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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Для двигунобудування на сучасному етапі його розвитку 

характерною є стала тенденція комплексного покращення техніко-економічних по-

казників двигунів внутрішнього згоряння, в першу чергу – екологічності, економіч-

ності та надійності. Водночас має місце постійне посилення жорсткості норм, що 

обмежують заподіяну експлуатацією ДВЗ екологічну шкоду навколишньому сере-

довищу. З урахуванням відносної агресивності забруднюючих компонентів , токсич-

ність відпрацьованих газів (ВГ) дизелів найбільш повно визначається за емісіями 

оксидів азоту NОx та твердих частинок (ТЧ), сумарний внесок яких у загальну ток-

сичність ВГ досягає 98 %. 

Покращення техніко-економічних показників також супроводжується зрос-

танням рівня форсування дизелів. Це призводить до підвищення теплових та меха-

нічних навантажень, збільшення ймовірності відмов деталей, зокрема поршнів, які 

сприймають значну частину теплоти, утвореної при згорянні палива. Для забезпе-

чення достатнього рівня надійності поршнів використовуються різноманітні спосо-

би їх примусового масляного охолодження. Так, нерегульоване масляне охолоджен-

ня поршнів призводить до їх переохолодження на режимах часткових навантажень, 

наслідком чого може бути збільшення витрати палива та концентрації продуктів не-

повного згоряння палива у ВГ. Тому охолодження поршнів високофорсованих дизе-

лів у всьому діапазоні їх експлуатаційних режимів є недоцільним. 

Прогресивним напрямком удосконалення дизелів слід вважати застосування 

низькотеплопровідних покриттів (НТП) поверхні камери згоряння (КЗ) та регу-

лювання температурного стану поршнів (ТСП). Доцільними на сьогодні залиша-

ються питання комплексної оцінки впливу регулювання ТСП на токсичність ВГ, 

паливну економічність та надійність дизеля при врахуванні моделі його експлуа-

тації. 

Таким чином, науково-практична задача, спрямована на визначення впливу 

регулювання ТСП на техніко-економічні показники дизелів є актуальною, що й 

обумовило напрямок досліджень дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота вико-

нана на кафедрі двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ» у рамках держбюджет-

них тем МОН України: «Розробка наукових основ комплексного забезпечення перс-

пективного рівня теплонапруженості та екологізації високофорсованих транспортних 

двигунів внутрішнього згоряння» (ДР № 0109U002385), «Інтеграція фізико-хімічних 

процесів згоряння при сумісному керуванні показниками екологічності, економічнос-

ті та надійності транспортних ДВЗ» (ДР № 0112U000404), «Розробка наукових основ 

доводки конструкцій і систем високофорсованих вітчизняних дизелів для забезпечен-

ня їх високих техніко-економічних показників» (ДР № 0115U000511), у яких здобувач 

був виконавцем окремих розділів. 

Мета та задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є визна-

чення впливу регулювання температурного стану поршнів на комплекс техніко-

економічних показників дизелів з урахуванням моделі експлуатації. 

Для досягнення поставленої мети в роботі визначено наступні задачі: 
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1. Проаналізувати вплив режимних та регулювальних параметрів дизелів на їх 

техніко-економічні показники при регулюванні ТСП.  

2. Вдосконалити методику комплексного оцінювання якості дизеля за показ-

никами токсичності ВГ, паливної економічності та ресурсної міцності поршнів з 

урахуванням ТСП. 

3. Експериментально дослідити вплив охолодження поршнів з НТП поверхні 

КЗ та моменту початку впорскування палива на токсичність ВГ, паливну економіч-

ність дизеля та температурний стан деталей КЗ. 

4. На прикладі дизеля 4ЧН12/14 визначити резерви комплексного покращення 

техніко-економічних показників дизелів різного призначення при регулюванні ТСП. 

Об’єкт дослідження – робочий процес дизеля з урахуванням його температур-

ного стану. 

Предмет дослідження – вплив температурного стану поршнів на показники 

токсичності відпрацьованих газів, паливної економічності дизеля та ресурсну міц-

ність поршнів. 

Методи дослідження. В основу дисертаційного дослідження покладено фун-

даментальні положення теорій ДВЗ, теплообміну, міцності. Методи експерименталь-

ного дослідження використані для визначення токсичності ВГ та паливної економіч-

ності дизеля, температурного стану деталей його КЗ. При моделюванні ТСП вико-

ристано метод скінчених елементів. Прогнозування ресурсної міцності  

поршня виконано розрахунково-експериментальним методом на основі сумісного 

врахування впливу на його матеріал пошкоджень від утоми та повзучості. Розрахун-

кові рівняння для визначення техніко-економічних показників ДВЗ отримано оброб-

кою експериментальних даних з використанням методу найменших квадратів. Зада-

чу оптимізації керуючих параметрів при регулюванні ТСП вирішено з використан-

ням узагальненої функції бажаності Е. К. Харінгтона. Оцінку ефективності регулю-

вання ТСП виконано із використанням комплексного паливно-екологічного крите-

рію І. В. Парсаданова при врахуванні моделі експлуатації двигуна.  

Наукова новизна одержаних результатів. Розвинуто теоретичні положення 

щодо комплексної оцінки ефективності регулювання температурного стану поршнів 

дизеля: 

1. Вперше оцінено ефективність регулювання температурного стану поршнів за 

комплексним впливом на показники токсичності відпрацьованих газів, паливної еко-

номічності та ресурсної міцності поршнів при врахуванні моделі експлуатації дизеля. 

2. Вперше для комплексного покращення середньоексплуатаційних показни-

ків витрати палива та масових викидів оксидів азоту та твердих частинок з відпра-

цьованими газами дизеля виявлена доцільність охолодження поршнів на окремих 

навантажених режимах експлуатації, які за критерієм температурного стану поршнів 

не потребують охолодження. 

3. Вперше встановлено, що комплексне покращення середньоексплуатаційних 

показників витрати палива та масових викидів оксидів азоту та твердих частинок з 

відпрацьованими газами дизеля при регулюванні температурного стану поршнів по-

требує керування кутом випередження впорскування палива (КВВП). 

Практичне значення одержаних результатів для двигунобудування полягає 
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у наступному: 

1. Отримано емпіричні залежності для визначення емісії NOx та димності ВГ 

дизеля 4ЧН12/14 від частоти обертання колінчастого валу, навантаження, режиму 

охолодження поршнів та значення КВВП, що забезпечують адекватне оцінювання 

впливу режиму роботи дизеля на показники токсичності ВГ. 

2. Отримано результати оцінювання техніко-економічних показників дизелів 

різного призначення на основі використання теорії нечіткої логіки для кожного 

окремого режиму навантаження, запропоновано психофізичні шкали для оцінюван-

ня показників токсичності ВГ, паливної економічності та надійності дизелів, що 

може використовуватись при проектуванні та модернізації ДВЗ. 

3. Розроблено методику синтезу характеристичних карт керування масляним 

охолодженням поршнів, КВВП для комплексного покращення техніко-економічних 

показників дизеля та отримано такі карти для дизеля 4ЧН12/14. 

4. Отримано результати оцінювання ресурсної міцності поршня для різних  

рівнів форсування та моделей експлуатації дизеля 4ЧН12/14 при врахуванні спосо-

бів регулювання ТСП та обмежень температур в інших критичних зонах поршня.  

