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Těsnění a technika těsnění představují

důležitou oblast, na níž je skupina SKF

zaměřena. Těsnění SKF jsou synony-

mem vynikající kvality a vedoucího posta-

vení v tomto oboru. Současně však

představují i trvalou snahu o dosažení

totální jakosti všech procesů a nabízejí

zákazníkům tři hlavní přednosti:  

Spolehlivost – je založena na moderních

a efektivních výrobcích; vychází ze zna-

lostí získaných v rámci realizace aplikací

na celém světě, při optimalizaci materiálů,

použití progresivních konstrukcí a nej-

modernějších výrobních postupů.

Vedoucí postavení na trhu – výhoda

našich výrobků a služeb. Umožňuje

zákazníkům dosáhnout delší provozní

doby, kratších odstávek, zvýšit výkon 

i kvalitu výrobků.

Hospodárnost – výsledek příznivého

poměru mezi kvalitou našich výrobků 

a servisu a kupní cenou výrobku.

Tato publikace uvádí přehled těsnění

SKF, jejich konstrukční vlastnosti a

vhodnost pro určité způsoby použití.

Představuje nabídku těsnění SKF, která

jsou nabízena na celém světě. SKF vám

vždy pomůže vybrat těsnění, vhodné pro

vaše uložení, a ochotně se podělí o své

znalosti v oboru techniky těsnění. 

Účelem této publikace je poskytnout

rychle a v přehledné formě informace 

o určitém výrobku. Z tohoto důvodu je

rozdělena na následujících pět částí:

N Hřídelové těsnicí kroužky

N Pouzdra pro opravu poškozeného

povrchu hřídele

N Axiální hřídelové těsnicí kroužky

N Hydraulická těsnění 

N Statická těsnění

Všechny výrobky jsou uvedeny spolu se

stručným popisem konstrukce a vlastností

těsnění. Podrobné informace o těsnění

SKF podávají následující katalogy:

N SKF Industrial shaft seals, 

N SKF Hydraulic seals, 

které můžete získat u místního zastou-

pení SKF. Potřebnou podporu při návrhu

utěsnění uložení poskytují technicko-

konzultační služby SKF.

Znalostní strojírenská společnost
Téměř stoleté zkušenosti a znalosti,

které skupina SKF získala vlastním

výzkumem a vývojem zaměřeným ve

prospěch zákazníků z mnoha průmys-

lových odvětví, jí umožnily získat přední

postavení v tomto oboru. Tyto znalosti

se však neomezují pouze na ložiska 

a těsnění.

V současné době se skupina SKF

zaměřila na pět oblastí, v nichž může

využít své technické znalosti a schopnos-

ti: ložiska a ložiskové jednotky, těsnění,

mechatronika, služby a mazání. Skupina

SKF využívá znalosti získané ve všech

těchto oblastech, aby nabídla zákaz-

níkům přesně přizpůsobená řešení,

která opět zvyšují kvalitu jejích řešení

nabízených zákazníkům anebo jí umožňu-

jí zefektivnit vlastní výrobu. Bez ohledu

na to, zda se jedná o snížení spotřeby

energie nebo nároků na mazivo, 

inovativní řešení SKF pomáhají chránit

omezené přírodní zdroje pro budoucí

generace.

Skupina získala celosvětovou environ-

mentální certifikaci ISO 14001.

Jednotlivým divizím byl udělen certifikát

kvality podle norem ISO 9000 nebo 

QS 9000. Přibližně 100 výrobních

závodů na celém světě a prodejních

společností v 70 zemích dokazují, že

SKF je skutečně mezinárodní společnost. 

Našich 7000 distributorů a dealerů ve

všech částech světa, jakož i elektronická

tržiště a celosvětový distribuční systém

zajistí dodávku výrobků a služeb SKF

až k zákazníkům. Řešení SKF jsou v

podstatě nabízena všude a vždy tak, 

jak je zákazníci potřebují. Značka SKF

zaujímá v současné době lepší postavení

než kdykoli předtím v minulosti.

Symbolizuje znalostní strojírenskou 

společnost, která je schopna poskytnout

špičkové odborné znalosti výrobků,

duševní zdroje a vizi, na nichž můžete

postavit svůj úspěch.
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Rotující hřídel musí být uložena v ložiskách, která zajistí hladký chod a efektivní 

otáčení. Jakmile je použito ložisko, zjistíte, že těsnění vždy přispívá k dosažení 

nejdelší možné trvanlivosti a spolehlivosti. K nejběžnějším typům těsnění, která jsou

používána v uloženích, patří hřídelové těsnicí kroužky pro všeobecné strojírenství

pro průměry hřídelí do 200 mm nebo 8@. Velkorozměrová těsnění pro hřídele o

průměru větším než 200 mm se vyznačují speciálními vlastnostmi a jsou určena

pro použití v těžkém strojírenství a ve velkých strojích, které vyžadují velmi velká

nebo speciální těsnění. V zásadě platí, že hřídelový těsnicí kroužek je těsnění, 

které plní čtyři základní funkce:

a: Hřídelový těsnicí kroužek

b: Hřídel

c: Ložisko

d: Mazivo

d

c

b

a
1: Zadržení 

maziva

2: Oddělení 

dvou kapalin

3: Těsnicí účinek

při působení

tlaku

4: Ochrana proti

proniknutí 

nečistot a vlhkosti

Následující stránky uvádějí nabídku standardních hřídelových těsnicích kroužků spolu

se stručným popisem hlavních vlastností každého typu těsnění a konstrukce, jakož 

i doporučení pro volbu a způsob použití. Je samozřejmé, že tato příručka se nemůže

podrobně zabývat veškerými technickými otázkami v souvislosti s možnými způsoby

jejich průmyslového využití. Z toho důvodu odkazujeme na katalog „SKF Industrial

shaft seals“, který uvádí úplné technické údaje o každém typu a provedení. 

Na dostupnost a dodací lhůty nabízených hřídelových těsnicích kroužků SKF

se laskavě informujte u zástupce SKF či autorizovaného prodejce.

Hřídelové 
těsnicí kroužky

CRW1



98

Kromě konstrukce má zásadní vliv na funkci a spolehlivost těsnění i materiál 

těsnicího břitu. Těsnění SKF jsou vyráběna s těsnicími břity z materiálů, které jsou

uvedeny níže a splňují nároky nejrůznějších uložení. Tyto materiály mají charak-

teristiku a vlastnosti, které jsou obzvláště vhodné pro konkrétní uložení. 

Podrobné informace o fyzikálních vlastnostech a chemické odolnosti materiálu 

těsnění proti různým provozním látkám naleznete v části „Chemická odolnost“

v katalogu „SKF Industrial Shaft seals“.

Značení používaná pro identifikaci materiálů těsnícího břitu těsnění SKF jsou uvedena

v tabulce níže. Označení materiálu je rovněž součástí označení hřídelových těsnicích

kroužků. Těsnění vyráběná z více materiálů jsou označena několika písmeny, např.

RV (nitrilkaučuk a fluorokaučuková pryž)

Přehled výrobního programu

Těsnicí materiály SKF

Složení základního materiálu Označení podle Jmenovitý rozsah provozních teplot

SKF ISO, ASTM 

Hřídelové těsnicí kroužky

Přehled materiálů 
těsnicích břitů

HDL, HMS5 RG, CRW1, CRWHA1, RDD13 

Akrylonitrilová pryž (nitrilkaučuk) R NBR –50 až +100 °C (–60 až +210 °F)

Hydrogenovaná nitrilová pryž H HNBR –30 až +150 °C (–20 až +300 °F)

(Duratemp)

Karboxylátový-akrylnitrilový D XNBR –50 až +100 °C (–60 až +210 °F)

butadien (Duralip)

Fluorokaučuková pryž (LongLife) V FKM –40 až +200 °C (–40 až +390 °F)

Polytetrafluoroetylen T PTFE –200 až +260 °C (–330 až +500 °F)

Polyakrylátový elastomer P PAK –40 až +150 °C (–40 až +300 °F) 

Silikonová pryž S SI –70 až +160 °C (–100 až +325 °F)
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Hřídelové těsnicí kroužky

Hřídelové těsnicí
kroužky malých
průměrů

HMS5

1110

Hřídelové těsnicí kroužky malých průměrů SKF představují nejběžnější těsnění, 

která jsou určena pro průměry hřídelů od 3 do 200 mm, resp. od 0,125 do 8@. 

Tato kontaktní těsnění jsou vyráběna z různých materiálů v mnoha provedeních 

a typech a jsou určena pro všechna průmyslová odvětví.

Tato kapitola představuje nejpoužívanější hřídelové těsnicí kroužky malých průměrů 

v nabídce SKF. Většina uvedených těsnění je dodávána v některém z provedení, 

která jsou standardizována mezinárodními a národními normami, jako např.

ISO/ASTM, DIN či JIS.

Kromě těsnění ve standardním provedení uvedených na následujících stránkách 

vyrábí skupina SKF rovněž mnoho dalších provedení podle požadavků zákazníků.

Úplnou nabídku těchto těsnění upravených podle požadavků zákazníků zachycuje 

kapitola „Ostatní provedení hřídelových těsnicích kroužků SKF“ na str. 36 až 39. 

Pokud potřebujete těsnění v některém z uvedených provedení, laskavě se obraťte 

na prodejního zástupce SKF.



Hřídelové těsnicí kroužky malých průměrů 

z nitrilkaučuku nebo fluorokaučukové pryže

12

Těsnění s rovným těsnicím břitem jsou neobyčejně univerzální a nacházejí uplatnění ve všech

průmyslových odvětvích. Jsou vhodná pro dělená ložisková tělesa nebo tělesa z lehkých slitin

s vyšší teplotní roztažností a/nebo tělesa s větší drsností povrchu díry ložiskového tělesa. 

Lze je s výhodou využit pro statické utěsnění tělesa proti kapalinám s nízkou viskozitou nebo

plynným látkám. Přídavný břit těsnicího kroužku HMSA7 zabraňuje pronikání částic nečistot

k hlavnímu těsnicímu břitu.

N HMS4: Těsnicí kroužek s vnějším povrchem z pryže, s výztužným kroužkem z uhlíkaté

ocele, šroubovou pružinou z uhlíkaté nebo nerezové ocele a rovným těsnicím břitem.

N HMSA7: Těsnicí kroužek s vnějším povrchem z pryže, s výztužným kroužkem z uhlíkaté

ocele, šroubovou pružinou z uhlíkaté nebo nerezové ocele, rovným těsnicím břitem a

pomocným břitem (prachovkou).

Hřídelové těsnicí kroužky SKF v provedení HMS4 a HMSA7 jsou nabízeny k okamžitému

dodání v mnoha velikostech. Těsnění v obou provedeních jsou vyráběna z nitrilové nebo 

fluorokaučukové pryže.

Technické údaje, přehled dostupných velikostí a doporučení pro obrobení opěrných a těsnicích

ploch, jakož i montáž uvádí katalog „SKF Industrial shaft seals“ nebo je naleznete na interne-

tových stránkách SKF na adrese www.skf.com.

HMS4

HMSA7

Série HMS4, HMSA7 a CRS

HMSA7 RHMS4 R

HMSA7 VHMS4 V

CRSHA1CRSH1

CRS1

CRSA1

CRSA1CRS1

CRSH1

CRSHA1

Hřídelové těsnicí kroužky SKF s ocelovým pouzdrem se vyznačují poměrně jednoduchou

montáží. Pokud je díra v ložiskovém tělese vyrobena přesně, těsnění jsou uložena pevně 

a v ose díry tělesa.  

N CRS1: Hřídelový těsnicí kroužek s rovným těsnicím břitem, šroubovou pružinou z uhlíkaté

ocele a ocelovým pouzdrem.

N CRSH1: Hřídelový těsnicí kroužek s vysokou tuhostí, rovným těsnicím břitem, šroubovou

pružinou z uhlíkaté ocele a ocelovým pouzdrem vyztuženým vnitřním pouzdrem.

N CRSA1: Hřídelový těsnicí kroužek s rovným těsnicím břitem, šroubovou pružinou z uhlíkaté

ocele, kontaktním pomocným (prachovkou) těsnicím břitem a ocelovým pouzdrem.

N CRSHA1: Hřídelový těsnicí kroužek s vysokou tuhostí, rovným těsnicím břitem, šroubovou

pružinou z uhlíkaté ocele, kontaktním pomocným těsnicím břitem (prachovkou) a ocelovým

pouzdrem vyztuženým vnitřním pouzdrem.

Všechny hřídelové těsnicí kroužky v provedení CRS mohou být dodány ze skladu v mnoha

velikostech. Těsnění v obou provedeních jsou vyráběna z nitrilové nebo fluorokaučukové pryže.

Technické údaje, přehled dostupných velikostí a doporučení pro obrobení opěrných a těsnicích

ploch, jakož i montáž uvádí katalog „SKF Industrial shaft seals“ nebo je naleznete na interne-

tových stránkách SKF na adrese www.skf.com.
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Tato nová řada hřídelových těsnicích kroužků

SKF je navržena podle ISO 6194 a DIN 3760.

Kroužky jsou určeny pro nejrůznější uložení 

ve všech průmyslových oblastech, např. pro

převodovky. Pogumovaný vnější povrch zajišťuje

optimální utěsnění v ložiskovém tělese, a to i 

v případě velké drsnosti povrchu, tepelné roz-

tažnosti nebo při použití v děleném ložiskovém

tělese. Těsnění těchto typů jsou rovněž vhodná

pro utěsnění nízkoviskozních maziv nebo

plynných médií. 

Zvláštní vlastností

N nové optimalizované složení materiálu

N těsnicí břit předepjatý pružinou, 

který je upraven na čelní ploše

N těsnicí břit a pružná část jsou optimálně

přizpůsobeny tak, aby na hřídel působilo

minimální radiální zatížení

N středicí drážky pro zajištění vnějšího 

a vnitřního průměru

N zesílený okraj vnějšího průměru, který

zlepšuje těsnicí schopnosti, zajišťuje těsnění 

v tělese a zabraňuje jeho pružení při montáži.

N pomocný břit (prachovka) těsnění HMSA10 s

nulovým přesahem mezi břitem a hřídelí pro

zvýšení ochrany proti znečištění.

Materiál

Složení nového nitrilkaučuku (SKF 3243)

představuje výsledek dlouholetých zkušeností a

nejnovějších poznatků získaných v rámci vývoje

materiálu těsnění SKF. Těsnění z této směsi

mají přídavné označení RG. 

Hlavní přednosti tohoto materiálu SKF 3243

jsou:

N velmi dobrá kompatibilita se syntetickými oleji

N velmi dobrá čerpací schopnost

N dobrá odolnost proti opotřebení

N dobrá odolnost proti stárnutí.

Čerpací schopnost je definována jako čas, 

který těsnění potřebuje pro dopravu určitého

množství oleje ze strany vzduchu zpět na

stranu oleje. Čím je tato doba kratší, tím 

účinněji těsnění zabraňuje úniku oleje.

Mikrostruktura směsi SKF 3243 zaručuje, 

že těsnění okamžitě čerpá olej zpět. 

Řady HMS5 a HMSA10 jsou nabízeny v prove-

dení z fluorokaučukové pryže s nerezovou

šroubovou pružinou. Těsnění z fluorokaučukové

pryže mají přídavné označení V a jsou používána

v uloženích, která pracují při teplotách a

otáčkách, jež překračují mezní hodnoty pro

nitrilkaučuk.

Rozsah velikostí

Těsnění HMS5 a HMSA10 jsou nabízena ve

všech velikostech podle ISO 6194 a DIN 3760

až do průměru hřídele 250 mm.

Série HMS5 a HMSA10

HMSA10

HMS5

HMSA10 RG HMS5 RG HMS5 V

Hřídelové těsnicí kroužky

HMSA10 V
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Těsnění s hydrodynamickým profilem Waveseal©

CRW1

CRWH1

CRWA1

CRWHA1

CRW5

CRWA5

1514

Hřídelové těsnicí kroužky malých průměrů

z nitrilkaučuku nebo fluorokaučukové pryže

Řada těsnění Waveseal© s nízkým třením

strana
oleje

strana
vzduchu

strana
oleje

strana
vzduchu

Těsnění 

SKF Waveseal se

sinusovým břitem

Standardní těsnicí 

břit s rovnou 

hranou

Těsnění s hydrodynamickým profilem Waveseal©

jsou určena pro uložení, v nichž je tlakový rozdíl

na obou stranách těsnění větší než normální.

Těsnění se vyznačují snadnou montáží a

umožňují pevné a přesné uložení v díře tělesa.

Jsou určena především pro zadržení maziva,

avšak těsnicí kroužky typu CRWA5 jsou rovněž

opatřeny bezdotykovým přídavným těsnicím

břitem pro zadržení prachu a jemných částic

nečistot. 

N CRW5: Hřídelový těsnicí kroužek s těsnicím

břitem Waveseal, šroubovou pružinou z

uhlíkaté ocele, s ocelovým pouzdrem a

vnějším povrchem pokrytým vrstvou Bore-Tite. 

N CRWA5: Hřídelový těsnicí kroužek s těsnicím

břitem Waveseal, šroubovou pružinou z

uhlíkaté ocele, bezkontaktním přídavný 

těsněním, s ocelovým pouzdrem a vnějším

povrchem pokrytým vrstvou Bore-Tite.  

Těsnění SKF s těsnicím břtem Waveseal©

jsou nabízena k okamžitému dodání pouze v

některých velikostech, avšak jejich dodací lhůta

je velmi krátká. 

Poznámka: V případě rozdílu tlaků mezi stranou

oleje a stranou vzduchu je třeba těsnění axiálně

pojistit v díře tělesa.

Podrobnější informace o materiálu Bote-Tite

naleznete na str. 14.

Technické údaje, přehled dostupných velikostí 

a doporučení pro obrobení opěrných a těsnicích

ploch, jakož i montáž uvádí katalog „SKF

Industrial shaft seals“ nebo je naleznete na

internetových stránkách SKF na adrese

www.skf.com.

CRW1 CRWH1 CRWA1   CRWHA1 CRW5 CRWA5

Těsnění řady SKF Waveseal s nízkým třením

jsou určena pro nejrůznější uložení. Tato těsnění

s dlouhou životností a sníženým vývinem tepla

se vyznačují snadnou montáží a pevným a

přesným uložením v díře ložiskového tělesa.

Jsou určena především pro zadržení maziva.

Těsnění v provedení CRWA1 a CRWHA1 jsou

opatřena přídavným těsnicím břitem a brání

průniku prachu a drobných částic nečistot.

Široký sortiment těsnění Waveseal s nízkým

třením z nitrilkaučuku nebo fluorokaučukové

pryže je nabízen k okamžitému dodání.

Těsnění s těsnicím břitem Waveseal jsou na

vnějším průměru pokryta trvale pružným

polyakrylátovým materiálem Bore-Tite na vodné

bázi, který vyplní drobné nerovnosti na povrchu

díry tělesa. 

N CRW1: Hřídelový těsnicí kroužek s těsnicím

břitem Waveseal, šroubovou pružinou z

uhlíkaté ocele, s ocelovým pouzdrem a

vnějším povrchem pokrytým vrstvou Bore-Tite.  

N CRWH1: Hřídelový těsnicí kroužek s vysokou

tuhostí a těsnicím břitem Waveseal, šroubovou

pružinou z uhlíkaté ocele, ocelovým pouzdrem

zesíleným vnitřním pouzdrem a vrstvou Bore-

Tite na vnějším povrchu.  

N CRWA1: Hřídelový těsnicí kroužek s těsnicím

břitem Waveseal, šroubovou pružinou z

uhlíkaté ocele, bezkontaktním pomocným 

těsnicím břitem, ocelovým pouzdrem a

vrstvou Bore-Tite na vnějším povrchu.  

N CRWHA1: Hřídelový těsnicí kroužek s vysokou

tuhostí s těsnicím břitem Waveseal, šroubovou

pružinou z uhlíkaté ocele, bezkontaktním

pomocným těsnicím břitem, ocelovým pouz-

drem zesíleným vnitřním pouzdrem a vrstvou

Bore-Tite na vnějším povrchu.  

Technické údaje, přehled dostupných velikostí 

a doporučení pro obrobení opěrných a těsnicích

ploch, jakož i montáž uvádí katalog „SKF

Industrial shaft seals“ nebo je naleznete na

internetových stránkách SKF na adrese

www.skf.com.

Hřídelové těsnicí kroužky



Přehled výrobního programu

Hřídelové těsnicí kroužky z PTFE

1716

RD10 RD11 RD30 RD60

RD70 RD71

Hřídelový těsnicí kroužek PTFE s kovovým pouzdrem

RD11RD10

Hřídelové těsnicí kroužky SKF řady RDD jsou vyrobeny pouze z PTFE, avšak nemají kovové

pouzdro. Jsou určeny pro potravinářský průmysl, agresivní prostředí, teploty nižší než –40 °C

(–40 °F), vysoké tlaky a uložení, v nichž těsnicí břit (břity) běží nasucho. O-kroužek v drážce

na vnějším povrchu zaručuje vynikající statické těsnicí vlastnosti. Materiál O-kroužku lze volit

podle provozních podmínek.

Těsnění v provedení RDD mají stejné jmenovité rozměry a splňují stejné technické specifikace

jako těsnění v provedení RD s kovovým pouzdrem, a tedy mohou být montována do stejných

těles.

Hřídelové těsnicí kroužky PFTE v provedení RDD jsou vyráběny na zvláštní objednávku a

mohou být dodány v krátkém termínu. 

Technické údaje, přehled dostupných velikostí a doporučení pro obrobení opěrných a těsnicích

ploch, jakož i montáž uvádí katalog „SKF Industrial shaft seals“ nebo je naleznete na interne-

tových stránkách SKF na adrese www.skf.com.

RDD15

RDD14

RDD13

RDD13

RDD15RDD14RD30 RD60

RD70 RD71

Hřídelové těsnicí kroužky malých průměrů, 

materiál těsnicího břitu PTFE 

Hřídelové těsnicí kroužky SKF řady RD s těsnicím břitem (břity) z PTFE jsou chráněny

kovovým pouzdrem a jedním, popř. dvěma přídavnými pouzdry. Tato těsnění jsou určena

např. pro agresivní prostředí, vysoké teploty a tlaky a dále pro uložení, v nichž těsnicí břit

(břity) nelze domazávat. 

Hřídelové těsnicí kroužky PTFE v provedení RD jsou nabízeny v několika provedeních. Kovové

pouzdro může být vyrobeno z hliníku, uhlíkaté ocele nebo nerezové ocele. Těsnicí břity jsou

vyrobeny z různých směsí PTFE, včetně z materiálů, které splňují předpisy amerického úřadu

pro kontrolu potravin a léčiv FDA. 

Jmenovité rozměry hřídelových těsnicích kroužků z PTFE odpovídají ISO 6194/1:1982 a 

DIN 3760-1996 a tedy mohou nahradit běžné hřídelové těsnicí kroužky ve stávajících

uloženích.

Hřídelové těsnicí kroužky RD vyráběné SKF na zvláštní objednávku jsou dodávány v krátkých

dodacích lhůtách. 

Technické údaje, přehled dostupných velikostí a doporučení pro obrobení opěrných a 

těsnicích ploch, jakož i montáž uvádí katalog „SKF Industrial shaft seals“ nebo je naleznete

na internetových stránkách SKF na adrese www.skf.com.

Hřídelové těsnicí kroužky
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Tato tabulka obsahuje pouze základní informace. Vlastní volba těsnění by se měla

provádět až po podrobném přezkoumání vlastností těsnění s ohledem na konkrétní

provozní a okolní podmínky. Pokud je u jednoho typu těsnění uvedeno několik

provedení resp. druhů materiálů, údaje platí vždy pro dané provedení nebo materiál. 

Značky a symboly:

+++ vynikající (velmi dobrý) R nitrilkaučuk

++ velmi vhodný (dobrý) V fluorokaučuková pryž 

+ vhodný (normální)

– méně vhodný (uspokojivý)

– – nevhodný (špatný)

Typy těsnění 

CRS1 CRSH1

– RG, V ormální RG, V B (HMSA10) +++ +++ +++ +++ ++ ++ + + – + V + + +++ +++ +++ +++ ++

HMSA10 (V)

– R, V ormální R, V A (HMSA7) ++ ++ ++ ++ + ++ + + – + V + + ++ +++ ++ + ++

HMSA7 (V)

+ – Těsnění R, V – +++ + – – – + ++ +++ ++ + + V + + ++ +++ + + ++

Bore-Tite Waveseal CRWH (V)

+ – Těsnění R, V – +++ + – – – + ++ +++ ++ + + V + + ++ +++ ++ + ++

Bore-Tite Waveseal CRWHA (V)

+ – Těsnění R, V B (CRWA5) ++ + – – – + ++ +++ ++ + + V + + ++ +++ + + ++

Bore-Tite Waveseal (V)

+ – ormální R, V – +++ – – – – + + – + – + V + + + ++ + + ++

CRSH (V)

+ – ormální R, V A +++ – – – – + + – + – + V + + + ++ ++ + ++

CRSHA (V)

+ – Speciální PTFE – ++ – – – + ++ +++ +++ +++ +++ +++ + + +++ +++ – +++ +++

+ – Speciální PTFE B (RD11, RD71) ++ – – – + ++ +++ +++ +++ +++ +++ + + +++ +++ RD11 +++ +++

RD71

– PTFE Speciální PTFE – ++ ++ ++ – – ++ +++ +++ +++ +++ +++ + + +++ +++ – +++ +++

1) 1) 1)

HMS5 HMSA10

HMS4 HMSA7

CRSA1 CRSHA1

CRW1 CRWH1

CRWA1 CRWHA1

CRW5 CRWA5

RD10 RD30 RD60

RD11 RD70 RD71

RDD13 RDD14 RDD15

Provedení Vhodnost

Pouzdro Těsnicí břit Pomocný Podmínky uložení Tlakový    Provozní podmínky Prostředí  

(vnější povrch) břit rozdíl
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1) Spolu se samostatným statickým těsněním

Hřídelové těsnicí kroužky malých průměrů 

– tabulka pro volbu těsnění

Hřídelové těsnicí kroužky
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Všeobecné použití Zadržení plastického maziva Mazání olejem Velké úchylky souososti  

Zabránění průniku vody a okují Vysoké rychlosti a házení

< 25 m/s (< 130 759,20 cm/min)

HDS7 1 3 1 1

HDL 2 1 3 3

HDS1,2,3 3 2 1 1

HDS4, HDS6 2 2 3 2

SBF, HSF 3 1 1 1

3 – Vynikající, 2 – Velmi vhodné, 1 – Vodné

Válcovací tratě na válcování drátu

Válcovací tratě na válcování

jemných profilů

Těžké a velké stroje

Velké průmyslové převodovky

Válcovací tratě na válcování pásů za tepla

Válcovací tratě na válcování tlustých

plechů za tepla

Válcovací tratě pro válcování za studena

Velké průmyslové převodovky

Jednotlivé válcovací tratě

Těžké a velké stroje

Velké průmyslové převodovky

Speciální stroje:

drtiče, rozvlákňovače,

těžní lžíce

20

HDS7

Hřídelové těsnicí kroužky

Hřídelové těsnicí 
kroužky velkých 
průměrů

Těžký průmysl a velké stroje, jako např. hutě, válcovny, papírny a celulózky, větrné

elektrárny a lesnictví, představují náročné prostředí pro hřídelové těsnicí kroužky.

Hřídelové těsnicí kroužky, které pracují v širokých rozsazích otáček, teplot a v

nejrůznějších okolních podmínkách, musí především zadržet mazivo a současně 

zabránit pronikání nečistot do uložení.

Hřídelové těsnicí kroužky s průměrem větším než 200 mm neboli 8@ jsou všeobecně

považovány za velkorozměrová těsnění. Tyto velkorozměrové těsnicí kroužky nabízí 

skupina SKF pro náročné provozní podmínky v mnoha provedeních a z různých materiálů:  

N těsnění s kovovým pouzdrem

N těsnění zesílená tkaninou

N těsnění vyztužená ocelovým plechem

N celopryžová těsnění.

Vynikající vlastnosti velkorozměrových těsnění SKF splňují nejrůznější požadavky, což

dokazuje jejich nezbytnost v mnoha odvětvích. Nacházejí často uplatnění v aplikacích,

které jsou uvedeny dále. Další oblasti použití představují kolové mlýny, hnací vřetena

válcovacích stolic, zdvihací zařízení, rotační stoly vrtných souprav a všechna velko-

rozměrová zařízení.

Podle všeobecných doporučení jsou těsnění v těchto provedeních vhodná pro 

následující uložení:

Použití

Konstrukce 

těsnění
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HDS2

HDS2HDS1

HDS3

HDS3

2322

HDS7 HDL HDLA

Těsnění s ocelovým vnějším kroužkem

Velmi výkonná těsnění SKF pro náročné

provozní podmínky v provedení HDS7 byla

speciálně vyvinuta pro uložení mazaná plas-

tickým mazivem, v nichž lépe zabraňují průniku

nečistot do ložiska. Skládají se z masivního

ocelového pouzdra, kroužku z elastomeru a

těsnicího břitu s nízkým třením bez šroubové

pružiny. Zvýšená schopnost těsnění HDS7

zadržet plastické mazivo v ložisku a odpuzovat

částice nečistot dokazuje, že tato těsnění jsou

vhodná pro uložení, která musí být chráněna

proti vodě a okujím. 

Těsnění HDS7 mohou být na zvláštní 

objednávku vyrobena rovněž z následujících

materiálů:

N nitrilkaučuk (NBR)

N hydrogenovaná nitrilová pryž (HNBR)

N karboxylovaný akrylnitrilový butadien (XNBR).

Stručné informace o přípustných provozních

podmínkách jsou uvedeny v tabulce na str. 28

a 29. Podrobné technické údaje a doporučení

pro obrobení opěrných a těsnicích ploch, jakož 

i montáž, naleznete v katalogu „SKF Industrial

shaft seals“ nebo na internetových stránkách

SKF na adrese www.skf.com.

Špičková těsnění SKF pro náročné provozní

podmínky v provedení HDL jsou určena pro

uložení, která pracují ve velmi náročných pod-

mínkách, např. při vysokých otáčkám, teplotě,

házení, nesouososti, a dále v uloženích, která

musí dosahovat dlouhé životnosti. 

Těsnění HDL jsou opatřena šroubovitou pruži-

nou z nerezové ocele, která je uchycena po

celém obvodu těsnění jednotlivými pružnými

příchytkami, jež jsou rovněž vyrobeny z nere-

zové ocele. Tato kombinace pružin zaručuje

účinné utěsnění při minimálním tření a

opotřebení a tedy dlouhou životnost.  

Těsnění SKF v provedení HDL jsou dodávána 

s těsnicími břity z následujících materiálů:

N nitrilkaučuk (NBR)

N karboxylovaný akrylnitrilový butadien (XNBR)

N fluorokaučuková pryž (FKM).

Špičková těsnění pro náročné provozní 

podmínky v provedení HDLA jsou opatřena

bezkontaktním pomocným těsnicím břitem

(prachovkou).

Stručné informace o přípustných provozních

podmínkách jsou uvedeny v tabulce na str. 28

a 29. Podrobné technické údaje a doporučení

pro obrobení opěrných a těsnících ploch, jakož 

i montáž, naleznete v katalogu „SKF Industrial

shaft seals“ nebo na internetových stránkách

SKF na adrese www.skf.com.

HDS7

HDLA

HDL

Hřídelové těsnicí kroužky velkých průměrů

HDS1

Těsnění SKF pro náročné provozní podmínky řady HDS jsou opatřena ocelovým pouzdrem 

a mají jeden těsnicí břit. Jsou určena pro nejrozšířenější průměry hřídelí a všeobecné použití.

Těsnění může být vyrobeno z různých materiálů, aby těsnění této řady bylo optimálně

přizpůsobeno nárokům, které mají tato těsnění splňovat:

N nitrilkaučuk (NBR)

N hydrogenovaná nitrilová pryž (HNBR)

N karboxylový-akrylnitrilový butadien (XNBR)

N fluorokaučuková pryž (FKM).

N HDS1: Těsnění pro náročné provozní podmínky s masivním ocelovým pouzdrem. Těsnění 

a těsnicí břit jsou standardně vyráběny z nitrilkaučuku. Šroubová pružina z nerezové ocele

je uložena v drážce typu „Sping-Lock“, která zakrývá pružinu po obvodu z 270° a zajišťuje

ji v provozní poloze i při velmi obtížných montážních podmínkách.

N HDS2: Těsnění pro náročné provozní podmínky s masivním ocelovým pouzdrem. Těsnicí

kroužek a těsnicí břit jsou standardně vyráběny z nitrilkaučuku. Šroubová pružina z nere-

zové ocele je uložena v drážce typu „Spring-Lock“ a chráněna proti znečištění vrstvou 

elastomeru „Spring Kover“. Tato těsnění jsou určena pro montáž na obtížně dostupná

místa, kde hrozí nebezpečí uvolnění pružiny, nebo jestliže je pružina vystavena působení

nečistot, vody a jiných agresívních médií. 

N HDS3: Těsnění pro náročné provozní podmínky s masivním ocelovým pouzdrem a

rozpěrnými pouzdry. Těsnicí kroužek a těsnicí břit jsou standardně vyráběny z karboxylo-

vaného akrylnitrilového butadienu. Šroubová pružina z nerezové ocele je uložena v drážce

typu „Spring-Lock“ a chráněna proti znečištění vrstvou elastomeru „Spring Kover“.  

Stručné informace o přípustných provozních podmínkách jsou uvedeny v tabulce na str. 28 

a 29. Podrobné technické údaje a doporučení pro obrobení opěrných a těsnících ploch, jakož 

i montáž, naleznete v katalogu „SKF Industrial shaft seals“ nebo na internetových stránkách

SKF na adrese www.skf.com.

Hřídelové těsnicí kroužky



Přehled výrobního programu

HDSA2

HDSC2

HDSB2

HDSC1

HDSA1

Těsnění s kovovým pouzdrem

HDSA1HDSA2

HDSD1HDSD2

HDSE2

HDSE1

HDSE1HDSE2

HDSD1

HDSD2

Těsnění SKF pro náročné provozní podmínky v provedení HDSD a HDSE jsou vybavena

dvěma standardními těsnicími břity a zajišťují vysoce účinnou ochranu proti kapalinám i

hrubým nečistotám. Tato těsnění, která jsou opatřena dvojitým ocelovým pouzdrem, jsou

dodávána na zvláštní objednávku a mohou být vyrobena z různých materiálů. 

