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1. Mechanizm dynamicznego wyważania wirują-
cego elementu maszynowego, zawierający dwa jed-
nakowe, niezależnie łożyskowane na wyważanym 
wale zębate koła mas korekcyjnych, każde połączone 
przez przekładnię mechaniczną z siłownikiem sterują-
cym kąt środkowy położenia masy korekcyjnej wzglę-
dem wału, znamienny tym, że posiada zębate koło 
napędowe (2) zamocowane na wyważanym wale (1) 
między kołami mas korekcyjnych (7,8), o jednakowej 
z nimi średnicy podziałowej, zazębione po przeciw-
nych stronach wału (1) z dwoma kołami pośrednimi 
(3,4), z których każde osadzone jest przesuwnie na 
osi sprzęgającej (11,12) poprzez połączenie wpusto-
we z rowkiem wzdłużnym (13), natomiast koła mas 
korekcyjnych (7,8) zazębione są z kołami korekcyjny-
mi (5,6) z których każde osadzone jest obrotowo-
przesuwnie na osi sprzęgającej (11,12) poprzez połą-
czenie wpustowe z rowkiem śrubowym (14), przy 
czym obie osie sprzęgające (11,12) łożyskowane są 
obrotowo w nieruchomej obudowie (15) a ich końce 
połączone są z siłownikami liniowymi (16,17). 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest mechanizm dynamicznego wyważania wirującego elementu ma-

szynowego podczas pracy urządzenia, mocowany na wyważanym wale przykładowo turbiny parowej 
lub gazowej, silnika turbinowego, wału napędowego śruby okrętowej, sprężarki. 

Znane są mechanizmy do dynamicznego wyważania posiadające dwie mimośrodowe masy ko-
rekcyjne, niezależnie łożyskowane na wyważanym wale i przez przekładnię mechaniczną połączone 
z siłownikami sterującymi kąt środkowy położenia każdej z mas korekcyjnych względem wału. Jedno 
z takich rozwiązań -przedstawione amerykańskim opisem patentowym US 4,951,526 - zawiera dwa 
zębate koła mas korekcyjnych, z których każde połączone jest przez przekładnię zębatą i dwie prze-
kładnie ślimakowe z wirnikiem turbinki powietrznej. Wirniki łożyskowane po przeciwnych stronach wału 
na obwodzie wirującej obudowy mechanizmu napędzane są pneumatycznie, każdy z co najmniej 
dwóch, nieruchomych i przeciwnie skierowanych dysz, zasilanych sprężonym powietrzem przez zawo-
ry sterowane z układu regulacji. W zależności od parametrów drgań wału zasilana jest odpowiednia 
dysza wywołująca obrót wirnika a tym samym zmianę kąta środkowego położenia danej masy korek-
cyjnej w wymaganym kierunku i o odpowiednią wartość kąta środkowego. Określony dobór kątów 
środkowych obu mas korekcyjnych pozwala na zrównoważenie siły niewyważenia wału, zarówno co 
do kierunku jak i wartości. W innym mechanizmie, przedstawionym w polskim opisie zgłoszenia wyna-
lazku P-321102, wewnętrznie uzębione koła mas korekcyjnych łożyskowane są w wirującej obudowie 
i przemieszczane kątowo napędem od współosiowego z wałem cięgna. Cięgno przesuwane jest po-
osiowo siłownikiem elektromagnetycznym zwalniając zapadkę i włączając sprzęgło wybranej masy 
korekcyjnej, a ponad to wprowadzane jest w ruch obrotowy przez współosiowo zamocowany silnik 
krokowy. Moment obrotowy z cięgna przenoszony jest przez sprzęgło kłowe, przekładnię ślimakową 
i przekładnię zębatą stożkowo-walcową na wewnętrzne uzębienie koła masy korekcyjnej. Mechanizm 
według tego rozwiązania może być stosowany wyłącznie gdy możliwym jest jego współosiowa zabu-
dowa na końcu wyważanego wału. 

Mechanizm według wynalazku posiada zębate koło napędowe zamocowane na wyważanym 
wale między zębatymi kołami mas korekcyjnych. Koło napędowe o jednakowej z kołami mas korekcyj-
nych średnicy podziałowej zazębione jest po przeciwnych stronach wyważanego wału z dwoma koła-
mi pośrednimi, z których każde osadzone jest przesuwnie na osi sprzęgającej poprzez połączenie 
wpustowe z rowkiem wzdłużnym. Koła mas korekcyjnych zazębione są z kołami korekcyjnymi, z któ-
rych każde osadzone jest obrotowo-przesuwnie na osi sprzęgającej poprzez połączenie wpustowe 
z rowkiem śrubowym. Obie osie sprzęgające łożyskowane są obrotowo w nieruchomej obudowie a ich 
końce połączone są z siłownikami liniowymi. Przykładowo, siłownik liniowy stanowić może zespół 
silnika krokowego i przekładni śrubowej. Koła pośrednie i koła korekcyjne połączone są przez łożyska 
poosiowe z obudową. 