5. Запропоновано конструкцію поршня, що реалізує регулювання його темпе-

ратурного стану (патент України № 77208). 

Результати впроваджені та використовуються у ДП «Харківське конструктор-

ське бюро з двигунобудування» (м. Харків), а також у практиці наукових досліджень 

та у навчальному процесі кафедри двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ». 

Особистий внесок здобувача. Всі основні положення дисертації, які вино-

сяться на захист, належать особисто здобувачу, серед них: удосконалення математи-

чної моделі комплексної оцінки якості дизеля при регулюванні ТСП; аналіз компле-

ксного впливу регулювання ТСП на техніко-економічні показники дизелів при вра-

хуванні моделі експлуатації; визначення температурного стану поршнів при різних 

варіантах його регулювання за методом скінчених елементів; проведення комплексу 

числових досліджень щодо прогнозування ресурсної міцності деталей камери зго-

ряння поршнів форсованих дизелів. Здобувач брав участь у підготовці стенду та 

проведенні експериментальних досліджень токсичності ВГ та паливної економічно-

сті дизеля 4ЧН12/14, а також температурного стану деталей його камери згоряння. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисер-

таційного дослідження доповідалися, обговорювалися та отримали схвалення на: 

ІV Всеукраїнській науково-технічній конференції «Сучасні проблеми двигунобу-

дування: стан, ідеї, рішення» (м. Первомайськ, 2011 р.); XX, XХI та XХIIІ Міжна-

родних науково-практичних конференціях «Інформаційні технології: наука, техні-

ка, технологія, освіта, здоров’я» (м. Харків, 2012, 2013, 2015 рр.); 75 -й та 77-й Між-

народних науково-технічних конференціях «Розвиток наукової та інноваційної дія-

льності на транспорті» (м. Харків, 2013 р., 2015 р.); Міжнародній науково -

практичній конференції з нагоди Дня автомобіліста та дорожника «Новітні техно-

логії розвитку конструкції, виробництва, експлуатації, ремонту та експертизи а в-

томобіля» (м. Харків, 2015 р.); XІX та XX Міжнародних конгресах двигунобудів-

ників (с. Коблеве, 2014-2015 рр.). 
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Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 13 науко-

вих працях, з них: 6 – статті у наукових фахових виданнях України (4 – у виданнях, 

включених до міжнародних наукометричних баз), 6 – матеріали конференцій і 1 па-

тент України на корисну модель. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти роз-

ділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації 

складає 165 сторінок, з них 49 рисунків за текстом, 4 рисунки на 2 окремих сторін-

ках, 32 таблиці за текстом, 4 таблиці на 1 окремій сторінці, 155 найменування вико-

ристаних джерел на 17 сторінках, 2 додатки на 5 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

Вступ розкриває стан та сутність проблеми, актуальність теми роботи. Сфор-

мульовано мету та задачі дослідження, визначено шляхи їх вирішення. Сформульо-

вано наукову новизну та практичну цінність результатів роботи, наведено особистий 

внесок здобувача та дані щодо апробації результатів дисертації. 

У першому розділі проведено аналіз науково-технічної літератури щодо мож-

ливих шляхів покращення техніко-економічних показників дизеля. 

Проблематика забезпечення високих показників токсичності ВГ та паливної 

економічності дизеля шляхом регулювання температурного стану розглянуто в ро-

ботах М. X. Вейнблата, Є. С. Богомольного, В. В. Ефроса, О. Г. Несиоловського, 

М. М. Лукова  та інш. Проблемами забезпечення надійності конструкції дизеля в 

цьому ж напрямі досліджень займалися М. Р. Петриченко, Г. Б. Розенбліт, Б. В. Іл’їн, 

В. І. Колмаков, С. П. Косирєв та інш. Обидва аспекти цього питання досліджувалися  

вченими А. Ф. Шеховцовим, А. Ф. Мінаком, T. V. Schafer, M. Ruf, а також провідни-

ми фірмами Daimler-Benz AG, Volkswagen та Delphi Technologies. 

Перспективним напрямком розвитку дизелів є покращення їх ефективності 

шляхом зменшення теплових втрат та за рахунок дотримання оптимального тепло-

вого стану, який може реалізовуватися, наприклад, за допомогою НТП деталей КЗ 

та через регулювання ТСП, відповідно. За даними відомих досліджень, викорис-

тання оксиду алюмінію Al2O3 в якості НТП поверхні КЗ дозволило за рахунок змен-

шення теплового потоку та температури поршня суттєво покращити його міцність. 

Причому позитивний вплив від наведеного заходу поширюється на всі критичні 

зони поршня: кромка КЗ, зона поршневих кілець , бічна поверхня та порожнина 

охолодження. Застосування регулювання ТСП також призводить до покращення 

надійності поршнів шляхом зменшення розмахів термічних навантажень при пер е-

хідних процесах. 

Виявлено неоднозначність впливу використання НТП поверхні КЗ та регулю-

вання ТСП на техніко-економічні показники дизеля: збільшення температур стінок 

КЗ, пов’язане з обома заходами, обумовлює покращення паливної економічності 

двигуна та зменшення концентрації продуктів неповного згоряння палива у ВГ, але 

є причиною зростання емісії оксидів азоту. Крім того, ефективність застосування 

НТП певної товщини шару залежить від параметрів окремого експлуатаційного ре-

жиму дизеля. 

Аналіз впливу режимних та регулювальних параметрів дизелів на їх техніко-
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економічні показники дозволив рекомендувати регулювання ТСП здійснювати за 

параметрами навантаження, частоти обертання колінчастого валу та КВВП, як та-

кими, що максимально повно описують експлуатаційний режим.  

Таким чином, доцільним є кількісне та якісне визначення впливу регулювання 

ТСП на комплекс техніко-економічних показників дизеля. 

Другий розділ присвячений удосконаленню методики визначення впливу ре-

гулювання ТСП на техніко-економічні показники дизеля при врахуванні моделі його 

експлуатації. В основу методики покладено узагальнений математичний опис якості 

об’єкта, запропонований П. С. Краснощековим та А. А. Петровим та адаптований 

для використання в проектуванні та виробництві ДВЗ В. О. Пильовим та О. В. Бі-

логубом: 
 

,..., ,2,1,,,,, ziXxFfxf iiiі
x   (1) 

 
де F– множина критеріїв якості дизеля; fi – вектор критеріїв якості, що включає су-

купність показників дизеля на і-ому представницькому режимі експлуатації; X – 

множина можливих варіантів конструкцій; xi – вектор конструктивно-технологічних 

параметрів на і-ому представницькому режимі; Ψ – множина можливих експлуата-

ційних режимів роботи дизеля; Ξ – модель експлуатації дизеля певного призначен-

ня; ξi – представницький режим навантаження дизеля,  ieiii PNn ,, ; ieii PNn ,,  – 

відповідно, частота обертання колінчастого валу, хв
-1

, ефективна потужність, кВт, та 

відносне дольове напрацювання дизеля на і-му представницькому режимі; μx – мно-

жина відповідних до f математичних моделей.  

