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Krzysztof SICZEK 

ZMIANY POZIOMU HAŁASU PODCZAS BADA Ń 
ZUśYCIOWYCH LEKKICH ZAWORÓW 
ROZRZĄDU SILNIKA SPALINOWEGO 

Streszczenie 
W artykule przedstawiony został schemat stanowiska do badań zuŜyciowych zaworów rozrządu 

silnika spalinowego. Badaniom poddane zostały lekkie zawory wykonane ze stopu TiAl. Grzybki tych 
zaworów współpracowały z gniazdami wykonanymi z Ŝeliwa stopowego i z brązu fosforowego. Trzonki 
zaworów współpracowały z prowadnicami wykonanymi z Ŝeliwa stopowego. Podczas badań mierzono 
miedzy innymi zmiany poziomu hałasu w okresie do 500000 cykli. Celem było porównanie 
zmierzonych wartości poziomu hałasu dla dwóch róŜnych skojarzeń zaworów i gniazd. ObciąŜenie 
zaworów było zrealizowane przy pomocy układu spręŜyn. Ruch zaworów był wymuszany przy pomocy 
wałka krzywkowego, natomiast ich ruch powrotny był zapewniony przy pomocy spręŜyn zaworowych. 
Prędkość wałka krzywkowego, napędzanego od silnika elektrycznego na stanowisku badawczym, była 
stała. Zaobserwowano większy średni poziom mierzonego hałasu i większy jego rozrzut podczas 
współpracy zaworów z gniazdami z Ŝeliwa w porównaniu z gniazdami wykonanymi z brązu 
fosforowego podczas jednakowych serii badawczych. 

WSTĘP 
W rozrządach nowoczesnych silników spalinowych coraz częściej występują lekkie 

zawory, zarówno dolotowe, jak i wylotowe. Mogą być wykonywane jako stalowe drąŜone, 
pełne ze stopów TiAl lub z materiałów ceramicznych, na przykład Si3N4 [1-4]. Zawory takie 
mogą być napędzane krzywkowo lub bezkrzywkowo. Współpracujące z nimi gniazda i 
prowadnice mogą być identyczne z występującymi w skojarzeniach z klasycznymi pełnymi 
zaworami stalowymi. Mogą być teŜ wykonane z innych materiałów. Zawory mogą pracować 
w obecności oleju lub bez. Wpływa to na ich opory ruchu, intensywności zuŜycia oraz na 
poziom generowanego hałasu w czasie pracy. Celem obecnego artykułu było porównanie 
zmierzonych wartości poziomu hałasu dla dwóch róŜnych skojarzeń zaworów i gniazd, 
pracujących w identycznych warunkach operacyjnych na stanowisku badawczym.  

1. STANOWISKO BADAWCZE 
Stanowisko z mechanicznym napędem, do prób zuŜycia zaworów przedstawiono na 

rysunku 1 [1]. Do budowy stanowiska wykorzystano dwucylindrową, rzędową pompę 
wtryskową silnika o zapłonie samoczynnym. Stanowisko to słuŜy badań zuŜyciowych 
rzeczywistych zaworów 4, gniazd 1 i prowadnic 3. Do napędu zaworów wykorzystano wałek 
krzywkowy o specjalnym profilu napędzany poprzez sprzęgło 31 silnikiem elektrycznym 32. 
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Stanowisko posiada moŜliwość swobodnego obrotu zaworu 4. MoŜliwe są teŜ zmiany skoku 
zaworu i prędkości obrotowej wałka krzywkowego do 2800 obr/min. Opcjonalnie 
wykorzystywana jest opalarka elektryczna C6 do ogrzewania grzybka zaworu 4 i gniazda 3. 
Temperatura gniazd kontrolowana jest za pomocą termopar C5. Zakres zmian temperatury 
wynosi 293-793 K. Opcjonalnie moŜe być teŜ wprowadzone obciąŜenie spręŜyną symulujące 
siłę gazową do 300 N. MoŜliwe jest równieŜ przesunięcie gniazda względem grzybka zaworu, 
dla symulowania ich niewspółosiowości. Podczas serii pomiarowych moŜna mierzyć zuŜycie 
objętościowe i masowe zaworu, gniazda i prowadnicy. MoŜna teŜ mierzyć poziom hałasu 
podczas uderzeń zaworów w gniazda przy pomocy sonometru C1. 

