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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest mechanizm bezstopniowej zmiany wzniosu i czasu otwarcia za-

woru w tłokowym silniku spalinowym, stosowany w celu regulacji stopnia napełnienia cylindra mie-

szanką palną i w efekcie zmianą momentu obrotowego. 

Tłokowy silnik spalinowy z mechanizmem zmiany wzniosu zaworów nie ma przepustnicy w ko-

lektorze dolotowym, co istotnie ogranicza straty pompowania w zakresie małych obciążeń. W wyniku 

zmniejszone zostaje zużycie paliwa oraz emisja dwutlenku węgla i innych szkodliwych dla środowiska 

składników gazów spalinowych. 

Znanych jest bardzo wiele różnych rozwiązań mechanizmów zmiany wzniosu zaworów, w któ-

rych grzybkowy zawór - zabudowany w głowicy silnika i dociskany sprężyną naciskową do gniazda  

w kanale dolotowym - otwierany jest poprzez popychacz ze zmiennym wzniosem, w sposób skokowy 

albo bezstopniowo. Popychacz naciskany jest przez dwuramienną dźwigienkę albo wahacz odchylany 

krzywką wałka rozrządu. Wśród rozwiązań umożliwiających bezstopniową zmianę wzniosu zaworu 

najczęściej spotyka się mechanizmy o układach krzywkowo-dźwigniowych. W mechanizmie przedsta-

wionym w opisie EP 1288453 na wałku rozrządu osadzone są mimośrody przekazujące napęd na 

popychacz zaworu za pośrednictwem dwóch łączników, wahacza i krzywki. Położenie krzywki wzglę-

dem popychacza jest zdeterminowane położeniem wałka sterującego z mimośrodami. W mechani-

zmie według opisu US 8720398 dźwignia na końcu przeciwległym do końca naciskającego na zawór 

ma element przesuwny umożliwiający zmianę punktu podparcia. Zmiana stosunku długości między 

wałkiem rozrządu i punktem podparcia oraz wałkiem rozrządu i zaworem umożliwia płynną zmianę 

wzniosu sterowanego przez wałek z krzywką. Inne rozwiązanie przedstawione w EP2257697 zawiera 

dwa współosiowo łożyskowane względem siebie wałki rozrządu, zmieniające położenie kątowe 

względem siebie. Wałki wewnętrzny i zewnętrzny oddziałują na dwie rolki, które osadzone są na jed-

nej dźwigni sumującej ruchy obu krzywek oraz przekazującej przemieszczenie na kolejną dźwignię 

bezpośrednio naciskającą na zawór. 

Znany jest również mechanizm przedstawiony w opisie patentowym EP1412621, w którym wa-

hacz łożyskowany jest na sworzniu osadzonym mimośrodowo w obrotowym elemencie sterującym, 

połączonym przez przekładnię z wałkiem sterującym. Wahacz wychylany rolką przez krzywkę wałka 

rozrządu przekazuje ruch na dźwigienkę zaworu w punkcie o zmiennym położeniu, zależnym od poło-

żenia sworznia, które ustawia przez wałek sterujący. Obrotowy element sterujący łożyskowany jest 

poniżej wałka rozrządu oraz obok osi zaworu. 

W mechanizmie według niniejszego wynalazku, grzybkowy zawór - podobnie jak w rozwiąza-

niach znanych - otwierany jest poprzez popychacz naciskiem wahacza odchylanego krzywką wałka 

rozrządu. Wahacz łożyskowany jest na sworzniu osadzonym mimośrodowo w obrotowym elemencie 

sterującym, który połączony jest przez przekładnię z wałkiem sterującym. Istota wynalazku polega na 

tym, że osie wałka rozrządu i popychacza usytuowane są w osi zaworu, a element sterujący ma dwie 

tarcze sztywno połączone ze sobą i łożyskowane współśrodkowo na wałku rozrządu po obu stronach 

krzywki. Wahacz ma zewnętrzną powierzchnię walcową, współpracującą z popychaczem oraz łoży-

skowaną na wychylnym końcu wahacza rolkę, która przy obrocie wałka rozrządu w zakresie przylega-

nia do walcowej części krzywki sytuuje powierzchnię walcową współśrodkowo z osią wałka rozrządu. 