За критерії якості дизеля прийнято токсичність ВГ, паливну економічність та 

ТСП; за враховані складові xi обрано параметр регулювання охолодження поршнів 

та КВВП. З урахуванням відносного внеску забруднюючих компонентів в загальну 

токсичність ВГ, відповідні вектори мають вигляд: 
 

 nieiТЧiіNOі tgggf
x

,,,  ;  ,, . iiпохix   (2) 

 

де ТЧiіNO gg
x

  ,  – відповідно, питомі масові викиди оксидів азоту та ТЧ з ВГ дизеля на 

і-ому представницькому режимі, г/(кВт∙год); eig  – питома ефективна витрата палива 

на і-ому представницькому режимі, г/(кВт∙год); nit  – критерій ТСП на і-ому предста-

вницькому режимі; iпох  . – параметр регулювання охолодження поршнів; i – зна-

чення КВВП на і-ому представницькому режимі, град. п. к. в. до ВМТ. 

Для перетворення вектору fі до скаляру застосовано апарат нечіткої логіки – 

узагальнену функцію бажаності Е. К. Харрінгтона  
 

   ,4
nieiіТЧпрiпрxNO tgggі ddddD   (3) 

 

де 
iпрxNOgd , 

іТЧпрgd , 
eigd  та 

nitd  – відповідно, часткові функції бажаності викидів оксидів 

азоту та ТЧ з ВГ дизеля, паливної економічності та ТСП на і-ому представницькому 

режимі. 
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Зв’язок між частковими функціями бажаності 
iпрxNOgd , 

іТЧпрgd , 
eigd  та дійсними 

значеннями критеріїв якості здійснюється залежностями: 
 

)]exp(exp[ ikikikik rbad   ; }, , ,{ eТЧпрпрNO gggk
x

  (4) 
 

де rki – дійсне значення k-го критерію якості на і-му представницькому режимі; зна-

чення коефіцієнтів aki та bki визначаються за експериментальними даними на основі 

врахування кращого та гіршого значень k-го критерію якості на і-му представниць-

кому режимі.  

Для оцінки критеріїв якості, що визначають токсичність ВГ та паливну еконо-

мічність дизеля, використано психофізичну шкалу, за якою:  max

kid = 0,8 – краще зна-

чення,  min

kid = 0,2 – гірше значення. Для оцінки критеріїв емісії забруднюючих компо-

нентів ВГ застосовано спільну психофізичну шкалу та приведення викидів за агресив-

ністю: 
 

 ,,   ; ТЧNOmgАg xiттiпрm   (5) 
 

де iпрmg   , img  – відповідно, приведений питомий масовий викид та питомий масовий 

викид т-го забруднюючого компоненту ВГ на і-му представницькому режимі, 

г/(кВт∙год); тА  – показник відносної агресивності. 

Критерій 
nitd  запропоновано визначати за температурним станом трьох крити-

чних зон поршня – верхнього поршневого кільця, порожнини масляного охолод-

ження та кромки КЗ поршня. При цьому для перших двох зон 
nitd  визначається без-

посередньо за рівнем температур, а 
nitd  зони кромки КЗ поршня – за величиною на-

копичених пошкоджень, викликаних сумісною дією процесів втоми та повзучості 

матеріалу зони 
 

 
 ,

11 0
1

*

0
1

 
N

j

j
N

l

j

l

N

j

j
N

l
j

cl

sссs U
UN

ddd  (6) 

 
де dc – доля пошкоджень утоми; ds – доля пошкодження повзучості; j = 1, 2, …, N0  – 

сукупність перехідних процесів нестаціонарного навантаження поршня; l = 1, 2, …, 

jN1  – сукупність всіх циклів низькочастотного навантаження деталі j-го перехідного 

процесу; 
 j
clN – кількість циклів до руйнування, викликаних утомою, в умовах одини-

чного l-го циклу навантаження j-го перехідного процесу; 
 j
lU – енергія розсіювання 

при повзучості, викликана одиничним l-им циклом навантаження j-го перехідного 

процесу, МПа; 
*U – критична величина енергії розсіювання при повзучості, МПа.  

Для оцінки 
nitd  застосована ступінчаста функція бажаності з обмеженням зве-

рху: 
nitd = 1 – припустимий ТСП, 

nitd = 0 – критичний ТСП.  

Ефективність регулювання ТСП запропоновано визначати з використанням 

комплексного паливно-екологічного критерію ДВЗ 
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де Ни – нижча теплота згоряння палива, МДж/кг; Nei, GПі, та Gm пр і – відповідно, ефе-

ктивна потужність дизеля, кВт, годинна витрата палива, кг/год, та приведений за аг-

ресивністю масовий викид m-го забруднюючого компоненту ВГ на і-му представни-

цькому режимі, кг/год; h – загальна кількість забруднюючих компонентів; v – без-

розмірний показник відносної небезпеки забруднення на різних територіях; w – без-

розмірний коефіцієнт, що враховує характер розсіювання ВГ в атмосфері. 

В дисертаційному дослідженні математичні моделі μx визначаються експери-

ментально-розрахунковим шляхом на основі натурного експерименту. Це обґрунто-

вано складністю, трудомісткістю та низькою достовірністю відомих теоретичних мо-

делей опису впливу комплексу параметрів хі на температурний стан деталей КЗ та ро-

бочий процес дизеля, що в роботі виражається досліджуваними критеріями якості fi. 

Таким чином, запропонована методика дозволяє якісно та кількісно оцінити 

вплив регулювання ТСП на техніко-економічні показники дизеля при врахуванні 

моделі його експлуатації. 

У третьому розділі наведено методику та основні результати експерименталь-

ного дослідження впливу охолодження поршнів з НТП поверхні камери згоряння на 

техніко-економічні показники дизеля 4ЧН12/14 та температурний стан деталей КЗ. 

Враховуючи складність і високу вартість методів вимірювання ТЧ, в дисерта-

ційному дослідженні виконано їх непряме оцінювання за димністю ВГ димоміром 

«ИНФРАКАР-Д». Для вимірювання концентрації оксидів азоту NOx використано га-

зоаналізатор «ОКСИ 5М». Калібрування газоаналізатора проведено за допомогою 

еталонних газових сумішей. Для здійснення аналізу ВГ у випускному колекторі піс-

ля турбокомпресора розміщено газовідбірник. 

Для визначення температурного стану деталей КЗ поршень другого циліндра, 

гільзу та вогневе днище головки циліндрів препаровано хромель-алюмелевими тер-

мопарами, а також використано струмознімний пристрій з переривчастою переда-

чею сигналу від термопар поршня, цифровий прилад А565, модуль вводу сигналів 

від термопар головки та гільзи циліндрів Advantech USB-4718, персональний 

комп’ютер із розробленим програмним забезпеченням. Вимірювання витрати палива 

здійснюється ваговим способом за ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009. 

Можливість регулювання подачі масла форсунками струминного охолодження 

поршнів забезпечується встановленням розроблених запірних органів у форсунки. 

Режими експериментального дослідження для оцінювання впливу регулювання 

ТСП на техніко-економічні показники дизеля 4ЧН12/14 в досліджуваному діапазоні 

його роботи наведено в табл. 1. Експериментальні випробування повторювалися при 

ввімкненому та вимкненому масляному охолодженні поршнів за обраних значень 

установочних КВВП, які дорівнювали 18, 21 та 24 град. п. к. в. до ВМТ Реєстрація 

досліджуваних показників здійснювалася при усталених значеннях температур ВГ і 

поршня. 
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Термометрування деталей 

КЗ показало, що вимкнення мас-

ляного охолодження поршня 

призводить до збільшення рівня 

його температур на 5-20 °С, при-

чому температури зон поршня, 

що безпосередньо контактують з 

охолодним маслом, зростають ін-

тенсивніше, ніж температури зон із порівняно більшим рівнем температур (кромка 

КЗ, верхнє поршневе кільце). Означене обумовлює вирівнювання загального рівня 

температур поршня та позитивно впливає на його надійність. При зміні КВВП з 18 

до 24 град. п. к. в. до ВМТ температура поршня підвищуються на 3-7 С. Зміна ре-

жиму охолодження поршнів та КВВП не має значного впливу на  

температурний стан гільзи циліндрів та вогневого днища головки циліндрів. 

У розділі отримано емпіричні залежності, що описують вплив комплексу режим-

них та регулювальних параметрів на досліджувані техніко-економічні показники: у ви-

гляді поліному 2-го порядку для годинної витрати палива та концентрації NOx (рис. 1, 

а, б), для димності ВГ (рис. 1, в, г) у вигляді 
 

),(1 543

)( 21 nаааp N
аа

e 


 (8) 
 

де ре – середній ефективний тиск, МПа; а1-а5 – апроксимуючі коефіцієнти. 
 

 
 

а б 

 

 

в г 
Рисунок 1 – Вплив масляного охолодження поршнів на емісію оксидів азоту (а, б) та  
димність ВГ (в, г): а, в – охолодження ввімкнено; б, г – охолодження вимкнено; 1 – Θ = 

= 18 град .п. к. в. до ВМТ; 2 – Θ = 21 град .п. к. в. до ВМТ; 3 – Θ = 24 град .п. к. в. до ВМТ 

Таблиця 1 – Режими експериментального 
дослідження 

№ 
режиму 

n = 1200 хв
-1

 №  
режиму 

n = 1500 хв
-1

 № 
режиму 

n = 1800 хв
-1

 

Ne, кВт Ne, кВт Ne, кВт 

1 0,7 4 0,8 7 0,9 

2 24,1 5 30,1 8 36,1 

3 47,5 6 59,4 9 71,3 



9 
 

Обробка експериментальних даних показала, що вимкнення охолодження пор-

шнів є причиною зменшення питомої ефективної витрати палива дизелем, яке на 

режимах часткових навантажень досягає 28 г/(кВт·год). Одночасно із цим відбуваєть-

ся зростання концентрації NOx у ВГ дизеля, яке при збільшенні КВВП і навантаження 

та зменшенні n стає суттєвим – з 998 до 2300 млн
-1

. Димність ВГ зменшується на 

всьому діапазоні досліджуваних режимів, на номінальному режимі ефект сягає 11 % 

за шкалою Хартридж. Збільшення КВВП також сприяє зменшенню димності ВГ. 

Таким чином, результати експериментального дослідження засвідчили не-

однозначність впливу ТСП на техніко-економічні показники дизеля. Отримані емпі-

ричні залежності використано у подальших дослідженнях, пов’язаних з оцінкою 

ефективності регулювання ТСП та оптимізацією конструктивних та регулювальних 

параметрів дизеля для комплексного покращення його техніко-економічних показ-

ників. 

Четвертий розділ присвячено визна-

ченню комплексного впливу ТСП на техніко-

економічні показники дизелів з урахуванням 

моделі експлуатації та дослідженню можли-

вості покращення вказаних показників при 

регулюванні ТСП. 

На основі отриманих експерименталь-

них даних та при використанні запропонова-

ної методики оцінки комплексного впливу 

регулювання ТСП на техніко-економічні по-

казники дизеля визначено оптимальні зна-

чення складових обраного вектору хi для по-

кращення показників токсичності ВГ та па-

ливної економічності дизелів різного призна-

чення. Розв’язання оптимізаційної задачі для 

ряду режимів моделі експлуатації автомобі-

льного дизеля, результати якої наведено на 

рис. 2, показали, що при зменшенні частоти 

обертання колінчастого валу та збільшенні 

навантаження дизеля діапазон бажаності  

ввімкненого охолодження поршнів розширю-

ється. 

На рис. 2, а, показано бажаність ТСП 

для експлуатаційного режиму, що не потре-

бує масляного охолодження за критерієм 
nitd . 

Проте краще значення D відповідає ввімк-

неному масляному охолодженню поршнів. 

Це означає, що комплексне покращення по-

казників токсичності ВГ та паливної еконо-

мічності дизеля вимагає охолодження  

поршнів на окремих навантажених режимах 

 

а 

 

б 

 

в 
Рисунок 2 – Бажаність параметрів  

регулювання: 
а – режим кВт; 8,48; xв1233 -1  eNп  

б – режим кВт; 22, xв1233 -1  eNn  
в – режим кВт; 9,64, xв1643 -1  eNn  

охолодження поршнів ввімкнено; 
охолодження поршнів вимкнено      
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експлуатації, які за критерієм ТСП не потребують охолодження. З іншого боку, 

для комплексного покращення техніко-економічних показників дизеля охоло-

дження поршнів має бути вимкненим на ряді експлуатаційних режимів (рис. 2,   

б, в). 

Дослідження показало, що найкращі значення D в залежності від експлуата-

ційного режиму досягаються за різних значень КВВП, тому узагальнена бажаність 

регулювання ТСП збільшується у випадку сумісного його застосування з керуван-

ням КВВП. 

На основі розробленої методики та за отриманими результатами для дизеля 

4ЧН12/14 синтезовано характеристичні карти керування масляним охолодженням та 

КВВП (рис. 3), використання яких дозволить комплексно покращити запропоновані 

критерії якості (2). 

 

 

 

а б 

Рисунок 3 – Характеристичні карти керування масляним охолодженням поршнів 
(а) і КВВП (б): 1 – охолодження вимкнено; 2 – охолодження ввімкнено 

 

Масляне охолодження поршнів зі збільшенням навантаження pe доцільно вми-

кати при менших значеннях КВВП (рис 3, а). При цьому оптимальні значення КВВП 

варіюються в діапазоні 18-22 град. п. к. в. до ВМТ у залежності від ТСП (рис 3, б). 

При вимкненому охолодженні поршнів оптимальні значення КВВП менше на  

1-4 град. п. к. в. порівняно із ввімкненим охолодженням, визначальним критерієм 

при цьому є параметр емісії оксидів азоту. 

Кількісно оцінено ефективність регулювання ТСП дизеля 4ЧН12/14 при ро-

боті відповідно до отриманих характеристичних карт за моделями експлуатації  

вантажного автомобіля при русі по шосе, колісного та гусеничного тракторів, а та-

кож для дизель-генератора. Критерій токсичності ВГ дизеля визначено за парамет-

ром сумарного середньоексплуатаційного приведеного масового викиду забруд-

нюючих речовин: 
 

  



z

i

iimm

експл

ЗР TPGAG
пр

1

 
 ;  ,,ТЧNOm x  (9) 

 

де iтG   – масовий викид т-го забруднюючого компоненту ВГ на і-му представниць-
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кому режимі, кг/год; iP  – відносне дольове 

напрацювання ДВЗ на і-ому представниць- 

кому режимі; Т – теоретичний період екс-

плуатації, прийнято Т = 10000 мотогодин. 

