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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Однією з основних задач двигунобудування є 

вирішення проблеми збільшення довговічності роботи і ресурсу ДВЗ, що 

обумовлюється значною мірою ресурсом високонавантажених пар тертя. 

Відмови деталей транспортної техніки за нормальних умов експлуатації 

відбуваються внаслідок різних видів корозії, ерозії, кавітації, старіння 

матеріалу тощо. У той же час практика експлуатації машин свідчить про те, що 

у багатьох випадках деталі виходять з ладу з причини відмов вузлів тертя в 

результаті зношування робочих поверхонь або поломок, викликаних їх 

спрацюванням. 

Нарівні з проблемою підвищення ресурсу вузлів тертя, велике значення 

має зменшення витрат потужності на подолання тертя в самому двигуні. При 

експлуатації двигуна частина потужності витрачається на внутрішні механічні 

процеси, зокрема, на подолання тертя у всіх трибосистемах, однією з яких є 

пара "шийка колінчастого вала – вкладиш підшипника ковзання". Надійність 

роботи деталей кривошипно-шатунного механізму (КШМ) в багатьох випадках 

залежить, також, від якості їх виготовлення. Так, наприклад, зміцнення робочої 

поверхні шийки колінчастого валу, підвищення якості її обробки сприяє 

зменшенню втрат на тертя в парі "шийка колінчастого вала – вкладиш 

підшипника ковзання" і підвищує ресурсу її роботи. 

Відомо багато способів зміцнення робочих поверхонь деталей, але всі 

вони мають недоліки які суттєво впливають на виготовлення та надійність 

роботи пар тертя. Наряду з великими енергетичними витратами традиційні 

технології зміцнення не забезпечують необхідного рівня зносостійкості і 

втомної міцності деталей одночасно. Ці процеси викликають розігрів основного 

металу деталі, що призводить до його знеміцнення, утворення тріщин та 

деформації деталі та ін. 

Альтернативою існуючим технологіям виробництва деталей 

кривошипно–шатунного механізму та циліндро–поршневої групи ДВЗ є 

удосконалення існуючих та розробка нових енергозберігаючих технологій 

зміцнення, спроможних зменшити термін виготовлення деталей, суттєво 

підвищити їх ресурс та знизити енергетичні витрати. Розробка методології 

створення нових та підвищення якості існуючих технологій зміцнення за для 

забезпечення ресурсу деталей ДВЗ і є напрямком цієї дисертаційної роботи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукова 

частина дисертаційної роботи пов’язана з тематикою досліджень кафедри ДВЗ 

НТУ «ХПІ» з 2007 року і спрямована на подовження терміну експлуатації 

деталей кривошипно–шатунного механізму, зменшення енерговитрат та часу на 

їх виготовлення в виробництві. Одним із шляхів досягнення цієї мети є 

розробка нових та удосконалення існуючих технологій зміцнення. 
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Дослідження виконано відповідно до основних положень «Транспортної 

стратегії України на період до 2020 року» (розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 20.10.2010 року № 2174–1). Планах держбюджетних наукових робіт 

НТУ «ХПІ»: «Розробка наукових основ комплексного забезпечення 

перспективного рівня теплонапруженості та екологізації високофорсованих 

транспортних двигунів внутрішнього згоряння» (ДР № 0109U002385); 

«Інтеграція фізико–хімічних процесів при сумісному керуванні показниками 

економічності, екологічності та надійності транспортних ДВЗ» (ДР № 

0112U000404); ДЗ/55–2015 «Розробка технології дискретного зміцнення для 

збільшення ресурсу елементів конструкції військової та цивільної мобільної 

техніки» (ДР №PN 0115U006518); «Розробка наукових основ доводки техніко–

економічних показників, конструкцій і систем високофорсованих вітчизняних 

дизелів» (ДР № 0115U000511. Під час виконання держзамовлення та 

держбюджетних робіт здобувач був відповідальним виконавцем та 

безпосередньо виконав основну частину наукових досліджень за напрямком 

дисертаційної роботи, узагальнив отримані результати. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

методології створення нових та підвищення якості існуючих технологій 

зміцнення пар тертя деталей ДВЗ, що мають велике термомеханічне 

навантаження, покращення трибомеханічних характеристик цих пар тертя та 

підвищення їх техніко-економічних і екологічних показників, а саме надійності 

та ресурсу роботи ДВЗ, забезпечення можливості форсування ДВЗ за 

потужністю. 

Для досягнення зазначеної мети поставлені теоретичні й практичні 

завдання: 

1. Розробити, сформулювати та систематизувати концепцію 

узагальненого параметричного моделювання складних механічних систем, 

методи аналізу фізико-механічних процесів і синтезу конструктивних 

параметрів технологій зміцнення поверхонь тертя навантажених деталей ДВЗ. 

2. Розробити комплекс математичних моделей фізико-механічних 

процесів зміцнення поверхонь деталей ДВЗ та запропонувати нову структуру 

побудови комплексу багатоваріантних комп’ютерних досліджень напруженно-

деформованого стану дискретно та континуально зміцнених деталей, 

проаналізувати та оптимізувати отримані результати. 

3. Провести комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану, 

тертя і зношування зміцнених поверхонь деталей ДВЗ  

4. Здійснити аналіз фізико-хімічної сутності процесу дискретного 

зміцнення, технологічного обладнання та механічних властивостей зміцнених 

поверхонь, на базі проведених теоретичних і експериментальних досліджень 

запропонувати і обґрунтувати новий комплексний метод обробки робочих 

поверхонь високонавантажених деталей ДВЗ, одна з яких зміцнена дискретно, 

інша – континуально, та запропонувати нову пару тертя на базі цих методів 

зміцнення. 
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5. Розробити основи конструкторсько-технологічних рішень зміцнення 

деталей ДВЗ за результатами фізичного і комп’ютерного моделювання та 

здійснити стендові експериментальні дослідження ДВЗ із використанням у 

парах тертя комбінованих технологій зміцнення робочих поверхонь одна з яких 

зміцнюється методом дискретного зміцнення, інша – зміцнюється методом 

мікродугового оксидування. 

6. Узагальнити отримані результати досліджень та на цій базі 

запропонувати для машинобудівної галузі конкретні рекомендації до 

моделювання та дослідження процесів і станів деталей ДВЗ при їх проектуванні 

та виготовленні. Запропонувати нові технологічні рішення із удосконалення 

існуючих та розробки нових технологій зміцнення. 

7. Запропонувати модернізацію обладнання з більш високими 

показниками ефективності щодо реалізації технології дискретного зміцнення та 

мікродугового оксидування поверхонь деталей ДВЗ. 