Sworzeń i rolka połączone są z wahaczem po stronie osi wałka rozrządu, nie wystając za promień 

powierzchni walcowej wahacza. 

Korzystnym jest, gdy długość wahacza określona kątem środkowym między osiami sworznia  

i rolki ma wartość w zakresie 20°do 120°. 

Również korzystnym jest wykonanie, w którym wahacz łożyskowany jest po obu stronach 

krzywki na dwóch sworzniach w tarczach elementu sterującego, które połączone są ze sobą przez 

współosiowy odcinek ścianki walcowej o promieniu powierzchni wewnętrznej większym od promienia 

wierzchołka krzywki oraz o wymiarze kąta środkowego większym od kąta wahacza. Ścianka walcowa 

jednym końcem usytuowana jest w pobliżu sworzni. 

Korzystnym jest również, gdy rolka wahacza dociskana jest do krzywki wałka rozrządu za po-

mocą elementów sprężystych. 

Mechanizm korzystnie współpracuje z popychaczem o konstrukcji teleskopowej z osadzoną po-

osiowo-przesuwnie szklankową obudową, którą opiera się o powierzchnię walcową wahacza przez 

zespół luzu wstępnego. Zespół ten ma skok wymiarowo równy poosiowemu obniżeniu się powierzchni 

walcowej wahacza w położeniu osi jego sworznia w osi zaworu i wychyleniu go wierzchołkiem krzywki. 
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Zespół luzu wstępnego korzystnie składa się dwóch elementów pośredniczących i usytuowanej 

między nimi sprężyny naciskowej, które osadzone są we wnęce w czołowej powierzchni popychacza. 

Wnęka ma kształt wyznaczony przez: równoległe do osi popychacza ścianki boczne, które połączone 

są powierzchnią promieniową z prostopadłym, płaskim dnem. Elementy pośredniczące mają kształt  

w przybliżeniu przylegający do powierzchni bocznych wnęki, lecz odróżniający się mniejszym promie-

niem powierzchni promieniowej. 

Mechanizm według wynalazku ma bardzo prostą budowę, z jednym wahaczem przenoszącym 

ruch od jednej krzywki na zespół popychacza wykonującego ruch posuwisto-zwrotny wraz z zaworem, 

a zapewniającego luz osiowy umożliwiający pracę hamowania silnikiem przy zamkniętym zaworze. 

Mechanizm według wynalazku wyjaśniony jest opisem przykładowego wykonania pokazanego 

na rysunku, którego poszczególne figury przedstawiają: 

Fig. 1 –mechanizm w widoku perspektywicznym, 

Fig. 2 – widok po usunięciu połówki tarczy elementu sterującego i z przekrojem przez popy-

chacz, 

Fig. 3 – przekrój poprzeczny przez mechanizm, 

Fig. 4 – przekroje popychacza, na lewym w położeniu swobodnym a na prawym przy nacisku 

wahaczem, 

Fig. 5a – przekrój poprzeczny przez mechanizm w położeniu sworznia wahacza w osi zaworu 

=0° i przy kącie obrotu wałka rozrządu °OWR współpracy rolki z walcową częścią krzywki, 

Fig. 5b – przekrój przy =0° i kącie °OWR wychylenia rolki przez wierzchołek krzywki, 

Fig. 6 - wykres skoku popychacza dla =0° w funkcji kąta °OWR  

Fig. 7a - przekrój mechanizmu przy =45° i kącie °OWR współpracy rolki z walcową częścią 

krzywki, 

Fig. 7b - przekrój przy =45° i kącie °OWR wychylenia rolki przez wierzchołek krzywki, 

