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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest urz dzenie s u ce do pomiaru szczelno ci i wyznaczania charak-

terystyk tribologicznych lizgowych uszczelnie  czo owych. Urz dzenie umo liwia prowadzenie bada

równie  w warunkach generowania drga  poprzecznych uszczelnienia. 

W znanym urz dzeniu do badania lizgowych uszczelnie  czo owych przedstawionym w opisie 

polskiego zg oszenia wynalazku nr P-343384, obrotowy i sta y pier cie  uszczelniaj cy dociskane s

do siebie czo owo zamykaj c komor  wysokiego ci nienia, do której doprowadzany jest uszczelniany 

czynnik ciek y. Pier cie  obrotowy uszczelnienia umieszczony jest w dwucz ciowym uchwycie za-

mocowanym na ko cu wa u tak, e kraw dzie czo owej powierzchni lizgowej s  ods oni te, wystaj

poza koniec wa u. Osadzony w oprawie pier cie  sta y dociskany jest do pier cienia obrotowego przy 

pomocy zespo u docisku za po rednictwem tulei elastycznej. Na tulej  elastyczn  oddzia ywuje t ok 

po redni osadzony w gnie dzie p yty dociskowej, w którym wykonany jest kana  doprowadzaj cy 

czynnik uszczelniany. Nacisk na p yt  dociskow  wywo uje p ywaj cy t ok si ownika pneumatycznego, 

który oparty jest poprzez miernik si y o tyln  podpor  p yty. W kierunku prostopad ym do osi oprawa 

pier cienia sta ego po czona jest z trzpieniem wibratora. Urz dzenie wyposa one jest w wibrator, 

po czony z opraw  pier cienia sta ego i zamocowany do ramy w takim po o eniu, e o  jego trzpienia 

le y w lizgowej powierzchni uszczelnienia. Przy odpowiednio dobranej charakterystyce materia u tulei 

elastycznej rozwi zanie zapewnia wyrównanie docisku na lizgowej powierzchni uszczelnienia oraz 

badanie w warunkach wprowadzenia pier cienia sta ego w drgania poprzeczne, ukierunkowane  

w p aszczy nie powierzchni lizgowej. Opisane urz dzenie odwzorowuje prac  uszczelnienia obci -

onego czynnikiem od strony rednicy wewn trznej pier cieni uszczelniaj cych. 

Urz dzenie wed ug niniejszego wynalazku umo liwia badanie lizgowych uszczelnie  czo o-

wych z komor  czynnika po stronie rednicy zewn trznej pier cieni uszczelniaj cych. Z uwagi na lep-

sze warunki odprowadzania ciep a i korzystniejszy rozk ad si  dzia aj cych na pier cie  taki uk ad sto-

sowany jest najcz ciej. Rozwi zanie wed ug wynalazku ma konstrukcj  podobn  do powy ej opisa-

nego; zawiera ram  z zamocowanym na niej korpusem i u o yskowanym wa em, pier cie  obrotowy 

uszczelnienia osadzony oporowo na ko cu wa u, pier cie  sta y sztywno zabudowany w obudowie 

zamocowanej w tarczach przesuwnych wodzonych na prowadnicach równoleg ych do osi wa u, zespó

docisku oddzia ywuj cy na obudow  pier cienia sta ego w kierunku pier cienia obrotowego, a ponad 

to wyposa one jest w wibrator, po czony z obudow  i zamocowany do ramy w takim po o eniu, e o

jego trzpienia zasadniczo pokrywa si  ze lizgow  powierzchni  uszczelnienia. Istota rozwi zania

polega na tym, e lizgowa powierzchnia uszczelnienia usytuowana jest wzgl dem ko ca wa u po 

stronie jego o yskowania w korpusie a obudow  pier cienia sta ego stanowi tuleja obejmuj ca z ze-

wn trz oba pier cienie i wyznaczaj ca komor  wysokiego ci nienia, do której przez otwór zasilaj cy 

doprowadzany jest czynnik uszczelniany. Obudowa zawieszona jest z obu stron na dwóch tarczach 

przesuwnych za po rednictwem elementów spr ystych. Elementy spr yste zapewniaj  spr ysto- 

-elastyczne zamocowanie obudowy i przyk adowo stanowi  je mog czniki gumowe, spr yny meta-

lowe lub inne.

