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Dlaczego uszczelnienia metalowe?

• Bardzo wysoka szczelność,
• Odporność na wydmuchanie,

Odporność na pełzanie,• Odporność na pełzanie,
• Ogniobezpieczeństwo,
• Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna.



VDI 2440 Emission control
Mineral oil rafineries - 3.3.1.4

Emisje można skutecznie zmniejszyć stosując 
połączenia kołnierzowe z systemami uszczelniającymi połączenia kołnierzowe z systemami uszczelniającymi 
wysokiej klasy.

Obejmują one wszystkie uszczelnienia metalowe 
i spawane jak również systemy uszczelniające 
spełniające wymagania opisane poniżej…



Rodzaje uszczelnień metalowych

Płaskie Soczewkowe

RTJ

Baliste

Podwójny stożek

Delta



Rodzaje uszczelnień metalowych

AktywneMembranowe 
(spawane)

SpecjalneDiafragmy



Diafragmy 





SPETECH VR



SPETECH VR



MATERIAŁY NA USZCZELKI METALOWE



MATERIAŁY NA USZCZELKI METALOWE



Wymagania dla uszczelek metalowych

• Chropowatość
• Twardość 
• Naciski minimalne• Naciski minimalne

Przylga Rz [µm] Ra [µm]

min. max. min. max.

Typ J 
wg EN1759-1

1,6 6,3 0,4 1,6



Wymagania dla uszczelek metalowych



Twardość uszczelek RTJ wg EN12560-5



Nacisk min. Qmin wg EN1591-2



Aktywna powierzchnia styku - uszczelka 
soczewkowa wg DIN2696



Aktywna powierzchnia styku - uszczelki 
RTJ wg EN12560-5 / ASME B16.20



Standardy obliczeniowe
Typ uszczelki EN 1591-1 WUDT AD 2000

-Merklbatt
ASME 
s.VIII

Wielokrawędziowa ● ● ● ●

Pierścień kwadratowy (romb) ●

Pierścień kołowy (o-ring) ● ● ●

Pierścień owalny ● ● ●Pierścień owalny ● ● ●

Pierścień ośmiokątny ● ● ●

Pierścień soczewkowy ● ● ●

Pierścień trójkątny („delta”)

Pierścień kołowy z pierścieniem

Pierścień trapezowy

Pierścień klinowy

Płaska ● ● ● ●

Pierścień balisty ● ●

Membranowa ●

Aktywna ●



Wybrane parametry obliczeniowe
AD 2000-Merblatt B7, parametry obliczeniowe

dla uszczelek membranowych:
k0kD = 0 N/mm
k1 = 0 mmk1 = 0 mm

ASME S.VIII Parametry obliczeniowe
dla uszczelek aktywnych:

m = 0
y = 0 psi



PROJEKTOWANIE MES

- brak ograniczeń co do typów, 
kształtów, wymiarów itd. 

- zagadnienia nieliniowe (tarcie, - zagadnienia nieliniowe (tarcie, 
odkształcenia plastyczne, 
pełzanie itd.)

-Przepływ ciepła, 
Rozszerzalność liniowa



PROJEKTOWANIE MES



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę


