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Abstract
Sliding machine ties of the internal combustion engine, by reason of intensive wear are of basic importance
during utilization. It is therefore important to understand processes occurring in the tribological couples, which play
an important role in the wear mechanisms.
In this paper factors have an effect cylinder liner with piston rings which play a basic sliding machine ties.
Results obtained for mechanical load, a heat, a rotational speed, an effective pressure, kind of friction, lubricating
factors as well as constructional and assembly agents are presented. The numerical analysis was done by boundary
elements method and applies the BEASY software code. The modelling processes of the loads cylinder liners and
wears gliding system with wear of the piston ring makes the serious competition for research on real objects,
shortening the time and decreasing the cost of research. The key-part performs in this regard computer simulations.
Performed work lets on statement that the greatest influence on load of the cylinder liner have temperatures carried
out in combustion chamber during the engine work.

Streszczenie
WĊzáy Ğlizgowe w silniku spalinowym z powodu intensywnego zuĪycia mają podstawowe znaczenia podczas
eksploatacji. Dlatego waĪnym jest wyjaĞnienie procesów wystĊpujących w trybologicznych parach, które odgrywają
istotną rolĊ w mechanizmie zuĪycia.
W artykule tym opisano czynniki wpáywające na zuĪycie tulei cylindrowej, która wraz z pierĞcieniem táokowym
stanowi podstawowy wĊzeá Ğlizgowy. Przeanalizowano wpáyw obciąĪenia mechanicznego, obciąĪenia cieplnego,
prĊdkoĞci obrotowej, ciĞnienia uĪytecznego, rodzaju tarcia, czynniki smarowe, konstrukcyjne i montaĪowe.
Przeprowadzono obliczenia dotyczące obciąĪeĔ mechanicznych i cieplnych, które pozwoliáy na zaáoĪenie
rzeczywistych warunków brzegowych pracy tulei. AnalizĊ obliczeniową wykonano za pomocą metody elementów
brzegowych i z wykorzystaniem systemu komputerowego BEASY. Modelowanie procesów obciąĪeĔ tulei cylindrowych
i zuĪycia ukáadu Ğlizgowego ze zuĪyciem pierĞcienia táokowego stanowi powaĪną konkurencjĊ dla badaĔ na
rzeczywistych obiektach, skracając czas i obniĪając koszt badaĔ. Kluczową rolĊ odgrywają w tym wzglĊdzie
symulacje komputerowe. Wykona praca pozwala na stwierdzenie, Īe najwiĊkszy wpáyw na obciąĪenie tulei
cylindrowej mają temperatury wywiązywane w komorze spalania podczas pracy silnika.

