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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest dwustronne uszczelnienie czołowe z dociskiem magnetycznym, 

stosowane do uszczelniania wałów w budowie pomp wirowych oraz w budowie aparatury chemicznej 
np. mieszalników, wirówek. Znane są z książki H.H. Buchtera „Industrial Sealing Technology", John 
Wiley&Sons, N.Y. 1979 str. 205 rys 2.41 rozwiązania uszczelnień czołowych z dociskiem magnetycz-
nym pierścieni ślizgowych. W tym przypadku jeden z pierścieni ślizgowych, najczęściej pierścień nie-
ruchomy osadzony w obudowie, stanowi magnes trwały spolaryzowany osiowo, który przyciąga pier-
ścień nośny z osadzonym w nim ruchomym pierścieniem ślizgowym, utrzymując wzajemny docisk 
pierścieni i tym samym zapewniając szczelność układu. 

Znane jest z polskiego opisu patentowego nr 182 996 ślizgowe uszczelnienie czołowe, służące 
do uszczelniania elementów maszyn i urządzeń o ruchu obrotowym. Uszczelnienie, zawierające ela-
styczny pierścień, osadzony w obudowie, charakteryzuje się tym, że uszczelniany wał zaopatrzony 
jest w odsądzenie, do którego czołowej powierzchni z jednej lub z obu stron przylegają wargi pierście-
nia uszczelniającego. Pomiędzy wargami pierścienia osadzony jest magnes trwały spolaryzowany 
promieniowo lub osiowo. 

Istota uszczelnienia według wynalazku, zawierającego wał z kołnierzem, pierścienie ślizgowe 
nieruchome, pierścienie ślizgowe ruchome i magnesy trwałe, polega na tym, że we wnękach wykona-
nych w pierścieniach ślizgowych ruchomych, umieszczonych na wale po obu stronach kołnierza, osa-
dzone są magnesy trwałe spolaryzowane osiowo i usytuowane względem siebie biegunami jedno-
imiennymi, natomiast w elementach obudowy znajdują się pierścienie ślizgowe nieruchome. Magnesy 
powodują odpychanie się wzajemne pierścieni ślizgowych ruchomych i jednoczesny docisk tych pier-
ścieni do pierścieni ślizgowych nieruchomych osadzonych w elementach obudowy. 

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku w półprzekroju 
wzdłużnym. 

Uszczelnienie składa się z dwóch pierścieni ślizgowych nieruchomych 1 osadzonych w elemen-
tach obudowy 2, dwóch pierścieni ślizgowych ruchomych 3 osadzonych na wale 4 po obu stronach 
kołnierza 5 oraz magnesów trwałych 6 spolaryzowanych osiowo umieszczonych we wnękach wyko-
nanych w pierścieniach 3. Pierścienie 3 korzystnie wykonane są z materiałów o niskim współczynniku 
tarcia, obracają się wraz z wałem i mają możliwość przesuwu wzdłużnego. Magnesy 6 umieszczone 
we wnękach pierścieni 3 usytuowane są względem siebie biegunami jednoimiennymi, powodując od-
pychanie się pierścieni 3 i jednocześnie ich docisk do pierścieni nieruchomych 1. 

Pierścienie ślizgowe 3 wyposażone są w gniazda, w których znajdują się pierścienie uszczelnia-
jące 7 typu „O". 

W warunkach eksploatacji uszczelnienia według wynalazku, wzajemny docisk pierścieni ślizgo-
wych ruchomych i nieruchomych tworzy pary cierne, które zapewniają szczelność układu. 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Dwustronne uszczelnienie czołowe z dociskiem magnetycznym zawierające wał z kołnierzem, 
pierścienie ślizgowe nieruchome, pierścienie ślizgowe ruchome i magnesy trwałe, znamienne tym, że 
we wnękach wykonanych w pierścieniach ślizgowych ruchomych (3), umieszczonych na wale (4) po 
obu stronach kołnierza (5), osadzone są magnesy trwałe (6) spolaryzowane osiowo i usytuowane 
względem siebie biegunami jednoimiennymi, natomiast w elementach obudowy (2) znajdują się pier-
ścienie ślizgowe nieruchome (1). 
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Rysunek 
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