USZCZELNIENIA METALOWE
DO PO£¥CZEÑ KO£NIERZOWYCH

Uszczelki spiralne
Charakterystyka
Uszczelki spiralne s¹ jednymi z najczêœciej
stosowanych uszczelek metalowych. Maj¹
wszechstronne zastosowanie. Gwarantuj¹
bardzo wysok¹ szczelnoœæ przy wysokich
temperaturach i ciœnieniach, i ich silnych wahaniach w
zakresie pH 0-14. Element uszczelniaj¹cy sk³ada siê
ze spiralnie zwiniêtej taœmy ze stali nierdzewnej
ukszta³towanej w V oraz miêkkiego wype³niacza.
Kombinacja stali i wype³niacza zapewnia wysok¹ i
d³ugotrwa³¹ sprê¿ystoœæ powrotn¹ uszczelki i
doskona³¹ szczelnoœæ po³¹czenia ko³nierzowego.
Uznanie UDT(certyfikat U-24/1), atest
ognioodpornoœci (API 607 Fire Test Approval).
Oferowane typy

LG-11

Uszczelka sk³adaj¹ca siê z samej spirali uszczelniaj¹cej.
Zastosowanie w ko³nierzach z przylgami typu wpust-wypust
lub wystêp-rowek. Mo¿e byæ tak¿e oferowana w innych
kszta³tach ni¿ okr¹g³y (typ LG-14), na przyk³ad. owal,
prostok¹t, romb etc. Oferowane gruboœci: 2,5; 3,2; 4,5*; 6,4;
7,2 mm.

LG-11-IR

Uszczelka sk³adaj¹ca siê ze spirali uszczelniaj¹
cej oraz wewnêtrznego pierœcienia wzmacniaj¹cego
chroni¹cego przed implozj¹, negatywnym wp³ywem wysokiej
temperatury,
agresywnoœci
oraz turbulencji medium.
Zastosowanie w ko³nierzach z przylgami typu wpust-wypust
lub wystêp-rowek. Oferowane gruboœci: 4,5/3*; 3,2/2 mm.

LG-13

Uszczelka sk³adaj¹ca siê ze spirali uszczelniaj¹cej oraz
zewnêtrznego pierœcienia centruj¹cego podnosz¹cego
wytrzyma³oœæ uszczelki na rozerwanie i u³atwiaj¹cego
monta¿. Zastosowanie w ko³nierzach z przylgami p³askimi lub
podniesionymi. Oferowane gruboœci: 4,5/3*; 3,2/2 mm.

LG-13-IR

Uszczelka sk³adaj¹ca siê ze spirali uszczelniaj¹cej oraz
pierœcieni wewnêtrznego i zewnêtrznego. Zastosowanie w
ko³nierzach z przylgami p³askimi lub podniesionymi.
Oferowane gruboœci: 4,5/3*; 3,2/2 mm.

HE (wykonanie specjalne)

Uszczelki spiralne mog¹ byæ wykonane w wersjach z
przegrodami (typ HE - zob. typowe konfiguracje na str. 7).
Uszczelki takie s¹ czêsto stosowane w wymiennikach ciep³a

*gruboœæ standardowa

Warstwy uszczelniaj¹ce
Warstwy uszczelniaj¹ce wykonane mog¹ byæ z
ró¿nych materia³ów w zale¿noœci od wymaganej
odpornoœci chemicznej i temperaturowej. Najczêœciej
stosowane s¹ grafit i PTFE (zob. tabela na str.7).