Критерій паливної економічності ди-

зеля визначається за параметром середньо-

експлуатаційної витрати палива 
 

 



j

ki

iiП

експл

П TPGG , 
            (10) 

 

де iПG   – масова годинна витрата палива на 

і-ому представницькому режимі моделі 

експлуатації, кг/год. 

Ефективність регулювання ТСП оціне-

но за різними варіантами сумісного керуван-

ня компонентами вектора xi: регулювання 

ТСП при базовому значенні КВВП Θ =  

= 23 град. п. к. в. до ВМТ, керування КВВП 

при ввімкненому охолодженні поршнів та 

комплексне керування ТСП і КВВП. Відпо-

відні вищезгаданим варіантам керування 

значення критеріїв якості дизеля порівнюва-

лися з токсичністю ВГ та паливною економі-

чністю за базовим варіантом (охолодження 

поршнів ввімкнено, Θ = 23 град. п. к. в. до 

ВМТ). 

Дослідження виявило, що регулювання 

ТСП при постійному базовому значенні 

КВВП не приводить до позитивних змін 

комплексу досліджуваних показників дизеля 

(рис. 4). При цьому середньо-експлуатаційна 

витрата палива зменшується до 2 % (рис. 4, 

а), а середньоексплуатаційні приведені масо-

ві викиди ТЧ та NOx відповідно зменшуються 

на 2-14 % (рис. 4, б) та збільшуються на 2-

10 % (рис. 4, в) для розглянутих моделей 

експлуатації дизеля. Загалом, відбувається 

погіршення токсичності ВГ за показником 

сумарного середньоексплуатаційного приве-

деного масового викиду забруднюючих ре-

човин експл

ЗРпр
G  (незначне для дизелів транспор-

тного призначення та 8 % для дизель-генератора, рис 4, г). Загальний негативний вплив 

такого варіанту керування підтверджується погіршенням розглянутих техніко-

 

а 

 

б 

 
в 

 
г 

 
д 

Рисунок 4 – Вплив регулювання ТСП  
на техніко-економічні показники дизеля: 
1 – регулювання ТСП при незмінному 

КВВП; 2 – керування КВВП при  
ввімкненому охолодженні поршнів;  

3 – комплексне керування ТСП та ВВП; 
     – автомобільний дизель;     – дизель 
колісного трактора;       – дизель гусе-

ничного трактора;      – дизель-генератор 
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економічних показників дизеля за комплексним паливо-екологічним критерієм ΔКПЕ на 

3-5 % для дизелів транспортного призначення та 8 % для дизель-генератора (рис. 4, д). 

Таким чином, регулювання виключно масляного охолодження поршнів є не-

достатнім заходом щодо комплексного покращення техніко-економічних показників 

дизеля. 

Керування КВВП при постійно ввімкненому охолодженні поршнів за синтезо-

ваними характеристичними картами призводить до більш пізнього початку впорску-

вання палива на навантажених режимах експлуатації дизеля, які характеризуються 

підвищеними викидами NOx. Це дозволяє зменшити експл

NOx
G  на 8-12 %, але одночасно 

з цим є причиною підвищення 
експл

ТЧG  на 12-18 %. При цьому експл

ЗРпр
G  зменшується для 

автомобільного дизеля на 6 %, для тракторних дизелів та дизель-генератора – до 

10 %, а середньоексплуатаційна паливна економічність дизелів всіх типів погіршу-

ється незначно. Комплексний паливо-екологічний критерій покращується на  

10-13 %. 

У разі застосування комплексного керування ТСП і КВВП досягається значне 

поліпшення токсичності ВГ дизеля за показником сумарного середньоексплуатацій-

ного приведеного масового викиду забруднюючих речовин. Для дизеля вантажного 

автомобіля воно склало 14 %, для дизеля колісного трактора – 17 %, для дизеля гу-

сеничного трактора – 16 %, для дизель-генератора – 24 %. При цьому паливна еко-

номічність дизеля поліпшена в порівнянні з попереднім варіантом при експлуатації 

дизеля за моделями вантажного автомобіля та трактора; для дизель-генератора погір-

шення середньо-експлуатаційної паливної економічності відносно базового варіанта 

не спостерігається. Комплексне покращення техніко-економічних показників при 

цьому варіанті сумісного керування пояснюється одночасним обопільним 

пом’якшенням негативного впливу вищевказаних варіантів на окремі показники 

якості: середньо-експлуатаційний викид NOx зменшено на 16-26 % порівняно з базо-

вим варіантом при одночасному зменшенні негативного впливу на показник 
експл

ТЧG  

(відносно варіанту керованого КВВП при ввімкненому охолодженні поршнів вияв-

лено покращення приблизно на 8 %). 

У цілому ефективність комплексного керування ТСП і КВВП забезпечується 

значним зменшенням викидів NOx при незначному збільшенні витрати палива та ви-

кидів ТЧ у порівнянні з базовим варіантом та підтверджується покращенням ком-

плексного паливно-екологічного критерію на 22-25 % для транспортних дизелів, 

для дизель-генератора – на 32 %. 

Таким чином, встановлено, що комплексне покращення техніко-економічних 

показників дизеля при регулюванні ТСП потребує керування КВВП. 

П’ятий розділ присвячено оцінці можливості покращення ресурсної міцності 

поршня при регулюванні його температурного стану за перспективних рівнях форсу-

вання дизеля, коли без впровадження додаткових заходів умова 
nitd = 1 не виконується. 

Для аналізу частки накопичених пошкоджень кромки КЗ при роботі дизеля на 

режимах часткових навантажень виконано різні варіанти апроксимації температур-

ного стану вказаної зони (рис. 5). Розрахунки ресурсної міцності виконувалися щодо 
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поршня тракторного дизеля 4ЧН12/14 

з рівнем форсування Nл = 21,3 кВт/л 

(відповідає трактору IV-ї категорії за 

класифікацією ISO).  

Згідно першого варіанту вра-

ховувалися температури кромки КЗ 

для всіх режимів роботи дизеля. 

Другий варіант передбачав враху-

вання ТСП найбільш термонаванта-

жених режимів (лінія 4 на рис. 5). 

Отримано наступні значення вели-

чин накопичених пошкоджень: для 

першого варіанту dfs = 0,9; для дру-

гого – dfs = 0,42. 

При цьому другий варіант відповідає 

зменшенню інтенсивності охолодження поршня на ненавантажених режимах екс-

плуатації дизеля при регулюванні ТСП і є можливим заходом покращення ресурсної 

міцності поршня. 

Для врахування критерію температурного стану поршня
 
в загальній методиці 

комплексної оцінки якості дизеля розроблена методика його визначення при регу-

люванні масляного охолодження поршнів за найбільш термонавантаженими зонами. 

Для цього на основі чисельного моделювання ТСП отримано залежності температур 

характерних зон поршня від рівня форсування дизеля. 

В розділі досліджувався вплив регулювання ТСП на ресурсну міцність поршня 

автомобільного та тракторного дизеля 4ЧН12/14 з галерейним охолодженням. За  

параметр регулювання використано витрату масла через систему охолодження  

поршнів, яка в методиці ураховується коефіцієнтом тепловіддачі в охолоджувальне 

масло м. 

