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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сучасному етапу розвитку світового двигунобудуван-

ня притаманним є створення нових конструкцій ДВЗ, що забезпечують прогреси-

вні показники екологічності, паливної економічності, літрової потужності, надій-

ності, терміну експлуатації. При цьому зростає теплове навантаження на деталі 

камери згоряння (КЗ), що негативно впливає на їх параметричну та фізичну на-

дійність.  

Останнім часом суттєво загострилась проблема забезпечення фізичної на-

дійності поршнів, яка пов’язана з розтріскуванням кромок КЗ. Таке розтріскуван-

ня визвано перегрівом поршнів при форсуванні двигунів, умови експлуатації яких 

характеризуються частими та різкими змінами навантажень. Це означає, що на 

сьогодні існують випадки порушення концепції гарантованого забезпечення ресу-

рсу поршня на стадії його проектування. Очевидно, що в рамках діючої концепції 

необхідно забезпечити підвищення якості проектів, яка визначається досконаліс-

тю застосованих математичних моделей та маршрутів проектування.  

Методи оцінки часу до руйнування кромок КЗ поршнів передбачають моде-

лювання температурного й напружено-деформованого стану конструкцій з ураху-

ванням перехідних процесів, характерних для двигунів певного призначення. При 

цьому ставиться задача зменшення витрат часу та коштів на реалізацію проектів 

як в частині чисельного моделювання, так і при виконанні експериментальних до-

сліджень на стендах та в умовах дослідної експлуатації. Тому в цілому ефектив-

ність процесу проектування оцінюють кількістю повернень на попередні етапи 

проектування з тих чи інших пройдених етапів. Саме цим обумовлена висока ак-

туальність удосконалення технології виконання проектів, котра передбачає гаран-

товане забезпечення ресурсу поршнів на початкових етапах їх проектування. 

Необхідно відзначити, що у зв’язку із значною складністю процесів теплоо-

бміну та втрати міцності поршня з урахуванням необхідності підвищення ефекти-

вності математичних моделей, що застосовуються в САПР, в оцінках ресурсу зна-

чно спрощується ряд факторів, які визначають вказані процеси. В рівній ступені 

це стосується спрощень як геометрії поршня, так граничних умов задачі теплоп-

ровідності. На цій основі підвищення ефективності процесу проектування поршня 

в САПР  потребує свого уточненого формулювання та розв’язання.  

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

конана на кафедрі двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ» у рамках бюджет-

ної теми МОН України «Розробка наукових основ доводки конструкцій і систем 

високофорсованих вітчизняних дизелів для забезпечення їх високих техніко-

економічних показників» (ДР № 0115U000511), у якій здобувач був виконавцем 

окремих етапів. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у 

вдосконаленні методик прогнозування в САПР теплонапруженого стану та уточ-

нення ресурсу кромок камер згоряння поршнів двигунів внутрішнього згоряння.   

Для досягнення поставленої мети в роботі визначено такі основні задачі: 

1. Аналіз сучасного стану методів, моделей і методик прогнозування термона-

пруженого стану та ресурсу кромок камер згоряння поршнів форсованих двигунів, 
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маршрутів проходження проектів у САПР. 

2. Виконати експериментальне дослідження та здійснити удосконалення 

моделі граничних умов 3-го роду задачі теплопровідності поршня шляхом ураху-

вання величини кута випередження подачі палива. 

3. Встановити особливості зміни температурного та термонапруженого ста-

ну в коловому напрямі кромки камери згоряння з урахуванням змін геометрії по-

ршня та рівня форсування двигуна. 

4. Вдосконалення методики прогнозування ресурсу кромок камер згоряння 

поршнів на початкових етапах їх проектування та проходження проекту в багато-

етапній САПР, яка передбачає гарантоване забезпечення заданого ресурсу при 

допустимому рівні спрощень геометричної моделі та мінімізації витрат часу на 

початкових етапах проектування, та на прикладі поршня дизеля 4ЧН12/14 визна-

чити резерви підвищення ресурсу. 

Об’єкт дослідження – процеси втрати міцності поршнів двигунів внутріш-

нього згоряння. 

Предмет дослідження – теплонапружений стан та ресурсна міцність кромок 

камер згоряння поршнів двигунів. 

Методи дослідження. Усі виконані експериментальні та теоретичні дослі-

дження базуються на фундаментальних положеннях теорій двигунів внутрішньо-

го згоряння, теплопровідності, термопружності, міцності. Експериментальний ме-

тод застосовано для ідентифікації граничних умов задачі теплопровідності в зоні 

камери згоряння поршня. При моделюванні температурного та термонапруженого 

станів поршня в стаціонарній та нестаціонарній постановках використано метод 

скінчених елементів. При визначенні рівня термонапруженості поршня в колово-

му напрямі кромки камери згоряння та прогнозуванні втрати міцності в критич-

них зонах застосовано розрахунково-експериментальний метод, що базується  на 

використанні рівняння Поспішила, енергетичного критерію Сосніна та теорії змі-

цнення при повзучості.  

Наукова новизна отриманих результатів.  

1. Вперше показано, що локальні зміни геометрії вогневої поверхні поршня 

можуть приводити до різнонаправлених змін температурного та термонапружено-

го стану таких зон. 

2. Вперше оцінено вплив кута випередження подачі палива на рівень коефі-

цієнту тепловіддачі в камері згоряння дизеля, термонапружений стан та втрату 

міцності кромки камери згоряння поршня.  

3. Вперше визначено вплив спрощень геометрії, граничних умов теплопро-

відності поршня та рівня форсування двигуна на результати розрахунку темпера-

тур, термічних напружень та ресурсної міцності кромки камери згоряння поршня. 

Практичне значення отриманих результатів: 

1. Запропоновано залежність коефіцієнта тепловіддачі для поверхні камери 

згоряння поршня, що враховує кут випередження подачі палива дизеля.  

2. Удосконалено методику аналізу теплонапруженого стану та ресурсної мі-

цності теплонапружених зон поршнів, яка передбачає гарантоване забезпечення їх 
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заданого ресурсу при допустимій мінімізації витрат часу на початкових етапах 

проектування. 

3. Визначено вплив конструктивних параметрів поршня на рівень темпера-

тур, термічних напружень і міцності кромки камери згоряння, а саме: наявності 

вибірок під клапани, додаткових вибірок в зоні кромки камери згоряння, формо-

зміни порожнини масляного охолодження.  

4. Запропоновано нові конструкції поршнів з порожнинами масляного охо-

лодження, отримано патент України (№ 113642) та подано заявку на патент  

(№ U201613614). 

Зазначені результати впроваджені в Інституті проблем машинобудування 

ім. А.М. Підгорного, НАН України, а також в наукові дослідження та в навчаль-

ний процес кафедри двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ». 

