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łość i funkcjonalność uszczelnień, to cechy, które moż-

na przypisać jedynie specjalistom w dziedzinie produk-

cji i sprzedaży takich elementów. Jak mówi Jacek 

Weigel, Dyrektor Handlowy w firmie ANGA Uszczel-

nienia Mechaniczne, poza wspólną nazwą oraz celem 

użycia, produkty służące do uszczelniania różnią się 

bardzo. Przykładowo, uszczelnienia mechaniczne są 

to urządzenia stosowane w maszynach wirujących, 

takich jak pompy, mieszalniki, sprężarki czy wentyla-

tory. Oddzielają przestrzenie, w których znajdują się 

dwa czynniki o różnych ciśnieniach, temperaturach 

lub własnościach fizykochemicznych. Separują np. 

pompowane medium od atmosfery (w uszczelnieniach 

pojedynczych) lub od cieczy zaporowej (w uszczelnie-

niach podwójnych). Podczas doboru typu i wersji ma-

teriałowej uszczelnienia mechanicznego, trzeba wziąć 

pod uwagę wszystkie warunki pracy oraz wspomniane 

własności fizykochemiczne, dlatego tak ważna jest 

jakość i kompletność informacji przekazywanych przez 

producenta maszyny wirującej lub jej użytkownika, 

producentowi uszczelnienia mechanicznego.

Rodzaje uszczelnień
Piotr Kania, Product Manager Działu Uszczelnień 

Technicznych w firmie HENNLICH wyjaśnia, iż uszczel-

nienia można sklasyfikować na kilka sposobów. Ze 

względu na ich budowę wyróżniamy uszczelnienia 

wielokomponentowe i jednokomponentowe. Jeżeli weź-

mie się pod uwagę kształt, to można mieć do czynienia 

z produktami płaskimi, okrągłymi lub szczeliwami. 

Z kolei chcąc pogrupować uszczelnienia według ich 

zastosowania, należy wymienić elementy statyczne, 

obrotowe oraz do ruchu posuwisto-zwrotnego. Każda 

z tych kategorii dzieli się na kolejne, co w połączeniu 

z faktem, iż uszczelnienia wykorzystywane są we 

wszystkich niemal branżach przemysłowych sprawia, 

że użytkownicy oczekują fachowego doradztwa ze 

strony producentów i dystrybutorów. W przypadku, 

gdy potencjalnych klientów spotka rozczarowanie, 

zdecydują się na innego dostawcę, takiego który dyspo-

nuje szerokim wyborem uszczelnień i potrafi wskazać 

najlepsze w danej sytuacji. 

Żeby uświadomić sobie jak wielu jest owych 

potencjalnych klientów, warto prześledzić poniższą 
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Uszczelnienia występujące w maszynach, urzą-

dzeniach czy instalacjach stanowią bardzo istot-

ny element, którego jakość wpływa na efektywność 

i bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie. W związ-

ku z tym wybór odpowiedniego rozwiązania wymaga 

uwzględnienia specyfiki procesów produkcyjnych, 

jakie mają miejsce w danym zakładzie. Uszczelnienia 

występują w przeróżnych wersjach technicznych i ma-

teriałowych, co z jednej strony umożliwia znalezienie 

idealnego wariantu, ale z drugiej stwarza pewne ryzy-

ko popełnienia pomyłki.

Co należy wziąć pod uwagę wybierając 
uszczelnienie?
Punktem wyjścia jest rodzaj układu, urządzenia i po-

łączenia, które mają zostać uszczelnione. Następnie 

trzeba przeanalizować warunki, w jakich system czy 

maszyna pracuje. Powinno się uwzględnić stopień ob-

ciążenia mechanicznego, temperaturę, ciśnienie, pręd-

kość przepływu, ale przede wszystkim rodzaj medium, 

a bywa, że jest to substancja korozyjna, agresywna 

chemicznie, krystalizująca lub zanieczyszczona cząst-

kami stałymi. Na tej podstawie należy zdecydować jaki 

rodzaj uszczelnienia będzie najlepszy, czyli nie ulegnie 

zbyt szybkiemu zużyciu czy awarii, będzie skutecz-

nie zapobiegać niekontrolowanym wyciekom, a tym 

samym postojom w procesie produkcji. Nie jest to pro-

ste… Dlatego warto skorzystać z przewodnika doboru 

uszczelnień, np. przygotowanego przez Chesterton 

International Polska. Wiceprezes Zarządu Kazimierz 

Gubas, pełniący w firmie funkcję dyrektora, zachę-

ca również do nawiązywania kontaktu z lokalnymi 

doradcami technicznymi przedsiębiorstwa. Zapewniają 

oni kompleksową pomoc, obejmującą profesjonalne 

doradztwo w zakresie doboru uszczelnienia dla danego 

zastosowania oraz sprzedaż wysokiej jakości produktu. 