N HDSD: Těsnění se dvěma těsnicími břity, které jsou obráceny opačnými směry. Šroubové

pružiny z nerezové ocele jsou uloženy v drážce typu „Spring-Lock“ (HDSD1) nebo v drážce

„Spring-Lock“ a navíc chráněny vrstvou elastomeru „Spring-Kover“ (HDSA1). 

N HDSE: Těsnění je shodné s provedením HDSD, avšak je opatřeno dvěma těsnicími břity

uspořádanými za sebou. 

Poznámka: Při použití těsnění HDSD nebo HDSE je velmi důležité zajistit mazání těsnicích

prvků (tzn. prostor mezi těsnicími břity může být vyplněn plastickým mazivem, anebo lze

vyvrtat otvory z vnější strany do prostoru mezi těsnicími břity).

Stručné informace o přípustných provozních podmínkách jsou uvedeny v tabulce na str. 28 

a 29. Podrobné technické údaje a doporučení pro obrobení opěrných a těsnicích ploch, jakož 

i montáž, naleznete v katalogu „SKF Industrial shaft seals“ nebo na internetových stránkách

SKF na adrese www.skf.com.
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Hřídelové těsnicí kroužky velkých průměrů

Velkoprůměrové hřídelové těsnicí kroužky SKF řady HSF se skládají z pevného, pružného

pryžového pouzdra zesíleného tkaninou, standardního těsnicího břitu z nitrilkaučuku nebo

fluorokaučukové pryže, který je předepjatý šroubovou pružinou z nerezové ocele uložené 

v drážce „Spring-Lock“. Tato těsnění mohou být dodávána v masivním nebo děleném prove-

dení. Jsou určena pro náročné provozní podmínky, jako např. ozubené převody, kloubové

hřídele, válcovací stolice za studena a za tepla, čerpadla, stroje pro zpracování celulózy,

papírenské stroje atd.

N HSF1: Dělené těsnění pro náročné provozní podmínky se standardním těsnicím břitem

N HSF2: Dělené těsnění pro náročné provozní podmínky s jedním standardním těsnicím

břitem a mazacími drážkami na zadním čele 

N HSF3: Dělené těsnění pro náročné provozní podmínky s jedním standardním těsnicím

břitem, sraženou hranou a mazacími drážkami na zadním čele.

N HSF4: Dělené těsnění pro náročné provozní podmínky s jedním standardním těsnicím

břitem a kontaktním pomocným (prachovka) břitem.

N HSF5: Jako těsnění HSF1, avšak v masivním provedení. 

N HSF6: Jako těsnění HSF2, avšak v masivním provedení. 

N HSF7: Jako těsnění HSF3, avšak v masivním provedení. 

N HSF8: Jako těsnění HSF4, avšak v masivním provedení. 

N HSF9: Masivní těsnění pro náročné provozní podmínky s těsnicím profilem se sinusovým

břitem, které je vhodnější pro vyšší tlakové rozdíly než jiné typy masivních těsnění HSF. 

Poznámka: Všechny typy těsnění HSF musí být správně namontovány a pojištěny deskou

nebo víkem, aby byl dosažen optimální těsnicí účinek. Víko vyvolává axiální předpětí, které

zaručuje spolehlivý statický těsnicí účinek kroužku. Víko by však mělo být navrženo tak, aby

nedocházelo při montáži k deformaci těsnění. 

Stručné informace o přípustných provozních podmínkách jsou uvedeny v tabulce na

stránkách 30 a 31. Podrobné technické údaje a doporučení pro obrobení opěrných a 

těsnicích ploch, jakož i pro montáž, a dále informace o dostupných velikostech naleznete 

v katalogu „SKF Industrial shaft seals“ nebo na internetových stránkách SKF na adrese

www.skf.com.

HSF1

HSF2

HSF3

HSF4

Těsnění zesílená tkaninou

HSF2HSF1

HSF4HSF3

HSF8 HSF9HSF7

HSF5

HSF7

HSF6HSF5

HSF9

HSF6HSF8

HDSB1
HDSB2 HDSC2HDSB1 HDSC1

Hřídelové těsnicí kroužky

Těsnění pro náročné provozní podmínky SKF řad HDSA, HDSB a HDSC jsou opatřena masivním

ocelovým pouzdrem a přídavným těsnicím břitem klínovitého průřezu. Splňují vysoké nároky na

utěsnění a jsou vhodná pro uložení s omezeným prostorem v axiálním směru, který neumožňuje

namontovat dvě těsnění HDS vedle sebe. Tato ložiska jsou dodávána na zvláštní objednávku a

mohou být vyrobena z různých materiálů. 

N HDSA: Těsnění se standardním těsnicím břitem a šroubovou pružinou z nerezové ocele v drážce

typu „Spring-Lock“ (HDSA1) nebo v drážce „Spring-Lock“ a navíc opatřená vrstvou elastomeru

„Spring-Kover“ (HDSA1). Rovné čelo pomocného těsnicího břitu je odvráceno od hlavního 

těsnicího břitu.

N HDSB: Provedení těsnění HDSB je shodné s HDSA, avšak rovná čelní plocha pomocného 

těsnicího břitu je obrácena k hlavnímu těsnicímu břitu.

N HDSC: Těsnění HDSC je shodné s provedením HDSA, avšak pomocný těsnicí břit se nachází

před hlavním těsnicím břitem.
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Celopryžová těsnění SKF nejsou zesílena ocelovým kroužkem a mají standardní těsnicí břit,

který je předepjatý šroubovou pružinou z nerezové ocele. Vzhledem k širokým možnostem

použití mohou být tato těsnění a těsnicí břit vyráběny z různých materiálů. Tato těsnění SKF,

která jsou označena HS, jsou nabízena v masivním i děleném provedení pro hřídele o

průměru 200 mm (8@) a větší. Musí být přesně axiálně sevřeny v díře ložiskového tělesa

koncovým víkem.

Dělená těsnění představují velmi hospodárné řešení pro podniky, pro něž má délka odstávky

zásadní význam, avšak hřídel není možné demontovat. Tato těsnění je možné jednoduše

upevnit na hřídel a zasunout do díry ložiskového tělesa. Dělená těsnění jsou určená

především pro mazání plastickým mazivem nebo kapaliny s vysokou viskozitou. Mohou být

použita i pro utěsnění nízkoviskozních kapalin, pokud je těsnění umístěno ve svislé poloze a

styková spára se nachází v poloze odpovídající 12 hod. na hodinách.

N HS4: Masivní celopryžové těsnění je opatřeno standardním těsnicím břitem předepjatým

pružinou. Šroubová pružina z nerezové ocele je uložena v drážce „Spring-Lock“, v níž

zůstává sevřena i v náročných montážních podmínkách. Doporučeno pro svislé a 

vodorovné hřídele. 

N HS5: Jako těsnění H4, avšak je navíc opatřeno pružnou vrstvou z elastomeru 

„Spring-Kover“.

N HS6: Jako těsnění HS4, avšak v děleném provedení.

N HS7: Jako těsnění HS5, avšak v děleném provedení. Vyznačuje se snadnou montáží, 

avšak má nižší těsnicí účinek.  

N HS8: Dělené celopryžové těsnění je opatřeno standardním těsnicím břitem předepjatým

pružinou. Šroubová pružina z nerezové ocele je uložena v drážce typu „Spring-Lock“, 

je chráněná vrstvou „Spring Kover“ a opatřena speciální spojkou. Zajišťuje nejlepší těsnicí

účinek ze všech dělených těsnění. Je vhodné pro vodorovné hřídele pro zadržení 

nízkoviskozních maziv a utěsnění proti vodě. 

Stručné informace o přípustných provozních podmínkách jsou uvedeny v tabulce na

stránkách 30 a 31. Podrobné technické údaje a doporučení pro obrobení opěrných a 

těsnicích ploch, jakož i pro montáž, a dále informace o dostupných velikostech naleznete 

v katalogu „SKF Industrial shaft seals“ nebo na internetových stránkách SKF na adrese

www.skf.com.

HS4

Celopryžová těsnění masivní nebo dělená

HS5

HS4

HS8

HS5

HS6

HS7HS6

HS7

HS8
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Hřídelové těsnicí kroužky velkých průměrů

Velkorozměrová těsnění v provedení SBF mají vnější povrch z pryže a jsou opatřena pružným

kroužkem nebo ocelovým kroužkem, který umožňuje montáž bez víka. Těsněním SBF lze

nahradit těsnění zesílené tkaninou v mnoha uloženích, která jsou mazána plastickým

mazivem i olejem. 

Těsnění SBF jsou opatřena standardním těsnicím břitem a šroubovou pružinou z nerezové

oceli uloženou v drážce „Spring-Lock“. Těsnění mohou být dodávána v provedení z nitrilkau-

čuku nebo fluorokaučukové pryže. 

Stručné informace o přípustných provozních podmínkách jsou uvedeny v tabulce na str. 30 

a 31. Podrobné technické údaje a doporučení pro obrobení opěrných a těsnících ploch, jakož 

i pro montáž a dále informace o dostupných velikostech naleznete v katalogu „SKF Industrial

shaft seals“ nebo na internetových stránkách SKF na adrese www.skf.com.

SBF

Těsnění s výztužným ocelovým kroužkem s vnějším povrchem z pryže

SBF

HDS4

HDS6

HDS6HDS4

Velkorozměrová těsnění s ocelovým výztužným kroužkem řady HDS4 a HDS6 jsou standardně

vyráběna z nitrilkaučuku a mají tuhé ocelové pouzdro s průřezem tvaru L. Dále jsou opatřena

lisovanými rozpěrnými čepy o délce 12,7 mm (0,5@), které mohou být podle potřeby upraveny

nebo zcela odstraněny. 

N HDS4: Těsnění pro náročné provozní podmínky se vyznačuje zalisovanou patentovanou

šroubovou pružinou, která se nemůže uvolnit ani při obtížných montážních podmínkách,

vyznačuje se vynikajícím těsnicím účinkem v uloženích mazaných olejem a odolností proti

opotřebení. 

N HDS6: Těsnění bez šroubové pružiny pro náročné provozní podmínky, jehož účelem je

zadržet mazivo a chránit ložisko proti částicím nečistot. 

Stručné informace o přípustných provozních podmínkách jsou uvedeny v tabulce na str. 30 

a 31. Podrobné technické údaje a doporučení pro obrobení opěrných a těsnících ploch, jakož 

i montáž, a dále i informace o dostupných velikostech naleznete v katalogu „SKF Industrial

shaft seals“ nebo na internetových stránkách SKF na adrese www.skf.com.

Hřídelové těsnicí kroužky
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Standardní Jiná základní provedení Kód Rozsah provozních teplot Tlakový Souosost Házení Max. obvodová Snadná Schopnost zadržet maziva s nízkou 

provedení materiálu rozdíl (dynamické rychlost hřídele montáž viskozitou a zabránit průniku vody

(doporučené) vyosení hřídele) 

°C °F MPa (psi) mm (inch) mm (inch) m/s (ft /min)

R –40 až +120 –40 až +250 0,1 1,6 2,4 25 (>5 000) Vynikající Velmi účinné zabránění průniku vody 

D –55 až +105 –65 až +225 (15) (0,062) (0,093) V závislosti na a znečisťujících částic a zadržení plastického 

H –40 až +150 –40 až +300 provozních podmínkách maziva.

R –40 až +120 –40 až +250 0,1 2,5 2,4 24 (>5 000) Dobrý Vynikající včetně zadržení řídkých olejů při 

H –40 až +150 –40 až +300 (15) (0,1) (0,093) 25 (>5 000) vysokých obvodových rychlostech a 

V –40 až +200 –40 až +400 35 (>7 000) nesouososti.  

R –40 až +121 –40 až +250 0,1 1,5 2,4 25 (>5 000) Vynikající Vynikající pro zadržení oleje nebo  

V –40 až +204 –40 až +400 (15) (0,06) (0,093) plastického maziva. 

R –40 až +120 –40 až +250 0,1 1,6 2,4 25 (>5 000) HDS2, HDS3: Vynikající pro zadržení oleje nebo  

D –55 až +105 –65 až +225 (15) (0,062) (0,093) Vynikající plastického maziva.

H –40 až +150 –40 až +300 HDS1: 

V –40 až +205 –40 až +400 Dobrý

R –40 až +120 –40 až +250 0,1 1,6 2,4 25 (>5 000) Vynikající až dobrý   HDSA/B: Vynikající pro zadržení oleje nebo     

D –55 až +105 –65 až +225 (15) (0,062) (0,093) v závislosti na  plastického maziva a zabránění průniku  

H –40 až +150 –40 až +300 konstrukci zařízení malých a středně velkých částic nečistot.  

V –40 až +205 –40 až +400 HDSC: Dobré pro zadržení plastického maziva, 

zvýšená ochrana proti znečištění. 

R –40 až +120 –40 až +250 0,1 1,6 2,4 25 (>5 000) HDSD/SE2: HDSD: Vynikající pro zadržení oleje nebo   

D –55 až +105 –65 až +225 (15) (0,062) (0,093) Vynikající plastického maziva a zabránění průniku   

H –40 až +150 –40 až +300 HDSD/SE1: malých a středně velkých částic nečistot.  

V –40 až +205 –40 až +400 Dobrý HDSE: Dobré zadržení plastického maziva, 

zvýšená ochrana proti znečištění.  

29

Hřídelové těsnicí kroužky velkých průměrů,

přípustné provozní podmínky pro těsnění HDL, HDS a SBF
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HDS7 HDS6 HDS4

HDL HDLA

SBF

HDS2 HDS1 HDS3

HDSA2 HDSA1 HDSB2 HDSB1 HDSC2 HDSC1

HDSE2 HDSE1 HDSD2 HDSD1

Hřídelové těsnicí kroužky
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Standardní Jiná základní provedení Kód Rozsah provozních teplot Tlakový Souosost Házení Max. obvodová Snadná Schopnost zadržet maziva s nízkou  

provedení materiálu rozdíl (dynamické rychlost hřídele montáž viskozitou a zabránit průniku vody

(doporučené) vyosení hřídele)

°C °F MPa (psi) mm (inch) mm (inch) m/s (ft /min)

R –40 až +120 –40 až +250 HS4: 0,07 (11) 1,6 2,4 HS4: 15 (3 000) HS4: Dobré HS4: Dobré

D –55 až +105 –65 až +225 HS5: 0,07 (11) (0,062) (0,093) HS5: 13 (2 500)  HS5: Dobré HS5: Dobré

H –40 až +150 –40 až +300

V –40 až +205 –40 až +400

R –40 až +120 –40 až +250 0 1,6 2,4 HS6: 10 (2 000) HS6: Uspokojivé HS6, HS8: Vynikající pro zadržení oleje nebo   

D –55 až +105 –65 až +225 (0,062) (0,093) HS7: 7,5 (1 500) HS7: Vynikající plastického maziva. 

H –40 až +150 –40 až +300 HS8: 10 (2 000) HS8: Dobré HS7: Dobrý (pouze plastické mazivo)

V –40 až +205 –40 až +400

R –40 až +120 –40 až +250 0,03 1,5 2,4 15 (>3 000) Dobré až vynikající Dokonalá

V –40 až +205 –40 až +400 (5) (0,06) (0,093) V závislosti na  

provozních podmínkách

R –40 až +120 –40 až +250 0 1,5 2,4 15 (>3 000) Dobré až vynikající   Dobré až vynikající

V –40 až +205 –40 až +400 (0,06) (0,093) V závislosti na    v závislosti 

provozních podmínkách na dostupném  

prostoru

31

Hřídelové těsnicí kroužky velkých průměrů, 

přípustné provozní podmínky pro těsnění HS, HSF
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HS solid HS5 HS4

HS split HS6

HS7 HS8

HSF solid HSF5 HSF6 HSF7 HSF8 HSF9

HSF split HSF1 HSF2 HSF3 HSF4

Hřídelové těsnicí kroužky
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Hřídelové těsnicí kroužky

Kazetová těsnění Kazetová těsnění jsou určena pro náročné provozní podmínky, např. pro 

terénní auta a zemědělské a stavební stroje, které pracují v drsných prostředích. 

Tato těsnění však zvyšují složitost konstrukce těsnění ve srovnání se standardním

utěsněním.

Tvar kazetových těsnění zajišťuje optimální ochranu proti vodě, prachu a blátu i

jiným hrubým nečistotám. Této zvýšené ochrany je dosaženo spojením speciálních

radiálních a axiálních těsnicích břitů s axiálními a radiálními pouzdry. Kazetová 

těsnění odstraňují nutnost opravit povrch hřídele při výměně ložiska.

Kazetová těsnění SKF jsou přizpůsobena konkrétním požadavkům zákazníků na

montáž, jakož i skutečným provozním podmínkám. 

MUD5
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Těsnicí jednotky Scotseal jsou těsnicí prvky, které jsou přizpůsobeny požadavkům zákazníků.