Na rysunku 2 przedstawiono krzywkę napędową tej pompy, która wykorzystana została 
do napędu badanego zaworu rozrządu. 

Rys. 1. Stanowisko do prób zuŜycia zaworów [1] 

  Obliczenia przebiegów wzniosu, prędkości i przyśpieszeń wykonano dla napędzanego 
krzywką popychacza krąŜkowego o ruchu postępowym i średnicy krąŜka 20 mm, przy 
prędkości obrotowej krzywki 2000 obr/min. Przebiegi kinematyczne popychacza pokazano na 
rysunku 2 [1]. 

34 1 Pokrywa boczna prawa 
33 1 Pompa 
32 1 Silnik SG90S2 
31 1 Sprzęgło SE1 
   

14 1 Rama 

13 1 Wspornik 

12 1 Pokrywa boczna lewa 

11 1 Pokrywa dolna 

10 1 Pokrywa górna 

9 2 Nakrętka kontrująca 

8 2 Śruba regulacyjna 

7 2 Miseczka 

6 2 Kamienie 

5 2 SpręŜyna zaworu 

4 2 Zawór 

3 2 Prowadnica 

2 2 Tuleja 

1 1 Gniazdo 

C1 – mikrofon 

C2 – czujnik przemieszczenia zaworu 

C3 – czujnik przyspieszenia zaworu 

C4 - czujnik prędkości obrotowej silnika 

C5 – czujnik teperatury gniazda 

C6 – grzałka 

C7 – kaseta sterująca 
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Rys. 2. Wymiary krzywki, obliczone przebiegi wzniosu, prędkości i przyśpieszeń dla napędzanego 

przez nią popychacza [1] 

Na stanowisku istniała moŜliwość regulacji skoku zaworu 4 i jednocześnie, choć w sposób 
pośredni, przebiegu prędkości i prędkości osiadania zaworu, poprzez zmianę luzu między 
popychaczem i zaworem za pomocą śruby regulacyjnej 8. Kontrolę relacji wzniosu i 
prędkości zaworu na stanowisku zrealizowano pośrednio, przez jednoczesny pomiar wzniosu 
(czujnikiem C2) i przyspieszenia zaworu (czujnikiem C3). 

2. WARUNKI PRACY BADANYCH ZAWORÓW  
Na stanowisku badano oryginalne zawory wylotowe, wykonane ze stopu 

TiAl6Zr4Sn2Mo2 (rys.3). Były one pokryte cienką warstwą chromu. Twardość trzonka 
zaworu silnika motocykla KTM, wykonanego ze stopu TiAl6Zr4Sn2Mo2 wynosiła 50 HRC. 
Struktura trzonka miała charakter ciała krucho – plastycznego [1]. Badane gniazda (rys. 3) 
były wykonane w płytkach z Ŝeliwa GJL250, bądź brązu fosforowego RG7. Twardość 
powierzchni przylgni gniazda wykonanego z brązu wynosiła 68 HB. Twardość powierzchni 
przylgni gniazda wykonanego z Ŝeliwa wynosiła 200 HB. Badane prowadnice były wykonane 
z Ŝeliwa. Twardość powierzchni prowadnicy Ŝeliwnej wynosiła 200 HB. Badane węzły cierne 
pracowały w temperaturze pokojowej. Badane zawory było obciąŜane za pomocą dodatkowej 
spręŜyny, symulującej oddziaływanie siły gazowej i w czasie zamknięcia zaworu równej 250 
N. Badane zawory współpracowały z prowadnicą i gniazdem bez obecności oleju 
smarującego. 
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Rys. 3. Gniazda zaworowe z brązu fosforowego i Ŝeliwne, zawór wylotowy wykonany ze stopu 

TiAl6Zr4Sn2Mo2 [1]; 1- widok zaworu, 2 – przełom trzonka zaworu. 

