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Opis wynalazku 
 

Przedmiotem wynalazku jest uszczelnienie spoczynkowe z zastosowaniem cieczy magnetycznej, 

zwłaszcza dla pokrywy zbiornika, stosowane w budowie aparatury chemicznej oraz urządzeń techniki 

próżniowej. 

Znane jest z opisu patentowego PL187460 B1 uszczelnienie z cieczą ferromagnetyczną dla po-

krywy zbiornika, w którym magnes trwały o przekroju ceowym jest osadzony na zewnętrznej, cylindrycz-

nej powierzchni korpusu i pokrywy, a ciecz ferromagnetyczna znajduje się w szczelinach pomiędzy wie-

lokrawędziowym nabiegunnikiem wykonanym na powierzchni czołowej korpusu lub pokrywy, a gładką 

powierzchnią czołową korpusu lub pokrywy. Pomiędzy pokrywą, a wewnętrzną, cylindryczną powierzch-

nią korpusu zbiornika jest usytuowany pierścień uszczelniający. 

W opisie patentowym PL192085 B1 przedstawiono uszczelnienie spoczynkowe z cieczą magne-

tyczną, zwłaszcza dla pokrywy zbiornika, które charakteryzuje się tym, że wystająca cylindryczna część 

pokrywy zbiornika, usytuowana w walcowym wgłębieniu korpusu stanowi wielokrawędziowy nabiegun-

nik z występami uszczelniającymi, pod którym jest osadzony magnes trwały spolaryzowany promie-

niowo i spoczywający na dnie wgłębienia korpusu, a w szczelinach pomiędzy występami uszczelniają-

cymi nabiegunnika, a gładkimi walcowymi powierzchniami wgłębienia w korpusie znajduje się ciecz ma-

gnetyczna. 

Z opisu patentowego PL206631 B1 znane jest też uszczelnienie spoczynkowe z cieczą magne-

tyczną, zawierające magnes trwały spolaryzowany osiowo lub promieniowo, osadzony w komorze utwo-

rzonej przez wytoczenia w korpusie i pokrywie zbiornika, a występy uszczelniające wykonane są na 

powierzchniach czołowych lub cylindrycznych magnesu trwałego. Ciecz magnetyczna znajduje się  

w szczelinach utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi magnesu, a odpowiednimi powierz-

chniami czołowymi lub cylindrycznymi korpusu i pokrywy. W drugiej wersji rozwiązania uszczelnienia, 

występy uszczelniające wykonane są na odpowiednich powierzchniach czołowych lub cylindrycznych 

w korpusie i pokrywie, zaś ciecz magnetyczna znajduje się w szczelinach powstałych pomiędzy wystę-

pami uszczelniającymi korpusu i pokrywy, a magnesem. 

Z opisu patentowego PL207273 B1 znane jest również uszczelnienie połączenia spoczynkowego 

z cieczą magnetyczną, stosowane zwłaszcza dla pokrywy zbiornika, które charakteryzuje się tym, że  

w wystającej, walcowej części pokrywy, stanowiącej wielokrawędziowy nabiegunnik z występami 

uszczelniającymi, wykonana jest pierścieniowa wnęka usytuowana od strony dolnej powierzchni czoło-

wej nabiegunnika, w której umieszczony jest magnes trwały spolaryzowany promieniowo lub od strony 

górnej powierzchni czołowej pokrywy, w której znajduje się magnes trwały spolaryzowany osiowo.  

W szczelinach powstałych pomiędzy występami uszczelniającymi nabiegunnika na walcowych po-

wierzchniach wystającej części pokrywy, a gładkimi, cylindrycznymi powierzchniami wgłębienia w kor-

pusie lub w szczelinie powstałej pomiędzy występami uszczelniającymi nabiegunnika na czołowej po-

wierzchni wystającej części pokrywy, a czołową powierzchnią wgłębienia w korpusie znajduje się ciecz 

magnetyczna. 

