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Węzeł uszczelniający

przewód doprowadzają-

® cy gaz do hybrydowych,
wirującego wału, zw~aszcz~ w g~zowych
z meruchołożyskach

CD
M
M
O
CD
~

..J
Q.

składający SIę

mej sztywnej dyszy wewnętrznej , umieszczonej
w otworze wewnętrznym obracającego się wału,
przechodzącym w wewnętrzny otwór o większej
średnicy łączący się z promieniowymi otworkami
zasilającymi szczeliny smarne poprzecznych łożysk
hybrydowych, znamienny tym, że posiada umocowaną na zewnętrznej powierzchni obracającego się
wału (2) tulejkę (3) węzła, zaś po przeciwnej stronie
tulei (3) znajduje się tuleja (4) węzła posiadająca
otwór wewnętrzny o średnicy równej zewnętrznej
średnicy wewnętrznej dyszy (1) przechodzący
w otwór o średnicy większej otaczający nagwintowane zakollczenie obracającego się wału (2), przy
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nagwintowanego zakończenia obracającego się wału (2),
zaś na zewnętrz tuleja (4) węzła posiada dwie powierzchnie walcowe o stopniowanych średnicach,
przy czym powierzchnia od strony tulei (3) ma śred
nicę mniejszą, natomiast średnica większa powierzchni drugiej jest równa średnicy otworu wewnętrznego korpusu (5) węzła, zaś ........ ...... .... .
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Węzeł uszczelniający

przewód doprowadzający gaz do wirującego
zwłaszcza w gazowych łożyskach hybrydowych
Zastrzeżenia