Podstawą oferty firmy Chesterton są innowacyjne roz-

wiązania o wysokim standardzie. Właściwe dostosowa-

nie tego rodzaju uszczelnień pomaga użytkownikom 

w osiągnięciu planowanej wydajności poprzez poprawę 

niezawodności urządzeń i maszyn oraz obniżenie 

całkowitych kosztów ich utrzymania. 

Wiedza, doświadczenie, zdolność uchwycenia 

wszystkich czynników mogących mieć wpływ na trwa-

Jak dobierać uszczelnienia

Bez wątpienia żadna osoba pracująca w jakiejkolwiek z branży 
przemysłowych nie pomyślałaby nigdy o uszczelnieniach 
w kategoriach drobnego elementu, bez którego dana 
konstrukcja może równie sprawnie i bezproblemowo 
funkcjonować.

Sabina Frysztacka
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listę przygotowaną przez Tomasza Rogowskiego, 

Szefa Działu Uszczelnień w firmie BP Techem będącej 

polskim reprezentantem grupy James Walker, w skład 

której wchodzą niezależne fabryki specjalizujące się 

w produkcji elementów uszczelniających dla różnych 

gałęzi przemysłu.

Użytkownicy uszczelnień, to firmy działające w na-

stępujących sektorach:

• energetyka,

• hutnictwo,

• przemysł wodno-ściekowy,

• transport,

• przemysł obronny,

• przemysł farmaceutyczny,

• przemysł spożywczy,

• przemysł elektroniczny,

• przemysł telekomunikacyjny,

• przemysł morski,

• przemysł wydobywczy,

• przemysł papierniczy,

• przemysł petrochemiczny,

• przemysł chemiczny,

• przemysł nuklearny,

• przemysł naftowy,

• przemysł lotniczy,

• elektrownie wiatrowe.

Każde z przedsiębiorstw, bez względu na bran-

żę, dąży do optymalizacji warunków pracy, czego 

elementem jest niewątpliwie korzystanie z doradztwa 

w zakresie doboru uszczelnień. Okazuje się jednak, 

że to nie zawsze wystarcza. Bywa, że firmie potrzebne 

jest nietypowe rozwiązanie, ściśle dopasowane do 

jego wymagań. Co wtedy? Należy znaleźć producen-

ta, który wykonuje uszczelnienia na zamówienie. Jak 

zapewnia Zbigniew Rokita, Dyrektor Zarządzający 

w firmie ROCH, wyprodukowanie elementu, który 

będzie odpowiedzią na indywidualne potrzeby klienta, 

może przebiegać sprawnie, dokładnie i bardzo szybko. 

Wystarczy, że korzysta się z odpowiedniej technologii 

– obróbki na sterowanych numerycznie obrabiarkach 

(CNC), która w przeciwieństwie do tej tradycyjnej, nie 

wymaga przygotowywania matryc. Firma ROCH jest 

w stanie wykonać rozmaite uszczelnienia techniczne, 

takie jak zgarniacze, uszczelki tłokowe i obrotowe, oraz 

pierścienie prowadzące (oporowe). Ponadto prowadzi 

sprzedaż modeli wyprodukowanych przez inne polskie 

oraz zagraniczne przedsiębiorstwa. 

Usługi polegające na produkcji uszczelek za po-

mocą urządzeń sterowanych numerycznie świadczy 

również KKM Polska. Damian Owczarek, Kierownik 

Działu Uszczelnień Technicznych, tłumaczy, jak krok 

po kroku przebiega taki proces. Pierwszy etap to stwo-

rzenie projektu. Przeważnie klienci, którzy kontaktują 

się z firmą KKM, dysponują już dokumentacją tech-

niczną dotyczącą urządzenia czy konstrukcji, jaka ma 

zostać uszczelniona. Bywa jednak, że oczekują pomocy 

w przygotowaniu projektu lub znalezieniu przyczyny 

zbyt częstych awarii wdrożonego już rozwiązania. 

Drugi etap polega na zebraniu informacji na temat 
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warunków, w jakich będzie pracowało urządzenie, 

a tym samym pożądanych paramentów uszczelnienia. 

Wtedy można już dobrać optymalny materiał. Sam 

proces produkcji przebiega z użyciem plotera CNC. 