W opisie patentowym PL216855 B1 przedstawiono uszczelnienie z cieczą ferromagnetyczną po-

łączenia spoczynkowego szczególnie pokrywy zbiornika zawierające magnes trwały o przekroju po-

przecznym ceowym oraz ciecz ferromagnetyczną. Na zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni cylin-

drycznej pokrywy zbiornika, wykonane są występy uszczelniające, a magnes trwały usytuowany pod 

lub nad występami, przylega biegunami N i S do odpowiednich płaskich powierzchni korpusu i pokrywy, 

zaś ciecz ferromagnetyczna znajduje się w szczelinach pierścieniowych, utworzonych pomiędzy wystę-

pami uszczelniającymi pokrywy, a gładkimi powierzchniami cylindrycznymi korpusu zbiornika. 

W opisie patentowym PL233117 B1 przedstawiono uszczelnienie spoczynkowe z cieczą magne-

tyczną, zwłaszcza dla pokrywy zbiornika, które charakteryzuje się tym, że jeden stopień uszczelnienia 

tworzy magnes trwały spolaryzowany promieniowo wraz z dwoma przylegającymi do niego nabiegun-

nikami, które osadzone są we wnęce pierścieniowej, wykonanej na powierzchni czołowej korpusu zbior-

nika , a drugi stopień uszczelnienia tworzy magnes trwały spolaryzowany osiowo wraz z dwoma przy-

legającymi do niego nabiegunnikami, które osadzone są w wytoczeniu wykonanym na powierzchni cy-

lindrycznej pokrywy zbiornika. Ciecz magnetyczna znajduje się w szczelinach osiowych „a”, utworzo-

nych pomiędzy występami uszczelniającymi nabiegunników umieszczonych we wnęce korpusu zbior-

nika, a płaską czołową powierzchnią pokrywy zbiornika oraz w szczelinach pierścieniowych „", utwo-

rzonych pomiędzy występami uszczelniającymi nabiegunników umieszczonych w wytoczeniu pokrywy 

zbiornika, a wewnętrzną powierzchnią cylindryczną korpusu zbiornika. 
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Inne rozwiązanie uszczelnienia spoczynkowego z zastosowaniem cieczy magnetycznej, zwłasz-

cza dla pokrywy zbiornika przedstawiono w zgłoszeniu patentowym PL411748 A1. Składa się ono  

z pokrywy z występami uszczelniającymi, magnesu trwałego spolaryzowanego osiowo lub promieniowo 

i cieczy magnetycznej. W komorze utworzonej pomiędzy wytoczeniem w korpusie zbiornika, a górnym 

i dolnym uskokiem pokrywy zbiornika umieszczony jest pierścieniowy magnes trwały spolaryzowany 

osiowo lub segmentowy magnes trwały spolaryzowany promieniowo, a występy uszczelniające usytuo-

wane są na zewnętrznych cylindrycznych powierzchniach górnego i dolnego uskoku stopniowanej po-

krywy zbiornika, zaś ciecz magnetyczna znajduje się w pierścieniowych szczelinach, utworzonych po-

między występami uszczelniającymi pokrywy zbiornika, a odpowiednimi wewnętrznymi powierzchniami 

cylindrycznymi korpusu zbiornika. 

Istota uszczelnienia spoczynkowego z zastosowaniem cieczy magnetycznej, zwłaszcza dla po-

krywy zbiornika, według wynalazku, zawierającego magnesy trwałe o przekroju poprzecznym ceowym, 

ciecz magnetyczną i elastyczne pierścienie uszczelniające, polega na tym, że w komorze utworzonej 

pomiędzy wytoczeniem w korpusie, a kołnierzem i tuleją pokrywy umieszczone są dwa magnesy trwałe 

ustawione tak, że ich bieguny N i S są prostopadłe do osi zbiornika, przy czym jeden z magnesów 