Korzystnym jest wykonanie z elementami spr ystymi w postaci rubowych spr yn bezko co-

wych, których zwoje na ko cach przechodz  w kszta t pier cieni i za których po rednictwem ka dy 

element spr ysty z jednej strony po czony jest z obudow  a z drugiej z tarcz  przesuwn .

Kolejne usprawnienie dotyczy uk adu doprowadzenia drga  z wibratora na obudow  pier cienia 

sta ego. Trzpie  wibratora po czony jest z obudow  za po rednictwem wide ek, obejmy i przegubów. 

Dwuprzegubowy uk ad kinematyczny zapewnia niewra liwo  docisku pier cieni na odchylenia osi 

trzpienia wibratora od p aszczyzny lizgowej powierzchni uszczelnienia. 

Wynalazek zobrazowany jest opisem przyk adowego urz dzenia pokazanego na rysunkach. Fi-

gura 1 przedstawia urz dzenie w przekroju osiowym a fig. 2 w widoku z boku. 

Badane uszczelnienie tworz  pier cie  obrotowy 1 i pier cie  sta y 4, przylegaj ce czo owo do 

siebie w p aszczy nie lizgowej P-P. Pier cie  obrotowy 1 osadzony jest przesuwnie na tulei 2 zamo-

cowanej na czopie ko cowym wa u 3. Docisk do pier cienia sta ego 4 wywo uje spr yna 5, obejmu-

j ca tulej  2 a ko cem oparta o p ytk  oporow  6, zamocowan rub  7 do powierzchni czo owej ko -

ca wa u 3. Pier cienie 1 i 4 uszczelnienia obejmuje tulejowa obudowa 8, przes oni ta od strony o y-

skowania wa u 3 pier cieniow  pokryw  oporow  13 a na drugim ko cu zamkni ta pokryw  10.  

W otwór obudowy 8 wci ni ty jest pier cie  sta y 4, poosiowe przylegaj cy do pokrywy oporowej 13  

a poprzez ko ek 9 zabezpieczony przed obrotem. Przez wykonany w pokrywie 10 otwór zasilaj cy 11 
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do komory wysokiego ci nienia 12 zamkni tej uszczelnieniem czo owym 1,4 doprowadzany jest czyn-

nik. W pokrywie oporowej 13 znajduje si  otwór 14 s u cy do odprowadzania przecieków z komory 

niskiego ci nienia 15. Obudowa 8 zawieszona jest mi dzy przesuwnymi tarczami 16 i 17 na elemen-

tach spr ystych 16, maj cych posta rubowych spr yn bezko cowych. Zwoje na ko cach prze-

chodz  w kszta t pier cieni za których po rednictwem ka dy element spr ysty 16 z jednej strony 

po czony jest z obudow  8, z pokryw  oporow  13 lub pokryw  10, a z drugiej z tarcz  przesuwn  16 

lub 17. Tarcze przesuwne 16 i 17 zamocowane s  suwliwie na prowadnicach 19, których ko ce

uchwycone s  w korpusie 20 i w podporze 34. Korpus 20 i podpora 34 zamocowane s  do ramy 33 

urz dzenia. Na obudowie 8 zaci ni ta jest obejma 21, która przez przeguby 22 po czona jest z wi-

de kami 23. Wide ki 23 przez kolejny przegub 24 zamocowane s  do trzpienia 25 wibratora. Ruch 

drgaj cy wibratora poprzez obudow  8 przekazywany jest na pier cie  sta y 4 uszczelnienia. Docisk 

pier cieni uszczelniaj cych 1 i 4 realizowany jest za pomoc  cylindra pneumatycznego 26 i nierucho-

