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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest złącze rurowe przewodów rurowych wysokociśnieniowych. 

Podstawowym ogniwem w systemie hydraulicznym są przewody rurowe, które stanowią istotną 

część układu hydraulicznego. Przewód rurowy umożliwia bezpieczne i efektywne przenoszenie energii 

zawartej w cieczy hydraulicznej w postaci natężenia przepływu oraz ciśnienia. Przewody rurowe sto-

sowane w konstrukcja hydraulicznych przewodów rurowych charakteryzują się znaczną wytrzymało-

ścią na działanie wysokich ciśnień, pulsacji czynnika nośnego oraz wibracji pochodzących z zewnątrz, 

jak i z wewnątrz układu hydraulicznego. Do budowy tego typu systemów stosuje się rury wykonane ze 

stali węglowych, bądź stali kwasoodpornej. Przewody rurowe powinny być 100% szczelne. Średnica 

wewnętrzna przewodu powinna być dopasowana do przepływu znamionowego. Grubość ścianki oraz 

rodzaj materiału przewodu rurowego powinno wytrzymać ciśnienie właściwe. Winny być odporne na 

uszkodzenia mechaniczne i posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. Znane są połączenia przewodów 

rurowych rurociągów wysokociśnieniowych polegające na połączeniu kołnierzowym spawanym jedno-

częściowe lub wieloczęściowe. Połączenie jednoczęściowe wykonane jest z dwóch kołnierzy, którymi 

są stalowe odkuwki, dopasowane do średnicy rury. Konstrukcję połączenia tworzą dwa kołnierze 

– kołnierz oraz przeciw-kołnierz. W kołnierzu, na powierzchni czołowej, wyfrezowany jest rowek, 

w którym umieszcza się uszczelnienie typu O-ring. W przeciw-kołnierzu powierzchnia czołowa jest 

płaska. Całość skręcona jest śrubami. W połączeniu tym brak jest możliwości nastawiania kołnierzy po 

przyspawaniu, jest duża powierzchnia przylegająca oraz mała odporność na naprężenia. Połączenie 

wieloczęściowe wykonane są z przyspawanego wieńca dopasowanego do średnicy rury, będącego 

częścią toczną lub kształtką wykonaną z materiału spawalnego. Na połączenie nakładane są dwa 

kołnierze lub cztery półkołnierze, całość jest dociskana i skręcana śrubami. Znane są połączenia ru-

rowe bez konieczności spawania poprzez obróbkę plastyczną i mechaniczną rur. Rura zostaje podda-

na obróbce plastycznej za pomocą roztaczania – na końcu rury powstaje kielich. Montaż rozkielicho-

wanego przewodu rurowego polega na usadowieniu, między kołnierzami, stożka łączącego roztoczo-

ną rurę z uszczelką metalowo-gumową. Kołnierze są następnie dociskane i skręcane. W innej meto-

dzie na końcu rury wykonywany jest rowek, w którym umieszcza się pierścień ustalający. W trakcie 

przygotowania połączenia, na rurze wykonywany jest rowek, a koniec rury zostaje poddany obróbce 

mechanicznej, tzn. skrawaniu. Montaż połączenia rurowego rozpoczyna się od nasunięcia kołnierza 

na koniec rury, następnie w rowku montowany jest „pierścień ustalający”, a między końcówkami rury 

umieszczane jest uszczelnienie metalowo-gumowe. Całość połączenia jest dociskana i skręcana. 

Znane jest z polskiego opisu wzoru użytkowego Ru-64182 złącze segmentowe rurociągu magistralne-

go, w którym dopasowane do siebie powierzchnie stożkowe końcówek rur uszczelnione są za pomocą 

elastycznego pierścienia i unieruchomione nakrętką polega na tym, że elastyczny pierścień osadzony 

jest w rozwartym narożniku wewnętrznego stożka końcówki gniazdowej i dociśnięty fazą powstałą ze 

ścięcia wystającej krawędzi zewnętrznego stożka końcówki wtykowej. Jednocześnie pomiędzy dnem 

wewnętrznego stożka a czołem końcówki wtykowej występuje wewnętrzna szczelina zaś pomiędzy 

płaszczyzną czołową końcówki gniazdowej a płaszczyzną podstawy stożka końcówki wtykowej wystę-

puje zewnętrzna szczelina. 

