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(57) Випускний клапанний вузол тепловозного ди-
зеля з локальним охолодженням, який містить
направляючу втулку, випускний клапан з осьовим
повітропідвідним каналом, який переходить в роз-
ширювальну порожнину, сполучену за допомогою
наскрізних отворів в ТІЛІ клапана з випускним трак-
том, а також установленим СПІВВІСНО в осьовому
каналі теплопровідним елементом, жорстко закрі-
пленим в тарілці клапана, який утворює з внутрі-

шньою поверхнею осьового каналу щільову поро-
жнину, який відрізняється тим, що наскрізні
отвори виконані на стержні клапана в зоні направ-
ляючої втулки таким чином, що при закритому і
при відкритому положеннях клапана вони сполу-
чаються з відкритою проточною порожниною, яка
виконана зі сторони нижнього торця направляючої
втулки та має в осьовому напрямку довжину не
менше ходу клапана, при цьому теплопровідний
елемент виконаний порожнистим і має у верхній
своїй частині циліндричний ущільнюючий поясок,
який щільно прилягає до внутрішньої поверхні
осьового повітропідводного каналу і відокремлює
верхню частину цього каналу над теплопровідним
елементом від щільової порожнини, а в нижій час-
тині має щонайменше один наскрізний канал у
СТІНЦІ, який виходить в розширювальну порожнину

Винахід відноситься до галузі двигунобуду-
вання переважно до кришок циліндрів теплонап-
ружених дизелів, для яких додаткове охолодження
може здійснюватись шляхом підведення теплоно-
сія, наприклад стиснутого повітря, до найбільш
теплонапружених ділянок кришки циліндра, стосу-
ється систем локального повітряного охолоджен-
ня

Одним з найнапруженіших елементів форсо-
ваних тепловозних дизелів є випускний клапанний
вузол, зокрема, сам випускний клапан, який пра-
цює в умовах високих температур, обмеженого
тепловідведення, ударних механічних наванта-
жень і газової ерозії Зниження теплової напруже-
ності випускного клапана досягається за рахунок
локального охолодження клапанного вузла

Відома конструкція випускного клапана тепло-
напруженого дизеля [1] Випускний клапан містить
внутрішню порожнину для подачі охолоджуючого
повітря і випускні отвори в перехідній зоні між та-
рілкою клапана і стержнем клапана Для підви-
щення ефективності охолодження і захисту повер-
хні охолодження в зоні випускних отворів і самих
отворів від нагару на тарілці клапана установлено
тонкостінний кожух, який в перехідній зоні утворює

проточну порожнину для охолоджуючого повітря
Функціональне призначення конструкції - створен-
ня додаткової тепловідвідної поверхні, яка одно-
часно захищає перехідну зону, а також розміщені в
цій зоні випускні отвори від нагару

Недоліки конструкції - аналога Під час роботи
двигуна тонкостінний кожух зазнає дію високих
температур, газової ерозії, витримує значні темпе-
ратурні і механічні навантаження, а тому дефор-
мується в процесі експлуатації При цьому пору-
шується нормальне витікання охолоджуючого
повітря Перечислені недоліки знижують надійність
конструкції - аналога та двигуна в цілому

За прототип прийнято охолоджувальний випу-
скний клапан тепло-напруженого дизеля [2], який
містить осьовий повітропідвідний канал в стержні
клапана, який переходить в розширювальну поро-
жнину, яка за допомогою наскрізних отворів в та-
рілці клапана сполучена з випускним трактом При
цьому в осьовому повітропідвідному каналі уста-
новлено теплопровідний елемент, жорстко закріп-
лений в тарілці клапана таким чином, що між теп-
лопровідним елементом і внутрішньою поверхнею
повітропідвідного каналу утворена проточна щіли-
ста порожнина для охолоджуючого повітря Функ-
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цюнальне призначення конструкції - прототипу
зводиться до збільшення тепловідведення від
найбільш нагрітої зони тарілки клапана за рахунок
створення додаткової (внутрішньої) поверхні теп-
ловідведення

Недоліки прототипу Наскрізні отвори на тарі-
лці клапана не захищені від нагароутворення та
газової ерозії, є значними концентраторами на-
пруження в зоні тарілки клапана, що в цілому зни-
жує моторесурс клапана, знижує ефективність
охолодження Перелічені недоліки знижують на-
дійність прототипа і двигуна в цілому

Задача винаходу - підвищення надійності фо-
рсованого дизеля з локальним повітряним охоло-
дженням за рахунок зниження теплонапруженості
випускного клапанного вузла

