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(57) Пристрій для визначення витрати мастила на
вигоряння в клапанному механізмі двигуна внутрі-
шнього згоряння, який містить клапан зі стержнем
та напрямною втулкою, систему змащування, що
має основну масляну ємність, додаткову масляну
ємність, підвідний масляний трубопровід, який
відрізняється тим, що має додаткову масляну
ємність, яка має можливість підключення  перед

запуском двигуна  до напрямної втулки клапана,
яка має тонкостінний ковпачок, що встановлений в
верхній її частині та утворює порожнину над верх-
нім торцем напрямної втулки, а на стержні клапана
встановлено ущільнювальний елемент, який охоп-
лює тонкостінний ковпачок зовні та з зазором, як
при відкритому, так і при закритому положеннях
клапана;  при цьому в стінці напрямної втулки ви-
конано подовжній канал, який сполучає порожнину
над верхнім торцем напрямної втулки з підвідним
масляним трубопроводом та додатковою масля-
ною ємністю, яка встановлена по висоті на одному
рівні з порожниною над напрямною втулкою, при
цьому додаткова масляна порожнина має нагріва-
льний елемент, трубк у контролю рівня та запірний
вентиль.

Корисна модлеь  відносить ся  до галузі  дви -
гунобудування , переважно до пристроїв для
випробування двигунів внутрішнього згоряння та
визначення, таким  чином , витрат мастила на
вигоряння в спряженнях клапанного механізму.

Клапанний механізм відноситься до найбільш
термічно навантажених механізмів двигуна, в
більшості випадків його змащування здійснюєть-
ся м оторним  мастилом,  що стікає по зазору
між  стержнем  клапана та напрямною втулкою,
при цьому процес супроводжується вигорянням
мастила, яке попадає в камеру згоряння крізь вка-
зане спряження. Витрати мастила на вигоряння в
клапанному механізмі вносять значний, хоча й не
основний, внесок в загальні експлуатаційні витра-
ти мастила по системі змащування. Для змен-
шення цих витрат розробка конструкції клапан-
ного вузла повинна вестись на основі
достовірної інформаці ї про вплив конструктив-
них параметрів клапанного вузла на локальні ви-
трати мастила в цьому спряженні. Унаслідок
складності процесів витікання та вигоряння мас-
тила в клапанному вузлі, впливу багатьох взає-
мозв'язаних факторів вивчення поставленої про-
блеми тільки на основі теоретичних положень не

може бути повним та достовірним. Необхідні
експериментальні виміри витрат м астила че -
рез спряження  к лапан  -  напрям на втулк а на
працюючому двигуні.

Відомо пристрій для визначення витрат ма-
стила через спряження клапанів з напрямними
втулками [1]. Пристрій-аналог призначено для
безм оторних дослідж ень  головки циліндрів
в зборі  з  к ришк ою газорозподільного механіз-
му. Розподільчий вал обертається електроприво-
дом та розприскує мастило, що подається зви-
чайним способом до деталей, що труться, а під
головками клапанів створюється розрідження,
яке сприяє підсмоктуванню мастила через зазори
між стержнями клапанів та напрямними втулка-
ми. Мастило стікає з клапанів в розміщені під
ними вимірювальні воронки. Функціональне при-
значення пристрою моделювання витікання ма-
стила через спряження стержень клапана на-
прямна втулка під час безмоторних
випробувань, визначення витрат мастила в
спряженні.

Недоліки конструкції-аналога зводяться до на-
ступного.
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Запропонований моделюючий пристрій не до-

зволяє врахувати вплив таких основних режимних
факторів, як температурний стан деталей кла-
панного вузла ,  тиск  відпрацьованих газів в
камері  з горяння , що впливають  безпосередньо
на процес розповсюдження та вигоряння мастила
в спряженні стержень клапана - напрямна втулка.
Тому оцінка рівня витрат мастила в клапанном у
вузлі за  допомогою пристрою  - аналога м ає
наближений характер, не дозволяє визначити ні
якісно, ні кількісно вплив конструктивних та режи-
мних параметрів на витрати мастила. Вказані не-
доліки спотворюють отриману в експерименті ін-
формацію, дають великі погрішності в порівнянні з
реальними експлуатаційними витратами мастила
на працюючому двигуні.