Ресурсна міцність поршня 

оцінювалася при ступінчастій та 

плавній зміні м від 0,5 до 5 

кВт/(м
2
·К). Перехід на більш ви-

сокий коефіцієнт тепловіддачі у 

галереї здійснюється за умови, що 

температура масла в одній з роз-

глянутих критичних зон досягне 

критичної величини tм = 240°С 

(рис. 6). 

За запропонованою мето-

дикою оцінено вплив регулюван-

ня ТСП на ресурсну міцність  

поршня дизеля автомобільного  

та тракторного призначення при 

врахуванні обмежень за всіма  

 

Рисунок 5 – Апроксимація температурного 
стану поршня: 

1 – n = 1000 хв
-1

; 2 – n = 1450 хв
-1

; 
3 – n = 1750 хв

-1
;4 – n = 1900 хв

-1
 

 

Рисунок 6 – Температура кромки камери зго-
ряння при регулюванні ТСП:  

1 – α = 0,5 кВт/(м
2
∙К); 2 – α = 1 кВт/(м

2
∙К);  

3 – α = 1,5 кВт/(м
2
∙К); 4 – α = 2,2 кВт/(м

2
∙К); 

5 – α = 3 кВт/(м
2
∙К); 6 – α = 4 кВт/(м

2
∙К);  

7 – α = 5 кВт/(м
2
∙К); 8 – α = 6 кВт/(м

2
∙К) 
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характерними зонами. Так, для розглянутої конструкції поршня при м = 

= 2,2 кВт/(м
2
·К) граничний рівень форсування двигуна – Nл = 18,5 кВт/л, а при 

м = 4 кВт/(м
2
·К) він підвищується до Nл = 23,9 кВт/л. 

Оцінка показала, що впровадження регулювання масляного охолодження  

поршнів дизелів вказаних вище рівнів форсування не призводить до зменшення ре-

сурсу конструкції, а ступінчастий закон регулювання коефіцієнту тепловіддачі від 

поршня в масло сприяє зменшенню величини накопичених пошкоджень кромки КЗ  

(табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Розрахункові величини накопичених пошкоджень 

Модель  

експлуатації 

Інтенсивність охо-

лодження 

Накопичені пошкодження fsd  

Без регулювання 
Ступінчасте  

регулювання 

Плавне  

регулювання 

Автомобільний 
м=2,2 кВт/(м

2
·К) 0,019 0,018 0,021 

м=4 кВт/(м
2
·К) 0,051 0,046 0,059 

Тракторний 4-ї 

кат. 

м=2,2 кВт/(м
2
·К) 0,034 0,031 0,034 

м=4 кВт/(м
2
·К) 0,131 0,119 0,128 

 

Результати порівняльного аналізу впливу регулювання температурного стану 

поршня на ресурсну міцність його КЗ без урахування комплексу обмежень за темпе-

ратурним станом верхнього поршневого кільця та зони охолоджуючої порожнини 

наведено на рис. 7. 

 

 

Встановлено, що застосування регульованого масляного охолодження поршня 

може забезпечити значне зростання його ресурсу, понад 2 рази при усіх розглянутих 

рівнях форсування двигуна та рівнях інтенсивності охолодження. 

 

 

а б 
Рисунок 7 – Час експлуатації до руйнування кромки КЗ: 

а – автомобільний дизель; б – тракторний дизель; А – ступінчасте регулювання 
ТСП; В – плавне регулювання ТСП; С – нерегульоване охолодження поршнів;  

1 – Nл = 26,6 кВт/л, α = 2,2 кВт/(м
2
∙К); 2 – Nл = 29,8 кВт/л, α = 4 кВт/(м

2
∙К); 

3 – Nл = 31,3 кВт/л, α = 5 кВт/(м
2
∙К); 4 – Nл = 24,5 кВт/л, α = 2,2 кВт/(м

2
∙К);  

5 – Nл = 27,4 кВт/л, α = 4 кВт/(м
2
∙К); 3 – Nл = 28,7 кВт/л, α = 5 кВт/(м

2
∙К); 
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На основі узагальнення отриманих в розділі результатів запропоновано конс-

трукцію поршня форсованого дизеля, що реалізує регулювання ТСП за допомогою 

біметалевої вставки в порожнині охолодження.  

Таким чином, експериментально-розрахунковим шляхом встановлено, що регу-

лювання ТСП може застосовуватись як захід підвищення ресурсної міцності поршнів 

дизелів перспективного рівня форсування. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні поставлена та вирішена науково-практична за-

дача оцінки впливу регулювання температурного стану поршнів на техніко-

економічні показники дизеля. Розв’язання поставленої задачі дозволило одержати 

наступні наукові та практичні результати: 

1. Проаналізовано вплив технологічних та конструктивних заходів, режимних 

і регулювальних параметрів дизелів на їх техніко-економічні показники при регулю-

ванні ТСП. Рекомендовано регулювання ТСП здійснювати за параметрами наванта-

ження, частоти обертання колінчастого валу та КВВП. 

2. Вдосконалено методику оцінювання показників якості дизеля при враху-

ванні моделі його експлуатації та температурного стану. Рекомендовано ефектив-

ність регулювання ТСП визначати за комплексним впливом на показники емісії ок-

сидів азоту та ТЧ, паливної економічності та температурного стану критичних зон 

поршня на кожному експлуатаційному режимі на основі використання апарату нечі-

ткої логіки. Запропоновано психофізичні шкали для якісного оцінювання вказаних 

критеріїв якості.  

3. Проведено експериментальне дослідження впливу охолодження поршнів з 

НТП поверхні КЗ та моменту початку впорскування палива на техніко-економічні 

показники дизеля 4ЧН12/14 та температурний стан деталей КЗ. Встановлено, що 

вимкнення охолодження поршнів призводить до збільшення температури характер-

них зон поршня на 5-20 ºС при одночасному вирівнюванні рівня температур по тілі 

поршня. При зміні КВВП з 18 до 24 град. п. к. в. до ВМТ температура поршня під-

вищується на 3-7 ºС. Не виявлено значного впливу режиму охолодження поршнів та 

моменту впорскування палива на температурний стан гільзи циліндрів та вогневого 

днища головки циліндрів.  

Встановлено, що вимкнення охолодження поршнів і збільшення КВВП одно-

часно є причинами зниження витрати палива та димності ВГ та зростання концент-

рації оксидів азоту у ВГ.  

Отримано емпіричні залежності, що описують вплив навантаження, частоти 

обертання колінчастого валу, режиму охолодження поршнів і моменту початку впор-

скування палива на концентрацію оксидів азоту у ВГ, димність ВГ і витрату палива 

дизеля 4ЧН12/14 та можуть бути використанні при проектуванні та доводці дизелів. 

4. На основі експериментальних даних та з використанням запропонованої ме-

тодики визначено оптимальні значення досліджуваних конструктивних та регулю-

вальних параметрів з урахуванням моделі експлуатації дизеля 4ЧН12/14. 

Встановлено, що комплексне покращення техніко-економічних показників ди-
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зеля вимагає охолодження поршнів на окремих навантажених режимів експлуатації, 

які не потребують охолодження з точки зору забезпечення надійності поршнів.  

