
Rys.1. Połączenie kołnierzowo-śrubowe. 
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Uszczelnienia PTFE w przemy śle chemicznym firmy SPETECH 

W artykule przedstawiono przegląd współczesnych 
uszczelnień stosowanych do połączeń kołnierzowych rurocią-
gów i aparatów w przemyśle chemicznym (rys. 1). na przykła-
dzie bogatej oferty firmy SPETECH.  

W przemyśle chemicznym podstawowym materiałem 
na uszczelnienia jest PTFE (poli-cztero-fluoro-etylen), popular-
nie zwanym Teflonem® (Teflon® jest znakiem towarowym firmy 
DuPont). PTFE jako jedyny znany materiał bezazbestowy łączy 
wybitną odporność chemiczną, całkowitą obojętność fizjolo-
giczną oraz cechy, które umoŜliwiają osiągnięcie najwyŜszej 
szczelności. MoŜe być stosowany w zakresie temperatur od -

200 do 260°C, krótkotrwale do 315°C. Najlepsze efekty osiąga 
się z uszczelnieniami opartymi na PTFE modyfikowanym bądź teŜ kombinacją PTFE z metalami.  

PTFE spiekany 

Podstawowym dostępnym typem tego tworzywa, jest PTFE spiekany. Materiał ten, produko-
wany takŜe w Polsce, posiada jednak kilka wad, z którego najistotniejsza z punktu widzenia pracy 
uszczelki płaskiej to wysokie pełzanie, niezaleŜnie od temperatury, co jest spowodowane niskim tar-
ciem wewnętrznym pomiędzy ziarnami struktury spiekanej. Zastosowanie uszczelki jednorodnej z 
czystego spiekanego PTFE, często jest niewystarczające z uwagi na niski powrót elastyczny przy 
jednocześnie niskich własnościach wytrzymałościowych. 
Uszczelki ze spiekanego PTFE – SPETOFLON® FL-TF mogą być stosowane w połączeniach typu 
występ-rowek. Na pozostałe typy powierzchni przylgowych zaleca się stosowanie tego materiału w 
połączeniu z innymi materiałami, niewykazującymi pełzania. Do tej grupy naleŜą przede wszystkim 
uszczelki w koszulce z PTFE oraz metalowo miękko-materiałowe. 

Uszczelnienia w koszulce z PTFE spiekanego 

Uszczelnienia płaskie w koszulce z PTFE znalazły swoje trwałe miejsce wśród podstawowych 
rozwiązań na połączenia kołnierzowe rurociągów stalowych, z tworzyw sztucznych oraz aparatów 
emaliowanych w przemyśle chemicznym, spoŜywczym i farmaceutycznym. Podstawowe cechy tych 
uszczelnień są związane z moŜliwością połączenia najlepszych cech materiału wkładki jak: 

• wytrzymałość mechaniczna – stabilność wymiarowa i odporność na wydmuchanie, 
• ściśliwość – zdolność niwelowania błędów kształtu przylg, 
• powrót elastyczny – praca przy zmiennych obciąŜeniach, 
• odporność na relaksację – niezawodność, 

oraz zalet PTFE w formie cienkiej koszulki (grubość 0,5mm), chroniącej materiał wkładki przed agresją 
chemiczną oraz zapewniającej sterylność uszczelnianego medium.  
 Typy oraz wymiary uszczelek w koszulce PTFE określają normy PN-EN 1514-3 oraz PN-EN 
12560-3. Często stosowane są koszulki w zakresie wymiarowym wykraczającym poza zakres norm, o 
średnicach powyŜej 600mm. 
Zastosowanie uszczelek w koszulce z PTFE niesie dodatkowe korzyści, często trudne do uzyskania 
przez tradycyjne uszczelki miękko-materiałowe jednorodne. 
 Podstawowymi zaletami stosowania wkładek z materiałów innych niŜ PTFE, jest moŜliwość 
uzyskania duŜego powrotu elastycznego oraz stabilności wymiarowej przy obciąŜeniach zewnętrz-
nych. Przy tym dla koszulki typu C grubość wkładki moŜe być praktycznie dowolna, pozwalając tym 
samym stosować uszczelki na bardzo nierówne powierzchnie przylgowe np. w aparatach emaliowa-
nych. 
 Dla zapewnienia wysokiej szczelności stosuje się koszulki typu B z dodatkową strefą antydy-
fuzyjną od trony działania ciśnienia (rys. 2). 
 Najpopularniejszym typem wkładki do koszulki są materiały włóknisto-elastomerowe np.  
SPETOBAR® BAS ® 300, pozwalające na stosowanie uszczelek do temperatur ok. 150oC. 