3. WYNIKI POMIARÓW  
Przykładowy przebieg zmierzonych wartości wzniosu zaworu w funkcji czasu, dla 

prędkości obrotowej wałka krzywkowego 900 obr/min i skoku zaworu 5 mm, przedstawiono 
na rysunku 4. Obserwowane były drgania, o amplitudzie nie przekraczającej 0.1 mm, podczas 
zamykania zaworu. Wartości prędkości tego zaworu względem prowadnicy, obliczone na 
podstawie równoczesnego pomiaru przyspieszenia zaworu w funkcji czasu, zamieszczono na 
rysunku 5. Występująca asymetria ekstremalnych wartości prędkości mogła być 
spowodowana sztywnością stanowiska, a dokładniej układu wałek krzywkowy – popychacz – 
śruba regulacyjna – zawór – spręŜyna zaworowa 

 

 
Rys. 4. Wznios zaworu w funkcji czasu; prędkość obrotowa wałka krzywkowego 900 obr/min, skok 

zaworu 5 mm [1] 

 

 

1 2 
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 Rys. 5. Wartości prędkości zaworu względem prowadnicy, obliczone na podstawie pomiaru 
przyspieszenia zaworu w funkcji czasu, prędkość obrotowa wałka krzywkowego 900 
obr/min, skok zaworu 5 mm [1] 

Zmierzone wartości poziomu hałasu przedstawiono na rysunku 6. Poziom hałasu tła 
wynosił 50 dB. 

 
Rys. 6. Wartości poziomu hałasu w funkcji liczby cykli dla gniazda Ŝeliwnego i brązowego, prędkość 

obrotowa wałka krzywkowego 900 obr/min, skok zaworu 5 mm [1] 

Obliczona średnia wartość poziomu hałasu dla Ŝeliwnego gniazda wynosiła 85.7 dB i była 
o 1.5 dB większa od analogicznej wartości dla gniazda z brązu fosforowego. Obliczone 
wartości średnie (w decybelach) były niemal dwukrotnie wyŜsze w porównaniu do wartości 
poziomu hałasu tła. Obliczone średnie odchylenie standardowe poziomu hałasu dla gniazda 
Ŝeliwnego wynosiło 2.6 dB i było o 1.1 dB wyŜsze niŜ w przypadku gniazda z brązu 
fosforowego. 

PODSUMOWANIE 
Obserwowane gasnące drgania zaworu podczas jego zamknięcia. Asymetria 

ekstremalnych wartości jego prędkości mogła być spowodowana sztywnością stanowiska 
badawczego. 
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Podczas badań zuŜyciowych tytanowych zaworów w okresie 500000 cykli, w przypadku 
zaworu współpracującego z Ŝeliwnym gniazdem średnia wartość i rozrzut poziomu hałasu 
były większe, niŜ w przypadku współpracy z gniazdem wykonanym z Ŝeliwa.  
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SOUND LEVEL CHANGES DURING TESTS  
OF WEAR FOR LIGHTWEIGHT VALVES  
IN COMBUSTION ENGINE VALVETRAIN 

Abstract 
The scheme of tester for wear studies of valves operating in combustion engine has been presented 

in this article. The tests have been subjected to lightweight valves made of TiAl alloy. Valve heads 
have mated with valve guides made of cast iron or phosphor bronze. Valve stems have mated with 
valve guides made of cast iron. During the study it has been  measured, among others, changes in 
sound level up to 500,000 cycles. The aim has been to compare the measured values of sound level for 
two different sets of valves and their seat inserts. Valve loading has been realized by the set of springs. 
Valves have been forced to move by a roller cam, and the return movement has been provided with a 
valve spring. Rotating speed of the  camshaft, driven by an electric motor on the stand, has been 
constant. It has been observed the higher average value of the measured sound level and the greater 
value of its standard deviation in case of the valve mated with a seat insert made of cast iron 
comparing to the case of seat insert made of phosphor bronze during the same research series. 
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