Fig. 8 - wykres skoku popychacza dla =45° w funkcji kąta °OWR, 

Fig. 9a - przekrój mechanizmu przy =80° i kącie °OWR współpracy rolki z walcową częścią 

krzywki, 

Fig. 9b - przekrój przy =80° i kącie °OWR wychylenia rolki przez wierzchołek krzywki, 

Fig. 10 - wykres skoku popychacza dla =80° w funkcji kąta °OWR, 

Fig. 11 - wykres skoków obudowy popychacza dla różnych kątów , 

Fig. 12 - wykres czasów otwarcia t zaworu dla różnych kątów , 

Fig. 13 - wykres czasów otwarcia t zaworu dla różnych kątów . 

Mechanizm zmiany wzniosu zaworu składa się z wałka rozrządu 3 z krzywką 4, wahacza 6  

z rolką 5, elementu sterującego 2, wałka sterującego 1, elementów sprężystych 11 oraz zespołu po-

pychacza, na który składają się popychacz 14, obudowa popychacza 12, talerz sprężyny 16, elementy 

pośredniczące 15 ze sprężyną naciskową 13 oraz zamek zaworu 17. Element sterujący 2 jest osa-

dzony na wałku rozrządu 3 obrotowo za pośrednictwem łożyska ślizgowego 9. Położenie kątowe ele-

mentu sterującego 2 wynika bezpośrednio z położenia wałka sterującego 1, którego położenie wpływa 

na ilość powietrza napływającego do cylindra przez kanał dolotowy 21, a przez to na moc rozwijaną 

przez silnik. Wahacz 6 jest połączony ruchomo z elementem sterującym 2 za pomocą sworzni 10, 

pozwalających jedynie na jej ruch obrotowy dookoła osi 24 względem elementu sterującego. Krzywka 4 

wałka rozrządu 3 oddziałuje na rolkę 5 wahacza 6, osadzoną na łożysku igiełkowym 7, powodując 

wychylenie z położenia spoczynkowego w zakresie współpracy rolki 5 z walcową częścią krzywki 25. 

Krzywka wałka rozrządu 4 powoduje zawsze takie samo maksymalne wychylenie kątowe wahacza 6 

względem elementu sterującego 2. Wychylenie liniowe wahacza 6 jest różne - z racji różnej odległości 

od osi obrotu wahacza 24. Zmieniając kąt obrotu wałka sterującego 1 względem głowicy silnika, a co 

za tym idzie, elementu sterującego 2, zmienia się obszar współpracy powierzchni walcowej wahacza 8 

z obudową popychacza 12, której położenie kątowe względem głowicy 20 jest stałe, a sam zawór 19 

może się poruszać jedynie ruchem posuwisto-zwrotnym, w kierunku pionowym. Przy małym kącie 

wychylenia  z płaską powierzchnią obudowy popychacza 12 współpracuje część wahacza 6 położo-

na blisko jego osi obrotu 24, mająca przez to najmniejsze wartości wychylenia liniowego w kierunku 

pionowym. Co za tym idzie wartość wzniosu zaworu jest mała. Przy dużym kącie , z obudową popy-

chacza 12 współpracuje część powierzchni walcowej wahacza 8 najbardziej oddalona od osi obrotu 

