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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest oporowe o ysko lizgowe poprzeczne smarowane ciecz  magne-

tyczn , stosowane w budowie przyrz dów i urz dze  precyzyjnych. 

Znane jest z opisu patentowego US 4526484 o ysko lizgowe poprzeczne smarowane ciecz

magnetyczn , z o one z obudowy, w której umieszczony jest pier cieniowy magnes trwa y spolaryzo-

wany osiowo, z wa ka obrotowego oraz z pier cieniowego nabiegunnika. Ciecz magnetyczna znajduje 

si  w szczelinach pomi dzy gniazdem obudowy, a powierzchni  walcow  i czo ow  wa ka. Magnes, 

nabiegunnik oraz ciecz magnetyczna, umieszczona w szczelinie pomi dzy magnesem trwa ym i na-

biegunnikiem, a powierzchni  wa ka stanowi uszczelnienie ferromagnetyczne, które zapewnia szczel-

no o yska. 

Ponadto znane jest z polskiego opisu patentowego PL195695 oporowe o yskowanie wa ka, 

posiadaj ce obudow , w której wspó osiowo z wa kiem osadzony jest pier cieniowy magnes trwa y, 

spolaryzowany poosiowo, przy czym wa ek zako czony jest tarcz  oporow , obj t  z zachowaniem 

szczeliny we wn ce obudowy, a szczelina ta wype niona jest ciecz  magnetyczn . Ponadto drugi pier-

cieniowy magnes trwa y o rednicy zewn trznej równej rednicy tarczy oporowej osadzony jest  

w obudowie pod tarcz , która na powierzchni czo owej w strefie s siaduj cej z magnesem ma wiele 

rowków spiralnych, przebiegaj cych w kierunku od rodkowo przeciwbie nym do kierunku obrotów 

wa ka. 

Z polskiego zg oszenia wynalazku nr P.348783 znane jest tak e o ysko oporowe smarowane 

ciecz  magnetyczn , które charakteryzuje si  tym, e w obudowie znajduje si  wa ek, zako czony 

tarcz  oporow , nad któr  usytuowany jest co najmniej jeden magnes trwa y, spolaryzowany promie-

niowo. W górnej cz ci obudowy umieszczony jest wielokraw dziowy nabiegunnik, zamykaj cy o y-

sko, za  w szczelinach powsta ych pomi dzy wa kiem, a wewn trzn , cylindryczn  powierzchni  ma-

gnesu i pomi dzy tarcz  oporow  na wa ku, a obudow , a tak e pomi dzy wyst pami uszczelniaj -

cymi nabiegunnika, a wa kiem znajduje si  ciecz magnetyczna. 

Istota oporowego o yska lizgowego poprzecznego, wed ug wynalazku, zawieraj cego wa ,

panewk  porowat , magnesy trwa e spolaryzowane osiowo, nabiegunniki wielokraw dziowe oraz 

ciecz magnetyczn  polega na tym, e wa  posiada czop sto kowy lub kulisty, który oparty jest na po-

rowatej panewce nasyconej ciecz  magnetyczn , a po obu stronach czopa usytuowane s  magnesy 

trwa e i nabiegunniki, przy czym jeden magnes przylega do powierzchni czo owej czopa, a drugi do 

powierzchni czo owej panewki, a do magnesów przylegaj  nabiegunniki. Nabiegunnik usytuowany 

poni ej czopa jest osadzony nieruchomo w obudowie, a nabiegunnik usytuowany powy ej czopa osa-

dzony jest nieruchomo na wale. Ciecz magnetyczna znajduje si  na powierzchni styku czopa z pa-

newk  oraz w szczelinach pier cieniowych utworzonych pomi dzy wyst pami uszczelniaj cymi na-

biegunników, a wa em i gniazdem obudowy. 

W innej wersji o yska na wale usytuowana jest tulejka ko nierzowa ze sto kow  lub kulist  po-

wierzchni  oporow , która oparta jest na porowatej panewce nasyconej ciecz  magnetyczn , a po 

obu stronach ko nierza tulejki usytuowane s  magnesy trwa e i nabiegunniki, przy czym jeden magnes 

przylega do powierzchni czo owej ko nierza tulejki, a drugi do powierzchni czo owej panewki, a do 

magnesów przylegaj  nabiegunniki. Nabiegunnik usytuowany poni ej ko nierza tulejki jest osadzony 

nieruchomo w obudowie, a nabiegunnik usytuowany powy ej ko nierza tulejki osadzony jest nieru-

chomo na wale. Ciecz magnetyczna znajduje si  na powierzchni styku ko nierza tulejki z panewk

oraz w szczelinach pier cieniowych utworzonych pomi dzy wyst pami uszczelniaj cymi nabiegunni-

ków, a wa em i gniazdem obudowy. 

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przyk adzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 

przedstawia o ysko w pó przekroju wzd u nym, którego wa  posiada czop sto kowy, a fig. 2 - o ysko 

w pó przekroju wzd u nym, które wyposa one jest w tulejk  ko nierzow  ze sto kow  powierzchni

oporow .

