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(5 7 ) 1. S posób  w y tw arzan ia  m ieszanki paliw ow o-
pow ietrznej w silnikach spalinow ych, polegający na roz-
d rabnian iu  za pom ocą drgań ultradźw iękow ych warstwy 
paliwa utw orzonej na pow ierzchni dyszy i mieszaniu roz-
drobnionych kropel paliw a z pow ietrzem , znamienny 
tym, że paliwo doprow adza się na pow ierzchnię prom ie-
niującą drgania jednocześnie co najm niej w dwóch punk-
tach i poddaje się drganiom  ultradźw iękow ym  o częstot-
liwości od 20 do 60 kH z po czym rozpylone paliwo 
miesza się ze strum ieniem  pow ietrza.

2. U rządzenie do rozpylania paliwa płynnego w sil-
nikach spalinow ych, w yposażone w przetw ornik u ltra-
dźwiękowy połączony z transform atorem  am plitudy 
drgań m echanicznych, którego końców ka stanowi dysze 
do doprow adzania paliwa do kom ory rozpylającej, zna-
mienna tym, że dysza (2), stanow iąca falow ód zespołu 
ultradźw iękow ego jest zaopatrzona przynajm niej w je -
den kanał pośredni (6) do doprow adzania paliwa przec-
hodzący przez całą długość w osi falow odu, który to 
kanał (6) połączony jest z co najm niej dw om a kanałam i 
(3) wyjściowymi na pow ierzchnię prom ieniującą drgania 
dyszy (2).



Sposób wytwarzania mieszanki paliwowo-powietrznej 
oraz urządzenie do rozpylania paliwa płynnego, w silnikach spalinowych

Z a s t r z e ż e n i a  p a t e n t o w e

1. Sposób wytwarzania mieszanki paliwowo-powietrznej w silnikach spalinowych, polegający 
na rozdrabnianiu za pom ocą drgań ultradźwiękowych warstwy paliwa utworzonej na powierzchni 
dyszy i mieszaniu rozdrobnionych kropel paliwa z powietrzem, znamienny tym, że paliwo dopro-
wadza się na powierzchnię prom ieniującą drgania jednocześnie co najmniej w dwóch punktach i 
poddaje się drganiom  ultradźwiękowym o częstotliwości od 20 do 60 kHz po czym rozpylone 
paliwo miesza się ze strumieniem powietrza.

2. Urządzenie do rozpylania paliwa płynnego w silnikach spalinowych, wyposażone w przet-
wornik ultradźwiękowy połączony z transform atorem  am plitudy drgań m echanicznych, którego 
końców ka stanowi dysze do doprow adzania paliwa do kom ory rozpylającej, znamienna tym, że 
dysza (2), stanowiąca falowód zespołu ultradźwiękowego jest zaopatrzona przynajmniej w jeden 
kanał pośredni (6) do doprow adzania paliwa przechodzący przez całą długość w osi falowodu, 
który to kanał (6) połączony jest z co najmniej dwoma kanałami (3) wyjściowymi na powierzchnię 
prom ieniującą drgania dyszy (2).

3. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że wyloty kanałów  wyjściowych (3) są rozmie-
szczone symetry czn ie  na powierzchni promieniującej drgania.

4. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że kanały wyjściowe (3) mające osie nachylone 
pod kątem 15 do 60° do osi kanału doprowadzającego (6).

* * *

Przedm iotem  wynalazku jest sposób wytwarzania mieszanki paliwowo-powietrznej do 
napędu silników spalinowych z zapłonem  iskrowym oraz urządzenie do rozpylania paliwa do 
wybuchowego spalania w cylindrach silnika spalinowego.

Znane jest z publikacji pt.: „Technika ultradźwięków“ J. M atauscha, W NT, W arszawa, 
urządzenie do ultradźwiękowego rozpylania paliwa płynnego. W gaźnik jest wbudowany piezo-
elektryczny przetw ornik usytuow any o osi kom ory rozpylającej. Paliwo spływa na promieniującą 
powierzchnię przetw ornika i rozpylone zostaje porwane wraz z zasysanym powietrzem. Rozwiąza-
nie takie znajduje zastosowanie do rozpylania paliw w palnikach energetycznych bezpośrednio do 
celów opałowych. Natom iast do paliw lotnych jak  benzyna rozwiązanie nie znajduje zastosowania.

