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METALICE
Garniturile metalice
sunt concepute pentru a
rezista la temperaturi şi
presiuni
extreme.
Sunt
fabricate dintr-o multitudine
de materiale metalice în
funcţie de nevoile de etanşare.

Caracteristici generale
Garniturile metalice se utilizează, în speță,
în cazurile în care compresibilitatea garniturii
nu este caracteristica cea mai importantă, ci
prevalează condițiile deosebite de temperatură și
presiune.
Etanșarea se efectuează prin comprimare cu
sarcini de strângere foarte mari, care în unele
cazuri pot avea valori superioare sarcinii de
rupere a garniturii.
Astfel este important ca materialul din care sunt
executate garniturile să fie de duritate inferioară
celei a materialului flanșelor pentru a preveni
deteriorarea flanşelor.

Sub efectul presiunii axiale compresive, garniturile
metalice sunt deformate şi astfel se mulează
pentru a umple iregularităţile suprafeţei de
etanşare a flanşei.
În majoritatea cazurilor, suprafaţa garniturii
care intră în contact cu flanşa este relativ mică,
iar din acest motiv rezultă o presiune mare pe
suprafaţa de etanşare. Aceste forţe sunt în special
importante în cazul garniturilor de tipul ME30ME34, care permit etanşarea presiunilor interne
foarte mari.
Deoarece majoritatea garniturilor metalice sunt
solide, capacitatea lor de revenire la formă iniţială
este destul de slabă. Etanşarea este menţinută de
acţiunea strângerii axiale asupra garniturii.
Există totuşi diverse tipuri de garnituri cu metal
gofrat care pot compensa relaxarea strângerii
flanşei.
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Secţiuni garnituri metalice grele

ME 29
Componente: Plăci de metal sau tablă.
Caracteristici: Profilare circulară standard în
concordanță cu cererea.
Utilizare: Pentru etanșări unde există o presiune internă
relativ mare.

ME 30
Componente: Plăci de metal sau sârmă cu secțiune torică
Caracteristici: Profil circular pentru locaș semisferic.
Utilizare: Etanșări cu suprafață limitată, cu presiuni
medii spre înalte, pentru etanșări de gaze, elastice sau
plastice, în funcție de materialele utilizate.

ME 31
Componente: Elemente forjate din metale diverse.
Caracteristici: Profile ovale în funcție de necesitate.
Utilizare: Pentru RJ cu presiunea maximă de 170 kg/cm2.

ME 32
Componente: Elemente forjate din metale diverse.
Caracteristici: Profil octagonal în funcție de cerere/
necesitate.
Utilizare: Pentru RJ cu presiunea maximă de 170 kg/cm2.

ME 33
Componente: Elemente forjate din metale diverse.
Caracteristici: Profile octogonale specifice.
Utilizare: Pentru RX cu presiuni mai mari de 340/360 kg/
cm2.

ME 34
Componente: Elemente forjate din metale diverse.
Caracteristici: Profile octogonale specifice.
Utilizare: Pentru BX cu presiuni mai mari de 980/1000/
kg/cm2.

ME 35
Componente: Piese forjate sau rotunde.
Caracteristici: Profilare lenticulară cu suprafețe de
etanșare radiale; etanșări elastice.
Utilizare: Presiunea maximă 300/320 kg cm2.

ME 36
Componente: Piese forjate sau rotunde.
Caracteristici: Profil pe o singură față de etanșare radială.
Utilizare: Presiunea maximă 300/320 kg cm2.
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ME 37
Componente: Piese forjate sau rotunde.
Caracteristici: Profilare lenticulară cu suprafețe de
etanșare radiale; etansări elastice; Profilul discului cu
unghiuri radiale periferice.
Utilizare: Presiunea maximă 300/320 kg cm2

ME 40
Componente: Piese forjate sau rotunde.
Caracteristici: Profilul delta.
Utilizare: Etanșări specifice la cerere.

ME 41
Componente: Piese forjate sau rotunde.
Caracteristici: Profilul trapez.
Utilizare: Etanșări specifice la cerere.

ME 44
Componente: Tablă sau bară
Caracteristici: Profil cu un singur dinte.
Utilizare: Folosit în special pentru dimensiuni mici la
înaltă presiune.

ME 45
Componente: Tablă sau bară
Caracteristici: Profil cu un singur dinte.
Utilizare: Folosit în special pentru dimensiuni mici la
înaltă presiune.

ME 48
Componente: Foaie de metal sau placă
Caracteristici: Cu crestături echidistante dispuse
concentric pe cele două fețe.
Utilizare: Pentru temperaturi și presiuni ridicate și forță
mare de conducere.

ME 49
Componente: Tablă sau bară
Caracteristici: Cu crestături echidistante dispuse
concentric pe cele două fețe și cu inel de centrare întors.
Utilizare: Pentru temperaturi și presiuni ridicate și forță
mare de conducere.

ME 50
Componente: Tablă sau bară
Caracteristici: Cu crestături echidistante dispuse
concentric pe cele două fețe și cu inel de centrare cu tablă
îndoită.
Utilizare: Pentru temperaturi și presiuni ridicate și
forță mare de conducere și cu schimbarea bruscă a
temperaturii între interior și exterior a flanșei.
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Secţiuni garnituri metalice uşoare
ME 60
Componente: Tablă cu grosimea limitată de 0,3 / 0,8 mm.
Caracteristici: Etanșare gofrată concentric
Utilizare: Presiuni joase, etanșeitate limitată.