Об’єкт дослідження – фізико-механічні процеси, які протікають у парах 

тертя високонавантажених деталей двигунів внутрішнього згоряння. 

Предмет дослідження – взаємозв’язки техніко–економічних 

характеристик і фізико-механічних показників дизельного двигуна: гідравлічні і 

механічні характеристики кривошипно–шатунного механізму, режими 

технологічних процесів та їх вплив на надійність роботи високонавантажених 

деталей кривошипно–шатунного механізму, трибомеханічні властивості та 

напружено-деформований стан зміцнених деталей ДВЗ. 

Методи дослідження. В основу роботи покладені теоретичні й емпіричні 

наукові дослідження, які базуються на загальнонаукових задачах аналізу 

складних технічних систем із використанням методів: 

– математичного моделювання контактної взаємодії поверхонь пар тертя 

високонавантажених деталей; 

– фізичного моделювання ефекту впливу зміни мікроструктури 

приповерхневих шарів на технічні характеристики деталей двигунів; 

– розрахунково–експериментальний метод обґрунтування параметрів зон 

дискретного зміцнення робочих поверхонь високонавантажених деталей; 

– експериментальні дослідження припрацювання пар тертя деталей 

кривошипно–шатунного механізму дизельного двигуна. 

Експериментальні дослідження проводились на машинах тертя в 

лабораторії механічних випробувань і зносостійкості ДП «Завод імені 

В.О. Малишева» та експериментальної бази кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ». Обробка 

результатів експерименту проводилась за допомогою спеціальних 

комп’ютерних програм та програм, створених здобувачем. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота 

присвячена вирішенню актуальної науково-технічної проблеми двигунобу-

дування, що пов'язана з підвищенням надійності, ресурсу роботи та 

трибомеханічних характеристик ДВЗ при їх розробці, модернізації та 

форсуванні. При цьому одержані наступні нові наукові результати: 
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1. Вперше розроблена методологія створення нових та підвищення якості 

існуючих технологій зміцнення пар тертя деталей ДВЗ, які мають велике 

термомеханічне навантаження, що включає: 

- розвинену та адаптовану для деталей ДВЗ концепцію узагальненого 

параметричного моделювання складних механічних систем, методи аналізу 

фізико–механічних процесів і синтезу конструктивних параметрів та нових 

технологій зміцнення, яка сформована, на відміну від традиційних, при 

нечітких множинних критеріях, параметрах множини обмежень і умов 

експлуатації; 

- метод розрахунково–експериментального обґрунтування параметрів зон 

дискретного зміцнення високонавантажених поверхонь чавунних і сталевих 

деталей ДВЗ, який, на розвиток відомих підходів, спирається на використання 

не окремих, а сукупного комплексу результатів лабораторних досліджень 

мікроструктури металу, мікротвердості, жорсткості, трибомеханічних 

параметрів і втомної міцності, а також натурних експериментальних 

досліджень ДВЗ; 

- нову структуру побудови комплексу багатоваріантних комп’ютерних 

досліджень напружено–деформованого стану дискретно та континуально 

зміцнених деталей ДВЗ із застосуванням запропонованих математичних 

моделей й оптимізації отриманих параметрів, які, на відміну від відомих, 

цілеспрямовано підготовлено для чисельних досліджень при варіативному 

моделюванні. 

2. Вперше виявлені фізичні ефекти, які призводять до поліпшення 

технічних характеристик ДВЗ, а саме: 

- синергетичний ефект від застосування комбінованих методів зміцнення 

деталей ДВЗ, що перевершує сумарний ефект від застосування окремо 

дискретного зміцнення та мікродугового оксидування; 

- «Δ–ефект», що характеризує перерозподіл навантаження між зонами 

зміцнення та основним металом деталей ДВЗ; 

- «σ-ефект», який полягає в тому, що при сумісному деформуванні 

розплавленого матеріалу ДЗЗ при застиганні створюється залишковий напружений 

стан, який при суперпозиції з напруженим станом від дії тиску дає ефект зменшення 

рівня результуючих напружень; 

- ефект стабілізації у послідовності процесів "контактна взаємодія-тертя-

зношування" при застосування розроблених методів зміцнення за рахунок 

позитивного взаємного впливу окремих складових, на відміну від традиційних 

методів, при використанні яких спостерігається їх прогресуючий негативний взаємний 

вплив. 

3. Вперше запропоновано і обґрунтовано новий комплексний метод 

модифікації  поверхонь тертя високо навантажених пар тертя деталей двигунів, 

одна з яких зміцнюється методом дискретного зміцнення, інша – зміцнюється 

методом мікродугового оксидування. 

Практична цінність одержаних результатів. Розроблені підходи, 

концепція, методи та моделі є методологічною базою для вирішення 

практичних проблем при створенні, модернізації та форсуванні сучасних ДВЗ із 
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підвищеними технічними характеристиками надійності, ресурсу роботи та 

трибомеханічних характеристик. Створені на основі дисертаційних розробок 

чисельні моделі оцінки НДС деталі можуть бути адаптовані до аналізу та 

поліпшення характеристик деталей пар тертя двигунів різноманітного 

призначення. 

За рахунок впровадження у виробництво науково-технічних рішень 

суттєво підвищено якість розрахунків та виготовлення колінчастих валів 

високофорсованих ДВЗ, знижено термін зміцнення робочих поверхонь при 

виготовлення деталей, зменшено навантаження на навколишнє середовище у 

результаті: 

1. Запропоновано при виготовленні, модернізації та ремонті двигунів 

внутрішнього згоряння комбіноване використання у вузлах тертя технології 

дискретного зміцнення колінчастих валів ДВЗ та мікродугового оксидування 

алюмінієвої поверхні сталеалюмінієвих їх вкладишів.  

2. На основі розрахунково–експериментального методу досліджень 

обґрунтовано параметри зон дискретного електроіскрового зміцнення 

поверхонь високонавантажених деталей пар тертя ДВЗ. 

3. Розроблено за участю фахівців ДП «Завод ім. В.О. Малишева» та 

ПНДВК фірми «ТАВІ» і впроваджено у виробництво (при виготовленні і 

ремонті) ДВЗ методику зміцнення робочих поверхонь шийок колінчастих валів 

(зокрема, дискретне зміцнення на базі розвитку технології електроіскрового 

легування), що порівняно із традиційними технологіями дало змогу підвищити 

ресурс колінчастих валів тепловозних дизелів у 2 – 3 рази. 