wału,

patentowe

1. Węzeł uszczelniający przewód doprowadzający gaz do wirującego wału, zwłaszcza
w gazowych łożyskach hybrydowych, składający się z nieruchornej sztywnej dyszy wewnętrz
nej, umieszczonej w otworze wewnętrznym obracającego się wału, przechodzącym w wewnętrzny otwór o większej średnicy łączący się z promieniowymi otworkami zasilającymi
szczeliny smarne poprzecznych łożysk hybrydowych, znamienny tym, że posiada umocowaną na zewnętrznej powierzchni obracającego się wału (2) tulejkę (3) węzła, zaś po przeciwnej
stronie tulei (3) znajduje się tuleja (4) węzła posiadająca otwór wewnętrzny o średnicy równej
zewnętrznej średnicy wewnętrznej dyszy (1) przechodzący w otwór o średnicy większej otaczający nagwintowane zakończenie obracającego się wału (2), przy czym ta średnica jest nieco większa od średnicy nagwintowanego zakończenia obracającego się wału (2), zaś na zewnętrz tuleja (4) węzła posiada dwie powierzchnie walcowe o stopniowanych średnicach,
przy czym powierzchnia od strony tulei (3) ma średnicę mniejszą, natomiast średnica większa
powierzchni drugiej jest równa średnicy otworu wewnętrznego korpusu (5) węzła, zaś powierzchnia ta od strony tulei (3) zakończona jest na przeciw środkowej strefy kanałka (8)
w korpusie (5) węzła tuleja (4) osadzona jest poprzez pasowanie na średnicy większej
w otworze wewnętrznym korpusu (5) węzła, zaś od strony tulei (3) tuleja (4) zakol1czona jest
powierzchnią czołową płaską, zaś po przeciwnej stronie tuleja (4) węzła posiada kołnierz (7)
mocujący ją do korpusu (5) węzła, przy czym korpus (5) węzła wewnątrz posiada kanałek (8)
powietrzny z przewodem doprowadzającym sprężony gaz, otoczony dwoma powierzchniami
wewnętrznego otworu, o średnicach równych a długość tego otworu wewnętrznego jest nieco
większa na długość szczeliny (9) od długości dwóch powierzchni zewnętrznych, walcowych
o stopniowanych średnicach tulei (4) węzła, otwór wewnętrzny w korpusie (5) węzła zakoń
czony jest powierzchnią walcową o średnicy nieco większej od średnicy nagwintowanego
zakończenia obracającego się wału (2) i równej średnicy większej otworu wewnętrznego tulei (4)
węzła, natomiast korpus (5) węzła posiada po przeciwnej stronie tulei (3) kołnierz (10), zaś na
zewnętrz posiada trzy powierzclmie o stopniowanych średnicach, przy czym powierzchnia
walcowa położona od strony kołnierza (10) ma średnicę największą i równą średnicy wewnętrznego otworu gniazda (11) węzła i kończy się powierzchnią czołową od strony tulei (3),
z powierzchnią czołową łączy się powierzchnią stożkową o średnicy większej, mniejszej od śred
nicy powierzcP.J1i walcO\vej, zaś średnice pO\vierzchni stożkowej maleją w kierunku tulei (3), powierzchnia stożkowa kończy się od strony tulei (3) powierzchnią czołową płaską, na której
w kierunku kołnierza (10) wykonany jest obwodowo kanał (12) o przekroju prostokątnym ,
przy czym dłuższy bok prostokąta od strony osi wału (2) leży na zewnętrznej powierzchni (13)
walcowej o średnicy mniejszej od najmniejszej średnicy powierzchni stozkowej a na części
powierzchni (13) od strony tulei (3) wykonany jest labirynt (Ba) o zarysie gwintowanym
o kierunku przeciwnym do kierunku obrotów tulei (3), powierzchnia (13) zakończona jest od
strony tulei (3) płaską powierzchnią czołową, na której wykonany jest wypukły labirynt (14)
promIeniowy.
2. Węzeł według zastrz. l , znamienny tym, ze tuleja (3) ma na czołowej powierzchni
od strony korousu (5) wezła WYkonany kanał (6) ohwodowy w kształcie tróikata o nodstawie
leżącej w płaszczyźnie czołowej tulei (3), zaś z obracającym się wałem (2) złączona jest rozłącznie połączeniem gwintowym o kierunku przeciwnym do kierunku obrotów tulei (3) i wału (2)
i posiada od strony korpusu (5) węzła część walcową (15), której zakończenie otoczone jest
powierzchniami kanału (12) o przekroju prostokątnym, przy czym średnica ze\\mętrzna części
walcowej (15) jest nieco mniejsza od średnicy zewnętrznej kanału (12), a średnica wewnętrma
części walcowej (15) jest nieco większa od średnicy wewnętrznej kanału (12) i labiryntu (13a)
o zarysie gwintowanym, a pomiędzy powierzchnią czołową z kanałkiem (6) części walcowej (15)
a powierzchnią płaską zakończenie kanału (12) znajduje się szczelina gazowa, przy czym we
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wnętrzu tulei (3) część walcowa (15) zakończona jest powierzchnią płaską, na której znajduje
się kanałek labiryntu wewnętrznego otaczający występ labiryntu (14) wewnętrznego, a pomiędzy kanałkiem labiryntu i występem labiryntu znajduje się szczelina gazowa.
3. Węzeł według zastrz. l, znamienny tym, że korpus (5) węzła z gniazdem (11) węzła oraz
korpus (5) węzła z tuleją (4) węzła połączone są rozłącznie pasowaniem suwliwym i tuleja (4)
węzła względem korpusu (5) węzła uszczelniona jest uszczelką (16) typu "oring" oraz tarczka (18)
połączona jest z tuleję (4) węzła za pomocą śrub i uszczelniona jest uszczelką (17) typu "oring"

