
 

Číslování  výkresů  PK   
 
 
5.1 Tvorba čísla výkresu PK a autodílů 
 

Číslo výkresu PK a autodílu má toto základní schéma: 
 
X X  – X X X – X X – X X….Y---------- prevedenie  zámku kružku   
         

      pořadové číslo 

            výška PK (autodílu) 

           průměr PK (autodílu) 

            provedení (druh) PK (autodílu) 
  
 
5.1.1 Provedení (druh) PK 

Kombinace dvou číslic pevně stanovených, kterými je určen druh 
PK včetně povrchové úpravy pracovní plochy – rozsah 10 – 99. 

Význam jednotlivých číselných kódů je uveden v následujícím 
seznamu: 
10 až 12    -  kroužek těsnicí pravoúhlý bez povrchové úpravy 

pracovní plochy (bez chrómu, molybdenu) 
13       - neobsazeno 
14              - kroužek těsnicí pravoúhlý s pracovní plochou 
chromovanou 
15       -     kroužek těsnicí pravoúhlý s pracovní plochou 
chromovanou do drážky 
16, 17        - kroužek těsnicí pravoúhlý s pracovní plochou 
s molybdenem 
18       - kroužek těsnicí pravoúhlý s pracovní plochou s jinou 
povrchovou úpravou 
19              - neobsazeno 
 
 
20 až 22    - kroužek těsnicí pololichoběžníkový a 

lichoběžníkový bez povrchové úpravy pracovní plochy 
(bez chromu, molybdenu) 

23       - neobsazeno 
24, 25        - kroužek těsnicí pololichoběžníkový a 

lichoběžníkový s pracovní plochou chromovanou 



26, 27        - kroužek těsnicí pololichoběžníkový a 
lichoběžníkový s pracovní plochou s molybdenem 

28              - kroužek těsnicí pololichoběžníkový a 
lichoběžníkový s pracovní plochou s jinou povrchovou 
úpravou  

29              - kroužek těsnicí pololichoběžníkový a 
lichoběžníkový ocelový buď s pracovní plochou 
nitridovanou nebo chromovanou nebo s molybdenem 

 
 
30 až 32    - kroužek těsnicí pravoúhlý s kuželovou pracovní 

plochou bez povrchové úpravy pracovní plochy (bez 
chromu, molybdenu) 

33       - neobsazeno 
34, 35       - kroužek těsnicí pravoúhlý s kuželovou pracovní 

plochou chromovanou 
36, 37       - kroužek těsnicí pravoúhlý s kuželovou pracovní 

plochou s molybdenem 
38             - kroužek těsnicí pravoúhlý s kuželovou pracovní 

plochou s jinou povrchovou úpravou 
39       - neobsazeno 
 

 
40 až 42    - kroužek stírací osazený i v kombinaci s kuželovou 

pracovní plochou (E, NN, NM podle ČSN ISO 6621-4) 
bez povrchové úpravy pracovní plochy (bez chromu, 
molybdenu) 

43       - neobsazeno 
44, 45        - kroužek stírací osazený i v kombinaci s kuželovou 

pracovní plochou (E, NN, NM podle ČSN ISO 6621-4). 
Pracovní plocha chromovaná 

46, 47        - kroužek stírací osazený i v kombinaci s kuželovou 
pracovní plochou (E, NN, NM podle ČSN ISO 6621-4). 
Pracovní plocha s molybdenem  

48              - kroužek stírací osazený i v kombinaci s kuželovou 
pracovní plochou (E, NN, NM podle ČSN ISO 6621-4) 
s jinou povrchovou úpravou pracovní plochy 

49              - neobsazeno 
 
 



50       - kroužek stírací s výřezy pravoúhlý 
51       - kroužek stírací s výřezy zkosený 
52       - kroužek stírací s výřezy zkosený střechovitě 
53       - neobsazeno 
54       - kroužek stírací s výřezy s pracovní plochou 
chromovanou 
55 až 59    - neobsazeno 

