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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wyznaczania parametrów pracy zaworów pasyw-

nych, w szczególności zaworów dyskowych tłumików hydraulicznych, metodą PIV, w tym określania 

charakterystyk zaworów dyskowych pod kątem kryteriów optymalizacji: parametrów użytecznej cha-

rakterystyki roboczej (ciśnienie-przepływ), minimalizacji niepożądanych zjawisk związanych z prze-

pływem medium (m.in. aeracji, kawitacji, efektów związanych z dynamiką zaworu tj. minimalizacją 

czasów opóźnienia otwarcia i zamknięcia zaworu), pod kątem wytrzymałości zmęczeniowej spręży-

stego elementu regulującego przepływ cieczy w zależności od ciśnienia różnicowego oraz odpowied-

niej użytecznej charakterystyki otwierania się zaworu uwzględniającej minimalne ciśnienie wymagane 

do inicjacji przepływu. 

Znany jest dotychczas sposób wykonania urządzenia do optycznej kontroli przepływu cieczy 

hydraulicznej przez restrykcje zaworów dyskowych, na bazie amortyzatorów jednorurowego oraz dwu-

rurowego firmy FUCHS. Urządzenia zbudowano na bazie zespołu tłumika hydraulicznego z wstawio-

nymi odcinkami przezroczystych rur umożliwiających obserwację przepływu cieczy. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym, że składa się z korpusu dolnego  

i górnego, a pomiędzy korpusami dolnym i górnym umieszczona jest przeźroczysta rura cienkościen-

na przeźroczysta, przy czym w korpusie górnym i dolnym wykonane są otwory do szpilek łączących, 

natomiast rura przeźroczysta rura jest sprzężona z korpusem zaworu dyskowego. 

Urządzenie według wynalazku może mieć korpus zaworu dyskowego zamocowany nierucho-

mo lub w innym rozwiązaniu korpus zaworu dyskowego jest zamocowany ruchomo, to jest w sposób 

umożliwiający przemieszczenie względem rury cienkościennej. Urządzenie według wynalazku  

pozwala na korzystne umiejscowienie przyłączy czujników ciśnienia (pomiar ciśnienia różnicowego), 

wymienność komponentów oraz konfiguracji umożliwiające wykonanie pomiarów zaworów dysko-

wych o zróżnicowanych wymiarach geometrycznych. Natomiast, przeźroczysta obudowa wykonana 

z poliwęglanu umożliwia zastosowanie kamer pomiarowych do badania zjawisk aeracj i cieczy  

roboczej. 

W rozwiązaniu urządzenia z zaworem dyskowym ruchomym jest wymienny zestaw adapte-

rów do rur cienkościennych, wymienny zestaw cienkościennych rur poliwęglanowych przystoso-

wanych do zakresu wymiarowego zaworów dyskowych, wymienność komponentów oraz konfigu-

racji umożliwiające wykonanie pomiarów zaworów dyskowych o zróżnicowanych wymiarach geo-

metrycznych. 

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunkach, gdzie: 

fig. 1 – przedstawia urządzenie w widoku z boku (typ I), fig. 2 – przedstawia urządzenie w wido-

ku z góry (typ I i II), fig. 3 – przedstawia urządzenie w widoku izometrycznym (typ I i II), fig. 4 – przed-

stawia urządzenie w przekroju (typ I), fig. 5 – przedstawia szczegóły złożenia korpusu górnego (typ I), 

fig. 6 – przedstawia szczegóły złożenia korpusu dolnego (typ I), fig. 7 – szczegóły zamocowania dysku 

zaworowego (typ I), fig. 8 – przedstawia urządzenie w widoku z boku (typ II), fig. 9 – przedstawia 

urządzenie w przekroju (typ II), fig. 10 – przedstawia szczegóły uszczelnienia korpusu (typ II), fig. 11 – 

szczegóły zamocowania dysku zaworowego (typ II). 

Typ I z korpusem zaworu dyskowego zamocowanym nieruchomo 

Przezroczysta rura cienkościenna 4 jest sprzężona z korpusem zaworu dyskowego 2 oraz pier-

ścieniem górnym 3 (fig. 4). Korpus zaworu dyskowego 2 oraz pierścień górny 3 zamocowane są od-

powiednio w korpusach dolnym i górnym 1 (fig. 4). W korpusach górnym i dolnym wykonano gwinto-

wane przyłącza przewodów hydraulicznych 14 (fig. 4) oraz czujników ciśnienia 15 (fig. 3). Szpilki 5  

