
Loctite 5061 

Předem aplikované těsnění trubkových závitů typu Dri-Seal, další informace viz Utěsnění 

závitů, kapitola 4.  

Vlastnosti suchého materiálu 

Všechny níže popsané vlastnosti se vztahují k suchému, předem aplikovanému povlaku na 

součástech z pohledu končeného uživatele.  

  Typická hodnota  

Druh chemikálie Polyakrylát na bázi vodní emulze  

Vzhled měkký, suchý, světle modrý 

Typické vlastnosti předem aplikovaného materiálu  
Má atest dle DIN DIN 30660 

Oddíl Popis Výsledek  

4.4.2 
Zkouška těsnosti při 4.4 bar 10 min Bez 

netěsnosti  

4.4.3 
Zkouška zkrutem 45° na spoji Bez 

netěsnosti  

4.4.4 
Odolnost proti kondenzátu plynu Bez 

netěsnosti  

4.4.5 
Změna teploty 100 °C na PT a na -10 °C  Bez 

netěsnosti  

4.4.6 
Odolnost proti vibr. 20k Rev. při 

700ot./min. 

Bez 

netěsnosti  

4.4.7 
Odolnost vůči horké vodě (130°C 72 

hodin) 

Bez 

netěsnosti  

4.4.8 Odolnost vůči detektoru netěsnosti Vyhovuje 

4.4.9 Zkouška vytvrzení a snadnosti demontáže Vyhovuje 

Zkouška na roztržení při pokojové teplotě 

Tlak postupně zvyšován na 16 barů, pak udržen stálý 1 minutu. 

Zkušební postup: MIL-S-46163 A Tlakový přípravek (upravený)  

Zkušební vzorky: Šrouby a matice M10 

Materiály Tlak 

(Bar) 

Zkoušené 

množství  

Výsledky  

Černý šroub Matice z měkké oceli 16 15 Bez netěsnosti  

Dvojchroman zinku 16 15 Bez netěsnosti  

http://loctite.fast.de/wwdh/cz/book/i071ch04.htm
http://loctite.fast.de/wwdh/cz/book/i071ch04.htm


Fosforečnan zinku 16 15 Bez netěsnosti  

Nerezová ocel 16 15 Bez netěsnosti  

  

Poměr napětí z momentu Hodnota K (mazivost)  

Zkušební vzorky: Šrouby a matice M10 

Aplikovaný moment: 40 Nm 

Hodnota K 

Materiály Stav po dodání 5061 

Černý šroub Matice z měkké oceli 0,22 - 0.38 0,16 - 0,28 

Dvojchroman zinku 0,22 - 0.34 0,17 - 0,25 

Nerezová ocel 0,30 - 0.46 0,23 - 0,39 

Odolnost proti chemikáliím / rozpouštědlům  
Stárnutí za stanovených podmínek a vyzkoušeno při 22°C 

Zkušební postup: MIL-S-46163 A Tlakový přípravek 

(upravený)  

Materiál Černé šrouby z měkké oceli  

Rozpouštědlo Teplota Tlak 100 hod. 500 hod. 1000 

hod. 

Voda 90°C 4 bar Bez 

netěsnosti  

Bez 

netěsnosti  

Bez 

netěsnosti  

Motorový olej 150°C 4 bar Bez 

netěsnosti  

Bez 

netěsnosti  

Bez 

netěsnosti  
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TĚSNĚNÍ TRUBKOVÝCH 

ZÁVITŮ 

V nedokonalém světě mechanických konstrukcí se ví, že 

závitové trubkové spoje vyžadují dodatečné těsnící materiály. 



Loctite nabízí řadu náležitě vyzkoušených a osvědčených materiálů pro tento účel. 

[72] 

4.1 Těsnění závitů 

Těsnění v závitech zabraňuje úniku plynů a kapalin z trubkových spojů. Všechny tyto spoje se 

považují za dynamické působením vibrací, měnících se tlaků nebo měnících se teplot. 

4.1.1 Konstrukce závitů používané na celém světě 

 
Obr. 39: Závitový spoj s paralelními závity.  

 
Obr. 40: Spojení kuželového a válcového závitu.  

 

1. Standardní americký kuželový trubkový závit někdy uváděný také jako NPT - národní 

trubkový závit nebo jednoduše kuželový závit.  