strefa antydyfuzyjna  



Rys. 4. Struktura ePTFE. 

Rys. 2. Koszulka ze strefą antydyfuzyjną. 

W przypadku temperatur wyŜszych (do 260oC), oraz konieczności stosowania uszczelki o wy-
sokiej odporności na relaksację powinno się stosować jako wkładkę materiał grafitowy, najlepiej do-
datkowo zbrojony metalem np. SPETOGRAF® GUS® 20 lub GUS® 40. Rozwiązanie to zapewnia trwa-
ły, wysoki powrót elastyczny.  

W przypadku duŜego zapotrzebowania na powrót elastyczny (np. przy mało sztywnych połą-
czeniach) moŜemy dodatkowo wprowadzić przekładkę z blachy falistej pomiędzy dwie wkładki. Po-
zwala to konstruować uszczelki o większych grubościach przy jednocześnie podwyŜszonej stabilności 
wymiarowej. Blacha falista moŜe równieŜ spełniać rolę centrowania uszczelki na śrubach. 

Do aparatów emaliowanych, gdzie występują niewielkie ciśnienia, ale znaczne nierówności 
przylg, stosować moŜna bardzo grube uszczelki z wkładkami z filcu glinokrzemianowego np.  
FC TUI 70 J . Ciekawą innowacją jest moŜliwość produkcji uszczelek o duŜych średnicach (nawet 
powyŜej 1500mm) stosując koszulkę ze specjalnej odmiany PTFE zgrzewalnego – TFMTM (typ C). 
Grubość takich uszczelek moŜe wynosić wtedy 15 - 25mm i więcej, przy stosunkowo niewielkim kosz-
cie (rys. 3). PoniewaŜ zgrzewalne koszulki typu C nie posiadają strefy antydyfuzyjnej, wszędzie tam 
gdzie jest wymagana wysoka szczelność, lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie koszulki toczonej 
typu B.  

 
Rys. 3. Uszczelka FC TUI 70 J z przekładką falistą pomiędzy dwoma wkładkami. 

Dzięki technologii zgrzewania moŜliwe jest równieŜ uzyskanie uszczelki w koszulce innej niŜ 
okrągła np. eliptycznej. 

Uszczelnienia z PTFE modyfikowanego poprzez napełni anie 

Modyfikowanie poprzez napełnianie polega na wkomponowaniu w strukturę PTFE takiego mate-
riału, który zwiększy tarcie wewnętrzne oraz dodatkowo wprowadzi inne zalety jak: 

• wysoką wytrzymałość mechaniczną 
• odporność na pełzanie i  relaksację 
• moŜliwość dodawania pigmentów barwnych i nanoszenia oznaczeń na płyty. 
PTFE spiekane najczęściej poddaje się procesowi napełnienia włóknem szklanym 

(SPETOFLON® FL 160), które modyfikuje zakres odporności chemicznej, nie pozwalając stosować 
tego materiału na media silne zasadowe. Innym wypełniaczem, odpornym na zasady jest siarczan 
baru, którego z kolei nie stosuje się, w przeciwieństwie do włókna szklanego na silne kwasy  
(SPETOFLON® FL 200),. Najnowszym materiałem jest PTFE wypełnione krzemianami  
SPETOFLON® FL 300, który wyróŜnia się bardzo dobrą odpornością chemiczną m.in. na oleum. 

