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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest g owica pomiarowa do badania parametrów uszczelnie  z ciecz

ferromagnetyczn  dla wa ów obrotowych maszyn i urz dze , przeznaczonych do pracy w rodowisku 

cieczy. 

Znana z polskiego opisu patentowego nr P - 337 470 g owica pomiarowa do badania ci nienia 

przebicia uszczelnie  ferromagnetycznych wa ów obrotowych maszyn i urz dze  pracuj cych w ro-

dowisku gazowym zawiera wa ek u o yskowany w nieruchomej obudowie, wewn trz której utworzona 

jest przestrze  zamkni ta ograniczona z jednej strony uszczelnieniem pomocniczym, a z drugiej stro-

ny przez badane uszczelnienie ferromagnetyczne. Wn trze przestrzeni zamkni tej po czone jest 

przez zabudowane w cianie obudowy przy cze zasilaj ce z manometrem i ród em gazu o regulo-

wanym ci nieniu. Na ko cu wa ka wystaj cego z obudowy zamocowana jest tuleja z wielokraw dzio-

wymi wyst pami uszczelniaj cymi wykonanymi na cz ci jej d ugo ci. Tuleja ta obj ta jest przez 

wspó osiowy zespó  oprawy, z o ony z korpusu oprawy, pier cienia paramagnetycznego i tulei 

uszczelnienia, która obejmuje stref  z wyst pami uszczelniaj cymi, natomiast cz  tulei na d ugo ci

wspólnej z korpusem oprawy ma powierzchni  g adk  i tworzy wraz z tym korpusem obwodow

szczelin  zasilaj c , która po czona jest z wewn trzn  przestrzeni  zamkni t  ograniczon  uszczel-

nieniami badanym i pomocniczym. Nabiegunniki badanego uszczelnienia osadzone s  na elementach 

zespo u oprawy w taki sposób, e nabiegunnik sta y po czony jest spoczynkowo na korpusie oprawy, 

a nabiegunnik ruchomy suwliwie na tulei uszczelnienia, przy czym z nabiegunnikiem ruchomym po -

czony jest zespó  pokrywy, os aniaj cy badane uszczelnienie od czo a.

Znana z polskiego opisu patentowego nr P - 337 471 g owica pomiarowa do badania charakte-

rystyk tribologicznych oraz ci nienia przebicia uszczelnie  z ciecz  ferromagnetyczn  uszczelniaj -

cych wa y obrotowe pracuj ce w warunkach pró ni zawiera wa ek o yskowany w nieruchomej obu-

dowie i obj ty na jednym ko cu opraw  u o yskowan  wspó osiowo wzgl dem obudowy, która jest 

zamkni ta z jednej strony pokryw  a z drugiej strony badanym uszczelnieniem z ciecz  ferromagne-

tyczn . Ciecz ferromagnetyczna wype nia szczeliny utworzone mi dzy wymiennie zamocowan  na 

ko cu wa ka tulej  wielokraw dziow  a dwoma nabiegunnikami osadzonymi w oprawie i przedzielo-

nymi magnesem trwa ym. W ciance obudowy g owicy, poza stref  obj t  opraw  wykonany jest 

otwór przy cza zasilaj cego, które po czone jest ze ród em gazu o regulowanym ci nieniu. We-

wn trz obudowy, po obu stronach otworu zasilaj cego usytuowane s  pomocnicze uszczelnienia fer-

romagnetyczne, a utworzona w ten sposób przestrze  zamkni ta obudowy po czona jest przez wy-

konane w wa ku otwory poprzeczne i wzd u ny z przestrzeni  wewn trzn  oprawy, która po czona 

jest mechanicznie z d wigni  naciskaj c  na czujnik si y. G owica wyposa ona jest tak e w komory 

ch odz ce opasuj ce odpowiednio uszczelnienie badane i uszczelnienia pomocnicze, których wn trza 

po czone s  z instalacj  cieczy ch odz cej o regulowanej temperaturze. 

G owica pomiarowa, wed ug wynalazku, zawieraj ca wa ek ze wzd u nym otworem po czonym 

z otworem poprzecznym, a u o yskowany w nieruchomej obudowie i obj ty na jednym ko cu opraw

u o yskowan  wspó osiowo na zewn trz obudowy i zamkni t  z jednej strony pokryw  a z drugiej 

strony badanym uszczelnieniem z ciecz  ferromagnetyczn  wype niaj c  szczeliny utworzone mi dzy 

zamocowan  na ko cu wa ka tulej  wielokraw dziow  badanego uszczelnienia a dwoma jego nabie-

gunnikami osadzonymi w oprawie i przedzielonymi magnesem trwa ym oraz zawieraj ca przy cze 

po czone z jednej strony ze ród em gazu o regulowanym ci nieniu, a z drugiej strony z wewn trzn

przestrzeni  obudowy zamkni t  pomocniczymi uszczelnieniami z ciecz  ferromagnetyczn  i po -

czon  poprzez otwór poprzeczny ze wzd u nym otworem wa ka, ewentualnie zawieraj ca równie

czujnik si y sprz ony poprzez d wigni  z opraw  charakteryzuje si  tym, e zawiera elastyczn

membran , która zamocowana jest za pomoc  pier cienia dociskowego do tulei dystansowej osadzo-

nej na znanym wa ku g owicy, a w pokrywie wykonany jest otwór doprowadzaj cy uszczelnian  ciecz 

robocz . Ponadto membrana wykonana jest korzystnie z tworzywa elastomerowego. 

