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STANOWISKO DO POMIARU ODKSZTAŁCEŃ
CIEPLNYCH TŁOKA
A STAND FOR MEASURING PISTON
THERMAL DEFORMATION

Streszczenie
W artykule przedstawiono stanowisko badawcze do pomiaru odkształceń cieplnych tłoka.
Badania prowadzono z użyciem czujników laserowych. Opisano pierwsze pomiary i ich
analizę. W wyniku otrzymano zmianę wymiarów geometrycznych tłoka w funkcji czasu.
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Abstract
The article describes research station which can be use to measure piston thermal
deformation. Research was done with laser sensors. It is written first measurements and their
analyses. As a result we got piston deformation versus time.
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1. Wstęp
W silniku spalinowym wewnętrznego spalania proces wymiany ciepła jest bardzo
złożony. Przepływ ciepła odbywa się pomiędzy: tłokiem a tuleją cylindrową, tuleją a cieczą
chłodzącą, miską olejową a olejem, korpusem silnika a otoczeniem. Można powiedzieć, że
wymiana ciepła dotyczy każdego elementu silnika spalinowego.
Spośród wszystkich części silnika elementem najbardziej narażonym na uszkodzenia
cieplne jest tłok. Stanowi on ruchomą część komory spalania, więc musi być odporny na
wysokie temperatury i ciśnienia. Wymagania te spełnia się, stosując odpowiednie materiały
i zapewniając niezbędne odprowadzanie ciepła. Szczególną uwagę należy zwrócić jednak
na fakt, że wzrost temperatury tłoka powoduje wzrost jego wymiarów geometrycznych. To
z kolei może doprowadzić do tak znacznego zmniejszenia się luzu pomiędzy tłokiem
a tuleją cylindrową, że silnik ulegnie uszkodzeniu w wyniku zatarcia. Dlatego tak istotna
jest znajomość odkształceń cieplnych tłoka.
2. Idea stanowiska i sposób pomiaru
W Instytucie Pojazdów Politechniki Łódzkiej zbudowano stanowisko do pomiaru odkształceń cieplnych tłoka. Schemat ideowy tego stanowiska przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat ideowy stanowiska
Fig. 1. The idea of research station

Badania polegają na bezpośrednim pomiarze odkształceń tłoka za pomocą czujników
laserowych odbiciowych. Wielkością mierzoną jest odległość tłoka od czujnika. Tłok
podczas nagrzewania rozszerza się, w wyniku czego następuje zmniejszenie się odległości
pomiędzy czujnikiem a tłokiem. Temperatura tłoka będzie mierzona za pomocą termopar.
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Rys. 2. Punkt pomiarowy odkształcenia tłoka
Fig. 2. Measurement place of piston deformation
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Rys. 3. Sposób wyznaczenia zmiany średnicy tłoka
Fig. 3. The way of determination of piston diameter changes
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Na stanowisku zostały zamontowane dwa zestawy czujników laserowych umieszczone
tak, aby dokonywały pomiaru w osi sworznia i prostopadle do osi sworznia. Na podstawie
tych danych można określić zmianę wymiarów geometrycznych tłoka w mierzonej płaszczyźnie. Oznaczając odległość pomiędzy czujnikami, jako L, można ją zapisać jak następuje
L = Xo + D + Yo

Po podgrzaniu odległość L można przedstawić w postaci
L = X + D + ΔD + Y

Zakładając, że odległość między czujnikami nie ulega zmianie podczas pomiaru, można
przyjąć następujący zapis
Xo + D + Yo = X + D + ΔD + Y

stąd zmiana średnicy tłoka
ΔD = ( Xo + Yo) − ( X + Y )

Warto zauważyć, że do wyznaczenia zmiany średnicy tłoka nie jest konieczna znajomość jego średnicy. Unika się w ten sposób błędu wstępnego pomiaru średnicy tłoka.
Zasadniczy wpływ na prawidłowość wyników mają sposób obciążenia cieplnego tłoka,
jak również zachowanie kierunków i intensywności odpływu ciepła. W tym celu tłok został
umieszczony w tulei cylindrowej z płaszczem wodnym. Od góry tłok jest nagrzewany gorącymi spalinami pochodzącymi ze spalania gazu propan-butan. Wielkość obciążenia cieplnego tłoka reguluje się intensywnością nagrzewania i chłodzenia tłoka.

