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Postęp konstrukcyjno-technologiczny  

w uszczelnieniach krążników taśmociągów górniczych

Streszczenie: W referacie przedstawiono wyniki badań innowacyjnych konstrukcji uszczelnień krąż-
ników o minimalnym oporze ruchu i podwyższonym poziomie szczelności.
W artykule przedstawiono możliwość poprawy stopnia szczelności przy równoczesnym obniżeniu 
oporu ruchu uszczelnień do krążników taśmociągów. Analizie poddano własne rozwiązania uszczel-
nień bezstykowych z samoczynnym odprowadzeniem czynnika do otoczenia, uszczelnień ferroma-
gnetycznych i szczotkowych. Każda z omawianych konstrukcji jest jednostką całkowicie zintegrowa-
ną, co umożliwia automatyzację procesu osadzania uszczelnienia w krążniku.

 Słowa kluczowe: górnictwo, uszczelnienia, taśmociągi górnicze.

Constructional and technological progress of idlers seals of the mining conveyors

Summary: A paper presents tests results of the innovative seals for idlers of the belt conveyors with 
the minimal frictional losses and enhanced tightness.
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 1. Wprowadzenie

Podstawowym zadaniem uszczelnienia w krążniku jest ochrona łożyska tocznego 

przed oddziaływaniem zanieczyszczeń z otoczenia oraz ochrona tego otoczenia przed 

wypływem smaru z łożyska. Im wyższy poziom szczelności uszczelnienia, tym bardziej 

skuteczna ochrona łożyska przed zanieczyszczeniem. O znaczeniu szczelności świad-

czy eksperymentalnie stwierdzony fakt [1], że nawet nieznaczna ilość wody w sma-

rze (0,002%) zmniejsza trwałość łożyska o 48%, a 6% zawartość wody obniża trwałość 

o 83%.
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Rys. 1. Trwałość łożysk tocznych pracujących w zawodnionym smarze [1]

W taśmociągach górniczych powszechnie stosowane są uszczelnienia bezstyko-

we labiryntowe, często wspomagane uszczelnieniami stykowymi. Uszczelnienie bez-

stykowe charakteryzuje się znikomo małym oporem ruchu, ale niestety nie zapewnia 

ono wymaganej szczelności. Szczelność podwyższa się, wypełniając smarem szczeliny 

w uszczelnieniu labiryntowym i/lub dodając uszczelnienie wargowe wykonane z ela-

stomeru. Zarówno smar, jak i uszczelnienie elastomerowe podwyższają opór tarcia to-

warzyszący obrotowi krążnika.

Norma PN-91/M-46606 zaleca, aby siła niezbędna do obrócenia krążnika nie przekra-

czała wartości 6 N. W praktyce, krążnik wykazuje opór na poziomie 10–24 N w chwili roz-

ruchu w temperaturze pokojowej oraz 30–90 N w temperaturze –20ºC, również podczas 

rozruchu [2]. Szacuje się, że prace rozwojowe nad konstrukcją krążników, uszczelnień 

oraz smarów w nich stosowanych powinny przynieść rozwiązania umożliwiające osią-

gnięci oszczędności rzędu 16 mln złotych w jednej kopalni odkrywkowej [3]. Kwota ta nie 

obejmuje kosztów awarii i postoju taśmociągów.

 2. Konwencjonalne rozwiązania uszczelnień krążników

Zazwyczaj cena krążnika jest zasadniczym kryterium decydującym o jego zakupie i to 

ona wpływa na rodzaj zastosowanego uszczelnienia. Obecnie stosowane są uszczelnie-

nia labiryntowe bezstykowe wypełnione smarem i wspomagane przez elastomerowe 

uszczelnienia wargowe (rys. 2).

Wspólną cechą obu przedstawionych uszczelnień jest to, że w chwili montażu nie sta-

nowią one zintegrowanej konstrukcji, każdy z elementów uszczelnienia osadzany jest in-

dywidualnie w węźle uszczelniającym. Stosowanie metalowych osłon w łożysku tocznym 

(rys. 2b), poza zwiększeniem oporu tarcia, zwiększa hałaśliwość krążnika.