Виявлено, що регулювання виключно масляного охолодження поршнів не є 

достатнім заходом комплексного покращення техніко-економічних показників дизе-

ля та потребує сумісного керування КВВП. 

Для дизеля 4ЧН12/14 синтезовано характеристичні карти керування масляним 

охолодженням та КВВП, використання яких дозволить комплексно покращити розг-

лянуті критерії якості. 

5. Оцінювання ефективності сумісного керування ТСП та КВВП за комплекс-

ним впливом на техніко-економічні показники дизеля 4ЧН12/14 виявила можливість 

покращення сумарних середньоексплуатаційних приведених масових викидів за-

бруднюючих речовин з ВГ автомобільного дизеля на 14 %, дизелів гусеничного та 

колісного тракторів – відповідно, на 16 та 17 %, дизель-генератора – на 24 % при 

одночасному неістотному погіршенні паливної економічності дизеля. При цьому 

спостерігається зменшення середньоексплуатаційного викиду оксидів азоту з ВГ на 

16-26 % для вказаних моделей експлуатації дизеля при збільшенні середньоексплау-

таціних викидів ТЧ на 4-9 %.  

У цілому ефективність сумісного керування ТСП та КВВП підтверджується 

покращенням комплексного паливно-екологічного критерію на 22-25 % для транс-

портних дизелів, для дизель-генератора – на 32 %. 

6. Для різних рівнів форсування та моделей експлуатації дизеля 4ЧН12/14 оці-

нено ресурсну міцність кромки КЗ за можливими варіантами регулювання темпера-

турного стану поршня, в тому числі з урахуванням обмежень рівня температури в 

інших критичних його зонах. Встановлено, що регулювання температурного стану 

поршня призводить до збільшення терміну експлуатації у понад 2 рази. При цьому 

використання ступінчастого закону регулювання має більший ефект порівняно з 

плавним регулюванням. 

Запропоновано конструкцію поршня, що реалізує регулювання його темпера-

турного стану шляхом впровадження біметалевої вставки в порожнину охолодження. 

7. Отримані здобувачем результати мають практичне значення та викорис-

товуються у ДП «ХКБД», у практиці наукових досліджень та у навчальному про-

цесі кафедри двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ».  

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Клименко А. Н. Оценка ресурсной прочности поршня в САПР с учетом экс-

плуатационных режимов работы двигателя / В. В. Матвеенко, В. А. Пылев, 

А. Н. Клименко, А. А. Котуха // Двигатели внутреннего сгорания. — 2012. — № 1. — 

С. 120–124. Здобувач виконав аналіз результатів попередніх робіт, сформулював мету 

дослідження. 

2. Клименко О. М.Попередня оцінка резервів підвищення ресурсної міцності 

поршня швидкохідного дизеля при використанні систем автоматичного регулюван-

ня масляного охолодження / В. О. Пильов, О. М. Клименко, В. В. Матвєєнко, І. О. 

Нестеренко, А. А. Котуха // Вісник Національного транспортного університету. — 
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2012. — Випуск 25. — С. 68–71. Здобувач брав участь у розробленні різних варіантів 
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3. Клименко О. М. Експериментальне дослідження впливу регулювання теп-

лового стану поршня на показники дизеля / В. О. Пильов, О. М. Клименко, 

С. В. Обозний // Двигатели внутреннего сгорания. — 2014. — № 2. — С. 24–27. Здо-

бувач брав участь у підготовці експериментального стенду та проведені експеримен-

тального дослідження впливу регулювання охолодження поршнів дизеля 4ЧН12/14 на 

показники його роботи, а також на викиди токсичних речовин. 

4. Клименко О. М. Попередня оцінка резервів підвищення ресурсної міцності 

поршня при використанні систем автоматичного регулювання його масляного охо-

лодження / В. О. Пильов, О. М. Клименко // Вісник Національного технічного уні-

верситету «ХПІ». — 2014. — № 14 (1057). — С. 83–88. Здобувачем виконано чисельне 

моделювання температурного стану поршня при регулюванні інтенсивності його охо-

лодження та проведено оцінку ресурсної міцності кромки камери згоряння. 

5. Клименко О. М. Експериментальне дослідження можливості покращення 

еколого-економічних показників та надійності транспортного дизеля / О. М. Климе-

нко, В. О. Пильов, С. В. Обозний, О. М. Ломакін // Двигатели внутреннего сгорания. 
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зеля при використанні систем регулювання температурного стану поршня. 

7. Пат. 77208 Україна, МПК F02F 3/00. Поршень для двигуна внутрішнього 

згоряння / Пильов В. О., Коваленко В. Т., Нестеренко І. О., Матвєєнко В. В., Климе-

нко О. М. ; заявник та власник патенту Національний технічний університет «Хар-

ківський політехнічний інститут»; заявл. 21.05.12; опубл. 11.02.13, Бюл. № 3. Здобу-

вач брав участь у розробці запропонованої конструкції. 

8. Клименко А. Н. Разработка закона управления масляным охлаждением по-

ршней автотракторных дизелей / В. В. Матвеенко, В. А. Пылев, И. А. Нестеренко, 

А. Н. Клименко // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: 4-а Все-

українська наук-техн. конф., 18–19 травня, 2011 р. : матеріали конф. — Перво-

майськ, 2011. — С. 13–17. Здобувач брав участь у розробленні закону керування мас-

ляним охолодженням поршнів та в прогнозуванні ресурсної міцності поршня при його 

застосуванні. 

9. Клименко О. М. Підвищення ефективності масляного охолодження поршня 

автомобільного дизеля / В. О. Пильов , В. В. Матвєєнко , О. М. Клименко , А. А. Ко-

туха  // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : Тези до-

повідей ХX Міжнародної науково-практичної конференції, Ч.I (15–17 травня 2012 р., 

Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л. Л. — Харків : НТУ «ХПІ». — С. 195. Здо-
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бувачем на основі аналізу літературних джерел виділено основні напрями та шляхи 

вдосконалення системи охолодження поршня високофорсованого транспортного ди-

зеля. 

10. Клименко О. М. Аналіз систем масляного охолодження поршнів / 

В. О. Пильов, О. М. Клименко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, 

освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІ Міжнародної науково-практичної конференції, 

Ч.I (29-31 травня 2013 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л. Л. — Харків : 

НТУ «ХПІ». — С. 239. Здобувач брав участь у аналізі літературних джерел та фор-

мулюванні висновків. 

11. Клименко О. М. Аналіз результатів експериментального дослідження ком-

плексного впливу регулюючих та режимних факторів на екологічні показники дизе-

ля / В. О. Пильов, О. М. Клименко // Новейшие технологи развития конструкции, 

производства, эксплуатации, ремонта и экспертизы автомобиля : Сборник тезисов 

Международной научно-практической конференции по случаю Дня автомобилиста 

и дорожника (15–16 октября 2014 р., Харків) — Харків : ХНАДУ. — С. 258. Здобу-

вачем виконано математичну обробку експериментальних даних та прийнято участь 

в розробці рекомендацій щодо шляхів комплексного покращення показників роботи 

транспортного дизеля. 