** *
Przedmiotem wynalazku jest węzeł uszczelniający przewód doprowadzający gaz do wiw gazowych łożyskach hybrydowych.
Dotychczas znany jest z opisu patentowego polskiego nr 137 424 węzeł uszczelniający
przewody doprowadzające gaz do wirującego wału, zwłaszcza w łożyskach aerostatycznych
zasilanych od strony czopa, składający się z nieruchomego sztywnego przewodu walcowego,
umieszczonego w obracającej się wspólnie z wałem tulei, posiadającej od strony wewnętrznej
labirynt, przy czym przewód posiada dodatkowe kanały wzdłużne wykonane obwodowo
w ścianie przewodu, łączące się z otworami promieniowymi, wychodzącymi na zewnętrznej
powierzchni tworzącej przewodu w miejscu wytoczenia pierścieniowego, wykonanego w tulei
za częścią labiryntową, a labirynt składa się z co najmniej dwóch kanałków z powierzchnią
stożkową skierowaną w kierunku odpływu gazu przez uszczelnienie. Ponadto według W. R.
Grundlach "Maszyny Przepływowe" pwl..J, 1970, część I str. 140 - 147 znane są uszczelnienia
części wirujących poprzez uszczelnienia bezstykowe: dławiące - labiryntowe, w których ograniczenia przecieków uzyskuje się na drodze zwiększenia oporów przepływu; dynamiczne,
w których ograniczenia przecieków uzyskuje się przez zaporowe działanie dynamiczne spowodowane wprawianiem w dodatkowy ruch przeciekającego płynu na przykład przez wirują
ce kryzy. Znane są również uszczelnienia stykowe - ślizgowe, w których ograniczenia przecieków uzyskuje się popr.lez bezpośredni styk uszczelnienia z częścią wirującą niejednokrotnie z v.rykorzystaniem elementów sprężystych, a także uszczelnienia z płynem zamykającym.
Istotą węzła uszczelniającego przewód doprowadzający gaz do wirującego wału,
zwłaszcza w gazowych łożyskach hybrydowych, składającego się z nieruchomej sztywnej
dyszy wewnętrznej, umieszczonej w otworze wewnętrznym obracającego się wału, przechodzącym w wewnętrzny otwór o większej średnicy łączący się z promieniowymi otworkami
zasilającymi szczeliny smarne poprzecznych łożysk hybrydowych jest to, że posiada umocowaną na zewnętrznej powierzclmi obracającego się wału tulejkę węzła, zaś po przeciwnej
stronie tulei znajduje się tulejka węzła posiadająca otwór wewnętrzny o średnicy równej zewnętrznej średnicy wewnętrznej dyszy przechodzący w otwór o średnicy większej otaczający
nagwintowane zakończenie obracającego się wału, przy czym ta średnica jest nieco większa
od średnicy nagwintowanego zakończenia obracającego się wału, zaś na zewnątrz tuleja węzła
posiada dwie powierzchnie walcowe o stopniowanych średnicach, przy czym powierzchnia od
strony tulei ma średnicę mniejszą, natomiast średnica większa powierzchni drugiej jest równa
średnicy otworu wewnętrznego korpusu węzła, zaś powierzchnia ta od strony tulei zakończo
na jest na przeciw środkowej strefy kanałka w korpusie węzła tuleja osadzona jest poprzez
pasowanie na średnicy większej w otworze wewnętrznym korpusu węzła, zaś od strony tulei
wału, tuleja węzła zakończona jest powierzchnią czołową płaską, zaś po przeciwnej strome
tuleja węzła posiada kołnierz mocujący ją do korpusu węzła, przy czym korpus węzła wewnątrz posiada kanałek powietrzny z przewodem doprowadzającym sprężony gaz, otoczony
dwoma powierzchniami wewnętrznego otworu, o średnicach równych a długość tego otworu
wewnętrznego jest nieco większa na długość szczeliny od długości dwóch powierzchni zewnętrznych, walcowych o stopniowanych średnicach tulei węzła, otwór wewnętrzny w korpusie węzła zakończony jest powierzchnią walcową o średnicy nieco większej od średnicy nagwintowanego zakończenia obracającego się wału i równej średnicy większej otworu wewnętrznego tulei węzła, natomiast korpus węzła posiada po przeciwnej stronie tulei kołnierz,
zaś na zewnętrz posiada trzy powierzchnie o stopniowanych średnicach, przy czym porującego wału, zwłaszcza
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wierzchnia walcowa położona od strony kołnierza ma średnicę największą i równą średnicy
wewnętrznego otworu gniazda węzła i kończy się powierzchnią czołową od strony tulei,
z powierzchnią czołową łączy się powierzchnią stożkową o średnicy większej, mniejszej od
średnicy powierzchni walcowej, zaś średnice powierzchni stożkowej maleją w kierunku tulei
wału, powierzchnia stożkowa kończy się od strony tulei powierzchnią czołową płaską, na której w kierunku kołnierza wykonany jest obwodowo kanał o przekroju prostokątnym, przy
czym dłuższy bok prostokąta od strony osi wału leży na zewnętrznej powierzchni walcowej
o średnicy mniejszej od najmniejszej średnicy powierzchni stożkowej a na części powierzchni
od strony tulei wału wykonany jest labirynt o zarysie gwintowanym o kierunku przeciwnym
do kierunku obrotów tulei wału, powierzchnia zakończona jest od strony tulei płaską powierzchnią czołową, na której wykonany jest wypukły labirynt promieniowy. Tuleja wału ma