4. Теоретично обгрунтовані, чисельно продемонстровані та практично 

підтверджені раціональні поєднання режимів комбінованих технологій 

зміцнення деталей ДВЗ, а саме: 

- коефіцієнт дискретності φ  рекомендується обирати в інтервалі 0,6–0,75 

(тобто площа зон дискретного зміцнення займатиме 60-75% загальної площі робочої 

поверхні деталі); 

- товщина оксидного шару при мікродуговому оксидуванні рекомендується в 

інтервалі 50-100 мкм. 

5. Запропоновано і обґрунтовано комбіноване використання технологій 

зміцнення робочих поверхонь деталей пар тертя, наприклад, шийок 

колінчастого валу, робочі поверхні яких зміцнені методом дискретного 

електроіскрового зміцнення, а поверхня сталеалюмінієвого вкладиша зміцнена 

методом мікродугового оксидування. Це дало можливість посилення дії 

кожного з методів зміцнення і дає більший ефект, ніж кожний з них окремо, 

підтверджений стендовими випробуваннями та практикою експлуатації. 

6. Запропоновано обладнання та технологічне оснащення для 

використання цих технологій у виробництві, обґрунтовано оптимальні 

технологічні режими зміцнення робочих поверхонь пар тертя. 

7. Забезпечено потенціал зростання контактних навантажень у парах 

деталей ДВЗ до 50%, що створює основу для подальшого їх форсування за 

потужністю. 

8. Розроблені та впроваджені технології володіють властивостями 
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енергоефективності як на етапі виготовлення (економія до 50%), так і 

експлуатації (- до 5%).  

Результати, одержані в дисертаційній роботі, впроваджені у практику 

науково-дослідницьких і дослідно–конструкторських робіт у ДП «ХКБД» 

(м. Харків) та у виробництво при виготовленні дизелів на ДП «Завод ім. В.О. 

Малишева», а також використовуються при проведенні наукових досліджень на 

кафедрі двигуни внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ». 

Особистий внесок здобувача. Всі основні результати, що викладені в 

дисертаційній роботі та виносяться на захист, отримані автором або при його 

безпосередній участі. Особистий внесок полягає в розробці груп руху для нових 

двигунів вітчизняного виробництва типу Д80, які випускаються на ДП «Завод 

ім. В.О. Малишева», що відображено у випуску технічної документації, 

пояснювальних записок до технічних проектів та розробці технічних умов для 

виробництва. На базі цих розробок видані завдання на проведення 

металографічних досліджень впливу нових технологій зміцнення на зміну 

триботехнічних якостей пари тертя «колінчастий вал–вкладиш». При 

дослідженні напружено–деформованого стану (НДС) складних механічних 

систем розроблені фізичні та математичні розрахункові моделі, обраний 

розрахунковий апарат та проведені комплексні дослідження із визначення 

впливу на вузли тертя комбінованого використання технологій континуального 

та дискретно–континуального зміцнення. Розроблено рекомендації із 

удосконалення технологічного обладнання та процесів технології дискретного 

зміцнення, що що дає можливість суттєво подовжити ресурс роботи двигунів 

внутрішнього згоряння, знизити витрати потужності на подолання внутрішніх 

втрат, дає змогу суттєво покращити паливні і екологічні характеристики та 

скоротити термін припрацювання деталей при здаточних заводських 

випробуваннях. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідались на: ІІІ – V Всеукраїнській науково–технічній конференції 

«Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення» (м. Первомайськ, 

2009–2013); Міжнародній науково–технічній конференції «Информационные 

технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье». (м. Харків, 

2010–2017.), VІІ Міжнародному конгрес двигунобудівників (пгт. Затока, 2017); 

Міжнародній науково–практичній конференції «Сучасні енергетичні установки 

на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування» (м. Херсон, 

2010–2017).  

Публікації. Основні результати дисертації відображені у 39 публікаціях 

з яких: 1 монографія (у співавторстві), 17 статей - у наукових фахових виданнях 

України (7 у виданнях включених до міжнародних науково метричних баз), 1 

стаття – у закордонному періодичному фаховому виданні), 2 патенти України, 8 

- деклараційних патентів України, 10 – у матеріалах конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, шести 

розділів, висновків, списку використаних джерел інформації та додатків. 

Загальний обсяг роботи становить 270 сторінок; з них 33 таблиць за текстом; 98 
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рисунків за текстом; список використаних джерел з 261 найменувань на 32 

сторінках; 12 додатків на 61 окремих сторінках 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі проаналізовано стан та обґрунтовано актуальність наукової 

проблеми, подано загальну характеристику роботи, сформовано мету, об’єкт та 

предмет досліджень, основні завдання дослідження та шляхи їх розв’язання. 

Викладено наукову новизну і практичну цінність отриманих результатів, 

наведено апробацію роботи та особистий внесок здобувача у роботу. Наведені 

дані щодо апробації дисертаційної роботи та її зв'язку з науково-дослідними 

роботами кафедри.  

У першому розділі визначені тенденції розвитку та умови експлуатації 

двигунів внутрішнього згоряння, їх ресурс до поточних ремонтів та до 

капітального ремонту. При вивченні технічної літератури зроблено висновок, 

що незважаючи на дотримання умов експлуатації, відмови деталей ДВЗ 

відбуваються в наслідок різних видів руйнування, - корозії, ерозії, кавітації, 

старіння матеріалу тощо, але у той же час однією з найпоширинійших причин 

відмов є зношування робочих поверхонь пар тертя. Ресурс двигунів 

внутрішнього згоряння суттєво залежить від якості виготовлення вузлів тертя, в 

тому числі, і пари тертя «колінчастий вал–вкладиш». Відзначено те, що для 

підвищення надійності її роботи застосовується багато інженерних рішень, 

таких як вибір матеріалу, спосіб виготовлення заготовки, порядок та черга 

виконання операцій механічної обробки, а також спосіб гартування робочих 

поверхонь шийок колінчастих валів. Виконано аналіз існуючих технологій 

зміцнення та шляхи їх удосконалення. Всі ці заходи направлені на підвищення 

ресурсу пар тертя та надійності роботи високофорсованих двигунів 

внутрішнього згоряння. Відзначені можливості розробки нових вузлів тертя з 

застосуванням сучасних методів зміцнення високо–навантажених поверхонь 

деталей. Обґрунтовано концепцію удосконалення можливостей існуючих 

технологій зміцнення, надання їм нових можливостей, які дають змогу 

використовувати їх не тільки при виготовленні високо–навантажених деталей 

ДВЗ але й при їх ремонті та модернізації зі збереженням початкового ресурсу, 

тоді як для існуючих технологій зміцнення, як відомо, після капітального 

ремонту ресурс напрацювання, наприклад, деталей КШМ, - інтенсивність 

збільшення зазору в парі «шийка колінчастого валу–вкладиш підшипника 

ковзання» підвищується у 1,5-2 рази. У роботі обґрунтовано можливість 

комбінованого використання технології зміцнення алюмінієвих поверхонь 

методом мікродугового оксидування разом з технологією дискретного 

зміцнення для поліпшення приробітку пари «колінчастий вал–вкладиш».  