Proponow ano już w polskim opisie zgłoszenia (P. 250 435) sposób i urządzenie do wytwarza-
nia mieszanki paliwowo-powietrznej. Sposób wytwarzania mieszanki polega na tym, że paliwo jest 
rozpylane przez dyszę stanowiącą falowód połączony z przetwornikiem  piezoelektrycznym. Paliwo 
jest doprow adzone centralnie na powierzchnię czołową falowodu, rozpylone przez drgającą 
powierzchnię i w postaci mgły łączone z przepływającym powietrzem. T ransform ator amplitudy 
drgań stanowi połączenie zbiornika paliwa z kom orą rozpylającą.

D oprow adzanie paliwa na powierzchnię czołową falowodu przez kanał centralny znajduje 
zastosowanie przy małych ilościach rozpylania paliw.

Celem wynalazku było opracow anie sposobu i konstrukcji urządzenia umożliwiającego 
zwiększenie wydajności wytwarzania mieszanki paliwowo-powietrznej.

Mieszanka paliwowo-powietrzna doprow adzana jest na powierzchnię prom ieniującą drgań 
ultradźwiękowych jednocześnie co najmniej w dwóch wyznaczonych punktach powierzchni pod-
dawanej drganiom  ultradźwiękowym o częstotliwości od 20 kHz do 60 kH z, po czym rozpylony 
czynnik zostaje porwany przez doprow adzone powietrze.

Zespół ultradźwiękowy do rozpylania czynnika paliwowo-powietrznego jest wyposażony w 
falow ód, w którym  znajduje się przynajmniej jeden kanał pośredni do doprow adzania czynnika 
połączony co najmniej z dwoma kanałam i wyjściowymi na powierzchnię prom ieniującą falowodu.
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K anał pośredni przebiega przez całą długość falowodu i jest usytuowany w jego osi a kanały 
wyjściowe rozmieszczone są symetrycznie na powierzchni drgającej falowodu.

Osie kanałów wyjściowych nachylone są do osi kanału pośredniego pod kątem  od 15 do 60°.
Usytuowanie kanałów zgodnie z wynalazkiem zapewnia dużą wydajność wytworzania 

mieszanki.
Przedmiot wynalazku jest bliżej objaśniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym 

schematycznie w przekroju jest przedstaw ione urządzenie do rozpylania paliwa płynnego w silni-
kach spalinowych.

Urządzenie zawiera piezoelektryczny przetw ornik ultradźwiękowy 5 z transform atorem  4 
am plitudy drgań mechanicznych, którego falowód stanowi dyszę 2 znajdują się cztery kanały 
wyjściowe 3 rozmieszczone symetrycznie na powierzchni drgającej dyszy 2. Kanały wyjściowe 3 
nachylone są pod kanałem doprowadzającym  6, który jest usytuowany w osi transform atora 4. 
K anał doprowadzający 6 przechodzi również przez oś śruby ściskającej 1 i połączony jest ze 
zbiornikiem paliwa (nie pokazanym  na rysunku).

Przetwornik ultradźwiękowy 5 zasilany jest z generatora drgań elektrycznych, który z kolei 
zasilany jest z instalacji elektrycznej o mocy 25 W.

Paliwo jest dostarczane kanałam i wyjściowymi 3 na powierzchni drgającej dyszy 2 skąd 
porywane jest przez strumień powietrza doprow adzanego do kom ory rozpylającej. W arstwę 
paliwa wytworzoną na powierzchni dyszy 2 poddaje się drganiom  ultradźwiękowym  z częstotli-
wością 50 kHz.

Rozwiązanie według wynalazku zapewnia rozpylanie paliwa o wielkości średnicy kropel w 
granicach 10 μm do 30 μm.
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