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INFORMACJE OGÓLNE  NA TEMAT SZKIEŁ CIECZOWSKAZOWYCH

Zestawy cieczowskazowe SPETECH® przeznaczone są do wszelkiego typu cieczowskazów z odczytem bezpośrednim lub 
telewizyjnym, używanych w naczyniach ciśnieniowych, także tych, które są narażone na obciążenia termiczne  
i chemiczne. 

Szkła wykonane są ze specjalnego szkła borosilikatowego o niskim współczynniku rozszerzalności liniowej oraz bardzo 
wysokiej odporności termicznej i chemicznej. Szkła te posiadają także bardzo wysoką czystość i jednorodność. Wstępnie 
wprowadzone w szkło naprężenia powierzchniowe gwarantują wysoką wytrzymałość na zginanie (a zatem wytrzymałość 
mechaniczną przy obciążeniu ciśnieniem wewnętrznym) oraz odporność na gwałtowne zmiany temperatury. 
Dostarczone przez SPETECH® szkła odpowiadają standardom wymiarowym wg DIN7080, DIN7081, BS3463, 
Ö-NormM7353, Ö-NormM7354, JISB8211, MIL-G-16356D.

Przy stosowaniu szkieł cieczowskazowych do wody kotłowej należy się liczyć z wypłukiwaniem cząsteczek szkła przez 
wodę zdemineralizowaną, posiadającą naturalną skłonność do rozpuszczania minerałów zawartych w szkle. Skłonność 
ta rośnie ekspotencjalnie wraz z temperaturą oraz wzrostem pH. Wartość pH podnosi się w przypadku wody kotłowej 
ze wzrostem temperatury, przy czym składniki dodane w procesie obróbki wody grają tu także ogromną rolę. Poprzez 
wypłukiwanie przez wodę kotłową (parę) szkło traci w pierwszej kolejności przeźroczystość, a następnie mogą wytworzyć 
się bruzdy grożące pęknięciem szkła.

Z tego też względu, za ekonomicznie uzasadnione uznaje się stosowanie szkieł nieosłoniętych (zarówno refleksyjnych jak 
i transparentnych) do temperatury wody/pary 243oC, której odpowiada ciśnienie nasycenia 35 bar.

Powyżej tych parametrów do wody kotłowej należy stosować wyłącznie szkła transparentne z nakładką mikową. 

Należy także zwrócić uwagę na procesy relaksacji naprężeń powierzchniowych w szkle na skutek ekspozycji termicznej. 
Relaksacja ta dramatycznie przyśpiesza w temperaturze powyżej 280oC.

  

  

  

  

 STARZENIE SZKŁA
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SZKŁA PODŁUŻNE

SZKŁA REFLEKSYJNE R.

oC

Szkła refleksyjne na powierzchni zwróconej do 
medium posiadają bruzdy o kącie wierzchołko-
wym 90o. Są one wykonane na drodze praso-
wania, które sprawia, że powierzchnia wykazuje 
podniesioną odporność na działanie wody ko-
tłowej. 

Szkła refleksyjne pozwalają na stosowanie cie-
czowskazów o prostej konstrukcji, ze względu 
jednak na niemożność zastosowania nakładki 
mikowej mogą być stosowane maksymalnie do 
pary o ciśnieniu 35 bar, co odpowiada 242,5oC. 
Powyżej tej temperatury w obecności wody kotło-
wej szybkość degradacji szkła gwałtownie rośnie. 
W zależności od konstrukcji wodowskazów szkła 
refleksyjne na innych mediach niż woda kotłowa 
stosuje się nawet do temperatury 400oC. Przy-
kładem takich mediów są węglowodory i oleje.
Szkła refleksyjne stosuje się zarówno do 
wody (pary) kotłowej, jak również do me-
diów chemicznych. W przypadku temperatur 
do 120oC wystarcza uszczelnienie i podkładka 
Spetobar® BAS® 300, w wyższych temperaturach 
zaleca się uszczelnienie i podkładkę Spetograf® 
GUS® 10, przy mediach silnie utleniających oraz 
ze względów higienicznych zaleca się uszczelkę 
Spetoflon® TEX FGR (100% ekspandowane PTFE)  
i podkładkę Spetobar® BAS® 300. W zależności 
od medium i konstrukcji cieczowskazów maksy-
malne parametry stosowania szkieł refleksyjnych 
sięgają parametrów 430oC i 300 bar, przy czym 
parametry te nie mogą występować równocze-
śnie patrz rysunek.
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SZKŁA TRANSPARENTNE - T
Szkła transparentne stosowane są do wodowska-
zów o bardziej złożonej konstrukcji, wymagają 
bowiem podświetlenia, pozwalają natomiast na 
stosowanie nakładek mikowych podnoszących 
wydatnie zakres możliwych zastosowań. Szkło 
jest obustronnie szlifowane i następnie polero-
wane by zapewnić pełną przejrzystość. 