Mají zadržet mazivo a zamezit průniku částic nečistot především do ložisek nábojů kol, hřídelí

užitkových a terénních vozidel, jakož i převodovek a diferenciálů. Tyto těsnicí jednotky jsou

nabízeny ve třech provedeních:

N Scotseal Classic: Typizovaná jednodílná těsnicí jednotka s hlavním těsnicím břitem přede-

pjatým pružinou a dvěma pomocnými břity z nitrilkaučuku (NBR), která se otáčí s hřídelí,

přičemž těsnicí břity se opírají o vnitřní průměr kovového pouzdra. Pouzdro, opatřené na

vnějším povrchu vrstvou Bore-Tite, chrání těsnicí břity proti poškození při montáži, která 

se provádí v jedné operaci. Těsnicí jednotky Scotseal Classic představují osvědčené a

hospodárné řešení pro automobily, určené pro náročné provozní podmínky.

N Scotseal Longlife: Typizovaná jednodílná těsnicí jednotka s jedním hlavním těsnicím břitem

předepjatým pružinou a třemi pomocnými břity z hydrogenované nitridové pryže (HNBR),

která se otáčí s hřídelí, přičemž těsnicí břity se opírají o vnitřní průměr kovového pouzdra.

Pouzdro, opatřené na vnějším povrchu vrstvou Bore-Tite, chrání těsnicí břity proti

poškození při montáži, která probíhá v jedné operaci. Jednotka Scotseal Longlife

představuje velmi odolné těsnění, které je vhodné především pro syntetická maziva 

a zajišťuje velmi dobrou ochranu proti průniku nečistot, a to i při vysokých teplotách.

N Scotseal Plus XL: Technicky nejprogresivnější provedení těsnicích jednotek Scotseal.

Typizovaná jednodílná těsnicí jednotka s jedním hlavním těsnicím břitem předepjatým

pružinou a třemi pomocnými břity z hydrogenované nitrilové pryže (HNBR), která se otáčí

s hřídelí. Vnější průměr kovového pouzdra a povrch opěrné plochy díry těsnění jsou pogu-

mované. Jednotka Scotseal Plus XL představuje odolné těsnění, které je vhodné především

pro syntetická maziva a zajišťuje velmi dobrou ochranu proti průniku nečistot, a to i při

vysokých teplotách. Montáž je naprosto jednoduchá a není nutné používat montážní

nářadí.

Podrobnější informace o technických údajích a dostupných velikostech, jakož i další

doporučení, si vyžádejte u zástupce SKF.

CLASSIC

LONGLIFE

Těsnicí jednotky Scotseal® 

SCOTSEAL

CLASSIC

PLUS XL

SCOTSEAL

PLUS XL

SCOTSEAL

LONGLIFE
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Kazetová těsnění MudBlock představují novou generaci radiálních hřídelových těsnicích 

jednotek, které byly speciálně vyvinuty pro silně namáhaná uložení a náročné provozní 

podmínky.

Kazetová těsnění SKF MudBlock jsou přizpůsobená těsnění: 

N s hlavním těsnicím břitem předepjatým pružinou nebo bez pružiny

N s jedním nebo více pomocnými těsnicími břity

N s pouzdry pro opravu poškozeného povrchu hřídele nebo bez pouzder

N s pogumovaným vnějším povrchem nebo bez takto upraveného povrchu

a rovněž mohou být vyrobeny z mnoha typů elastomerů včetně nitrilkaučuku (NBR),

polyakrylátového elastomeru (ACM), fluorokaučukové pryže (FKM) a jiných druhů 

eleastomeru.

Tvar kazetových těsnění MudBlock byl upraven tak, aby bylo zajištěno účinné zadržení 

plastického maziva nebo oleje a optimální ochrana proti vodě a blátu. 

Kazetová těsnění SKF MudBlock jsou vyráběna na objednávku. Podrobnější informace 

o technických údajích a dostupných velikostech, jakož i další doporučení si vyžádejte u 

zástupce SKF.

MUD1

MUD2

MUD3

MUD4

Kazetová těsnění MudBlock

MUD2

MUD3

MUD1

MUD7MUD6

MUD5

MUD6

MUD5MUD4

MUD7

Hřídelové těsnicí kroužky

Kazetová těsnění a těsnicí jednotky
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Společnost SKF nabízí široký sortiment

hřídelových těsnicích kroužků ve speciál-

ních provedeních. Zde uvádíme výběr z

této nabídky těsnění, která jsou používána

ve všeobecném strojírenství na celém

světě. V případě, že zvolíte některé z 

uvedených provedení, prodejní zástupce

SKF vám poskytne technické specifikace 

a informace o dostupnosti.    
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Hřídelové těsnicí kroužky 

SKF jiných provedení
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CRWA79
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CRWH6 CRWH19 CRWHA2 CRWHA3 CRWHA4 CRWHA5

CRWHA6 DH2 DL1 DS75

CRWH4CRWH3CRWH2CRWAR5CRWA86

FF4FF3FF2

D7D6

CRWHA9F2

D5

F1

HM1

HDW1HD3G2

G1FF9FF1

F3D8D3

CRWHA22CRWHA11E3

E2E1

HD2HD1G8

HM14

HM12HM11HM8HM4HM3

HM79

HM22HM21HM20HM18HM16

HMA5

HMA4HMA3HMA2HMA1HM83

HMA11 HMA14 HMA15 HMA16 HMA18 HMA21

HMA22 HMA31 HMA73 HMA76

HMA10HMA9HMA8HMA7HMA6

HMA85HMA84

Hřídelové těsnicí kroužky



Přehled výrobního programu

3938

Hřídelové těsnicí kroužky 

SKF jiných provedení

Společnost SKF nabízí široký sortiment

hřídelových těsnicích kroužků ve speciál-

ních provedeních. Zde uvádíme výběr z

této nabídky těsnění, která jsou používána

ve všeobecném strojírenství na celém

světě. V případě, že zvolíte některé z 

uvedených provedení, prodejní zástupce

SKF vám poskytne technické specifikace 

a informace o dostupnosti.  

HMA101HMA95

HMA94

HMS13HMS11HMS10

HMS9HMS6HMS4NHMS3

HMS2HMS1

HMS83HMS41HMS22

HMS17HMS15HMS14
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HMSH4HMSH3HMSH1

HMSA95HMSA93

HMSA83HMSA78

HMSA92

HMSA76

HMSHA78HMSHA16HMSHA4

HMSH78HMSH22HMSH12

HMSA124HMSA122HMSA96

HMSA91HMSA90HMSA85

HMSA65HMSA56HMSA55

HMSHA3HMSHA1HMSH87

HMSW108HMSW90HMSW87

HMSW77HMSHA96HMSHA83

TL4TL2TL1

SCP2P1

W4W1TL8

TL7TL6TL5

X2 X3 X9

X12 X13 X14 X15 XH15 23WP

X1W28

W27W25W5

HMA90

X4

Hřídelové těsnicí kroužky
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Stav opěrné plochy, tzn. povrchu hřídele, má zásadní důležitost pro správnou funkci

hřídelových těsnicích kroužků. Jestliže styková plocha je opotřebovaná nebo poškozená,

těsnění nemohou plnit svou funkci, tzn. zabránit úniku maziva z uložení a pronikání

nečistot do ložiska.

Tato pouzdra byla vyvinuta se záměrem vyřešit problém opotřebovaných stykových

ploch hřídele a umožňují jednoduchým způsobem opravit opotřebovanou plochu

hřídele. Pouzdra se jednoduše nalisují na poškozenou plochu na hřídeli a za několik

minut může být hřídel znovu používána, přičemž náklady dosahují zlomku ceny opravy

prováděné tradičním způsobem. Pouzdra SKF jsou dodávána ve dvou provedeních v

závislosti na velikosti.

N Speedi-Sleeve: Pouzdro s velmi tenkou stěnou, které umožňuje používat stejná těs-

nění jako byla původní. Nabídka pouzder SKF Speedi-Sleeve zahrnuje standardní

pouzdra Speedi-Sleeve pro normální provozní podmínky a pouzdra Speedi-Sleeve

Gold pro náročné provozní podmínky. Tato pouzdra jsou nabízena pro hřídele o

průměru do 200 mm, resp. 8@.

N LDSLV: Pouzdra pro opravu poškozeného povrchu hřídele pro čepy o průměru od

200 mm (8@) do 1150 mm mají tloušťku stěny 2,4 mm. Na zvláštní objednávku

mohou být dodána dvě provedení – pouzdro LDSLV3 s přírubou a pouzdro LDSLV4

bez příruby.  

Podrobné technické údaje, rozsah velikostí a doporučení pro obrobení stykových a těs-

nicích ploch, jakož i pro montáž, lze najít v katalogu „SKF Industrial shaft seals“, v příruč-

ce „SPEEDI-SLEEVE®“ nebo na internetových stránkách SKF na adrese www.skf.com.

Pouzdra pro opravu poško-

zeného povrchu hřídele

LDSLV3 LDSLV4

Speedi-Sleeve Gold

LDSLV SPEEDI-SLEEVE GOLD SPEEDI-SLEEVE 

4140
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Axiální hřídelové 
těsnicí kroužky

HDDF

Axiální těsnění jsou jednoduché těsnicí prvky, které nacházejí uplatnění především

jako pomocná těsnění v uloženích, v nichž je nutno chránit hlavní kontaktní nebo

bezkontaktní těsnění proti nadměrnému množství částic nečistot. 

SKF dodává axiální těsnění v následujících provedeních: 

N V-kroužky

N V-kroužky s masivním ocelovým pouzdrem a axiální upínací těsnění

N mechanická těsnění

S výjimkou axiálních upínacích těsnění se axiální těsnění otáčejí s 

hřídelí a působí jako odstřikovací kroužky. Mohou vyrovnávat malé 

nesouososti hřídele vzhledem ke stykové ploše a zajišťují spolehlivé 

utěsnění, pokud je hřídel nekruhová nebo se otáčí výstředně.

VR4 CT4 MVR1
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Těsnicí V-kroužky

Axiální hřídelové těsnicí kroužky

V-kroužky jsou jedinečná celopryžová těsnění

pro rotující hřídele. Celopryžové těsnění je

opatřeno kónickým těsnicím břitem, který je

spojen s kroužkem poddajným „kloubem“. 

V-kroužky se montují na hřídel a otáčejí spolu 

s ní. Těsnicí břit se v axiálním směru opírá o

těsnicí plochu, která je kolmá k hřídeli. Kroužek

je uložen na hřídeli s přesahem, který zajišťuje

těsnicí břit v provozní poloze. V-kroužky lze

roztahovat a mohou být při montáži přetaženy 

i přes přírubu, což je velmi výhodné především

při opravách. Mohou pracovat při kluzných

rychlostech až 8 m/s. Při rychlostech vyšších

než 8 až 12 m/s musí být V-kroužky axiálně

pojištěny. 

V-kroužky jsou nabízeny v mnoha provedeních

a rozměrech, které splňují požadavky většiny

aplikací. V-kroužky jsou běžně vyráběny z nitril-

kaučuku. Pro prostředí s vyššími teplotami

nebo agresivními médii jsou V-kroužky vyrobeny

z fluorokaučukové pryže.

V-kroužky jsou nabízeny ve čtyřech standardních provedeních a ve dvou velkorozměrových

provedeních pro náročné provozní podmínky.  

N Provedení VR1: Nejběžnější V-kroužek s normálním průřezem a rovným zadním čelem.

Tyto kroužky jsou dodávány ze skladu pro hřídele o průměru od 2,7 do 2 020 mm 

(0,11 až 80@).
N Provedení VR2: V-kroužek s normálním nízkým průřezem a kuželovým zadním čelem,

avšak širokým tělem, který zajišťuje spolehlivé upevnění na hřídeli. Tyto kroužky jsou

dodávány ze skladu pro nejběžnější průměry hřídelí od 4,5 do 210 mm (0,18 až 8,3@). 
N Provedení VR3: Úzký V-kroužek s nízkým průřezem je určen pro kompaktní uložení nebo

labyrintová těsnění. Tyto kroužky jsou dodávány ze skladu pro nejběžnější průměry hřídelí

od 135 do 630 mm (5,3 až 25 palců).

N Provedení VR4: Široké V-kroužky s vysokým průřezem jsou vhodné jako pomocná těsnění

pro velmi náročné provozní podmínky, v nichž musí být hlavní těsnění chráněno proti vodě

a/nebo pevným částicím nečistot. Umožňuje rovněž největší axiální posunutí. Tyto kroužky

jsou dodávány ze skladu pro průměry hřídelí od 450 do 2 010 mm (17,7 až 80@).
N Provedení VR5: V-kroužek se širokým průřezem pro náročné provozní podmínky, který

může být axiálně pojištěn na hřídeli standardní spojovací svorkou. Kroužky jsou určeny

především pro velká, vysokootáčková uložení, jako např. válcovací stolice a papírenské 

stroje. Vyžádejte si podrobné informace. 

N Provedení VR6: Velkorozměrový V-kroužek pro velká zatížení vyrovnává velká axiální

posunutí hřídele a může být axiálně pojištěn na hřídeli standardní spojovací svorkou. 

Tyto kroužky jsou určeny především pro velká, vysokootáčková uložení, jako např. 

válcovací stolice a papírenské stroje. Vyžádejte si podrobné informace. 

Podrobné informace o V-kroužcích v provedení VR1, VR2, VR3 a VR4, jakož i technické údaje,

dostupné velikosti a pokyny pro montáž, uvádí katalog „SKF Industrial shaft seals“ nebo 

internetové stránky SKF na adrese www.skf.com.

VR1

VR2

VR3

VR4

Řada VR

VR2VR1

VR4VR3

VR5

VR6

VR6VR5

Provedení VR1 VR2 VR3 VR4 VR5 VR6

Min. (mm) 2,7 4,5 105 450 300 300

Max. (mm) 2 020 210 2 010 2 010 2 010 2 010
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V-kroužky s masivním ocelovým pouzdrem působí jako odstřikovací kroužky a chrání hlavní

těsnění proti hrubým nečistotám, prachu a odstříknuté vodě, a tedy přispívají k podstatnému

prodloužení spolehlivosti a životnosti těsnění.

V-kroužek s masivním ocelovým pouzdrem MVR značky SKF se skládá z ocelového pouzdra,

v němž je uložen kroužek, a axiálního kuželového těsnicího břitu z nitrilkaučuku. Kovové

pouzdro, které je odolné proti korozi, chrání těsnicí břit z elastomeru proti vnějším mecha-

nickým vlivům. Těsnění je namontováno s pevným uložením na hřídeli a může být používáno

pro otáčky do 12 m/s bez přídavných upínacích zařízení.

Těsnicí V-kroužky typu MVR s masivním ocelovým pouzdrem jsou vyráběny pro hřídele 

o průměru 10 až 200 mm a mohou být používány při teplotách od –30 do +100 °C.

Podrobné údaje o technických údajích, rozsah velikostí a doporučení pro obrobení opěrných 

a těsnicích ploch, jakož i pro montáž, uvádí katalog „SKF Industrial shaft seals“ nebo je

naleznete na internetových stránkách SKF na adrese www.skf.com.

MVR1

MVR2

Řady MVR a CT

MVR2MVR1

CT3

CT1

CT1

CT3

CT4

Axiální upínací těsnění SKF jsou určena pro hřídele velkých a velmi velkých průměrů. Těsnění

se neotáčejí a těsnicí účinek je vyvozen v axiálním směru opřením o rotující těsnicí plochu.

Axiální upínací těsnění SKF jsou zhotovena z pruhů nitridové pryže (NBR) s odpovídajícím 

profilem bez zesílení a jsou pevně sevřeny v provozní poloze spojovací svorkou z nerezové

ocele. Axiální upínací těsnění jsou vyráběna pro hřídele o průměru 150 až 4600 mm 

(6 až 181@) ve třech provedeních:

N CT1: Axiální upínací těsnění s axiálním těsnicím břitem s plochým čelem. Umožňuje axiální

posunutí na stykové ploše o +2,4 mm.

N CT3: Axiální upínací těsnění s axiální těsnicím břitem na plochém čele, avšak jsou navíc

opatřena prstencovými drážkami. Tyto drážky mají zachytit částice nečistot, které by mohly

proniknout mezi těsnicí břit a stykovou plochu. Axiální upínací těsnění v provedení CT3

umožňuje axiální posunutí na stykové ploše o +4,8 mm.

N CT4: Axiální upínací těsnění s plochým těsnicím břitem jako u provedení CT1, avšak s velmi

širokým tělem, které je zajištěno v provozní poloze dvěma svorkami. Umožňuje axiální

posunutí na stykové ploše o +4,8 mm.

Technické údaje, přehled dostupných velikostí a doporučení pro obrobení opěrných a těsnicích

ploch, jakož i pro montáž, uvádí katalog „SKF Industrial shaft seals“ nebo je naleznete na

internetových stránkách SKF na adrese www.skf.com.
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V-kroužky s masivním ocelovým pouzdrem 

a axiální upínací těsnění

CT4

Mechanická těsnění jsou určena pro velmi náročné provozní podmínky a poměrně nízké

obvodové rychlosti. Těsnění HDDF zajišťují spolehlivou ochranu proti pevným částicím 

nečistot a kapalinám a současně zabraňují úniku maziva. Tato těsnění byla původně 

vyvinuta pro terénní a pásová vozidla, avšak jsou stejně vhodná pro celou řadu dalších

uložení, která vyžadují účinnou ochranu proti písku, zemině, blátu, vodě apod.