Celem wynalazku jest opracowanie złącza rurowego, który będzie prosty w montażu, zapewni 

pewność połączenia oraz będzie spełniał wszystkie parametry przewidziane dla przewodów rurowych 

wysokociśnieniowych. 

Złącze rurowe według wynalazku składa się z przewodów rurowych zakończonych kielichami, 

z wkładki, z elementów połączeniowych oraz uszczelki. Kielichy przewodów rurowych mają kąt roz-

warcia nie większym niż 75° w stosunku do osi przewodu rurowego. Korzystnie kielich przewodu ru-

rowego ma kąt rozwarcia 37° w stosunku do osi przewodu rurowego. Wkładka jest to kształtka dopa-

sowana do kształtu kielichów obu przewodów rurowych. Wkładka ma kształt dwóch stożków ściętych 

połączonych ze sobą dłuższymi podstawami poprzez pierścień, a krótsze podstawy stożka z obu stron 

przedłużone są walcami o średnicy wewnętrznej przewodów rurowych. Korzystnie pierścień wkładki 

ma szerokość nie większą niż 10 mm, a nie mniejszą niż 5 mm. Korzystnie stosunek długości walców 

wkładki do średnicy wewnętrznej przewodu rurowego wynosi 0,95 do 1,2. Uszczelka jest to pierścień 

uszczelniający o przekroju kołowym wykonany jest z metalowo-gumowego materiału. Korzystnie 

uszczelka umieszczona jest w środku powierzchni stożka wkładki. Elementami połączeniowymi są 

przyłącza skrętne. Korzystnie przyłącza skrętne są z nakrętką sześciokątną. Korzystnie przyłącza 

skrętne są z nakrętką czworokątną. Korzystnie przyłącza skrętne są z nakrętką radełkowaną. Złącze 
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rurowe tworzą dwie końcówki przewodów rurowych z wykonanymi kielichami, a w wewnątrz kielichów 

obu przewodów rurowych umieszczona jest wkładka, a pomiędzy stożkami wkładki a kielichami prze-

wodów rurowych znajduje się uszczelka. Na końce rury przewodów rurowych i kielichy przewodów 

rurowych nałożone są elementy łączące, które poprzez skręcenie łączą ze sobą przewody rurowe. 

Tak skonstruowane złącze rurowe posiadające umieszczoną wewnątrz przewodów wkładkę, 

której konstrukcja dopasowana jest do obu kielichów łączonych przewody rurowe i przedłużona jest 

walcem o średnicy dopasowanej do średnicy wewnętrznej przewodu powoduje, że wkładka się nie 

przesuwa, trwale łączy przewody. Złącze składa się z małej liczby elementów dlatego montaż jest 

prosty i szybki, a wykonane złącze jest pewne w eksploatacji. 

Przedmiot wynalazku jest uwidocznione w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 

przedstawia ogólny widok złącza w przekroju podłużnym, fig. 2 – złącze przykręcone przyłączem 

skrętnym z nakrętką sześciokątną, fig. 3 – złącze przykręcone przyłączem skrętnym z nakrętką czwo-

rokątną, fig. 4 – złącze przykręcone przyłączem skrętnym z nakrętką radełkowaną, a fig. 5 – końcówka 

przewodu rurowego z kielichem. 

P r z y k ł a d  I.  

Złącze składa się z przewodów rurowych 1 zakończonych kielichami 2, z wkładki 3, z elemen-

tów połączeniowych 4 oraz uszczelki 5. Kielichy 2 przewodów rurowych 1 mają kąt 6 rozwarcia 37° 

w stosunku do osi przewodu rurowego 1. Wkładka 3 jest to kształtka dopasowana do kształtu kieli-

chów 2 obu przewodów rurowych 1. Wkładka 3 ma kształt dwóch stożków 7 ściętych połączonych ze 

sobą dłuższymi podstawami poprzez pierścień 8, a krótsze podstawy stożka 7 z obu stron przedłużo-

ne są walcami 9 o średnicy wewnętrznej przewodów rurowych 1. Pierścień 8 wkładki 3 ma szerokość 

8 mm. Stosunek długości walców 9 wkładki 3 do średnicy wewnętrznej przewodu rurowego 1 wynosi 

1,0. Uszczelka 5 jest to pierścień uszczelniający o przekroju kołowym utworzony z połączenia elemen-

tów metalowych i gumowych. Uszczelka 5 umieszczona jest w środku powierzchni stożka 7 wkładki 3. 