Аналіз науково-технічних джерел із вдосконалення роботи 

високофорсованих ДВЗ, підвищення ресурсу їх роботи, екологічності та 

покращення паливної економічності показав, що протягом останніх десятиліть 

доцільним є дослідження направлень на удосконалення технологій їх 

виготовлення в тому числі і технологій зміцнення робочих поверхонь 

високонавантажених деталей ДВЗ. Використовуються різноманітні методи 
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інженерії поверхні це: - нанесення покриттів; - модифікування поверхневого 

шару; - технологічні і комбіновані методи. Зокрема, були досліджені методи 

наплавлення, напилення, іонного імпульсного азотування, дифузійного 

борування, поверхневого гартування, плазмових технологій, холодного 

пластичного деформування та різання, модифікування за допомогою 

ультразвукових коливань, нанесення мікро– і макрорельєфів, нанесення 

покриттів змінної товщини, гібридних технологій. Для колінчастих валів ДВЗ, 

поршнів, зубчастих коліс, поршневих пальців, гільз циліндрів ДВЗ та інших 

деталей складних механічних систем. 

Розробка та впровадження у виробництво нових технологій зміцнення є 

предметом досліджень і Українських інститутів. Дослідження проф. Б.А. Ляшенко 

(Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України) в області адгезійнного та 

когезійного зносу поклали початок розвитку нових технологій нанесення дискретних 

зносостійких покриттів на деталі електроіскровим легуванням та проф. І.О. 

Подчерняєвої (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН 

України). Відзначено, що значний внесок у вирішення проблем підвищення надійності 

та ресурсу форсованих ДВЗ, дослідження НДС деталей ДВЗ, розробки і дослідження  

технологій зміцнення поверхонь деталей ДВЗ здійснили вчені університетів України, а 

саме НТУ «ХПІ», НАУ «ХАІ», ХНАДУ, НТУ, Чорноморського НУ ім. Петра Могили,  

ЗНТУ та  ін., професори А.Ф. Шеховцов, М.К. Рязанцев, А.П. Марченко, В.О. Пильов, 

М.А. Ткачук, А.І. Долматов, С.С.Д'яченко, Ф.І. Абрамчук, Е.К. Посвятенко, Л.П. 

Клименко, В.І. Мороз, Г.І.Слинько, В.В. Шпаковський та ін. 

За результатами аналізу численних сучасних зарубіжних та вітчизняних робіт 

в області зниження втрат від тертя, аналізу сучасних технологій зміцнення та 

інших інженерних заходів узагальнено цей досвід і сформульовано основні 

вимоги до розробки нових пар тертя. Запропоновано шляхи розвитку існуючих 

технологій електроіскрового легування з напрямком на зміцнення оброблюваних 

поверхонь з наданням їм нових трибомеханічних якостей.  

Під час доопрацювання технології дискретного зміцнення за основу було 

взято обладнання, яке було розроблено Інститутом проблем міцності 

ім. Г.С. Писаренка НАН України, що у ході роботи було удосконалене та 

пристосоване до вимог виробництва. 

Таким чином у першому розділі на підставі виконаного аналізу 

обгрунтовано напрямок та методологію дисертаційного дослідження, 

запропонована структурна схема, яка зображена на рис. 1 і реалізує концепцію 

(методологію) дисертаційних досліджень.  
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Рисунок 1 – Структурна схема дисертаційних досліджень 
 

Другий розділ присвячено комплексу математичних моделей взаємодії 

поверхонь тертя навантажених деталей ДВЗ. Визначені питанням моделювання 

фізіко–механічних процесів технології поверхневого зміцнення 

високонавантажених деталей ДВЗ, що перебувають у рухомому контакті. При 

оцінці проблеми доопрацювання існуючих та розробки нових технологій 

зміцнення, як одну зі складових дослідження, аналізу та синтезу елементів 

складних і надскладних механічних систем, можна відокремити спільні риси: з 

одного боку, наявність великої кількості інструментів досліджень НДС та 

інших станів і фізико–механічних процесів. Для вирішення поставленої задачі 

застосовано метод скінченних елементів (МСЕ), який на цей час досяг 

достатньої глибини теоретичного обґрунтування. МСЕ реалізований у вигляді 

сучасних програмних пакетів (ANSYS, NASTRAN), які мають широкі 

функціональними можливостями для побудови скінченно–елементних моделей 

при моделюванні різних фізико–механічних процесів, а також розвиненими 

засобами постпроцесінгу. Крім того, засоби скінченно–елементного 

моделювання інтегруються в системи автоматизованого проектування 

(Pro/ENGINEER (Creo), CATIA, SolidWorks). Це дає змогу розв’язувати не 

тільки задачі аналізу НДС, а й окремі задачі синтезу. 

У дисертаційній роботі врахована основна ідея розширеного 

параметричного підходу (рис.2.), яка полягає в тому, що реалізований у 

системах CAD/CAM/CAE звичайний параметричний підхід при використанні 
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спеціалізованих модулів може бути розширений. 

У межах цих модулів зручно організувати не 

тільки тривіальну параметризацію, але і 

прийняти як узагальнені параметри, наприклад, 

структуру розрахункової моделі, конструктивне 

рішення, тип скінченно-елементної розбивки, 

способи реалізації сполучення елементів 

складної механічної системи. При цьому не 

потрібно створення спеціальної метамови, що 

формалізує зазначений опис моделі. Для того чи 

іншого класу конструкції, виходячи з досвіду 

проектування, виготовлення і дослідження, 

будується внутрішній алгоритм, що за простим 

набором вхідних даних здійснює побудову 

набору інструкцій на мові команд систем 

CAD/CAM/CAE/PDM високого рівня для 

створення відповідної моделі. 

Запропонована схема дозволяє не тільки 

оперувати з даними, що важко формалізуються, 

але також враховувати складні системи зв'язків 

між ними. Це, в свою чергу, дозволяє організувати 

процедуру цілеспрямованого перебору варіантів 

досліджуваних об'єктів. 

Розроблені напрямки інтенсифікації досліджень покладено в основу для 

створення спеціалізованих систем проектування, дослідження і виготовлення 

елементів машинобудівних конструкцій та методів їх зміцнення. 

