
Zkušenosti v pohybu

Řada ISC2
Inovativní standardní kazetová těsnění

Těsnicí řešení pro aplikace manipulace s kapalinami na hřídelích 
o průměru až 200 mm (8 in)
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Vyšší spolehlivost a nižší 
náklady na vlastnictví 
v univerzálním kazetovém 
těsnění
Řada ISC2 představuje kompletní sadu mechanických těsnění, 
která poskytují mimořádnou spolehlivost a standardizaci pro 
nejrůznější průmyslové aplikace a zařízení. 

Zlepšení provozní efektivity v celém 
zařízení

Na základě rozsáhlého globálního přezkumu požadavků 
na vybavení, očekávaného výkonu, provozních podmínek 
a osvědčených postupů jsou těsnění ISC2 nejvhodnějšími 
dostupnými univerzálními kazetovými těsněními. Zařízení, která 
standardizují těsnění ISC2, budou okamžitě těžit z menšího 
množství zásob, větší flexibility, rychlé dostupnosti, kratších 
prostojů a delší životnosti těsnění.

Těsnění řady ISC2 splňují všechny 
hlavní mezinárodní normy a jsou 
určena pro stovky modelů čerpadel 
světových výrobců.

Chraňte své zaměstnance; chraňte své 
životní prostředí

Těsnění ISC2 přispívají k zajištění bezpečného pracoviště 
a ochraně životního prostředí více než jakékoli jiné standardní 
kazetové těsnění. Jednotlivá těsnění mají funkční průchodky 
škrticí klapky, které chrání před netěsnostmi. Tlaková dvojitá 
těsnění zajišťují nulové emise z procesu. Vnější těsnění 
u dvojitých těsnění zvládne plné provozní podmínky, pokud 
by došlo k selhání vnitřního těsnění. Všechny plochy těsnění 
jsou dvojitě vyvážené pro normální a zpětný tlakový provoz.
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Těsnění ISC2 se intenzivně podílí na eliminaci možných příčin 
netěsnosti. Naše technologie řízení teploty pro toleranci 
chodu na sucho, robustní mechanismy pohonu čela těsnění, 
vysoce účinná bariérová cirkulace, pevná seřizovací zařízení 
a vysoce kvalitní materiály přispívají k prodloužení životnosti 
těsnění i při různých provozních podmínkách, provozu 
mimo zamýšlený účel a častém spouštění a zastavování. 
Těsnění ISC2 jsou schopna vydržet roky nepřetržitého, 
dlouhodobého provozu.

Se společností Flowserve nejste sami
Prostřednictvím naší sítě středisek rychlé reakce 
rozmístěných po celém světě představuje těsnicí vybavení 
ISC2 pouze jednu ze součástí závazku společnosti 
Flowserve snižovat celkové náklady na vlastnictví. K našemu 
těsnicímu vybavení patří i 24hodinová podpora, servis na 
místě, technická analýza, možnosti oprav těsnění, programy 
skladování na míru a včasné dodávky. 

Naším vrcholným projevem závazku vůči zákazníkům je 
program LifeCycle Advantage™, v němž těsnění ISC2 
dokonale zapadají do programů standardizace zásob 
a měřitelně zlepšují střední dobu mezi opravami (MTBR).

Těsnění ISC2 jsou k dispozici ve čtyřech 
základních konfiguracích
Zobrazeny jsou konstrukce pro těsnicí komory se 
standardním otvorem. K dispozici jsou zvětšené otvory 
a další velikosti těsnicích komor.

Jednoduché tlačné těsnění

Jednoduchý kovový vlnovec

Dvojité tlačné těsnění

Dvojitý kovový vlnovec
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Díky nejširšímu průmyslovému pokrytí 
mohou být těsnění ISC2 jedinými 
těsněními, která potřebujete.

Chemie – standardní a volitelné konstrukční materiály 
odolné proti korozi; vynikající výkonnost dvojitého těsnění 
v nebezpečných a toxických kapalinách

Petrochemie – geometrie tlačného a vlnovcového těsnění 
navržená pro širokou škálu velikostí zařízení a provozních 
podmínek usnadňuje standardizaci konstrukce v rámci celého 
závodu

Zpracování kukuřice – pohonné mechanismy snášejí 
vysoký, na viskozitě závislý točivý moment a lepkavé kapaliny; 
vysoké bariérové průtoky zlepšují chlazení duálního těsnění

Biopaliva – úsporné konstrukce jsou univerzální pro různé 
typy provozu; instalace kazety je snadná a je prvním krokem 
ke spolehlivosti

Buničina a papír – dovybavení čerpadel s větším počtem 
těsnění výrazně snižuje netěsnosti a spotřebu vody; pružiny 
umístěné mimo procesní kapalinu zabraňují ucpávání

Voda a odpadní voda – jednoduchá, ale robustní tlačná 
kazetová těsnění jsou ideální pro nákladově efektivní utěsnění; 
certifikováno podle norem NSF International pro pitnou vodu

Těsnění řady ISC2 jsou úspěšná v nejrůznějších 
průmyslových odvětvích a aplikacích

