
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209307 
RZECZPOSPOLITA 

POLSKA 

 

Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej 

(21) Numer zgłoszenia: 376186 
 
 
 
(22) Data zgłoszenia: 14.07.2005 
 

(13)  B1 
(51) Int.Cl. 
F16J 15/54 (2006.01) 

(54) Dwustopniowe uszczelnienie wału 

(43) Zgłoszenie ogłoszono: 

22.01.2007 BUP 02/07 
 
 
 

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 

31.08.2011 WUP 08/11 

(73) Uprawniony z patentu: 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL 
 
 

(72) Twórca(y) wynalazku: 

WŁODZIMIERZ OCHOŃSKI, Kraków, PL 
 
 

(74) Pełnomocnik: 

rzecz. pat. Elżbieta Postołek 

  

PL
  2

09
30

7 
 B

1 

 



 PL 209 307 B1 2 

Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest dwustopniowe uszczelnienie wału, stosowane zwłaszcza przy 

uszczelnianiu wałów obrotowych maszyn i urządzeń, takich jak pompy wirowe i mieszalniki. 
Znane jest z amerykańskiego opisu patentowego nr US 4328973 dwustopniowe uszczelnienie 

wału, złożone z uszczelnienia dławnicowego ze szczeliwem miękkim, zawierające pakiet pierścieni 
uszczelniających, umieszczonych w komorze dławnicowej i dociśniętych sprężyną śrubową oraz  
z ustawionego szeregowo za nim uszczelnienia czołowego, złożonego z dwóch pierścieni ślizgowych - 
jednego umieszczonego w pokrywie i drugiego osadzonego na wale. 

Znane jest także z książki pt. „Handbuch Dichtungspraxis", pod redakcją W. Tietze, wydawnic-
two Vulkan Verlag, Essen, 2003 rok, str. 612, rys. 101, dwustopniowe uszczelnienie wału, złożone  
z uszczelnienia czołowego i ustawionego szeregowo za nim uszczelnienia z cieczą magnetyczną, 
umieszczonego w dodatkowej pokrywie. Ponadto znane jest ze zgłoszenia wynalazku nr P-347607 
uszczelnienie dławnicowe wału, które składa się z pakietu pierścieni uszczelniających umieszczonych 
w komorze dławnicowej i dociśniętych dławikiem. Pomiędzy pierścieniami uszczelniającymi oraz na 
dnie komory umieszczone są nabiegunniki w postaci pierścieni z występami uszczelniającymi. 
Uszczelnienie dławnicowe wyposażone jest ponadto w co najmniej jeden magnes trwały spolaryzo-
wany promieniowo, usytuowany pomiędzy dwoma nabiegunnikami. W powstałych szczelinach pomię-
dzy występami uszczelniającymi nabiegunników, a powierzchnią wału oraz w szczelinach pomiędzy 
powierzchnią wewnętrzną magnesu, a powierzchnią wału znajduje się ciecz magnetyczna utrzymy-
wana w nich siłami pola magnetycznego. 

Istotą dwustopniowego uszczelnienia wału, złożonego z pakietu pierścieni uszczelniających, 
umieszczonych w komorze dławnicowej i dociśniętych dławikiem jest to, że w komorze dławnicowej od 
strony dławika albo w wytoczeniu dławika od strony wału, umieszczony jest pierścieniowy magnes 
trwały spolaryzowany osiowo lub promieniowo i wielokrawędziowy nabiegunnik. Dławik wyposażony 
jest w występy uszczelniające wykonane na jego wewnętrznej walcowej powierzchni, zaś w szczeli-
nach pierścieniowych utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi nabiegunników, a wałem 
znajduje się ciecz magnetyczna. 

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 i 3 przedstawia w półprze-
kroju osiowym uszczelnienie z magnesem trwałym spolaryzowanym osiowo, a fig. 2 i 4 - uszczelnienie 
z magnesem trwałym spolaryzowanym promieniowo. 

Uszczelnienie (fig. 1 i 2) zawiera obudowę 1, z wykonaną w niej komorą dławnicową, wewnątrz 
której umieszczony jest pakiet, złożony z czterech pierścieni uszczelniających 2, wielokrawędziowy 
nabiegunnik 3 oraz magnes trwały 4 spolaryzowany osiowo (fig. 1) lub promieniowo (fig. 2), dociśnię-
tych dławikiem 5. W gnieździe, wykonanym w nabiegunniku 3 od strony obudowy 1, umieszczony jest 
pierścień uszczelniający 6 typu „O". 

W drugiej wersji rozwiązania (fig. 3 i 4) w komorze dławnicowej umieszczony jest pakiet, złożo-
ny z czterech pierścieni uszczelniających 2, które dociśnięte są dławikiem 5. W wytoczeniu dławika 5, 
usytuowanym od strony wału 7, umieszczony jest magnes trwały 4 spolaryzowany osiowo (fig. 3) lub 
promieniowo (fig. 4) oraz wielokrawędziowy nabiegunnik 3. 

W obu wersjach uszczelnienia dławik 5 wyposażony jest w występy uszczelniające, usytuowane 
na jego wewnętrznej walcowej powierzchni, które pełnią funkcję drugiego nabiegunnika. W szczeli-
nach pierścieniowych δ, utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi nabiegunników, a po-
wierzchnią wału 7 znajduje się ciecz magnetyczna 8. W gnieździe, wykonanym w nabiegunniku 3 od 
strony dławika 5, umieszczony jest pierścień uszczelniający 6 typu „O". 

Zamknięte obwody magnetyczne utworzone są przez dławik 5, magnes 4, nabiegunnik 3, ciecz 
magnetyczną 8 oraz wał 7. 

W warunkach eksploatacji uszczelnienia wału podstawową funkcję uszczelniającą spełnia 
uszczelnienie dławnicowe ze szczeliwem miękkim w postaci pakietu pierścieni uszczelniających 2, zaś 
ewentualne przecieki czynnika uszczelniającego z dławnicy, zatrzymywane są przez uszczelnienie  
z cieczą magnetyczną 8. 
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Dwustopniowe uszczelnienie wału, złożone z pakietu pierścieni uszczelniających, umiesz-
czonych w komorze dławnicowej i dociśniętych dławikiem, zawierające magnes trwały oraz ciecz ma-
gnetyczną, znamienne tym, że w komorze dławnicowej od strony dławika (5) umieszczony jest ma-
gnes trwały (4) spolaryzowany osiowo lub promieniowo i wielokrawędziowy nabiegunnik (3), przy 
czym dławik (5) wyposażony jest w występy uszczelniające wykonane na jego wewnętrznej walcowej 
powierzchni, zaś w szczelinach pierścieniowych, utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi 
nabiegunników, a wałem (7) znajduje się ciecz magnetyczna (8). 

2. Dwustopniowe uszczelnienie wału, złożone z pakietu pierścieni uszczelniających, umiesz-
czonych w komorze dławnicowej i dociśniętych dławikiem, zawierające magnes trwały oraz ciecz ma-
gnetyczną, znamienne tym, że w wytoczeniu dławika (5), usytuowanym od strony wału (7) umieszczony 
jest magnes trwały (4) spolaryzowany osiowo lub promieniowo i wielokrawędziowy nabiegunnik (3), przy 
czym dławik (5) wyposażony jest w występy uszczelniające wykonane na jego wewnętrznej walcowej 
powierzchni, zaś w szczelinach pierścieniowych, utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi 
nabiegunników, a wałem (7) znajduje się ciecz magnetyczna (8). 
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Rysunki 
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