Rozwiązanie jest konstrukcyjnie proste, wszystkie elementy wywołujące zmianę kąta środkowe-
go położenia masy korekcyjnej względem wału nie uczestniczą w ruchu obrotowym wyważanego wa-
łu; oś sprzęgająca napędzana siłownikiem liniowym stanowi przekładnię krzywkową poosiową. Me-
chanizm może być zabudowany w dowolnym miejscu wyważanego wału. 

Wynalazek wyjaśniony jest opisem przykładowego wykonania mechanizmu pokazanego na ry-
sunku. Figura 1 rysunku przedstawia schemat kinematyczny mechanizmu a fig. 2 i 3 usytuowanie mas 
korekcyjnych w położeniu „zerowym” i w przykładowym położeniu wyważenia wału. 

Na wyważanym wale 1 urządzenia osadzona jest tulejowa piasta zębatego koła napędowego 2. 
Po obu stronach koła napędowego 2 na zewnętrznej powierzchni piasty łożyskowane są dwa zębate 
koła mas korekcyjnych 7 i 8 o jednakowej średnicy podziałowej. Każde z tych kół ma mimośrodowo 
usytuowaną masę korekcyjną 9 i 10. W obudowie 15 mechanizmu, po obu przeciwnych stronach wy-
ważanego wału 1 łożyskowane są obrotowo dwie osie sprzęgające 11 i 12. Z kołem napędowym 2 
zazębione są dwa koła pośrednie 3 i 4, osadzone przesuwnie na osiach sprzęgających 11 i 12 po-
przez połączenie wpustowe na rowku wzdłużnym 13. Koła mas korekcyjnych 7 i 8 zazębione są 
z kołami korekcyjnymi 5 i 6, z których każde osadzone jest obrotowo-przesuwnie na osi sprzęgającej 
11 i 12 poprzez połączenie wpustowe na rowku śrubowym 14. Końce osi sprzęgających 11 i 12 połą-
czone są z widełkami napędowymi siłowników liniowych 16 i 17. Koła pośrednie 3 i 4 oraz koła korek-
cyjne 5 i 6 połączone są przez łożyska poosiowe 18 z obudową 15. 
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Na fig. 2 przedstawione jest „zerowe” usytuowanie mas korekcyjnych 9 i 10, natomiast na fig. 3 
położenia mas korekcyjnych 9 i 10 przemieszczonych względem położenia „zerowego” odpowiednio 
o kąt środkowy +α i -β, które przy określonej prędkości obrotowej równoważą siłę niewyważenia F. 

Wyważenia dokonuje się na podstawie jednoczesnego pomiaru prędkości obrotowej i drgań 
bezwzględnych łożyska wału 1 lub drgań względnych wału w panwi łożyska. Czynność wyważania 
może być wykonywana automatycznie lub ręcznie. Wyważanie automatyczne wspomagane kompute-
rowo może być prowadzone według różnych sposobów. Jeden z nich realizuje algorytm wyrażony 
następującymi czynnościami: moduł automatycznej regulacji przyrządu pomiarowo-sterującego włącza 
siłownik liniowy 16 i kontrolując amplitudę doprowadza jej wartość do minimum. W sytuacji gdy wychy-
lenie masy 9 powoduje narastanie amplitudy kierunek ruchu siłownika liniowego 16 zostaje zmieniony 
na przeciwny i dokonuje się minimalizacji amplitudy drgań. Następnie czynności te zostają powtórzone 
dla drugiej masy korekcyjnej 10. Układ powtarza sekwencje rozkazów aż do uzyskania amplitudy 
drgań mniejszej od wartości dopuszczalnej. 

 
 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Mechanizm dynamicznego wyważania wirującego elementu maszynowego, zawierający dwa 
jednakowe, niezależnie łożyskowane na wyważanym wale zębate koła mas korekcyjnych, każde połą-
czone przez przekładnię mechaniczną z siłownikiem sterującym kąt środkowy położenia masy korek-
cyjnej względem wału, znamienny tym, że posiada zębate koło napędowe (2) zamocowane na wy-
ważanym wale (1) między kołami mas korekcyjnych (7,8), o jednakowej z nimi średnicy podziałowej, 
zazębione po przeciwnych stronach wału (1) z dwoma kołami pośrednimi (3,4), z których każde osa-
dzone jest przesuwnie na osi sprzęgającej (11,12) poprzez połączenie wpustowe z rowkiem wzdłuż-
nym (13), natomiast koła mas korekcyjnych (7,8) zazębione są z kołami korekcyjnymi (5,6) z których 
każde osadzone jest obrotowo-przesuwnie na osi sprzęgającej (11,12) poprzez połączenie wpustowe 
z rowkiem śrubowym (14), przy czym obie osie sprzęgające (11,12) łożyskowane są obrotowo w nie-
ruchomej obudowie (15) a ich końce połączone są z siłownikami liniowymi (16,17). 

2. Mechanizm według zastrz.1, znamienny tym, że koła pośrednie (3,4) i koła korekcyjne (5,6) 
połączone są przez łożyska poosiowe (18) z obudową (15). 
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Rysunki 
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