Z kolei warga uszczelnienia gumowego (rys. 2b) jest bardziej narażona na zużycie 

ścierne aniżeli warga pierścienia osadzonego wewnątrz uszczelnienia (rys. 2a). Z chwi-

lą znacznego zużycia krawędzi uszczelniającej uszczelnienie elastomerowe przestaje 

praktycznie uszczelniać. Opór ruchu przedstawionych uszczelnień jest większy od 6 N.
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Rys. 2. Aktualnie stosowane uszczelnienia bezstykowo-stykowe, a) 3– pierścień typu O, 4 – pierścień 
osadczy, 5 – wewnętrzny pierścień profilowany, 6 – pokrywa zewnętrzna, 8 – pierścień gumowy 
wargowy, b) 3 – uszczelniający pierścień gumowy, 4 – pierścień metalowy, 5 – uszczelka typu Nilos,  
6 – pierścień typu O, 8 – pierścień osadczy

a) b) 

 3. Innowacyjne rozwiązania uszczelnień krążników

W latach 2002–2011 prowadzono w Politechnice Wrocławskiej pod kierunkiem jedne-

go z autorów niniejszego artykułu badania nowych rozwiązań konstrukcyjnych uszczel-

nień do krążników. Przyjęto następujące kryteria oceny uszczelnień:

¡ opór ruchu,

¡ poziom szczelności,

¡ stopień zintegrowania konstrukcji uszczelnienia w chwili montażu.

 3.1. Uszczelnienia bezstykowe wielotarczowe
W standardowym uszczelnieniu bezstykowym, np. w pierścieniowej szczelinie utwo-

rzonej z powierzchni wału i tulei, efekt uszczelniania powstaje w wyniku oporów miej-

scowych i liniowych podczas przepływu uszczelnianego czynnika. Im większe natężenie 

przepływu, tym większy opór. W takich uszczelnieniach nie można osiągnąć zadowalają-

cej szczelności. 

W bezstykowych uszczelnieniach dynamicznego działania efekt uszczelniania można 

osiągnąć poprzez wywołanie przepływu powrotnego lub cyrkulacji czynnika. Jeżeli w cie-

czy krążącej powstanie ciśnienie większe od ciśnienia cieczy procesowej, to zapewniona 

jest całkowita szczelność. Niestety, szczelność ta występuje, gdy uszczelnienie pozostaje 

w ruchu; w stanie spoczynku uszczelnienie zachowuje się jak uszczelnienie statycznego 

działania.
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Na rysunku 3 przedstawiono zasadę działania uszczelnienia tarczowego. W wyniku 

działania sił lepkości płyn znajdujący się w szczelinie s zaczyna wirować. W wyniku jego 

ruchu powstaje zamknięta objętość. Jeżeli płyn krążący osiągnie zadane ciśnienie, wów-

czas wystąpi pełna szczelność.

Rys. 3. Schemat uszczelnienia tarczowego, 1 – płaska tarcza, 2 – nieruchoma obudowa

Przebadano wiele wariantów uszczelnienia tarczowego [4] i wytypowano optymalne 

rozwiązanie przedstawione na rysunku 4. Jest to uszczelnienie z 6 tarczami (i = 6), o szcze-

linie s równej 2 mm z kilkoma otworami na obwodzie uszczelnienia.

Rys. 4. Schematyczny model badanego uszczelnienia

Zespół tarcz obraca się wraz z ruchomą częścią uszczelnienia. Stwierdzono, że 

w uszczelnieniu występuje przepływ laminarny przy wartości liczby Reynoldsa Re ≤ 10000 

i przy względnej szczelinie s
w

 = s/R
t
 < 0,1. W czasie badań eksperymentalnych prowadzo-

nych na stanowisku badawczym (rys. 5) wyznaczano opór tarcia uszczelnienia oraz przy-

rost ciśnienia ∆p cieczy wypełniającej uszczelnienie.
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Rys. 5. Na pierwszym planie widoczna jest komora badawcza wypełniona olejem. W części środkowej 
wziernika do komory widoczny jest wir w oleju

Z myślą o zastosowaniu wielotarczowego uszczelnienia w krążnikach obniżono po-

ziom oleju poniżej osi wału; otrzymano w ten sposób tzw. mokre uszczelnienie.

Opór tarcia uszczelnienia przy liczbie Reynoldsa Re = 7500 wyniósł M
t
 = 0,15 Nm  

(rys. 6a), a wzrost ciśnienia przy prędkości kątowej ω = 60 [1/s] (odpowiadającej podanej 

liczbie Reynoldsa) wyniósł 5 kPa. Ciśnienie oleju wzrasta do ponad 45 kPa przy prędkości 

kątowej ω ~ 300 [1/s] (rys. 6b).

Rys. 6. Charakterystyki uszczelnienia bezstykowego wielotarczowego, a) moment tarcia, b) przyrost 
ciśnienia oleju

Siła oporu ruchu tego uszczelnienia przy prędkości obrotowej wału 600 obr/min wynosi  

T = 3 N. Przy obniżonym poziomie oleju T = 0,8 N.

Liczb tarcz w uszczelnieniu wpływa na wzrost ciśnienia wirującego oleju, natomiast 

praktycznie nie wpływa na wzrost oporu ruchu. Im mniejsza natomiast szczelina s, tym 

większy zarówno przyrost ciśnienia, jak i opór ruchu. Należy zauważyć, że uszczelnienie 

wielotarczowe wykazuje zdolność do uszczelniania pyłu przy braku cieczy w uszczelnieniu.