Rozwi zanie, wed ug wynalazku, dzi ki zastosowaniu elastycznej membrany umo liwia prost

i szybk  diagnostyk  uszczelnie  z ciecz  ferromagnetyczn  wa ów maszyn i urz dze  przeznaczo-

nych do pracy w warunkach rodowiska cieczy. Umo liwia ono wyznaczanie ci nienia przebicia 

uszczelnie  zarówno w stanie statycznym jak i w stanie dynamicznym równocze nie z charakterysty-

kami tribologicznymi tych uszczelnie .
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Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przyk adowym wykonaniu na rysunku, na którym fig. 1 

przedstawia g owic  w pó przekroju osiowym, fig. 2 - g owic  w pó przekroju poprzecznym wzd u  linii 

A-A, a fig. 3 - szczegó  badanego uszczelnienia. 

G owica pomiarowa, wed ug wynalazku, zawiera tulejow  obudow  1, która jest po czona  

z ko nierzem 2 przystosowanym do wspornikowego zamocowania g owicy do korpusu K stanowiska 

badawczego. Wewn trz obudowy 1 znajduje si  wa ek 3 osadzony obrotowo na o yskach tocznych 4.

Wolny koniec obudowy 1 obj ty jest opraw  5, zamocowan  na jej zewn trznej powierzchni za pomo-

c o ysk tocznych 6. Wystaj ca na zewn trz obudowy 1 oprawa 5 zamkni ta jest od czo a pokryw  7.

Wa ek 3 od strony ko nierza 2 zako czony jest czopem s u cym do po czenia go z nap dem ruchu 

obrotowego. Na drugim ko cu wa ka 3 wprowadzonego w przestrze  oprawy 5 osadzona jest tuleja 

wielokraw dziowa 8 badanego uszczelnienia. Tuleja 8 wspó pracuje poprzez szczeliny  z we-

wn trzn  powierzchni  pier cieniowych nabiegunników 9, 10 osadzonych w oprawie 5 i przedzielonych 

magnesem trwa ym 11 lub uk adem magnesów trwa ych, spolaryzowanych poosiowo. Szczeliny  wy-

pe nione s  ciecz  ferromagnetyczn  12 utrzymywan  si ami pola magnetycznego. W obudowie 1, bez-

po rednio przed opraw  5 zamocowany jest króciec przy cza zasilaj cego 13, po czonego ze ród em

gazu o regulowanym ci nieniu, nie uwidocznionym na rysunku. Wewn trz obudowy 1, po obu stronach 

otworu kró ca przy cza zasilaj cego 13, na wa ku 3 usytuowane s  pomocnicze uszczelnienia 14, 15

korzystnie z ciecz  ferromagnetyczn  o konstrukcji podobnej do konstrukcji badanego uszczelnienia. 

Wewn trzna przestrze  obudowy 1 zamkni ta pomocniczymi uszczelnieniami 14, 15 po czona jest 

poprzez poprzeczny otwór 16 wa ka 3 z jego wzd u nym otworem 17 wykonanym w osi tego wa ka 3

od jego czo a os oni tego pokryw  7. Na oprawie 5 oraz na obudowie 1 odpowiednio w strefie bada-

nego uszczelnienia 8, 9, 10, 11 z ciecz  12 i pomocniczych uszczelnie  14, 15 znajduj  si  pier cie-

niowe komory wymiany ciep a 18, 19. Komora wymiany ciep a 18 usytuowana w strefie badanego 

uszczelnienia 8, 9, 10, 11 w czona jest poprzez przy cze wlotowe 20 i wylotowe 21 w instalacj

obiegu cieczy ch odz cej o regulowanym nat eniu przep ywu zabudowan  w stanowisku badaw-

czym, natomiast komory wymiany ciep a 19 przypisane uszczelnieniom pomocniczym 14, 15 w czone 

s  poprzez przy cza 21, 23 w t  sam  lub oddzieln  instalacj  obiegu cieczy nie uwidocznion  na 

rysunku. Oprawa 5 poprzez d wigni  24 sprz ona jest z tensometrycznym czujnikiem si y 25. G owi-

ca zawiera ponadto tulej  dystansow  26, która osadzona jest na ko cu znanego wa ka 3 od strony 

pokrywy 7. Do tulei dystansowej 26 zamocowana jest za pomoc  pier cienia dociskowego 27 ela-

styczna membrana 28, wykonana z tworzywa elastomerowego, która dzieli zamkni t  przestrze  po-

krywy 7 na dwie cz ci. Pokrywa 7 z czo ow  os on  30 posiada otwór 31 doprowadzaj cy uszczel-

nian  ciecz robocz  29 do cz ci przestrzeni pokrywy 7 od strony os ony 30.

