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USZCZELKI PŁASKIE WG NORMY PN-EN 1514-1 

 
Budowa i wła ściwo ści 
Uszczelki płaskie wykonane z dowolnego materiału 
uszczelniającego, to najpowszechniej stosowane          
w budowie maszyn i urządzeń uszczelnienie 
spoczynkowe. W chwili obecnej obowiązującym 
standardem w Unii Europejskiej jest norma EN 1514-1. 
Część pierwsza tej normy jednoznacznie precyzuje 
geometrię uszczelek niemetalowych płaskich                
z wkładkami lub bez wkładek. Norma EN 1514-1:1997 
jest normą europejską, zharmonizowaną z dyrektywą 
dotyczącą urządzeń ciśnieniowych. 
 
Opis uszczelek zgodny z PN-EN 1514-1 
Zakres oznacze ń PN: 
 

Uszczelki powinny być oznaczone odpowiednio jednym lub więcej oznaczeniami PN,          
w zależności od kołnierzy, do których są stosowane: 
 
PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25; PN 40; PN 63. 
 
Zakres oznacze ń DN (wielko ści nominalnych):  
 
Wielkości nominalne uszczelek powinny być oznaczone zgodnie z zakresami podanymi      
w tablicy, dla odpowiednich typów uszczelek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PN 
TYP USZCZELKI 

TYP FF TYP IBC TYP TG TYP SR 
ZAKRES DN 

2,5 od 10 do 600 od 10 do 4000 - - 

6 od 10 do 600 od 10 do 3600 - - 

10 od 10 do 2000 od 10 do 3000 od 10 do 1000 od 10 do 1000 

16 od 10 do 2000 od 10 do 2000 od 10 do 1000 od 10 do 1000 

25 od 10 do 2000 od 10 do 2000 od 10 do 1000 od 10 do 1000 

40 od 10 do 600 od 10 do 600 od 10 do 600 od 10 do 600 

63  - od 10 do 400 - - 
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Typy uszczelek:  
 
- Typ FF – charakteryzuje uszczelki z płaskimi powierzchniami uszczelniającymi; 
- Typ IBC – charakteryzuje uszczelki centrowane na obwodzie między śrubami; 
- Typ TG – charakteryzuje uszczelki pracujące w złączu typu występ i rowek; 
- Typ SR – charakteryzuje uszczelki pracujące w złączu typu wypust i wpust. 
 
Grubo ść uszczelek:  
 
Przy doborze grubości uszczelnienia, w zależności od stosowanego materiału należy 
korzystać z Tablicy 2 zamieszczonej w normie.  

 
Przy doborze grubo ści uszczelki zaleca si ę uwzgl ędnienie czynnika roboczego, 
warunków roboczych, wła ściwo ści materiału uszczelniaj ącego, typu i wyko ńczenia 
uszczelnianych powierzchni oraz obci ążenia śrub poł ączenia kołnierzowego. 
Zalecane jest, aby dobór grubo ści uszczelki dla ka żdego szczególnego zastosowania, 
był dokonany po konsultacji z dostawc ą uszczelek. 
 
Oznaczenie przy zapytaniu/zamówieniu:  
 
Uszczelki powinny być oznakowane bezpośrednio na nich lub na opakowaniu zgodnie         
z podanym wzorem: 
 
EN 1514-1, typ IBC, DN 300, PN 10, 2,0 mm, POLONIT GWM  
 
Materiały i jako ść: 
 
Naszym klientom oferujemy uszczelki o wymiarach zgodnych z PN-EN 1514-1, wycinane 
przy pomocy wykrojników blokowych lub ploterów CNC, ze wszystkich materiałów 
produkowanych przez Polonit, z materiałów innych producentów (Frenzelit, Klinger, Reinz, 
Gore, FMI, Temac, Gambit) oraz z innych materiałów powszechnie stosowanych na 
uszczelnienia płaskie. 
 
Gwarantujemy, że 100% kontrola jakości zapewnia doskonałą jakość i zgodność 
dostarczanych przez naszą firmę uszczelnień. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam 
realizować zamówienia terminowo i gwarantować satysfakcję z zakupów w naszej firmie 
naszym klientom. 