3.2. Uszczelnienie bezstykowe rynienkowe
Uszczelnienie rynienkowe (komorowe) [5] przedstawiono na rysunku 7. Czynnik z oto-

czenia może wnikać do uszczelnienia przez szczelinę znajdującą się na największej śred-

nicy. Komora wlotowa górnej rynienki 1 połączona jest na całym obwodzie z otoczeniem. 
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Ciecz czy pył, które dostaną się do tej przestrzeni będą mogły, dzięki grawitacji, swobod-

nie ją opuścić. Jeżeli pomimo tego uda się czynnikowi przedostać do rynienki 2, to i tak na 

zasadzie przepływu grawitacyjnego przepłynie do rynienki 1, a z niej do otoczenia.

Rys. 7. Uszczelnienie bezstykowe rynienkowe

W czasie badań rozproszoną w dyszy strugę wody skierowano wprost na szczelinę 

wlotową do uszczelnienia; natężenie strumienia wody wynosiło 4,7 cm3/s. Obecność 

wody stwierdzono w rynience 1 i częściowo w rynience 2, w rynience 3 obecności wody 

nie stwierdzano podczas badań. Uszczelnienie to można wykonać z tworzywa sztuczne-

go. Opór ruchu praktycznie nie występuje. Uszczelnienie po złożeniu przed montażem 

stanowi zintegrowaną konstrukcję, co umożliwia zautomatyzowanie procesu montowa-

nia w krążniku.

  3.3. Uszczelnienie bezstykowe odśrodkowego działania
W uszczelnieniu tym szczeliny labiryntu usytuowano w kierunku promieniowym, 

tworzą one kaskady umożliwiające wypływ wody i zanieczyszczeń do otoczenia. W roz-

wiązaniu tym, podobnie jak w poprzednio przedstawionym, wykorzystano zjawisko gra-

witacji, by wymusić opuszczenie uszczelnienia przez czynnik wnikający do niego. Jest to 

uszczelnienie zdwojone (rys. 8), lewa część graniczy z otoczeniem, a prawa część przylega 

do chronionego łożyska tocznego. 

Przepływ smaru pochodzącego z łożyska przez trzy stopnie promieniowego labiryntu 

utrudniony jest przez działanie siły odśrodkowej, która powinna zawracać go w stronę 

łożyska.

Uszczelnienie badano w tych samych warunkach co poprzednio opisane [5]. 

W uszczelnieniu niewypełnionym smarem woda dotarła do drugiego stopnia uszczel-

niania wskazanego na rysunku 8a. Po wypełnieniu smarem prawej części uszczelnienia 

woda została zatrzymana w szczelinie wlotowej do drugiego stopnia uszczelniającego 

(rys. 8b).
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Rys. 8. Zdwojone uszczelnienie bezstykowe odśrodkowego działania, A – stopień zawodnienia 
uszczelnienia niewypełnionego smarem, B – stopień zawodnienia przy wypełnieniu smarem tylko 
prawej strony

Moment tarcia uszczelnienia o średnicy zewnętrznej ϕ = 130 mm i wypełnionego sma-

rem wynosił Mt ≈ 0,13 Nm; wycieku wody nie stwierdzono w całym okresie badań.

Wadą uszczelnień labiryntowych wypełnionych smarem jest wypływ smaru z uszczel-

nienia oraz rozwarstwianie się. W efekcie smar nie wypełnia całkowicie labiryntu, tworzą 

się szczeliny i uszczelnienie traci zdolność skutecznego uszczelniania (rys. 9).

Rys. 9. Wyciśnięty smar ze szczeliny uszczelnienia labiryntowego [6], 1 – smar, który dalej znajduje 
się w szczelinie uszczelnienia, 2 – rozwarstwiony smar wewnątrz szczeliny, 3 – smar, który wyciekał 
podczas badań

Podjęto badania nad zjawiskiem rozwarstwiania się smaru w szczelinie płasko-rów-

noległej [6]. Stwierdzono, że wskutek obrotu ruchomej tarczy uszczelnienia warstwa 

przyścienna smaru zaczyna się również obracać i następuje ścinanie smaru na styku 

warstwy ruchomej i nieruchomej. Przyczyną wypływania oraz rozwarstwiania się sma-

ru są naprężenia styczne. Z powyższego wynika, że kluczem do wyeliminowania zarów-

no wypływania, jak i rozwarstwiania się smaru jest wywołanie poślizgu na styku smar–