В якості прототипу обрано пристрій для визна-
чення витрат мастила на вигоряння в ДВЗ [2], що
дозволяє роздільно визначати витрати мастила
через циліндро-поршневу групу та клапанний
механізм на працюючому двигуні . Пристрій -
прототип має два контури обігу мастила контур
циліндро-поршневої групи та контур клапанного
механізму, містить встановлену на ваги масляну
ємкість, що з'єднана зі всмоктуючим патрубком
масляного насосу, нагн італь ний патрубок
як ого підк лючений через  філь тр , теплообмін-
ник та захисний клапан до головного контуру мас-
ляної магістралі двигуна. При цьому для розділь-
ного визначення витрат мастила через циліндро-
поршневу групу та к лапанний м еханізм ,  в
к онтур зм азк и останнього включені встановлена
на вагах додаткова масляна ємкість та додатко-
вий масляний насос, фільтр, теплообмінник та
перепускний клапан. Функціональне призначення
конструкції-прототипу - роздільне визначення ви-
трат мастила через циліндро-поршневу групу та
клапанний механізм на працюючому двигуні.

Недоліки прототипу.
Для роздільного визначення витрат масти -

ла контури обігу мастила повинні бути розділені
за допомогою ущільнювальних елементів, вста-
новлених в магістралі підводу мастила з блоку в
головку та зливу з головки в блок.  Крім того,  для
двигунів з верхнім розташуванням розподільного
валу порожнина приводу розподільного валу по-
винна бути відділена від іншої порожнини під
кришкою головки блоку додатковою змінною пе-
регородкою. Внесення зазначених змін в констру-
кцію системи змащування, а також встановлення
додаткового масляного насосу та інших вузлів в
контур змазки клапанного механізму суттєво змі-
нює умови роботи цієї системи. Отриманні при
цьому значення витрат мастила на вигоряння
також будуть відрізнятись від тих витрат, які спо-
стерігаються в двигуні зі штатною комплектацією.
Таким чином, знижується достовірність отриманої
інформації та її точність . В той же час , навіть на
дивлячись на значні конструк тивні зміни, що
були внесені в систем у змащування, отримані
значення витрат мастила через газорозпо -
діль ний механізм  носять  усереднений харак-
тер по окремим спряженням клапан - напрямна
втулка. В цьому випадку неможливо оцінити ло-
кальні процеси вигоряння мастила в окремім
спряженні зі своїми чітко визначеними геометрич-

ними параметрами та температурним станом.
Таким чином, вплив цих параметрів на витрати
мастила залишається невизначеним.

Задача корисної моделі  -  розробк а при -
строю , що дозволяє розділь но , стосовно до
обраного спряження клапан - напрямна втулка,
визначити локальні значення витрат мастила на
вигоряння в цьому спряженні на працюючому
двигуні.

Задача корисної моделі вирішується наступ-
ним чином.

В відомому пристрої для визначення витрат
мастила на вигоряння в клапанному механізмі
двигуна внутрішнього згоряння, що містить клапан
зі стержнем та напрямною втулк ою , систем у
змазки , яка має основну масляну ємкість , а
так ож  додаткову масляну ємкість, згідно корис-
ної моделі додаткову масляну ємкість підключа-
ють перед запуском двигуна до напрямної втулки
клапана, яка має тонкостінний ковпачок, що вста-
новлено в верхній її частині та утворює порожни-
ну над верхнім торцем напрямної втулки, а на
стержні клапана встановлено ущільнювальний
елемент, який охоплює тонкостінний ковпачок
зовні та з зазором, як при відкритом у, так і при
закритом у положеннях клапану; при цьому в сті-
нці напрямної втулки виконано подовжній канал,
що поєдн ує порож нину над верхнім  тор -
цем  напрям ної втулк и з  підводящим масля-
ним трубопроводом та додатковою масляною єм-
кістю, яка встановлена по висоті на одном у рівні
з порожниною, що утворена над верхнім  тор-
цем напрямної втулки тонкостінним  ковпач-
ком , має нагрівальний елемент, трубк у контролю
рівня та запірний вентиль.

