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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest dławnica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych, znajdu-

jąca zastosowanie do uszczelniania elementów maszyn i urządzeń np. trzpieni zaworów i zasuw, wa-

łów pomp wirowych. 

Znana opisu patentowego USA, nr 6161838, dławnica wielostopniowa z wyrównanym rozkła-

dem nacisków stykowych, złożona jest z szeregu metalowych pierścieniach nośnych, elastomerowych 

pierścieni wargowych oraz sprężyn dociskowych o przekroju poprzecznym pierścieniowym, zaś cały 

pakiet uszczelniający umieszczony jest w komorze dławnicowej.  

Z polskiego opisu patentowego 144448 znana jest dławnica wielosegmentowa z wyrównanym 

rozkładem nacisków stykowych, podzielona na szereg stopni, przy czym każdy ze stopni stanowią 

połączone ze sobą gwintowo dwa dławiki i dwa pierścienie uszczelniające, z których każdy jest zaci-

śnięty pomiędzy powierzchnią czołową jednego dławika i powierzchnią wewnętrzną kołnierza drugiego 

dławika. Znana jest również z polskiego opisu patentowego 145504 dławnica wielostopniowa z wy-

równanym rozkładem nacisków stykowych, w której każdy pierścień uszczelniający jest usytuowany 

na podkładce regulacyjnej dociskanej do pierścienia uszczelniającego sprężynami, umieszczonymi 

w przynależnym im gniazdach, wykonanych w pierścieniu metalowym, a ponadto powierzchnia doci-

skowa dławika zewnętrznego oraz każdego pierścienia metalowego stykającego się z następnym 

pierścieniem metalowym jest wyposażona w występ pierścieniowy o średnicy zewnętrznej równej 

średnicy zewnętrznej pierścienia uszczelniającego. Znana jest z polskiego opisu patentowego 163176 

dławnica o wyrównanym rozkładzie nacisków stykowych, złożona z szeregu pierścieni uszczelniają-

cych miękkich, umieszczonych w komorze dławnicowej i dociśniętych dławikiem, przy czym pomiędzy 

każdymi dwoma sąsiednimi pierścieniami uszczelniającymi jest usytuowana para pierścieniowych 

magnesów trwałych, spolaryzowanych osiowo i usytuowanych względem siebie biegunami jedno-

imiennymi. 

Istota dławnicy z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych według wynalazku złożonej 

z szeregu miękkich pierścieni uszczelniających usytuowanych w komorze dławnicowej i dociśniętych 

dławikiem polega na tym, że każde dwa sąsiednie pierścienie uszczelniające przedzielone są parą 

metalowych pierścieni oporowych, pomiędzy którymi umieszczony jest pierścień wykonany ze stopu 

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

ratury ma zdolność powracania, do nadanego mu wcześniej kształtu, co powoduje dodatkowe ściśnię-

cie każdego pierścienia uszczelniającego.  

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, w półprzekroju 

wzdłużnym, na którym fig. 1 przedstawia dławnicę w stanie zmontowanym, a fig. 2 - dławnicę w wa-

runkach pracy. 

Pakiet uszczelniający złożony jest z miękkich pierścieni (4), pomiędzy którymi usytuowane są 

metalowe pierścienie oporowe (5), (6) przedzielone pierścieniem (7), wykonanym ze stopu metalu 

z efektem pamięci kształtu (np. Nitinol). Cechą charakterystyczną pierścieni wykonanych z tych mate-

riałów jest to, że pod wpływem wzrostu temperatury zmieniają one swoją strukturę krystaliczną i od-

kształcając się powracają do nadanego im wcześniej kształtu. W stanie zmontowanym (fig. 1) pakiet 

uszczelniający dociśnięty jest wstępnie dławikiem (3).  

W warunkach pracy (fig. 2) pod wpływem wzrostu temperatury, pierścienie (7) odkształcają się 

i powracają do zapamiętanego kształtu, powodując dodatkowe ściśnięcie każdego pierścienia 

uszczelniającego (4), co powoduje, że rozkład nacisków stykowych (promieniowych) na całej długości 

uszczelnienia jest równomierny. 

Wykaz oznaczeń na rysunku 

1 - wał lub trzpień, 

2 - obudowa, 

3 - dławik, 

4 - pierścień uszczelniający, 

5, 6 - metalowe pierścienie oporowe, 

7 - pierścień ze stopu metalu z efektem pamięci kształtu  
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Zastrzeżenie patentowe 

Dławnica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych, złożona z szeregu miękkich pierścieni 

uszczelniających usytuowanych w komorze dławnicowej i dociśniętych dławikiem, znamienna tym, że 

każde dwa sąsiednie pierścienie uszczelniające (4) przedzielone są parą metalowych pierścieni opo-

rowych (5), (6) pomiędzy którymi umieszczony jest pierścień (7) wykonany ze stopu metalu z efektem 

pamięci kształtu. 

 

 

Rysunki 
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