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości głowicy z nożem 

oscylacyjnym i głowicy frezującej, firma jest w sta-

nie wykonać uszczelki płaskie o dowolnym kształcie, 

zachowując przy tym niezwykłą precyzję. Wycinane 

elementy posiadają prostopadłe krawędzie oraz bardzo 

małe nierówności powierzchni rozdzielenia. Korzysta-

jąc z głowicy frezującej można również wykonać frezy 

w uszczelkach, które wymagają tego typu obróbki. 

Wysokowydajne uszczelnienia specjalne proponuje 

również Chesterton. Umiejętności projektowania oraz 

znajomość materiałów pozwala firmie na opracowy-

wanie uszczelnień, które mogą być wykorzystywane do 

najtrudniejszych zadań i sprawdzają się w skrajnych 

warunkach. Zamówienia specjalne są realizowane na 

granicy możliwości dzisiejszej sztuki inżynieryjnej, 

o czym świadczą udokumentowane sukcesy i wyróż-

nienia.

Podział na uszczelnienia skatalogowane oraz wyko-

nywane na zamówienie można potraktować jako ko-

lejny rodzaj klasyfikacji tego typu elementów. Decyzja, 

który wariant będzie korzystniejszy, jest stosunkowo 

prosta. Jeżeli na rynku brakuje produktu pozwalające-

go na realizację nietypowego projektu, wtedy najlepiej 

podjąć współpracę z taką firmą, jak ROCH, KKM albo 

Chesterton. Ewentualnie pozostaje jeszcze jedna opcja 

– samodzielne wykonywanie uszczelek. Czy to dobry 

pomysł? Piotr Kania wyjaśnia, że co prawda istnieją 

różne metody wytwarzania uszczelnień np. toczenie, 

wycinanie, wtryskiwanie, ale każda z nich wymaga 

zainwestowania w odpowiednie urządzenie. Można 

kupić ploter CNC (do uszczelnień płaskich), tokarkę 

CNC (do uszczelnień pierścieniowych) lub wtryskarkę. 

W przypadku tej ostatniej niezbędne są jeszcze formy 

wtryskowe, a produkcja ma sens tylko w przypadku 

wykonywania dużych serii, czyli wówczas, gdy dana 

firma posiada spore zapotrzebowanie na uszczelnienia. 

Dzięki wdrożeniu własnej produkcji może skrócić czas 

realizacji zamówień, skrupulatnie planować swoje 

działania oraz dokładnie szacować ich koszty.

Z kolei wymienione obrabiarki CNC pozwalają na 

przygotowanie nawet jednej uszczelki, ale wymagają 

Wiedza, 

doświadczenie, 

zdolność uchwycenia 

wszystkich 

czynników 

mogących mieć 

wpływ na trwałość 

i funkcjonalność 

uszczelnień, to 

cechy, które można 

przypisać jedynie 

specjalistom 
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produkcji i sprzedaży 

takich elementów
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oferują co prawda wstępne szkolenia w tym zakresie, 

jednak nie można tego porównywać z doświadcze-

niem zdobytym przez lata pracy przy wytwarzaniu 

uszczelek. Ponadto w przypadku produkcji uszczel-

nień pierścieniowych tokarka jest podstawowym, 

kluczowym narzędziem, a koszt takiego urządzenia 

to kilkaset tysięcy złotych. Dochodzą jeszcze kosz-

ty inwestycji w półfabrykaty (tuleje poliuretanowe, 

gumowe, teflonowe) oraz szkoleń z obsługi maszyn 

oraz produkcji uszczelnień i ostatecznie otrzymujemy 

naprawdę sporą sumę.

Zbigniew Rokita również uważa, że zakup maszyny 

CNC przez przedsiębiorstwa, które nie zajmują się 

produkcją uszczelek na sprzedaż, mija się z celem. 

Cenę detaliczną przeciętnej uszczelki można określić 

jako niską, zwłaszcza jeśli porówna się ją z ceną 

nowoczesnego, sterowanego numerycznie urządzenia. 

Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że 

inwestowanie w technologię, która pozwoli na pro-

dukcję własnych uszczelnień, to nie koniecznie 

dobry pomysł, jest małe prawdopodo-

bieństwo, że wytworzone ele-

menty będą miały odpowiednią 

jakość. Podobnie uważa Damian 

Owczarek – w końcu pracownicy 

firmy, która nie posiada doświad-

czenia w produkcji uszczelnień nie 

są w stanie wykorzystać w pełni 

możliwości przeznaczonej do tego 

maszyny. W efekcie istnieje ryzy-

ko, że wykonane detale nie będą 

wystarczająco szczelne, co może 

narazić przedsiębiorstwo na awarie, 

zniszczenia, przestoje i ostatecznie na 

straty. Najmniej „niebezpieczna” okazuje 

się produkcja prostych, płaskich uszczelnień, ale 

elementy, których wykonanie wymaga dużej precyzji 

i dokładności, lepiej kupić lub zamówić. W przypadku 

uszczelnień mechanicznych Jacek Weigel sugeruje 

jeszcze rozważenie regeneracji jako znakomitej opcji, 

szczególnie w dzisiejszych czasach wysokiej inflacji 

i długich terminów dostaw niektórych materiałów. 