Як відомо, традиційні технології зміцнення поверхонь деталей ДВЗ 

мають цілу низку принципових недоліків, серед яких – накопичення небажаних 

залишкових деформацій деталі або вузла тертя та неефективне поєднання 

механічних характеристик матеріалу у поверхневому шарі та у глибині 

матеріалу, з якого виготовлена деталь, що зміцнюється. Важливо і те, що 

традиційні технології зміцнення приповерхневих шарів можуть поліпшувати 

технічні характеристики та ресурс напрацювання деталі в основному тільки за 

рахунок компромісних, а не оптимізаційних рішень. Вирішенням цієї проблеми 

є відмова від жорсткої регламентації чинників, пошук принципово нових 

фізико-механічних процесів та оптимізація їх впливу на комплекс критеріїв, що 

визначають характеристики зміцнення робочих поверхонь деталей ДВЗ.  

Розроблена структурна схема розрахункової моделі НДС на основі МСЕ, 

яка вмонтована в спеціальний модуль (рис. 2), взаємодії поверхонь вузла тертя, 

виготовленого з комбінованим використанням технологій дискретно–

континуального та континуального зміцнення, наведена на рис. 3.  

Блок

 формування

даних

Введення

параметрів Р

Спецмодуль

моделювання

Формування
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=I I P( )
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результатів
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результатів
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Рисунок 2 – Розширений 

параметричний підхід у процесі 

проектування, дослідження і 

виготовлення елементів 

складних механічних систем 
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Рисунок 3 – Структурна схема розрахункової моделі НДС  

 

Така схема контактної взаємодії двох зміцнених поверхонь у вузлах тертя 

враховує механічні властивості робочої поверхні шийки колінчастого валу, яка 

зміцнена методом дискретного зміцнення і має різні механічні властивості, та 

сталеалюмінієвого вкладиша, робоча поверхня якого перетворена методом 

мікродугового оксидування. 

Елементи механічної системи взаємодіючих тіл, поведінка якої 

(математична модель), описується в загальному вигляді в операторном рівнянні 
 

  ,0,,, tfPuL
MMMM      

де ML  –оператор, структура і параметри якого залежать від типа 

досліджуваного явища, складу системи, граничних умов, навантаження і умов 

сполучення (структурно даний оператор містить опис всіх елементів системи і є 

узагальненням ); Mu  – масив змінних стану, щодо яких сформульовано задачу, 

які створюють простір розв’язків MU ; 
M

P  – масив параметрів (характеристики 

фізико-механічних властивостей, розміри, режими технологічних процесів, 

величини приєднаних мас, жорсткості), які складають параметричний простір 

MP ; 
M

f  – масив, що характеризує зовнішні навантаження (поверхневі, об'ємні 

зосереджені, теплові навантаження), що діють на систему, які складають 

простір навантажень MF ; t  – час або інший параметр, що характеризує 

досліджуване явище як процес. 

Для зручності розрахунків сформулюємо напружено-деформований стан у 

переміщеннях. У цьому випадку 

,)(
s

s

iMM
uU   

де  truu i
ss

iMiM
,)()(   - масив переміщень точок елементу s  досліджуваної системи 

функцій з радіус-вектором r  з компонентами  3,2,1iri , відповідних моменту 
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часу t . Відповідно 

., )()( 
s

s

s

s

MMMM
fFpP 

 

Застосований метод скінченних елементів, доповнений запропонованим 

підходом, використаний для розв'язання окремих задач. Для переходу до 

розв’язання конкретних задач розроблені методи мають бути реалізовані у 

вигляді відповідного программно-апаратного комплексу. Там же отримала 

математичне формулювання і розв’язана задача обґрунтованого вибору 

параметрів числових моделей досліджуваних елементів і технологій за 

критеріями міцності, жорсткості і зносостійкості. 

Існуюча на даний час традиційна технологія скінченно-елементного 

моделювання НДС елементів складних механічних систем передбачає наступні 

етапи: 1. Опис геометрії досліджуваного об'єкту. 2. Генерування скінченно-

елементної моделі (СЕМ), у тому числі скінченно-елементної сітки  на основі 

геометричної інформації. 3. Визначення НДС, аналіз міцнісних, жорсткістних 

характеристик з можливою подальшою зміною конструктивних схем і 

параметрів як елементу машини, так і технології його зміцнення, а також 

подальшим виконанням етапу 1. 

Багато в чому дана схема досліджень НДС, вбудована в процес 

проектування машинобудівних конструкцій, зберігається і в середовищі 

автоматизованого проектування, представленому в даний час сукупністю 

систем CAD/CAM/CAE. При цьому відбувається складний спрямований процес 

оптимізації проектних рішень в автоматизованому режимі, супроводжуваний 

генерацією, трансформацією і перебудовою моделей об'єкту (конструкторської, 

технологічної і скінченно-елементної форми опису проектованої конструкції 

або її частин). Схема обміну інформацією в різних формах між системами 

автоматизованого проектування наведена на рис. 4. 

CAM

CAD CAE

Геометрична 
модель

Геометричні параметри, 
умови експлуатації

Скінченно-елементна 

модель

Технологічні режими, 
процеси, умови 
(технологічна 

модель об'єкта)

Геометричні 
параметри

Технологічні 
навантаження

 
Рисунок 4 – Схема обміну інформацією між різними САПР 

 

Для розв’язання поставленої задачі залучено метод узагальненого 

параметричного опису елементів складних механічних систем. При його 

використанні для опису того чи іншого класу конструкцій формується 

узагальнений параметричний простір P, що є об'єднанням множин PG, PT, PF: 
 

P = PGUPTUPF    
 

де PG, PT, PF – множини узагальнених параметрів, що однозначно і 
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несуперечливо описують геометричні, технологічні і скінчено-елементні моделі 

досліджуваних об'єктів.  

У просторі узагальнених параметрів кожним елементом є об'єкт будь-якої 

природи: число, структура, функція, розподіл, множина. У зв'язку з цим 

поняття норми, вимагає конкретизації залежно від складу множини параметрів, 

які становлять дану множину. Відповідно потрібне і уточнення поняття 

псевдонорма по відношенню до описуваних моделей (в даному випадку 

потрібна лише оцінка "близькості" моделей G,T,F). 

Таким чином, розвинено та адаптовано для деталей ДВЗ концепцію 

узагальненого параметричного моделювання складних механічних систем, 

методи аналізу фізико–механічних процесів і синтезу конструктивних 

параметрів та нових технологій зміцнення, яка сформована, на відміну від 

традиційних, при нечітких множинних критеріях, параметрах множини 

обмежень і умов експлуатації. 