Функціональне призначення сукупності заяв-
лених ознак - визначення локальних витрат мас-
тила на вигоряння через окремі спряження кла-
панного механізму, а також з використанням цих
локальних значень уточнення результуючих ви-
трат через клапанний механізм в цілому на пра-
цюючому двигуні. Отримана інформація дозво-
лить з достатньою точністю визначити вплив
конструктивних параметрів спряження на процес
вигоряння мастила; при цьому виключається
усереднення показників, зменшується вплив
випадкових факторів. В цілому підвищується до-
стовірність результатів, так як  проведення  ек с-
перименту на дослідж уваном у двигуні  не по-
требує внесення значних змін в роботу системи
змазки.  В той же час,  маючи значення витрат по
окремим спряженням можна достатньо точно ви-
значити сумарні  витрати мастила через газо-
розподільний механізм , в реальних умовах екс-
плуатації на працюючому двигуні.

На Фіг. показано загальний вид пристрою
для визначення витрат м астила на вигоряння
в клапанном у механізмі  двигуна внутрішнього
згоряння. Пристрій має додаткову масляну єм-
кість 4, яка підключається до напрямної втулки
перед запуском двигуна. Напрямна втулка 3 кла-
пана має тонкостінний ковпачок 5, який встанов-
лено в верхній її частині та який утворює порож-
нину 6 над верхнім торцем напрямної втулки 3. На
стержні клапана 1 встановлено ущільнювальний
елемент 7, що охоплює тонкостінний к овпачок  5
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зовні  та з  зазором ,  як  при відритом у,  так  і
при зак ритом у положеннях клапана 1. В стінці
напрямної втулки 3 виконано подовжній канал 8,
що сполучає порожнину 6 над верхнім торцем
напрямної втулки з підвідним масляним трубопро-
водом 9 та додатковою масляною ємкістю 4 . При
цьом у ємкість  4 встановлюється  на одном у
рівн і  з  порожниною  6.Додаткова масляна єм-
кість 4 має нагрівальний елемент 10, трубк у кон-
тролю рівня 11 та запірний вентиль 12.

Підчас роботи двигуна основна система
змазк и забезпечує працездатність деталей
циліндро-поршневої групи та клапанного механіз-
му. При цьому для визначення локальних витрат
мастила на вигоряння змащування одного з  кла-
панів 1 к лапанного механізм у здійснюєть ся  з
додаткової масляної ємкості  4 при відкритом у
запірном у вентилі  12. Попередньо підігріте до
експлуатаційних температур нагрівальним елеме-
нтом 10 моторне мастило по  масляном у трубо-
проводу 9 та подовжнь ом у каналу 8 в напрям-
ній втулці 3 подається в порожнину 6, що
утворена тонкостінним ковпачком 5 над верхнім
торцем напрямної втулки. Витрати мастила в
спряженн і  між  стержнем  2 к лапана  1 та  на-

прям ною втулкою  3 визначається за допомогою
трубки контролю рівня 11 відомим способом.

Ущіль нюваль ний елем ент 7 охоплює з
зазором  к овпачок  5 та  перешкоджає потрап-
лянню мастила іншим шляхом в порожнину 6, чим
виключається вплив випадкових факторів на ве-
личину локальних витрат мастила на вигоряння,
як при відкритому, так і при закритому положеннях
клапана 1. Повторивши виміри по всім клапанам
та підсумувавши витрати мастила можна визначи-
ти витрати через клапанний механізм в цілому.

Пристрій дозволяє з високою точністю ви-
значати локальні витрати мастила на вигоряння
на працюючому двигуні та вибирати раціональні
параметри клапанного вузла.
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