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Izolacja cieplna powierzchni zwłaszcza
ko~nór spalania silników spalinowych
l
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Przedmiotem wynalazku jest izolacja cieplna powierzchni zwłaszcza komór spalania silników spalinowych.
Dotychc'zas znane i stosowane iz·J]acie c:'2;,lne
p)wierzchni komór .spalania silników spalinowych
. s ano wiły ekrany cieplne i nakładki ze stali ".aroodpornych lub materiałów ceramiczny en. Znane
są też ,powłoki z materiałów izolacy;nY'_:1 naklaciane bezpośrednio na powierzc:mje "araŻOil2 bezFDśrednio na działania ezynn~lm o wysokiej tem-

przelotowych, najkoTZystniej ,cylindrycznych znajduje się utwardzoltla masa izolacyjna, a wyjścia
otworów są zmniejszone.

r: 2~at\lrze.
~:;tosowanie nakłarlek i eikranów związąne j:)st ze
z więksZleniem ciężaru c'zęśd wcbcd;q'cYich w skład
kJffiO::Y spalania, co w przypadku na pnykład' tło
ków siJ.'llików slzyrb.loolbie!Żnych nie j,elst mD!Ż11we Zle
wllględu na naJdm1€fny wzrost sH belzwładltlo,ści.
W,i,~c:e.j zalet- pio'sia,:'a.ją pJj"rYd:a ll'J.::'JSZ'one bezp:Jśre~lnio na narażone p'Jwierzchnie poprzez napy12''1i,e, klej,enie lub elektT1os,ta-iy,cznii,e z wylkor:zYlstan:~m tlen'kó\,-,: cynku, aluminium lub innych maLriałów
o maty,n wspólc":Yl1r::,m pl'; 'v)dzenia
(~~p!a. Wadą tych izola,cji jest ich bardz:J mała
trwałość wynikająca ze znacznej ró!Żnicy rO'Lszerz~lności termiczny'ch materiałów ścianek kom6r
s~.lla'ia i warstw izolacyjnych, co powoduje i:Ję
ka!lie warstw izola'cyjnych pny' zmianach temp2i'atury.
Istotą izolacji cieplnej' powierzchni komór spalJ. ~lia zwla.szcza silników spalinowych jest to, że
r l powierzchni ":omó, spalania w otworach nie-

Izolacja cieplna według wynalazku łączy w sobie
zalet.y nakładek, takie jak trwałość i ~alety· PQwłok, iakie ja'k leikkość i prostota konstrukcji.
Przykład wynalazku pr'zoostawiony jest na rysullku w przekroju.
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l'Zolacja cieplna powierzchni komór spalania składa się z porcji materiału i'zolacyjnego utwardzonego 1 umieszozoltlego w otwoTach. 2 nieprzelotowych, najkorzys-iniej cylindry'czny'ch ze zmniejszonymi otworami wyjściowymi. Zmniejszenie otworów wYdściJowych- Q1siąga się po[przelZ s[pęCzeni.e
ścianki 3. Ilość otworów 2 nieprzelotowych, ich
wymiary i rozmies'zczenie zale!Żą od materiału i~o
lacy jnego
zało:!Żonego ograniczenia przepływu
Ciepła.

Zastrz'eżeltlie
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l'zolacja cieplna powierzchni zwłaszcza komór
spalania silników spalinowych; znamienna tym, !Że
na powierzchni komór spalania w otworach ,(2) nieprzelotowych, najkorzystniejcylindryczny,ch znajduje się utwardzona masa izolacyjna (1), a wyjścia
otworów są zmniejszone.
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