Zwraca również uwagę na fakt, że im bardziej za-

awansowane uszczelnienie, a co za tym idzie droższe 

w zakupie, tym opłacalność regeneracji rośnie, ale aby 

wykonać ją na własną rękę trzeba użyć oryginalnych 

części lub specjalnych zestawów naprawczych, a także 

mieć w tym doświadczenie. Dlatego też rekomenduje 

wykorzystanie serwisu producenta, który jest wyposa-

żony w odpowiednią wiedzę i narzędzia, a także może 

przetestować statycznie i dynamicznie zregenerowane 

uszczelnienie mechaniczne. 

Materiały
Dobór materiału, z jakiego powinno zostać wykonane 

uszczelnienie, to również bardzo szerokie zagadnie-

nie. Każdorazowo trzeba uwzględnić warunki pracy 

oraz rodzaj uszczelnianego medium. Chodzi o to, aby 

w możliwie jak najmniejszym stopniu wpływały na 

element uszczelniający. Równocześnie duże znaczenie 

ma kwestia kompatybilności zastosowania uszczelnie-

nia oraz właściwości materiału, z którego jest zrobione. 

A może to być m.in.:

• guma np. NBR, HNBR, EPDM, FKM, silikon,

• tworzywo sztuczne, można tu wyróżnić tworzywa 

termoplastyczne, tworzywa termoutwardzalne, 

elastomery termoplastyczne, 

• poliuretan (PU),

• metal np. ołów, miedź, aluminium, nikiel, stal, 

tytan,

• grafit,

• tkanina.

Najbardziej powszechnym, a zarazem najtańszym 

rozwiązaniem statycznym są tzw. O-ringi wykonane 

z gumy NBR o różnych twardościach. Natomiast tego 

typu elementy wytwarzane są również z innych elasto-

merów, a klient ma szansę wybrać najlepszą dla siebie 

opcję. Tomasz Rogowski wymienia materiały, z jakich 

produkowane są O-ringi James Walker: FKM, EPDM, 

NBR, HNBR, silikon, neopren, PTFE, FFKM, Aflas. Sprze-

dawane są w wymiarach standardowych i niestandar-

dowych. To bardzo uniwersalny rodzaj uszczelnienia 

(chociaż zazwyczaj stosuje się je w układach hydrau-

licznych i pneumatycznych), podobnie jak kauczuk 

nitrylowy NBR.

W przypadku uszczelnień hydraulicznych do 

ruchu posuwisto-zwrotnego, najczęściej stosowanym 

materiałem jest poliuretan, który łączy takie cechy jak 

trwałości oraz dość korzystna cena. Może pracować 

w temperaturze do około 110°C, dzięki czemu znajduje 

zastosowanie w wielu aplikacjach. W przypadku 

wyższych temperatur stosuje się uszczelnienia z gumy 

FPM (Viton), która wykazuje odporność do około 200°C 

oraz teflon (PTFE) z domieszkami np. brązu. Teflon 

jest również najczęściej stosowanym materiałem do 

produkcji uszczelnień obrotowych. Charakteryzuje 

się niskim współczynnikiem tarcia, co przedłuża jego 

żywotność.

Bardzo często uszczelnienia wykonane są z kilku 

materiałów, łącząc na przykład elementy elasto-

merowe, plastomerowe, gumowe i metalowe. Warto 

wspomnieć również o kompensatorach, czyli uszczel-

nieniach przeznaczonych do połączeń narażonych na 

drgania lub przemieszczenia, gdyż produkuje się je 

z różnych materiałów. Można spotkać się z kompen-

satorami gumowymi, metalowymi, tworzywowymi, 

a także tkaninowymi.

To tylko kilka dość charakterystycznych przykła-

dów, bo temat zastosowania uszczelnień w zależności 

od materiału, z jakiego zostały wykonane jest niezwy-

kle szeroki. Do tego dochodzą jeszcze różne klasyfika-

cje tych elementów oraz możliwość wybrania produktu 

skatalogowanego lub zamówienia niestandardowego 

rozwiązania. Wszystko to sprawia, że niełatwo ująć 

istotne informacje dotyczące uszczelnień na kilku 

stronach, ale warto próbować, bo można powiedzieć, że 

są one wykorzystywane na każdym kroku. 
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