Задача винаходу заключається у створенні
випускного клапанного вузла тепловозного дизеля
з локальним охолодженням, який містить направ-
ляючу втулку, випускний клапан з осьовим повіт-
ропідвідним каналом, який переходить в розши-
рювальну порожнину, сполучену за допомогою
наскрізних отворів в ТІЛІ клапана з випускним трак-
том, а також з установленим сосно в осьовому
каналі теплопровідним елементом, жорстко закрі-
пленим в тарілці клапана, який утворює з внутрі-
шньою поверхнею осьового каналу щілисту поро-
жнину Згідно винаходу, наскрізні отвори виконані
на стержні клапана в зоні направляючої втулки
таким чином,, що при закритому і при відкритому
положеннях клапана вони сполучаються з відкри-
тою проточною порожниною, яка виконана зі сто-
рони нижнього торця направляючої втулки та має
в осьовому напрямку довжину не менше ходу кла-
пана, при цьому теплопровідний елемент викона-
ний порожнистим і має у верхній своїй частині ци-
ліндричний поясок, який щільно прилягає до
внутрішньої поверхні осьового повітропідвідного
каналу і відокремлює верхню частину цього каналу
над теплопровідним елементом від щілистої по-
рожнини, а в нижній частині має щонайменше
один наскрізний каналу СТІНЦІ, ЯКИЙ ВИХОДИТЬ В
розширювальну порожнину

Сукупність заявлених ознак забезпечує захист
наскрізних отворів в ТІЛІ клапана від нагароутво-
рення і газової ерозії, не використовуючи при цьо-
му додаткових теплозахисних елементів (кожухів,
екранів) з низькою експлуатаційною надійністю, і
одночасно покращує тепловідведення від тарілки
клапана, знижує, теплонапруженість клапанного
вузла, підвищує надійність форсованого дизеля з
локальним охолодженням

На фіг показано загальний вид випускного
клапанного вузла тепловозного дизеля з локаль-
ним охолодженням Клапанний вузол містить на-
правляючу втулку 1, випускний клапан 2 з осьови-
ми повітропідвідним каналом 3, який переходить в

розширювальну порожнину 4, сполучену за допо-
могою наскрізних отворів в ТІЛІ клапана 2 з випуск-
ним трактом 5, а також з установленим сосно в
осьовому каналі теплопровідним елементом 6,
жорстко закріпленим в тарілці клапана 7, який
утворює з внутрішньою поверхнею осьового повіт-
ропідвідного каналу 3 щілисту порожнину 8 На-
скрізні отвори 9 виконані на стержні клапана 2 в
зоні направляючої втулки 1 таким чином, що при
закритому і при відкритому положеннях клапана 2
вони сполучаються з відкритою проточною порож-
ниною 10, яка виконана зі сторони нижнього торця
направляючої втулки 1 та має в осьовому напрям-
ку довжину не менше ходу клапана 2 При цьому
теплопровідний елемент 6 виконаний порожнис-
тим і має у верхній своїй частині циліндричний
ущільнюючий поясок 11, який щільно прилягає до
внутрішньої поверхні каналу 3 і відокремлює верх-
ню частину цього каналу над теплопровідним еле-
ментом 6 від щілистої порожнини 8, а в нижній
частині має щонайменше один наскрізний канал
13 у СТІНЦІ, який виходить в розширювальну поро-
жнину 4

Під час роботи двигуна випускний клапан 2 пі-
дігрівається відпрацьованими газами Стиснене
охолоджуюче повітря, яке надходить по осьовому
каналу 3, направляється порожнистим теплопро-
відним елементом 6, жорстко закріпленим в таріл-
ці 7 клапана 2, через наскрізний канал 12 у СТІНЦІ
елемента 6 ззовні, подається в щільову порожнину
10 в нижній частині направляючої втулки і далі у
випускний тракт 5 Як при відкритому , так і при
закритому положеннях клапана наскрізні отвори 9
не виходять з порожнини 10 Цим забезпечується
їхній захист від випускних газів та нагароутвореня

Ущільнюючий ПОЯСОК 11 перешкоджає безпо-
середньому витіканню охолоджуючого повітря з
каналу 3 через отвори -9 в порожнину 10, чим під-
тримується циркуляція повітря спочатку по внут-
рішній поверхні порожнистого елемента 6, а потім і
ззовні При цьому збільшується тепловідвід від
елемента 6 і тарілки 7

Використання заявленої конструкції випускно-
го клапанного вузла дозволяє знизити його тепло-
напруженість, забезпечити тривалу надійну екс-
плуатацію При цьому підвищується надійність
форсованого тепловозного дизеля з локальним
повітряним охолодженням
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