AISI
304
316L
316Ti
321
Stal wêglowa
Alloy 20
Incoloy 800
Hastelloy B
Hastelloy C
Inconel 600
Monel 400
Incoloy 825
tytan

Metale spirali i pierœcieni
Spirale oraz pierœcienie wewnêtrzne wykonywane s¹
ze stali stopowych, pierœcienie zewnêtrzne
standardowo ze stali wêglowej St37 w pow³oce
epoksydowo-poliestrowej (inne metale na
zamówienie). O wyborze metali decyduje wymagana
odpornoœæ chemiczna i temperaturowa (zob. tabela
materia³owa na str. 7). Uszczelki, w zale¿noœci od
zastosowanego materia³u znakowane s¹ na
zewnêtrznych pierœcieniach nastêpuj¹co:
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DIN
1.4301
1.4404
1.4571
1.4541
St37
1.4876
2.4615
2.4819
2.4816
2.4360
2.4858
3.7025

kolor znakowania
¿ó³ty
zielony
zielony
turkusowy
srebrny
czarny
bia³y
br¹zowy
be¿owy
¿ó³ty
pomarañczowy
bia³y
purpurowy

Wysokoœæ wype³niacza
Standardowo wysokoœæ taœmy stanowi¹cej
wype³niacz spirali przekracza o ok. 0,15 mm wysokoœæ
taœmy stalowej (z ka¿dej strony). Na zamówienie
mog¹ zostaæ wykonane uszczelki, w których
wysokoœæ wype³niacza jest wy¿sza od taœmy stalowej
o ok. 0,3 mm (typ /W).

Rozmiary
Oferowane s¹ wszystkie rozmiary wg norm DIN,
ASME etc. Przy braku unormowania konieczne jest
podanie nastêpuj¹cych wymiarów:
Typ uszczelki
LG-11
LG-11-IR
LG-13
LG-13-IR
/HE

Wymagane wymiary
d 2 i d3
d1, d2 i d3
d2, d3 i d4
d1, d2, d3 i d4
rysunek

Znakowanie i pakowanie uszczelek
Znakowanie indywidualne (oprócz LG11/14 i LG11IR): LG-..., rozmiar, materia³. Pakowanie w wi¹zki,
wiêksze uszczelki i typy /HE indywidualnie.

d4

Wspó³czynniki do obliczeñ
po³¹czeñ ko³nierzowych
wspó³czynniki
m
Y (psi)

materia³
Stal Cr i wêglowa
Stal CrNi, Monel, Ti

ASME Code
3,00
10 000

KoKd
(N/mm)
50 bo
55 bo

DIN 2505
K1
Rz
(mm)
(m m)
1,3 bo
12,5
1,4 bo
do 25
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d3

d2

d1

Uszczelki wielokrawêdziowe
Charakterystyka.
Uszczelki wielokrawêdziowe stosowane s¹ w
instalacjach wymagaj¹cych bardzo wysokiej
szczelnoœci, pracuj¹cych pod wysokim ciœnieniem, w
du¿ej temperaturze i ich silnych wahaniach.
Posiadaj¹ doskona³e w³asnoœci uszczelniaj¹ce, nawet
przy niskich si³ach docisku i s¹ praktycznie w pe³ni
odporne na rozerwanie. Wykonane s¹ z metalowego
rdzenia z naciêtymi koncentrycznie rowkami i
obustronnie naniesionych warstw uszczelniaj¹cych
(nak³adek). Dziêki niezwykle wysokiej skutecznoœci
uszczelki wielokrawêdziowe coraz czêœciej stosuje siê
zamiast metaloplastycznych (kopertowych,
dwup³aszczowych). Uznanie UDT (certyfikat U-24/1).
Oferowane typy

LG-411

Uszczelka sk³adaj¹ca siê z rdzenia z koncentrycznie
naciêtymi rowkami, obustronne nak³adki uszczelniaj¹ce na
ca³ej powierzchni. Zastosowanie w ko³nierzach typu wpustwypust i wystêp-rowek.

LG-413

Uszczelka jak LG-411 dodatkowo wyposa¿ona w zewnêtrzny
pierœcieñ centruj¹cy. Zastosowanie w ko³nierzach z przylgami
p³askimi lub podniesionymi.

LG-413-ORG

Odmiana LG-413, jednostronne naciêcie pierœcienia
zewnêtrznego (tzw rowek). Zastosowanie w ko³nierzach z
przylgami p³askimi lub podniesionymi.
Uszczelki wielokrawêdziowe mog¹ byæ wykonane w wersjach
z przegrodami (typ HE - zob. typowe konfiguracje na str. 7).
Uszczelki takie s¹ czêsto stosowane w wymiennikach ciep³a.