Проведено числовий аналіз напружено-деформованого стану елементів 

шийки колінчастого валу ДВЗ. Схема розташування дискретно зміцнених зон 

на шийки колінчастого валу та зображення структури металу при 

металографічних дослідженнях зміцнених ділянок наведена на рис. 5. 
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Рисунок 5 – Схема розташування дискретно зміцнених зон на шийки вала (геометрія 

показана умовно) (а), схема розташування розрядів (б) і характерні ділянки структури (в) 

після ДЗ: 1 – «білий» шар; 2, 3 – підшар; 4 – основний метал 
 

Після визначення характеристик зміцненої зони, – діаметр, глибина 

«білого» шару, крок, коефіцієнт дискретності та інше. Для отримання 

осесиметричної картини НДС у дискретно зміцненій зоні була побудована 

скінчено-елементна модель з 1,5 млн. вузлів та 403 тис. елементів, реалізація 

якої зображена на рис. 6. 

Видно, що профіль деформованої поверхні сприятливий для роботи у 

процесі контактної взаємодії, оскільки при цьому контактний тиск 

перерозподіляється, збільшуючись в області легованого матеріалу та 

зменшуючись при віддаленні від нього. Таким чином, після ДЗЗ не тільки 

досягається зміцнення, але й покращуються умови тертя (в силу більш низького 

коефіцієнта тертя матеріалу по спряжених деталях). 
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а б 

Рисунок 6 – Реалізація скінченно-елементної моделі 

а - загальна модель, б - фрагмент в області ДЗЗ 
 

Цей ефект в дисертації названий «Δ–ефект». Чим більший тиск, тим 

більше деформується тіло деталі, тим більший ефект перерозподілу зусиль 

контактної взаємодії в бік найбільш міцної ділянки спряження. Таким чином, 

«Δ–ефект» характеризує перерозподіл навантаження між зонами зміцнення та 

основним металом.  

Проведений аналіз напруженого стану опорної частини колінчастого валу, крім 

виявленого Δ-ефекту, показав наявність ще й іншого ефекту, який в дисертаційній 

роботі названий «σ-ефектом». Він полягає в тому, що при сумісному деформуванні 

розплавленого матеріалу ДЗЗ створюється залишковий напружений стан, який при 

суперпозиції з напруженим станом від дії тиску дає ефект зменшення рівня 

результуючих напружень.  

Аналіз показує, що найбільший «σ–ефект» та «Δ–ефект» досягаються у діапазоні 

0,6 – 0,75.  

Ці фактори створюють позитивні тенденції в усьому комплексі 

трибомеханічних характеристик у зоні контактної взаємодії деталей, одна з яких 

модифікована методом дискретного зміцнення, а інша - методом мікродугового 

оксидування (корундуванням поверхневого шару деталі). 

У третьому розділі досліджено результати комп’ютерного моделювання 

напружено–деформованого стану отриманої системи деталей, зміцнених методами 

дискретного зміцнення і корундування, використані підхід і математична модель, що 

наведені у попередніх розділах. На цій основі для механічної системи, представленої на 

рис. 7, створена скінчено–елементна модель, яка містить представницький об’єм, 

зображений на схемі рис. 8. Цей об’єм (комірка) дає можливість на мікрорівні 

моделювати напружено–деформований стан взаємодіючих тіл, розподіл контактного 

тиску, оцінити тертя і зношування в сполученні деталей, перевівши дослідження на 

реальний макромасштаб. 

При проведенні досліджень розглянуті різні геометричні моделі, які 

описували ¼ частину виділеної ділянки матеріалу, що містить гратку, утворену 

після дискретного зміцнення. 

Для подальших розрахунків були розроблені геометрична і скінченно-

елементна моделі представницької гратки механічної системи, а також прийнята 

геометрична модель з доданими зовнішніми навантаженнями, які зображені на 

рис. 9. При цьому на вертикальні стінки моделі накладалися  
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Рисунок 7 – Схема контактної взаємодії деталей: 

I  – деталь з алюмінієвого сплаву АМО1-20 (1), 

зміцнена шляхом гальвано–плазмового 

перетворення поверхні зі створенням корундового 

шару (2), II  – деталь (основний матеріал – сталь, 

чавун (3)), зміцнена методом дискретного 

зміцнення (ДЗЗ – дискретно-зміцнена зона (4)) 

Рисунок 8 – Схема моделі предс-

тавницької гратки механічної 

системи: 1 – алюмінієвий сплав 

АМО1-20, 2 – шар 
32OAl , 3 – ДЗЗ, 4 

– основний матеріал, 5 – основа 

(жорстка основа) 

 

умови симетрії таким чином, щоб геометрична модель являла собою деяку 

внутрішню частину загальної моделі. Скінчено-елементна модель налічувала 200 

тис. гексагональних елементів. На поверхню прикладалося навантаження 

100 МПа. 

 

  

Повна геометрична модель 
Нижня частина моделі 

(ДЗЗ і основний матеріал) 
Тиск, що прикладається 

Рисунок 9 – Моделі представницької гратки та зовнішні навантаження 
 

За підсумками розрахунків визначалися поля розподілу компонент 

напружено–деформованого стану. Розподіли еквівалентних напружень для 

елементів системи зображені на рис. 10. 

Контактний тиск в області контактної взаємодії елементів системи, що 

розглядається, представлений на рис. 11. Також за результатами проведених 

розрахунків були визначені переміщення уздовж осьової координати по шляху, 

який проходив через діагональ моделі. Шлях і переміщення (уздовж 

вертикальної осі відкладені значення переміщень в м, а уздовж горизонтальної 

– довжина шляху, тобто довжина уздовж діагоналі моделі, в м) які зображені на 

рис. 12. 
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а  б 

Рисунок 10 – Еквівалентні напруження за Мізесом 

а - розподіл еквівалентних напружень в усій моделі, б - Величина еквівалентних напружень 

(шар 
32OAl , ДУЗ, основний матеріал) 

 

 
 

а б  

Рисунок 11 – Параметри контактного тиску 

а - параметри контактного тиску, б - параметри контактного тиску (в масштабі, з 1500 кратним 

збільшенням ступеня деформування) 

 

З аналізу представлених даних видно, що в області ДЗЗ (див. рис. 7) 

спостерігається більш високий рівень контактного тиску, ніж в області 

контактування з основним матеріалом деталі II . Відповідно, якщо в парі 

"корундовий шар – сталь" коефіцієнт тертя нижче, ніж у парі "корундовий шар – 

основний матеріал деталі II ", то при їх взаємному русі виникає два ефекти. 