Dla pary o parametrach powyżej 35 bar oraz 
mediów o wysokim pH szkła transparentne stosu-
je się z nakładką mikową od strony medium, któ-
ra opóźnia procesy wypłukiwania szkła. Główne 
zastosowania szkieł transparentnych to ciecze 
brudzące, lepkie, żrące oraz media o wysokiej 
temperaturze i ciśnieniu. 

W zależności od konstrukcji cieczowskazu oraz 
rodzaju medium stosuje się je nawet na parame-
try 430oC i 340 bar, przy czym parametry mak-
symalne nie mogą występować równocześnie 
patrz wykres. 

Podobnie jak przy szkłach refleksyjnych, w tem-
peraturach do 120oC wystarcza uszczelnienie  
i podkładka Spetobar® BAS® 300, w wyższych 
zaleca się stosowanie uszczelnienia i podkładki 
Spetograf® GUS® 10, przy mediach silnie utle-
niających i zaleca się uszczelkę Spetoflon® FGR  
i podkładkę BAS® 300. 

Szczególną uwagę zwrócić należy na zestawy  
Cw TA-28, które stosowane są przy najwyższych 
parametrach. W tym przypadku jako uszczel-
nienie zaleca się wysokojakościową uszczelkę 
Spetograf® GUS® 40. Przy niższych parametrach 
(temperatura do 150oC) można także stosować 
uszczelnienie Spetobar® BAS® 340. 
Typ Cw-TA28 rozmiar I jako jedyny zaleca się 
stosować na parę o ciśnieniu powyżej 120 bar. 
Typ Cw-TA28 jest zawsze stosowany z nakładką 
mikową o specjalnej jakości A wg IS 1175. W 
przypadku rozmiaru I dostarczana jest także na-
kładka mikowa z otworem na zewnętrzną stronę 
szkła.

Zestawy cieczowskazowe dostarczane są w różnych wersjach wymiarowych

Uszczelki (podkładki) wykonane są w kilku wersjach materiałowych

SZKŁA PODŁUŻNE
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ZESTAWY SZKIEŁ PODŁUŻNYCH

�
�

�

�

�
�

�
�

�

�

�

�



7

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�



8

WARUNKI DOSTAWY SZKIEŁ CIECZOWSKAZOWYCH

Sposób dostawy

Dostawa może obejmować pełny zestaw lub wybrane jego 
elementy.
Zestaw ze szkłem typu Cw-A, Cw-B, Cw-H zarówno w wersji 
refleksyjnej jak i transparentnej zawiera szkło, uszczelkę 
i podkładkę. W wersji transparentnej można żądać nakładki 
mikowej, co jednak należy zaznaczyć w zamówieniu. Wówczas 
nakładka będzie dołączona 
do opakowania zestawu.

W omawianych typach jako uszczelnienie standardowe załącza 
się w zestawie uszczelnienie i podkładkę Spetograf® GUS® 10. 
Przy wyborze innych typów uszczelnienia należy zaznaczyć to w 
zamówieniu.

W zestawie ze szkłem typ Cw TA28 załączone są:
- szkła cieczowskazowe (zawsze transparentne), 
- nakładka mikowa ≠0,15÷0,20 z otworem (tylko w rozmiarze 
Cw-TA28-1),
- uszczelka Spetograf® GUS® 40 (opcjonalnie GUS®10 
lub BAS® 340),
- podkładka ochronna Spetograf® GUS® 15≠0,35mm,
- podkładka Spetograf® GUS® 15≠0,25mm,
- nakładka mikowa 0,3≠0,4mm,
- instrukcja montażu.

