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1. Sposób oczyszczania sprężonego powie-
trza z kropel oleju, znamienny tym, że zwięk-
sza się prędkość przepływu strumienia sprężo-
nego powietrza, który zderza się z prostopadle 
umieszczonym ekranem (3), na którym wytrą-
cane są krople oleju, przy czym natężenie 
przepływu reguluje się różnicą ciśnienia panu-
jącego w przestrzeni przed przegrodą (1) i za 
przegrodą (1).

2. Urządzenie do oczyszczania sprężonego 
powietrza z kropel oleju, znamienne tym, że 
składa się z przegrody (1) o kształcie cylin-
drycznym lub płaskim, mającej wlot (2) zanie-
czyszczonego sprężonego powietrza oraz 
z osadzonego na niej ekranu (3), mającego 
wylot (4) oczyszczonego sprężonego powie-
trza, przy czym w przegrodzie (1) wykonany 
jest co najmniej jeden otwór (5), prostopadle do 
którego usytuowany jest ekran (3).
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Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób oraz urządzenie do oczyszczania sprężonego powietrza 

z kropel oleju znajdujące zastosowanie przy przesyłaniu sprężonego powietrza do narzędzi i urządzeń 
pneumatycznych.

Znane sposoby usuwania zanieczyszczeń ze sprężonego powietrza polegają na wymuszaniu 
przepływu powietrza przez czynnik filtrujący i oddzieleniu oraz zatrzymaniu zanieczyszczeń lub wyko-
rzystaniu siły odśrodkowej dla oddzielenia zanieczyszczeń.

Do oczyszczania sprężonego powietrza z zanieczyszczeń stosuje się oczyszczalniki powietrza, 
takie jak: cyklony, filtry absorpcyjne oraz cyklonowo-absorpcyjne. W cyklonach krople cieczy zawarte 
w strumieniu powietrza wytrącane są siłą odśrodkową ruchu wirowego, w filtrach absorpcyjnych są 
zatrzymywane przez wkład filtracyjny, który stanowią między innymi włókna papieru, metalu, waty 
szklanej, kulki metalowe, węgiel aktywny, spieki metalowe lub ceramiczne, sitka metalowe, natomiast 
w filtrach cyklonowo-absorpcyjnych wykorzystywana jest siła odśrodkowa, jak również elementy filtra-
cyjne o własnościach absorpcyjnych. 

Znany z polskiego opisu patentowego nr 96 841 oddzielacz oleju do instalacji sprężonego po-
wietrza charakteryzuje się tym, że zamknięty ciśnieniowy zbiornik z przemieszczonym względem sie-
bie wlotem i wylotem sprężonego powietrza zawiera zamocowane na sitowej ściance odpływowe rury 
powietrza z dławiącymi korkami z góry, na których zawieszone są symetrycznie rozmieszczone ele-
menty cyklonowe, których płaskie dno jest zaopatrzone w żeberka oraz odpływową rurę oleju. Ponad-
to znane jest z polskiego opisu patentowego nr 145 053 urządzenie do oddzielania cieczy od sprężo-
nego powietrza przepływającego w rurociągach, które stanowi pionowy cylindryczny zbiornik wbudo-
wany do rurociągu. Rurociągi dopływowy i odpływowy zabudowane są naprzeciwko siebie do bocznej 
ściany zbiornika. Wewnątrz zbiornika znajduje się koryto utworzone z połówki rury usytuowane dnem 
do góry, symetrycznie względem płaszczyzny przechodzącej przez oś zbiornika oraz przez osie ruro-
ciągów. Dno koryta styka się szczelnie z dolną pionową częścią zbiornika, zaś dwa górne narożniki 
koryta są połączone z górną pionową częścią powyżej górnej krawędzi rurociągu dopływowego two-
rząc przelotową przestrzeń dla pozbawionego cieczy powietrza w częściach bocznych i górnej koryta.

