oprzyrządowaniu, wykonanym zgodnie z normą, a stosowane w ba-
daniach temperatury to RT (temperatura pokojowa), 100 i 200°C. Istnieje możliwość 
zastosowania w badaniu temperatur innych z przedziału od RT do 270°C. Ze względu 
na charakter i konstrukcję samego stanowiska badawczego, niemożliwe jest badanie 
konstrukcji uszczelek, a jedynie prostokątnych wycinków z materiałów stosowanych na 
uszczelnienia płaskie. Stanowiska umożliwiają prowadzenie badań na różnych materia-
łach, od miękkich elastomerowych po czysto metalowe. Celem badań jest liczbowe okre-
ślenie reologicznych zachowań materiału, głównie w temperaturach podwyższonych.

OPARTE O NORMĘ ASTM F 36-03
Stanowisko służy do określania wartości ściśliwości materiałów miękkich wykorzystywanych 
w budowie uszczelnień. Pozwala także na wyznaczenie powrotu elastycznego i energii od-
kształcenia. Zarówno wielkości ściśliwości jak i powrotu elastycznego mają fundamentalne 
znaczenie w procesie doboru uszczelnienia płaskiego. Mówią one, w jakim stopniu uszczel-
ka jest w stanie „dopasować się” do powierzchni przylgowej oraz jak będzie ona pracować 
w warunkach ruchu i związanych z tym przemieszczeniach elementów złącza.

OPARTE O STANDARD VDI 2440 (TA-LUFT) USZCZELKI 
PŁASKIE
Stanowisko do wyznaczania przecieków uszczelnień płaskich. Wyniki są porównywane 
z wymaganiami przepisów TA-Luft i jeśli te są spełnione laboratorium wystawia certy-
fikaty na zgodność z nimi. Badanie przeprowadzane jest w temperaturze pokojowej, 
medium jest hel, a do pomiaru przecieków wykorzystywany jest spektrometr helowy.

OPARTE O STANDARD VDI 2440 (TA-LUFT)  
USZCZELNIENIA DŁAWNICOWE
Stanowisko do wyznaczania parametrów uszczelnień dławnicowych. Symulowana jest 
praca zestawu uszczelniającego w dławnicy zaworu. Danymi wejściowymi są: napręże-
nie, ciśnienie robocze robocze (hel), skok trzpienia oraz temperatura. Wynikiem bada-
nia jest wartość przecieku po wykonaniu określonej liczby pełnych cykli przesuwu trzpie-
nia. Wyniki porównywane są z wymaganiami TA-Luft i może być wystawiony certyfikat 
potwierdzający spełnienie wymagań. Maksymalna temperatura badań wynosi 500°C.

OPARTE O NORMĘ EN 61340-2-3
Wyznaczanie rezystancji i rezystywności materiałów uszczelnieniowych. Wartości te są 
pomocne przy projektowaniu urządzeń działających w środowiskach opisanych przez 
Dyrektywę ATEX.

Laboratorium posiada współrzędnościowe ramie pomiarowe. Dzięki temu urządzeniu 
można, głównie na fizycznych instalacjach, dokonywać bardzo dokładnych pomiarów 
geometrii złącz kołnierzowych i tworzyć modele 3D, np.:
• płaskości powierzchni przylgowych,
• nierównoległości tych powierzchni,
• deformacji kątowej kołnierzy.
Znajomość dokładnej geometrii, szczególnie w przypadku dużych średnic, przyczynia 
się znacząco do znalezienia odpowiedniego rozwiązania problemów szczelnościowych.

W przypadkach, kiedy ze względu na duży stopień komplikacji zagadnienia obliczenio-
wego, stosujemy z powodzeniem metody MES.

Oferta badawcza

badanie zakres temperatury uwagi

EN 13555

Qs max i EG temperatura otoczenia ÷800°C DN40 PN40 / NPS4 CLASS 300

PQR temperatura otoczenia ÷800°C DN40 PN40 / NPS4 CLASS 300

Qmin(L) i Qs min(L) temperatura otoczenia ÷500°C DN40 PN40 / NPS4 CLASS 300

µG temperatura otoczenia ÷500°C DN40 PN40 

inne do uzgodnienia

ASTM F 3149-15

wyznaczanie współczynnika m temperatura otoczenia ÷500°C 149/100 mm

wyznaczanie współczynnika y temperatura otoczenia ÷500°C 149/100 mm

ASTM F 36-03

wyznaczanie ściśliwości i powrotu 
elastycznego

temperatura otoczenia np. prostokąt

ASTM F 38-00

wyznaczanie relaksacji i pełzania temperatura otoczenia ÷400°C próbki prostokątne