W przypadku żądania uszczelnień innych niż standardowe należy 
to zaznaczyć w zamówieniu.

Zamawianie typów Cw-A, Cw-B, Cw-H:

Wszystkie zestawy pakowane są w kartonowe opakowania.
W przypadku zamawiania pełnych zestawów z uszczelnieniami standardowymi 
należy zaznaczyć, że chodzi o zestaw; podać rozmiar, rodzaj szkła i podac ilość 
sztuk, np.:
1. zestaw Cw-A-IV transparent   sztuk 10
lub krócej
1. zestaw Cw-A-IV-T     szt 10

W przypadku zamawiania pełnych zestawów  z uszczelnieniami niestandardowymi 
należy zaznaczyć to w zamówieniu, np.:
1. zestaw Cw-A-IV transparent z uszczelkami BAS® 300 sztuk 10
lub krócej
1. zestaw Cw-A-IV-T BAS® 300     szt10

Przy zamówieniu zestawu z uszczelką FGR, automatycznie jako podkładkę załącza 
się Spetobar BAS® 300.
W przypadku żądania nakładek mikowych do typów CW-A, Cw-B, Cw-H (oczywiście 
tylko dla wersji transparentnej), nakładki te należy wyszczególnić jako odrębną 
pozycję oraz podać typ, rozmiar i ilość, np.:
1. zestaw Cw-A-IV T         sztuk 10
2. nakładki mikowe Cw-A-IV      sztuk 10

W przypadku zamawiania wybranych elementów z zestawu należy wyszczególnić 
nazwę artykułu, typ i rozmiar oraz ilość sztuk, np.:
1. uszczelki FGR Cw-A-IV   sztuk 10
2. podkładki BAS® 300 Cw-A-IX   sztuk 10
3. szkło Cw-A-IV T    sztuk 20

Zamawianie typu Cw-TA 28

W przypadku zamawiania zestawów Cw-TA 28 nie ma potrzeby dodawania 
określenia „transparent”, gdyż ten typ nie ma wersji refleksyjnej. Ponadto ten typ 
stosowany jest wyłącznie z nakładką 
mikową o grubości 0,3÷0,4mm od strony medium (rozmiar I 
dodatkowo posiada nakładkę od strony zewnętrznej), toteż zestawy 
tego typu standardowo zawierają nakładki mikowe. Tak więc w przypadku 
zamawiania pełnego zestawu (tzn. z nakładką mikową) należy wyszczególnić typ, 
rozmiar, ilość sztuk, np.:
1. zestaw Cw-TA 28-I     sztuk 10

Przy zamawianiu zestawu z uszczelnieniem niestandardowym należy zaznaczyć to 
w zamówieniu, np.:
1. zestaw Cw-TA 28 III z uszczelką BAS® 340  sztuk 10
lub krócej
1. zestaw Cw-TA 28 III BAS 340    sztuk 10

Przy zamawianiu wybranych elementów należy przywołać nazwę artykułu, typ 
i rozmiar oraz ilość sztuk np.:
1. szkło Cw TA 28-III     sztuk 10
2. uszczelka GUS® 40 Cw TA-28III   sztuk 10
3. nakładka mikowa Cw TA-28III  sztuk 10
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SZKŁA OKRĄGŁE

Wykonane są z tego samego szkła borosilikatowego i podobnie obrabiane 
termicznie celem wprowadzenia naprężeń powierzchniowych, podnoszących 
wytrzymałość na zginanie.

Wartości ciśnienia pracy podane dla szkieł (zgodnie z DIN 7080) gwarantują 
8-krotny margines bezpieczeństwa, tzn. powinno ono wytrzymać ciśnienie próby 
8-krotnie wyższe od ciśnienia pracy. 

Wyznaczanie minimalnej grubości szkła okrągłego zgodnie z DIN 7080.