mego t oka 27. Cylinder pneumatyczny 26 za po rednictwem wkr ta regulacyjnego 29 naciska na 

belk  oporow  28 po czon  ci gnami 30 z przesuwn  tarcz  17, która poprzez spr yn  16 oddzia-

ywuje na pokryw  oporow  13 i sta y pier cie  4 uszczelnienia. Oczywistym zamiennikiem pneuma-

tycznego zespo u docisku mo e by  mechanizm rubowy. Si a docisku mo e by  mierzona przy po-

mocy tensometrów naklejonych na belk  oporow  28. Wa  3 wprowadzany jest w ruch obrotowy przy 

pomocy silnika elektrycznego 31 i sprz g a 32. 

Zastrze enia patentowe 

1. Urz dzenie do pomiaru szczelno ci i wyznaczania charakterystyk tribologicznych lizgowych 

uszczelnie  czo owych, posiadaj ce: 

- ram , na której zamocowany jest korpus z u o yskowanym wa em,

- pier cie  obrotowy uszczelnienia, osadzony oporowo na ko cu wa u tak, e obie kraw dzie 

lizgowej powierzchni uszczelnienia s  ods oni te,

- pier cie  sta y uszczelnienia, sztywno osadzony w obudowie która zamocowana jest w tar-

czach przesuwnych na prowadnicach równoleg ych do osi wa u i umiejscawia pier cie  sta y uszczel-

nienia wspó osiowo z wa em,

- zespó  docisku oddzia ywuj cy na obudow  pier cienia sta ego w kierunku pier cienia obroto-

wego, a ponad to wyposa one w 

- wibrator, po czony z obudow  i zamocowany do ramy w takim po o eniu, e o  jego trzpienia 

zasadniczo pokrywa si  z p aszczyzn lizgowej powierzchni uszczelnienia, znamienne tym,

e powierzchnia uszczelnienia (P-P) usytuowana jest wzgl dem ko ca wa u (3) po stronie jego 

o yskowania w korpusie (20), a obudow  (8) pier cienia sta ego (4) stanowi tuleja obejmuj ca z ze-

wn trz oba pier cienie (1, 4) i wyznaczaj ca komor  wysokiego ci nienia (12), do której przez otwór 

zasilaj cy (11) doprowadzany jest czynnik uszczelniany, przy czym obudowa (8) zawieszona jest  

z obu stron na dwóch tarczach przesuwnych (17, 18) za po rednictwem elementów spr ystych (16). 

2. Urz dzenie wed ug zastrz. 1, znamienne tym, e elementy spr yste (16) maj  posta ru-

bowych spr yn bezko cowych, których zwoje na ko cach przechodz  w kszta t pier cieni za których 

po rednictwem ka dy element spr ysty (16) z jednej strony po czony jest z obudow  (8, 10, 13)  

a z drugiej z tarcz  przesuwn  (17, 18). 

3. Urz dzenie wed ug zastrz. 1, znamienne tym, e trzpie  wibratora (25) po czony jest z obu-

dow  (8) za po rednictwem wide ek (23), obejmy (21) i przegubów (22, 24). 

Wykaz oznacze  na rysunku 

1. pier cie  obrotowy 

2. tuleja 

3. wa

4. pier cie  sta y

5. spr yna

6. p ytka oporowa 

7. ruba 

8. obudowa 
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9. ko ek 

10. pokrywa 

11. otwór zasilaj cy 

12. komora wysokiego ci nienia 

13. pokrywa oporowa 

14. otwór w pokrywie 

15. komora niskiego ci nienia 

16. spr yna

17. tarcza przesuwna 

18. tarcza przesuwna 

19. prowadnica 

20. korpus 

21. obejma 

22. przegub 

23. wide ki

24. przegub 

25. trzpie  wibratora 

26. cylinder pneumatyczny 

27. t ok

28. belka oporowa 

29. wkr t regulacyjny 

30. ci gno 

31. silnik elektryczny 

32. sprz g o

33. rama 

34. podpora 

P-P powierzchnia lizgowa 
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Rysunki 
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