Особистий внесок здобувача. Особисто здобувачем здійснено розробку та 

аналіз геометричних моделей поршнів різного рівня спрощень в зоні кромки ка-

мер згоряння; запропоновано моделі граничних умов задачі теплопровідності по-

ршня; проведено необхідний комплекс чисельних досліджень щодо визначення 

температурного та термонапруженого стану різних конструктивних варіантів по-

ршнів; на основі отриманих результатів запропоновано уточнений маршрут прое-

ктування поршня в САПР. Здобувач також брав участь у підготовці стенду та 

проведенні досліджень температурного стану поршня дизеля 4ЧН12/14, прогно-

зуванні втрати міцності кромки камери згоряння поршня, розробці та патентуван-

ні нових конструкцій поршнів з порожнинами масляного охолодження. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисе-

ртаційного дослідження доповідалися на: XХII, XХIIІ, XХIV та XХV Міжна-

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

ка, технологія, освіта, здоров’я» (м. Харків, 2014, 2015, 2016, 2017 рр.); News of 

Science and Education / Sheffield, S Yorkshire, England-2014; XX Міжнародному 

конгресі двигунобудівників (с. Коблеве, 2015р.). 

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 12 наукових працях, з 

них 5 статей у наукових фахових виданнях України, 2 – у закордонних періодич-

них фахових виданнях, 1 патент України на корисну модель, 4 тез доповідей. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальним обсяг дисе-

ртації становить 157 сторінок; з них 39 рисунків за текстом; 3 рисунки на 3 окре-

мих сторінках; 24 таблиці за текстом; 5 таблиць на 3 окремих сторінках; список 

використаних джерел з 154 найменування на 16 сторінках; 3 додатки на 5 сторін-

ках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Вступ розкриває стан та сутність проблеми забезпечення заданої міцності те-

плонапружених зон поршнів в експлуатації, актуальність підвищення ефективності 

моделювання і аналізу температурного стану та термічних напружень поршнів в ба-

гатоетапній САПР. Сформульовано мету та задачі дослідження, визначено шляхи їх 

вирішення. Подано наукову новизну та практичну цінність результатів роботи, наве-

дено особистий внесок здобувача, дані щодо апробації результатів дисертації. 
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Перший розділ присвячено аналізу сучасного стану проблем прогнозування 

термонаруженого стану та ресурсу теплонапружених зон камер згоряння поршнів, 

напрямів та шляхів їх розв’язання, маршрутів проходження проектів в САПР. 

Проблематику прогнозування теплонапруженого стану і міцності конструк-

цій поршнів, їх проектування і доводки досліджено в роботах Ф.І.Абрамчука, 

О.В.Білогуба, В.Г.Заренбіна, Р.З.Кавтарадзе, А.К.Костіна, А.М.Лєвтєрова, 

В.О.Пильова, Г.Б.Розенбліта, М.К.Рязанцева, Б.С.Стефановського, А.В.Тимохіна, 

В.Т.Трощенка, М.Д.Чайнова, А.Ф.Шеховцова, B. Pospisil, G. Woschni та інших, а та-

кож фірм AVL, DFCDIESEL, KolbenSCHMIT,  MAHLE тощо. Аналіз джерел науко-

во-технічної інформації з питань забезпечення призначеного ресурсу засвідчує, 

що провідні світові фірми вказують на загострення проблеми розтріскування осо-

бливо термонавантажених зон поршнів та пов’язують її з перегрівами деталей та 

частими й різкими змінами навантажень двигунів в експлуатації. Розв’язання 

означеної проблеми здійснюється за широким спектром напрямів та рішень, що 

продукує задачі вибору найбільш раціонального з них через урахування факторів, 

що впливають на міцність конструкції. З іншого боку, виникнення тріщин в каме-

рах згоряння поршнів в експлуатації свідчить про наявні відхилення від концепції 

гарантованого забезпечення міцності в методиках і моделях, що застосовуються 

під час проектування. 

Процес проектування поршня в САПР в загальному вигляді можна описати: 
  

ixf x  , , Ff  , Xx , i , і=1,2…N0,                  (1) 

де F – множина критеріїв якості конструкції, що проектується; f  – критерій  якос-

ті, що розглядається; X – множина можливих варіантів конкуруючих конструкцій 

об’єкта проектування; x – вектор опису конструктивних параметрів поршня;  Ψ – 

множина можливих перехідних процесів двигуна; Ξ – модель експлуатації двигу-

на певного призначення, Ξ={ξ1, ξ2…ξN0}; ξi – представницький перехідний процес 

двигуна у вибраній моделі експлуатації; μх={μх1, μх2, μх3} – множина відповідних 

до f  математичних моделей; μх1 – модель теплопровідності; μх2 – модель термо-

пружності; μх3 – модель міцності теплонапруженої зони конструкції. 

Тут множина моделей μх( fyx ,,, ) зв’язує вхідні х, зовнішні Ξ, внутрішні y та 

вихідні параметри  f об’єкта проектування. При цьому в практиці проектування з 

метою отримання  f  у стислі терміни використовують ряд спрощень і припущень 

щодо вмісту і значень yx ,,  і, навіть, f. Таким чином, саме умови допустимого 

рівня конкретизації спрощень та припущень параметрів yx ,, , які визначають 

значення певного критерію якості  f , повинні гарантувати дотримання концепції 

гарантованого забезпечення міцності поршня під час його проектування.  

Узагальнення можливих варіацій параметрів моделей μх, що визначають мі-

цність теплонапруженої зони КЗ поршня, подано в табл. 1. На основі цих даних 

видно, що підвищення ефективності процесу проектування поршня передбачає 

виконання комплексного аналізу щодо припустимого спрощення геометричної та 

розрахункової моделей, моделі експлуатації двигуна та відповідних до неї грани-

чних умов (ГУ) задачі теплопровідності поршня. Обрані для подальшого дослі-

дження варіації параметрів виділено курсивом. 
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За результатами такого аналізу стає можливим уточнення маршрутів прохо-

дження проекту в САПР. 
 

Таблиця 1- Варіації параметрів, що формують моделі аналізу міцності поршня 

Особливості геометричної моделі (деталізація x) 

Деталізована модель  Спрощена модель 

ГУ стаціонарної задачі теплопровідності (деталізація 
i ) 

Несиметричні ГУ  Симетричні ГУ 

Урахування частоти обертання  

колінчастого валу 
Урахування літрової потужності Урахування кута випередження подачі палива 

Сумісне урахування факторів  

Функції керування ГУ нестаціонарної задачі теплопровідності (деталізація 
i ) 

Гладка функція Ступінчаста функція 

Особливості моделі експлуатації (деталізація Ξ={ξ1, ξ2…ξN0}) 

Розгорнута модель Ξ  

  

Економічна модель,  

що враховує  

скорочений набір N0 предста-

вницьких  

перехідних процесів 

Найбільш важкий  

експлуатаційний  

перехідний процес ξ1 

Особливості розрахункової моделі (деталізація y) 

Повна геометрична  

модель  

Частина геометричної  

моделі, що відсічена  

площиною, яка  

проходять віссю  

циліндра  нормально або 

вздовж вісі колінчастого вала 

Частина геометричної  

моделі, що відсічена  

площинами, які  

проходять віссю циліндра  нор-

мально та вздовж вісі  

колінчастого вала  
 

Другий розділ містить загальні положення методів і методик дослідження 

термонапруженого стану та прогнозування міцності теплонапружених зон КЗ по-

ршнів, використання яких націлено на уточнення вимог, що забезпечують дотри-

мання концепції гарантування ресурсної міцності поршня на початкових стадіях 

проектування. 