na czołowej powierzchni od strony korpusu węzła wykonany kanał obwodowy w kształcie
trójkąta o podstawie leżącej w płaszczyźnie czołowej tulei, zaś z obracającym się wałem złą
czona jest rozłącznie połączeniem gwintowym o kierunku przeciwnym do kierunku obrotów
tulei i wału i posiada od strony korpusu węzła część walcową, której zakończenie otoczone
jest powierzchniami kanału o przekroju prostokątnym, przy czym średnica zewnętrzna części
walcowej jest nieco mniejsza od średnicy ze\vnętrznej kanału, a średnica wewnętrzna części
walcowej jest nieco większa od średnicy wewnętrznej kanału i labiryntu o zarysie gwintowanym, a pomiędzy powierzchnią czołową z kanałkiem części walcowej a powierzchnią płaską
zakończenie kanału znajduje się szczelina gazowa, przy czym we wnętrzu tulei część walcowa zakończona jest powierzchnią płaską, na której znajduje się kanałek labiryntu wewnętrz
neĘo otaczaj,\cy :"Y~tęp labiI?TItu wewnętrznego, a pomiędz~ kanałkiem labiryntu i występem
labIryntu znajdUje Si~ szczelma gazowa. Korpus węzła z gmazdem węzła oraz korpus węzła
z tuleją węzła połączone są rozłącznie pasowaniem suwliwym i tuleja węzła względem korpusu węzła uszczelniona jest uszczelką typu "oring," oraz tarczka połączona jest z tuleję węzła
za pomocą śrub i uszczelniona jest uszczelką typu "oring" .
Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że zapewnia zablokowanie ucieczki gazu smamjącego, gazowe łożyska poprzeczne od strony ruchomych czopów a podawanego do wnętrza
mchomego wałka, poprzez co utrzymane zostaje na wymaganym poziomie ciśnienie w otworkach zasilających szczeliny smarne. Rozwiązanie to umożliwia jednocześnie schładzanie czopów łożyskowych łożysk pracujących przy znacznych obciążeniach cieplnych.
Węzeł według wynalazku przedstawiony jest w przykładzie wykonania na rysunku
w przekroju osiowym wzdłużnym.
Węzeł uszczelniający składa się z korpusu 5 węzła osadzonego w wewnętrznym otworze współosiowym gniazda 11 węzła i przymocowanego śrubami poprzez kołnierz 10 do
gniazda 11 węzła. W poosiowym otworze wewnętrznym korpusu 5 węzła o stopniowanych
średnicach na średnicy największej osadzona jest suwliwie tuleja 4 węzła, która połączona jest
śrubami z korpusem 5 węzła poprzez kołnierz 7 z uszczelką 16. W poosiowym otworze wewnętrznym tulei 4 węzła o stopniowanych średnicach, na powierzchni o średnicy mniejszej
osadzona jest suwliwie wewnętrzna dysza 1 główna, dociskana do tulei 4 węzła tarczką 18
mocującą połączoną z tuleją 4 węzła śrubami. Koniec wewnętrzpej dyszy 1 głównej z zewnętrznym zarysem gwintu 19 umieszczony jest w otworze wewnętrznym wału 2, przy czym
zewnętrzna powierzchnia wewnętrznej dyszy 1 głównej nie styka się z wewnętrzną powierzchnią otworu w wale 2. Powierzchnia otworu wewnętrznego w tulei 4 węzła o większej
średnicy, otacza częściowo nagwintowaną powierzchnię zewnętrzną zakończenia wału 2 nie
stykające się z nią, natomiast zewnętrzna powierzchnia tulei 4 węzła o mniejszej średnicy
i powierzchnia czołowa tulei 4 otoczone są powierzchniami poosiowego otworu wewnętrzne
go, o stałej średnicy, wykonanego w korpusie 5 węzła, czołowego zakończenia tego otworu
i powierzchniami kanału 8 gazowego wykonanego na powierzchni poosiowego otworu wewnętrznego w korpusie 5 węzła, nie stykając ze sobą. Pomiędzy powierzchniami czołowymi:
poosiowego otworu wewnętrznego w korpusie 5 węzła i czołowej po"vierzchni tulei 4 węzła
znajduje się szczelina 9 gazowa. Powierzchnia części poosiowego otworu wewnętrznego
o najmniejszej średnicy wykonanego w korpusie 5 węzła otacza część nagwintowanej powierzchni zewnętrznej wału 2. Powierzchnia czołowa z labiryntem 14 wypukłym i kanałkiem ,
powierzchnia zewnętrzna z zarysem gwintu 13a, walcowa powierzchnia 13 i powierzchnie
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kanałka 12 o zarysie prostokątnym, walcowej części tulei 4 węzła otoczone są powierzchniami: czołową powierzchnią otworu wewnętrznego o większej średnicy z wgłębieniem labiryntowym i powierzchnią otworu wewnętrznego o większej średnicy w tulei 3 wału nie stykające
się z nimi. Na czołowej powierzchni tulei 3 wału wykonany jest kanałek 6 o zarysie trójkąt
nym . Powierzchnia otworu wewnętrznego tulei 3 wału o mniejszej średnicy połączona jest
częściowo suwliwie z nienagwintowaną powierzchnią zewnętrzną wału 2 a częściowo przy
pomocy gwintu o kierunku zwojów przeciwnym do kierunku obrotów wału 2 znajdującego się
na powierzchniach tulei 3 i wału 2. Tuleja 3 wału zaciska dodatkowo wirnik maszyny przepływowej, a gniazdo 11 węzła zamocowane jest na obudowie maszyny przepływowej. Wewnętrzna dysza l główna i kanał 8 gazowy połączone są z instalacją zewnętrzną sprężonego
ciśnieniu.
Węzeł uszczelniający według