 

2. Evropská řada má - vnitřní závit válcový a vnější kuželový.  

 

3. Americký standardní suchý těsný závit. Tato řada má stejný obecný tvar jako kuželové 

závity s výjimkou zkoseného profilu.  

 

4. Válcové závity podle Evropské i Americké normy - metrické nebo SAE.  
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4.1.2 Druhy těsnění  

 Nevytvrzující těsnící hmoty: jedna z nejstarších metod utěsnění šroubovité spáry. Jsou to 
pasty vyrobené z olejů a plnidel.  

 Výhody: Spoj namažou a spáru závitu ucpou, ale nezajišťují jej.  
 Nevýhody: Mohou být větším tlakem vytlačeny, mají malou odolnost proti rozpouštědlům a 

nejsou použitelné rovnoběžné válcové závity.  

 Těsnící hmoty s rozpouštědly: vysychající těsnící trubkové hmoty jsou také starou metodou 
těsnění trubkových spojů.  

 Výhody: zajišťují namazání a ucpou spáry a méně snadno se vytlačují.  
 Nevýhody: při vytvrzení se smrští odpařením rozpouštědla. Fitinky je třeba občas dotahovat, 

aby se vyplnil prázdný prostor. Zajišťují spoj pouze třením.  

 Těsnící páska PTFE: nejznámější je páska teflonová. Páska PTFE poskytuje zpočátku dobré 
utěsnění a odolává chemickému působení. Je to jediné organické těsnivo povolené u 
plynného kyslíku.  

 Výhody: Působí jako mazadlo, odolává rozpouštědlům.  
 Nevýhody: Maže závit i směrem ven, takže se fitinky mohou povolit. Dynamická zatížení 

mohou urychlovat "tečení", což po určité době způsobuje netěsnosti. Mazací účinek může 



vést až k přetažení, čímž se zvětšuje namáhání nebo dojde i k prasknutí spoje. Pásky PTFE 
jsou často zakázány u hydralických systémů, protože se trhají, takže ucpou otvory a způsobí 
vážné problémy v údržbě.  

  

Teflon® is a registered trademark of E.I. DuPont de Nemours Co., Inc.  

 Poddajné kovové těsnění: nejde v pravém slova smyslu o těsnivo. Konstruktéři často 
specifikují za sucha těsnící fitinky jako teoreticky nevyžadující těsnivo.  

 Výhody: konstrukce je efektivní u pečlivě opracovaných spojů.  
 Nevýhody: vysoké náklady na opracování a obtížně dosažitelná tolerance.  

 
Obr. 41: Loctite nabízí strojírenská těsniva pro závitové součásti.  
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Obr. 42: Loctite těsní bez ohledu na dotahovací moment. 

 Utěsnění trubkových závitů Loctite: Anaerobní těsnící materiály Loctite vytvrzují na 
nerozpustné houževnaté plastické hmoty vyplňující závity, které zabraňují netěsnostem bez 
ohledu na tlak nebo utahovací moment.  
 
Výhody: 



  spři montáži mažou,  
 těsní nezávisle na utahovacím momentu,  
 těsní tlaky až do roztržení trubky,  
 zajišťují definovaný demontážní moment i po letech,  
 nevytvrzují mimo spoj a snadno se očistí,  
 těsnění bez plnidel pro kriticky namáhané fitinky v hydraulice,  
 nejnižší náklady na utěsnění fitinky,  
 snadno se dávkují na výrobních linkách,  
 též výrobky pro předběžný povlak.  

Nevýhody: 

 nevhodné k těsnění kyslíku a silně oxidačních látek  
 nevhodné k těsnění při teplotách nad 200 °C,  
 nedoporučené pro těsnění potrubí s průměrem závitu nad M 80 (R 3")  

4.1.3 Hlavní faktory utěsnění závitů 

Již ve fázi konstrukce, při výběru těsniva, je třeba znát a porozumět mnoha vlivům působícím 

na trubkové spoje po dobu jejich životnosti. Těsniva musí být vybírána s ohledem na svoji 

spolehlivost a dlouhodobou jakost. Dnes již není přijatelné, aby ze zařízení unikal olej nebo 

jiné látky. Trubky musí těsnit při největších vibracích, chemickém působení i při deformacích 

vlivem tepla nebo tlaku. 