(fig. 4), rozmieszczone równomiernie na obwodzie korpusów górnego i dolnego (co 120°), umożliwiają 

skręcenie wszystkich elementów za pomocą nakrętek 6 z podkładkami 7 (fig. 4). W korpusie zaworu 

dyskowego 2 zamocowano dysk zaworowy 12, ze sprężyną zaworową 11 (fig. 7). Podzespół sprężyna 

zaworowa – dysk zaworowy połączony został z korpusem zaworu dyskowego 2 za pomocą śruby 

ustalającej 8 (fig. 6), wkręconej do korpusu zaworu dyskowego 2. Uszczelnienie na powierzchniach 

współpracujących podzespołów tj. rury cienkościennej 4 – korpusu zaworu dyskowego 2 (fig. 4) oraz 

rury cienkościennej 4 – pierścienia górnego (fig. 4) wykonano w postaci pierścieni uszczelniających  

o przekroju kołowym typu ON 10 (fig. 5, fig. 6). Uszczelnienie na powierzchniach współpracujących 

podzespołów tj. korpusu zaworu dyskowego 2 – korpusu dolnego 1 (fig. 4) oraz pierścienia górnego 3 

– korpusu górnego 1 (fig. 4) wykonano w postaci pierścieni uszczelniających o przekroju kołowym 

typu OS 9 (fig. 5, fig. 6). 
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Typ II z ruchomym korpusem zaworu dyskowego 

Przezroczysta rura cienkościenna 4 (fig. 9) jest sprzężona z adapterami górnym i dolnym 13 

(fig. 9). Adaptery rury cienkościennej 13 (fig. 9) sprzężone zostały z korpusami górnym i dolnym 1  

(fig. 9). W korpusach górnym i dolnym wykonano gwintowane przyłącza przewodów hydraulicznych 14 

(fig. 9) oraz czujników ciśnienia 15 (fig. 3). Szpilki 5 (fig. 9), rozmieszczone równomiernie na obwodzie 

korpusów górnego i dolnego (co 120°), umożliwiają skręcenie wszystkich elementów za pomocą na-

krętek 6 z podkładkami 7 (fig. 9). Rura cienkościenna 4 (fig. 9) posiada roztoczenie pozwalające na 

swobodne przemieszczanie się korpusu zaworu dyskowego 2 (fig. 9), w którym zamocowano dysk 

zaworowy 12, ze sprężyną zaworową 11 (fig. 11). Podzespół sprężyna zaworowa – dysk zaworowy 

połączony został z korpusem zaworu dyskowego 2 (fig. 9) za pomocą śruby ustalającej 8 (fig. 11), 

wkręconej do korpusu zaworu dyskowego 2 (fig. 9). Uszczelnienie na powierzchniach współpracują-

cych podzespołów tj. rury cienkościennej 4 – adapterów górnego i dolnego 13 (fig. 9) wykonano  

w postaci pierścieni uszczelniających o przekroju kołowym typu ON 10 (fig. 10). Uszczelnienie na 

powierzchniach współpracujących podzespołów tj. adapterów rury cienkościennej 13 – korpusów gór-

nego i dolnego 1 (fig. 9) wykonano w postaci pierścieni uszczelniających o przekroju kołowym typu  

OS 9 (fig. 10). 

Zasada działania jest następująca: 

Optyczny układ wyznaczania parametrów pracy zaworów pasywnych, w szczególności zawo-

rów dyskowych tłumików hydraulicznych, metodą PIV zasilany jest za pomocą pompy tłokowej dwu-

stronnego działania. Gwintowane przyłącza wykonane w obudowie dolnej i górnej (Typ I – 14 fig. 4, 

Typ II – 14 fig. 9) umożliwiają podłączenie końcówek przewodów hydraulicznych. Medium hydraulicz-

ne przepływa przez restrykcje korpusów zaworów (Typ I – 2 fig. 4, Typ II – 2 fig. 9) oraz dysków zawo-

rowych (Typ I – 12 fig. 7. Typ II – 12 fig. 11). 

W przypadku typu: 

 I – korpus dysku zaworowego 2 (fig. 4) zamocowany jest sztywno w korpusie dolnym 1 

(fig. 4), 

 II – korpus dysku zaworowego 2 (fig. 9) zamocowany jest w sposób umożliwiający 

przemieszczenie względem rury cienkościennej 4 (fig. 9). 

Napór cieczy roboczej powoduje ugięcie sprężyn dyskowych zaworów obserwowany za pomo-

cą korzystnego ukształtowania przezroczystych rur. 

Masa urządzenia wynosi: 

 typ I – ok. 6,7 kg, 

 typ II – ok. 6,75 kg. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Urządzenie do wyznaczania parametrów pracy zaworów pasywnych, w szczególności zawo-

rów dyskowych tłumików hydraulicznych metodą PIV, znamienne tym, że składa się z korpusu 1 dol-

nego i górnego, a pomiędzy korpusami 1 dolnym i górnym umieszczona jest przeźroczysta rura cien-

kościenna przeźroczysta 4, przy czym w korpusie 1 górnym i dolnym wykonane są otwory do szpilek 

łączących 5, natomiast rura przeźroczysta rura 4 jest sprzężona z korpusem zaworu dyskowego 2. 

2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że korpus zaworu dyskowego 2 zamocowany 

jest nieruchomo. 

3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że korpus zaworu dyskowego 2 zamocowany 

jest ruchomo. 
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Rysunki 
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