
ozNAčovÁNí v TEcHNrcKÝcH PoDKLADEGH

označení HTK vyjadřuje provedení, základní rozměry druh pryŽe, normu výrobku a doplňkové údaje.
V souladu s CSN 02 9403 se k označení HTK pouŽívá následujících znaků:

a) provedení
G -těsnění Gufero s jedním těsnicím břitem
GP -těsnění Gufero s jedním těsnicím břitem a prachovkou

úprava
DL -levotočivé Žebrování těsnicí plochy
DP -pravotočivé Žebrování těsnicí plochy
Ds -oboustranná hydrodynamická úprava těsnicí plochy
v -vlnová úprava vnější plochy
AV -vlnová úprava částečně pogumované vnější plochy

druh pryže
NBR -těsnění z nitrllové pryŽe
AcM -těsnění z akrylátové pryŽe
MVQ -těsnění ze silikonové pryŽe
FKM -těsnění z fluorkaučukové pryŽe

rozměry
d jmenovlt pr měr h ídele
D jmenovit pr měr montáŽní díry
b ší ka těsnění

b) číslo rozměrové normy

c) provedení a prava povrchu tažné pružiny za číslem rozměrové normy
0 - ocelová pruŽina bez Úpravy povrchu
í _ ocelová pruŽina pozinkovaná
2 - ocelová pruŽina kadmiová
3 - ocelová pruŽina alkalicky černěná
9 - pruŽina se zvláštními poŽadavky na materiál nebo povrchovou Úpravu

Poznámka: Dodávky těsnění s povrchovou Úpravou taŽné pruŽiny je nutno projednat
s u robcem těsnění.

P íklad:
HTK s prachovkou a vlnovou pravou vnější plochy z nitrilové pryŽe pro h ídel
jmenovitého pr měru 90 mm, do tiložné díry jmenovitého pr měru 110 mm, ší ky 12mm,
s ocelovou taŽnou pruŽinou bez pravy povrchu, se v technick ch podkladech značí:

GPV 90-1 10-12 NBR čsru 029401
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provedení
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1

HTK Gufero se pouŽívá k utěsnění
otáčejících se hrídelťt u běŽnych
konstrukcí za ízení pracujících
V neznečištěném vnějším prostred í.

Tvp G

6

HTK Gufero s prachovkou a hydro-
dynamickou Úpravou těsnicí plochy
se pouŽívá k utěsnění jednosměrně
se otáčejících hrídel pri jejich zv -
šeném obvodovém házení nebo
kmitán í u za ízení pracujících Ve zne-
čištěném vnějším prost ed í.

Typ GPDL
GPDP

2

HTK Gufero s prachovkou se pouŽívá
k utěsnění otáčejících se h ídelťt
u běŽnyich konstrukcí za ízení
pracujÍcích Ve znečlštěném vnějším
prost edí.

Typ GP

7

HTK Gufero s prachovkou, hydro-
dynamickou Úpravou těsnicí plochy
a vlnovou Úpravou vnější plochy
se pouŽívá k utěsnění jednosměrně
se otáčejících hrídel pri jejich
zvyišeném obvodovém házení nebo
kmitání, se zvyišenou dilatací ÚIoŽné
d íry a k usnadněn í montáŽe u
za ízení pracujících Ve znečištěném
prost edí.

Typ GPDPV
GPDLV

3

HTK Gufero s vlnovou Úpravou vnější
plochy se pou Žívá k utěsněn í
otáčejících se hrídel u běŽny7ch
ko n stru kc í za ízení p racuj íc ích
V neznečištěném vnějším prost edí,
se zvyšenou dilatací ÚloŽné díry
a k usnadněnímontáŽe.

Typ GV

I

HTK Gufero s vlnovou Úpravou vnější
plochy a se sm íšenou hyd ro_
dynamickou Úpravou těsnicí plochy
se pouŽívá k utěsnění obousměrně
se otáčej ících h rídelŮ pri jejich
zvyišeném obvodovém házení nebo
kmltání, se zvyišenou dilatací ÚloŽné
díry, k usnadnění montáŽe u za ízení
pracuj ících Ve neznečištěném
vnějším prostredí.

Typ GDSV

4

HTK Gufero s prachovkou a vlnovou
Úpravou vnější plochy se pouŽívá
k utěsnění otáčejících se hrídelťt
u běŽnyich konstrukcí za ízení
pracujících Ve znečištěném vnějším
prost edí, se zvyšenou dilatací ÚloŽné
díry a k usnadnění montáŽe.

Typ GPV

9

HTK Gufero s prachovkou, s vlnovou
upravou vnější plochy a smíšenou
hydrodynamickou Úpravou těsnicí
plochy se pou Žívá k utěsněn í
obousměrně se otáčejÍcích hríde!
pri jejich zv šeném obvodovém
házení nebo kmitání, se zvyišenou
dilatací ÚloŽné díry, k usnadnění
montáŽe u za ízení pracujících
Ve znečištěném vnějším prostredí.

Typ GPDSV

5

HTK Gufero s hydrodynamickou
Úpravou těsnicí plochy se pouŽívá
k utěsnění jednosměrně se otá-
čejících hrídel pri jejich zvyišeném
obvodovém házení nebo kmitání
u běŽn ch konstru kcí zaYízenÍ
pracujícÍch V neznečištěném
prost ed í.

Typ GDL
GDP

10

HTK Gufero s prachovkou, částečnou
vlnovou a kovovou Úpravou vnější
plochy a smíšenou hydrodynamickou
Úpravou těsnicí plochy se pouŽívá k
utěsnění obousměrně se otáčejících
hrídelŮ pri jejich zvyšeném obvodo-
vém házenÍ nebo kmitání, se zvyiše-
nou dilatací ÚloŽné díry, k usnadnění
montáŽe u zaÍízení pracujících Ve
znečištěném vnějším prost edí a k
dosaŽení větší stabllity V ÚloŽném
otvoru.

Typ GPDSAV
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