24 - przez co wychylenie w kierunku pionowym jest największe i wartość wzniosu h zaworu 19 jest 

największa. Połączenie obudowy popychacza 12 z popychaczem 14 z luzem osiowym L powoduje, że 

zawsze początkowa część przesunięcia obudowy popychacza 12 w kierunku zaworu 19 nie powoduje 
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przesunięcia popychacza 14 i samego zaworu 19. W pierwszej kolejności, pod wpływem siły działają-

cej w dół od obudowy popychacza 12, elementy pośredniczące 15 przemieszczają się do osi zespołu 

popychacza, co powoduje ściśnięcie sprężyny naciskowej 13 i ruch w dół. Dopiero po przebyciu pewnej, 

określonej konstrukcyjnie, wartości luzu osiowego L, po zetknięciu dolnej części elementów pośredni-

czących 15 z powierzchnią popychacza 23 ruch jest przekazywany w sposób sztywny na zawór 19. Taki 

sposób kasowania luzu osiowego L ogranicza udarowe oddziaływanie między obudową popychacza 12, 

a samym popychaczem 14. Rozwiązanie konstrukcyjne zespołu popychacza sprawia, że układ zapew-

nia nie tylko zmienny maksymalny wznios zaworu hmax, ale także zmienny czas otwarcia zaworu t. 

Dla kąta  =0° wychylenia sworznia 10 wahacza 6 ruch wymuszony krzywką 4 powoduje jedy-

nie kasowanie luzu osiowego L między obudową popychacza 12 a popychaczem 14. Zawór 19 pozo-

staje zamknięty, co może być wykorzystane podczas hamowania silnikiem. Zwiększenie kąta wychy-

lenia  >0° powoduje większe wychylenie wahacza 6. Początkowy ruch wahacza 6 kasuje luz osiowy 

L, a dopiero w następnej fazie przekazany jest na trzonek zaworu 19 powodując jego otwarcie. Dla 

maksymalnego, wyznaczonego konstrukcyjnie w tym wykonaniu kąta wychylenia =80°, zarówno 

wartość wzniosu zaworu h, jak i czas otwarcia t są największe - co uwidacznia wykres z fig. 10. 

Wraz ze wzrostem wartości kąta wychylenia  wzrasta wartość czasu otwarcia t wzniosu za-

woru, co przedstawia wykres fig. 12. Ponieważ punkt rozpoczęcia otwierania zaworu zmienia się 

znacznie wraz ze wzrostem kąta wychylenia , konieczne staje się zastosowanie klasycznego układu 

sterowania fazami rozrządu, które zapewnia zmianę kąta obrotu wałka rozrządu względem koła zęba-

tego odbierającego napęd z wału korbowego, co pozwala uzyskiwać czasy i wzniosy zaworu przed-

stawione na wykresie fig. 13. 

 

Wykaz oznaczeń na rysunku 

  1  – wałek sterujący 

  2  – element sterujący 

 2a – tarcza elementu sterującego  

 2b – odcinek ścianki walcowej 

  3  – wałek rozrządu 

  4  – krzywka wałka rozrządu 

  5  – rolka 

  6  – wahacz 

  7  – łożysko igiełkowe 

  8  – powierzchnia walcowa wahacza 

  9  – łożysko ślizgowe 

10 – sworzeń 

11 – element sprężysty 

12 – obudowa popychacza 

13 – sprężyna naciskowa 

14 – popychacz 

15 – element pośredniczący 

16 – talerz sprężyny 

17 – zamek zaworu 

18 – sprężyna naciskowa 

19 – zawór 

20 – głowica 

21 – kanał dolotowy 

22 – okrąg po którym porusza się oś obrotu wahacza 6, oś sworznia 10 

23 – powierzchnia popychacza do której przylegają elementy pośredniczące,  

        gdy zawór jest otwarty 

24 – oś obrotu wahacza pokrywa się z osią sworznia 10 względem elementu sterującego 2 

25 – walcowa część krzywki 

  L – luz osiowy między obudową popychacza 12 a popychaczem 14 

  h – wartość wzniosu zaworu 

hmax – maksymalna wartość wzniosu zaworu 

  S – skok popychacza 
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S1 – skok popychacza dla kata  = 0° 

