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A1 (21) 352444 (22) 2002 02 25 7(51) F02M 27/04

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa
Staszica, Kraków

(72) Wojciechowski Krzysztof, Buæko Miros³aw,
Ob³¹kowski Jan

(54) Uk³ad przygotowania utleniacza paliwa
w silniku spalinowym

(57) Uk³ad posiada zabudowane na kanale dolotowym: filtr
powietrza (4), zespó³ oddzielania azotu (5) z powietrza oraz mie-
szalnik (8) gazów spalinowych, który po³¹czony jest z kana³em
wylotowym (3). Zespó³ oddzielania azotu stanowi jonowa pompa
tlenowa (5) po³¹czona elektrycznie z co najmniej jednym Ÿród³em
pr¹du (6 14) przetwarzaj¹cym energiê silnika spalinowego (1).
Korzystnym jest gdy Ÿród³em pr¹du elektrycznego jest zespó³ og-
niw termoelektrycznych (6), zasilany ciep³em odpadowym silnika.
Zespól ogniw termoelektrycznych (6) mo¿e byæ w³¹czony komor¹
ciep³a w kana³ wlotowy (3) albo w kana³ zwrotny (7) wzglêdnie
w kana³ cieczy ch³odz¹cej (13) silnika spalinowego (1). � ród³em
pr¹du dla jonowej pompy tlenowej (5) mo¿e byæ równie¿ pr¹dnica
(14) kinematycznie sprzê¿ona z wa³em silnika spalinowego (1),
po³¹czona za poœrednictwem zespo³u przetwarzania (15). Wyna-
lazek pozwala na istotne ograniczenie emisji sk³adników szkodli-
wych dla œrodowiska, zw³aszcza tlenków azotu NOx skutkuje
wzrostem sprawnoœci i mocy silnika.

(13 zastrze¿eñ)
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(71) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE

(72) Parche Marcus

(54) Urz¹dzenie do wtryskiwania paliwa,
zw³aszcza pompo-wtryskiwacz

(57) Przedmiotem wynalazku jest urz¹dzenie do wtryskiwa-
nia paliwa, zw³aszcza pompo-wtryskiwacz do zasilania paliwem

komory spalania wysokoprê¿nego silnika spalinowego posia-
daj¹cego komorê t³oczn¹ (25) sprê¿an¹ t³okiem pompy (3) oraz
mieszcz¹cy siê we wnêce kompensacyjnej (24) t³oczek kompen-
sacyjny (23), na który dzia³a sprê¿yna naciskowa umieszczona w
obsadzie sprê¿ynowej (42). Miedzy komor¹ t³oczn¹ (25) i wnêk¹
kompensacyjn¹ (24) t³oczka kompensacyjnego (23) jest umiesz-
czony d³awik odp³ywowy (35), który opóŸnia spadek ciœnienia we
wnêce kompensacyjnej (24).

(9 zastrze¿eñ)

A1 (21) 352634 (22) 2001 06 27 7(51) F02M 61/18

(31) 00 10031264 (32) 2000 06 27 (33) DE

(86) 2001 06 27 PCT/DE01/02371

(87) 2002 01 03 WO02/01066 PCT Gazette nr 01/02

(71) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart, DE

(72) Haeberer Rainer, Ohnmacht Markus, Christ
Wilhelm, Maier Ralf, Haug Stefan, Fleiner
Wolfgang, Rueckle Markus

(54) Zawór wtrysku paliwa dla silników
spalinowych

(57) Zawór wtrysku paliwa dla silników spalinowych, korpu-
sem, w którym znajduje siê otwór, na którego koñcu od strony ko-
mory spalania ukszta³towane jest sto¿kowe gniazdo (9) zaworu,
w którym umieszczone s¹ co najmniej dwa otwory wtryskowe (11),
³¹cz¹ce otwór z komor¹ spalania, oraz z prowadzonym w otworze
elementem zaworowym (5), który wskutek dzia³ania ciœnienia pa-
liwa na ukszta³towane na nim odsadzenie jest przemieszczany
w kierunku osiowym przeciwnie do skierowanej w stronê gniaz-
da (9) zaworu si³y zamykaj¹cej i ma zwrócony w stronê gniaz-
da (9) zaworu trzonek, przy czym pomiêdzy tym trzonkiem
i œciank¹ otworu znajduje siê nape³niana paliwem komora ciœ-
nieniowa (19), zaœ element zaworowy (5) ma od strony komory
spalania koñcówkê (7), na której znajduje siê pierwsza powierz-
chnia sto¿kowa (30) i druga powierzchnia sto¿kowa (32),
po³¹czona od strony komory spalania z pierwsz¹ powierzchni¹
sto¿kow¹ (30), przy czym k¹t sto¿kowy (� ) pierwszej powierzchni
sto¿kowej (32) jest mniejszy, zaœ k¹t wierzcho³kowy (� ) drugiej
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