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Flexibilní systém těsnění, který je testován pro použití v 
zařízeních využívající jako teplonosné médium roztavenou 
fluoridovou sůl. Toto těsnění předpokládá úpravu profilů 
přírub spojovaných částí zařízení doplněním o vymezovací 
kroužek na vnitřní straně, či o dva vymezovací kroužky, 
na vnitřní i vnější straně tak, aby při aplikaci došlo již 
při působení nižších těsnících sil k deformaci vloženého 
expandovaného grafitu a tím k utěsnění prostoru mezi 
přírubami utěsňovaných částí zařízení, aniž by došlo k 
deformaci přírub samotných. Těsnícím elementem tohoto 
systému je expandovaný grafit se zvýšenou teplotní 
odolností. Vnitřní vymezovací kroužek slouží mimo jiné 
jako ochrana těsnícího elementu od přímého působení 
média. Vnější vymezovací kroužek může sloužit mimo jiné 
jako ochrana těsnícího elementu před oxidací v nejdelších 
časových intervalech.

Nízká hodnota minimálního tlaku a vysoká pevnost včetně 
vysoké tepelné a chemické odolnosti zaručuje univerzál-
nost nasazení na většinu parametrů od oblasti klasických 
„měkkých“ těsnění až po oblast kovových těsnění. 

Reference již více než 
20 let především na 
nejexponovanějších místech 
primárního a sekundárního 
okruhu jaderných elektráren 
typu VVER v ČR a SR, jako 
náhrada původního niklového 
těsnění. 

MITes HT®

MITes FS®

Těsnící kroužky z expandovaného grafitu s antiextruzními 
vlastnostmi s možností velmi přesně nastavit požadované 
těsnící charakteristiky v závislosti na provozních parame-
trech a na skutečných geometrických rozměrech kon-
strukčního těsnícího místa spolehlivě zabezpečují vysokou 
těsnost a provozní spolehlivost po dlouhou dobu provozu 
i při vysokém zatížení těsnění.
 

Těsnění je vyrobeno z vláknito-pryžového materiálu. 
Vyrábí se v libovolných tvarech a tloušťkách. Nejčastěji se 
používá pro utěsnění přírubových spojů na zařízení, které 
pracuje s vodou, nebo párou o nižších parametrech.

Plotr na výrobu plochých těsnění

MiHD®

MITes LP®

Dělené závitové kroužky z expandovaného grafitu slouží 
pro utěsnění závitových částí šroubů, svorníků apod. ve 
velmi stísněných místech a pro vysoké tlaky. Pro samotné 
utěsnění postačí prakticky sražená hrana výběhu závitu.

Jedná se o hřebenové těsnění, u kterého je navolen variabilní profil hřebene a tloušťka grafitové fólie tak, že nedojde k 
„prořezání“ hřebene fólií a tím k otlačení těsnicích ploch přírub a ani kovového hřebene. Vzájemná vazba těchto paramet-
rů umožňuje prakticky neomezený počet renovací těsnění, prostou výměnou grafitových folií požadované čistoty. Hřebeno-
vé těsnění je tvořeno nosnou kostrou z nerezové oceli a obložením z expandovaného grafitu.