Для виконання аналізу особливостей температурного та термонапруженого 

стану в коловому напрямі кромки КЗ для розгляду обрано традиційний варіант 

спрощення геометричної моделі поршня, який подано на рис. 1 а, та два варіанти, 

що враховують локальні особливості геометрії – наявність вибірок під клапани та 

додаткових вибірок в зоні кромки КЗ (див. рис. 1 б,в). 
 

 

   

а) б) в) 

Рисунок 1 - Варіанти геометричних моделей поршня 
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Уточнення коефіцієнту тепловіддачі для поверхні КЗ запропоновано здійс-

нювати на основі виразу, що враховує кут випередження подачі палива, напри-

клад, 

 ))()( 2

лNdlclba   ,    (2) 
 

де l – значення поточної координати твірної поверхні КЗ, що відраховується від 

центру КЗ; a,b,c – коефіцієнти впливу форми КЗ; Nл – літрова потужність двигуна; 

d, φ – параметри врахування специфіки робочого процесу; θ – кут випередження 

подачі палива.  

Запропоновано використання ГУ 3-го роду як для симетричної, так і неси-

метричної моделей. Схему останньої подано на рис. 2, де номери І-ІV позначають 

сектори завдання ГУ. Заплановано ідентифікувати моделі ГУ за результатами екс-

периментального дослідження. 

Моделювання температурного стану поршня в перехідному процесі наван-

таження двигуна t(τ) може бути реалізоване при використанні ГУ 3-го роду у ви-

гляді 

 )()(   tсрст ФttФ
n

t













 ,     (3) 

 

де λ – коефіцієнт теплопровідності; tст – температура поверхні деталі; tср – темпе-

ратура середовища; Фα(τ), Фt(τ) – функції керування, що задаються по ділянках по-

верхні деталі, зображених на рис. 2, в часі.  

При порівнянні альтернативних конструкцій або пошуку критичної зони КЗ 

поршня для початкових етапів проектування використано підхід, запропонований 

проф. Білогубом О.В., який полягає у використанні умовно-коректних ГУ. На цій 

основі показано, що для вирішення задач, поставлених в роботі, достатнім є за-

стосування одноступеневих залежностей зміни функцій керування, поданих на 

рис. 3. Ці функції використано для поверхні КЗ та зони поршневих кілець. В ін-

ших зонах поршня ГУ визначались за методикою кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ». 
 

  
Рисунок 2 - Схема завдання 

несиметричних ГУ поршня 

Рисунок 3 - Зміна ГУ, температури та  

термічних напружень кромки КЗ в часі 

 
При удосконаленні методів підтримки багатоетапної САПР поршня ДВЗ та-

кож залишається відкритим питання щодо обґрунтованого вибору критерію якості 

f  відповідно до конкретного етапу проектування. 
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На основі аналізу літературних джерел щодо поршнів двигунів 4Ч7,2/7,35, 

4ЧН11/12,5, 4ЧН12/14 та власних досліджень для поршнів двигунів 4ЧН10,5/12, 

4ЧН12/14, 6ЧН21/21 для розгляду обрано варіанти критерію якості: температур-

ний tв та напружений σв стани конструкції на визначальному стаціонарному ре-

жимі навантаження двигуна; температурний t(τ) та напружений σ(τ) стани конс-

трукції визначального циклу навантаження, максимальне напруження σmax та роз-

мах напружень Δσ за визначальним циклом навантажень ξ1; рівень накопичених 

пошкоджень fsd  за обраною моделлю експлуатації двигуна певного призначення. 

Тут кожний наступний критерій значно ускладнює та в рази уповільнює процес 

проектування. 

Оцінку накопичених пошкоджень матеріалу поршня в зонах локальних екс-

тремумів напруженості можна виконати на основі спільного урахування впливу 

утоми та повзучості: 
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d ,     (4) 

де dfs – сукупна величина накопичених пошкоджень від утоми й повзучості;  

N0 – кількість перехідних процесів теплового навантаження поршня в прийнятій 

моделі експлуатації двигуна; N1 – кількість циклів навантаження поршня, відпо-

відних i-му перехідному процесу; 
)(i

fjN – кількість циклів до втрати міцності, ви-

кликаних утомою в умовах одиничного j-го перехідного процесу; 
)(i

jU – енергія ро-

зсіювання при повзучості, що викликана одиничним j-им циклом навантаження; 
*U – критична величина енергії розсіювання при повзучості. 

Показано, що при порівнянні альтернативних конструкцій або пошуку кри-

тичної зони певної конструкції, що є необхідним на початкових етапах проекту-

вання поршнів, вираз (4) можна спростити до вигляду 
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j
j

N

j
fj

fs U
UN

d ,     (5) 

де обраний перехідний процес i=1 відповідає визначальному циклу навантажень 

двигуна ξ1 з запропонованим наробітком 1P . Тут розрахункова кількість циклів 

навантаження поршня визначається за тривалістю одиничного перехідного проце-

су, цPN /1 1 . Запропоновано методику визначення величини 1P .  

Таким чином, отримано найбільш економічну модель експлуатації двигуна, 

що відповідає концепції гарантованого забезпечення міцності конструкції щодо 

розгорнутої моделі експлуатації Ξ={ξ1, ξ2…ξN0} при заданому ресурсі 


0

1

N

i
iPP . 

Встановлено, що для автомобільного дизеля 4ЧН12/14 при Р=10000 годин вели-

чина 1P =5000 годин. 

Величину )1(
fjN  можна встановити на основі амплітуди термічних напру-

жень 
аj  за рівнянням Поспішила: 
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де ja  – коефіцієнт асиметрії циклу; Е – модуль пружності матеріалу; f   – коефіці-

єнт втомної в’язкості; f   – коефіцієнт втомної міцності; c – показник циклічної 

пластичності; b – показник циклічної міцності; пл.н
 – неруйнуюча пластична де-

формація; m – показник узагальненого співвідношення Нейбера. 

Тут кожний j-ий цикл термонавантаження поршня в перехідному процесі 

роботи двигуна слід розбивати на певну кількість k розрахункових підінтервалів, 

для яких встановлюють значення температур і термічних напружень.  