1. WstĊp
Silny rozwój przemysáu samochodowego narzuca coraz wiĊksze wymagania, w celu
zaspokojenia coraz bardziej rygorystycznych przepisów ustawodawczych odnoĞnie ruchu
drogowego, jak równieĪ rosnącej konkurencji na rynku samochodowym i zwiĊkszonego
oczekiwania uĪytkowników pojazdów. To z kolei wymaga od konstruktorów opracowywania
coraz to nowszych, trwaáych i niezawodnych rozwiązaĔ. Tak wiĊc, duĪe znaczenie ma
odpowiednie zaprojektowanie ukáadu napĊdowego, a w szczególnoĞci silnika spalinowego. Ze
wzglĊdu na charakter pracy, obok innych podsystemów silnika, istotne znaczenie ma wĊzeá
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Ğlizgowy: pierĞcieĔ táokowy - tuleja cylindrowa. PowaĪnym, ciągle otwartym, problemem
konstrukcyjnym jest trwaáoĞü i niezawodnoĞü pracy tego wĊzáa, które maleją z czasem
eksploatacji. Dlatego teĪ, waĪnym jest dokonaü wnikliwej analizy czynników wpáywających na
zuĪycie tego wĊzáa Ğlizgowego silnika spalinowego.
Mechanizmy wpáywające na zuĪycie elementów moĪna sklasyfikowaü w dwóch kategoriach:
x mechanizmów fizycznych, które obejmują adhezjĊ, zacieranie, zuĪycie Ğcierne, wygáadzenie
otworu tulei i kawitacjĊ;
x korozjĊ chemiczną.
Oba mechanizmy mogą dziaáaü niezaleĪnie lub razem w zaleĪnoĞci od zmian parametrów
wystĊpujących w czasie pracy silnika.
Podczas pracy silnika elementy otaczające komorĊ spalania stykają siĊ bezpoĞrednio z
czynnikiem roboczym, którego temperatura jak i ciĞnienie zmieniają siĊ okresowo w bardzo
szerokim zakresie. Maksymalne temperatury w silniku o zapáonie samoczynnym mogą osiągaü
2300 do 2800 0K w okreĞlonym obszarze cyklu roboczego, natomiast Ğrednie temperatury mogą
przekraczaü nawet 1200 0K. Powoduje to, Īe warunki pracy elementów otaczających komorĊ
spalania są niezwykle trudne, co sprawia, Īe zastosowane w nich materiaáy muszą
charakteryzowaü siĊ wysoką wytrzymaáoĞcią w podwyĪszonych temperaturach, a jednoczeĞnie
zapewniaü skuteczne odprowadzanie ciepáa do ukáadu cháodzenia, tak aby temperatury
maksymalne nie przekroczyáy wartoĞci dopuszczalnych dla danego materiaáu.
Na obecnym etapie rozwoju technik obliczeniowych, w przewaĪającej mierze dominuje
modelowe badanie procesów zachodzących w trakcie eksploatacji maszyny. Badania takie mogą
byü przeprowadzane na modelach fizycznych, w których badane są procesy tego samego rodzaju,
jak w obiekcie naturalnym, lub teĪ na modelach matematycznych, które charakteryzują siĊ tym, Īe
mają identyczny zapis matematyczny, jak badany proces. Dynamiczny rozwój techniki
obliczeniowej spowodowaá szerokie zainteresowanie metodami numerycznymi, których
wczeĞniejsze wykorzystanie stawaáo siĊ problematyczne ze wzglĊdu na Īmudne obliczenia i sporą
iloĞü czasu na nie poĞwiĊconą. Pomimo tego, Īe w porównaniu z metodami analitycznymi
uzyskujemy wyniki dla jednego konkretnego przypadku, nie zaĞ rozwiązanie ogólne, metody te
umoĪliwiają analizĊ problemu przy zastosowaniu mniejszej iloĞci zaáoĪeĔ upraszczających, co w
efekcie zbliĪa nas do okreĞlenia faktycznego stanu wystĊpującego w badanym zjawisku. Wydaje
siĊ, Īe metody numeryczne stanowią szybszą i taĔszą drogĊ rozwiązywania skomplikowanych
problemów wspóáczesnej nauki.
2. Warunki obciąĪenia tulei cylindrowej i pierĞcienia táokowego
2.1. ObciąĪenia mechaniczne
Istotnym czynnikiem, wpáywającym na zuĪycie ukáadu pierĞcieĔ táokowy - tuleja cylindrowa,
są obciąĪenia wynikające z oddziaáywania siá na pierĞcieĔ táokowy podczas pracy. WystĊpuje
zmiennoĞü rozkáadu nacisków wynikająca z geometrii pierĞcienia jak i przemieszczania siĊ
pierĞcienia NaleĪy podkreĞliü, Īe chwilowe rozkáady siá dziaáających na pierĞcieĔ táokowy są
róĪne, przy róĪnych poáoĪeniach pierĞcienia táokowego wzglĊdem tulei cylindrowej. Siáy
bezwáadnoĞci, w drugiej poáowie suwu sprĊĪania i wydechu oraz pierwszej poáowie suwu
rozprĊĪania i ssania, dąĪą do oderwania pierĞcienia od dolnej powierzchni rowka pierĞcieniowego
i przeniesienia go na górna powierzchniĊ. W pozostaáych cyklach pracy pierĞcieĔ jest dociskany
do dolnych powierzchni rowka pierĞcieniowego ObciąĪenia jakim poddawana jest podczas pracy
tuleja cylindrowa pochodzą od : ciĞnienia czynnika roboczego; siá bocznych i poprzecznych oraz
wahliwych ruchów, a takĪe wynikają z montaĪu ObciąĪenia siá bocznych i poprzecznych oraz
wahliwych ruchów táoka mają charakter dynamiczny i są przyczyną znacznych koncentracji
naprĊĪeĔ w tulei cylindrowej. ObciąĪenia montaĪowe zaleĪą przede wszystkim od konstrukcji
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tulei cylindrowej i powstają w wyniku Ğciskania przez gáowicĊ poprzez napiĊcie Ğrub
gáowicowych oraz w wyniku odksztaáceĔ bloku silnika.
2.2. ObciąĪenia cieplne
Wymiana ciepáa w warstwie wierzchniej cylindra i pierĞcienia táokowego zaleĪy od
smarowania, natury styków i od rozáoĪenia temperatury pomiĊdzy powierzchniami Ğlizgowymi.
ObciąĪenia cieplne elementów ukáadu táok - pierĞcieĔ táokowy - cylinder uzaleĪnione są silnie od
parametrów pracy silnika. Wzrost Ğredniego ciĞnienia efektywnego jest równoznaczny z
wydzieleniem wiĊkszej iloĞci ciepáa, co ma wpáyw na poziom temperatur pierĞcienia i cylindra. Na
rysunku 1 przedstawiono wpáyw obciąĪenia silnika na wartoĞci maksymalnych temperatur tulei
cylindrowej (silnik doáadowany ZS). Wzrost temperatury elementów Ğlizgowych obniĪa lepkoĞü
oleju powodując zwiĊkszenie ich intensywnoĞci zuĪycia. Tym niemniej, zbyt niskie temperatury i
zbytnie przecháodzenie silnika, w wyniku duĪej lepkoĞci oleju, równieĪ przyczyniają siĊ do
zwiĊkszonej intensywnoĞci zuĪycia; co moĪna zaobserwowaü w okresie rozruchu. ZróĪnicowany
rozkáad temperatury moĪe mieü znaczny wpáyw na zwiĊkszenie nacisków jednostkowych,
wywieranych przez pierĞcieĔ táokowy na tulejĊ cylindrową. Przy czym, istotny jest fakt, Īe
najwyĪsze temperatury pierĞcienia táokowego wystĊpują w okolicy zamka. Przekroczenie
granicznej wartoĞci obciąĪenia cieplnego, prowadzi do przekroczenia noĞnoĞci filmu olejowego,
tworzącego siĊ pomiĊdzy wspóápracującymi powierzchniami, wskutek czego moĪe nastąpiü
metaliczny kontakt wspóápracujących elementów.