Wymiary elementów zestawów szkieł okrągłych 

Sposób dostawy
Dostawa obejmuje pełny zestaw: uszczelka, podkładka, szkło cieczowskazowe 
(w przypadku pozycji IV także mikę i oprawkę uszczelki), w przypadku poz. I - III 
uszczelki wyłącznie wg wskazań zamawiającego). Dostawa może obejmować tylko 
wybrane elementy zestawu. W przypadku zamawiania samych uszczelek 
i podkładek nie obowiązuje minimum handlowe. Zestawy zawierają w standardzie 
uszczelnienia Spetobar® BAS ®300 (poza Co I ÷ VII) lecz w przypadku powyżej 
temperatury 150oC zaleca się Spetograf® GUS® 10 (przy średnicy powyżej 100 mm 
GUS® 40). Dla mediów silnie utleniających i wymagających pełnej higieny zaleca się 
uszczelkę Spetoflon® FGR® i podkładkę Spetobar® BAS® 300. 

Zamawianie
Zamówienie winno zawierać określenie artykułu, z powołaniem się na typ lub 
wymiar szkła oraz ilość sztuk, np.
1. zestaw Co  V  szt. 15
2. uszczelki Co  VII GUS® 10     szt. 20

W przypadku zamawiania zestawów z uszczelkami niestandardowymi należy 
zaznaczyć to podając za typem żądany rodzaj uszczelki np.
1. zestaw Co-VIII-GUS® 10       szt. 15

σ
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ZESTAWY SZKIEŁ OKRĄGŁYCH
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BAS®, GUS®, SPETECH®, SPETECH-PARTNER®, EUROPARTNER®, SPETORING®, SPETOGRAF®, SPETOBAR®, SPETOFLON®, SPETOMET®, SPETOSPIR®, SPETOTERM®, GRAFMET®, SPETOGUM®, 
SPETOPAK® - znaki towarowe SPETECH Sp. z o.o. Gore-GFO®, Gore-Tex® – 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.

Odkąd SPETECH obecny jest na rynku bezazbestowych uszczelnień przemysłowych, a ma to miejsce od 1991 roku, zaspakajamy 
w profesjonalny sposób nie tylko potrzeby produktowe naszych klientów, ale również rozpoznajemy i rozwiązujemy ich proble-
my techniczno-eksploatacyjne w aspekcie ekonomicznym z zakresu szczelności urządzeń i instalacji.

SPETECH to nie tylko oferta produktowa, ale również filozofia partnerskich relacji z użytkownikami bezazbestowych uszczelnień 
przemysłowych zbudowana na bazie stanowiącej połączenie wiedzy inżynierskiej z doświadczeniami naszych partnerów oraz 
klientów.

Domeną naszej działalności jest obszar stosowania uszczelnień spoczynkowych do aparatów i rurociągów, a także dynamicznych 
i quasi statycznych do pomp i armatury. Oferta produktowa oparta jest na możliwościach wytwórczych nowoczesnego parku 
maszynowego i prowadzona jest 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 uszczelniających pierścieni grafitowych, nowoczesne gniazdo CNC, sterowane nume-
rycznie gniazda do cięcia wysokoenergetycznym strumieniem wody w połączeniu z gniazdami wykonawstwa narzędzi pozwalają 
na szybką i rzetelną realizację nawet nietypowych zamówień klientów. 

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 
narodowych grup konsultingowych w dziedzinie uszczelnień.

SPETECH szczyci się uznaniem przez krajowe i zagraniczne instytucje certyfikujące. Posiadamy Uznania Urzędu Dozoru Tech-
nicznego dla własnego Laboratorium Badań Materiałów Uszczelnieniowych oraz procesu produkcji uszczelnień. Jesteśmy jedy-
nym przedstawicielem Polski na forum Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Uszczelnień (ESA).

Najważniejszym jest dla nas zadowolenie naszych klientów. Dumni jesteśmy z tego, że całokształt naszych działań wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom i spotyka się z uznaniem, dzięki czemu jesteśmy dostawcą nie tylko gotowych produktów, ale kom-
pleksowych rozwiązań dla przedsiębiorstw liderów w energetyce, petrochemii i chemii, zakładów celulozowo-papierniczych, 
maszynowych i wielu innych.

SPETECH sp. z o. o.
43-382 Bielsko-Biała 14, P-65,
ul. Szyprów 17, POLAND 
tel.: +48 33/ 818 41 33, fax: +48 33/ 818 46 79 ,
e-mail: spetech@spetech.com.pl,
www.spetech.com.pl

DYSTRYBUTOR / KONSULTANT