Mechanická těsnění SKF označená HDDF jsou tvořena dvěma stejnými těsnicími kroužky 

a dvěma podobnými talířovými pružinami. Těsnicí kroužky jsou vyrobeny z nerezové ocele

odolné proti opotřebení a mají přesně obrobené kluzné a těsnicí plochy. Talířové pružiny z

nitrilkaučuku zajišťují potřebné stejnoměrné předpětí čelních ploch a utěsnění na vnitřním 

i vnějším průměru. 

Mechanická těsnění HDDF jsou nabízena pro průměry hřídelů od 44 do 1616 mm.

Teploty od –30 do +100 °C a tlakový rozdíl až 0,2 MPa. 

Přípustná rychlost při nepřetržitém provozu činí až 1,75 m/s a krátkodobě až 4 m/s.

Technické údaje, přehled dostupných velikostí a doporučení pro obrobení opěrných a těsnicích

ploch, jakož i pro montáž, uvádí katalog „SKF Industrial shaft seals“ nebo je naleznete na

internetových stránkách SKF na adrese www.skf.com.

HDDF1

Řada HDDF

Mechanická těsnění

Přípustné provozní podmínky

Provozní podmínky Doporučené hodnoty

Provozní teplota °C (°F)

Nepřetržitý provoz –50 až +100 (–60 až +210) 

Krátkodobé max. hodnoty +120 (+250)

Obvodová rychlost m/s (ft /min.)

Nepřetržitý provoz až 1,75 (345)

Krátkodobé max. hodnoty až 4 (790)

Tlak působící na těsnění MPa (psi)

Nepřetržitý provoz až 0,2 (30)

Krátkodobé max. hodnoty až 0,35 (50)

HDDF1

Axiální hřídelové těsnicí kroužky
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Hydraulická 
těsnění 

Těsnění hydraulických systémů

Hlavním úkolem hydraulických těsnění je zadržet hydraulické kapaliny, zabránit průniku pevných částic a

kapalin a udržet hydraulický tlak. Tento úkol vyžaduje použití těsnění v nejrůznějších provedeních a vhodné

příslušenství. Nabídka hydraulických těsnění SKF zahrnuje následující typy těsnění, vhodné pro jednotlivé

způsoby použití:

N těsnění hydraulických pístů

N těsnění pístních tyčí

N stírací kroužky

N vodicí kroužky a vodicí kluzné pásky.

Hydraulické válce rovněž vyžadují statické těsnění včetně O-kroužků a velmi často také opěrné kroužky.

Úplné technické údaje uvádí náš technický katalog „SKF Hydraulic seals“.

Skupina SKF vyrábí kromě hydraulických těsnění rovněž díly pro pneumatické válce. 

Podrobné informace o těchto výrobcích vám sdělí zástupce SKF.

Hydraulický válec – terminologie

Těsnění pístní tyče

Těsnění
hydraulických pístů

Statická těsnění

Statická těsnění Vodicí kroužky 

Vodicí kroužky 

Statická těsnění

Stírací kroužky
Koncovka táhla

Kluzné ložisko nebo CARB

Pístní tyč

Plášť

Píst

Dno

Kluzné ložisko nebo CARB



Zásadní vliv na funkci a spolehlivost těsnění má kromě konstrukce i materiál těsnění.

Těsnění SKF jsou vyráběna s těsnicími břity z materiálů podle níže uvedeného

přehledu, které splňují požadavky nejrůznějších uložení. Tyto materiály mají 

charakteristiku a vlastnosti, které jsou obzvláště vhodné pro konkrétní uložení. 

Značení určená pro identifikaci materiálů těsnění SKF jsou uvedena v tabulce níže.

Tyto kódy se rovněž vyskytují v označení některých těsnění.

Podrobné informace o fyzikálních vlastnostech a chemické odolnosti materiálů 

těsnění proti různým provozním hydraulickým kapalinám poskytne zastupce SKF.

Přehled výrobního programu

CUT, GH, SIL, GR, PA, GA, SB, SCB

5150

Akrylnitrilový butadien N NBR –50 až +100 °C (–60 až +210 °F)

(nitrilkaučuk)

Hydrogenovaná nitrilová pryž HN HNBR –30 až +150 °C (–20 až +300 °F) 

(Duratemp) 

Fluorokaučuková pryž F FKM –40 až +200 °C (–40 až +390 °F)

Polytetrafluoroetylen PTFE PTFE –200 až +260 °C (–330 až +500 °F)

Polyuretan PUR PUR –40 až +110 °C (–40 až +230 °F)

Fenolická pryskyřice s textilní vložkou PF PF –60 až +130 °C (–80 až +270 °F)

Acetátová pryskyřice A POM –30 až +100 °C (–20 až +210 °F)

Materiály těsnění SKF

Složení základního materiálu Označení podle Jmenovitý rozsah provozních teplot

SKF IS0, ASTM 

Hydraulická těsnění 

Přehled materiálů
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Těsnění hydraulických pístů musí především zajistit vysoce účinné utěsnění po celou dobu životnosti, 

a to za provozních podmínek, pro něž byla vybrána. 

Volba typu těsnění hydraulického pístu závisí především na způsobu, jakým píst pracuje – zda se jedná 

o jednočinný nebo dvojčinný válec. Pro jednočinný válec je v zásadě vhodné vybírat takový typ těsnění,

které zaručí optimální utěsnění při pracovním režimu válce, např. při nejtenčím možném mazacím filmu,

který se ještě může udržet v místě styku mezi těsněním a vnitřním povrchem válce.

Optimální těsnicí účinek v dvojčinném válci zaručuje těsnění pro dvojčinné písty. 

Pokud je píst dvojčinného válce opatřen dvěma jednočinnými těsněními, může snadno dojít k havárii.

Příčinou může být velmi vysoký tlak v prostoru mezi těsněními.

Tato příručka představuje naši nabídku těsnění pro jednočinné a dvojčinné písty spolu jejich hlavními 

vlastnostmi a provozními podmínkami. Úplné technické údaje a doporučení pro správnou volbu těsnění,

jakož i pokyny pro obrábění stykových a těsnicích ploch a pro montáž, uvádí katalog „SKF Hydraulic Seals“.

CUT

Hydraulická těsnění 

Těsnění 
hydraulických pístů

Těsnění 
hydraulických pístů

Těsnění 
hydraulických pístů



Přehled výrobního programu

Těsnění pro dvojčinné písty řady GHT jsou čtyřdílná těsnění, která se skládají z hlavního

kluzného kroužku, dvou opěrných kroužků a jednoho děleného opěrného kroužku čtvercového

průřezu. Jsou určena pro hydraulické válce pro střední a velké namáhání a jsou nabízena 

v kombinaci různých materiálů podle provozních podmínek.

N GHT-MD1: Těsnění pístu s kluzným kroužkem z plněného PTFE, dvěma opěrnými kroužky

z acetátové pryskyřice (POM) a opěrného kroužku z nitrilové pryže (NBR). Těsnění je vhod-

né pro teploty od –30 do +100 °C (od –20 do +210 °F) při tlacích až 40 MPa (5 800 psi)

N GHT-ND6: Těsnění pístu se skládá z kluzného kroužku vyrobeného z plněného PTFE, dvou

opěrných kroužků z polyamidu (PA) a jednoho opěrného kroužku z hydrogenované nitrilové

pryže (NBR). Těsnění je vhodné pro teploty od –30 do +130 °C (od –20 do +270 °F) a

tlaky až 40 MPa (5 800 psi)

Podrobné technické údaje, přehled dostupných velikostí a doporučení pro montáž uvádí 

katalog „SKF Hydraulic Seals“ nebo je naleznete na internetových stránkách SKF na adrese

www.skf.com.

GHT-MD1

GHT-ND6

GHT-ND6

GHT-MD1

5554

Těsnění hydraulických pístů

Těsnění SKF pro dvojčinné písty typu CUT

se skládají ze stupňového polyamidového (PA)

kluzného kroužku a děleného opěrného kroužku

čtvercového průřezu z nitrilkaučuku (NBR).

Materiál kluzného kroužku se vyznačuje nízkým

třením i při vysokém tlaku a je neobyčejně

odolný proti opotřebení a vytlačování.

Provedení s děleným kluzným kroužkem

zaručuje snadnou montáž do drážky

uzavřeného tělesa. Dělený opěrný kroužek

se vyznačuje vynikajícími statickými těsnicími

vlastnostmi v drážce tělesa. 

Typ CUT je určen pro vysoce namáhané

hydraulické systémy, především dvojčinné válce

s tlakem až 50 MPa (krátkodobě 100 MPa) 

a radiální vůli až 0,5 mm. Typ CUT je rovněž

nabízen v kombinaci speciálních materiálů pro

ještě náročnější provozní podmínky.

Sada těsnění hydraulických pístů CUT se 

vyznačuje mnoha přednostmi, které přinášejí

uživatelům přidanou hodnotu:

N lze je namontovat do stávajících ložiskových

těles podle ISO 7425-1

N stačí namontovat pouze dva díly

N rovnostranný průřez – nelze je namontovat

nesprávným způsobem

N dělené těsnění – není nutné montážní nářadí

N velmi vhodné pro použití biologicky

odbouratelných olejů.

Podrobné technické údaje, přehled dostupných

velikostí a doporučení pro montáž uvádí katalog

„SKF Hydraulic Seals“ nebo je naleznete na

internetových stránkách SKF na adrese

www.skf.com.

Těsnění pro dvojčinné písty

CUT

CUT

Příklad montáže

Příklad montáže

Typ  Materiál Maximální Max. lineární Teplotní  
těsnění těsnění tlak rychlost rozsah

MPa m/s °C
psi ft /min °F

GHT-MD1 PTFE 40 2 –30 / +100

NBR, POM 5 800 395 –20 / +210

GHT-ND6 PTFE 40 2 –30 / +130

PA, HNBR 5 800 395 –20 / +270

Typ  Materiál Maximální Max. lineární Teplotní  
těsnění těsnění tlak rychlost rozsah

MPa m/s °C
psi ft /min °F

CUT PA, NBR 50 1 –30 / +110

7 250 200 –20 / +230

Hydraulická těsnění 
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Dvojčinná těsnění řady M jsou pětidílná syntetická těsnění, která se skládají z hlavního 

těsnicího kroužku z nitrilkaučuku, opěrných kroužků z polyesteru a integrovaných vodicích

kroužků z acetátové pryskyřice.

Typ M je nejběžnější provedení s vodicím kroužkem průřezu L a hladkým povrchem těsnicího

profilu, který zajišťuje vytvoření mazivového filmu dostatečné tloušťky. Hlavní těsnicí kroužek

těsnění typu MD je opatřen třemi těsnicími hranami, které zajišťují vytvoření tenčího

mazivového filmu. Typ MD je vhodný pro zařízení, v nichž je dvojčinný hydraulický válec

používán jako jednočinný, přičemž na jednu stranu pístu působí atmosférický tlak. 

Oba typy jsou určeny pro malé a středně velké namáhání (až 25 MPa).

Tvar vodicích kroužků typu M+R umožňuje vyrábět tyto kroužky s úzkými tolerancemi 

z fenolické pryskyřice s textilní vložkou, která je vhodná pro vysoké teploty a velká boční

zatížení. Těsnění M-R odolávají tlaku až 28 MPa.

M

M

MD

5756

Těsnění hydraulických pístů

Těsnění pro dvojčinné písty

URG

URG

Příklad montáže

Typ URG je dvojčinné těsnění pro hydraulické písty, které se skládá 

z polyuretanového kluzného kroužku a děleného opěrného kroužku

čtvercového průřezu z nitrilkaučuku. Kluzný kroužek je opatřen

sraženými těsnicími hranami, které zajišťují optimální utěsnění a

odolnost proti vytlačení. Drážky na radiální čelní ploše umožňují 

rychle reagovat na změny směru působícího tlaku. 

Typ URG je určen pro středně velké tlaky, např. pro zemní stroje,

zemědělské stroje a nakládací jeřáby. Příklad montáže

Typ  Materiál Maximální Max. lineární Teplotní  
těsnění těsnění tlak rychlost rozsah

MPa m/s °C
psi ft /min °F

URG PUR, NBR 25 0,5 –30 / +90

3 625 100 –20 / +195
Typ  Materiál Maximální Max. lineární Teplotní  
těsnění těsnění tlak rychlost rozsah

MPa m/s °C
psi ft /min °F

M NBR, POM 25 0,5 –30 / +100

3 625 100 –20 / +210

MD NBR, POM 25 0,5 –30 / +100

3 625 100 –20 / +210

M-R NBR, POM 28 0,5 –30 / +100

4 060 100 –20 / +210

M-R

MD

M-R

Hydraulická těsnění 
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GH

GR

GN

GC

GG

GH-XX8

G

GS

GL

GLC

GLG

5958

Těsnění hydraulických pístů

Všechny typy těsnění řady G a GL se skládají z kluzného kroužku z PTFE nebo jiných termo-

plastických materiálů s dynamickým těsnicím účinkem a elastomerické části se statickým 

těsnicím účinkem, která je uložena pevně. Těsnění jsou nabízena v různých provedeních a

kombinacích materiálů, které splňují nároky na nízké tření, malé rozměry tělesa a dlouhou

životnost. Hlavní rozdíl mezi řadou G a řadou GL spočívá v poněkud nižším průřezu kluzného

kroužku řady GL. Těsnění řady GL v základním provedení jsou vyrobena z neplněného PTFE,

zatímco standardní těsnění řady G z bronzové kompozice s PTFE. 

Následující tabulka uvádí základní pravidla pro volbu správného těsnění pro různé požadavky

zařízení. Podrobné technické údaje a kritéria volby uvádí náš technický katalog 

„SKF Hydraulic seals“.

Řady G a GL

GH

GC GG GH-XX8 G GL GLC GLGGS

GNGR

Typ  Materiál Maximální Max. lineární Teplotní  
těsnění těsnění tlak rychlost rozsah

MPa m/s °C
psi ft /min °F

GL, GLC, GLG PTFE, NBR 16 (160) 2 –30 / +110

2 320 395 –20 / +230

GC, G, GG, GN, PTFE, NBR 25 (290) 2 –30 / +110

GS, GH-XX8, 3 625 395 –20 / +230

GH, GR

Vlastnosti a použití kluzných kroužků SKF

GH Základní provedení, dvojčinné, se sraženými hranami na dynamickém vnějším průměru pro omezení rizika vytlačení, drážky zabraňující

vzrůstu tlaku mezi kluzným kroužkem a opěrným kroužkem.

G, GL Dvojčinné, ostré hrany na dynamickém vnějším průměru, doporučené pro hydraulické válce pro malá a středně velká zatížení,

pokud do válců mohou proniknout znečištěná média. 

GC, GLC Dvojčinné, se sraženými hranami na dynamickém vnějším průměru pro omezení rizika vytlačení.

GG, GLG Dvojčinné, s ostrými hranami na dynamickém vnějším průměru a drážka v kluzném povrchu pro zlepšení těsnicí schopnosti.

GH-XX8 Dvojčinné, opěrný kroužek čtvercového průřezu zajišťuje snížení tlaku na dynamickém povrchu a zvýšení statické těsnicí schopnosti.

GN Dvojčinné, drážky v obou čelních plochách, doporučeny pro válce s rychlými změnami tlaku.

GR Dvojčinné, se sraženými hranami na dynamickém vnějším průměru, drážka v těsnicí ploše a drážky v obou bočních čelních

plochách. Kluzný kroužek je dále opatřen zaoblenou hranou na statické straně pro zajištění optimální funkce ve spojení s opěrným

kroužkem, který je proveden jako O-kroužek. Doporučené pro takové způsoby použití, kde může docházet k přídavným rotačním 

nebo kývavým pohybům.

GS Jednočinné, doporučené pro aplikace s vysokými nároky na těsnicí vlastnosti.

Volba materiálu

Médium Materiál Materiál O-kroužku

Stykové plochy kluzného kroužku Materiál

Hydraulický olej Ocel: min. 33 HRC 1) PTFE + bronz NBR

Mazací olej Chromovaný povrch, litina 2) PTFE + skelná vlákna  NBR 

(minerální olej) 3) PE-UHMW NBR 

Nerezová ocel, hliník 1) PTFE + Uhlík F

Eloxovaný nebo 2) PTFE + Uhlíková vlákna F

pochromovaný bronz 3) PE-UHMW F

Voda Ocel: min. 33 HRC 1) PTFE + Uhlík NBR

Voda/glykol Chromovaný povrch, litina 2) PTFE + Uhlíková vlákna F

E

Emulze voda/olej Nerezová ocel, hliník, eloxovaný nebo 3) PTFE + Uhlík NBR

pochromovaný bronz 4) PE-UHMW F

Horká voda/pára Ocel: min. 33 HRC 1) PTFE + Uhlík E

Chromovaný povrch, litina 2) PTFE + Uhlíková vlákna E

Nerezová ocel, hliník 3) PTFE + Uhlík E

Eloxovaný nebo pochromovaný bronz

Vzduch s olejem Ocel: min. 33 HRC 1) PE-UHMW NBR

Vzduch bez oleje Chromovaný povrch, litina 2) PTFE + skelná vlákna NBR

3) PTFE + málo plněný   NBR

+ barevný pigment, 

pouze pro mazaná uložení

Nerezová ocel, hliník 1) PE-UHMW NBR 

Eloxovaný nebo pochromovaný bronz 2) PTFE + uhlík NBR

3) PTFE + uhlíková vlákna NBR

4) PTFE + uhlík NBR

Podrobnější informace o volbě vhodných kombinací materiálů uvádí náš katalog „SKF Hydraulic seals“.