Elementami połączeniowymi 4 są przyłącza skrętne 10 z nakrętką sześciokątną 11. Złącze rurowe 

tworzą dwie końcówki 12 przewodów rurowych 1 z wykonanymi kielichami 2, a w wewnątrz kieli-

chów 2 obu przewodów rurowych 1 umieszczona jest wkładka 3, a pomiędzy stożkami wkładki 3 

a kielichami 2 przewodów rurowych 1 znajduje się uszczelka 5. Na końce 12 rury przewodów ruro-

wych 1 i kielichy 2 przewodów rurowych 1 nałożone są przyłącza skrętne 10 z nakrętką sześciokąt-

ną 11, które poprzez skręcenie łączą ze sobą przewody rurowe 1.  

P r z y k ł a d  II.  

Złącze opisane w przykładzie I różni się tym, że na końce 11 rury przewodów rurowych 1 i kieli-

chy 2 przewodów rurowych 1 nałożone są przyłącza skrętne z nakrętką czworokątną 13, które po-

przez skręcenie łączą ze sobą przewody rurowe 1. 

P r z y k ł a d  III.  

Złącze opisane w przykładzie I różni się tym, że na końce 11 rury przewodów rurowych 1 i kieli-

chy 2 przewodów rurowych 1 nałożone są przyłącza skrętne z nakrętką radełkowaną 14, które po-

przez skręcenie łączą ze sobą przewody rurowe 1. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Złącze rurowe przewodów rurowych wysokociśnieniowych składa się z przewodów rurowych 

zakończonych kielichami, z wkładki o kształcie dopasowanym do kształtu kielichów obu przewodów 

rurowych, z elementów połączeniowych oraz uszczelki, zaś elementami połączeniowymi są przyłącza 

skrętne, a uszczelka jest to pierścień uszczelniający o przekroju kołowym wykonany jest z metalowo- 

-gumowego materiału, znamienne tym, że kielichy (2) przewodów rurowych (1) mają kąt (6) rozwarcia 

nie większy niż 75° w stosunku do osi przewodu rurowego (1), natomiast wkładka (3) ma kształt 

dwóch stożków (7) ściętych połączonych ze sobą dłuższymi podstawami poprzez pierścień (8), a krót-

sze podstawy stożka (7) z obu stron przedłużone są walcami (9) o średnicy wewnętrznej przewodów 

rurowych (1), natomiast złącze tworzą dwie końcówki (12) przewodów rurowych (1) z wykonanymi 

kielichami (2), a wewnątrz kielichów (2) obu przewodów rurowych (1) umieszczona jest wkładka (3), 

a pomiędzy stożkami wkładki (3) a kielichami (2) przewodów rurowych (1) znajduje się uszczelka (5), 

zaś końce (12) rury przewodów rurowych (1) i kielichy (2) przewodów rurowych (1) nałożone są przy-

łącza skrętne (10), które poprzez skręcenie łączą ze sobą przewody rurowe (1). 
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2. Złącze według zastrz. 1, znamienne tym, że kielich (2) przewodu rurowego (1) ma kąt roz-

warcia 37° w stosunku do osi przewodu rurowego (1). 

3. Złącze według zastrz. 1, znamienne tym, że pierścień (8) wkładki (3) ma szerokość nie 

większą niż 10 mm, a nie mniejszą niż 5 mm. 

4. Złącze według zastrz. 1, znamienne tym, że stosunek długości walców (9) wkładki (3) do 

średnicy wewnętrznej przewodu rurowego (1) wynosi 0,95 do 1,2. 

5. Złącze według zastrz. 1, znamienne tym, że uszczelka (5) umieszczona jest w środku po-

wierzchni stożka (7) wkładki (3). 

6. Złącze według zastrz. 1, znamienne tym, że przyłącze skrętne (10) ma nakrętkę sześciokąt-

ną (11). 

7. Złącze według zastrz. 1, znamienne tym, że przyłącze skrętne (10) ma nakrętką czworokąt-

ną (13). 

8. Złącze według zastrz. 1, znamienne tym, że przyłącze skrętne (10) ma nakrętką radełkowa-

ną (14). 

 

 

Rysunki 
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