ME 61
Componente: Tablă cu o grosime de 0,5 mm în diferite
forme de inele din care unul are o cusătură pliată.
Caracteristici: Elasticitate variabilă datorită pachetului de
tablă
Utilizare: Etanșare cu flanșe care nu sunt perfect
omogene, la o temperatură între mediu și mare.

ME 62
Componente: O cutie de tablă gofrată și mai multe foi de
metal.
Caracteristici: Posibilitatea de revenire a forma inițială
Utilizare: Acolo unde au loc schimbări frecvente de
temperatură

ME 63
Componente: O foaie de metal sau două foi de metal.
Caracteristici: Execuție într-o singură bucată sau două
piese, sudate etanș.
Utilizare: Pentru flanșe de tip RJ.

ME 65
Componente și Caracteristici: Tablă (în general de
aluminiu) formată prin rotire sau presare.
Utilizare: Pentru protecție împotriva uzurii flanșelor
grele de tipul RJ

ME 66
Componente și Caracteristici: Tablă (în general de
aluminiu) formată prin rotire sau presare.
Utilizare: Pentru protecție împotriva uzurii flanșelor
grele de tipul RJ.

ME 67
Componente și Caracteristici: Tablă (în general de
aluminiu) formată prin rotire sau presare.
Utilizare: Pentru protecție împotriva uzurii flanșelor
grele de tipul RJ.

ME 68
Componente și Caracteristici: Tablă (în general de
aluminiu) formată prin rotire sau presare.
Utilizare: Pentru protecție împotriva uzurii flanșelor
grele de tipul RJ.
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Secţiuni garnituri metalice compensate

ME 70
Componente: O tablă cu straturi izolatoare
Caracteristici: Profil circular, în funcție de cerere, cu
straturi de izolație adezive.
Utilizare: Pentru etanșări acolo unde există presiune
internă relativ mare.

ME 71
Componente: Tablă gofrată cu grosimea de 0,3/0.5 mm
cu straturi izolatoare
Caracteristici: Etanșare prin tablă gofrată concentric cu
straturi izolatoare adezive.
Utilizare: Presiuni scăzute cu cerințe de etanșeitate
limitată.

ME 72
Componente: tablă sau plăci cu straturi izolatoare.
Caracteristici: crestături echidistante aranjate într-un
mod concentric pe cele două fețe cu straturi izolatoare
adezive.
Utilizare: pentru temperaturi ridicate și presiuni cu
cerința mare de etanșeitate.

ME 73
Componente: Tablă sau metal cu profil rotund cu straturi
izolatoare.
Caracteristici: crestături echidistante aranjate într-un
mod concentric pe cele două fețe cu inel de centrare și
straturi izolatoare adezive.
Utilizare: pentru temperaturi și presiuni ridicate cu
cerința mare de etanșeitate.

ME 74
Componente: Tablă sau metal cu profil rotund cu straturi
izolatoare.
Caracteristici: crestături echidistante aranjate într-un
mod concentric pe cele două fețe cu inel de centrare din
tablă pliată cu straturi izolatoare adezive.
Utilizare: pentru temperaturi și presiuni ridicate cu
cerința mare de etanșeitate cu o diferență mare de
temperatură între interiorul și exteriorul flanșei.

ME 75
Componente: tablă sau plăci metalice cu straturi
izolatoare.
Caracteristici: canal cu secțiune convexă și straturi
izolatoare adezive.
Utilizare: pentru temperaturi și presiuni ridicate, cu o
cerință mare de etanșeitate , pentru cazul în care sunt
necesare garanții mai mari pentru planeitatea strângerii.
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ME 76
Componente: tablă sau plăci metalice cu straturi izolatoare.
Caracteristici: canal cu secțiune convexă și straturi
izolatoare adezive, cu inel de centrare.
Utilizare: pentru temperaturi și presiuni ridicate, cu o
cerință mare de etanșeitate , pentru cazul în care sunt
necesare garanții mai mari pentru planeitatea strângerii.

Inele Metalice
Caracteristici
Inelele metalice sunt construite conform
standardului ASME B16.20. Controlul atent
al procesului de producţie asigură duritatea
precisă necesară unei etanşări bune fără a avaria
suprafaţa flanşei.
Sunt utilizate în principal pentru etanşare
securizată în utilizările de înaltă presiune prin
contactul direct al metalului.
Inelele metalice sunt disponibile pentru toate
flanşele de dimensiuni standard ASME, de la 15
la 900 mm (½” la 36”). Dimensiuni mai mari
sunt disponibile la comandă specială.

Duritate materiale
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Garnituri metalice compensate
Caracteristici
Garniturile metalice compensate în general sunt
formate dintr-un miez de metal cu canaluri concentrice
peste care sunt aplicate un material de etanşare moale
pe ambele părţi.
Materialul moale oferă etanşare fără a fi necesară
o presiune foarte mare, pe când suprafaţa zimţată
a miezului metalic oferă presiune concentrată pe
suprafaţa de etanşare. Geometria zimţată a miezului
minimizează mişcarea laterală a materialului moale,
în timp ce miezul de metal solid oferă rigiditate şi
rezistenţă.
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Dimensiuni pentru tipurile
ME 73 şi ME 74
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