VDI 2440 (TA-Luft) uszczelki płaskie

wyznaczanie przecieku temperatura otoczenia ÷400°C DN40 PN40

VDI 2440 (TA-Luft) uszczelnienia dławnicowe

wyznaczanie przecieku 500°C Dw 40 mm / Dz 60 mm / h max 100 mm

EN 61340-2-3 resistance

pomiar rezystancji i rezystywności temperatura otoczenia według standardu

Podsumowanie

Laboratorium Badań Materiałów Uszczelnieniowych firmy SPETECH prowadzi badania uszczelnień płaskich zgodnie ze współcześnie stosowanymi standardami wy-
znaczania wielkości charakterystycznych materiałów uszczelniających, tym samym wpisując się w pojęcie „najlepsza dostępna technika”. Stosowanie nowoczesnych 
metod badawczych oraz stosowany system zarządzania jakością oparty o normę EN ISO/IEC 17025 gwarantuje projektantom i użytkownikom, że dostarczane im 
informacje pozwolą dobrać właściwe uszczelnienie również pod kątem zastosowań zgodnych z Clear Air Act, TA-Luft i IPPC.
Laboratorium jest obecnie jedynym i uznanym tego typu laboratorium badawczym w Polsce, posiadającym tak znaczną ilość procedur badawczych związanych 
z uszczelnieniami. Stosowane metody pozwalają na testowanie praktycznie wszystkich stosowanych obecnie materiałów uszczelek płaskich, a wyniki badań wy-
korzystywane są w pracach projektowych nad urządzeniami ciśnieniowymi. Pozwalają na efektywny i przede wszystkim bezpieczny dobór uszczelnienia płaskiego, 
szczególnie tam, gdzie względy bezpieczeństwa stawiane są na pierwszym miejscu. Stale rozwijane i udoskonalane procedury pomiarowe i aktualizowany system 
zarządzania jakością, gwarantują obiektywne wyniki z badań oraz wysoką jakość świadczonych usług.
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O PROGRAMIE 
Stworzone w firmie SPETECH oprogramowanie inżynierskie EUROPARTNER® służy 
projektantom i służbom utrzymania ruchu do doboru właściwego uszczelnienia połą-
czenia kołnierzowego oraz wyliczenia właściwego naciągu i momentów dokręcenia 
śrub. Ponad to umożliwia przeliczenie całego połączenia kołnierzowego pod względem 
wytrzymałościowym. Program zawiera kilka algorytmów obliczeniowych zgodnych z:
• EN 1591-1:2014
• EN 1591-1:2009
• EN 1591-1:2001
• WUDT-UC-WO-/19:10.2003
• ASME Code s. VIII
• AD 2000 Merkblatt B7/B8
• EN 13445-3 Annex G
Stosując algorytmy EN 1591-1:2011 i ...:2014 projektant, poprzez dobór odpowiedniej 
klasy szczelności, może wpływać na zmniejszenie wielkości emisji generowanych przez 
dobrane uszczelnienie. Tym samym złącze będzie zaprojektowane w sposób spełniający 
wymagania takich przepisów ochrony środowiska jak IPPC directive, TA-Luft i Clean Air 
Act. Stosowanie programu EUROPARTNER®, jako narzędzia inżynierskiego i eks-
perckiego, wpisuje się w ogólnie stosowana i zalecaną „najlepszą dostępną technikę” i 
„dobrą praktykę inżynierską”.

ZALETY:
1. Ogromna baza danych wielkości geometrycznych uszczelek, kołnierzy, powierzchni 

przylgowych i śrub oraz wielkości charakterystycznych materiałów stalowych pozwa-
la na szybkie projektowanie bez szukania wymienionych wielkości w odpowiednich 
normach.

2. Przeliczanie wielkości wyjściowych automatycznie, w czasie rzeczywistym, umożliwia-
jąc stała kontrolę nad poprawnością wpisywanych danych.

3. Przyjęta zasada maksymalizacji podpowiedzi co do wprowadzanych danych (funk-
cja ekspercka), ale równocześnie program niczego ostatecznie nie narzuca. Taka 
funkcjonalność daje projektantowi możliwość dokonania koniecznych modyfikacji 
elementów standardowych.

4. Pełna bezpośrednia kontrola, poprzez system paneli o danych krytycznych, pozwala-
jąca na bieżąco sprawdzać poprawność całego projektu.

5. Konfigurowalne wydruki uwzględniające wszystkie dane wejściowe, wyjściowe i po-
średnie. Zawierają również wszystkie istotne rysunki elementów złącza.

6. Jednakowy interfejs użytkownika niezależnie od używanego standardu obliczeniowego.
7. Trzy wersje językowe: polska, angielska i niemiecka.

