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Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest oporowe áoĪysko Ğlizgowe poprzeczne smarowane cieczą magnetyczną, stosowane w budowie przyrządów i urządzeĔ precyzyjnych.
Znane jest z opisu patentowego US 4526484 áoĪysko Ğlizgowe poprzeczne smarowane cieczą
magnetyczną, záoĪone z obudowy, w której umieszczony jest pierĞcieniowy magnes trwaáy spolaryzowany osiowo, z waáka obrotowego oraz z pierĞcieniowego nabiegunnika. Ciecz magnetyczna znajduje
siĊ w szczelinach pomiĊdzy gniazdem obudowy, a powierzchnią walcową i czoáową waáka. Magnes,
nabiegunnik oraz ciecz magnetyczna, umieszczona w szczelinie pomiĊdzy magnesem trwaáym i nabiegunnikiem, a powierzchnią waáka stanowi uszczelnienie ferromagnetyczne, które zapewnia szczelnoĞü áoĪyska.
Ponadto znane jest z polskiego opisu patentowego PL195695 oporowe áoĪyskowanie waáka,
posiadające obudowĊ, w której wspóáosiowo z waákiem osadzony jest pierĞcieniowy magnes trwaáy,
spolaryzowany poosiowo, przy czym waáek zakoĔczony jest tarczą oporową, objĊtą z zachowaniem
szczeliny we wnĊce obudowy, a szczelina ta wypeániona jest cieczą magnetyczną. Ponadto drugi pierĞcieniowy magnes trwaáy o Ğrednicy zewnĊtrznej równej Ğrednicy tarczy oporowej osadzony jest
w obudowie pod tarczą, która na powierzchni czoáowej w strefie sąsiadującej z magnesem ma wiele
rowków spiralnych, przebiegających w kierunku odĞrodkowo przeciwbieĪnym do kierunku obrotów
waáka.
Z polskiego zgáoszenia wynalazku nr P.348783 znane jest takĪe áoĪysko oporowe smarowane
cieczą magnetyczną, które charakteryzuje siĊ tym, Īe w obudowie znajduje siĊ waáek, zakoĔczony
tarczą oporową, nad którą usytuowany jest co najmniej jeden magnes trwaáy, spolaryzowany promieniowo. W górnej czĊĞci obudowy umieszczony jest wielokrawĊdziowy nabiegunnik, zamykający áoĪysko, zaĞ w szczelinach powstaáych pomiĊdzy waákiem, a wewnĊtrzną, cylindryczną powierzchnią magnesu i pomiĊdzy tarczą oporową na waáku, a obudową, a takĪe pomiĊdzy wystĊpami uszczelniającymi nabiegunnika, a waákiem znajduje siĊ ciecz magnetyczna.
Istota oporowego áoĪyska Ğlizgowego poprzecznego, wedáug wynalazku, zawierającego waá,
panewkĊ porowatą, magnesy trwaáe spolaryzowane osiowo, nabiegunniki wielokrawĊdziowe oraz
ciecz magnetyczną polega na tym, Īe waá posiada czop stoĪkowy lub kulisty, który oparty jest na porowatej panewce nasyconej cieczą magnetyczną, a po obu stronach czopa usytuowane są magnesy
trwaáe i nabiegunniki, przy czym jeden magnes przylega do powierzchni czoáowej czopa, a drugi do
powierzchni czoáowej panewki, a do magnesów przylegają nabiegunniki. Nabiegunnik usytuowany
poniĪej czopa jest osadzony nieruchomo w obudowie, a nabiegunnik usytuowany powyĪej czopa osadzony jest nieruchomo na wale. Ciecz magnetyczna znajduje siĊ na powierzchni styku czopa z panewką oraz w szczelinach pierĞcieniowych utworzonych pomiĊdzy wystĊpami uszczelniającymi nabiegunników, a waáem i gniazdem obudowy.
W innej wersji áoĪyska na wale usytuowana jest tulejka koánierzowa ze stoĪkową lub kulistą powierzchnią oporową, która oparta jest na porowatej panewce nasyconej cieczą magnetyczną, a po
obu stronach koánierza tulejki usytuowane są magnesy trwaáe i nabiegunniki, przy czym jeden magnes
przylega do powierzchni czoáowej koánierza tulejki, a drugi do powierzchni czoáowej panewki, a do
magnesów przylegają nabiegunniki. Nabiegunnik usytuowany poniĪej koánierza tulejki jest osadzony
nieruchomo w obudowie, a nabiegunnik usytuowany powyĪej koánierza tulejki osadzony jest nieruchomo na wale. Ciecz magnetyczna znajduje siĊ na powierzchni styku koánierza tulejki z panewką
oraz w szczelinach pierĞcieniowych utworzonych pomiĊdzy wystĊpami uszczelniającymi nabiegunników, a waáem i gniazdem obudowy.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykáadzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1
przedstawia áoĪysko w póáprzekroju wzdáuĪnym, którego waá posiada czop stoĪkowy, a fig. 2 - áoĪysko
w póáprzekroju wzdáuĪnym, które wyposaĪone jest w tulejkĊ koánierzową ze stoĪkową powierzchnią
oporową.
