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Abstract: The combustion load of the internal combustion engines is usually estimated by the thermal state of the 

combustion chamber components. It is easy to prove that the three main elements (piston, head and cylinder) are the 
most powerful of the piston's thermal resistance. In order to determine the temperature stresses it is necessary to know 
the temperature gradients and the level of the temperatures in the whole volume of the workpiece. This is possible by 
knowing its temperature field. 

Purpose of work: to study the heat transfer performance of a piston of a fast-moving internal combustion diesel 
engine. 

Using the Finite Element Method, in the SolidWorks environment, determine the temperature field and the 
stresses from the heat and mechanical loads. Criteria for the adequacy of the yields are the temperatures at specific 
piston points obtained experimentally. 

We present: 

The sub-task of the work that we present with the publication is to determine how to set boundary conditions and 
to assess the adequacy of the results obtained.. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Целта на работата, която представяме е оценка на възможностите на метода на 
крайните елементи, в средата на програмния продукт SolidWorks, за определяне 
топлонапрегнатото състояние на бутало за съвременен дизелов двигател. 

Чрез определяне начина на задаване на граничните условия в симулация на SolidWorks 
получаваме температурното поле на буталото и сравняваме резултатите с експериментално 
изследване [3]. Това ни дава възможност да изледваме аналитично топлонапрегнатото 
състояние на бутала на подобни двигатели, като получаваме адекватни резултати. 

Полученият опит се използва в занятията по дисциплината „Компютърни методи за 
проектиране на ДВГ” от магистърската програма на ТУ- Варна. 

 
 
 

                                                 
1 Докладът е представен на пленарната сесия на 27 октомври 2017 с оригинално заглавие на български 

език: ВЪЗМОЖНОСТИ НА МЕТОДА НА КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА 
ДЕЙСТВИТЕЛНОТО ТОПЛИННО И ДЕФОРМАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА БУТАЛО ЗА ДИЗЕЛОВ 
ДВИГАТЕЛ В СРЕДА НА SOLID WORKS 
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ИЗЛОЖЕНИЕ 

1. Създаване на тримерното изображение на бутало. 
Тримерните изображения са създадени на базата на реални детайли. Конструктивните 

размери са измерени от детайлите, като се взимат предвид основни размери, посочени в 
техническата документация за двигателя.  

 
 
 
 

 
                   а)                                                                                              б) 

 
Фиг.1 Бутало 

а - скица с размерите на буталото; б - завършен модел на буталото 
При чертането на буталото са взети предвид основните размери показани на фиг.1a. Не 

се отчита микрогеометрията на буталото, тъй като сравнително малките отклонения от 
цилиндричност не влияят на топлинното и деформационното състояние на буталото.  

 
 

2. Гранични условия 
 

2.1. Закрепване 
 

Едно от ограниченията при движението на буталото е наложено от обхващащата го 
стена на цилиндъра. 

Тук не се задава плъзгаща опора (Slide), тъй като при нея не е позволено, както 
проникване така и отделяне от равнината на плъзгане. При деформацията си, обаче буталото 
не може да проникне в стената на цилиндъра, но може да се отдели от нея.  

Затова в зоната на контактното петно, маркирано със син цвят на фиг.2 е зададена 
фиксираща опора On Cylindrical Faces. Тя е приложима само за цилиндрични повърхности. 
При нея степените на свобода са три, като е ограничено радиалното преместване само извън 
цилиндъра, чиято максимална стойност е зададена да е равна на 0 mm (radial). По този начин 
се симулира контакта между направляващата част на буталото и стената на цилиндъра.  
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Фиг.2 Фиксиране в зоната на контактно петно 

 
За да се ограничи страничното преместване на горната глава на мотовилката по оста на 

буталния болт, по страничните повърхнини се задава  плъзгаща опора Slider на маркираните 
със син цвят зони на фиг.3. 

 

 

 

Фиг.3 Фиксиране на горната глава на мотовилката 
Долната повърхнина на втулката е наклонена на ъгъл β=2,06° (фиг.4) с помощта на 

инструмента mate, като стойността на ъгъла се определя от положението на коляновия вал 
(φ=368о), при което имаме максимално газово налягане. По тази повърхнина също е зададена 
плъзгаща опора. При това закрепване на горната глава на мотовилката се симулира 
притискането на буталото към стената на цилиндъра при  движението му от горна към долна 
мъртва точка. 
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Фиг.4 Наклон на горната глава на мотовилката. 