Hydraulická těsnění 
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Těsnění pro jednočinné písty

SAARR

SA

SAW

Těsnění pro dvojčinné písty

A

A

6160

Těsnění hydraulických pístů

Typ A je dvojčinné, kompaktní těsnění pro hydraulické písty, 

které se skládá z hlavního těsnicího kroužku z nitrilkaučuku, dvou

opěrných kroužků z elastomeru a dvou integrovaných vodicích

kroužků z acetátové pryskyřice.

Tato těsnění jsou vhodná pro hydraulické válce zemních a zeměděl-

ských strojů, které přenášejí středně velká a velká zatížení, a dále

pro standardní válce, většinou jako náhradní díly pro starší

hydraulická zařízení. Příklad montáže

Typ SAARR je těsnění pro jednočinné hydraulické písty, které 

se skládá z asymetrického kroužku s průřezem U z polyuretanu, 

integrovaného opěrného kroužku z acetátové pryskyřice a pojist-

ného kroužku z acetátové pryskyřice. 

Typ SAARR je nejúčinnější těsnění pro jednočinné hydraulické písty,

a to i za nízkých teplot, protože je vyroben z polyuretanu. 

Je vhodné např. pro zemní a zemědělské stroje.

Příklad montáže

Typy SA a SAW jsou jednočinná asymetrická polyuretanová těsnění

s průřezem tvaru U. Typ SAW má integrovaný vodicí kroužek z

acetátové pryskyřice. 

Oba typy těsnění nacházejí uplatnění např. v zemních strojích,

opěrných válcích a lisech.

Příklad montáže

SAARR

SAW

SA

Typ  Materiál Maximální Max. lineární Teplotní  
těsnění těsnění tlak rychlost rozsah

MPa m/s °C
psi ft /min °F

SA PUR 25 0,5 –30 / +90

3 625 100 –20 / +195

SAW PUR, POM 25 0,5 –30 / +90

3 625 100 –20 / +195

Typ  Materiál Maximální Max. lineární Teplotní  
těsnění těsnění tlak rychlost rozsah

MPa m/s °C
psi ft /min °F

SAARR PUR, POM 25 0,5 –30 / +90

3 625 100 –20 / +195

Typ  Materiál Maximální Max. lineární Teplotní  
těsnění těsnění tlak rychlost rozsah

MPa m/s °C
psi ft /min °F

A NBR, POM 40 0,5 –30 / +100

5 800 100 –20 / +210

Hydraulická těsnění 
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Těsnění pro jednočinné písty a pístní tyče předepjatá pružinou

SUA

SUS

SUSSUD

SUA

SUD

Těsnění řady SU jsou PFTE těsnění pro jednočinné válce, která jsou předepjatá pružinami 

z nerezové ocele. 

Jsou vhodná jako dynamická těsnění pro pomalé rotační nebo vratné pohyby nebo jako 

statická těsnění. 

Těsnění řady SU často nahrazují pryžová těsnění, např. O-kroužek v aplikacích, které pracují

při vysokých nebo nízkých teplotách, v zařízeních, která nejsou domazávána, v zařízeních,

která musí splňovat nároky na nízké tření, dále pro vysoké rychlosti, vysoké tlaky, podtlak

apod. Tato těsnění mohou být dodávána s pružinami mnoha typů a z mnoha materiálů,

které jsou přizpůsobeny nárokům uložení. Nejběžnější typy jsou uvedeny dále:

N SUA: Asymetrické provedení se stíracím břitem

N SUD: Asymetrické provedení s pevným dynamickým břitem

N SUS: Symetrické provedení pro statické aplikace

Těsnění pro jednočinné písty

SWRR

6362

Těsnění hydraulických pístů

SWRR

Typ SWRR se skládá z kompaktního těsnicího kroužku z nitrilkaučuku zesíleného textilní

vložkou, integrovaného opěrného kroužku z acetátové pryskyřice a pojistného kroužku 

z acetátové pryskyřice.

Těsnění typu SWRR je často používáno v jednočinných válcích, které pracují při středně

velkých tlacích.

Příklad montáže

Typ  Materiál Maximální Max. lineární Teplotní  
těsnění těsnění tlak rychlost rozsah

MPa m/s °C
psi ft /min °F

SWRR NBR, POM 25 0,5 –30 / +100

3 625 100 –20 / +210
Typ  Materiál Maximální Max. lineární Teplotní  
těsnění těsnění tlak rychlost rozsah

MPa m/s °C
psi ft /min °F

SUA PTFE + 25 15 –200 / +260

Nerezová ocel 3 625 2 950 –330 / +500

SUD PTFE + 25 15 –200 / +260

Nerezová ocel 3 625 2 950 –330 / +500

SUS PTFE + 25 – –200 / +260

Nerezová ocel 3 625 – –330 / +500

Hydraulická těsnění 



Přehled výrobního programu

65

Typ/řada CUT GHT GH GL URG M M-R MD A SAARR SA SWRR SAW

Materiál PA PTFE PTFE PTFE PUR NBR NBR NBR NBR PUR PUR NBR PUR

NBR NBR NBR NBR NBR POM TP/PF POM POM POM POM POM

POM

Těsnění hydraulických pístů – tabulka pro volbu

64

Vyberte nejdůležitější faktory pro volbu provedení těsnění a montáž a označte možná řešení.

Prostudujte si rovněž další hlediska, montážní pokyny a rozměrové tabulky v našem katalogu „SKF Hydraulic seals“.

Číslice 5 v tabulce označuje nejvhodnější provedení a číslice 0 nejméně vhodné provedení.

Jednočinné X X X X

Dvojčinné X X X X X X X X X

Tlak < 16 MPa (2 321 psi) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

< 25 MPa (3 626 psi) 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5

< 40 MPa (5 802 psi) 5 5 5 3 3 4 4 3 5 4 3 3 3

Vysoká teplota < +110 °C (+230 °F) 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4

Nízká teplota > –30 °C (–22 °F) 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3

Tření tlak = 0 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4

tlak > 0 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4

Citlivost na kvalitu povrchu 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 5 4 5

Citlivost na dodržení tolerancí 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4

Životnost 5 5 4 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5

Snadná montáž 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5

Náklady na montáž 5 5 5 4 4 5 4 5 3 5 5 5 5

Těsnicí schopnost tlak = 0 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

tlak > 0 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Doporučená nová provedení X X X X

Hydraulická těsnění 
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SIL

Hydraulická těsnění 

Těsnění pístních tyčí

Těsnění pístní tyče je hydraulické těsnění v hydraulickém válci, který je určen pro

provoz v nejnáročnějších podmínkách. Kromě normálního opotřebení a stárnutí

působí negativně na účinnost těsnění změny kvality povrchu pístní tyče. Těsnění

pístní tyče má často zásadní vliv na funkci hydraulického válce jako celku. Nefunkční

těsnění pístní tyče může v některých případech způsobit havárii a poškození život-

ního prostředí. Tedy platí, že je bezpodmínečně nutné zvolit správné těsnění pístní

tyče a v neposlední řade se seznámit s vlastnostmi stávajících typů těsnění.

Těsnění pístní tyče musí splňovat vysoké nároky, protože musí být funkční při

působení vysokého i nízkého tlaku, a to často v kombinaci se střídajícími se

vysokými a nízkými teplotami. Těsnění pístní tyče musí zanechat na povrchu

mazivový film, který musí být dostatečně tenký, aby zůstal na povrchu válce po

průchodu stíracího kroužku. Při volbě těsnění pístní tyče je nutné stanovit rozsah

použití a provést analýzu volby na základě pečlivě vypracované specifikace poža-

davků. Těsnění ojnice jsou vyráběna v několika provedeních, aby byla zajištěna

správná funkce za nejrůznějších provozních podmínek. Bohužel, neexistuje dokonalé

těsnění pístní tyče, které by splňovalo veškeré požadavky, jež jsou často protichůdné.

V této příručce představujeme standardní nabídku těsnění SKF pro pístní tyče spolu

s hlavními konstrukčními vlastnostmi a provozními podmínkami. Úplné technické

údaje a doporučení pro správnou volbu těsnění, jakož i pokyny pro obrábění

stykových ploch a montáž, jsou uvedeny v katalogu „SKF Hydraulic Seals“.

Těsnění 
pístních tyčí

Těsnění 
pístních tyčí
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Typ SIL z polyuretanu je naše univerzální těsnění pro pístní tyče. Toto těsnění se vyznačuje

asymetrickým průřezem s krátkým a pevným dynamickým těsnicím břitem, který zajišťuje

dobrý těsnicí účinek i při nulovém tlaku. Vnější těsnicí břit je poněkud delší a tenčí než vnitřní

břit, aby bylo zajištěno účinné utěsnění při radiálních a axiálních pohybech při nízkých i

vysokých teplotách.

Typ TIL z polyuretanu je opatřen krátkými a silnými těsnicími břity, které působí přítlačnou

silou na povrch drážky tělesa těsnění. Typ TIL je kompaktnější než typ SIL a vzhledem k malému

radiálnímu průřezu, tzn. 4 až 6 mm (0,039 až 0,236@), je vhodný pro aplikace, v nichž těsnění

tohoto typu zajišťuje dobrý těsnicí účinek při nízkém nebo nulovém tlaku. 

Těsnění typů SIL a TIL jsou opatřena pomocnou těsnicí hranou, jejímž hlavním účelem je

zmenšit stykovou plochu na povrchu pístní tyče při nízkých i vysokých teplotách.

Typ TICLA je polyuretanové kompaktní těsnění pístní tyče s integrovaným opěrným kroužkem 

z acetátové pryskyřice, který brání vytlačení těsnění do štěrbiny. Kompaktní provedení a axiální

opření (nos) snižují riziko proniknutí vzduchu kolem ojnice vlivem podtlaku.

SIL

TIL

SIL TIL

TICLA

TICLA

6968

Těsnění pístních tyčí

Příklad montáže Montáž do otevřené drážky Montáž do uzavřené drážky

Typ  Materiál Maximální Max. lineární Teplotní  
těsnění těsnění tlak rychlost rozsah

MPa m/s °C
psi ft /min °F

SIL PUR 40 0,5 –30 / +90 

5 800 100 –20 / +195

TIL PUR 40 0,5 –30 / +90 

5 800 100 –20 / +195

TICLA PUR, POM 50 0,5 –30 / +90 

7 250 100 –20 / +195

SG

SG

Typ SG je kompaktní těsnění pístní tyče z nitrilkaučuku vyztuženého

textilní vložkou. Integrovaný opěrný kroužek z acetátové pryskyřice

snižuje třecí ztráty a množství vyvíjeného tepla.

Typ SG je určen pro nově navržená zařízení pro univerzální použití

při teplotách od –30 do +70 °C (od –22 do +158 °F). Toto těsnění

představuje vhodnou volbu pro vodná hydraulická media s obsa-

hem oleje nebo glykolu a lze je používat při teplotách od –30 do

+70 °C (od –20 do +160 °F). Příklad montáže

Typ  Materiál Maximální Max. lineární Teplotní  
těsnění těsnění tlak rychlost rozsah

MPa m/s °C
psi ft /min °F

SG NBR, POM 25 0,5 –30 / +100

3 625 100 –20 / +210

AG

AG

Typ AG se skládá z prostředního těsnicího kroužku z nitrilkaučuku,

spodního kroužku z polyesteru a integrovaného opěrného kroužku 

z acetátové pryskyřice.

Tento typ je určen např. pro hydraulické válce, které jsou vystaveny

působení vibrací a vyžadují velké radiální a axiální průřezy. Typ AG

může v mnoha případech nahradit sady pryžových V-kroužků

zesílených textilní vložkou.

Příklad montáže

Typ  Materiál Maximální Max. lineární Teplotní  
těsnění těsnění tlak rychlost rozsah

MPa m/s °C
psi ft /min °F

AG NBR, POM 40 0,5 –30 / +100

5 800 100 –20 / +210

Hydraulická těsnění 
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SKY

7170

Těsnění pístních tyčí

SKY

Typ SKY je symetrické těsnění s průřezem tvaru U z nitrilkaučuku

nebo z fluorokaučukové pryže, které je určeno pro aplikace s

omezeným prostorem a dále jako náhradní díl pro starší

hydraulická zařízení.

Při působení tlaků vyšších než 14 MPa (2 030 psi) je vhodné 

těsnění typu SKY namontovat s opěrným kroužkem z PTFE.

Příklad montáže

Typ  Materiál Maximální Max. lineární Teplotní  
těsnění těsnění tlak rychlost rozsah

MPa m/s °C
psi ft /min °F

SKY NBR 14 0,5 –30 / +100

2 030 100 –20 / +210

SKY + NBR + PTFE 25 0,5 –30 / +100

opěrný 3 625 100 –20 / +210

kroužek

UN

UN

Typ UN je polyuretanové symetrické těsnění s průřezem tvaru U,

které je určeno pro univerzální použití, především jako náhradní díl

pro starší hydraulická zařízení. V nově navržených zařízeních by

měla být používána technicky progresivnější provedení SIL nebo TIL. 

Příklad montáže

Typ  Materiál Maximální Max. lineární Teplotní  
těsnění těsnění tlak rychlost rozsah

MPa m/s °C
psi ft /min °F

UN PUR 40 0,5 –30 / +90

5 800 100 –20 / +195

SI

SI

Typ SI je polyuretanové asymetrické těsnění s průřezem tvaru U.

Vnější břit je delší a tenčí, a tedy zajišťuje efektivnější statické 

utěsnění. 

Tento typ těsnění je většinou používán jako náhradní díl ve starších

hydraulických zařízeních. V nově navržených zařízeních by měla být

používána technicky progresivnější provedení SIL nebo TIL.

Příklad montáže

Typ  Materiál Maximální Max. lineární Teplotní  
těsnění těsnění tlak rychlost rozsah

MPa m/s °C
psi ft /min °F

SI PUR 40 0,5 –30 / +90 

5 800 100 –20 / +195

TI

TI

Typ TI je kompaktní polyuretanové těsnění s průřezem tvaru U 

s krátkými a silnými těsnicími břity, které působí přítlačnou silou 

na povrch drážky tělesa těsnění.

Těsnění v kompaktním provedení typu TI je obzvláště vhodné 

do omezených prostorů. Je navrženo především pro aplikace 

vystavené působení vibrací a tlakovým pulsům.

Příklad montáže

Typ  Materiál Maximální Max. lineární Teplotní  
těsnění těsnění tlak rychlost rozsah

MPa m/s °C
psi ft /min °F

TI PUR 40 0,5 –30 / +90

5 800 100 –20 / +195

Hydraulická těsnění 
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Těsnění pístních tyčí

Všechny typy těsnění řady G a GL se skládají z kluzného kroužku z PTFE nebo jiných termo-

plastických materiálů s dynamickými těsnicím účinkem, a elastomerické části se statickým

těsnicím účinkem, která je uložena pevně. Těsnění jsou nabízena v různých provedeních a

kombinacích materiálů, které splňují nároky na nízké tření, malé rozměry tělesa a dlouhou

životnost. Hlavní rozdíl mezi řadou G a řadou GL spočívá v poněkud nižším průřezu kluzného

kroužku řady GL. Těsnění řady GL v základním provedení jsou vyrobeny z neplněného PTFE,

zatímco standardní těsnění řady G z bronzové kompozice s PTFE.

Následující tabulka podává základní zásady pro volbu správného těsnění pro různé 

požadavky zařízení. Úplné technické údaje a kritéria volby uvádí náš technický katalog 

„SKF Hydraulic seals“.

Řady G a GL

GRG

GNGS

GCGS-XX8 GLGG GLGGLC

Typ  Materiál Maximální Max. lineární Teplotní  
těsnění těsnění tlak rychlost rozsah

MPa m/s °C
psi ft /min °F

GL, GLC, GLG PTFE, NBR 16 2 –30 / +100

2 320 395 –20 / +210

GC, G, GG, GN, PTFE, NBR 25 2 –30 / +100

GS, GS-XX8, GR 3 625 395 –20 / +210

GN

GR

GC

GG

GS

GGS-XX8

GL

GLC

GLG

Hydraulická těsnění 

Vlastnosti a použití kluzných kroužků SKF

G, GL Dvojčinné, ostré hrany na dynamickém vnějším průměru, doporučené pro hydraulické válce pro malá a středně velká zatížení, pokud do

válců mohou proniknout znečištěná média.

GC, GLC Dvojčinné, se sraženými hranami na dynamickém vnějším průměru pro omezení rizika vytlačení.

GG, GLG Dvojčinné, s ostrými hranami na dynamickém vnějším průměru a drážka v kluzném povrchu pro zlepšení těsnicí schopnosti.

GS-XX8 Dvojčinné, opěrný kroužek čtvercového průřezu zajišťuje snížení tlaku na dynamickém povrchu a zvýšení statické těsnicí schopnosti.