Uszczelnienia z ekspandowanego PTFE 

PTFE poddane procesowi usieciowienia struktury i dodatkowego 
jej rozpręŜenia (ekspandowania), (ePTFE) (rys. 4), umoŜliwia łatwe uzy-
skanie uszczelnienia w postaci taśmy. Taśmy z ePTFE, o róŜnym prze-
kroju, wyposaŜone w powierzchnie samoprzylepną, ze względu na łatwy 
montaŜ są bardzo lubiane przez uŜytkowników.  

Podstawowe taśmy SPETOFLON® TEX DF, są wykonywane z 
ePTFE o strukturze jednokierunkowo usieciowionej. Istotną cechą jako-
ściową taśm jest wysoka i równomiernie rozłoŜona w przekroju gęstość 
materiału. Jest to warunek niezbędny do uzyskania dobrych rezultatów 
przy uszczelnianiu róŜnych połączeń, zwłaszcza o duŜych średnicach i 
mało sztywnych kołnierzach.  

Płyta uszczelniająca SPETOFLON® TEX FGR, z której wycina-
ne są uszczelki posiada strukturę wielokierunkowo uwłóknioną. Pewną 

odmianą, jest płyta wyposaŜona w dwie zewnętrzne warstwy wstępnie uformowane, co podnosi 
sztywność wyciętej uszczelki. W ten sposób umoŜliwiamy łatwy montaŜ pionowy uszczelek o duŜych 
średnicach. 



Główną zaletą ePTFE jest bardzo wysoka ściśliwość, umoŜliwiająca stosowanie uszczelnień z 
tego materiału na przylgach o duŜych nierównościach powierzchni, oraz mało sztywnych kołnierzach 
(np. z tworzyw sztucznych). Uszczelnienia z ePTFE bardzo łatwo się obrabia (cięcie uszczelek, przy-
cinanie taśm).  

Warto pamiętać o tym, Ŝe są to materiały oparte tylko o PTFE, a więc o doskonałej odporności 
chemicznej i fizjologicznej, umoŜliwiającej stosowanie na niemalŜe kaŜde medium, pamiętając jedynie 
o granicy odporności termicznej. Niezwykła łatwość montaŜu taśm powoduje moŜliwość ekonomicz-
niejszego wykorzystania materiału.  

Uszczelnienia metalowo-mi ękkomateriałowe – spiralne i wielokraw ędziowe 

Obecnie obserwuje się coraz większy udział w rynku uszczelek matalowo-
miękkomateriałowych, gdzie rola PTFE ogranicza się do pełnienia funkcji miękkiego elementu kontak-
towego uszczelki z przylgą. Jest to spowodowane głównie rosnącymi wymaganiami uŜytkowników w 
zakresie szczelności, niezawodności oraz bezpieczeństwa eksploatowanych rurociągów czy apara-
tów. Utrata medium, a więc spadek wydajności całej instalacji, naraŜenie otoczenia na działanie zja-
wisk korozyjnych, nie mówiąc juŜ o bezpośrednim zagroŜeniu zdrowia a nawet Ŝycia pracowników, 
powoduje, iŜ wielu u uŜytkowników wybiera uszczelki metalowo-miękkomateriałowe. Uszczelnienia te 
nie wymagają na ogół wyŜszych naciągów montaŜowych w stosunku do uszczelek miękkich, posiada-
ją natomiast znacznie wyŜsze naciski dopuszczalne, co pozwala na uniknięcie wielu problemów mon-
taŜowych. Najpopularniejszą uszczelką metalowo-miękkomateriałową jest rodzina uszczelek spiral-
nych SPETOSPIR®, składająca się ze spirali zwiniętej ze specjalnie ukształtowanej taśmy metalowej 
na przemian z PTFE (rys. 5). Wymiary uszczelnień spiralnych z pierścieniem centrującym m.in. okre-
ślają normy PN-EN 1514-2 oraz PN-EN 12560-2. 

 

taśma metalowa o profilu "V"
wypełnienie z PTFEpierścień centrujący pierścień wewnętrzny

 
Rys.  5. Uszczelka spiralna SPETOSPIR® SWZ® z pierścieniem wewnętrznym i centrującym. 