3. Stanowisko pomiarowe
Budowę stanowiska rozpoczęto od wyboru średnicy tłoka. Zdecydowano się na tłoki
silnika SW680, których nominalna średnica wynosi ok. 127 mm. Po wykonaniu wstępnych
obliczeń symulacyjnych okazało się, że zmiana wymiarów średnicy tłoka może wynosić
ok. 700 μm, a maksymalne różnice po zastosowaniu różnych komór spalania mogą sięgać
40 μm. Zdecydowano się więc na użycie czujników laserowych o rozdzielczości 4 μm, aby
była mniejsza o rząd od mierzonej wielkości.
Najwięcej trudności przysporzyło opracowanie właściwej głowicy grzewczej oraz mocowanie czujników pomiarowych. Głowica grzewcza musiała zapewnić ciągłość doprowadzania ciepła (stałość płomienia), jak również możliwość regulacji doprowadzanego ciepła.
W tym celu należało wykonać mieszalnik, do którego doprowadzano gaz i powietrze (oba
czynniki regulowane oddzielnymi zaworami), i zapewnić właściwe rozchodzenie się płomienia. Ostateczny kształt głowicy grzewczej przedstawiono na rys. 6 i fot. 2.
Czujniki laserowe mocowane były początkowo na specjalnych wieżyczkach. Szybko
okazało się, że były one mało sztywne. Dodatkowo duży problem stanowiło określenie
wzajemnego położenia czujników, gdyż były mocowane niezależnie. Dopiero specjalny
uchwyt pomiarowy w kształcie torusa pozwolił na uzyskiwanie wiarygodnych wyników.
Ostateczny kształt konstruowanego stanowiska przedstawiono na rys. 5 i fot. 1.
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Rys. 4. Stanowisko do badania odkształceń cieplnych tłoka
Fig. 4. Research stadion to determine thermal deformation of piston

Uchwyt pomiarowy

Czujnik laserowy

Rys. 5. Stanowisko pomiarowe
Fig. 5. Research stadion
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Fot. 1. Stanowisko pomiarowe
Fot. 1. Research stadion

Stanowisko składa się z następujących elementów:
1) tuleja cylindrowa,
2) zewnętrzna tuleja płaszcza wodnego,
3) pierścień żeliwny,
4) podstawa,
5) palnik (głowica grzewcza),
6) tulejki mosiężne,
7) nogi,
8) uchwyt pomiarowy w kształcie torusa,
9) pompa wody,
10) szafa sterownicza.
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Rys. 6. Głowica grzewcza: 1 – głowica, 2 – króciec doprowadzający gaz,
3 – króciec doprowadzający powietrze, 4 – płytka z otworami,
5 – nakrętka, 6 – śruba mocująca głowice, 7 – śruba
Fig. 6. Heating head: 1 – head, 2 – gas pipe, 3 – air pipe, 4 – plate with holes,
5 – nut, 6 – fixing screw, 7 – screw
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Fot. 2. Głowica grzewcza
Fot. 2. Heating head

Fot. 3. Uchwyt pomiarowy w kształcie torusa
Fot. 3. Measurement jig in torrus shape

Na przedstawionym stanowisku badawczym zmierzone zostaną odkształcenia cieplne
tłoków o jednakowej objętości komory spalania umieszczonej w osi tłoka, różniące się
jedynie kształtem komory spalania oraz tłoków z jednakową komorą spalania różnie
umieszczoną w stosunku do osi tłoka. W tym celu wykonano tłoki z różnymi komorami
spalania.

246
4. Pomiary
Pierwsze pomiary wykonane na opracowanym stanowisku wykazały, że system pomiarowy został właściwie dobrany. Badania wstępne przeprowadzono na tłoku z płaskim
denkiem bez komory spalania. Termopara umieszczona była 2 mm pod powierzchnią denka
tłoka w odległości 40 mm od osi. Tłok podgrzewany był do momentu uzyskania temperatury 150°C w punkcie pomiarowym temperatury. Następnie uruchomiono układ pomiarowy złożony z czterech czujników laserowych, karty pomiarowej i komputera do archiwizacji danych i wyłączono palnik. Pomiaru odkształcenia dokonywano do chwili, gdy
temperatura spadła do 25°C. W wyniku otrzymano zmianę wymiarów geometrycznych
tłoka w funkcji czasu.
W dalszym etapie niezbędne jest wprzęgnięcie w układ pomiarowy termopar, aby
można było jednocześnie archiwizować wartość temperatury. Pozwoli to na uzyskanie zależności pomiędzy zmianą wymiarów geometrycznych tłoka a temperaturą.