Відповідність між результатом лінійного розрахунку k  й дійсним напру-

женням дk  на початок k-го інтервалу визначають на основі узагальненого прин-

ципу Нейбера з урахуванням рівняння Морроу: 

   mbc

fдkfдk

m

дkk E



1/

 .    (7) 

Для визначення дійсного напруження на кінець k-го інтервалу він розбива-

ється на l підінтервалів, для кожного з яких виконується обчислення релаксації 

напружень:  

  n

дlпцkцдlпl
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де nl  – швидкість повзучості при значеннях температури kt  і напруження дl  на 

розрахунковому інтервалі l; 
ц

A0 , 1k , Dц,  αц, n – коефіцієнти повзучості матеріалу. 

Величина деформації повзучості для використання у (8) щодо певного мо-

менту часу  


j k l

l       (10) 

визначається за виразом 


j k l

llпп   .      (11) 

Енергія розсіювання при повзучості в умовах навантаження j-го циклу: 


2 3

)1(
N

k

N

l

lдlnljU  .      (12) 

У роботі обрано N2 =360. З урахуванням поточної швидкості повзучості (8) 

та відповідного моменту часу (10) величина N3 змінюється в межах від 30000 до 

30. Умовою завершення розрахунків за виразом (5) є τ= 1P . 

Розрахунки міцності поршнів у зонах локальних екстремумів напруженості 

виконані з використанням запатентованого кафедрою двигунів внутрішнього зго-

ряння НТУ «ХПІ» програмного забезпечення «Ресурс». 

Використання методики (5)-(12) за наявності поршня-прототипа, що надій-
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но працює в певних умовах експлуатації, дозволяє за критерій якості нової чи аль-

тернативної конструкції використати критерій відносного ресурсу 
 

1/  fsafsn ddf ,      (13) 

де fsnd  – величина накопичених пошкоджень в досліджуваній зоні поршня-

прототипа, що отримана за одиничними перехідними процесами N1 загальною 

тривалістю 1P ; fsad  – величина накопичених пошкоджень в тих самих умовах на-

вантажень для альтернативної конструкції. 

У розділі також проаналізовано можливі варіанти спрощень розрахункової 

моделі поршня. Для досягнення поставленої в роботі мети за основну розрахунко-

ву модель прийнято повну геометричну модель поршня. 

Третій розділ містить опис експериментального стенду, програму випробу-

вань та результати досліджень температурного стану поршня.  

Температурний стан досліджено для поршня дизеля 4ЧН12/14. Матеріал 

поршня – алюмінієвий сплав АК12М2МгН. На вогневому донці поршня виконані 

вибірки під клапани. Поршень оснащено хромель-алюмелевими термопарами від-

повідно до рис. 4.  

Програмою випробувань передбачалось визначення температурного стану 

поршня при рівнях потужності дизеля Ne, що дорівнює 1,3 кВт, 37 кВт і 75 кВт 

при кутах випередження подачі палива θ, що дорівнювали 18º, 21º та 24º повороту 

КВ до верхньої мертвої точки (ВМТ). Частота обертання КВ n складала 1800 хв
-1

.  
 

  

а) б) 

Рисунок 4- Поршень дизеля 4ЧН12/14 (а) та місця розміщення термопар (б) 

З метою прогнозування температурного стану поршня при різних рівнях 

форсування двигуна експериментальні дані для зони кожної термопари було об-

роблено методом найменших квадратів. Приклад отриманих залежностей при θ=18º: 
 

точка 1 – tМНК = 132+0,90·Ne (14) 

точка 2 – tМНК = 137+1,13·Ne (15) 

точка 3 – tМНК = 115+0,61·Ne (16) 

точка 4 – tМНК = 123+1,10·Ne (17) 

точка 5 – tМНК = 128+1,10·Ne (18) 

точка 6 – tМНК = 107+0,77·Ne (19) 

точка 7 – tМНК = 85+0,23·Ne (20) 
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Приклад порівняння результатів термометрування tексп та результатів розра-

хунків tМНК подано в табл. 2. Видно, що між ними розбіжності практично відсутні. 
 

Таблиця 2- Порівняння експериментальних даних з їх трендом при θ=18º 

Ne, кВт 
Точка 1 Точка 2 Точка 3 

tєксп, °C tтренда , °C Δt, °С tєксп, °C tтренда , °C Δt, °С tєксп, °C tтренда , °C Δt, °С 

1,3 133 133,1 0,1 138 137,5 -0,5 116 116 0 

37 166 165,8 -0,2 180 180 0 138 138,2 0,2 

74,5 200 200 0 224 224 0 162 161,7 -0,3 

 
Точка 4 Точка 5 Точка 6 

tєксп, °C tтренда , °C Δt, °С tєксп, °C tтренда , °C Δt, °С tєксп, °C tтренда , °C Δt, °С 

1,3 136 134,5 -1,5 128 126,3 -1,7 112 112 0 

37 171 174,3 3,3 164 166,6 2,6 137 137,5 0,5 

74,5 217 216 -1 210 208,8 -1,2 165 164,3 -0,7 
 

У цілому отримані дані використано для ідентифікації ГУ теплообміну по-

ршня, необхідних для варіації параметрів моделей аналізу, наведених в табл. 1, та 

подальшого аналізу можливих критеріїв якості конструкції  щодо ефективності їх 

застосування. 

Четвертий розділ містить результати ідентифікації моделей, аналізу тер-

монапруженого стану поршнів, рекомендації щодо використання нових розробле-

них підходів і методик, що підвищують ефективність моделювання, результати 

прогнозування ресурсу кромок КЗ поршнів. 

Ідентифікацію моделей здійснено щодо симетричних та несиметричних в 

окружному напрямі камери згоряння ГУ 3-го роду. Для задач теплопровідності 

максимальні розбіжності між експериментальними даними і розрахунковими ре-

зультатами відповідають зонам клапанів (точки 4,5 рис. 4,б) та не перевищують 6-

8,3%. При цьому в зоні кромки КЗ (т. 2 рис. 4,б) для усіх випадків не перевищу-

ють 1,4-5,5%, зменшуючись при зростанні рівня форсування двигуна. Визначено, 

що для моделі (2)  
 

 ))107031,0(5,0)103,1011,03,0( 424

лNll    .  (21) 
 

Оцінку якості конструкцій та 

можливих прийнятих припущень і 

спрощень моделей здійснено з ураху-

ванням варіацій їх параметрів відпові-

дно до  даних табл. 1. Аналіз отрима-

них результатів щодо кромки КЗ здійс-

нено для контрольної зони 2, де розмі-

щено термопару (див. рис. 4 б), для до-

даткових зон в коловому напрямі кро-

мки КЗ, поданих на рис. 5, для зон мак-

симальної температури або максималь-

них термічних напружень.  

