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ROTARY SHAFT SEALS ROTARY SHAFT SEALS

Technical information

Radial shaft seal (only RSS) serves to seal the rotary instrument parts. It consists of rubber rings, hardened sheet 
metal ring and pull springs twisted into a ring. 

Basic terms (according to Standards DIN 3761)

WA Shape
It is possible to overcome heat expansion and greater roughness of holes due to the elastic rub-
ber outer coat. 
This avoids corrosion on the front surface. Upon more frequent change of seals, you prevent 
damaging the hole of storing the seal. Determined for sealing gas or thin liquid agents. 

WB Shape
A metal frame for easy pressing. A tighter hole storage tolerance is requested, so that sealing on 
the outer coat is reached. 

WC Shape
A metal frame with a reinforcement cap (bowl). Sealing and assembly is the same as for WB. It is 
especially used for heavy operational conditions and for greater dimensions. It is not sensitive to 
assembly errors due to the reinforcement cap. 
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HŘIDELOVÉ TĚSNĚNÍ HŘIDELOVÉ TĚSNĚNÍ

Technické informace

Radiální hřídelový těsnicí kroužek (dále jen HTK) slouží k utěsnění rotačních strojních dílů. Skládá se z gumového 
kroužku, výztužného plechového kroužku a tažné pružiny stočené do kroužku.

Základní pojmy (podle normy DIN 3761)

Tvar WA
Elastickým gumovým vnějším pláštěm lze překonat tepelnou roztažnost a větší drsnost díry. Ne-
dochází ke korozi na lícové ploše. Při častější výměně těsnění se zabrání poškození díry uložení 
těsnění. Určeno k utěsnění plynných nebo řídkých tekutých médií.

Tvar WB
Kovová kostra pro lehké zalisování. Požaduje se těsnější tolerance díry uložení, aby se dosáhlo 
utěsnění na vnějším plášti.

Tvar WC
Kovová kostra s výztužnou čepičkou (miskou). Utěsnění a montáž jako u WB. Používá se obzvláště 
pro těžké provozní podmínky a pro větší rozměry. Díky vyztužené čepičce je necitlivé na montážní 
chyby.
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Radiální hřídelový těsnicí kroužek (dále jen HTK) slouží k utěsnění rotačních strojních dílů. Skládá se 
z gumového kroužku, výztužného plechového kroužku a tažné pružiny stočené do kroužku.

Základní pojmy (podle normy DIN 3761)

Tvar WA
Elastickým gumovým vnějším pláštěm lze překonat tepelnou roztažnost a větší drsnost díry.
Nedochází ke korozi na lícové ploše. Při častější výměně těsnění se zabrání poškození díry
uložení těsnění. Určeno k utěsnění plynných nebo řídkých tekutých médií.

Tvar WB
Kovová kostra pro lehké zalisování. Požaduje se těsnější tolerance díry uložení, aby se do-
sáhlo utěsnění na vnějším plášti.

Tvar WC
Kovová kostra s výztužnou čepičkou (miskou). Utěsnění a montáž jako u WB. Používá se 
obzvláště pro těžké provozní podmínky a pro větší rozměry. Díky vyztužené čepičce je necit-
livé na montážní chyby.
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Outer surface
Front shrinkage
Front surface
Stretch
Securing (fixing)
Membrane surface (outer)
Pull spring
Spring groove
Ring securing the spring
Touch surface (front side)
Sealing lip
Surface of sealing edge

Outer coat
Shrinking of bottom
Remains from pressing
Bottom surface
Reinforcement ring
Bottom coat
Membrane
Membrane surface (inner)
Inner surface (bottom side)
Surface of protective lip
Touch surface (bottom side)
Sealing edge
Line of impact of spring
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