Oporowe o ysko lizgowe (fig. 1) sk ada si  z wa u 1 z czopem sto kowym 2, porowatej pa-

newki 3 nasyconej ciecz  magnetyczn , obudowy 4, magnesów trwa ych 5 i 6 spolaryzowanych osio-

wo, wielokraw dziowych nabiegunników 7 i 8 oraz cieczy magnetycznej 9. W gnie dzie obudowy 4 

umieszczony jest wa  1 z czopem sto kowym 2 oraz porowata panewka 3, przy czym k t pochylenia 

powierzchni oporowej czopa 2 i gniazda panewki 3 s  jednakowe. Magnes 5 i nabiegunnik 7 umiesz-

czone s  w gnie dzie obudowy 4 poni ej panewki 3, a magnes 6 i nabiegunnik 8 osadzone s  na wale 1 

nad czopem 2. Ciecz magnetyczna 9 znajduje si  na powierzchni styku czopa 2 i panewki 3 oraz  
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w pier cieniowych szczelinach utworzonych pomi dzy wyst pami uszczelniaj cymi nabiegunników 7  

i 8, a wa em 1 i gniazdem obudowy 4. 

Oporowe o ysko lizgowe (fig. 2) sk ada si  z wa u 1, na którym osadzona jest tulejka sto ko-

wa 10, porowatej panewki 3 nasyconej ciecz  magnetyczn , obudowy 4, magnesów trwa ych 5 i 6 

spolaryzowanych osiowo, wielokraw dziowych nabiegunników 7 i 8 oraz cieczy magnetycznej 9.  

W gnie dzie obudowy 4 umieszczony jest wa  1 z tulejk  sto kow  10 oraz porowata panewka 3, przy 

czym k t pochylenia tulejki 10 i gniazda panewki 3 jest taki sam. Magnes 5 i nabiegunnik 7 umiesz-

czone s  w gnie dzie obudowy 4 poni ej panewki 3, a magnes 6 i nabiegunnik 8 osadzone s  na wale 1 

nad ko nierzem tulejki 10. Ciecz magnetyczna 9 znajduje si  na powierzchni styku tulejki 10 i panewki 3 

oraz w pier cieniowych szczelinach utworzonych pomi dzy wyst pami uszczelniaj cymi nabiegunni-

ków 7 i 8, a wa em 1 i gniazdem obudowy 4. W warunkach eksploatacji o yska, w wyniku oddzia y-

wania si  pola magnetycznego, ciecz magnetyczna 9 przemieszcza si  z wn trza panewki 3 w kierun-

ku powierzchni styku czopa 2 lub ko nierza tulejki 10 i gniazda panewki 3, tworz c cienk  warstw

filmu smarnego. Ponadto ciecz magnetyczna 9 umieszczona w pier cieniowych szczelinach pomi dzy

nabiegunnikami 7 i 8, a wa em 1 i obudow  2 stanowi bariery uszczelniaj ce, które zapewniaj  szczel-

no o yska. 

Wykaz oznacze  na rysunku 

  1 - wa

  2 - czop 

  3 - porowata panewka 

  4 - obudowa 

  5 i 6 - magnesy trwa e

  7 i 8 - wielokraw dziowe nabiegunniki 

  9 - ciecz magnetyczna 

10 - tulejka ko nierzowa 

Zastrze enia patentowe 

1. Oporowe o ysko lizgowe poprzeczne zawieraj ce wa , panewk  porowat , magnesy trwa e

spolaryzowane osiowo, nabiegunniki wielokraw dziowe oraz ciecz magnetyczn , znamienne tym, e

wa  (1) posiada czop (2) ze sto kow  lub kulist  powierzchni  oporow , który oparty jest na porowatej 

panewce (3) nasyconej ciecz  magnetyczn , a po obu stronach czopa (2) usytuowane s  magnesy 

trwa e (5 i 6) i wielokraw dziowe nabiegunniki (7 i 8), przy czym jeden magnes (6) przylega do po-

wierzchni czo owej czopa (2), a drugi do powierzchni czo owej panewki (4), a do magnesów (5 i 6) 

przylegaj  nabiegunniki (7 i 8), natomiast nabiegunnik (7) usytuowany poni ej czopa (2) jest osadzony 

nieruchomo w obudowie (4), a nabiegunnik (8) usytuowany powy ej czopa (2) osadzony jest nieru-

chomo na wale (1), za  ciecz magnetyczna (9) znajduje si  na powierzchni styku czopa (2) z panewk  (3) 

oraz w szczelinach pier cieniowych utworzonych pomi dzy wyst pami uszczelniaj cymi nabiegunni-

ków (7 i 8), a wa em (1) i gniazdem obudowy (4). 

2. Oporowe o ysko lizgowe poprzeczne zawieraj ce wa , porowat  panewk , magnesy trwa e

spolaryzowane osiowo, nabiegunniki wielokraw dziowe oraz ciecz magnetyczn , znamienne tym, e

na wale (1) usytuowana jest tulejka ko nierzowa (10) ze sto kow  lub kulist  powierzchni  oporow ,

która oparta jest na porowatej panewce (3) nasyconej ciecz  magnetyczn , a po obu stronach tulejki (10) 

usytuowane s  magnesy trwa e (5 i 6) i nabiegunniki (7 i 8), przy czym jeden magnes (6) przylega do 

powierzchni czo owej ko nierza tulejki (10), a drugi do powierzchni czo owej panewki (3), a do magne-

sów (5 i 6) przylegaj  nabiegunniki (7 i 8), natomiast nabiegunnik (7) usytuowany poni ej ko nierza

tulejki (10) jest osadzony nieruchomo w obudowie (4), a nabiegunnik (8) usytuowany powy ej ko nie-

rza tulejki (10) osadzony jest nieruchomo na wale (1), za  ciecz magnetyczna (9) znajduje si  na po-

wierzchni styku ko nierza tulejki (10) z panewk  (3) oraz w szczelinach pier cieniowych utworzonych 

pomi dzy wyst pami uszczelniaj cymi nabiegunników (7 i 8), a wa em (1) i gniazdem obudowy (4). 
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Rysunki 
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