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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest dławnica ze stałym dociskiem szczeliwa, znajdująca zastosowanie 

w budowie armatury przemysłowej np. jako uszczelnienie trzpienia zaworu lub w budowie pomp prze-

mysłowych np. jako uszczelnienie wału pompy wirowej. 

W klasycznej dławnicy ze szczeliwem miękkim, na skutek relaksacji naprężeń w szczeliwie, na-

stępuje spadek siły docisku dławika, co powoduje konieczność okresowego dokręcania go. Istnieje 

szereg rozwiązań mających na celu ograniczenie tego niekorzystnego zjawiska, np. stosowanie 

wstępnie sprasowanych pierścieni uszczelniających, zastosowanie elementów sprężystych w układzie 

docisku dławika lub regulacja siły docisku dławika przez zastosowanie układu hydraulicznego. 

W rozwiązaniach ujawnionych w amerykańskich opisach patentowych US nr nr 5 192 049, 

5 331 736 i 5 456 447 zaproponowano zastosowanie w dławnicach ze stałym dociskiem szczeliwa 

pakietów sprężyn talerzowych, umieszczonych na śrubach dociskowych dławika. 

W innych amerykańskich opisach patentowych US nr nr 5 230 498, 5 290 010, 5 299 812 oraz 

5 593 166 przedstawiono dławnice ze stałym dociskiem szczeliwa, w których zastosowano pakiet 

sprężyn talerzowych, umieszczonych w dławiku dzielonym, pomiędzy kołnierzem, a tuleją dociskową. 

Z kolei rozwiązanie według brytyjskiego zgłoszenia wynalazku GB nr 2 026 628 proponuje 

umieszczenie obciążonego hydraulicznie dławika w formie tłoka w cylindrze, przymocowanym do obu-

dowy. Stała siła docisku szczeliwa jest zapewniona przez utrzymanie stałego ciśnienia w układzie 

hydraulicznym docisku dławika. 

Istota dławnicy ze stałym dociskiem szczeliwa, według wynalazku, zawierającej pakiet pierścieni 

uszczelniających, umieszczonych w komorze dławnicowej i dociśniętych dławikiem, polega na tym, że 

pomiędzy dławikiem, a pakietem znajdują się co najmniej dwa metalowe pierścienie nośne, w których 

osadzone są magnesy trwałe spolaryzowane osiowo, usytuowane względem siebie w układzie biegu-

nów jednoimiennych. 

Zaletą dławnicy według wynalazku jest to, że zastosowanie magnesów trwałych powoduje od-

pychanie pierścieni nośnych od siebie i zapewnia stały docisk pakietu uszczelniającego. W przypadku 

zastosowania wysokoenergetycznych magnesów trwałych np. neodymowych można uzyskać duże 

siły docisku pakietu uszczelniającego, co ma znaczenie przy dławnicach trzpieni zaworów wysokoci-

śnieniowych. 

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładzie wykonania na rysunku w półprzekroju 

wzdłużnym, na którym fig. 1 przedstawia dławnicę z dwoma pierścieniami nośnymi wraz z magnesami 

trwałymi, a fig. 2 - dławnicę z trzema pierścieniami nośnymi wraz z magnesami. 

Uszczelnienie wału 1 składa się z umieszczonego w komorze dławnicowej obudowy 2 pakietu 

pięciu pierścieni uszczelniających 4, wykonanych ze sznura plecionego, dwóch metalowych pierścieni 

nośnych 5 (fig. 1) lub trzech pierścieni nośnych 5 i 7 (fig. 2), magnesów trwałych 6 (fig. 1) lub magne-

sów 6 i 8 (fig. 2) spolaryzowanych osiowo i dławika 3, osadzonego z luzem na wale 1. 

Magnesy 6 osadzone są we wnękach pierścieni nośnych 5 i usytuowane są względem siebie 

w układzie biegunów N-N (fig. 1), co powoduje odpychanie pierścieni 5 od siebie albo magnesy 6 i 8 

osadzone są we wnękach pierścieni nośnych 5 i 7 w układzie biegunów N-N i S-S (fig. 2), co powodu-

je odpychanie pierścieni 5 od pierścienia 7. 

Pakiet pierścieni uszczelniających 4 wraz z pierścieniami nośnymi 5 i 7 i magnesami trwałymi 6 

i 8 umieszczone są w komorze dławnicowej obudowy 2 i dociśnięte dławikiem 3. 

W warunkach eksploatacji dławnicy według wynalazku docisk dławika 3 powoduje ściśnięcie 

pakietu pierścieni uszczelniających 4, a odpychanie pierścieni nośnych 5 i 7 od siebie zapewnia stały 

docisk pakietu pierścieni uszczelniających 4. 

Wykaz oznaczeń na rysunku 

1 - wał, 

2 - obudowa, 

3 - dławik, 

4 - pakiet pierścieni uszczelniających, 

5, 7 - pierścienie nośne, 

6, 8 - magnesy trwałe. 

 

 

  



PL 219 520 B1 3 

Zastrzeżenie patentowe 

Dławnica ze stałym dociskiem szczeliwa, zawierająca pakiet pierścieni uszczelniających, 

umieszczonych w komorze dławnicowej, które dociśnięte są dławikiem, znamienna tym, że pomiędzy 

dławikiem (3) a pakietem pierścieni uszczelniających (4) znajdują się co najmniej dwa metalowe pier-

ścienie nośne (5), w których osadzone są magnesy trwałe (6) spolaryzowane osiowo, usytuowane 

względem siebie w układzie biegunów jednoimiennych. 
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