/HE (wykonanie specjalne)

Metale rdzenia

Rozmiary

Rdzenie uszczelek wielokrawêdziowych wykonane
mog¹ byæ z ró¿nych metali w zale¿noœci od
wymaganej odpornoœci chemicznej i temperaturowej
(zob. tabela materia³owa na str. 7).

Wszystkie wymiary wg norm DIN, ASME etc. Przy
braku unormowania konieczne jest podanie wymiarów
d1 i d2 dla LG-411 oraz d1, d2 i d3 dla LG-413.

Warstwy uszczelniaj¹ce
Warstwy uszczelniaj¹ce wykonane mog¹ byæ z
ró¿nych materia³ów w zale¿noœci od wymaganej
odpornoœci chemicznej i temperaturowej. Najczêœciej
stosowane s¹ grafit i PTFE (zob. tabela materia³owa
na str. 7).
Wspó³czynniki do obliczeñ
po³¹czeñ ko³nierzowych
wspó³czynniki
m
Y (psi)

nak³adki
grafit
PTFE

ASME Code
2,00
2 500

KoKd
(N/mm)
15 bo
15 bo

DIN 2505
K1
(mm)
1,0 bo
1,0 bo

Rz
(m m)
25 do 50
50 do 100
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d3

d2

d1

Uszczelki metaloplastyczne
Charakterystyka
Uszczelki metaloplastyczne s¹ szeroko stosowane w
ró¿nych ga³êziach przemys³u i najczêœciej s¹
montowane w wymiennikach ciep³a. Uszczelki z
miêkkim wype³niaczem charakteryzuj¹ siê wysok¹
œciœliwoœci¹ i sprê¿ystoœci¹.
Istnieje mo¿liwoœæ
wykonania uszczelek innych ni¿ okr¹g³e: owal,
prostok¹t, nieregularne. Z profili metaloplastycznych
wykonuje siê przegrody do uszczelek spiralnych i
wielokrawêdziowych.

Oferowane typy

LG-20

Uszczelka p³aska w pojedynczej koszulce metalowej z
otwarciem. Najczêœciej stosowana w w¹skich przylgach.
Wykonana jest z miêkkiego wype³niacza zamkniêtego blach¹,
chroni¹c¹ obie jego krawêdzie. Wiêkszoœæ tych uszczelek
wykonywana jest z miedzi i ma szerokoœæ do 6 mm. Dla
przekrojów wiêkszych zaleca siê stosowanie uszczelek typu
LG-23.

LG-23

Uszczelka z ca³kowicie zamkniêtym w dwuczêœciowej os³onie
miêkkim wype³niaczem.
Zwana kopertow¹ lub
dwup³aszczow¹ (double jacketed). Uszczelka najczêœciej
stosowana w wymiennikach ciep³a. Du¿a sztywnoœæ
umo¿liwia wykonanie uszczelek o bardzo du¿ych rozmiarach.

LG-40

Uszczelka wykonana z p³askiej blachy, obustronnie pokryta
warstw¹ uszczelniaj¹c¹.
Odpowiednik uszczelki
wielokrawêdziowej, ale bez rowków.

LG-00

Uszczelka wykonana z falowanej blachy. Stosowana przy
niskich ciœnieniach i ma³ych naci¹gach œrub.

LG-05

Uszczelka wykonana z falowanej blachy z obustronn¹
warstw¹ uszczelniaj¹c¹.
Charakteryzuje siê wysok¹
sprê¿ystoœci¹.

/HE (wykonanie specjalne)

Uszczelki metaloplastyczne mog¹ byæ wykonane w wersjach
z przegrodami (typ HE - zob. typowe konfiguracje na str. 7).

