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ЙОВИЧ, ЛИСЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ,
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(57) Рідинний нейтралізатор відпрацьованих газів
двигунів внутрішнього згорання з горизонтальним
розташуванням системи випуску і очищення від-
працьованих газів, який складається з роз'ємного
корпусу, фільтра очистки відпрацьованих газів,
барботажної перегородки, перегородок-
заспокоювачів, заливного та зливного отворів,
який відрізняється тим, що в роз'ємний корпус
рідинного нейтралізатора встановлюють зворот-
ний клапан на вході і перепускний клапан на бар-
ботажній перегородці.

Корисна модель відноситься до області екс-
плуатації двигунів внутрішнього згорання, а саме
до конструкції рідинного нейтралізатора відпра-
цьованих газів.

Найбільш близьким рішенням конструкції рі-
динного нейтралізатора, що заявляється, є рідин-
ний нейтралізатор комбінованої системи очищен-
ня відпрацьованих газів автомобіля БелАЗ-540А
[Дудченко О.А. Технічна експлуатація і обслугову-
вання автомобілів: Технологія: Підручник. - К.: Ви-
ща шк., 2007.-525с.: іл.].

Недоліком даного рідинного нейтралізатора є
неможливість використання його в інших автомо-
білях з горизонтальним розташуванням системи
очищення відпрацьованих газів. Ще одним недолі-
ком даної конструкції рідинного нейтралізатора є
те,  що він не передбачає компенсацію втрати по-
тужності двигуна через збільшення гідравлічного
опору нейтралізатора при забрудненні фільтра.

Метою даної корисної моделі є пристосову-
вання рідинного нейтралізатора відпрацьованих
газів для використання в засобах транспорту з
горизонтальним розташуванням системи випуску і
очищення відпрацьованих газів двигунів внутріш-
нього згорання, та зниження втрати потужності
двигуна при забрудненні фільтра.

Поставлена мета досягається тим, що в роз'-
ємний корпус рідинного нейтралізатора встанов-
люють зворотній клапан на вході і перепускний
клапан на барботажній перегородці.

На Фіг.1 зображено нейтралізатор, що пропо-
нується,  вид збоку в розрізі;  на Фіг.2  -  те,  що і на
Фіг.1, вид збоку. Рідинний нейтралізатор, що заяв-
ляється, включає зворотній клапан 1, фільтр очис-
тки відпрацьованих газів 2, перепускний клапан 3,
зливний отвір 4, перегородки-заспокоювачі рідини
5, заливний отвір 6, роз'ємний корпус 7, барботаж-
ну перегородку 8.

Зображений рідинний нейтралізатор працює
наступним чином. Відпрацьовані гази, після про-
ходження каталітичного нейтралізатора і (або)
глушників системи випуску, по каналу проходячи
через зворотній клапан 1, що відкривається під
дією тиску газів, потрапляють у робочу порожнину
рідинного каталізатора. Відпрацьовані гази очи-
щаються в робочій камері нейтралізатора під бар-
ботажною перегородкою 8. Очищені гази, насичені
парою води, проходять крізь фільтр 2, додатково
очищаються в ньому від шкідливих сполук, знево-
днюються та по випускному каналу викидаються в
атмосферу. При вимкненні двигуна зворотній кла-
пан автоматично закривається, виключаючи по-
трапляння води по впускному каналу у над порш-
невий простір відкритих циліндрів двигуна.
Зворотній клапан 1 має рідинне охолодження, що
запобігає його перегріванню і порушенню роботи.
При забрудненні фільтра 2, або замерзанні води в
порожнині нейтралізатора гази потраплять у випу-
скний канал, минаючи робочу камеру і рідину у
порожнині через перепускний клапан 3, що відкри-
вається при збільшенні тиску над робочою порож-
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ниною, утвореної двома частинами роз'ємного
корпусу 7. Це зменшує втрату потужності двигуна
через забруднення фільтра. Корпус нейтралізато-
ра має перегородки-заспокоювачі 5 з отворами,
що запобігають коливанню рідини під час нерівно-
мірного руху автомобіля та потраплянню її у випу-
скний канал. В середній частині корпусу нейтралі-

затора виконано заливний отвір 6, що слугує для
заливання води чи іншої рідини для очищення
вихлопу від шкідливих сполук. Зливання викорис-
таної рідини в корпусі нейтралізатора виконують
через зливний отвір 4 в нижній частині нейтраліза-
тора.
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