Rys. 1. Temperatury na tulei w funkcji Ğredniego ciĞnienia uĪytecznego
Fig. 1. Temperatures on liner in the function of the average useful pressure

NaleĪy zaznaczyü, Īe w praktyce obciąĪenia nigdy nie są rozáoĪone równomiernie na obwodzie
cylindra, z wyjątkiem obciąĪeĔ od ciĞnienia czynnika roboczego. ObciąĪenia osiowe cylindra,
pochodzące od napiĊcia wstĊpnego Ğrub mocujących gáowicĊ cylindra, rozáoĪone są
nierównomiernie na obwodzie ze wzglĊdu na skoĔczoną sztywnoĞü gáowicy, a przede wszystkim
ze wzglĊdu na róĪnicĊ, jakie mogą wystąpiü na skutek nierównomiernego napiĊcia Ğrub podczas
dokrĊcania. Poza tym nacisk ten moĪe byü rozáoĪony nierównomiernie na skutek róĪnej
sztywnoĞci uszczelki pod gáowicą.
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3. Modelowanie obciąĪeĔ tulei cylindrowej
3.1. ZaáoĪenia wstĊpne
W pracy zostaáa przeprowadzona analiza obciąĪeĔ mechanicznych i cieplnych tulei
cylindrowej wysokoprĊĪnego silnika typu MD 111E. Z uwagi na charakter badanego elementu i
postaü warunków brzegowych, zaáoĪono budowĊ modelu umoĪliwiającego zaawansowaną analizĊ
obciąĪeĔ osiowo niesymetrycznych pochodzących od parametrów procesu spalania (ciĞnienie i
temperatura) i obciąĪeĔ konstrukcyjnych wywoáanych montaĪem tulei w silniku. Przeprowadzone
obliczenia miaáy na celu porównanie wyników otrzymanych w przypadku obciąĪenia
symetrycznego i niesymetrycznego.
Parametry techniczne wyĪej wspomnianej jednostki napĊdowej są nastĊpujące:
IloĞü cylindrów, ukáad
ĝrednica cylindra / Skok táoka
PojemnoĞü skokowa
StopieĔ sprĊĪania
Moc
Moment

6, rzĊdowy, pionowy, czterosuwowy, doáadowany
127,196 mm / 146,05 mm
11,1 dm3
16,5
235/275 kW przy 2100 obr./min
1250/1400 Nm przy 1400 obr./min