Warstwy uszczelniaj¹ce.
Warstwy uszczelniaj¹ce wykonane mog¹ byæ z
ró¿nych materia³ów w zale¿noœci od wymaganej
odpornoœci chemicznej i temperaturowej. Najczêœciej
stosowane s¹ grafit i PTFE (zob. tabela materia³owa
na str. 7).

Metale
Uszczelki metaloplastyczne wykonane mog¹ byæ z
ró¿nych metali w zale¿noœci od wymaganej
odpornoœci chemicznej i temperaturowej (zob. tabela
materia³owa na str. 7).

Wspó³czynniki do obliczeñ po³¹czeñ ko³nierzowych.
ASME
dla LG-20/23
m
Y (psi)
DIN 2505
LG-20
LG-23

Miêkkie Al
3,25
5 500
metal
Al
Cu
Ni
Stal wêglowa
Stal CrNi

MiedŸ/
mosi¹dz
3,50
6 500

¯elazo/
miêkka stal
3,75
7 600

KoKd (N/mm)
50 bo
60 bo
70 bo
70 bo
100 bo
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K1 (mm)
1,4 bo
1,6 bo
1,8 bo
1,8 bo
2 bo

monel
3,50
8 000

Stale
stopowe
3,75
9 000

Rz (m m)
25 do 50
12,5 do 25
6,3 do 12,5
6,3 do 12,5
2,5 do 8,3

Uszczelki Elastagraph i Dynagraph
Charakterystyka.
Uszczelki Elastagraph i Dynagraph
(z przegrodami) wykonywane s¹ poprzez infuzjê
najwy¿szej czystoœci ekspandowanego grafitu na
falowan¹ blachê. Ten sposób nak³adania grafitu
gwarantuje brak szwów” i œcie¿ek wycieku” oraz
” blachy ” od medium. Wk³adka
pe³ne odizolowanie
metalowa wykonana jest ze stali nierdzewnej 316 lub
304. Jej pofalowanie charakteryzuje siê g³êbokimi
rowkami i wysokimi szczytami, co nadaje uszczelce
wysok¹ sprê¿ystoœæ. Uznanie UDT (certyfikat U-24/1)

Warunki stosowania
Œrodowisko kryogeniczne, utleniaj¹ce (max 450°C),
para (max 650°C), nieutleniaj¹ce (max 927°C);
pH 0-14 (uwaga: s¹ wy³¹czenia);
ciœnienia od pró¿ni do 306 bar w zale¿noœci od
temperatury.

·

Standardowe wymiary uszczelek Elastagraph

Grafit posiada ró¿ne gêstoœci: wysok¹ (1,84 g/cm2) na
szczycie fali i w progu wzd³u¿ wewnêtrznej œrednicy
uszczelki oraz nisk¹ (0,64 g/cm2) w g³êbi rowków.

· wg DIN: DN 15-600, PN 10-40
· wg ASME: 1/2"-24", C150 i 300
gruboœci: 1,6 i 3,2 mm.

Metal
Wysoka gêstoœæ

Znakowanie uszczelek:
JMC Elastagraph/Dynagraph, rozmiar, materia³
blachy. Pakowane w opakowania po 5 - 20 szt.,
wiêksze rozmiary indywidualnie.

Niska gêstoœæ
Wysoka gêstoœæ
Grafit

Wspó³czynniki do obliczeñ po³¹czeñ
ko³nierzowych wg ASME Code
Elastagraph
wspó³czynniki
Dynagraph
m
1,50
Y (psi)
800