Rys. 7. Wskazania oscyloskopu podczas badań: CH0, CH1 – czujniki laserowe
nr 1 i nr 2 ustawione w osi sworznia; CH2, CH3 – czujniki laserowe
nr 3 i nr 4 ustawione prostopadle do osi sworznia
Fig. 7. Oscilloscope indications during measurements: CH0, CH1 – laser sensors
nr 1 and nr 2 in piston bolt axis; CH2, CH3 – laser sensors no 3
and no 4 perpendicular to piston bolt axis

Zamieszczony na rysunku 7 obraz z oscyloskopu przedstawia 20-sekundowy wycinek
z procesu studzenia tłoka. Czujniki CH0, CH1, CH3 wskazują, że odległość między nimi
a tłokiem rośnie, co jest wynikiem zmniejszania się wymiarów geometrycznych tłoka.
Czujnik CH2 nie wykazuje zmian, co może oznaczać, że tłok oparł się o tę stronę tulei.
Źródło zasilania powoduje oscylacje wskazań czujników.
Aby zaobserwować cały 20-minutowy pomiar studzenia tłoka, wykorzystano program
Excel. Wyniki przedstawiono na rys. 8.
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Rys. 8. Wykres odległości czujników od tłoka w funkcji czasu
podczas 20 min studzenia tłoka
Fig. 8. Graph of laser sensors range versus time during 20 min of piston cooling

Sposób wizualizacji wyników zaprezentowany na rys. 8 jest niezadowalający. Po
analizie możliwości przedstawienia wyników stwierdzono, że znacznie wygodniej byłoby
obserwować zmieniający się kształt tłoka z góry, gdzie oś czasu byłaby prostopadła do
powierzchni usytuowania czujników (pokrywałaby się wtedy z osią cylindra). W tym celu
wykonano za pomocą programu Delphi7 wizualizację tych wyników.
Pomiaru odkształcenia dokonuje się jedynie w czterech punktach. Choć są to punkty
charakterystyczne (leżą w osi sworznia i prostopadle do osi sworznia), to na ich podstawie
nie możemy dokładnie określić zmiany wymiarów geometrycznych powierzchni tłoka leżącej pomiędzy punktami pomiarowymi. W celu ułatwienia interpretacji wyników badań
zdecydowano się wykonać pewne przybliżenie. Zaprezentowane na rys. 9 elipsy, przechodzące przez wszystkie 4 punkty pomiarowe, są wynikiem własnej interpretacji i przedstawiają widok z góry na chłodzony tłok, a ich kolejne kolory oznaczają zmianę wymiarów
geometrycznych tłoka w funkcji czasu (temperatury).
Zmianę wymiarów geometrycznych tłoka, zgodnie z przedstawionym wyżej modelem
obliczeniowym, wyznaczono, przyjmując początkowe wskazania czujników (CH00, CH10,
CH20, CH30) jako odniesienie. W związku z tym, aby określić odkształcenie tłoka w osi
sworznia, należy skorzystać z zależności
ΔD1 = (CH00 + CH10 ) − (CH0 + CH1)

Analogicznie należy postąpić, wyznaczając odkształcenie tłoka prostopadle do osi sworznia
ΔD 2 = (CH20 + CH30 ) − (CH2 + CH3)

gdzie CH0, CH1, CH2, CH3 oznaczają chwilowe wskazania kolejnych czujników laserowych.
Pomiary wykonywano z częstotliwością 10 Hz, gdyż jest to najniższa częstotliwość
pomiarowa posiadanej aparatury. Wyniki przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1
Wyniki pomiarów
Temperatura
[ºC]

CH0 [mm]

CH1 [mm]

CH2 [mm]

CH3 [mm]

25

91,071

87,082

81,342

81,423

150

90,835

86,997

81,080

81,372

ΔD1 = (90,835 + 86,997) − (91, 071 + 87, 082) = −0,321 mm
ΔD 2 = (81, 080 + 81,372) − (81,342 + 81, 423) = −0,313 mm
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Rys. 9. Wizualizacja wyników w programie Delphi7
Fig. 9. Visualization in Delphi7
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Znak minus przed wynikiem oznacza, że nastąpił skurcz materiału. Odkształcenie tłoka
w osi sworznia jest większe od odkształcenia w kierunku prostopadłym do osi sworznia, co
jest wynikiem większej objętości materiału (piasty sworznia).
5. Podsumowanie
Zbudowane stanowisko badawcze umożliwia bezpośredni pomiar odkształceń cieplnych
tłoka. Wykorzystywana aparatura pomiarowa spełnia założenia dotyczące dokładności pomiaru. Stanowisko zostało przetestowane i może stanowić podstawę do prowadzenia dalszych pomiarów. Badania te mają na celu zweryfikowanie numerycznego modelu tłoka
obciążonego cieplnie [3]. Uzyskane wyniki zachęcają do prowadzenia dalszych prac.
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