Wybór jednej z szeĞciu tulei cylindrowych do przeprowadzenia analizy, oparty zostaá na
warunkach pracy jakie mają miejsce w omawianym silniku. ZaáoĪono, Īe analizie zostanie
poddana tuleja, której warunki pracy są ekstremalne (obciąĪenia mechaniczne i cieplne) i mają
najwiĊkszy wpáyw na konstrukcjĊ tulei. Kryterium obciąĪenia koánierza tulei, pochodzące od siá
napiĊcia wstĊpnego Ğrub mocujących gáowicĊ, okazaáo siĊ niedostateczne poniewaĪ rozkáad
momentów dziaáających na tulejĊ jest w jednakowy dla wszystkich rozpatrywanych przypadków
[6]. Ostatecznie przyjĊto, jako gáówne kryterium wyboru obciąĪenie cieplne.
Obliczenia obciąĪeĔ tulei zostaáy przeprowadzone dla trzech róĪnych stanów:
1. stan uwzglĊdniający tylko obciąĪenia związane z montaĪem tulei w silniku,
2. stan uwzglĊdniający montaĪ tulei i obciąĪenia związane z procesem spalania zadane w sposób
symetryczny,
3. stan uwzglĊdniający montaĪ tulei i obciąĪenia związane z procesem spalania zadane w sposób
niesymetryczny.
Kąt OWK dla którego zostaáy przeprowadzone analizy wynosi 2000, i zostaá wytypowany na
podstawie wykresów przebiegu zmian ciĞnienia i temperatury w komorze spalania [6]. Analiza
termiczna sporządzona dla ustalonego stanu przewodzenia ciepáa miaáa na celu okreĞlenie Ğrednich
temperatur i ich rozkáadu wystĊpujących w tulei podczas pracy silnika. Uzyskane wyniki
pozwoliáy oceniü wielkoĞü i wpáyw poszczególnych rodzajów obciąĪeĔ na wytrzymaáoĞü tulei.
3.2. Modele geometryczne
Definiowanie geometrii obiektu w systemie BEASY odbywa siĊ za pomocą ukáadu punktów,
linii i powierzchni opisujących reprezentacjĊ geometryczną badanego obiektu. Geometria modelu
2D i AX reprezentowana jest przez linie, áuki i krzywe, natomiast modele 3D przez trójkąty,
czworokąty i powierzchnie zdefiniowane prostymi i áukami.
Ze wzglĊdu na charakter systemu mającego wpáyw na dokáadnoĞü przeprowadzonej analizy
dáugoĞci odcinków opisujących brzeg obiektu musiaáy byü wymiarowo zbliĪone do siebie. Do
budowy geometrii omawianego modelu uĪyto systemu CAD eksportującego pliki w formacie
IGES. DáugoĞci odcinków na wewnĊtrznej powierzchni tulei cylindrowej równe są odlegáoĞci
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korony táoka od górnej krawĊdzi tulei cylindrowej w funkcji obrotu waáu korbowego, w celu
dokáadnego zadania warunków brzegowych pochodzących od zmian ciĞnienia i temperatury w
komorze spalania.
3.3. Warunki materiaáowe
KaĪdy zastosowany w budowie modelu element musi mieü przyporządkowane pewne
charakterystyczne wielkoĞci materiaáowe. W przypadku tulei jest to Īeliwo stopowe. Zakáada siĊ,
Īe materiaá jest izotropowy i jego parametry są jednakowe we wszystkich kierunkach (Ox= Oy=
Oz= O). Z uwagi na zakres temperatur wystĊpujących w komorze spalania przyjĊto nastĊpujące
dane materiaáowe modelu tulei:
C 3,0 – 3,5 %
Si 2,5 – 3,0 %
Mn
0,6 – 1,0 %
P 0,4 – 0,6 %

ĩeliwo stopowe (skáad chemiczny):
GĊstoĞü U [kg/m3]
Moduá Younga [Pa]
wspóáczynnik Pooisona
Liniowy wspóáczynnik rozszerzalnoĞci
cieplnej
wspóáczynnik przewodzenia ciepáa [W/mK]