Únikové cesty vzniknou i u jinak správně opracovaných a smontovaných trubkových spojů. 

Tvoří se hlavně na nepravidelnostech povrchu na bocích závitu, a proto se vyžaduje, aby 

těsnivo mělo dobrou smáčivost a přizpůsobilo se dokonale povrchu. Velikost má také svoji 

důležitost: těsnivo pro fitinky s průměrem 8 mm nemusí fungovat u fitinků s průměrem 80 

mm. 
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Mnoho těsnících materiálů nevyplní zcela vnitřní prostor mezi závity. Těsní jen proto, že 

předpětí na bocích závitů je tak vysoké, že materiál je vtlačen do nerovností jejich povrchu. 

Závity se suchým těsněním fungují, jen když jsou silně a trvale stlačeny. Často však nelze 

dosáhnout a udržet takové předpětí, zejména u dynamických aplikací, a to ze tří důvodů:  

 Trubkové fitinky se musí polohovat do požadovaného směru kolen, ohybů nebo přístrojů, 
čemuž je nutno předpětí obětovat.  

 Vibrace vlivem tření opotřebí boky závitů až do jejich uvolnění. Tím jsou zranitelná především 
pružná spojení, jako jsou hydraulické hadice.  

 Relativní pohyb vytlačí těsnící pásku ze spoje.  

Anaerobní těsniva Loctite těsněnou spáru zcela vyplní. Správnou volbou těsniva se zajistí i 

dostatečná pevnost, což vyloučí relativní pohyb ve spoji, jeho opotřebení a vznik netěsností.  

4.1.4 Snadná montáž a demontáž  

Anaerobní těsniva Loctite lze nanášet jak ručně, tak i automatickými nebo poloautomatickými 

dávkovači. Přetok se setře nebo omyje.  



Tradiční trubkové těsnící hmoty jsou při montáži pomalé a obtížné. Kladou odpor 

utahovacímu momentu při vytvoření správného předpětí. Páska z PTFE vyžaduje zručnost, 

aby se zabránilo přetížení fitinek nebo odlitků.  

Těsnění trubkových závitů Loctite umožňují rychlou práci, nanášejí se přímo z balení nebo 

dávkovači. Při montáži rovnoběžných i kuželových závitových spojů se těsnivo nanáší jak na 

součást s vnějším tak i s vnitřním závitem. Anaerobní produkty vyplňují dokonale závity, 

takže nehrozí přetížení spoje přílišným přetažením. Těsniva Loctite umožňují také snadnou 

demontáž při budoucí údržbě, protože trubkové spoje nemohou korodovat a zadírat se. 

Vyplněnými závity neproniká vlhkost ani korozivní chemikálie. Všechna těsniva Loctite, i 

různých zajišťovacích pevností, umožňují demontáž s konvenčními nástroji.  
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4.1.5 Nekontaminují systém  

Všechna těsniva mohou někdy proniknout do vlastního potrubního systému. Páska PTFE je 

obzvláště nebezpečná pro hydraulické systémy, ve kterých jsou malé průtočné otvory. Přetoky 

anaerobního těsniva se naštěstí ve většině kapalinových systémů rozptýlí.  

4.1.6 Chemická odolnost  

Po vytvrzení těsniva Loctite odolávají většině průmyslových kapalin a plynů (viz tabulky 

odolnosti v Příloze). 

4.1.7 Neškodné životnímu prostředí 

Vytvrzená těsniva trubkových závitů Loctite nejsou jedovatá, a proto se často používají v 

průmyslu potravin a nápojů. Taková použití však podléhají národním předpisům, které je 

třeba vždy respektovat.  

4.1.8 Teplota  

Těsniva trubkových závitů Loctite uvedená v následujících výběrových tabulkách odolávají 

provozním teplotám od -55 °C do +150 °C (-65 °F do +300 °F). Krátké vystavení vyšším 

teplotám těsnící účinek nezhorší. 

Poznámka: Vyžadují-li okolnosti, aby těsnivo odolávalo teplotám nad 150 °C, použije se 

materiálů, jako je Loctite 272. Produkt 272 je k dostání na celém světě a je vhodný pro 

provozní teploty do 232 °C (450 °F). Doporučuje se ověřit zkouškou. Pro usnadnění 

demontáže ohřejte díly na 260 °C (500 °F).  

 


