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Sposób i układ urządzeń do określania stanu technicznego maszyn tłokowych,
zwłaszcza silników spalinowych czterosuwowych

o

Przedmiotem wynalazku jest określenie stanu technicznego maszyn tłokowych, zwłaszcza silników spalinowych czterosuwowych, bez ich rozbierania, na podstawie zasysanych l.e skrzyni korbowej gazów, przedmuchiwa.
nych przez nieszczelności między t łokiem a cylindrem. Przedmiotem wynalazku jest również układ urządzeń do
stosowania tego sposobu. Sposób okreśh:nia sta'}u techniczl1ego maszyn tłokowych Jłk i układ urządzeń do
stosowania tego sposobu s!anowią ulepszenie znanej i stosowanej metody, wynikającej z patentu poIlIkIego
nr 64 767. Sposób określania stanu technicznego maszyn tłokowych znajduje zastosowanie w diagn()S[yce sil·
ników i przy pracach badawczych z tej dziedziny.
Według patentu nr 64 767 sposób badania stanu technicznego maszyn tłokowych, zwłaszcza silników
spalinowych czterosuwowych, polega na pomiarze ilości przedmll~hiwanych gazów przez nieszczelności pomię·
dzy tłokiem a cylindrem, zasysanych ze skrzyni korbowej silnika, przy zerowej wartości nadciśnienia tych gazów.
Sposób ten nie daje wymaganej jednoznaczności pomiarów i wyników. 8ezpośrednią przyl.ozyną występującej
niedokładności pomiaru jest wykrapJanie się par zawartych w mierzonych gazach, związane z dużą wilgotnościlł
tych gazów oraz wynikające ze schładzania Ił także ze sprężania ich przed przepływomieuem. Wykraplanie się
par powoduje znuliejszenie ubjętości badanego gazu oraz uniemożliwia prawidłowe działanie przepływomierza.
Ponadto na nieścisłość wyników pomiarów ma również wpływ brak możliwości kontroli temperatury przepływających gaz6w.
.
.
Znane urządzenie z patentu nr 64 767 .posiada tę niedogodność, że umiejscowiony fill,f za zaworem
regulacyjnym i pompą nic chroni tych elementów prl.ed zanieczyszczeniem, szczególnie mgłą olejową, co wymaga częstego ich oczyszczania. Ponadto instalacja gazowa urządzenia nie jest izolowana cieplnie. Ma to istotny
wpływ na wykraplanie się par z mierzonych gazów co niewątpliwie ogranicza poprawność działania urządzenia.
Celem wynalazku jest opracowanie ulepszonego sposobu określania stanu technicznego maszyn tłokowych,
zwłaszcza silników czterosuwowych pozbawionego wad i niedogodności występujących w znanym sposobie,
wynikającym z patentu nr 64'167.
Cel ten został osiągnięty dzięki temu, że gazy ze sklzyni korbowej, przcdmuchiw4ne przez nieszczelności
pierścieni tłokowych są zasysane ssawą poprzez fil ..., przed pomiarem natężenia ich plZepływu, podgrzewdne
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w podgrz,ewaczu gazów do temperatury nie niższej od temperatury tych 'gazów na wylocie z silnika i' przepływają
przez zawór regulacyjny, przepływomierz oraz ssawę. W układzie urządzeń do stosowania tego sposobu, filtr
został powiązany bezpośrednio' z badanym sjlnikiem a w następnej kolejności, po stronie ssawnej ssawy, włączo
ne zostały do. instalacji układu: podgrzewacz gazów z regulatorem, zawór regulacyjny i przepływomierz, przy
c:zyIll instalacja Układu na odcinku pomiędzy podgrzewaczem gazów i przepływomierzem jest izolowana cieplnie .
. -- Posługiwanie się urządzeniem według wynalazku pozwala na znaczne zwiększenie dokładności pomiarów
w stosunku do sposobu według patentu nr 64 767 oraz umożliwia porównywanie wyników pomiarów bez
stosowania dodatkowych oblicze.\. Dzięki wprowadzeniu dodatkowych elemelltów do układu urządzeń i odpowiedniemu ich powiązania a mianowicie: usytuowanie ssawy na końcu instalacji gazowej, zastosowanie podgrzewacza gazów. izolowanie cieplne instalacji gazowej na odcinku podgrzewacz-przepływomierz., została wyklucżona
głównie w przepływomierzu możliwość wykraplania się par z gazów a tym samym powstały właściwe warunki
do dokładnego określania stanu technicznego badanych silników.
Sposób i układ urządzeń zostały uwidocznione w przykładzie wykonania na rysunku. Układ urządzeń
uwidoczniony na rysunku s~łada się w ustalonej kolejności z : filtra I wyposażc.nego w termometr 2, podgrzewacza gazów 3 z regulatorem 4. zaworu regulacyjnego 5, przepłyWomierza 6 t termometrem 7 oraz ,ssawy 8, przy
czym Instalacja układu urządzeń, pomiędzy podgrzewaczem gazów 3 a przepływomierzem 6 zjest izolowana
cieplnłe. Ocena stanu technicznego maszyny tłokowej np. silnika spalinowego,czterosuwowego, w oparciu o sposób według wynalazku rozpoczyna się od podłączenia do badanego silnika 9 ukłltdu urządzeń według wynalazku. uruchomienia silnika i ustalenia parametrów pracy. Po uruchomieniu ssawy 8 pr7.edmuchiwlme przez.nieszczelności pierścieni tłokowych' gazy, zasysane ze skrzyni korbowej, poprzez filtr l, podgrzewane w podgrzewaczu
gazów 3 do tempetatury określonej termometrem 7, nie niższej od temperatury gazów na wylocie silnika 9
wskazywanej przez termometr 2, są mierzone w przepływomierzu. Natężenie przepływu gazów reguluje się
zaworem regulacyjnym 5. a mierzy przy ich zerowym nadciśnieniu w skrzyni korbowej, wskazywanym przez
manowakuometr 10 specjalnie dla celów badań podłączony do silnika 9. Uzyskane wyniki pomiarów porównuje
siV z wzorcami diagnostycznymi dla danego typu silnika.
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Zastrzeżenia

patentowo

l. Sposób określania stanu technicznego maszyn tłokowych zwłaszcza silników spalinowych
czterosuwowych na podstawie pomiaru natężenia przepływu zasysanych ze skrzyni korbowej gazów, przedmuchiwanych przez nieszczelności między tłokiem a cylindrem wed ług patentu nr 64 761. z na m i e q n Tym;-bsą one zasysane ze skrzyni korbowej silnika poprzez mtr. przed pomiarem ich natę tenia przepływu. podgrzewane
wpodgrzewaczu do temperatury nie niższej od temperatury tych gazów na wylocie z silnika i przepływają przez
zawór regulacyjny, przepływomierz oraz ssaw~.
__ _ 2. Uk~ad urządzeń do określania stanu technicznego maszyn tłokowych zwłaszcza.: 'silników spalinowych
czterosuwowych według patentu nr 64 767. z n a m i e n n y t Y m, ze filtr (l) jest powiązany bezrośredruo 7. 1I!!nikiern. a w następnej kolejności, po stronie ssawnej ssawy (8), połączone SIl instalr.cją układu: podgrzewacz gazów (3) z regulatorem (4), zawór regulacyjny (5) i przepływomierz (6), przy czym Instalacja układu na odcinku
pomiędzy podgrzewaczem gazów (3) i przepływomierzem (6) jelt izolowana cieplnie.
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