Těžba – tlačná těsnění si poradí s lehkými pevnými látkami až 
do 10 % hmotnosti díky tvrdým těsnicím plochách; hladká 
geometrie snižuje možnost eroze

Energetika – jednoduchá těsnění s volitelným cirkulačním 
zařízením zajišťují hospodárné utěsnění teplé vody 
u kondenzačních a oběhových čerpadel

Vykládací terminály – řízení teploty těsnicí plochy přežije 
krátkodobé běhy na sucho i dávkové procesy
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Průmyslové standardy, které splňujeme

API 682 / ISO 21049
Standardní těsnění ISC2 překonávají všechny požadavky na 
kvalifikační zkoušky pro těsnění typu A a B, uspořádání 1, 2 
a 3 podle požadavků normy API 682 / ISO 21049. Všechny 
konstrukční požadavky pro provoz kategorie 1 a 2 splňují 
těsnění ISC2-682, která jsou vybavena pilotními vývodkami bez 
drážek, silnými objímkami, nastavovacími deskami a mnoha 
dalšími prvky. Těsnění ISC2-682 pomohou zařízením sladit 
své standardizační programy s nejkomplexnějším standardem 
osvědčených postupů v oboru těsnění.

NSF / ANSI / CAN 61
Tlačná těsnění ISC2-PX-61 splňují přísný 
proces hodnocení NSF International a jsou 
certifikována podle norem NSF / ANSI / 
CAN 61 a NSF / ANSI 372 pro aplikace, které 
se týkají pitné vody od zdroje až po kohoutek.

Certifikace NSF se vztahují na všechny smáčené součásti 
a ukazují, jak těsnění ISC2-PX-61 splňují regulační požadavky na 
kvalitu pitné vody, což dává obcím a spotřebitelům vody jistotu 
bezpečného výběru a provozu těsnění.

• ABS

• Ahlstrom

• Allis-Chalmers

• Arai

• Aurora

• CPC

• Dean

• Deming

• Durco

• Ebara

• Flowserve

• Floway

• Furukawa

• Fybroc

• Gorman-Rupp

• Goulds/ITT

• IDP

• Johnston

• KSB

• Kubota

• LaBour

• Lawrence 

• Malhaty

• Masuda

• Moyno

• Netzsch

• Nishigaki

• Pacific

• Peerless

• Robuschi

• Ruhrpumpen

• Scanpump

• Shin Nippon

• Shinryo

• SIHI

• Sulzer

• Taiheiyo

• Torishima

• Union

• United

• Viking

• Warren

• Weir

• Wilson-Snyder

• Worthington

Pro většinu vašich čerpacích zařízení 
jsou k dispozici předem zkonstruovaná 
těsnění ISC2, včetně přizpůsobených 
řešení, která řeší jedinečné potřeby 
konkrétního zařízení.
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Bezpečnou izolaci zajišťuje 
nekompromisní pouzdro 
škrticí klapky

Velmi pevné uhlíkové pouzdro na 
atmosférické straně jednoduchých těsnění 
poskytuje dodatečnou míru bezpečnosti 
a spolehlivosti v nepravděpodobném 
případě selhání těsnění. Procesní únik 
je odváděn do odtoku pro bezpečnou 
manipulaci a likvidaci. 

Tolerance případů chodu na sucho díky 
naší exkluzivní technologii řízení teploty 

Tepelně vodivý a mechanicky vyhovující grafitový materiál 
výrazně zlepšuje přenos tepla mezi rotující těsnicí plochou 
z karbidu křemíku a objímkou. Objímka funguje jako chladič, 
snižuje provozní teploty těsnicí plochy a transformuje škodlivé 
faktory, které způsobují kavitaci a chod na sucho na vysoce 
spolehlivé instalace.

Pokročilé konstrukční vlastnosti těsnění ISC2 umožňují 
vynikající spolehlivost rotačních zařízení

Robustní hnací mechanismy zajišťují 
vysoké zatížení točivým momentem při 
nízkém namáhání těsnicí plochy.

Hnací čepy se čtvercovou hlavou se samočinně vyrovnávají 
s plochami těsnění a rozkládají tak momentové zatížení 
rovnoměrně po celé ploše namísto bodového zatížení 
s vysokým namáháním, čímž se snižuje počet prasklin na 
plochách těsnění. Schopnost těsnění ISC2 přenášet krouticí 
moment je třikrát vyšší než u podobných konkurenčních 
těsnění.

