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Abstract 
The  paper presents a simplified calculation program of a piston pin for determining the stress and 

strain states in case of thermal and mechanical loads. In order to determine the variation of these loads, 
RDM6 and Algor finite element programs have been used. 

 

A dolgozat, a belsőégésű motorok egyik legmegterheltebb alkatrésze, a dugattyú-csapszeg tanulmányo-
zásával foglalkozik.   

A csapszeg köti össze a dugattyút a hajtókarral, továbbítván a nyomóerőt is.  A csapszeg nagy termikus 
és mechanikai igénybevételnek van kitéve, mely hatására a hajtókar és a dugattyú közötti egységnyi felületi 
nyomás eléri a 100-450 daN/cm2 értéket a szikragyújtású motoroknál, valamint a 200-700 daN/cm2-t a 
dízelmotoroknál.  

A csapszeg termikus igénybevételének mértéke döntő hatással van a motor működésére. A hőigénybe-
vétel szintjét több úton lehet csökkenteni: az egységnyi felületi nyomás csökkentésével, a felületek érdességé-
nek finomításával, a kenőfolyadék nyomásának, hozamának és minőségének javításával,  a csapszeg merevsé-
gének növelésével, stb. Ezért fontos a csapszeg hőeloszlásának, a hőkitágulásnak és az ezáltal keletkező belső
feszültségeknek a meghatározása.  

 

1. ábra  
 

2. ábra 
 

Egy magas hőígénybevétel, mint ebben az esetben is, sokkal nagyobb feszültségi állapotot okozhat a 
mechanikai megterhelésnél. Az 1. ábra a dugattyúcsap keresztmetszetén levő hőeloszlást mutatja be, mely 40-
160 Co intervallumban található. A 2, 3, 4 ábrákon a csap keresztmetszetén levő x-vízszintes és y-függőleges 
irányú hőáramlás látható.  
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3.ábra 
 

4. ábra 
 

5. ábra 
 

6. ábra 
 

A feszültségállapot és a hőkitágulás mértékének meghatározására  az ALGOR, három dimenziós térben 
alkalmazott végeselem programot használtuk. A szimmetria síkok miatt elég volt a csap felét modellezni. Az 
5. ábra a csap keresztmetszetének hőkitágulását szemlélteti, míg a 6. ábra ugyanazon a csap, tengelymenti 
metszetének hőkitágulását axonometrikus nézetben. A hőkitágulás mértékének jobb érzékelése végett az 500:1 
léptéket használtuk, melyet a 7. ábra mutat be. 

Mivel a csapszegben levő hőáramlás dinamikája nagyon komplex, gyors, időben és térben zajló folya-
mat, sok paramétertől függ, ezért a termikus feszültségek analitikus meghatározása is nehézkes. 

 

7. ábra 
 

8. ábra 
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3. Következtetések 
 

9. ábra 
 

10. ábra 
 

A hőterjedés elméleti tanulmányozásánál figyelembe kell venni bizonyos határértékeket, melyek a csap-
ra vonatkoznak, majd a hőfeszültség meghatározása numerikus formában történik. A 8. ábra a csapszeg vége 
keresztmetszetének hőfeszültségét szemlélteti. A 9. ábra a csapszeg középhossz keresztmetszetén levő
hőfeszültséget, míg a 10. ábra a csapszeg hőterhelését axonometrikusan szemlélteti. 

A csapszeg modellezéséből levonható első következtetés az, hogy a hőgradiens intenzitása közvetlenül 
meghatározza a fellépő hőfeszültség mértékét. Általában a tanulmányozott darab két felülete közötti hőmér-
séklet különbség minél nagyobb,  annál veszélyesebbek a keletkezett hőfeszültségek. Ezt a következtetést 
lehet levonni a 8, 9 és 10 ábrákból is.  

A valóságban a hőmérsékleti különbségek sokkal kisebbek, maximum 10~20 oC között vannak. Mivel 
az ábrákból kivehető, hogy a keletkezett hőfeszültségek sokkal nagyobbak a csapszeg anyagának  megenge-
dett feszültségénél, az újabb csapszegmodellnél a belső hőmérsékletnek 60 oC, míg a külsőnek 70 oC volt elő-
írva. Az így keletkezett hőfeszültségeket a 11. ábra szemlélteti, míg  a Von Misses hajlítófeszültségek mérté-
két a 12. ábra. 

 

11. ábra 

 

12. ábra 
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