Zastosowanie.
Wszelkie po³¹czenia ko³nierzowe, w których istotna
jest ca³kowita i d³ugotrwa³a szczelnoœæ po³¹czenia.
Doskona³a praca w cyklach termicznych oraz przy
niskich naprê¿eniach œciskaj¹cych. Uszczelki
Dynagraph opracowane s¹ specjalnie dla
wymienników ciep³a.
Zalety zastosowania.
· dziêki ró¿nym gêstoœciom grafitu oraz zmniejszonej
p³aszczyŸnie styku uzyskuje siê pe³n¹ szczelnoœæ
po³¹czenia ju¿ przy BARDZO niskich naprê¿eniach
œciskaj¹cych, równie¿ przy uszkodzonych
ko³nierzach. Próg grafitowy wokó³ wewnêtrznej
œrednicy uszczelki gwarantuje szczelnoœæ nawet
przy odkszta³ceniu ko³nierzy (np. na skutek zbyt
silnego doci¹gniêcia œrub).
· niska rozszerzalnoœæ termiczna;
· eliminacja groŸby wydmuchania uszczelki;
· bardzo dobra i d³ugotrwa³a sprê¿ystoœæ uszczelki
· znacznie wy¿sza odpornoœæ mechaniczna uszczelki
· ³atwoœæ instalacji i demonta¿u (brak przywierania)
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Materia³y u¿ywane przy produkcji uszczelek metalowych

Metale
Nazwa handlowa

PN

AISI

DIN

Soft Iron (armco)
Stal stopowa 304
Stal stopowa 304L
Stal stopowa 309
Stal stopowa 316
Stal stopowa 316L
Stal stopowa 316Ti
Stal stopowa 321
Stal stopowa 347
Monel 400
Inconel 600
Incoloy 800
Incoloy 925
Hastelloy B2
Hastelloy C276
Tytan

Stal niskowêglowa
0M18N9
00H18NIO
M18N9S
00M17N12H2T
00M17NI4M2
0M17NI6M3T
1M18N9T
0M18NI2N6
Monel 400
Inconel 600

304
304L
309
316
316 L
316 Ti
321
347
NO4400
NO6600
NO8800
NO8825
N10665
N10276
-

1.1003
1.4301
1.4306
1.4828
1.4401
1.4404
1.4571
1.4541
1.4550
2.4360
2.4816
1.4876
2.4858
2.4617
2.4819
3.7025

Hastelloy B2
Hastelloy C276
Tytan

Temp. pracy
OC
min
Max
- 60
-250
-250
-100
-100
-100
-100
-250
-250
-125
-100
-100
-100
-200
-200
-250

500
550
550
1000
550
550
550
550
550
600
950
850
450
450
450
350

Wype³niacze (warstwy uszczelniaj¹ce)
Materia³

min.
-200
-200
-200

Grafit
PTFE (teflon)
Ceramika

Tabela odpornoœci chemicznej na ¿¹danie.
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Temperatura pracy OC

max.
600 (450 w atmosferze utleniaj¹cej)
250
1100

sp.j.
05-816 Micha³owice, ul. Jaœminowa 9
tel./fax: (0-22) 723 89 53, 723 89 55
telefony komórkowe:
0-601/202923, 202924
321858, 321868
e-mail: mail@polman.com.pl

OdwiedŸ nasz¹ stronê internetow¹:
http://www.polman.com.pl
Regionalny przedstawiciel handlowy:

Dzia³anie wêz³a uszczelniaj¹cego nie zale¿y tylko od zastosowanego uszczelnienia, ale równie¿ od bêd¹cych poza nasz¹ kontrol¹: sposobu monta¿u uszczelnienia, budowy, stanu
technicznego oraz rodzaju pracy wêz³a itp.
Gwarantujemy wy³¹cznie prawid³ow¹ jakoœæ oferowanych materia³ów, okreœlon¹ normami producenta potwierdzonymi odpowiednimi procedurami ISO oraz stosownymi miêdzynarodowymi
normami technicznymi, jeœli by³y powo³ane. Wszelkie dane techniczne zawarte w katalogu s¹ rezultatem wieloletnich badañ laboratoryjnych i eksploatacyjnych wytwórcy, wykonanych
wg najlepszej osi¹galnej wiedzy. Nale¿y je traktowaæ wy³¹cznie jako wskazówki przy doborze materia³ów. Informacje zawarte w katalogu nie stanowi¹ podstawy prawnej przyjêcia przez
wytwórcê/dostawcê odpowiedzialnoœci prawnej/finansowej za zastosowanie oferowanych materia³ów.
W zwi¹zku ze sta³ym postêpem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian bez uprzedzenia.