За базовий варіант, обраний для 

порівняння, прийнято модель за розпо-

 
Рисунок 5-  Контрольні зони аналізу 

якості конструкції 
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всюдженим підходом – з симетричними ГУ, але з урахуванням вибірок під клапа-

ни (див. рис. 1 б). Базовий кут випередження подачі палива – 18º до ВМТ. Засто-

совано галерейне масляне охолодження. Подальші дані наведено для потужності 

дизеля 4ЧН12/14 – 150 кВт. 

Порівняння теплонапруженого стану кромок КЗ поршнів за різними моде-

лями подано в табл. 3. З колонок 2-5 видно, що урахування вибірок під клапани 

суттєво впливає на результати розрахунків. 

 

Таблиця 3- Результати варіантних розрахунків теплонапруженого стану кромки 

КЗ поршня дизеля 4ЧН12/14 при Ne=150 кВт, n=1800 хв-1 
 

Позначен-

ня  

зони 

Симетричні ГУ Несиметричні ГУ 

θ = 18º θ = 24º θ = 18º 

Без вибірок З вибірками під клапани 

tв, ºС σв, МПа tв, ºС σв, МПа tв, ºС σв,, МПа tв, ºС σв,, МПа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2
I
 309 34 309 18 320 18,5 321 29,5 

2
II
 309 34 310 16 320 16 304 18 

2
III

 309 34 309 18 319 19 296 29 

2
IV

 309 34 309 14 319 14,5 319 28 

2
V
 309 34 309 34 320 34 322 46,5 

2
VI

 308 35 304 42,5 314 43 318 52,5 

2
VII

 309 34 309 34 320 34 283 34,5 

2
VIII

 308 35 304 42,5 314 43,3 311 50 

tmax 309 34 313 6     

 

Аналіз температурного стану поршня за моделлю з вибірками під клапани 

та симетричними ГУ (колонки 4,5) засвідчує, що в окружному напрямі кромки КЗ 

маємо різнонаправлені зміни визначальних температур tв і напружень σв. Так в зо-

нах 2
V
 та 2

VII
 температура кромки дорівнює 309 ºС при термічному напруженні 34 

МПа, а в зонах 2
VI

 та 2
VIII

 – відповідно 304 ºС та 42,5 МПа. При цьому максималь-

на температура кромки становить 313 ºС при рівні термічного напруження 6 МПа. 

 Аналогічна епюра температур і термічних напружень має місце при неси-

метричних ГУ (колонки 8,9). Тут альтернативними критичними зонами кромки 

виступають зони 2
V
 та 2

VI
. Таким чином, урахування вибірок під клапани та неси-

метричних ГУ потребує аналізу якості конструкції за критеріями вищих рівнів 

складності. 

З іншого боку, збільшення кута випередження подачі палива (та/або потуж-

ності двигуна) при використанні незмінної конструкції поршня приводить до ви-

переджаючого зростання температури відносно термічних напружень в усіх зонах 

кромки КЗ (колонки 6,7). В даному випадку за критерії якості на початкових ета-

пах проектування достатньо обирати величини  tв і σв,.  

В табл. 4 наведено порівняння теплонапруженості окремих зон кромок КЗ 

поршнів за критерієм відносних пошкоджень матеріалу f (13), що потребує розра-
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хунків перехідних процесів навантаження поршня t(τ), σ(τ) та накопичених пош-

коджень в зоні кромки КЗ fsd . За визначальний цикл навантаження прийнято пе-

рехідний процес холостий хід – номінальна потужність. Тривалість кожного цик-

лу τц= 6 хв. Прийнятий розрахунковий час 
1P =5000 год. В таблиці подано наступ-

ні варіанти розрахунків.   

Варіант 1 демонструє результати розрахунків для моделі поршня без вибі-

рок під клапани та без масляного охолодження, а варіант 2 – те саме, з галерейним 

масляним охолодженням. Видно, що для варіанта 2 відносно 1 температура кром-

ки КЗ зменшилась з 315ºС до 308ºС, але термічні напруження зросли з 23МПа до 

35МПа. Максимальні напруження в циклі навантаження холостий хід – режим 

максимальної потужності також зросли на 10 МПа (див. табл. 4 та рис. 6). При 

цьому розрахунки накопичених пошкоджень dfs вказують на логічний позитивний 

результат для інтенсивно охолоджуваного поршня. Тут рівень температури tв є 

переважаючим фактором впливу на критерій міцності dfs. 
 

Таблиця 4- Порівняння критеріїв якості при різнонаправлених змінах температур і 

термічних напружень 
 

Варіант 

моделі 

поршня 

Позна-

чення  

зони 

Максимальна 

температура 

циклу tв, ºС 

Термічне  

напруження  

режиму 

максимальної 

потужності σв, 

МПа  

Максимальне 

термічне  

напруження 

циклу σmax,  

МПа 

dfs f 

1 tmax 315 23 38,5 0,657 1,05 

2 2
VI

 308 35 48,5 0,428 1,61 

3 

2
V 

 309 34 46,5 0,190 3,63 

2
VI

  304 42,5 57 0,689 1 

tmax 313 6 13,6 0,039 17,67 

 

Варіант 3 відповідає другому, але з урахуванням вибірок під клапани. Від-

повідно до результатів аналізу даних табл. 3 розглянуто зони 2
V
, 2

VI
 та tmax.  Вид-

но, що критичною зоною є зона 2
VI

, 

для якої величина накопичених по-

шкоджень dfs є найбільшою в окру-

жному напрямі кромки. При цьому 

в даному випадку рівні термічних 

напружень σв, σmax є переважаючи-

ми факторами впливу на критерій 

dfs. Для критичної зони 2
VI

 прийма-

ємо dfs=dfsn, тоді для неї  критерій 

відносних пошкоджень (13) f=1. 

На основі порівняння значен-

ня критерію f  для зони 2
VI

 розраху-

нкових моделей 2 і 3 встановлено, 

 

Рисунок 6- Термічні напруження кромки 

КЗ поршнів в перехідному процесі  

накидання навантаження дизеля 
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що спрощення геометрії поршня в зоні кромки КЗ може приводити до суттєвого 

завищення, у понад 1,6 разу, значення критерію відносного ресурсу. Це означає, 

що таке спрощення моделі є неприпустимим, тому що приводить до порушення 

концепції гарантованого забезпечення ресурсу. 

Отримані в розділі результати дозволили розширити уявлення щодо впливу 

рівнів спрощень геометрії, граничних умов теплопровідності поршня та рівня  

форсування двигуна на результати розрахунку накопичених пошкоджень в зоні 

кромки КЗ поршня. Встановлено, що збільшення кута випередження подачі пали-

ва з 18º до 24º повороту КВ до ВМТ збільшує накопичені пошкодження матеріалу 

поршня в зоні кромки КЗ у 2,44 рази. На цій основі розроблено рекомендації щодо 

вибору визначального режиму навантаження двигуна. 