osadzony jest nieruchomo w wytoczeniu korpusu, a drugi magnes osadzony jest nieruchomo na tulei 

pokrywy, zaś bieguny obu magnesów ustawione naprzeciwko siebie są różnoimienne. Pomiędzy bie-

gunami N i S obu magnesów występują szczeliny pierścieniowe wypełnione cieczą magnetyczną, na-

tomiast w pierścieniowych gniazdach wykonanych na wewnętrznej powierzchni walcowej wytoczenia  

w korpusie i na zewnętrznej powierzchni cylindrycznej tulei pokrywy, znajdują się elastyczne pierścienie 

uszczelniające typu „O". 

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykładzie wykonania na rysunku w półprzekroju 

wzdłużnym. 

Uszczelnienie składa się z dwóch magnesów trwałych 3, 4, o przekroju poprzecznym ceowym, 

cieczy magnetycznej 5 i dwóch elastycznych pierścieni uszczelniających 6, 7, typu „O”. W komorze 

utworzonej pomiędzy wytoczeniem 1b w korpusie 1, a kołnierzem pokrywy 2a i tuleją pokrywy 2b 

umieszczone są magnesy trwałe 3, 4, ustawione tak, że ich bieguny N i S są prostopadłe do osi zbior-

nika. Magnes 3 osadzony jest nieruchomo w wytoczeniu 1b korpusu 1, a magnes 4 osadzony jest nie-

ruchomo na tulei 2b pokrywy 2. Bieguny obu magnesów 3, 4 ustawione naprzeciwko siebie są różno-

imienne, a pomiędzy biegunami N i S obu magnesów 3, 4, występują szczeliny pierścieniowe  wypeł-

nione cieczą magnetyczną 5. W pierścieniowych gniazdach wykonanych na wewnętrznej powierzchni 

walcowej wytoczenia 1b w korpusie 1 i na zewnętrznej powierzchni cylindrycznej tulei pokrywy 2b, znaj-

dują się elastyczne pierścienie uszczelniające 6, 7 typu „O”. Kołnierz 1a korpusu 1 i kołnierz pokrywy 

2a połączone są ze sobą za pomocą śrub. 

W warunkach pracy uszczelnienia, siły pola magnetycznego, wytworzonego przez magnesy 

trwałe utrzymują ciecz magnetyczną w szczelinach pierścieniowych  pomiędzy biegunami N i S obu 

magnesów, zapewniając tym samym szczelność połączenia. 

 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

1. Uszczelnienie spoczynkowe z zastosowaniem cieczy magnetycznej, zwłaszcza dla pokrywy 

zbiornika, zawierające magnesy trwałe o przekroju poprzecznym ceowym, ciecz magnetyczną 

i elastyczne pierścienie uszczelniające, znamienne tym, że w komorze utworzonej pomiędzy 

wytoczeniem 1b w korpusie 1, a kołnierzem pokrywy 2a i tuleją pokrywy 2b umieszczone są 

magnesy trwałe 3, 4 ustawione tak, że ich bieguny N i S są prostopadłe do osi zbiornika, przy 

czym magnes 3 osadzony jest nieruchomo w wytoczeniu 1b korpusu 1, a magnes 4 osadzony 

jest nieruchomo na tulei 2b pokrywy 2, zaś bieguny obu magnesów 3, 4 ustawione naprze-

ciwko siebie są różnoimienne, a pomiędzy biegunami N i S obu magnesów 3, 4 występują 

szczeliny pierścieniowe  wypełnione cieczą magnetyczną 5, natomiast w pierścieniowych 

gniazdach wykonanych na wewnętrznej powierzchni walcowej wytoczenia 1b w korpusie 1  

i na zewnętrznej powierzchni cylindrycznej tulei pokrywy 2b, znajdują się elastyczne pierście-

nie uszczelniające 6, 7 typu „O”. 
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Rysunek 
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