GN Dvojčinné, drážky v obou čelních plochách, doporučené pro válce s rychlými změnami tlaku.

GR Dvojčinné, drážky v obou bočních čelních plochách, doporučené pro válce s rychlými změnami tlaku.

GR Dvojčinné, se sraženými hranami na dynamickém vnějším průměru, drážka v těsnicí ploše a drážky v obou bočních čelních

plochách. Kluzný kroužek je dále opatřen zaoblenou hranou na statické straně pro zajištění optimální funkce ve spojení s opěrným

kroužkem, který je proveden jako O-kroužek. Doporučené pro takové způsoby použití, kde může docházet k přídavným rotačním

nebo kývavým pohybům.

GS Jednočinné, doporučené pro aplikace s vysokými nároky na těsnicí vlastnosti.

Volba materiálu

Médium Materiál Materiál kluzného Materiál

Stykové plochy kroužku O-kroužku

Hydraulický olej Ocel: min. 33 HRC 1) PTFE + bronz NBR

Mazací olej Chromovaný povrch, litina 2) PTFE + skelná vlákna NBR 

(minerální olej) 3) PE-UHMW NBR 

Nerezová ocel, hliník 1) PTFE + uhlík F

Eloxovaný nebo 2) PTFE + uhlíková vlákna F

pochromovaný bronz 3) PE-UHMW F

Voda Ocel: min. 33 HRC 1) PTFE + uhlík NBR

Voda/glykol Chromovaný povrch, litina   2) PTFE + uhlíková vlákna F

E

Emulze voda/olej Nerezová ocel, hliník 3) PTFE + uhlík NBR

Eloxovaný nebo pochromovaný bronz 4) PE-UHMW F

Horká voda/pára Ocel: min. 33 HRC 1) PTFE + uhlík E

Chromovaný povrch, litina 2) PTFE + uhlíková vlákna E

Nerezová ocel, hliník 3) PTFE + uhlík E

Eloxovaný nebo pochromovaný bronz

Vzduch s olejem Ocel: min. 33 HRC 1) PE-UHMW NBR

Vzduch bez oleje Chromovaný povrch, litina 2) PTFE + skelná vlákna  NBR

3) PTFE + málo plněný   NBR

+ barevný pigment,  

pouze pro mazané uložení

Nerezová ocel, hliník 1) PE-UHMW NBR 

Eloxovaný nebo pochromovaný 2) PTFE + uhlík NBR

bronz 3) PTFE + uhlíková vlákna  NBR

4) PTFE + uhlík NBR

Podrobnější informace o volbě vhodných kombinací materiálů uvádí náš katalog „SKF Hydraulic seals“. 
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Těsnění pístních tyčí

Sady vícedílných těsnění SKF řady CH jsou vhodná jako přestavitelná a pevná těsnění a jsou

nabízena ve dvou provedeních: 

N CH-5: Vícedílné těsnění se skládá ze spodního kroužku, tří V-kroužků z nitrilkaučuku 

vyztuženého textilní vložkou a horního kroužku z nitrilkaučuku, vyztuženého textilní 

vložkou, nebo acetátové pryskyřice. 

N CH-7: Vícedílné těsnění se skládá ze spodního kroužku, pěti V-kroužků z nitrilkaučuku 

vyztuženého textilní vložkou a horního kroužku z nitrilkaučuku, vyztuženého textilní 

vložkou, nebo acetátové pryskyřice.

Sady vícedílného těsnění CH jsou vhodné pro náročné provozní podmínky, např. lisy, lodní

hydraulická zařízení a systémy pro pokládání vozovek. V současné době jsou používány

především jako náhradní díly.

CH-5

CH-7

Řada CH

CH-5

Příklad montáže CH-5 Příklad montáže CH-7

Typ  Materiál Maximální Max. lineární Teplotní  
těsnění těsnění tlak rychlost rozsah

MPa m/s °C
psi ft /min °F

CH-5 NBR 25 0,5 –30 / +100

3 625 100 –20 / +210

CH-7 NBR 25 0,5 –30 / +100

3 625 100 –20 / +210

CH-7

Těsnění řady SU jsou těsnění z PFTE pro jednočinné válce, která jsou předepjatá pružinami 

z nerezové ocele. 

Těsnění SU je vhodné jako dynamické těsnění pro mechanismy, které vykonávají pomalé

rotační nebo vratné prohyby, a dále jako hřídelová těsnění nebo statická těsnění.  

Těsnění řady SU často nahrazují pryžová těsnění, např. O-kroužek v aplikacích, které pracují

při vysokých nebo nízkých teplotách, v zařízeních, která nejsou domazávána, v zařízeních,

která musí splňovat nároky na nízké tření, dále pro vysoké rychlosti, vysoké tlaky, podtlak

apod. Tato těsnění mohou být dodávána s mnoha typy pružin a z mnoha materiálů, které

jsou přizpůsobeny nárokům aplikace. Nejběžnější typy jsou uvedeny dále:

N SUA: Asymetrické provedení se stíracím břitem

N SUD: Asymetrické provedení s pevným dynamickým břitem

N SUS: Symetrické provedení pro statické aplikace

Těsnění pístní tyče předepjatá pružinou

SUDSUA

SUS

SUA

SUD

SUS

Typ  Materiál Maximální Max. lineární Teplotní  
těsnění těsnění tlak rychlost rozsah

MPa m/s °C
psi ft /min °F

SUA PTFE + 25 15 –200 / +260

Nerezová ocel 3 625 2 950 –330 / +500

SUD PTFE + 25 15 –200 / +260

Nerezová ocel 3 625 2 950 –330 / +500

SUS PTFE + 25 15 –200 / +260

Nerezová ocel 3 625 2 950 –330 / +500

Hydraulická těsnění 
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Nabídka SKF rovněž zahrnuje příslušenství pro těsnicí systémy

pístních tyčí. 

Typ STR-D/A je opěrný kroužek z acetátové pryskyřice pro těsnění

pístních tyčí se stejnými rozměry průřezu, který se nazývá „full

face“. Hlavním úkolem opěrného kroužku je zvýšit odolnost těsnění

proti vytlačení do štěrbiny na nízkotlaké straně. Těsnění v základním

provedení je dělené, aby byla usnadněna montáž na zadní čelo 

těsnění.

STR-D/A

Opěrné kroužky pro těsnění pístních tyčí

STR-D/A

7776

Typ  Materiál Maximální Max. lineární Teplotní  
těsnění těsnění tlak rychlost rozsah

MPa m/s °C
psi ft /min °F

STR-D/A POM – 0,5 –30 / +100

– 100 –20 / +210

Příklad montáže STR-D/A

Otevřené těleso lze použít v lehkých zařízeních a nabízí několik výhod – usnadňuje obrábění 

a zjednodušuje montáž těsnění. Pojistný kroužek z acetátové pryskyřice typu RI je třeba

namontovat na stranu těsnění pístní tyče, která je vystavena působení tlaku, a zajišťuje 

těsnění v provozní poloze.

RI

Pojistné kroužky pro těsnění pístních tyčí

RI

Typ  Materiál Maximální Max. lineární Teplotní  
těsnění těsnění tlak rychlost rozsah

MPa m/s °C
psi ft /min °F

RI POM – 0,5 –30 / +100

– 100 –20 / +210

Příklad montáže RI Montáž do otevřené drážky

Hydraulická těsnění 
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Těsnění pístní tyče – tabulka pro volbu

78

Tlak < 16 MPa (2 321 psi) 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 – –

< 25 MPa (3 626 psi) 5 5 5 5 5 5 2 3 3 3 5 4 5 – –

< 40 MPa (5 802 psi) 4 4 5 4 4 5 0 2 2 2 4 3 3 – –

Vysoká teplota > +110 °C (+230 °F) 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 – –

Nízká teplota < –30 °C (–22 °F) 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 – –

Tření   tlak = 0 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 5 2 2 –

tlak > 0 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 4 5 3 3 –

Citlivost na kvalitu povrchu 5 5 5 3 3 4 3 5 5 5 5 3 3 – –

Citlivost na dodržení tolerancí 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 – –

Životnost 4 4 4 3 3 4 3 5 5 4 4 2 5 – –

Snadná montáž 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 3 4 – –

Náklady na montáž 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 – –

Těsnicí schopnost tlak = 0 4 4 5 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 – –

tlak > 0 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4 – –

Doporučená nová provedení X X X X X X

Typ/řada SIL TIL TICLA GS SG AG SKY UN SI TI TILA GL CH-5/CH-7 STR-D/A RI

Materiál PUR PUR PUR PTFE NBR NBR NBR PUR PUR PUR PUR PTFE NBR POM POM

POM NBR POM POM POM NBR

Vyberte nejdůležitější faktory pro volbu provedení těsnění a montáž a označte možná řešení.

Prostudujte si rovněž další hlediska, montážní pokyny a rozměrové tabulky v našem katalogu „SKF Hydraulic seals“.

Číslice 5 v tabulce označuje nejvhodnější provedení a číslice 0 nejméně vhodné provedení.

Hydraulická těsnění 
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PA

Hydraulická těsnění 

Stírací kroužky
Částice nečistot v hydraulickém systému představují nejčastější příčinu havárie a

zkrácení životnosti těsnění. Největší množství částic proniká do systému s pístní tyčí.

Tomu má zabránit stírací kroužek.

Stírací kroužek je určitě nejpodceňovanější typ těsnění hydraulického válce z hlediska

důležitosti pro funkci. Volba stíracího těsnění by však měla vycházet z pečlivě vypra-

cované specifikace požadavků, stejně jako v případě volby těsnění pro píst a pístní

tyč. Zvláštní pozornost je nutno věnovat prostředí a provozním podmínkám.

Stírací kroužek musí být navržen nejen s ohledem na snadnou montáž

na pístní tyč (dynamická funkce), ale i do tělesa (statická funkce). 

V této příručce představujeme standardní nabídku stíracích kroužků

SKF s uvedením hlavních konstrukčních vlastností a provozních 

podmínek. 

Úplné technické údaje a doporučení pro správnou volbu stíracích

kroužků, jakož i pokyny pro obrábění stykových ploch a montáž 

jsou uvedeny v katalogu „SKF Hydraulic Seals“.

Stírací kroužky

Stírací kroužky
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Pro méně náročné aplikace jsou určeny stírací kroužky s kovovou vložkou, které jsou běžně

vyráběny z nitrilkaučuku 80° IRH.

Typ GA je jednočinný stírací kroužek z nitrilkaučuku vyztužený kovovou vložkou pro lisované

uložení. Na zvláštní objednávku může být typ GA rovněž vyroben z fluorokaučukové pryže.

Typ GA je určen pro aplikace, v nichž je vystaven lehkému a středně velkému namáhání. 

Typ SCB je dvojčinný stírací kroužek z nitrilkaučuku vyztužený kovovou vložkou pro montáž s

přesahem. Na zvláštní objednávku může být tento kroužek rovněž vyroben z fluorokaučukové

pryže. Typ SCB je určen pro aplikace, v nichž je vystaven středně velkému namáhání. Může

být rovněž doplněn pojistným kroužkem a tedy může být používán pro ještě těžší provozní

podmínky.

SCBGA

GA

SCB

8382

Stírací kroužky

Typ PA je jednočinný polyuretanový stírací kroužek vyztužený kovovou vložkou s ocelovým

pouzdrem pro montáž s přesahem. Konstrukce stíracího břitu a především zvolený materiál

umožňuje dosáhnout trvale vysoké síly v místě styku. Konstrukce kovového pouzdra zajišťuje

vysokou tuhost v blízkosti spodní části tělesa, a tedy zaručuje optimální upevnění. Typ PA je

nejúčinnější stírací kroužek pro náročné provozní aplikace. 

Typ PAK je jednočinný polyuretanový stírací kroužek vyztužený kovovou vložkou s ocelovým

pouzdrem pro lisované uložení. Ve srovnání s typem PA má provedení PAK stejnou šířku jako

drážka v tělese, a tedy je vhodné např. pro utěsnění pouzder.  

Typ PAD je dvojčinný polyuretanový stírací kroužek vyztužený kovovou vložkou s ocelovým

pouzdrem pro lisované uložení. Těsnění tvaru U omezuje rovněž pronikání oleje těsněním

pístní tyče. Typ PAD je určen pro vysoké namáhání. Typ PAD může být rovněž doplněn

pojistným kroužkem a tedy může být používán i pro ještě náročnější provozní podmínky.

Tyto stírací kroužky vyztužené kovovým kroužkem jsou určeny pro montáž do otevřených

těles. Úplné technické údaje, doporučení pro obrobení stykových ploch a montáž jsou 

uvedeny v našem katalogu „SKF Hydraulic Seal“. 

PAK

PA

PAD

Stírací kroužky vyztužené kovovým kroužkem

PA

PAD

Typ Materiál Max. lineární    Teplotní  

těsnění těsnění rychlost rozsah

m/s °C

ft /min °F

PA PUR 2 –40 / +90

395 –40 / +195

PAK PUR 2 –40 / +90

395 –40 / +195

PAD PUR 2 –40 / +90

395 –40 / +195

Příklad montáže PA Příklad montáže PAK

Typ Materiál Max. lineární    Teplotní  

těsnění těsnění rychlost rozsah

m/s °C

ft /min °F

GA NBR 2 –30 / +100

395 –20 / +210

SCB NBR 2 –30 / +100

395 –20 / +210 

FKM 2 –20 / +150

395 –5 / +300

Příklad montáže GA Příklad montáže SCBPříklad montáže PAD

PAK

Hydraulická těsnění 
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Stírací kroužky

Stírací kroužky PTFE

PO2

PO2

PO

PO

Příklad montáže Příklad montáže

Typ Materiál Max. lineární    Teplotní  

těsnění těsnění rychlost rozsah

m/s °C

ft /min °F

PO2 PTFE, NBR 15 –40 / +110

2 950 –40 / +230

PTFE, FKM 15 –30 / +150 

2 950 –20 / +300

PO PTFE, NBR 15 –40 / +110

2 950 –40 / +230

PTFE, FKM 15 –30 / +150

2 950 –20 / +300 

Typ PO2 je stírací kroužek z PTFE s opěrným O-kroužkem z nitrilkaučuku, 

který zajišťuje statické utěsnění. O-kroužek může být dodáván i z jiných materiálů, 

např. z fluorokaučukové pryže.

Typ PO2 je určen pro použití v zařízeních, v nichž jsou těsnění vystavena působení 

agresivních médií, vysokých teplot anebo musí splňovat požadavky na nízké tření.

Typ PO je stírací těsnění z PTFE s opěrným O-kroužkem z nitrilkaučuku, 

které zajišťuje statickou těsnicí funkci. O-kroužek může být dodáván i z jiných materiálů, 

např. z fluorokaučukové pryže.

Typ PO je určen pro použití v zařízeních, v nichž jsou těsnění vystavena působení 

agresivních médií, vysokých teplot anebo musí splňovat požadavky na nízké tření.

V nově navržených konstrukcích je vhodnější používat typ PO2.

Pryžové stírací kroužky

SDR

SDR

SER

SER

Příklad montáže

Typ SER je jednočinný malý stírací kroužek z nitrilkaučuku, 

který je určen pro uzavřená tělesa. 

Tento typ je určen pro lehká hydraulická zařízení. 

Na zvláštní objednávku může být typ SER rovněž vyroben 

z fluorokaučukové pryže.

Příklad montáže

Typ Materiál Max. lineární    Teplotní  

těsnění těsnění rychlost rozsah

m/s °C

ft /min °F

SER NBR 2 –30 / +100

395 –20 / +210

FKM 2 –20 / +150

395 –5 / +300 

Typ Materiál Max. lineární    Teplotní  

těsnění těsnění rychlost rozsah

m/s °C

ft /min °F

SDR NBR 2 –30 / +100

395 –20 / +210

FKM 2 –20 / +150

395 –5 / +300  

Typ SDR je dvojčinný stírací kroužek z nitrilkaučuku, který je určen

pro montáž do uzavřených těles. Na zvláštní objednávku může být

typ SDR rovněž vyroben z fluorokaučukové pryže.

Typ SDR je určen pro lehká hydraulická zařízení. 

Hydraulická těsnění 
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Stírací kroužky

Celoelastomerové stírací kroužky

PWY

PWY

PWB

PWB

Příklad montáže Příklad montáže

Typ Materiál Max. lineární    Teplotní  

těsnění těsnění rychlost rozsah

m/s °C

ft /min °F

PWY PUR 2 –30 / +90

395 –20 / +195

PWB PUR 2 –30 / +90

395 –20 / +195 

Typ PWY je polyuretanový jednočinný stírací kroužek, který je určen pro montáž 

do uzavřených těles.

Tento typ těsnění je opatřen těsnicím břitem obráceným směrem k vodícímu průměru a

zajišťuje dokonalé statické utěsnění v tělese. Těleso stíracího kroužku je rovněž opatřeno

radiálním nákružkem, který zabraňuje deformaci stíracího kroužku.

Typ PWB je polyuretanový jednočinný stírací kroužek, který je určen pro montáž 

do uzavřených těles.

Typ PWB je vybaven axiální statickou těsnicí hranou na přední straně, která zajišťuje

upevnění v tělese a axiální nákružek na vnitřním průměru zabraňuje deformaci kroužku.