На основі отриманих варіантних розрахунків розроблено схему послідовно-

сті етапів аналізу теплонапруженості поршня на початкових етапах його проекту-

вання. Її наведено на рис. 7. З метою прискорення досягнення результату вона ви-

значає шлях подальшого аналізу та проектування після завершення кожного по-

переднього етапу. 

З використанням запропонованої схеми реалізовано аналіз конструкцій по-

ршнів, дві з яких запатентовано. Це конструкції з додатковими вибірками в зоні 

кромки КЗ (див. рис. 1в), з видозміненою формою порожнини масляного охолодження 

(заявка № u201613614) та з регульованим масляним охолодженням (патент Украї-

ни № 113642). Здійснено проходження проектів блоками 1-8. 

 
Рисунок 7- Маршрутизація аналізу термонапруженого стану поршня  

в багатоетапній САПР 
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Порівняння результатів розрахунків для зони 2
VI

 поршнів з додатковими ви-

бірками та видозміненою формою порожнини подано в табл. 5. Встановлено, що 

поршень з додатковими вибірками має більш високу температуру кромки, а з ві-

дозміненою формою порожнини – більші максимальне термічне напруження та 

розмах напружень в розглянутому циклі навантажень. Надані результати демон-

струють варіант проходження альтернативних проектів усіма етапами схеми за 

рис. 7.  Тут за критеріями dfs та f певну перевагу має друга конструкція. 
 

Таблиця 5- Порівняння критеріїв якості теплонапруженості кромки КЗ  

для альтернативних конструкцій поршнів 
 

Варіант  

конструкції  

поршня 

tв, ºС σв, МПа  σmax, МПа  Δσ, МПа dfs f 

З додатковими  

вибірками  
296 32 44,5 33 0,163 4,17 

З видозміненою 

формою  

порожнини 

292 32 46 35 0,154 4,47 

 

У розділі проаналізовано заходи щодо гарантованого забезпечення ресурсної 

міцності поршнів при їх форсуванні. Аналіз теплонапруженості конструкції в зоні 

2
VI

, для поршня, що має додаткові вибірки кромки КЗ, видозмінену форму порож-

нини масляного охолодження та регульоване масляне охолодження, засвідчив 

можливість гарантованого підвищення потужності дизеля 4ЧН12/14 на 14 кВт при 

значенні критерію відносного ресурсу на рівні прототипу, f=1. 

Розроблені моделі, методики та надані рекомендації дозволяють здійснюва-

ти уточнене прогнозування теплонапруженості поршнів двигунів внутрішнього 

згоряння за комплексом критеріїв їх якості при дотриманні концепції гарантова-

ного забезпечення ресурсу на початкових етапах аналізу конструкцій в багатоета-

пній САПР.   

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні вирішена науково-практична задача з розви-

тку наукових положень щодо підвищення ефективності моделювання теплонап-

руженого стану поршнів при дотриманні концепції гарантованого забезпечення 

міцності їх кромок КЗ на початкових етапах проектування протягом заданого ре-

сурсу. Виконане дослідження дозволило отримати наступні наукові та практичні 

результати: 

1. Здійснено аналіз сучасного стану методів, моделей і методик прогнозуван-

ня термонапруженого стану та ресурсу теплонапружених зон камер згоряння порш-

нів двигунів внутрішнього згоряння, маршрутів проходження проектів поршнів у 

САПР. Показано, що наявні відхилення від концепції гарантованого забезпечення 

міцності в методиках і моделях, що застосовуються, пов’язані з можливим необ-

ґрунтованим рівнем припущень та спрощень вхідних, зовнішніх, внутрішніх та 
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вихідних параметрів моделей та, відповідно, з необґрунтованими маршрутами  

проектування. Запропоновано підвищення ефективності процесу проектування 

здійснювати на основі комплексного аналізу щодо припустимого спрощення гео-

метричної та розрахункової моделей, моделі експлуатації двигуна та відповідних 

до неї граничних умов задачі теплопровідності поршня. Уточнено методику про-

гнозування накопичення пошкоджень в матеріалі поршня. 

2. На основі експериментальних даних запропоновано модель коефіцієнту 

тепловіддачі для поверхні камери згоряння поршня, що враховує кут випереджен-

ня подачі палива та відповідає концепції гарантованого забезпечення ресурсу на 

початкових етапах проектування поршнів. Вперше оцінено вплив кута випере-

дження подачі палива на рівень коефіцієнту тепловіддачі в камері згоряння дизе-

ля, термонапружений стан та рівень пошкоджень матеріалу термонавантаженої 

зони камери згоряння поршня. Встановлено, що збільшення кута випередження 

подачі палива на 6º може у понад 2 рази збільшити відносні пошкодження матері-

алу поршня в зоні кромки камери згоряння.  

3. Встановлені особливості зміни температурного та термонапруженого 

стану в коловому напрямі кромки камери згоряння з урахуванням локальних і 

глобальних змін геометрії поршня та рівня форсування двигуна, а саме: наявності 

вибірок під клапани, додаткових вибірок в зоні кромки камери згоряння, формо-

зміни порожнини масляного охолодження. Вперше показано, що локальні зміни 

геометрії вогневої поверхні поршня можуть приводити до різнонаправлених змін 

температурного та термонапруженого стану таких зон.  

4. Розширено уявлення щодо впливу рівнів спрощень геометрії розрахунко-

вої моделі та граничних умов теплопровідності поршня, а також рівня форсування 

двигуна на результати розрахунку ресурсної міцності кромки камери згоряння 

поршня. Встановлено, що спрощення геометрії поршня в зоні кромки КЗ може 

приводити до суттєвого завищення, у понад 1,6 разу, значення критерію відносно-

го ресурсу. Таке спрощення моделі є неприпустимим, тому що приводить до по-

рушення концепції гарантованого забезпечення ресурсу. 

5. Удосконалено методику проходження проекту поршня в багатоетапній 

САПР, яка передбачає гарантоване забезпечення заданого ресурсу при мінімізації 

витрат часу на початкових етапах проектування.  

6. На прикладі дизеля 4ЧН12/14 проаналізовано заходи щодо забезпечення ре-

сурсної міцності поршнів, визначена можливість гарантованого підвищення поту-

жності дизеля 4ЧН12/14 на 14 кВт при значенні критерію відносних пошкоджень 

матеріалу на рівні прототипу. Отримано патент України та подано заявку на нові 

конструкції поршнів з порожнинами масляного охолодження. 

Зазначені результати використовуються в ІПМаш ім. А.М.Підгорного НАН 

України, а також в практиці наукових досліджень та в навчальному процесі кафе-

дри двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ». 
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2. Aryan Rasoul. Analysis Temperature State and Simulation of Piston in Diesel 

Engines with using Computer-Aided Design/ Pylyov V., Aryan Rasoul, Nesterenko I.// 

Науково-технічний журнал "Industrial Technology and Engineering" Південно-

Казахстанський державний університет ім. М. Ауезова 2015. №2. - С. 21-28. Здо-

бувач запропонував маршрут аналізу термонапруженого стану поршня  

в багатоетапній САПР. 