2.2. Натоварване. 
Осъществяването на механичното натоварване на буталото в средата на SolidWorks се 

извършва в опцията Static чрез командата Pressure (налягане) и Gravity (гравитация).  
С командата Pressure се реализира максималното газово налягане, което действа върху 

повърхнината над първи бутален пръстен на уплътняващата част на буталото, челото на 
буталото и повърхнините на камерата (фиг.5). Стойността на това газово налягане, което се 
въвежда с командата е: 

 
P=7.608 MPa 

   

Фиг.5  Зони на зададено максимално налягане 
 

 
 
Задаването на инерционната сила в модела става чрез ползването на командата 

Gravity, която чрез гравитационно поле ще симулира ускорението при движение на буталото 
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в дадения момент. Посоката на гравитационното поле е изобразена с червена стрелка, 
показваща на къде действа инерционната сила. Това е показано на  фиг.6. 

Стойността на ускорението, което се задава с командата Gravity е: 
 
 
 

j=12697.6 m/s2 

 

 

 

Фиг.6 Действие на инерционната сила 

Пресъздаването на топлинното натоварване на буталото започва след като е избрана 
опцията за топлинни изследвания (Thermal). Командата с която се пресъздават топлинните 
условия на натоварване на буталото е Convection. Това са гранични условия от III род. В нея 
се въвеждат стойностите на коефициента на топлопредаване αг.ср. [W/m2deg] и резултантната 
температура tг.рез [

оC]. Например за зона 20 в командата Convection са въведени αг.ср.=137 
W/m2deg и tг.рез =991 оC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг.7 Зони на задаване на топлинното натоварване
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Таблица 1 Топлинни гранични условия 

                                                                                                 

 

Стойностите за различните зони на αг.ср и tг.рез   се определят по теоретико- 
експериментален път. За настоящите изследвания са взети стойностите, получени за дизелов 
двигател в [3]. Те са показани в табл. 1. 

3. Симулации  
За да се направи оценка на влиянието на различните натоварвания върху общото 

напрегнато и деформационно състояние на буталото се извършват две симулации. При 
първата симулация към буталото се прилага само механично натоварване, предизвикано от 
газовото налягане и инерционната сила.  

За анализ на температурното поле на буталото се извършва отделно изследване в опцията 
Thermal. С получените данни за температурното поле, във втората симулация се комбинират 
механичните и топлинни деформации.  

 
 
 

a. При механично натоварване. 
Максималната стойност на напрежението се явява в канала на осигурителния пръстен 

- 157 MPa. Тя е резултат от действието на деформирания бутален болт върху пръстена. 
Високи напрежения се получават и по горния вътрешен ръб на отвора в ушите на буталото и 
зоната над него. Тук стойностите на  напреженията са съответно 129 MPa и 59 MPa. Това е 
илюстрирано на фиг.8. 

Зона αг.ср.  tг.ср. 

2 446 86 

3 598 95 

5 748 109 

6 600 109 

7 388 109 

12 26148 186 

13 22 186 

14 26148 186 

15 744 179 

16 34241 196 

17 29 200 

18 34241 200 

19 73 560 

20 137 991 

21 271 1559 

22 374 1559 
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Фиг.8. Напрежения при механично натоварване 

 
 

b. При комбинирано механично и топлинно натоварване. 
 

Температурното поле на буталото получено в резултат на зададените топлинни 
гранични условия е показано на фиг.9. 
 

 

 
Фиг.9. Температурно поле на буталото 

 
Напреженията са показани на фиг.10. Прави впечатление, че добавянето на топлинното 

натоварване облекчава напреженията в канала на осигурителния пръстен и се оформя зона на 
големи напрежения по дъното на буталото (прехода между дъно и ребрата над ушите на 
буталото).  
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Фиг.10. Напрежения при комбинирано натоварване 

 
ИЗВОДИ  

Анализът показва, че избрания подход при определяне граничните условия на 
закрепване, механично и топлинно натоварване е верен.  

Така построеният модел дава адекватни резултати за температурното поле и 
напрегнато-деформационното състояние на буталото. 

Този модел може да се ползва за определяне на топлинните гранични условия на 
базата на експериментални резултати, като при това се екстраполират тези резултати за 
температурното поле на цялото бутало. 

Методът е подходящ както за изследователски цели, така и за целите на учебната 
дисциплина „Компютърни методи за проектиране на ДВГ”. 
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