12. Клименко О. М. Покращення техніко-економічних показників транспорт-

них дизелів шляхом удосконалення системи регульованого охолодження поршнів / 

О. М. Клименко, В. О. Пильов // Збірник наукових праць Української державної ака-

демії залізничного транспорту : 77-а Міжнародна наук.-техн. конф., 21–23 квітня 

2015 р. : тези доповідей. — Харків : УкрДАЗТ, 2015. — Вип. 151. — С. 75–76. Здо-

бувач брав участь в експериментально-розрахунковому дослідженні можливості ком-

плексного покращення техніко-економічних показників роботи транспортного дизеля. 

13. Клименко О. М. Комплексне керування робочим процесом та температур-

ним станом поршня транспортного дизеля / О. М. Клименко, В. О. Пильов, 

І. М. Шульга // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: 

Тези доповідей ХXІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Ч.I (20–22 тра-

вня 2015 р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є. І. — Харків : НТУ «ХПІ». — С. 173. 

Здобувачем розроблено закони регулювання температурного стану поршня для поре-

жимного покращення показників роботи транспортного дизеля. 

 

 

АНОТАЦІЇ 

 

Клименко О. М. Оцінка впливу регулювання температурного стану пор-

шнів на техніко-економічні показники дизеля. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціаль-

ності 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки. – Національний технічний універ-

ситет «Харківський політехнічний інститут». – Харків, 2016. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню впливу регульованого темпера-

турного стану поршнів дизеля різного призначення на його техніко-економічні по-

казники. Розроблено та реалізовано методику оцінки якості дизеля при регулюванні 
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інтенсивності масляного охолодження поршнів та керуванні моментом початку впо-

рскування палива в камеру згоряння, а також при врахуванні моделі експлуатації 

енергетичної установки. Проведено експериментальні дослідження впливу темпера-

турного стану поршнів з низькотеплопровідним покриттям поверхні камери згорян-

ня транспортного дизеля, а також зміни кута випередження впорскування палива на 

показники токсичності відпрацьованих газів, паливної економічності та температур-

ний стан деталей камери згоряння. В результаті виконаного оптимізаційного дослі-

дження запропоновано характеристичні карти керування масляним охолодженням 

поршнів та моментом початку впорскування палива для комплексного покращення 

техніко-економічних показників дизеля. Оцінено ефективність впровадження запро-

понованих заходів в автомобільних та тракторних дизелях та стаціонарних дизель-

генераторах. Запропоновано методику врахування температурного стану найбільш 

теплонавантажених зон поршня в загальній методиці оцінки якості дизеля. Проведе-

ні розрахункові дослідження дозволили визначити ефективність регулювання тем-

пературного стану поршнів на ресурсну міцність його камери згоряння. 

Ключові слова: техніко-економічні показники ДВЗ, масляне охолодження по-

ршня, кут випередження впорскування палива, температурний стан, регулювання, 

математичне моделювання, оптимізовані параметри. 

 

Клименко А. Н. Оценка влияния регулирования температурного состояния 

поршней на технико-экономические показатели дизеля. – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по спе-

циальности 05.05.03 – двигатели и энергетические установки. – Национальный тех-

нический университет «Харьковский политехнический институт». – Харьков, 2016. 

Диссертация посвящена исследованию комплексного влияния регулирования 

температурного состояния поршней на технико-экономические показатели дизеля. 

В диссертационной работе предложена методика оценки качества дизеля при 

регулировании температурного состояния его поршней, которая учитывает показа-

тели токсичности отработавших газов и топливной экономичности ДВС на каждом 

режиме эксплуатации энергетической установки. Для решения задачи оптимизации 

предложено использовать обобщающую функцию желательности Харрингтона, 

принимающую за частные критерии качества удельный эффективный расход топли-

ва, массовые выбросы оксидов азота и твердых частиц, приведенные по относитель-

ной агрессивности, а также температурное состояние конструкции; предложены 

шкалы желательности. 

Проведены экспериментальные исследования влияния температурного состо-

яния поршней транспортного дизеля с низкотеплопроводным покрытием поверхно-

сти камеры сгорания при изменении угла опережения впрыскивания топлива на рас-

сматриваемые критерии качества ДВС. С использованием полученных эксперимен-

тальных данных выполнено оптимизационное исследование по выбору рациональ-

ных параметров регулирования температурного состояния поршней, которое пока-

зало нецелесообразность регулирования интенсивностью масляного охлаждения 

поршней с учетом современных требований по экологичности ДВС. Предложено ре-

гулирование температурного состояния поршней производить комплексно путем 



20 
 

управления масляным охлаждением поршней и моментом начала впрыскивания 

топлива. Разработаны характеристические карты для электронной системы управле-

ния охлаждением поршней, использование которых позволит комплексно улучшить 

технико-экономические показатели дизелей. Проведена оценка эффективности 

предложенных мероприятий, которая выявила уменьшение суммарных среднеэкс-

плуатационных выбросов вредных веществ без существенного негативного влияния 

на топливную экономичность: автомобильного дизеля – на 14 %, тракторного дизеля 

– на 17 %, дизель-генератора – на 24 %. 

Предложена методика учета температурного состояния теплонапряженных 

зон поршня для общей оценки качества дизеля при регулировании ТСП. Для раз-

личных уровней формирования и моделей эксплуатации дизеля оценена ресурсная 

прочность кромки камеры сгорания, в том числе с учетом ограничений уровня тем-

пературы в других критических его зонах. Установлено, что регулирование темпе-

ратурного состояния поршня приводит к увеличению срока эксплуатации до 80  %.  

Ключевые слова: технико-экономические показатели ДВС, масляное охлажде-

ние поршня, угол опережения впрыскивания топлива, температурное состояние, ре-

гулирование, математическое моделирование, оптимизационные параметры. 

 

Klymenko O. М. Evaluation of the pistons temperature state regulation impact 

on the diesel engine technical and economic performances. – On the manuscript. 

Thesis for the science degree of the Candidate of technical sciences by speciality 

05.05.03 – engines and power plants. – National Technical University «Kharkоv polytech-

nic institute», Kharkоv, 2016. 
Dissertation is devoted to research of complex influence of pistons temperature state 

regulation on the diesel engine technical and economic performance. 

In the dissertation work a method of estimating the quality of the diesel engine when 

regulating of the pistons temperature state, which takes into account indicators of exhaust 

gases toxicity and ICE fuel efficiency in each mode of the power plant operation is pro-

posed. Experimental study of the effect of temperature condition of pistons with low 

conductive coating combustion chamber surface and changes the fuel injection timing an-

gle on the exhaust gases toxicity, fuel economy and thermal condition of combustion 

chamber parts is done. As a result of the optimization research the characteristic cards con-

trol of pistons oil-cooling and the fuel injection start for complex diesel engine technical 

and economic indicators improvement are proposed, the effectiveness of their use in au-

tomobile and tractor diesel engines and stationary diesel generators are estimated. The 

method of accounting of the most heat-loaded piston zones temperature state in general 

procedure of diesel quality assessment is proposed. Conducted estimated researches have 

allowed to define the effectiveness of pistons temperature state regulation on the combus-

tion chamber resource strength.   

Key words: technical and economic performance of internal combustion engines, 

piston oil cooling, fuel injection timing angle, temperature condition, regulate, mathemati-

cal modeling, optimized settings. 
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