3. Ариан Расул. Оценка теплонапряженности поршня с учётом его констру-

ктивных особенностей в зоне кромки камеры сгорания / В.А. Пылёв, Ариан Расул 

// Двигатели внутреннего сгорания. – 2015. №2. – С.47-52. Здобувач здійснив іде-

нтифікацію граничних умов задачі теплопровідності поршня в симетричній та 

несиметричній постановках, дослідив вплив вибірок під клапани в поршні на його 

температурний стан і рівень термічних напружень. 

4. Aryan Rasoul. The Effect of fuel Injection Advance Angel on Temperature 

State of Diesel Engine Piston / Pylyov V., Aryan Rasoul// Науково-технічний журнал 

"Proceedings of the Institute of Vehicles" Інститут транспортних засобів Варшавсь-

кого технологічного університету. – 2016. №4. - С.77-86. Здобувачем запропоно-

вана залежність коефіцієнту тепловіддачі в області вогневого донця поршня від 

кута випередження подачі палива, виконано варіантні розрахунки температур-

ного стану поршня. 

5. Ариан Расул. Совершенствование методического обеспечения САПР по-

ршня ДВС / В.А. Пылёв, И.А. Нестеренко, Ариан Расул // Двигатели внутреннего 

сгорания. – 2016. №1. – С.33-39. Здобувачем виконано аналіз відомих схем з підт-

римки автоматизованого проектування двигунів внутрішнього згоряння, уточне-

но етапи аналізу конструкцій в багатоетапній САПР. 

6. Ариан Расул. Влияние формоизменения выборок в зоне кромки камеры 

сгорания поршня дизеля на температурное состояние кромки / В.А. Пылёв, Ариан 

Расул // Двигатели внутреннего сгорания. – 2016. №2. – С.59-62. Здобувачем на 

основі експериментальних даних виконано ідентифікацію температурного стану 

поршня та визначено вплив формозміни вибірок в зоні кромки камери згоряння на 

температурний стан кромки. 

 7. Ариан Расул. Влияние особенностей учета геометрии  

конструкции поршня дизеля на его расчетную теплонапряженность / В.А. Пылёв, 

Ариан Расул // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – 2017. – 

№5. – С.54-58. Здобувачем виконано аналіз температур і термічних напружень 

для поршня дизеля 4ЧН12/14, здійснено аналіз варіантів опису геометрії поршня в 

зоні його кромки камери згоряння.    

8. Пат. 113642 Україна,  МПК F02F 3/00. Поршень для двигуна внутрішньо-

го згоряння / Пильов В.О., Аріан Расул, Шульга І.М.; заявник та власник патенту 

http://dvs.khpi.edu.ua/article/view/79069
http://dvs.khpi.edu.ua/article/view/79069
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=gsZuHSQAAAAJ&btnA=1&citation_for_view=gsZuHSQAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=gsZuHSQAAAAJ&btnA=1&citation_for_view=gsZuHSQAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
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Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». –  

№ U201607549; заявл. 11.07.2016; опубл. 10.02.2017, Бюл. № 3. Здобувач брав 

участь у розробці запропонованої конструкції. 

9. Ариан Расул. Оценка теплонапряженности поршня двигателя внутренне-

го сгорания на начальных этапах его проектирования // В.А.Пылёв, Ариан Расул, 

В.А. Хижняк // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здо-

ров’я (MicroCAD-2014): ХXІІ міжнарод. науково-практич. конф., 21-23 трав. 2014 

р.: тези доп. – Х., 2014. – С. 234.  Здобувач виконав розрахунки, брав участь в ана-

лізі результатів. 

10. Ариан Расул. Анализ научных разработок для обеспечения работоспосо-

бности камер сгорания в дизельных двигателях// Ариан Расул, Пылёв В.А. / Інфо-

рмаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2015): 

ХXІІІ міжнарод. науково-практич. конф., 20-22 трав. 2015 р.: тези доп. – Х., 2015.  

С. 143. Здобувач виконав розрахунки, сформулював рекомендації по урахуванню 

особливостей конструкції поршня на початкових етапах його проектування. 

11. Ариан Расул. Повышение эффективности уровня прочности поршней 

автотракторных дизелей / Ариан Расул // Україна і світ: гуманітарно-технічна елі-

та та соціальний прогрес: міжнар. науково-теоретич. конф., 7-8 квіт. 2015 р.: тези 

доп. – Х., 2015. –  С. 7.  

12. Ариан Расул. Удосконалення методики прогнозування ресурсної міцно-

сті поршнів в САПР/ Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, 

здоров’я (MicroCAD-2017): ХXV міжнарод. науково-практич. конф., 17-19 трав. 

2017 р.: тези доп. – Х., 2017. – С. 182. Здобувач запропонував методику прохо-

дження проекту в багатоетапній САПР. 

 

 

АНОТАЦІЇ 

 

Аріан Расул. Підвищення ефективності моделювання теплонапружено-

го стану поршнів ДВЗ у багатоетапній САПР. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціа-

льності 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки. – Національний технічний уні-

верситет «Харківський політехнічний інститут». – Харків, 2017. 

Дисертація присвячена прогнозуванню теплонапруженого стану та втрати мі-

цності поршнів двигунів внутрішнього згоряння у САПР. Актуальність роботи поля-

гає у підвищенні ефективності процесу проектування на основі дотримання концеп-

ції гарантованого забезпечення ресурсу конструкції. 

Здійснено аналіз сучасного стану методів, моделей і методик прогнозування 

термонапруженого стану та ресурсу кромок камер згоряння поршнів форсованих 

двигунів, маршрутів проходження проектів у САПР. Уточнено методику прогнозу-

вання накопичення пошкоджень в матеріалі поршня. Удосконалено модель прогно-

зування граничних умов 3-го роду задачі теплопровідності поршня. Запропоновано 

залежність локального по поверхні камери згоряння коефіцієнту тепловіддачі, яка 

враховує кут випередження подачі палива. Розроблено рекомендації щодо вибору 

визначального режиму навантаження двигуна. Здійснено аналіз особливостей змі-
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ни температурного та термонапруженого стану в коловому напрямі кромки каме-

ри згоряння з урахуванням змін геометрії поршня, рівня форсування двигуна та 

інших впливових факторів. Вперше показано, що локальні зміни геометрії вогне-

вої поверхні поршня можуть приводити до різнонаправлених змін температурного 

та термонапруженого стану таких зон. Розширено уявлення щодо впливу рівнів 

спрощень геометрії, розрахункової моделі, граничних умов теплопровідності по-

ршня на результати розрахунку міцності кромки камери згоряння поршня. Удо-

сконалено методику проходження проекту поршня в багатоетапній САПР. На 

прикладі дизеля 4ЧН12/14 проаналізовано заходи щодо забезпечення ресурсної міц-

ності поршнів та визначено чисельні значення їх впливу. Запропоновано дві нові 

конструкції поршня з порожнинами галерейного масляного охолодження. 