W stanie statycznym wa ka 3 g owicy przeprowadzane jest badanie ci nienia przebicia danego 

uszczelnienia 8, 9, 10, 11 z ciecz  ferromagnetyczn  12. Podczas pomiaru tego parametru, czynnik 

gazowy doprowadzony jest pod ci nieniem ze ród a gazu, nie uwidocznionego na rysunku, do 

wzd u nego otworu 17 wa ka 3 przez przy cze 13 i otwór poprzeczny 16 wa ka 3 i wywiera nacisk 

poprzez elastyczn  membran  28 na uszczelnian  ciecz robocz  29, wype niaj c  cz  przestrzeni 

pokrywy 7 od strony os ony 30. W przypadku zachowania szczelno ci przez badane uszczelnienie 8,

9, 10, 11 zachodzi równowaga warto ci ci nienia czynnika gazowego i ci nienia uszczelnianej cieczy 

roboczej 29, które to warto ci mierzone s  za pomoc  precyzyjnych czujników ci nienia. W momencie 

utraty szczelno ci przez badane uszczelnienie 8, 9, 10, 11 nast puje spadek ci nienia uszczelnianej 

cieczy roboczej 29, a jego warto  jest rejestrowana za pomoc  czujnika ci nienia instalowanego na 

czas pomiaru w otworze 31 pokrywy 7 i stanowi mierzon  warto  ci nienia przebicia, charakteryzuj -

c  dane uszczelnienie 8, 9, 10, 11 pod k tem jego zdolno ci uszczelniaj cych w okre lonych warun-

kach pracy. 

W stanie dynamicznym natomiast, przy obracaj cym si  wa ku 3 okre lany jest moment tarcia  

w badanym uszczelnieniu 8, 9, 10, 11 po rednio przez pomiar si y przekazywanej z oprawy 5 za po-

rednictwem d wigni 24 na tensometryczny czujnik si y 25. Równocze nie z wyznaczaniem momentu 

tarcia w badanym uszczelnieniu 8, 9, 10, 11 mo e by  dokonywany równie  pomiar ci nienia przebicia 

tego uszczelnienia 8, 9, 10, 11.
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Zastrze enia patentowe 

1. G owica pomiarowa do badania parametrów uszczelnie  z ciecz  ferromagnetyczn , zawie-

raj ca wa ek ze wzd u nym otworem po czonym z otworem poprzecznym, a u o yskowany w nieru-

chomej obudowie i obj ty na jednym ko cu opraw  u o yskowan  wspó osiowo na zewn trz obudowy 

i zamkni t  z jednej strony zespo em pokrywy, a z drugiej strony badanym uszczelnieniem z ciecz

ferromagnetyczn  wype niaj c  szczeliny utworzone mi dzy zamocowan  na ko cu wa ka tulej  wie-

lokraw dziow  badanego uszczelnienia a dwoma jego nabiegunnikami osadzonymi w oprawie i prze-

dzielonymi magnesem trwa ym oraz zawieraj ca przy cze po czone z jednej strony ze ród em gazu 

o regulowanym ci nieniu a z drugiej strony z wewn trzn  przestrzeni  obudowy zamkni t  pomocni-

czymi uszczelnieniami z ciecz  ferromagnetyczn  i po czon  poprzez otwór poprzeczny ze wzd u -

nym otworem wa ka, ewentualnie zawieraj ca równie  czujnik si y sprz ony poprzez d wigni

z opraw , znamienna tym, e zawiera elastyczn  membran  (28), która zamocowana jest za pomoc

pier cienia dociskowego (27) do tulei dystansowej (26) osadzonej na znanym wa ku (3) g owicy,  

a w pokrywie (7) wykonany jest otwór (31) doprowadzaj cy uszczelnian  ciecz robocz  (29).

2. G owica wed ug zastrz. 1, znamienna tym, e membrana (28) wykonana jest korzystnie  

z tworzywa elastomerowego. 

Wykaz oznacze  na rysunku 

1 - obudowa 

2 - ko nierz 

3 - wa ek 

4, 6 - o yska toczne 

5 - oprawa 

7 - pokrywa 

8 - tuleja wielokraw dziow

9, 10 - nabiegunniki 

11 - magnes trwa y

12 - ciecz ferromagnetyczna 

13 - przy cze zasilaj ce

14, 15 - pomocnicze uszczelnienia ferromagnetyczne 

16 - otwór poprzeczny 

17 - otwór wzd u ny

18, 19 - komory ch odz ce 

20, 22 - przy cza wlotowe 

21, 23 - przy cza wylotowe 

24 - d wignia 

25 - czujnik si y

26 - tuleja dystansowa 

27 - pier cie  dociskowy 

28 - membrana elastyczna 

29 - ciecz robocza 

30 - os ona

31 - otwór doprowadzaj cy ciecz robocz

K - korpus stanowiska badawczego 

 - szczelina z ciecz  ferromagnetyczn
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Rysunki 
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