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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest dwustronne, czołowe uszczelnienie z dociskiem magnetycznym, 

stosowane w budowie maszyn i urządzeń o ruchu obrotowym. 

Znane jest z opisu patentowego US 5078411 uszczelnienie czołowe z dociskiem magnetycz-

nym, zawierające pierścień ślizgowy nieruchomy osadzony w obudowie oraz pierścień nośny osadzo-

ny na wale. We wnęce pierścienia nośnego umocowany jest pierścień ślizgowy ruchomy oraz magne-

sy trwałe spolaryzowane osiowo, które powodują przyciąganie pierścienia nośnego wraz z ruchomym 

pierścieniem ślizgowym do nieruchomego pierścienia ślizgowego oraz stały kontakt pomiędzy pier-

ścieniami, a tym samym zapewniają szczelność. 

W opisie patentowym US 6805358 ujawniono uszczelnienie czołowe z dociskiem magnetycz-

nym, zawierające pierścień nośny wraz z pierścieniem ślizgowym nieruchomym osadzonym w obudo-

wie oraz pierścień ślizgowy ruchomy osadzony na wale. We wnęce wykonanej w pierścieniu ślizgo-

wym ruchomym umieszczone są magnesy trwałe spolaryzowane osiowo, które powodują przyciąganie 

pierścieni ślizgowych ku sobie oraz stały kontakt pomiędzy nimi, a tym samym zapewniają szczelność. 

Z opisu patentowego PL 182 996 znane jest ślizgowe uszczelnienie czołowe, zawierające ela-

styczny pierścień uszczelniający osadzony w gnieździe obudowy, wał obrotowy zaopatrzony w odsa-

dzenie, wykonane z materiału ferromagnetycznego, do którego czołowej powierzchni z jednej lub obu 

jego stron przylegają wargi elastycznego pierścienia uszczelniającego, pomiędzy którymi osadzony 

jest magnes trwały spolaryzowany osiowo lub promieniowo. 

W polskim opisie patentowym PL 208 213 opisano dwustronne uszczelnienie czołowe z doci-

skiem magnetycznym, zawierające wał z kołnierzem, pierścienie ślizgowe nieruchome, pierścienie 

ślizgowe ruchome i magnesy trwałe spolaryzowane osiowo. We wnękach wykonanych w pierścieniach 

ślizgowych ruchomych, umieszczonych na wale po obu stronach kołnierza, osadzone są magnesy 

trwałe usytuowane względem siebie biegunami jednoimiennymi, zaś w elementach obudowy znajdują 

się pierścienie ślizgowe nieruchome. 

Ponadto w polskim opisie patentowym PL 210 750 ujawniono dwustronne, czołowe uszczelnie-

nie wału, które charakteryzuje się tym, że w wytoczeniach wykonanych w elementach obudowy, po 

obu stronach kołnierza, umocowane są pierścienie nośne wraz z osadzonymi w nich pierścieniami 

ślizgowymi oraz pary magnesów trwałych usytuowanych względem siebie biegunami jednoimiennymi, 

przy czym jeden z pary magnesów umocowany jest nieruchomo w obudowie, a drugi z pary magne-

sów, umocowany jest na odsądzeniu pierścienia nośnego. 

Istota uszczelnienia według wynalazku, zawierającego pokrywę, dwie tulejki kołnierzowe, pier-

ścienie ślizgowe oraz magnesy trwałe spolaryzowane osiowo polega na tym, że w przegrodzie pokry-

wy umocowanej do obudowy, wykonane są otwory rozmieszczone równomiernie na obwodzie, w któ-

rych umieszczone są walcowe magnesy trwałe, a na wale osadzone są przesuwnie tulejki kołnierzowe 

usytuowane po obu stronach przegrody pokrywy, zaś na powierzchniach bocznych tulejek kołnierzo-

wych położonych od strony przegrody osadzone są w wnękach pierścienie ślizgowe, które przylegają 

do powłok poślizgowych, wykonanych na bocznych powierzchniach przegrody pokrywy. 

Rozwiązanie według wynalazku jest przedstawione na rysunku w półprzekroju wzdłużnym na 

przykładzie uszczelnienia łożyska tocznego.  

Uszczelnienie łożyska 3 składa się z pokrywy 4, walcowych magnesów trwałych 5 spolaryzo-

wanych osiowo, dwóch tulejek kołnierzowych 6 oraz pierścieni ślizgowych 7. Pokrywa 4 przymocowa-

na jest do obudowy 2, a w przegrodzie 4a pokrywy 4 wykonane są otwory równomiernie rozmieszczo-

ne na obwodzie, w których umieszczone są walcowe magnesy trwałe 5. Na wale 1 osadzone są tulejki 

kołnierzowe 6 usytuowane po obu stronach przegrody 4a pokrywy 4, które mają możliwość niewiel-

kiego przesuwu wzdłużnego. Pierścienie uszczelniające 9 typu „o” uszczelniają tulejki kołnierzowe 6 

względem wału 1. Kołki 10 osadzone w wale 1 i umieszczone w wycięciach wykonanych w tulejkach 6, 

zapewniają obrót tulejek 6 wraz z wałem 1. Na bocznych powierzchniach tulejek 6 położonych 

od strony przegrody 4a pokrywy 4 umieszczone są w wnękach pierścienie ślizgowe 7, które przylegają 

do powłok poślizgowych 8, wykonanych na bocznych powierzchniach przegrody 4a pokrywy 4. 

W warunkach eksploatacji uszczelnienia według wynalazku, dzięki siłom przyciągania walco-

wych magnesów trwałych 5 następuje przesunięcie tulejek kołnierzowych 6 wraz z pierścieniami śli-

zgowymi 7 do powłok poślizgowych 8 na bocznych powierzchniach przegrody 4a pokrywy 4, co po-

woduje, że pomiędzy powierzchniami czołowymi pierścieni ślizgowych 7 i powierzchniami bocznymi 

przegrody 4a pokrywy 4 występuje kontakt, który zapewnia szczelność uszczelnienia. 
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Zastrzeżenie patentowe 

Dwustronne, czołowe uszczelnienie z dociskiem magnetycznym, zawierające pokrywę, dwie tu-

lejki kołnierzowe, pierścienie ślizgowe oraz magnesy trwałe spolaryzowane osiowo, znamienne tym, 

że w przegrodzie (4a) pokrywy (4) umocowanej do obudowy (2) wykonane są otwory rozmieszczone 

równomiernie na obwodzie, w których umieszczone są walcowe magnesy trwałe (5), a na wale (1), 

po obu stronach przegrody (4a) pokrywy (4), osadzone są przesuwnie tulejki kołnierzowe (6), zaś na 

powierzchniach bocznych tulejek (6) położonych od strony przegrody 4a pokrywy (4) osadzone są 

we wnękach pierścienie ślizgowe (7), które przylegają do powłok poślizgowych (8), wykonanych na 

bocznych powierzchniach przegrody (4a) pokrywy (4). 
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Rysunek 
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