Ключові слова: поршень, теплонапружена зона, втрата міцності, гарантоване 

забезпечення ресурсу, граничні умови, математичне моделювання, модель експлуа-

тації, маршрут проектування, багатоетапна САПР. 

 

Ариан Расул. Повышение эффективности моделирования теплонапря-

женного состояния поршней ДВС в многоэтапной САПР. – На правах руко-

писи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.05.03 – двигатели и энергетические установки. – Национальный 

технический университет «Харьковский политехнический институт». – Харьков, 

2017. 

Диссертация посвящена прогнозированию теплонапряженного состояния и 

потери прочности поршней двигателей внутреннего сгорания в САПР. Актуальность 

работы заключается в повышении эффективности процесса проектирования на ос-

нове соблюдения концепции гарантированного обеспечения ресурса конструкции. 

В работе осуществлен анализ современного состояния методов, моделей и ме-

тодик прогнозирования теплонапряженного состояния и ресурса кромок камер сго-

рания поршней форсированных двигателей, маршрутов прохождения проектов в 

САПР. Показано, что имеющиеся отклонения от концепции гарантированного обес-

печения прочности в применяемых методиках и моделях, связаны с возможным не-

обоснованным уровнем допущений и упрощений входных, внешних, внутренних и 

выходных параметров моделей и, соответственно, с необоснованными маршрутами 

проектирования. Предложено повышение эффективности процесса проектирования 

осуществлять на основе комплексного анализа допустимого упрощения геометриче-

ской и расчетной моделей, модели эксплуатации двигателя и соответствующих ей 

граничных условий задачи теплопроводности поршня. Уточнена методика прогно-

зирования накопления повреждений в материале поршня. 

Усовершенствована модель прогнозирования граничных условий 3-го рода. 

Предложена зависимость локального по поверхности камеры сгорания коэффициен-

та теплоотдачи, которая учитывает угол опережения подачи топлива. Установлено, 

что увеличение угла опережения подачи топлива на 6º может более чем в 2 раза уве-

личить относительные повреждения материала поршня в зоне кромки камеры сгора-

ния. Разработаны рекомендации по выбору определяющего режима нагружения дви-

гателя.  
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Осуществлен анализ особенностей изменения температурного и термонапря-

женного состояния в окружном направлении кромки камеры сгорания с учетом из-

менений геометрии поршня, уровня форсирования двигателя и других весомых фак-

торов. Впервые показано, что локальные изменения геометрии огневой поверхности 

поршня могут приводить к разнонаправленным изменениям температурного и тер-

монапряженного состояния таких зон. Расширено представление о влиянии уровней 

упрощений геометрии, расчетной модели, граничных условий теплопроводности 

поршня на результаты расчета прочности кромки камеры сгорания поршня. Уста-

новлено, что упрощение геометрии поршня в зоне кромки камеры сгорания может 

приводить к существенному занижению, более 35%, значения критерия относитель-

ных повреждений материала. Такое упрощение модели приводит к нарушению кон-

цепции гарантированного обеспечения ресурса. 

Усовершенствована методика прохождения проекта поршня в многоэтапной 

САПР. На примере дизеля 4ЧН12/14 проанализированы мероприятия по обеспече-

нию ресурсной прочности поршней и определены численные значения их влияния. 

Предложены две новые конструкции поршня с полостями галерейного масляного 

охлаждения. 

Ключевые слова: поршень, теплонапряженная зона, потеря прочности, гаран-

тированное обеспечение ресурса, граничные условия, математическое моделирова-

ние, модель эксплуатации, маршрут проектирования, многоэтапная САПР. 

 

Aryan Rasoul. Improving Efficiency Simulation of Heat Stress Piston ICE in 

Multi- CAD/CAE. – On the rights of a manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of technical sciences by specialty 05.05.03 - en-

gines and power plants. - National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute». - 

Kharkiv, 2017. 

The thesis is devoted to the prediction of the heat stressed state and loss of strength 

of the pistons of internal combustion engines in CAD/CAE. Actuality of work is to in-

crease the efficiency of the design process on the basis of compliance with the concept of 

guaranteed provision of the resource design. 

The analysis of the current state of methods, models and methods for predicting the 

heat stress state and edge resource of the combustion chambers of the forced engine pis-

tons, the routes of the projects passing through the CAD/CAE is carried out in the work. It 

is shown that the existing deviations from the concept of guaranteed reliability in the ap-

plied techniques and models are associated with the possible unreasonable level of assump-

tions and simplifications of input, external, internal and output parameters of models and, 

accordingly, with unreasonable design routes. It is suggested to increase the efficiency of 

the design process on the basis of a comprehensive analysis of the permissible simplifica-

tion of the geometric and design models, the engine operation model and the corresponding 

boundary conditions of the piston heat conduction problem. The technique of forecasting 

the accumulation of damages in the material of the piston is specified. 

The model of prediction of boundary conditions of the third kind is improved. A de-

pendence of the heat transfer coefficient local on the surface of the combustion chamber is 

proposed, which takes into account the fuel advance angle. It is established that an increase 

in the fuel feed angle by 6 ° can more than double the relative damage of the piston materi-



20 

al in the combustion chamber edge zone. The recommendations on the choice of the de-

termining mode of loading of the engine are developed. 

The analysis of the features of the change in the temperature and thermonuclear state 

in the circumferential direction of the edge of the combustion chamber taking into account 

changes in the geometry of the piston, the engine boost level and other weighty factors is 

analyzed. It is shown for the first time that local changes in the geometry of the piston's fire 

surface can lead to multidirectional changes in the temperature and thermo-stressed state of 

such zones. The notion of the effect of the levels of simplification of geometry, the calcula-

tion model, the boundary conditions of the thermal conductivity of the piston on the results 

of calculating the strength of the edge of the combustion chamber of the piston is expand-

ed. It has been established that simplifying the geometry of the piston in the zone of the 

edge of the combustion chamber can lead to a significant over-reduction, more than 35%, 

of the criterion of relative damage to the material. Such a simplification of the model leads 

to a violation of the concept of guaranteed assurance of the resource. 

The technique of passing the piston design in multi-stage CAD/CAE is improved. 

The example of diesel 4CHN12/14 analyzed the measures to ensure the resource strength 

of pistons and determined the numerical values of their impact. Two new designs of the 

piston with cavities of gallery oil cooling are offered. 

Keywords: piston, heat-stressed zone, loss of strength, guaranteed provision of re-

sources, boundary conditions, mathematical modeling, operation model, design route, mul-

ti-stage CAD/CAE. 
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