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CS 1317 – „samotěsy“ 

Ucpávkové těsnicí kroužky „SAMOTĚSY“ jsou lisovány z expandovaného grafitu o čistotě 98,00 
až 99,85 %, následně slisovaných do žádoucího tvaru a rozměru a hustoty.  

Těsnicí kroužky jsou vhodné pro čerpadla a armatury s namáháním nejvyšších parametrů, pro široký 
okruh těsněných médií v energetice a petrochemii, pro vysokotlaké a vysokoteplotní armatury, 
kyslíkové armatury, parní ventily, čerpadla, jaderné aplikace. Vyznačují se velkou provozní 
spolehlivostí (odolávají kyselinám i louhům). Funkční podmínkou těsnosti ucpávkových kroužků je 
drsnost povrchu těsněných součástí. Pro nepohyblivé uložení se doporučuje max. drsnost 6,3 µm, 
pro pohyblivé s ručním ovládáním 1,6 µm, s motorickým pohybem 0,8 µm.  
Volbu hustoty  kroužků v závislosti na tlaku těsněného média umožní s dostatečnou přesností graf . 
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Vyrábíme ve všech běžných rozměrech a hustotách  1,2 – 1,7 g/cm3. 

• Úkosy jsou obvykle
vnitřní, zpravidla 30°.

• Poměrně běžný je také
úkos 45°,

• vyjímečně 60°.

• Úkosy vnější a úkosy
pod jiným úhlem jze
vyrobit po dohodě.

Garantujeme proto: 

• vysoce přesné
rozměry

• homogenní vnitřní
strukturu, která je u
samotěsů velmi
důležitá

 Výhody grafitových samotěsů 

• dlouhodobá vysoká provozní spolehlivost v extrémních podmínkách

• bezproblémový provoz armatur, trvale elastické

• vynikající tepelná stálost - odolává teplotním šokům

• vysoce jakostní - vhodné i pro jaderná zařízení

• homogenní, přesně definovaná vnitřní struktura

• libovolný rozměr po 0,1 mm

 Použití např. pro: 

• zpětná klapka L10 DN65-400, PN160-PN400

• šoupátko S41 121 do PN400

• šoupátko S42 121 do PN400

• šoupátko S43 121, S43 123

Použitelný teplotní rozsah Použitelné tlakové rozpětí 

-200°C až +650°C (pára) od vakua do max. tlaku armatury (100MPa) 