–powierzchnia ruchoma uszczelnienia. Pomysł ten opatentowano [7] i obecnie trwają 

badania nad powłokami, które nie byłyby zwilżane przez smar wypełniający szczelinę 

uszczelnienia.
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  3.4. Uszczelnienie ferromagnetyczne
Uszczelnienie ferromagnetyczne (rys. 10) to uszczelnienie do pewnego stopnia bez-

stykowe ze szczeliną wypełnioną cieczą magnetyczną. Ciecz magnetyczna to roztwór 

koloidalny oleju i nanocząstek ferromagnetyku. Jeżeli tę ciecz umieści się w polu magne-

tycznym, to domeny magnetyczne ustawią się wzdłuż linii pola magnetycznego, a wraz 

z nimi pozostaną w tym polu cząsteczki oleju.

Rys. 10. Uszczelnienie z cieczą magnetyczną [8]

Element 1 został wykonany z gumy, a ciecz magnetyczna znajduje się pomiędzy 

ostro zakończonymi występami a stalową tarczą 2. Nad tarczą tą mieści się magnes stały  

3 z dwoma nabiegunnikami znajdującymi się po jego obu stronach. W tarczy tej wykonano 

kilka komór, w których zakumulowano ciecz magnetyczną tak, aby uszczelnienie skutecz-

nie pracowało przez zadany okres czasu. Jest to konstrukcja zintegrowana, umożliwiająca 

automatyczny montaż uszczelnienia w krążniku. Uszczelnienia te zwiększają opór ruchu 

krążnika zaledwie o 0,8 N (rys. 11). Przeprowadzono badania laboratoryjne i polowe przez 

okres kilku miesięcy na wybranym odcinku taśmociągu w kopalni odkrywkowej.

Rys. 11. Przebieg siły tarcia krążnika bez uszczelnień i z uszczelnieniami ferromagnetycznymi
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Podczas badań polowych mierzono temperaturę krążników kamerą na podczerwień 

i stwierdzono, że temperatura krążników z uszczelnieniami ferromagnetycznymi była 

średnio wyższa o 2–5 stopni od temperatury otoczenia, podczas gdy temperatura krąż-

ników z innymi uszczelnieniami była o 25–35°C wyższa w tych samych warunkach pracy. 

Świadczy to o istotnie niższym oporze ruchu. Po rocznych badaniach polowych krążniki 

zdemontowano i poddano badaniom; stwierdzono, że opór ruchu krążników nie zwięk-

szył się.

 3.5. Uszczelnienia szczotkowe
Uszczelnienia szczotkowe to typowe uszczelnienia stykowe, z tym że styk jest rozpro-

szony. Uszczelnienie szczotkowe stanowi palisada włókien z tworzywa sztucznego lub 

z drucików na jednym końcu utwierdzonych w oprawie metalowej uszczelnienia, a na 

drugim – stykających się z ośką krążnika (rys. 12).

Rys. 12. Uszczelnienie szczotkowe, a) schemat uszczelnienia bezstykowego, b) palisada drucików

Szerokość palisady włókien/drucików wynosi 2–5 mm, a średnica drucików 0,05–0,2 

mm. Dzięki stykowi rozproszonemu oraz małemu współczynnikowi tarcia drucików o po-

wierzchnię wałka stalowego opór uszczelnienia nie jest wysoki. Przeprowadzone bada-

nia uszczelnienia z włóknami z polipropylenu [9] wykazały niski moment tarcia podczas  

120-godzinnego testu (rys. 13). 
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Rys. 13. Przebieg momentu tarcia uszczelnienia o średnicy 50 mm z włóknami z polipropylenu

Uszczelnienie zachowało szczelność w warunkach zapylenia cząstkami talku przy 

spadku ciśnienia ∆p = (40–45) kPa (rys. 14).

Rys. 14. Badanie szczelności w atmosferze zapylonej i wodnej, a) położenie cząstek talku po stronie 
procesowej uszczelnienia szczotkowego, b) palisada z włókien pokryta smarem

a)                                                 b)

Badania uszczelnienia szczotkowego w strudze rozpylonego strumienia wody q = 4,7 

cm3/s wykazało brak szczelności. Przyczyną było działanie sił kapilarnych w przestrzeni 

wzajemnego styku włókien. Pokrycie smarem palisady z włókien polipropylenowych od 

strony procesowej zapewniło szczelność.
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  4. Podsumowanie

Przeprowadzone badania własnych rozwiązań konstrukcyjnych uszczelnień do krąż-

ników wykazały, że możliwe jest znaczne zwiększenie szczelności przy zachowaniu oporu 

ruchu poniżej wartości wymaganej przez PN-91/M-46606. Stwarza to możliwość skutecz-

nej ochrony łożysk tocznych krążników, obniżenia kosztów montażu i eksploatacji.
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