Jednoduché stacionární 
tlačné těsnění ISC2

rotační plocha 
z karbidu křemíku

grafitové 
těsnění

čep se čtvercovou 
hlavou

karbonová 
stacionární 

plocha

objímka
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Konstrukční materiály
Kovové díly  Nerezová ocel 316, slitina C-276, slitina 20, 

titan

Těsnicí plochy  Prémiová pryskyřice vs. slinutý karbid křemíku

  Slinutý karbid křemíku vs. slinutý karbid 
křemíku 

 Prémiová pryskyřice vs. karbid wolframu

 Karbid wolframu vs. slinutý karbid křemíku

Kovový vlnovec  Slitina C-276

Elastomery  Fluoroelastomer, perfluoroelastomer, EPDM, 
TFE-propylen

Pružiny Slitina C-276

Stavěcí šrouby Nerezová ocel 17-4 H900

Provozní parametry 
Tlak 

Tlačné těsnění  0 až 20,6 bar (300 psig)

Kovové vlnovcové těsnění 0 až 13,8 bar (200 psig)

Teplota  –40 °C až 204 °C (–40 °F až 400 °F)

Maximální rychlost  3 600 ot/min nebo 23 m/s (75 fps)

Těsnicí komora  ASME B-73, EN 12756,

Specifikace  JIS, ISO 3069, API 682

Velikost hřídele

Tlačné těsnění  25 až 200 mm (1 až 8 in)

Kovové vlnovcové těsnění  25 až 95 mm (1 až 3,75 palce)

Dvojité rotační kovové 
vlnovcové těsnění ISC2

Vylepšená cirkulace dvojité 
těsnicí bariéry podporuje 
chod za studena. 

Odvádění tepla generovaného těsněním 
a cirkulace čisté bariérové kapaliny jsou 
základními složkami úspěšného provozu 
dvojitého těsnění. Dvojitá těsnění ISC2 
obsahují optimalizovanou funkci cirkulace, 
včetně pokročilé konstrukce spirálové 
drážky, která výrazně zvyšuje průtok 
bariérové kapaliny.

Tvrdé stavěcí šrouby se silněji zakusují, 
aby lépe držely.

Stavěcí šrouby hnací objímky z nerezové oceli 17-4 H900 
bezpečně upevní hřídel nebo pouzdro čerpadla a zajistí 
pouzdro kazety na místě. Možnost zadření hřídele nebo hnací 
objímky je výrazně omezena v případě, že by bylo nutné 
těsnění demontovat.

Nejodolnější kovové vlnovce v oboru 
jsou větší a lepší

Kovové vlnovce svařované na hranách z materiálu Alloy 
C-276 se dobře hodí pro širokou škálu chemických prostředí 
ve velikostech těsnění až do 95 mm (3,750 palce). Rotační 
vlnovce mají samočisticí účinek a jsou preferovaným řešením 
pro vysoce korozivní provozy, kde je obzvláště důležité 
zamezit zadření těsnicí plochy.
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Společnost Flowserve Corporation si vybudovala vedoucí postavení v oblasti navrhování a výroby v rámci 
svých produktů. Při správném výběru je produkt společnosti Flowserve navržen tak, aby bezpečně plnil 
zamýšlenou funkci po celou dobu své životnosti. Kupující nebo uživatel produktů Flowserve by si však měl 
být vědom toho, že produkty Flowserve mohou být používány v  mnoha aplikacích v  nejrůznějších 
podmínkách průmyslového provozu. Přestože společnost Flowserve může poskytnout obecné pokyny, 
nemůže poskytnout konkrétní údaje a varování pro všechny možné aplikace. Kupující/uživatel proto musí 
převzít konečnou odpovědnost za správnou velikost a výběr, instalaci, provoz a údržbu produktů Flowserve. 
Kupující/uživatel by si měl přečíst a  pochopit návod k  instalaci přiložený k  produktu a  proškolit své 
zaměstnance a dodavatele v bezpečném používání produktů Flowserve v souvislosti s konkrétní aplikací.

Přestože se informace a specifikace obsažené v této literatuře považují za přesné, jsou poskytovány pouze 
pro informativní účely a neměly by být považovány za certifikované nebo za záruku uspokojivých výsledků, 
pokud se na ně budete spoléhat. Nic z toho, co je zde obsaženo, nelze vykládat jako záruku, výslovnou nebo 
předpokládanou, týkající se jakýchkoli záležitostí v  souvislosti s  tímto produktem. Vzhledem k  tomu, že 
společnost Flowserve neustále zlepšuje a modernizuje konstrukci svých výrobků, mohou se specifikace, 
rozměry a  informace zde obsažené změnit bez předchozího upozornění. V  případě jakýchkoli otázek 
týkajících se těchto ustanovení by se měl kupující/uživatel obrátit na společnost Flowserve Corporation 
v kterékoli její provozovně nebo kanceláři po celém světě.

©  2022 Flowserve Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje registrované 
i neregistrované ochranné známky společnosti Flowserve Corporation. Názvy jiných společností, produktů 
nebo služeb mohou být ochrannými známkami nebo značkami služeb příslušných společností.

Sídlo
Flowserve Corporation
5215 North O’Connor Blvd.
Suite 2300
Irving, Texas 75039-5421 USA
Telefon: +1 937 890 5839

USA a Kanada
Kalamazoo, Michigan USA
Telefon: +1 269 381 2650

Evropa, Střední východ, Afrika
Etten-Leur, Nizozemsko
Telefon: +31 765 028 200

Asie a Tichomoří
Singapur
Telefon: +65 6544 6800

Latinská Amerika
Mexico City
Telefon: +52 55 5567 7170