Oporowe áoĪysko Ğlizgowe (fig. 1) skáada siĊ z waáu 1 z czopem stoĪkowym 2, porowatej panewki 3 nasyconej cieczą magnetyczną, obudowy 4, magnesów trwaáych 5 i 6 spolaryzowanych osiowo, wielokrawĊdziowych nabiegunników 7 i 8 oraz cieczy magnetycznej 9. W gnieĨdzie obudowy 4
umieszczony jest waá 1 z czopem stoĪkowym 2 oraz porowata panewka 3, przy czym kąt pochylenia
powierzchni oporowej czopa 2 i gniazda panewki 3 są jednakowe. Magnes 5 i nabiegunnik 7 umieszczone są w gnieĨdzie obudowy 4 poniĪej panewki 3, a magnes 6 i nabiegunnik 8 osadzone są na wale 1
nad czopem 2. Ciecz magnetyczna 9 znajduje siĊ na powierzchni styku czopa 2 i panewki 3 oraz
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w pierĞcieniowych szczelinach utworzonych pomiĊdzy wystĊpami uszczelniającymi nabiegunników 7
i 8, a waáem 1 i gniazdem obudowy 4.
Oporowe áoĪysko Ğlizgowe (fig. 2) skáada siĊ z waáu 1, na którym osadzona jest tulejka stoĪkowa 10, porowatej panewki 3 nasyconej cieczą magnetyczną, obudowy 4, magnesów trwaáych 5 i 6
spolaryzowanych osiowo, wielokrawĊdziowych nabiegunników 7 i 8 oraz cieczy magnetycznej 9.
W gnieĨdzie obudowy 4 umieszczony jest waá 1 z tulejką stoĪkową 10 oraz porowata panewka 3, przy
czym kąt pochylenia tulejki 10 i gniazda panewki 3 jest taki sam. Magnes 5 i nabiegunnik 7 umieszczone są w gnieĨdzie obudowy 4 poniĪej panewki 3, a magnes 6 i nabiegunnik 8 osadzone są na wale 1
nad koánierzem tulejki 10. Ciecz magnetyczna 9 znajduje siĊ na powierzchni styku tulejki 10 i panewki 3
oraz w pierĞcieniowych szczelinach utworzonych pomiĊdzy wystĊpami uszczelniającymi nabiegunników 7 i 8, a waáem 1 i gniazdem obudowy 4. W warunkach eksploatacji áoĪyska, w wyniku oddziaáywania siá pola magnetycznego, ciecz magnetyczna 9 przemieszcza siĊ z wnĊtrza panewki 3 w kierunku powierzchni styku czopa 2 lub koánierza tulejki 10 i gniazda panewki 3, tworząc cienką warstwĊ
filmu smarnego. Ponadto ciecz magnetyczna 9 umieszczona w pierĞcieniowych szczelinach pomiĊdzy
nabiegunnikami 7 i 8, a waáem 1 i obudową 2 stanowi bariery uszczelniające, które zapewniają szczelnoĞü áoĪyska.
Wykaz oznaczeĔ na rysunku
1 - waá
2 - czop
3 - porowata panewka
4 - obudowa
5 i 6 - magnesy trwaáe
7 i 8 - wielokrawĊdziowe nabiegunniki
9 - ciecz magnetyczna
10 - tulejka koánierzowa

ZastrzeĪenia patentowe
1. Oporowe áoĪysko Ğlizgowe poprzeczne zawierające waá, panewkĊ porowatą, magnesy trwaáe
spolaryzowane osiowo, nabiegunniki wielokrawĊdziowe oraz ciecz magnetyczną, znamienne tym, Īe
waá (1) posiada czop (2) ze stoĪkową lub kulistą powierzchnią oporową, który oparty jest na porowatej
panewce (3) nasyconej cieczą magnetyczną, a po obu stronach czopa (2) usytuowane są magnesy
trwaáe (5 i 6) i wielokrawĊdziowe nabiegunniki (7 i 8), przy czym jeden magnes (6) przylega do powierzchni czoáowej czopa (2), a drugi do powierzchni czoáowej panewki (4), a do magnesów (5 i 6)
przylegają nabiegunniki (7 i 8), natomiast nabiegunnik (7) usytuowany poniĪej czopa (2) jest osadzony
nieruchomo w obudowie (4), a nabiegunnik (8) usytuowany powyĪej czopa (2) osadzony jest nieruchomo na wale (1), zaĞ ciecz magnetyczna (9) znajduje siĊ na powierzchni styku czopa (2) z panewką (3)
oraz w szczelinach pierĞcieniowych utworzonych pomiĊdzy wystĊpami uszczelniającymi nabiegunników (7 i 8), a waáem (1) i gniazdem obudowy (4).
2. Oporowe áoĪysko Ğlizgowe poprzeczne zawierające waá, porowatą panewkĊ, magnesy trwaáe
spolaryzowane osiowo, nabiegunniki wielokrawĊdziowe oraz ciecz magnetyczną, znamienne tym, Īe
na wale (1) usytuowana jest tulejka koánierzowa (10) ze stoĪkową lub kulistą powierzchnią oporową,
która oparta jest na porowatej panewce (3) nasyconej cieczą magnetyczną, a po obu stronach tulejki (10)
usytuowane są magnesy trwaáe (5 i 6) i nabiegunniki (7 i 8), przy czym jeden magnes (6) przylega do
powierzchni czoáowej koánierza tulejki (10), a drugi do powierzchni czoáowej panewki (3), a do magnesów (5 i 6) przylegają nabiegunniki (7 i 8), natomiast nabiegunnik (7) usytuowany poniĪej koánierza
tulejki (10) jest osadzony nieruchomo w obudowie (4), a nabiegunnik (8) usytuowany powyĪej koánierza tulejki (10) osadzony jest nieruchomo na wale (1), zaĞ ciecz magnetyczna (9) znajduje siĊ na powierzchni styku koánierza tulejki (10) z panewką (3) oraz w szczelinach pierĞcieniowych utworzonych
pomiĊdzy wystĊpami uszczelniającymi nabiegunników (7 i 8), a waáem (1) i gniazdem obudowy (4).
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