17 

 
 

а б 

Рисунок 12 – Шлях для визначення переміщень і графік розподілу переміщень уздовж 

осьової координати за шляхом 

а - шлях для визначення  переміщень, б - графік переміщень (уздовж вертикальної осі 

відкладені значення переміщень в м, а уздовж горизонтальної – довжина шляху, тобто 

довжина уздовж діагоналі моделі, в м) 
 

Перший пов'язаний із зменшенням сумарної величини тертя в сполученні 

деталей I  і II  (за оцінками – в 1,2–1,8 рази). Другий визначає зниження 

зношування, що пояснюється більш низькою інтенсивністю зношування 

високолегованої сталі порівняно з чавуном. 

У дисертаційній роботі представлені розрахункові діаграми з максимальними 

значеннями еквівалентних напружень, компонент тензора напружень, повними і 

осьовими деформаціями, переміщеннями і коефіцієнта запасу для елементів 

моделі.  
 

 
 

Рисунок 13 – Значення контактного тиску (МПа) 
 

Аналіз даних наведених на рис. 13, свідчить про певне (до 20%) зниження 

контактного тиску залежно від зміни коефіцієнта дискретності (тобто з ростом 

цього коефіцієнту контактний тиск падає). 
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Рисунок 14 – Максимальні еквівалентні напруження за Мізесом (МПа) 
 

 
 

Рисунок 15 – Максимальні повні переміщення (мкм) 
 

 
 

Рисунок 16 – Коефіцієнт запасу міцності 
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Максимальні еквівалентні напруження за Мізесом, як видно з рис. 14, 

зосереджені у перехідній зоні між внесеним матеріалом в зоні дискретного 

зміцнення та основою. 

Що стосується високого рівня переміщень, що зображені на рис. 15, які 

спостерігаються у основному матеріалі 1 (див. рис. 7, алюміній), то це 

зумовлено по – перше, висотою виділеного об’єкту , а, по – друге, – більш 

низьким його модулем пружності. 

Стрибки коефіцієнту запасу, що спостерігаються на рис. 16, стовпці С_01, 

С_09 (зона дискретного зміцнення 1 та перехідна зона 2), характерні для 

випадків із дискретним зміцненням. У цьому випадку у цих компонентах 

коефіцієнт запасу міцності зростає. 

Проаналізовано також розподіли максимальних значень контактного 

тиску залежно від виду обробки (рис. 17). 
 

 
Рисунок 17 – Контактний тиск (МПа) 

 

Розподіли максимальних значень контактного тиску залежно від виду 

обробки (рис. 19, С_01 – ДЗ + ГПО (дискретне зміцнення + гаваноплазмова 

обробка), С_08 – ГПО, С_09 – ДЗ, С_10 – без ДЗ та без ГПО) демонструє, що 

найбільш сприятливим є випадок сумісного застосування дискретного 

зміцнення та гальваноплазмової обробки в парі тертя, найгіршим – випадок без 

ніякої обробки, а частинні випадки (тільки з ДЗ чи тільки з ГПО) чинять 

проміжні ефекти. 

Як видно із отриманих в роботі результатів, досягається неоднорідний 

НДС досліджуваних тіл. При цьому підтверджено результати попередніх 

досліджень, які були отримані на моделях більш простого рівня, проте в 

дисертації було уточнено розподіл компонент НДС за рахунок побудови та 

використання у дослідженнях більш масштабних моделей.  

У розділі запропоновано і обґрунтовано перспективний комплексний 

метод модифікації  поверхонь тертя високонавантажених деталей двигунів, 

одна з яких зміцнюється методом дискретного зміцнення, інша – зміцнюється 

методом мікродугового оксидування. Виявлено та підтверджено синергетичний 
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ефект від застосування комбінованих методів зміцнення деталей ДВЗ, що 

перевершує сумарний ефект від застосування окремо дискретного та 

мікродугового оксидування. 

У четвертому розділі присвячений питанням фізико–хімічної сутності 

процесу дискретного зміцнення високонавантажених поверхонь шийок 

колінчастого валу двигунів внутрішнього згоряння та вплив цієї технології на їх 

механічні властивості.  

Запропанований спосіб дискретного зміцнення відрізняється від відомих 

тим, що електророзряд здійснюється при зіткненні анода з поверхнею деталі, 

іншими словами процес включає елементи точкового зварювання (з наступною 

механічною обробкою поверхонь деталей). У результаті зміцнюється робоча 

поверхня деталі та відбувається покращення триботехнічних характеристик 

пари тертя. 

Для реалізації цього технологічного процесу проведено аналіз сучасного 

обладнання електроіскрового легування, яке використовується в Україні та за 

кордоном і може бути використано після модернізації для зміцнення робочих 

поверхонь деталей методом дискретного зміцнення.  

При аналізі можливостей існуючих установок зроблено висновок, що при 

їх використанні неможливо отримати ті характеристики, які відповідають 

вимогам пред’являєм при виготовленні колінчастих валів високофорсованих 

тепловозних дизелів. Тому на базі установки «Дискет-4» запропонована схема 

модернізованої установки для дискретного зміцнення та технологічне 

обладнання для зміцнення поверхонь деталей ДВЗ, яка наведена на рис. 18. 

Зміцнення корінних шийок виконується на модернізованому токарному 

верстаті по обробки великогабаритних колінчастих валів. Для цього 

виготовлене додаткове обладнання згідно з технічною документацією ДП 

«Завод ім. В.О. Малишева» та з рекомендаціями і доопрацюванням здобувача. 

 
Рисунок 18 – Принципова схема роботи модернізованої експериментальної установки 

зміцнення корінних та шатунних шийок колінчастих валів 

1 – токарний верстат типу ДІП – 500, 2 – колінчастий вал, 3 – силовий блок та блок 

управляння установки ДЗ, 4 – електродний утримувач, 5 – фільтр мережі. 
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Універсальне технологічне обладнання технології дискретного зміцнення 

розташовується на токарному верстаті. Нерухома частина за допомогою основи 

кріпиться до різцетримача верстата. До силової основи установки приєднується 

направляюча, до якої за допомогою штанг кріпиться рухома направляюча на 

якій кріпиться електродотримач. Довжина штанг дорівнює відстані між осями 

шийок. Налаштування технологічного оснащення виконується по верхній точці 

обертання шатунної шийки, після чого це положення фіксується. При обертанні 

деталі рухома направляюча забезпечує рух електродотримача по траєкторії 

руху шатунної шийки. Для зміцнення корінних шийок вала рухома 

направляюча фіксується з нерухомою і при цьому виконує роль звичайної 

штанги. 

Для зміцнення поверхонь чавунних та сталевих деталей велике значення 

має правильний вибір електрода зміцнення. Від цього залежать характеристики 

зміцненого шару його мікроструктура та хімічний склад. 