Znany jest także z polskiego opisu patentowego nr 154 786 filtr sprężonego powietrza, który ma 
korpus z przewodami: doprowadzającym zanieczyszczone powietrze i odprowadzającym oczyszczone 
sprężone powietrze. W górnej części korpusu znajduje się wkład filtracyjny, a w dole znajduje się 
przestrzeń na zanieczyszczenia zamknięta zaworem odprowadzającym zanieczyszczenia. Filtr ma 
z dołu komorę zanieczyszczonego powietrza utworzoną ze stożkowego dna, z części korpusu z boku 
i ze stożkowej przegrody, przy czym w stożkowym dnie znajduje się zawór odprowadzający zanie-
czyszczenia, a z boku przewód z zaworem doprowadzającym powietrze, usytuowanym stycznie do 
korpusu. Komora od góry łączy się przez otwór w stożkowej przegrodzie z komorą wyrównawczą która 
z góry ma w przegrodzie wloty do meandrycznych kanałów, utworzonych przez współosiowo usytu-
owane przegrody rurowe i których wyloty znajdują się w komorze oczyszczonego powietrza zamknię-
tej od góry pokrywą i mającej przewód z zaworem odprowadzającym powietrze. W meandrycznych 
kanałach umieszczone są wkłady filtracyjne.

Sposób oczyszczania sprężonego powietrza z kropel oleju według wynalazku polega na tym, że 
zwiększa się prędkość przepływu strumienia sprężonego powietrza, który zderza się z prostopadle 
umieszczonym ekranem, na którym wytrącane są krople oleju, przy czym natężenie przepływu regulu-
je się różnicą ciśnienia panującego w przestrzeni przed przegrodą i za przegrodą.

Urządzenie składa się z przegrody o kształcie cylindrycznym lub płaskim, mającej wlot zanie-
czyszczonego sprężonego powietrza oraz z osadzonego na niej ekranu, mającego wylot oczyszczo-
nego sprężonego powietrza. W przegrodzie wykonany jest co najmniej jeden otwór, prostopadle do 
którego usytuowany jest ekran. Odległość pomiędzy otworem a ekranem nie przekracza 2,5 krotnej 
średnicy otworu.

Sposób oraz urządzenie według wynalazku zapewnia wysoką skuteczność oczyszczania sprę-
żonego powietrza z kropel oleju. Ponadto urządzenie ma prostą budowę i może być montowane bez-
pośrednio na rurociągu instalacji sprężonego powietrza.

Przedmiot wynalazku pokazany jest w przykładowym wykonaniu na rysunku, który przedstawia 
urządzenie w przekroju wzdłużnym. Urządzenie składa się z przegrody 1 o kształcie cylindrycznym, 
mającej wlot 2 zanieczyszczonego sprężonego powietrza oraz z osadzonego na niej ekranu 3, mają-
cego wylot 4 oczyszczonego sprężonego powietrza. W bocznej powierzchni przegrody 1 wykonanych 
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jest 16 otworów 5, prostopadle do których usytuowany jest ekran 3. Każdy z otworów 5 ma średnicę 
2 mm, a odległość pomiędzy otworami 5, a ekranem 3 wynosi 5 mm. W przegrodzie 1 oraz w ekranie 3
wykonane są kanały 6 łączące się z manometrem, a w bocznej ściance ekranu 3 usytuowany jest 
otwór odpływowy 7 oleju.

Zanieczyszczone sprężone powietrze doprowadzane jest wlotem 2 do cylindrycznej przegrody 1
i strugami przepływa przez otwory 5, zwiększając prędkość dzięki różnicy ciśnienia panującego 
w przestrzeni przed i za przegrodą 1, która mierzona jest przy pomocy manometru i wynosi około 0,02 MPa.
Następnie strugi powietrza zderzają się z prostopadle umieszczonym ekranem 3, na którym wytrącane 
są krople oleju. Wytrącony olej spływa grawitacyjnie otworem odpływowym 7, a oczyszczone powie-
trze odprowadzane jest wylotem 4.

Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób oczyszczania sprężonego powietrza z kropel oleju, znamienny tym, że zwiększa się 
prędkość przepływu strumienia sprężonego powietrza, który zderza się z prostopadle umieszczonym 
ekranem (3), na którym wytrącane są krople oleju, przy czym natężenie przepływu reguluje się różnicą 
ciśnienia panującego w przestrzeni przed przegrodą (1) i za przegrodą (1).

2. Urządzenie do oczyszczania sprężonego powietrza z kropel oleju, znamienne tym, że skła-
da się z przegrody (1) o kształcie cylindrycznym lub płaskim, mającej wlot (2) zanieczyszczonego 
sprężonego powietrza oraz z osadzonego na niej ekranu (3), mającego wylot (4) oczyszczonego 
sprężonego powietrza, przy czym w przegrodzie (1) wykonany jest co najmniej jeden otwór (5), pro-
stopadle do którego usytuowany jest ekran (3).

3. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że odległość pomiędzy otworem (5) a ekra-
nem (3) nie przekracza 2,5 krotnej średnicy otworu.
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