 
60       - kroužek stírací pravoúhlý se šroubovitým expandérem 
61       - kroužek stírací zkosený se šroubovitým expandérem 
62       - kroužek stírací zkosený střechovitě se šroubovitým 
expandérem 
63       - neobsazeno 
64, 65        - kroužek stírací se šroubovitým expandérem 

s pracovní plochou chromovanou 
66       - neobsazeno 
67       - kroužek stírací lamelový typ NIFLEX; MINIFLEX 
68       -  kroužek stírací lamelový typ VF 3, PC 98 
69       - kroužek stírací ocelový se šroubovitým expandérem 
s pracovní plochou  
                       nitridovanou 

 
70             - kroužek ocelový bez povrchové úpravy pracovní 
plochy (bez chrómu,  
   molybdenu, nitridu) 
71 až 73   -     neobsazeno 
74             -     kroužek ocelový s pracovní plochou chromovanou  
75             -     neobsazeno 
76             -     kroužek ocelový s pracovní plochou molybdenovou 
77 až 78   -     neobsazeno 
79             -     kroužek ocelový s pracovní plochou nitridovanou 
 
80 až 89   -neobsazeno 

 
90              - šroubovitý expandér pro kroužek stírací pravoúhlý 

se šroubovitým expandérem (viz 60) 
91       - šroubovitý expandér pro kroužek stírací zkosený se 

šroubovitým 
            expandérem (viz 61) 



92       -  šroubovitý expandér pro kroužek stírací zkosený 
střechovitě se šroubovitým  
                        expandérem (viz 62) 
93       - neobsazeno 
94, 95       - šroubovitý expandér pro kroužek stírací se 
šroubovitým expandérem  
                        s pracovní plochou chromovanou (viz 64, 65) 
96       - neobsazeno 
97       - pružina a lamela pro kroužek stírací lamelový (viz 67). 
Rozlišení lamely od  
                        pružiny se provede číslem, které označuje výšku 
PK 
98       - pružina a lamela pro kroužek stírací lamelový (viz 68). 
Rozlišení lamely od  
                        pružiny se provede číslem, které označuje výšku 
PK 
  (příklad – průměr PK = 75,5 mm, výška PK = 3 mm: 
   č.v. PK  - 68-075-30-01, 
   č.v. pružiny - 98-075-30-01, 
   č.v. lamely - 98-075-05-01   
99       - šroubovitý expandér pro kroužek stírací ocelový se 
šroubovitým expandérem  
                        s pracovní plochou nitridovanou 
NA       - určeno pro kooperační úpravu PK a ostatních výrobků 
NN       -   kooperační výroba v nástrojárně 
 
Druh autodílu 
 
00       - neobsazeno 
01       - autodíly osobní 
02       - autodíly nákladní 
03       -  autodíly pro traktory 
04 - neobsazeno 
05 -   výrobky oboru práce průmyslové povahy č. 550 řízené 

systémem MAX 
06 a 07      - neobsazeno 
08       - pístní kroužek – polotovar  
09       - přípravky pro mezivložky PK – vyráběné jako PK 



 
 
5.1.2 Průměr PK a autodílu 

Toto trojčíslí udává průměr PK takto: (příklad) 
 Ø 18 mm -   018 
 Ø 98,43 mm -   098 
 Ø 103,18 mm -   103 
U autodílů se uvede rovněž průměr dílu. U opěrné desky se uvede 
největší rozměr. 

  
 

5.1.3 Výška PK a autodílu 
Toto dvojčíslí udává výšku PK takto: (příklad) 
 výška 0,5 mm  -   05 
 výška 1 mm  -   10 
 výška 1,5 mm  -   15 
 výška 2,385 mm -   23 
 výška 3,947 mm -   39 
 výška 4 mm  -   40 
Pro výšku > 10 mm se uvede  00. 
U autodílů se uvede rovněž výška (délka) dílu. 
 

 
5.1.4 Pořadové číslo 

Řada čísel od 01 do 99 chronologicky řazená. Při jakékoliv změně 
v položkách provedení PK (autodílu), průměr PK (autodílu) a výška 
PK (autodílu) začíná tato řada 01. 

 
 
Prevedenie zámku krúžku 
 
P= zámek s čelním pojištěním  
Z= zámek s vnitřním pojištěním  
H= zámek háčkový  
T= rovné těsnící PK 