gazu o regulowanym

wynalazku działa następująco: z instalacji zewnętrznej
sprężonego gazu poprzez wewnętrzną dyszę l główną wprowadzany jest do otworu wewnętrznego obracającego się wału 2 strumień roboczy gazu o regulowanym ciśnieniu, który
częściowo przepływa do stref otworków zasilających szczeliny smarne poprzecznych gazowych łożysk hybrydowych a częściowo przepływa przez szczeliny gazowe pomiędzy zewnętrzną powierzchnią dyszy 1 i powierzchnią wewnętrznego otworu w wale 2, powierzchniami tulei 4 węzła i korpusu 5 węzła i szczeliną 9 gazową oraz szczeliny pomiędzy powierzchniami tulei 3 wału i korpusu 5 węzła do otoczenia. Ta część strumienia traktowana jest
jako strumień strat i stąd należy ją zablokować, najkorzystniej całkowicie. Strumie6 gazu blokującego służący do wytworzenia kurtynki blokującej podawany jest z instalacji sprężonego
gazu o regulowanym ciśnieniu do kanałka 8 gazowego, skąd poprzez szczelinę pomiędzy powierzchniami: otworu wewnętrznego w korpusie 5 węzła i zewnętrzną powierzchnią tulei 4
węzła przepływa do szczeliny 9 gazowej gdzie wskutek zmiany kierunku z promieniowego na
osiowy a także wskutek "labiryntowego" działania zarysu gwintu na powierzchni zewnętrznej
wału

2 zostaje prawie całkowicie zahamowany i tworzy się wokół szczeliny 9 gazowej strefa
obwodowej kurtynki gazowej o ciśnieniu równym lub nieco większym od ciśnie
nia w strumieniu gazu roboczego odpływającego do otoczenia. Działanie blokującej kurtynki
gazowej wspomagane jest przez działanie blokujące labiryntu 14 wypukłego oraz labiryntu
z zarysem gwintu 13a i kanałka 6 o zarysie trójkątnym .
blokującej,
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Departament Wydawnictw UP RP.
Cena 2,00 zł.

Nakład

50 egz.

