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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest dwustronne, czołowe uszczelnienie wału, stosowane w budowie 

maszyn i urządzeń o ruchu obrotowym: Znane z polskiego opisu patentowego nr 182996 ślizgowe 
uszczelnienie czołowe, służące do uszczelniania elementów maszyn i urządzeń o ruchu obrotowym 
zawierające elastyczny pierścień, osadzony w obudowie, charakteryzuje się tym, że uszczelniany wał 
zaopatrzony jest w odsadzenie, do którego czołowej powierzchni przylegają wargi pierścienia 
uszczelniającego. Pomiędzy wargami osadzony jest magnes trwały, spolaryzowany promieniowo.  
W innej wersji wykonania wynalazku magnesy trwałe spolaryzowane są osiowo i rozmieszczone są po 
obu stronach odsadzenia. 

Znane z opisu patentowego US nr 5078411 uszczelnienie czołowe z dociskiem magnetycznym, 
zawiera pierścień ślizgowy nieruchomy, osadzony w obudowie oraz pierścień nośny osadzony na 
wale. We wnęce pierścienia nośnego umocowany jest ruchomy pierścień ślizgowy oraz magnesy 
trwałe spolaryzowane osiowo, które powodują przyciąganie pierścienia nośnego wraz z ruchomym 
pierścieniem ślizgowym do nieruchomego pierścienia ślizgowego oraz stały kontakt pomiędzy pier-
ścieniami, a tym samym zapewniają szczelność.  

Znane jest również, z opisu patentowego US nr 6805358, uszczelnienie czołowe z dociskiem 
magnetycznym, zawierające pierścień nośny wraz z pierścieniem ślizgowym, nieruchomym, osadzony 
w obudowie oraz pierścień ślizgowy ruchomy osadzony na wale. We wnęce, wykonanej w pierścieniu 
ślizgowym ruchomym, umieszczone są magnesy trwałe, spolaryzowane osiowo, które przyciągają 
pierścienie ślizgowe ku sobie, powodując stały kontakt między nimi, co zapewnia szczelność. 

Istota uszczelnienia według wynalazku, zawierającego kołnierz, pierścienie nośne w postaci 
stopniowanych tulei, pierścienie ślizgowe oraz magnesy trwałe spolaryzowane osiowo, polega na tym, 
że w wytoczeniach, wykonanych w elementach obudowy, po obu stronach kołnierza, umocowane są 
pierścienie nośne wraz z osadzonymi w nich pierścieniami ślizgowymi oraz pary magnesów trwałych 
usytuowanych względem siebie biegunami jednoimiennymi, przy czym jeden z pary magnesów umo-
cowany jest nieruchomo w obudowie, a drugi z pary magnesów umocowany jest na odsadzeniu pier-
ścienia nośnego. 

Uszczelnienie według wynalazku jest przedstawione w przykładzie wykonania na rysunku  
w półprzekroju wzdłużnym. 

Uszczelnienie składa się z dwóch pierścieni nośnych 4 w postaci stopniowanych tulei wraz  
z pierścieniami ślizgowymi 5, dwóch par magnesów trwałych 6 i 7 oraz pierścieni uszczelniających 
typu „O" 8 i 9. Pierścienie nośne 4, mające możliwość przesuwu wzdłużnego, umieszczone są w wy-
toczeniach, wykonanych w elementach obudowy 3 i usytuowane są po obu stronach kołnierza 2 na 
wale 1. We wnękach pierścieni 4 osadzone są pierścienie ślizgowe 5. W gniazdach pierścieni 4 na ich 
zewnętrznych powierzchniach walcowych, umieszczone są pierścienie uszczelniające 8, 9. Magnesy 
trwałe 6 umocowane są nieruchomo w wytoczeniach elementów obudowy 3, a magnesy 7 umocowa-
ne są na odsadzeniach pierścieni 4. Magnesy 6 i 7 usytuowane są względem siebie biegunami jedno-
imiennymi. 

W warunkach eksploatacji uszczelnienia według wynalazku, magnesy trwałe odpychają się 
wzajemnie od siebie, powodując przesuniecie pierścieni nośnych wraz z pierścieniami ślizgowymi  
w kierunku powierzchni bocznych kołnierza. Pomiędzy powierzchniami czołowymi pierścieni ślizgo-
wych i powierzchniami bocznymi kołnierza powstają pary cierne, które zapewniają szczelność.  

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Dwustronne, czołowe uszczelnienie wału, zawierające kołnierz, pierścienie nośne w postaci 
stopniowanych tulei, pierścienie ślizgowe oraz magnesy trwałe spolaryzowane osiowo, znamienne 
tym, że w wytoczeniach, wykonanych w elementach obudowy (3), po obu stronach kołnierza (2) na 
wale (1), umocowane są pierścienie nośne (4) wraz z osadzonymi w nich pierścieniami ślizgowymi(5) 
oraz pary magnesów trwałych (6) i (7) usytuowanych względem siebie biegunami jednoimiennymi, 
przy czym jeden z pary magnesów umocowany jest nieruchomo w obudowie, a drugi z pary magne-
sów umocowany jest na odsadzeniu pierścienia nośnego. 
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