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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest dławnica z promieniowym dociskiem szczeliwa, znajdująca zasto-

sowanie do uszczelniania elementów maszyn i urządzeń np. trzpieni zaworów i zasuw, wałów pomp 

wirowych. 

Znane jest z opisu patentowego GB 1526936 rozwiązanie dławnicy z promieniowym dociskiem 

szczeliwa, w którym docisk szczeliwa do powierzchni wału wywołany jest przez odkształcenie ela-

stycznej wkładki obejmującej pakiet uszczelniający. Odkształcenie wkładki następuje pod wpływem 

smaru plastycznego doprowadzanego pod ciśnieniem do obwodowych rowków usytuowanych na ze-

wnętrznej, cylindrycznej powierzchni wkładki umieszczonej wewnątrz tulejki metalowej. 

Znane jest także z opisu patentowego DE 4411613 podobne rozwiązanie uszczelnienia dławni-

cowego z promieniowym dociskiem pakietu szczeliwa, złożonego z szeregu pierścieni uszczelniają-

cych i elastycznej dwuściennej wkładki, przy czym wkładka usytuowana jest pomiędzy pakietem 

szczeliwa, a ścianą komory dławnicowe. Doprowadzenie czynnika roboczego pod ciśnieniem do wnę-

trza wkładki, powoduje jej odkształcenie i wzrost docisku promieniowego pakietu szczeliwa do po-

wierzchni elementu uszczelnianego. 

Znane jest również z opisu patentowego US 4194746 uszczelnienie dławnicowe z promienio-

wym dociskiem pierścieni uszczelniających. Uszczelnienie to składa się z szeregu miękkich pierścieni 

uszczelniających i elastycznych wydrążonych pierścieni dociskowych o przekroju kołowym wypełnio-

nych cieczą , usytuowanych pomiędzy pierścieniami uszczelniającymi, a ścianą komory dławnicowej, 

przy czym każdy pierścień uszczelniający i przylegający do niego elastyczny pierścień dociskowy 

przedzielone są przekładką. Docisk dławika powoduje odkształcenie pierścieni uszczelniających  

i elastycznych pierścieni dociskowych , które wywierają dodatkowy docisk promieniowy pakietu pier-

ścieni uszczelniających do powierzchni elementu uszczelnianego. 

Dławnica z promieniowym dociskiem szczeliwa znana z opisu patentowego EP1314918 złożo-

na z szeregu pierścieni uszczelniających, przy czym każdy pierścień składa się z elastycznej wydrą-

żonej powłoki o przekroju poprzecznym w kształcie zbliżonym do kwadratu, wypełnionej cieczą, 

umieszczonej wewnątrz pierścienia plecionego z włókien. Odkształcenie elastycznej powłoki pod 

wpływem wzrostu ciśnienia cieczy wewnątrz pierścieni, powoduje docisk promieniowy każdego pier-

ścienia do powierzchni elementu uszczelnianego. 

Dławnica z promieniowym dociskiem szczeliwa według wynalazku złożona jest z szeregu ela-

stycznych dwuczęściowych pierścieni uszczelniających umieszczonych w komorze dławnicowej za-

mkniętej dławikiem, przy czym każdy pierścień uszczelniający składa się z dwóch części o przekroju 

poprzecznym w kształcie litery „L” pomiędzy którymi umieszczony jest pierścień wykonany ze stopu 

metalu z efektem „pamięci kształtu”, który w odpowiednich warunkach np. pod wpływem wzrostu tem-

peratury ma zdolność powracania do zadanego mu wcześniej kształtu, co powoduje dodatkowe od-

kształcenie pierścieni elastycznych i wzrost ich docisku promieniowego na powierzchniach uszczel-

nianych wału i obudowy. 

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładach wykonania na rysunku w półprzekro-

ju wzdłużnym, gdzie fig. 1 i fig. 3 przedstawiają dławnicę w stanie zmontowanym, natomiast fig.  2 

i fig. 4 - dławnicę w warunkach pracy. W komorze dławnicowej w obudowie (2) umieszczonych jest 

szereg dwuczęściowych pierścieni uszczelniających, przy czym każdy pierścień składa się z dwóch 

części w kształcie pierścieni (4) i (5) o przekroju poprzecznym w kształcie litery „L”, a pierścień (4) ma 

wykonane występy uszczelniające (4a) usytuowane na powierzchni walcowej położonej od strony 

wału (1). W komorze utworzonej pomiędzy pierścieniami (4), (5) umieszczony jest pierścień (6) o 

przekroju poprzecznym w kształcie litery „O” (fig. 1) lub o przekroju poprzecznym w kształcie litery „N” 

(fig. 3), wykonany ze stopu metalu z efektem „pamięci kształtu” (np. Nitinol). Cechą charakterystyczną 

pierścieni wykonanych z tych materiałów jest to, że pod wpływem wzrostu temperatury zmieniają one 

swoją strukturę krystaliczną i odkształcając się powracają do zadanego im wcześniej kształtu. W sta-

nie zmontowanym (fig. 1 i fig. 3) pakiet uszczelniający umieszczony jest w komorze dławnicowej za-

mkniętej dławikiem 3. W warunkach pracy (fig. 2 i fig. 4) pod wpływem wzrostu temperatury, pierście-

nie (6) odkształcają się i powracają do zapamiętanego kształtu, powodując dodatkowe odkształcenie 

pierścieni elastycznych 4,5 i wzrost ich docisku promieniowego na powierzchniach uszczelnianych 

wału 1 i obudowy 2. 
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Wykaz oznaczeń na rysunku: 

 

1 - wał lub trzpień, 

2 - obudowa, 

3 - dławik, 

4,5 - elastyczne pierścienie o przekroju poprzecznym „L”,  

4a - występ uszczelniający, 

6 - pierścień ze stopu metalu z efektem „pamięci kształtu”, 

7 - przekładka 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

Dławnica z promieniowym dociskiem szczeliwa, złożona z szeregu elastycznych dwuczęścio-

wych pierścieni uszczelniających umieszczonych w komorze dławnicowej zamkniętej dławikiem, zna-

mienna tym, że każdy pierścień uszczelniający składa się z dwóch części (4), (5) o przekroju po-

przecznym w kształcie litery „L”, pomiędzy którymi umieszczony jest pierścień (6), wykonany ze stopu 

metalu z efektem „pamięci kształtu”, przy czym w każdym pierścieniu (4) wykonane są występy 

uszczelniające (4a) usytuowane na ich powierzchniach walcowych położonych od strony wału (1). 
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Rysunki 
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