7,3 * 103
1 * 1011
0,27
1,2 * 10-5
38

3.4. Modele obliczeniowe
Po zdefiniowaniu geometrii tulei cylindrowej , nastąpiá podziaá badanego obiektu na elementy
brzegowe typu liniowego. Zostaá on przeprowadzony rĊcznie w celu zachowania ciągáoĞci
podziaáu i kontrolowania liczby elementów, co ma znaczący wpáyw na dokáadnoĞü
przeprowadzonych analiz. WzdáuĪ tworzącej tulei i w jej koánierzu zdeklarowano wewnĊtrzne
punkty, wzglĊdem których okreĞlano wpáyw obciąĪeĔ na konstrukcjĊ tulei. W rezultacie
zbudowane modele charakteryzują siĊ nastĊpującymi wielkoĞciami:
902 punkty, 1154 linii, 776 páaszczyzn, 3694 elementów, 96 stref, 64 wewnĊtrzne punkty.
3.5. Warunki początkowe
Warunki początkowe sprowadzają siĊ do okreĞlenia temperatury elementów modelu w chwili
t0. Zostaá przyjĊty równomierny rozkáad temperatur wewnątrz modelu w kaĪdym jego punkcie.
ZaáoĪona wartoĞü temperatury T0 = 20 0C.
3.6. Warunki brzegowe
Dla poprawnoĞci i dokáadnoĞci otrzymanych wyników niezwykle waĪne znaczenie ma
okreĞlenie warunków brzegowych tzn. takich, przy których odbywa siĊ kontakt zewnĊtrznych
punktów modelu z otoczeniem. W przypadku obciąĪenia cieplnego tulei przyjĊto warunki
brzegowe trzeciego rodzaju. W zbudowanych modelach, warunki brzegowe związane z montaĪem
tulei i procesem spalania, zostaáy zadane na podstawie wczeĞniej przeprowadzonych obliczeĔ.
Szczegóáowe wartoĞci przyjĊtych warunków brzegowych przedstawiono w [6].
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3.7. Przykáadowe wyniki

Rys. 2. Rozkáad temperatury wzdáuĪ tulei
Fig. 2. Distribution of the temperature along liner

Rys. 3. Rozkáad temperatury wzdáuĪ koánierza tulei
Fig. 3. Distribution of the temperature along flange liner
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Rys. 4. Rozkáad temperatury w górnej czĊĞci tulei
Fig. 4. Distribution of the temperature in the head liner
4. Model zuĪycia pary Ğlizgowej tuleja cylindrowa – pierĞcieĔ táokowy
Przebieg zjawisk na styku pierĞcieĔ táokowy - tuleja cylindrowa, w wiĊkszoĞci przypadków ma
charakter stochastyczny. Aby uproĞciü model, nie wpáywając znacznie na zmniejszenie
dokáadnoĞci otrzymanych wyników, moĪna przyjąü wartoĞü oczekiwaną za zdeterminowaną.
PoniewaĪ celem budowanego modelu jest stworzenie narzĊdzia sáuĪącego do okreĞlania zuĪycia,
wystĊpującego na styku pierĞcienia táokowego i tulei cylindrowej budowany model musi stanowiü
model dynamiczny, co podyktowane jest akumulacyjnym charakterem zuĪycia, w odniesieniu do
czasu jego trwania.
Model matematyczny systemu dynamicznego, charakteryzujący siĊ wáasnoĞciami
akumulacyjnymi, stanowi równanie stanu, w postaci ukáadu równaĔ róĪniczkowych rzĊdu
pierwszego:
dx (t )
dt

f [ x (t ), m(t )]

.

Dokonując wnikliwej analizy relacji wystĊpujących pomiĊdzy poszczególnymi czynnikami,
wpáywającymi na zuĪycie, moĪna przedstawiü równanie stanu w nastĊpującej postaci:
dh( x )
dt

I ( x - x' ) .

PowyĪsze równanie okreĞla chwilowy stopieĔ wzrostu gáĊbokoĞci zuĪycia, wzglĊdem drogi
którą pokonuje, w czasie jej trwania. Opisuje związek miĊdzy stanem gáĊbokoĞci zuĪycia h(x), a
wielkoĞcią wejĞciową, którą stanowi intensywnoĞü zuĪycia I(x - x’) w funkcji przemieszczenia.
Caákując powyĪsze równanie moĪna otrzymaü skumulowaną gáĊbokoĞü zuĪycia wywoáaną
przejĞciem pierĞcienia wzglĊdem tulei:
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'h( x )

³ I ( x - x' )dt .