RSW

RSW

Typ RSW je dvojčinný polyuretanový stírací kroužek, 

který je určen pro montáž do uzavřených těles.

Tento typ je určen pro lehká hydraulická zařízení. 

Příklad montáže

Typ Materiál Max. lineární    Teplotní  

těsnění těsnění rychlost rozsah

m/s °C

ft /min °F

RSW PUR 2 –30 / +90

395 –20 / +195

PW

PW

Příklad montáže

Typ Materiál Max. lineární    Teplotní  

těsnění těsnění rychlost rozsah

m/s °C

ft /min °F

PW PUR 2 –30 / +100

395 –20 / +210 

Typ PW je polyuretanový jednočinný stírací kroužek, který je určen

pro montáž do zavřeného tělesa a středně velká zatížení. Tento

stírací kroužek je opatřen axiálním statickou těsnicí hranou, která

zajišťuje upevnění v tělese. Na zvláštní objednávku může být typ

PW rovněž vyroben z fluorokaučukové pryže.

Pro nově konstruovaná zařízení je vhodnější podobný typ stíracího

kroužku – kroužek PWB s axiálními nákružky na vnitřním průměru,

které zabraňují deformaci.

Hydraulická těsnění 
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Stírací kroužky

Elastomerové stírací kroužky

DK

DK

Příklad montáže

Typ Materiál Max. lineární    Teplotní  

těsnění těsnění rychlost rozsah

m/s °C

ft /min °F

DK PUR 2 –30 / +100

395 –20 / +210

Typ DK je polyuretanový jednočinný stírací kroužek, 

který je určen pro montáž do zavřeného tělesa.

Typ DK je určen pro lehká hydraulická zařízení. 

Typ PPUA je polyuretanový jednočinný stírací kroužek, 

určený pro montáž do zavřeného tělesa, který je opatřen axiální

statickou těsnicí hranou na přední straně tělesa těsnění. 

Kroužek je určen pro písty jednočinných válců.

PWF

PWF

Typ PWF je polyuretanový jednočinný stírací kroužek, 

který je určen pro montáž do zavřeného tělesa.

Typ PWF je určen pro středně velká hydraulická zařízení. 

Příklad montáže

Typ Materiál Max. lineární    Teplotní  

těsnění těsnění rychlost rozsah

m/s °C

ft /min °F

PWF PUR 2 –30 / +90

395 –20 / +195

PPUA

PPUA

Příklad montáže

Typ Materiál Max. lineární    Teplotní  

těsnění těsnění rychlost rozsah

m/s °C

ft /min °F

PPUA PUR 2 –30 / +90

395 –20 / +195

Hydraulická těsnění 
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Stírací kroužky – tabulka pro volbu

90

Vysoká teplota (+110 °C, +230 °F) 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 3 4 3 3

Nízká teplota (–40 °C, –40 °F) 5 5 5 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 2 3 3

Tření 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4

Citlivost na kvalitu povrchu 5 5 5 3 3 5 5 4 3 3 4 4 4 3 4 4

Citlivost na dodržení tolerancí 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3

Životnost 5 5 5 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4

Snadná montáž 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4

Upevnění v tělese 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3

Náklady na montáž 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Stírací schopnost 5 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4

Statické utěsnění v tělese 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 3 2 1 3 2

Doporučená nová provedení X X X X X X X

Typ/řada PA PAK PAD GA SCB PWY PWB RSW PO2 PO SDR SER PW DK PPUA PWF

Materiál PUR PUR PUR NBR NBR PUR PUR PUR PTFE PTFE NBR NBR PUR PUR PUR PUR

FKM FKM FKM FKM FKM

Vyberte nejdůležitější faktory pro volbu provedení těsnění a montáž a označte možná řešení.

Prostudujte si rovněž další hlediska, montážní pokyny a rozměrové tabulky v našem katalogu „SKF Hydraulic seals“.

Číslice 5 v tabulce označuje nejvhodnější provedení a číslice 0 nejméně vhodné provedení.

Hydraulická těsnění 
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PGR, SB

Příklad montáže pro pístní tyče

Příklad montáže pro písty

Vodící kroužky

Účelem vodicích kroužků a vodicích kluzných pásků z plastu je vést píst ve válci a pístní

tyč v hlavě válce pracovního hydraulického válce a dále by měla odolávat rostoucím

bočním zatížením a zabraňovat styku kov na kov mezi axiálně pohyblivými díly.

Doporučujeme používat vodicí prvky z fenolické pryskyřice/textilu, acetátové

pryskyřice nebo PFTE v závislosti na způsobu použití.

Typy vedení pro   Typy vedení pro píst

vedení pístní tyče

Fenolická pryskyřice s RGR-PF PGR-PF

textilní vložkou

Acetátová pryskyřice RGR-A PGR-A

PTFE SB, SB/C SB, SB/C

Použití Fenolická pryskyřice Acetátová pryskyřice PTFE 

s textilní vložkou

Mobilní hydraulická zařízení x

Zemědělská hydraulická zařízení x

Průmyslová hydraulická zařízení x x x

Technologická hydraulická x

zařízení

Lodní hydraulická zařízení x

Hydraulická zařízení pro x

potravinářský průmysl
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Opěrný kroužek, O-kroužek

Statická těsnění
O-kroužek

O-kroužek

Opěrný kroužek

O-kroužek je jeden z nejběžnějších typů těsnění, které nachází uplatnění v

nejrůznějších zařízeních. Jeho konstrukce je ve své jednoduchosti naprosto geniální.

O-kroužky těsní tím, že se zdeformují mezi plochami, které mají být utěsněny.

Pracovní tlak, při němž lze používat O-kroužek, závisí mj. na způsobu montáže,

montážní vůli, materiálu O-kroužku, těsněném médiu a teplotě. O-kroužky z tvrdého

materiálu mají v zásadě horší těsnící schopnost při nízkých teplotách vlivem velké

trvalé deformace.

O-kroužky jsou často používány jako statické těsnicí prvky v hydraulických systé-

mech. Mohou být však vytlačeny do prostoru již pří nízkých tlacích a tedy může 

dojít k jejímu poškození. Běžně jsou požívány O-kroužky z materiálu s vyšší tvrdostí,

např. 90° IRH. Tím se dosáhne určitého zlepšení, avšak pro hydraulická zařízení je

vhodnější řešení kombinace O-kroužku s opěrným kroužkem pro statické utěsnění.

Opěrný kroužek

Opěrné kroužky, O-kroužek

Opěrné kroužky, O-kroužek
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O-kroužek Opěrný kroužek

O-kroužek ECOR

O-kroužek

ECOR

O-kroužky z nitrilkaučuku (NBR) 70° IRH jsou běžně dodávány ze skladu. Podle potřeby mohou 

být na zvláštní objednávku dodány kroužky s tvrdostí 90°. Je však vhodnější zvolit 70° IRH a

namontovat O-kroužek společně s opěrným kroužkem.

Pro aplikace určené pro teploty vyšší než +100 °C (+212 °F) může být vhodná fluorokaučuková

pryž (FPM) nebo silikonová pryž (Q) v závislosti na používaném médiu. 

V našem katalogu „SKF Hydraulic seals“ naleznete širokou nabídku O-kroužků v nejrůznějších

velikostech spolu se základními technickými informacemi. Podrobné informace o velikostech 

O-kroužků a tolerancích, montážní pokyny a v některých případech také materiálové vlastnosti

naleznete v národních a mezinárodních normách, např. SMS 1586 a ISO 3601. Ochotně vám

poskytneme podrobnější informace k této otázce.

O-kroužky s povlakem z PTFE typ ECOR

Typ ECOR je O-kroužek, který je opatřen bezešvým a homogenním povlakem z PTFE, 

který dokonale pokrývá jádro ze silikonu nebo fluorokaučukové pryže.

Kroužek má stejnou funkci jako normální O-kroužek, který je stlačen v drážce a zajišťuje statické

utěsnění. Typ ECOR není vhodný pro nepřetržitě pracující dynamické aplikace vzhledem k tenkému

a měkkému pouzdru.

Přednosti typu ECOR

N Chemicky odolný proti agresivním médiím díky povlaku z PTFE

N Široký rozsah teplot –60 až +205 °C (–80 až +400 °F), typ materiálu PFA +260 °C (+500 °F)

N antiadhesivní vlastnosti, bez jevu stick-slip

N možnost sterilizace, schváleno Federálním úřadem pro potraviny a léčiva USA (FDA)

N nízká permeabilita pro páru a nízká absorpce vody

N nízké stlačení.

Opěrný kroužek

STR

Opěrné kroužky jsou používány spolu s O-kroužky v případě, že vůle mezi plochami, která má být

utěsněna O-kroužkem, je dostatečně velká, aby mohl být vytlačen při určitých pracovních tlacích.

Při montáži na díly s normálními a standardizovanými rozměry a tolerancemi musí být O-kroužek

doplněn opěrným kroužkem (kroužky), pokud pracovní tlak je vyšší než 10 až 1 450 MPa 

(1450 až 2321 psi) v závislosti na teplotě.

V aplikacích, v nichž je O-kroužek vystaven působení tlaku pouze z jedné strany, opěrný kroužek

je třeba instalovat na straně, na níž je nulový tlak. Pokud na O-kroužek působí tlak z obou stran,

opěrný kroužek se může nacházet na kterékoli straně.

Naše opěrné kroužky jsou dodávány ze skladu v základním provedení a jsou vyráběny z polyure-

tanu 95° Shore A a elastomeru s tvrdostí 95° Shore A. Opěrné kroužky lze používat ve většině

aplikací s normálním tlakem a teplotami.

V zařízeních, která pracují při vysokých teplotách nebo s agresivními médii, je vhodné používat

opěrné kroužky z neplněného PTFE nebo s vhodným plnivem. Nabízíme k okamžitému dodání

opěrné kroužky z neplněného PTFE v mnoha rozměrech. Tyto kroužky jsou obrobeny a mohou 

být dodány v krátké dodací lhůtě.

Statická těsnění
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Typ/řada Název Strana

A Hydraulické těsnění 60

AG Hydraulické těsnění 69

CH-5 Hydraulické těsnění 73

CH-7 Hydraulické těsnění  73

CRS1 Hřídelový těsnicí kroužek 13

CRSA1 Hřídelový těsnicí kroužek 13

CRSH1 Hřídelový těsnicí kroužek 13

CRSHA1 Hřídelový těsnicí kroužek 13

CRW1 Hřídelový těsnicí kroužek 14

CRW5 Hřídelový těsnicí kroužek 15

CRWA1 Hřídelový těsnicí kroužek 14

CRWA5 Hřídelový těsnicí kroužek 15

CRWH1 Hřídelový těsnicí kroužek 14

CRWHA1 Hřídelový těsnicí kroužek 14

CT1 Axiální hřídelový těsnicí kroužek 46

CT3 Axiální hřídelový těsnicí kroužek 46

CT4 Axiální hřídelový těsnicí kroužek 46

CUT Hydraulické těsnění  54

DK Hydraulické těsnění 89

ECOR Statické těsnění 96

G Hydraulické těsnění 58, 72

GA Hydraulické těsnění 83

GC Hydraulické těsnění 58, 72

GG Hydraulické těsnění 58, 72

GH Hydraulické těsnění 58

GHT Hydraulické těsnění 55

GH-XX8 Hydraulické těsnění 58

GL Hydraulické těsnění 58, 72

GLC Hydraulické těsnění 58, 72

GLG Hydraulické těsnění 58, 72

GN Hydraulické těsnění 58, 72

GR Hydraulické těsnění 58, 72

GS Hydraulické těsnění 58, 72

GS-XX8 Hydraulické těsnění 74, 72

HDDF1 Axiální hřídelový těsnicí kroužek 47

HDL Hřídelový těsnicí kroužek 22

HDLP Hřídelový těsnicí kroužek 22

HDS1 Hřídelový těsnicí kroužek 23

Typ/řada Název Strana

HDS2 Hřídelový těsnicí kroužek 23

HDS3 Hřídelový těsnicí kroužek 23

HDS4 Hřídelový těsnicí kroužek 26

HDS6 Hřídelový těsnicí kroužek 26

HDS7 Hřídelový těsnicí kroužek 22

HDSA1 Hřídelový těsnicí kroužek 24

HDSA2 Hřídelový těsnicí kroužek 24

HDSB1 Hřídelový těsnicí kroužek 24

HDSB2 Hřídelový těsnicí kroužek 24

HDSD1 Hřídelový těsnicí kroužek 24

HDSD2 Hřídelový těsnicí kroužek 24

HDSE1 Hřídelový těsnicí kroužek 24

HDSE2 Hřídelový těsnicí kroužek 24

HMS4 Hřídelový těsnicí kroužek 13

HMS5 Hřídelový těsnicí kroužek 12

HMSA10 Hřídelový těsnicí kroužek 12

HMSA7 Hřídelový těsnicí kroužek 13

HS3 Hřídelový těsnicí kroužek 27

HS4 Hřídelový těsnicí kroužek 27

HS5 Hřídelový těsnicí kroužek 27

HS6 Hřídelový těsnicí kroužek 27

HS7 Hřídelový těsnicí kroužek 27

HS8 Hřídelový těsnicí kroužek 27

HS9 Hřídelový těsnicí kroužek 27

HSF1 Hřídelový těsnicí kroužek 25

HSF2 Hřídelový těsnicí kroužek 25

HSF3 Hřídelový těsnicí kroužek 25

HSF4 Hřídelový těsnicí kroužek 25

HSF5 Hřídelový těsnicí kroužek 25

HSF6 Hřídelový těsnicí kroužek 25

HSF7 Hřídelový těsnicí kroužek 25

HSF8 Hřídelový těsnicí kroužek 25

HSF9 Hřídelový těsnicí kroužek 25

LDSLV3 Pouzdro pro opravu poškozeného 41

povrchu hřídele

LDSLV4 Pouzdro pro opravu poškozeného 41

povrchu hřídele

M Hydraulické těsnění 57

MD Hydraulické těsnění 57

Typ/řada Název Strana

M-R Hydraulické těsnění 57

MUD1 Hřídelový těsnicí kroužek 34

MUD2 Hřídelový těsnicí kroužek 34

MUD3 Hřídelový těsnicí kroužek 34

MUD4 Hřídelový těsnicí kroužek 34

MUD5 Hřídelový těsnicí kroužek 34

MUD6 Hřídelový těsnicí kroužek 34

MUD7 Hřídelový těsnicí kroužek 34

MVR1 Axiální hřídelový těsnicí kroužek 46

MVR2 Axiální hřídelový těsnicí kroužek 46

OR Statické těsnění 96

PA Hydraulické těsnění 82

PAD Hydraulické těsnění 82

PAK Hydraulické těsnění 82

PGR Hydraulické těsnění 93

PO Hydraulické těsnění 84

PO2 Hydraulické těsnění 84

PPUA Hydraulické těsnění 89

PW Hydraulické těsnění 87

PWB Hydraulické těsnění 86

PWF Hydraulické těsnění 88

PWY Hydraulické těsnění 86

RD10 Hřídelový těsnicí kroužek 16

RD11 Hřídelový těsnicí kroužek 16

RD30 Hřídelový těsnicí kroužek 16

RD60 Hřídelový těsnicí kroužek 16

RD70 Hřídelový těsnicí kroužek 16

RD71 Hřídelový těsnicí kroužek 16

RDD13 Hřídelový těsnicí kroužek 17

RDD14 Hřídelový těsnicí kroužek 17

RDD15 Hřídelový těsnicí kroužek 17

RGR Hydraulické těsnění 93

RI Hydraulické těsnění 77

RSW Hydraulické těsnění 87

SA Hydraulické těsnění 61

SAARR Hydraulické těsnění 61

SAW Hydraulické těsnění 61

SB/C Hydraulické těsnění 93

Typ/řada Název Strana

SBF Hydraulické těsnění 26

SCB Hydraulické těsnění 83

SCOTSEAL CLASISC Hřídelový těsnicí kroužek 35

SCOTSEAL LONGLIFE Hřídelový těsnicí kroužek 35

SCOTSEAL PLUS XL Hřídelový těsnicí kroužek 35

SDR Hydraulické těsnění 85

SER Hydraulické těsnění 85

SG Hydraulické těsnění 69

SI Hydraulické těsnění 71

SIL Hydraulické těsnění 68

SKY Hydraulické těsnění 70

SPEEDI-SLEEVE Pouzdro pro opravu poškozeného 41

povrchu hřídele

STR Statické těsnění 97

STR-D/A Hydraulické těsnění 77

SUA Hydraulické těsnění 63

SUD Hydraulické těsnění 63

SUS Hydraulické těsnění 63

SWRR Hydraulické těsnění 62

TI Hydraulické těsnění 71

TICLA Hydraulické těsnění 68

TIL Hydraulické těsnění 68

UN Hydraulické těsnění 70

URG Hydraulické těsnění 56

VR1 Axiální hřídelový těsnicí kroužek 45

VR2 Axiální hřídelový těsnicí kroužek 45

VR3 Axiální hřídelový těsnicí kroužek 45

VR4 Axiální hřídelový těsnicí kroužek 45

VR5 Axiální hřídelový těsnicí kroužek 45

VR6 Axiální hřídelový těsnicí kroužek 45

Jiné typy hřídelových těsnicích kroužků SKF 36

Přehled výrobků




