
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 193971RZECZPOSPOLITA
POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: 347344

(22) Data zgłoszenia: 27.04.2001

(13) B1
(51) Int.Cl.
C10M 175/04 (2006.01)

(54) Sposób wytrącania oleju ze strumienia mgły olejowej oraz dysza do tego sposobu

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

04.11.2002 BUP 23/02

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono:

30.04.2007 WUP 04/07

(73) Uprawniony z patentu:

Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica,Kraków,PL

(72) Twórca(y) wynalazku:
Zbigniew Szydło,Kraków,PL
Kazimierz Bednarek,Kraków,PL

(74) Pełnomocnik:

Elżbieta Postołek, 
Akademia Górniczo-Hutnicza, im. St. Staszica

(57)

PL
  1

93
97

1 
B

1

1. Sposób wytrącania oleju ze strumienia 
mgły olejowej, znamienny tym, że wypływają-
cy z otworu dozującego (3) swobodny strumień 
mgły olejowej zderza się z prostopadle umiesz-
czonym ekranem (4), na którym wytrącane są 
krople oleju.

2. Dysza do wytrącania oleju ze strumie-
nia mgły olejowej, znamienna tym, że ma
ekran (4) o płaskiej, cylindrycznej lub sferycznej 
powierzchni, usytuowany prostopadle do osi 
otworu dozującego (3) mgłę olejową.
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Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytrącania oleju ze strumienia mgły olejowej oraz dysza 

do tego sposobu, znajdujący zastosowanie w układach przeznaczonych do smarowania elementów 
maszyn.

Mgła olejowa stosowana do smarowania elementów maszyn wytwarzana jest przez rozpylenie 
oleju smarowego w strumieniu sprężonego powietrza. Ma ona krople o średnicy od 0,2 do 5 µm, a ich 
stężenie w powietrzu wynosi od 1 do 12 g/m3. Obecnie stosuje stę dysze dostarczające do punktów 
smarowania drobną mgłę olejową, mgłę olejową o dużych kroplach oraz krople oleju. Dysza wytwarzają-
ca drobną mgłę olejową ma prosty otwór wewnętrzny o średnicy od 0,8 do 1,7 mm i długości do 15 mm.

Dzięki burzliwemu przepływowi, drobne mikrocząsteczki łączą się w kropelki oleju i osadzają się 
na smarowanych pracujących powierzchniach.

Dysza wytwarzająca mgłę o dużych kroplach oleju ma prosty otwór wewnętrzny o średnicy 
od 0,6 do 1,7 mm i długości nie mniejszej niż 35 mm, w którym dochodzi do łączenia się kropel oleju, 
dzięki występowaniu w nim silnej turbulencji. Natomiast dyszę wytwarzającą krople oleju stanowi tule-
ja, mająca w dolnej części otwór wylotowy, wewnątrz której usytuowany jest kołek walcowy z kołnie-
rzem o długości mniejszej niż wybranie tulei. Kołek ma na obwodzie wzdłużne rowki. Kondensacja 
mgły olejowej następuje bezpośrednio w dyszy na skutek zwiększenia prędkości i zmiany kierunku 
przepływu przez rowki strumienia mgły olejowej.

Sposób wytrącania oleju ze strumienia mgły olejowej według wynalazku polega na tym, że wy-
pływający z otworu dozującego swobodny strumień mgły olejowej zderza się z prostopadle umiesz-
czonym ekranem, na którym wytracane są krople oleju.

Dysza do wytrącania oleju ze strumienia mgły olejowej ma ekran o płaskiej, cylindrycznej lub 
sferycznej powierzchni, usytuowany prostopadle do osi otworu dozującego mgłę olejową.

Odległość pomiędzy ekranem a wylotem otworu dozującego nie przekracza 2,5 krotnej średnicy 
tego otworu.

Sposób oraz dysza według wynatezku umożliwiają wysoką sprawność wytrącania oleju ze 
strumienia mgły olejowej. Ponadto, dysza ma prostą budowę i zapewnia skuteczne smarowanie me-
chanizmów.

Przedmiot wynalazku pokazany jest w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 
przedstawia przekrój wzdłużny dyszy o otworze dozującym usytuowanym zgodnie z osią a fig. 2 - prze-
krój dyszy o otworach dozujących usytuowanych poprzecznie do osi.

Dyszę przedstawioną na fig. 1 stanowi tuleja 1, mająca kanał 2 w kształcie walca, na końcu któ-
rego znajduje się otwór dozujący 3 o średnicy 2 mm, usytuowany zgodnie z osią dyszy. Tuleja 1 ma
w dolnej części przelotowy otwór o średnicy 5 mm i osi prostopadłej do osi dyszy, którego boczna 
cylindryczna powierzchnia stanowi ekran 4.

Mgła olejowa doprowadzana jest z instalacji poprzez kanał 2 do otworu dozującego 3. Wypły-
wający z otworu dozującego 3 swobodny strumień mgły olejowej 5 zderza się z prostopadle usytu-
owanym ekranem 4, na którym wytrąca się olej, wypływający kroplami na zewnątrz dyszy.

Dyszę przedstawioną na fig. 2 stanowi tuleja 1, mająca kanał 2 w kształcie walca. Na obwodzie 
kanału 2 prostopadle do osi dyszy wykonane są cztery otwory dozujące 3 o średnicy 2 mm. Na ze-
wnątrz tulei 1 przymocowany jest ekran 4 w kształcie pierścienia z kołnierzem wewnętrznym.

Mgła olejowa doprowadzana jest z instalacji poprzez kanał 2 do otworów dozujących 3. Wypły-
wający z otworów dozujących 3 swobodny strumień mgły olejowej 5 zderza się z prostopadle usytu-
owanym ekranem 4, na którym wytrąca się olej, wypływający kroplami na zewnątrz dyszy.
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Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób wytrącania oleju ze strumienia mgły olejowej, znamienny tym, że wypływający 
z otworu dozującego (3) swobodny strumień mgły olejowej zderza się z prostopadle umieszczonym ekra-
nem (4), na którym wytrącane są krople oleju.

2. Dysza do wytrącania oleju ze strumienia mgły olejowej, znamienna tym, że ma ekran (4) 
o płaskiej, cylindrycznej lub sferycznej powierzchni, usytuowany prostopadle do osi otworu dozujące-
go (3) mgłę olejową.

3. Dysza według zastrz. 2, znamienna tym, że odległość pomiędzy ekranem (4) a wylotem 
otworu dozującego (3) nie przekracza 2,5 krotnej średnicy tego otworu.

Rysunki
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