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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest łożysko nośne hydrogeneratora z wahliwymi płytami panwiowymi  

i hydrostatycznym smarowaniem smarem płynnym, a znajdujące zastosowanie jako pionowe łożysko 
hydrogeneratora. 

Znane hydrostatyczne łożysko nośne hydrogeneratora posiada tuleję nośną osadzoną na obro-
towym jedno lub dwukierunkowym pionowym wale hydrogeneratora. Tuleja od dołu wyposażona jest 
w pierścień ślizgowy, współpracujący ślizgowo z zespołem wahliwych płyt panwiowych oddzielonych 
od siebie kołkami rozdzielczymi. Każda z wahliwych płyt panwiowych podparta jest zespołem sprężyn, 
umieszczonych na dnie wanny olejowej i posiada wgłębienie w kształcie koła albo w postaci obwodo-
wego rowka smarowania hydrostatycznego w kształcie koła o prostokątnym przekroju poprzecznym, 
który poprzez kanał smarowniczy połączony jest z przewodem zasilającym układu smarowania hydro-
statycznego. 

Znane z polskiego opisu patentowego nr P-354 846 nośne łożysko hydrogeneratora zawiera 
zespół wahliwych płyt panwiowych, z których każda posiada wgłębienie w postaci obwodowego rowka 
smarowania hydrostatycznego o kształcie wycinka pierścienia, a punkt przecięcia osi symetrii tego 
rowka pokrywa się ze środkiem wyporu hydrostatycznego filmu olejowego łożyska. 

Łożysko, według wynalazku, zawierające tuleję nośną osadzoną na pionowym wale hydrogene-
ratora, od dołu wyposażoną w pierścień ślizgowy, współpracujący ślizgowo z zespołem wahliwych płyt 
panwiowych oddzielonych od siebie kołkami rozdzielczymi, przy czym każda z płyt podparta jest ze-
społem sprężyn umieszczonych na dnie wanny olejowej i posiada wgłębienie, które poprzez kanał 
smarowniczy połączone jest z układem smarowania hydrostatycznego charakteryzuje się tym, że każ-
da wahliwa płyta panwiowa posiada dwa łukowate wgłębienia, które usytuowane są koncentrycznie 
względem siebie oraz względem osi wału hydrogeneratora. Wgłębienia połączone są oddzielnymi 
kanałami smarowniczymi ze znanym układem smarowania hydrostatycznego. 

Rozwiązanie, według wynalazku, dzięki zastosowaniu dwóch wgłębień do hydrostatycznego 
wyporu smaru płynnego zapewnia równoległe promieniowo utrzymywanie płyt panwiowych w stosun-
ku do pierścienia ślizgowego podczas rozruchu i zatrzymywania hydrogeneratora, niezależnie od 
punktu podparcia płyt. Ponadto dzięki łukowatemu kształtowi tych wgłębień oraz ich koncentrycznemu 
położeniu względem siebie i względem wału hydrogeneratora zapewnia także zmniejszenie zakłóceń 
w hydrodynamicznym filmie olejowym podczas roboczej prędkości obrotowej hydrogeneratora. 

Rozwiązanie, według wynalazku, uwidocznione jest w przykładowym wykonaniu na rysunku, na 
którym fig. 1 przedstawia schematycznie łożysko w przekroju poprzecznym, fig. 2 - widok zespołu płyt 
panwiowych, a fig 3 - wahliwą płytę panwiową w rzucie poziomym. 

Łożysko, według wynalazku, posiada tuleję nośną 1 osadzoną na pionowym wale 2 hydrogene-
ratora. Tuleja 1 od dołu wyposażona jest w pierścień ślizgowy 3, współpracujący z zespołem wahli-
wych płyt panwiowych 4 oddzielonych od siebie kołkami rozdzielczymi 5. Każda płyta panwiowa 4 
podparta jest zespołem sprężyn 6 umieszczonych na dnie wanny olejowej 7 oraz posiada dwa łuko-
wate wgłębienia 8, które poprzez oddzielne kanały smarownicze 9 są zasilane olejem ze znanego 
układu smarowania hydrostatycznego, nie uwidocznionego na rysunku. 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Łożysko nośne hydrogeneratora zawierające tuleję nośną osadzoną na pionowym wale hydro-
generatora, od dołu wyposażoną w pierścień ślizgowy, współpracujący ślizgowo z zespołem wahli-
wych płyt panwiowych oddzielonych od siebie kołkami rozdzielczymi, przy czym każda z płyt podparta 
jest zespołem sprężyn umieszczonych na dnie wanny olejowej i posiada wgłębienie, które poprzez 
kanał smarowniczy połączone jest z układem smarowania hydrostatycznego, znamienne tym, że 
każda wahliwa płyta panwiowa (4) posiada dwa łukowate wgłębienia (8), które usytuowane są koncen-
trycznie względem siebie oraz względem osi wału (2) hydrogeneratora i połączone są oddzielnymi 
kanałami smarowniczymi (9) ze znanym układem smarowania hydrostatycznego. 
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Rysunki 
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