MEDIUM
Dobór uszczelnienia w zależności od medium i jego parametrów pracy. Baza danych 
zawiera ok. 700 rodzajów mediów. Możliwość ustawienia jego stężenia i granicznych 
dla projektu temperatur i ciśnienia. Kluczową rolę w doborze uszczelki odgrywa 
klasa szczelności. Właściwie ja dobierając projektant wpływa na poziom emisji 
z projektowanego połączenia.

TYP USZCZELKI
Automatyczny dobór uszczelki przez program na podstawie określonych warunków 
granicznych lub ręcznie przez projektanta. Program zawiera bazę danych uszczelnień 
firmy SPETECH oraz wymienionych w danym standardzie. Możliwe jest projektowanie 
i przeliczanie dowolnej uszczelki oraz dopisanie, przez producenta programu, 
uszczelnień innych firm (za stosownym porozumieniem SPETECH – producent).
Baza programu zawiera informacje 4 norm standardów (EN, DIN, ASME, PN)

TYP KOŁNIERZA
Projektowanie kołnierzy i przylg zarówno aparatowych, poprzez wpisywanie danych 
geometrycznych z ręki, jak i kołnierzy rurociągowych z norm. Wymiary kołnierzy i przylgi 
można dobrać automatycznie z bazy danych wielkości geometrycznych zgodnych 
z normami standardów: EN, DIN, ASME, PN. Wymiary są zawsze w pełni edytowalne 
z możliwością zmian jednostek.
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ŚRUBY
Prawidłowy dobór śrub, ich rozmiar, ilość i materiał ma wielki wpływ na możliwość 
uformowania uszczelki i jej pracę na ruchu. Program pozwala na modyfikację wszystkich 
wielkości dotyczących śrub, w ten sposób aby w wyniku uzyskać odpowiednie naciągi: 
montażowy i ruchowy przy minimalnej ilości i wielkości śrub oraz sensownym, z punktu 
widzenia warunków wytrzymałościowych, doborze materiału. Wyniki możemy śledzić na 
formatce wynikowej programu w postaci zmieniających się dynamicznie wyników dla 
poszczególnych typów uszczelek. Zakładka Wymiary normy daje możliwość określenia 
normatywnej geometrii śrub. W zależności od wybranego do obliczeń standardu obli-
czeniowego, pojawiają się w sekcji śrub, dodatkowe edytowalne pola związane np. ze 
sposobem dokręcania śrub czy z zakładanym współczynnikiem tarcia na gwincie i łbie 
śruby.

MATERIAŁY
Materiały na elementy kołnierzy i śrub można wybierać z bazy setek materiałów stalo-
wych i ich wielkości charakterystycznych. Program oferuje możliwości wyszukiwania po 
rodzaju, nazwie numerze Werkstoff i normie. Projektant może ingerować w wartości 
wielkości charakterystycznych materiałów, co m.in. wpływa na obliczanie przez pro-
gram wartości interpolacji i ekstrapolacji. Istnieje możliwość zdefiniowania materiałów 
własnych.

STANY PRACY
Program umożliwia dodanie do 10 stanów pracy. Ich parametry można dowolnie mody-
fikować dla każdego z elementów: kołnierzy, śrub uszczelek, sił i momentów zewnętrz-
nych, precyzyjnie określając warunki pracy połączenia. 

Za pomocą specjalnych paneli program umożliwia sprawowanie pełnej kontroli nad 
prowadzonymi obliczeniami.

BAZY DANYCH
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BAS®, GUS®, MWK®, MPL®, SPETECH®, SPETECH-PARTNER®, EUROPARTNER®, SPETORING®, SPETOGRAF®, SPETOBAR®, SPETOFLON®, SPETOMET®, SPETOSPIR®, 
SPETOTERM®, GRAFMET®, SPETOGUM®, SPETOPAK®, TRANSFLEX® – znaki towarowe SPETECH Sp. z o.o., Gore-GFO®, Gore™ – zastrzeżony znak firmy W.L.Gore 
Sigraflex®, Sigraseal® – zastrzeżony znak firmy SGL Carbon, Belzona® – zastrzeżony znak firmy Belzona Polymerics Ltd. Wszystkie dane oparte są na najlepszej wiedzy. 
Nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma innymi czynnikami. SPETECH® zastrzega sobie prawo 
aktualizacji i wprowadzenia zmian zgodnie ze stanem wiedzy i techniki w obszarze opisanym w niniejszym opracowaniu.
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KATALOG PRODUKTÓW

Diafragmy 
metalowe

Uszczelki 
wielokrawędziowe

Uszczelnienia przegród 
wymienników

Okularowa  
soczewka zaślepiająca

Uszczelnienia 
przepustnic

Uszczelki 
membranowe

Podwójny  
stożek

SPETECH sp. z o.o., 43-382 Bielsko-Biała, ul. Szyprów 17  
tel. +48 33 818 41 33, fax +48 33 818 46 79

spetech@spetech.com.pl
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