S2 – skok popychacza dla kata  = 45° 

S3 – skok popychacza dla kata  = 80° 

°OWR – kąt obrotu wałka rozrządu 

t1 - t5 – czasy otwarcia zaworu 

0 - 8 – kąty wychylenia wahacza względem osi zaworu 

ω – kąt środkowy wahacza  

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Mechanizm bezstopniowej zmiany wzniosu i czasu otwarcia zaworu tłokowego silnika spali-

nowego, którego grzybkowy zawór (19) zabudowany w głowicy silnika dociskany jest sprężyną naci-

skową (18) do gniazda zaworowego kanału dolotowego (21) a otwierany poprzez popychacz (14) 

naciskiem wahacza (6) odchylanego krzywką (4) wałka rozrządu (3), oraz którego wahacz (6) łoży-

skowany jest na sworzniu (10) osadzonym mimośrodowo w obrotowym elemencie sterującym (2), 

połączonym przez przekładnię z wałkiem sterującym (1), znamienny tym, że osie wałka rozrządu (3)  

i popychacza (14) usytuowane są w osi zaworu (19), a element sterujący (2) ma dwie tarcze sztywno 

połączone ze sobą i łożyskowane współśrodkowo na wałku rozrządu (3) po obu stronach krzywki (4), 

ponad to wahacz (6) ma zewnętrzną powierzchnię walcową (8) współpracy z popychaczem (14) oraz 

rolkę (5) łożyskowaną na wychylnym końcu wahacza (6), która przy obrocie wałka rozrządu (3) w za-

kresie przylegania rolki (5) do walcowej części krzywki (25) sytuuje powierzchnię walcową (8) współ-

środkowo z osią wałka rozrządu (3), przy czym sworzeń (10) i rolka (5) połączone są z wahaczem (6) 

po stronie osi wałka rozrządu (3), nie wystając za promień powierzchni walcowej (8) wahacza (6). 

2. Mechanizm według zastrz. 1, znamienny tym, że długość wahacza (6) określona kątem 

środkowym (ω) między osiami sworznia (10) i rolki (5) ma wartość w zakresie 20°do 120°. 

3. Mechanizm według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że wahacz (6) łożyskowany jest po obu 

stronach krzywki na dwóch sworzniach (10) w tarczach (2a) elementu sterującego (2), które połączone 

są ze sobą przez  współosiowy odcinek ścianki walcowej (2b) o promieniu powierzchni wewnętrznej 

większym od promienia wierzchołka krzywki (4) oraz o wymiarze kąta środkowego większym od kąta 

(ω) wahacza (6), a która jednym końcem usytuowana jest w pobliżu sworzni (10). 

4. Mechanizm według zastrz. 1, znamienny tym, że rolka (5) wahacza (6) jest dociskana do 

krzywki (4) wałka rozrządu (3) za pomocą elementów sprężystych (11). 

5. Mechanizm według zastrz. 1, znamienny tym, że popychacz (14) ma konstrukcję teleskopo-

wą z osadzoną poosiowo-przesuwnie szklankową obudową (12), którą opiera się o powierzchnię wal-

cową (8) wahacza (6) przez zespół luzu osiowego (13,15) mający skok (L) wymiarowo równy poosio-

wemu obniżeniu się powierzchni walcowej wahacza (8) w położeniu osi jego sworznia (10) w osi za-

woru (19) i wychyleniu go wierzchołkiem krzywki (4). 

6. Mechanizm według zastrz. 5, znamienny tym, że zespół luzu osiowego (13,15) składa się  

z dwóch elementów pośredniczących (15) i usytuowanej między nimi sprężyny naciskowej (13), które 

osadzone są we wnęce w czołowej powierzchni popychacza (14), o kształcie wyznaczonym przez: 

równoległe do osi popychacza (14) ścianki boczne, połączone powierzchnią promieniową z prosto-

padłym, płaskim dnem, przy czym elementy pośredniczące (15) mają kształt w przybliżeniu przyle-

gający do powierzchni bocznych wnęki, lecz odróżniający się mniejszym promieniem powierzchni 

promieniowej. 
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Rysunki 
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