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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do badania statycznej i dynamicznej wytrzymałości 

zmęczeniowej zaworów zbudowanych w oparciu o sprężyny dyskowe. 

Dotychczas w wyniku analizy stanu techniki nie ujawniono rozwiązania podobnego do propo-

nowanej koncepcji urządzenia. 

Zastosowaniem wtórnym jest walidacja modeli matematycznych lub symulacyjnych (numerycznych), 

w porównaniu z wynikami eksperymentalnymi uzyskanymi na bazie testów laboratoryjnych z zastosowa-

niem urządzenia (szczególnie charakterystyk siła – przemieszczenie oraz naprężenie – odkształcenie). 

Celem wynalazku jest wyznaczanie charakterystyk zmęczeniowych, tj. liczby cykli do zniszcze-

nia dysku zaworowego lub stosu dysków, charakterystyk siła – przemieszczenie, naprężenie – od-

kształcenie. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym, że zbudowane jest z tulei podporowej, 

a w środku umieszczony jest przesuwny trzpień prowadzący, na którym zamontowany jest wewnętrz-

ny pierścień tłokowy, do którego wtłoczony jest zewnętrzny pierścień tłokowy, który jest zamocowany 

w gnieździe tulei podporowej, przy czym na przesuwnym trzpieniu prowadzącym zamontowany jest 

dysk zaworowy z podkładką zabezpieczającą dysk oraz nakrętką mocującą. 

Urządzenie posiada korzystnie ukształtowane mocowanie przystosowane do maszyn testo-

wych, korzystnie ukształtowane gniazdo korpusu z powierzchniami podporowymi dysków zaworo-

wych, ciśnienie naporu cieczy wynikające z objętościowego natężenia przepływu oleju przepływające-

go przez restrykcje zaworu dyskowego (powodujące ugięcie dysku zaworowego lub stosu dysków) 

zostało zastąpione przez wymuszenie mechaniczne oraz korzystnie ukształtowane podpory dysków 

zaworowych.  

Zaletą wynalazku jest możliwość montażu urządzenia na standardowych typach testerów ser-

wohydraulicznych, wyznaczania charakterystyk statycznych i dynamicznych wytrzymałości zmęcze-

niowej dysków zaworowych, testowania dysków zaworowych o szerokim zakresie wymiarów gabary-

towych, odwzorowanie warunków pracy dysków zaworowych w warunkach rzeczywistych, brak ko-

nieczności montażu zaworu dyskowego w amortyzatorze oraz możliwość badania pojedynczych dys-

ków zaworowych lub ich stosów. 

Przedmiot wynalazku został przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunkach, gdzie: fig. 1 

przedstawia pół widok – pół przekrój urządzenia, fig. 2 – szczegół podparcia dysku zaworowego, fig. 3 

– widok izometryczny. 

Urządzenie według wynalazku zbudowane jest z tulei podporowej 1, z korzystnie ukształtowa-

nym gniazdem 3, w którym umieszczony jest przesuwny trzpień prowadzący 2, na którym zamonto-

wany jest dysk zaworowy 7, podkładka zabezpieczająca 8 oraz nakrętka mocująca 6 dysk. Wewnętrz-

ny pierścień tłokowy 5, który jest zamocowany na przesuwnym trzpieniu prowadzącym 2, wtłoczony 

jest w zewnętrzny pierścień tłokowy 4 zamocowany w gnieździe 3 tulei podporowej 1. 

P r z y k ł a d 

Na płycie podstawy maszyny serwohydraulicznej zamocowano tuleję podporową 1, ponadto na 

przesuwnym trzpieniu prowadzącym 2 zamocowano zespół zaworu w postaci wewnętrznego pierścienia 

tłokowego 5, zewnętrznego pierścienia tłokowego 4 oraz dysku zaworowego 7 ustalonego podkładką za-

bezpieczającą 8 oraz nakrętką mocującą 6. Do górnej powierzchni przesuwnego trzpienia prowadzącego 2 

przyłożono siłę wymuszającą, pochodzącą od maszyny serwohydraulicznej. Badany dysk zaworowy 7 

poddawano obciążeniom o stałej wartości, zmiennej amplitudzie siły, o charakterze losowym. 

W fazie pomiarów rejestrowane są: siła wymuszająca, ugięcie dysku zaworowego oraz liczba 

cykli do zniszczenia dysku zaworowego. 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

Urządzenie do badania statycznej i dynamicznej wytrzymałości zmęczeniowej zaworów zbudowa-

nych w oparciu o sprężyny dyskowe, znamienne tym, że zbudowane jest z tulei podporowej 1, a w środku 

umieszczony jest przesuwny trzpień prowadzący 2, na którym zamontowany jest wewnętrzny  

pierścień tłokowy 5, do którego wtłoczony jest zewnętrzny pierścień tłokowy 4, który jest zamocowany 

w gnieździe 3 tulei podporowej 1, przy czym na przesuwnym trzpieniu prowadzącym 2 zamontowany 

jest dysk zaworowy 7 z podkładką zabezpieczającą dysk 8 oraz nakrętką mocującą 6. 
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Rysunki 
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