Natomiast gáĊbokoĞü zuĪycia po okreĞlonym czasie T moĪna wyraziü równaniem w
nastĊpującej postaci:
H

'h( x )  i ,

gdzie: i oznacza iloĞü suwów uzyskanych w czasie T. Na podstawie badaĔ trwaáoĞciowych silnika
spalinowego o zapáonie samoczynnym opracowano dwa matematyczne modele zuĪycia pierĞcienia
táokowego i tulei cylindrowej.
4.1. Model 1
OkreĞlenie trwaáoĞci badanego wĊzáa, przy wybranych parametrach, moĪna dokonaü przy
pomocy równaĔ funkcji regresji, rozwiązywanych metodą linearyzacji. Liniowy ukáad opisuje
wzór postaci:
wF x 0
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w x
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gdzie:
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a h1, hj stanowią wartoĞü przybliĪeĔ oraz x1, xi to zmienne parametry pracy silnika. PoniewaĪ
metoda ta jest iteracyjną, to znając xr okreĞlamy xr+1 wg równania:
x r 1

W kaĪdej iteracji naleĪy obliczyü wF

wx

xr  H .

i rozwiązaü ukáad liniowy definiujący H.

4.2. Model 2

Drugi przykáad wywodzi siĊ z matematycznego zapisu systemu dynamicznego o wáasnoĞciach
dynamicznych, tzn. oparty jest na równaniu róĪniczkowym rzĊdu pierwszego w postaci
przedstawionej powyĪej. W tym przypadku, okreĞlenie zuĪycia na styku wspóápracujących ze sobą
elementów, oparte jest na nastĊpującym równaniu:
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H

1
c  S  n T ,
60

gdzie H wyraĪa gáĊbokoĞü zuĪycia po okreĞlonym czasie T; S to skok táoka; n stanowi prĊdkoĞü
obrotową; a c reprezentuje wspóáczynnik parametrów wpáywających na zuĪycie, wybranych
elementów ukáadu. Wspóáczynnik c obejmuje parametry elementu podlegającemu pomiarowi p1n,
parametry elementu przeciwpary p2n i parametry ogólne pn, doprowadzając równanie do
nastĊpującej postaci:
H

1
 p1n  p 2 n  p n  S  n  T .
60

W celu otrzymania poprawnych rezultatów, przewidywanej gáĊbokoĞci zuĪycia, przy
wykorzystaniu tego równania, pomiĊdzy parametry ogólne, wprowadzono parametr
uwzglĊdniający rodzaj mierzonego elementu rozróĪniający czy pomiarowi podlega pierĞcieĔ
táokowy czy teĪ tuleja cylindrowa.
5. Uwagi i wnioski koĔcowe

Modelowanie procesów obciąĪeĔ tulei cylindrowych i zuĪycia ukáadu Ğlizgowego ze zuĪyciem
pierĞcienia táokowego stanowi powaĪną konkurencjĊ dla badaĔ na rzeczywistych obiektach,
skracając czas i obniĪając koszt badaĔ. Kluczową rolĊ odgrywają w tym wzglĊdzie symulacje
komputerowe.
Modelowanie zuĪycia pary pierĞcienia táokowego i tulei cylindrowej, w silniku spalinowym,
pociąga za sobą nastĊpujące stwierdzenia:
1. Prawidáowo zbudowany model stanowi kompromis pomiĊdzy maksymalnie maáą liczbą
zmiennych i parametrów wejĞciowych, a stosunkowo jak najwiĊkszą dokáadnoĞcią.
2. Przebieg zjawisk na styku pierĞcieĔ táokowy – tuleja cylindrowa, w wiĊkszoĞci wypadków, ma
charakter stochastyczny. Tym niemniej, nie wpáywając istotnie na dokáadnoĞü otrzymanych
wyników, moĪna przyjąü wartoĞü oczekiwaną za zdeterminowaną.
3. NajwiĊkszy wpáyw na obciąĪenie tulei cylindrowej mają temperatury wywiązywane w
komorze spalania podczas pracy silnika.
4. Sposób zadania warunków brzegowych (symetryczny, asymetryczny) ma znaczący wpáyw na
poprawnoĞü uzyskanych wyników.
5. Model zuĪycia pary pierĞcieĔ táokowy – tuleja cylindrowa, ze wzglĊdu na dynamiczny i
akumulacyjny charakter procesu, powinien byü zapisany w postaci ukáadu równaĔ
róĪniczkowych rzĊdu pierwszego (model 2). Tym niemniej, równania funkcji regresji (model
1) dają wyniki bardziej zbliĪone do rzeczywistych.
6. Opracowanie odpowiedniego pakietu oprogramowania wymaga stworzenia odpowiednio duĪej
bazy danych, co z kolei wymaga przeprowadzenia wielu dáugotrwaáych i kosztownych badaĔ,
oraz weryfikacji ich rezultatów, z wynikami otrzymanymi po przeprowadzeniu symulacji
komputerowej, co moĪe znacznie ograniczyü iloĞü niezbĊdnych badaĔ.
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