W instalacjach najbardziej odpowiedzialnych, gdzie konieczne jest zastosowanie uszczelki o 
duŜej wytrzymałości, odpornej na wydmuchanie, często stosuje się uszczelki wielokrawędziowe z 
nakładkami z PTFE (rys. 6) SPETOMET® MWK®. Szeroki dostęp do odpowiednich materiałów meta-
lowych zapewnia moŜliwość doboru uszczelki odpornej na kaŜde niemal medium. Będą to najczęściej 
stale kwasoodporne, specjalne stopy niklu czy srebro. W sytuacji, kiedy tradycyjne materiały metalo-
we, nie są odporne chemicznie na działanie uszczelnianego medium, jedną z moŜliwości jest zasto-
sowanie koszulki PTFE z wkładką wielkrawędziową. Uszczelki wielokrawędziowe SPETOMET® 

MWK®. spełniają najwyŜsze wymagania bezpieczeństwa na instalacjach mediów niebezpiecznych. 
Wymiary uszczelek wielokrawędziowych z nakładkami określają normy EN 1514-6 oraz EN 12560-6. 

rdzeń metalowy nakładki z PTFE  
Rys. 6. Uszczelka wielokrawędziowa SPETOMET® MWK® 10bez pierścienia centrującego.  

Uszczelnienia spiralne i wielokrawędziowe spełniają najwyŜsze wymagania stawiane im przez 
uŜytkowników odpowiedzialnych instalacji na trudnych mediach, skutecznie konkurując, takŜe łączny-
mi kosztami zakupu i eksploatacji z wszystkimi wcześniej wymienionymi uszczelnieniami miękko-
materiałowymi. 

 

Podsumowanie  

Tam gdzie pojawia się konieczność zastosowania uszczelnień o wybitnej odporności che-
micznej, czy teŜ dopuszczonych do kontaktu z lekami, PTFE wydaje się być niezastąpione. Natomiast 



trudno znaleźć jedno uniwersalne rozwiązanie. Zawsze będzie istnieć wiele róŜnych typów uszczelek, 
z tym, Ŝe udział w rynku wysokojakościowych uszczelnień metalowo-miękkomateriałowych stale wzra-
sta (tabela 1). Wymaga to zarówno od producentów, jak i uŜytkowników sporej wiedzy i doświadczenia 
w celu sprostania wyzwaniu, jakim jest zaprogramowana na okres między remontami, niezagroŜona 
stanami awaryjnymi i odpowiednio wysoka szczelność. SPETECH od prawie 20 lat dostarcza uszczel-
nienia a takŜe świadczy usługi doradcze i szkoleniowe dla przemysłu chemicznego. 

Tablica 1. Porównanie cech jakościowych róŜnych uszczelnień. Długość słupka 0 oznacza najgorszą, długość 10 oznacza 
najlepszą daną cechę jakościową.  
 

Typ uszczelki 
PTFE 

 
Cecha 
jakościowa 

Płaska z 
PTFE  

spiekanego 
SPETOLON® 

FL-TF 

BAS® 300 w 
koszulce z 
PTFE spie-

kanego 

Płaska z 
PTFE  

napełnianego 
SPTOFLON® 

FL 

Płaska lub 
taśma z 
ePTFE  

SPTOFLON® 
TEX 

Spiralna 
SPTOSPIR® 
z wypełnie-

niem z PTFE 

SPETOMET® 
MWK®  

z nakładkami 
PTFE 

 Szczczelność 
 

      

Tempoodporność 
 
Odporność na starze-
nie 
Odporność na wydmu-
chanie 
Stabilność wymiar. przy 
zewn. obciąŜeniach 
Ognioodporność 
 
DuŜe naciski po-
wierzchniowe 
Łatwość  
montaŜu 
Zdolność niwelowania 
chropowatości przylg 
Zdolność niwelowania 
błędów kształtu przylg 
MoŜliwość pracy w 
wysokich ciśnieniach 
Odporność na szoki 
termiczne 
Odporność chemiczna 
 
Odporność na relaksa-
cję 

Higieniczność 
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