Відомо, що всі без винятку струмопровідні матеріали при розряді 

переносяться з анода на катод. Як уже зазначалося, на ерозію анода помітно 

впливають його теплофізичні характеристики – температура плавлення, 

теплопровідність та електроерозійна стійкість. Згідно з попередніми 

дослідженнями активність перенесення хімічних елементів з катоду на анод при 

електричному розряді згідно величини ерозії розташовуються в такому порядку Sn – Cd 

– Pb – Zn – Al – Ag – Cu – Ni – Co – Fe – Mo – W. Таке розташування елементів діє і при 

використанні електродів іншого хімічного складу. 

Встановлено, що приріст (нарощування) матеріалу катода в зоні розряду 

визначається кількістю перенесеного матеріалу анода. Глибина зміцненого шару 

залежить від розчинності матеріалу анода в матеріалі катода. Тому в загальному 

випадку чим вища розчинність, тим більша глибина легованого шару, хоча на цей 

параметр дуже суттєво впливає режим обробки. 

Досліджено формування структури зміцненої поверхні, визначено 

максимальний приріст металу Δmax , та максимальну глибину каверн Сmax , що 

дає змогу розрахувати h припуск обробки для їх видалення. 
 

h  Сmax+Δmax. 
 

Схема формування зміцненої поверхні та розташування зміцнених 

областей наведена на рис. 19. Перенесений з аноду матеріал чітко виділяється від 

основного металу. Це пояснюється тим, що межа між "білим" шаром та  
 

Cmax
max

h

 
а 

 

 
б 

Рисунок 19 – Формування поверхні при шліфуванні: 

а – схема, б – розташування дискретних зміцнених областей; × 10 
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розташованим біля та під ним металом основи різко виражена, лінія сплавлення 

суцільна, несплавлень, розшарувань, зашлакування, раковин на границі не 

спостерігалося. 

Зовнішній вид шийки колінчастого валу після операції дискретного 

зміцнення та кінцевого полірування та мікроструктура шліфа зразків зображено 

на рис. 20 і рис. 21. 
 

 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 20 – Зовнішній вигляд шийки 

колінчастого валу після ДЗ до полірування 
Рисунок 21 – Мікроструктура поперечного 

шліфа зразків високоміцного чавуна (а) і сталі 

42ХМФА (б) в зоні розряду; × 100;  

електрод – сталь 08Х18Н10Т 
 

Після вибору електроду зміцнення, сили струму, режимів технологічного 

процесу та зміцнення робочої поверхні зразків, проведено загальні 

випробування на визначення коефіцієнту тертя та задиростійкості. Результати 

досліджень зведено у табл. 1. 
 

Таблиця 1 - Результати випробувань на задиростійкість при одноразовому 

змащуванні чавуну, обробленого за різними режимами 
 

Режим 
Коефіцієнти тертя при навантаженні Р, кН 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

1 0,160 0,120 0,106 0,125 0,112 0,113 0,096 0,100    

2 0,08 0,98 0,06 0,05 0,064 0,067 0,071 0,075 0,071 0,068 

3 0,060 0,040 0,040 0,033 0,032 0,031 0,031 0,034 0,040 0,034 

 

Підсумовуючи результати досліджень, встановлено, що незалежно від 

матеріалу колінчастого валу ДВЗ при дискретному зміцненні знижується 

зношування не тільки шийок колінчастого валу, але і вкладишів.  

Таким чином, у розділі обгрунтовано метод розрахунково–

експериментального обґрунтування параметрів зон дискретного зміцнення 

високонавантажених поверхонь чавунних і сталевих деталей ДВЗ, який, на 

розвиток відомих підходів, спирається на використання не окремих, а 

сукупного комплексу результатів лабораторних досліджень мікроструктури 
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металу, мікротвердості, жорсткості, трибомеханічних параметрів і втомної 

міцності, а також натурних експериментальних досліджень ДВЗ; 

У п’ятому розділі наведені конструкторсько-технологічні рішення із 

вибору та розробки технологічного обладнання, технологічних режимів при 

дискретному зміцненні та мікродуговому оксидуванні робочих поверхонь 

деталей дизелів на базі розрахункових даних за розробленими фізичними та 

математичними моделями з заданими механічними властивостями поверхонь 

контактуючих деталей в попередніх розділах цієї дисертаційної роботи. 

Як було відзначено, за базову модель для дискретного зміцнення (ДЗ) 

була прийнята установка «Дискрет-04», розроблена на базі установки ЕФІ-25М 

з дисковим електродотримачем. Однак, у зв'язку з тим, що ця установка 

призначалася для нанесення дискретних покриттів товщиною не менше 0,3 мм, 

то на процес утворення каверн увага не зверталася. Але для зміцнення робочих 

поверхонь корінних та шатунних шийок колінчастого валу ДВЗ величина ерозії 

поверхні має велике значення. 

Для зменшення ерозійного впливу установка суттєво допрацьована і 

оснащена спеціальним блоком управління, який забезпечує практично повне 

виключення утворення каверн на поверхні деталі, що автоматично призводить 

до збільшення глибини макролегованого шару, за рахунок зменшення припуску 

під механічну обробку. Діапазон величини розрядного струму Ip мав верхню 

межу 350 А. Функціональна схема модернізованої установки наведена на 

рис.19. 

Після теоретично обґрунтованих режимів та зон дискретного зміцнення 

виготовлено дослідні зразки і виконано їх експериментальне дослідження в 

металографічній лабораторії ДП «Завод ім. В.О. Малишева» з використанням 

машин тертя 2070 СМТ-1. 

В першому випадку використовувалась пара «диск»-«колодка» з робочим 

антифрикційним сплавом АМО1-20, а у другому випадку пара «диск»-

«колодка», де антифрикційний сплав АМО1-20 було перетворено методом 

мікро дугового оксидування на глибину 20–50 мкм. Результати випробувань за 

визначенням величина та швидкості зношування робочих поверхонь пар тертя 

відображено на рис. 22 та рис. 23. 
 

  
 

Рисунок 22 – Величина зношування 

колодки та диска (мм) 

Рисунок 23 – Швидкість зношування колодки та 

диска (мкм/час) 
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При наявності на робочий поверхні вкладиша твердого «корундового» 

шару, утвореного при гальваноплазмовій обробці, в процесі припрацювання 

пари шийка колінчастого валу–сталеалюмінієвий вкладиш насамперед 

виправляється макрогеометрія робочій поверхні шийки колінчастого валу ДВЗ. 

При цьому також відбувається поліровка та процеси мікроприробітку з 

утворенням аморфізованих приповерхневих робочих шарів, які забезпечують 

високі антифрикційні властивості. Наявність тонкого оксидно-корундового 

шару на антифрикційному шарі сталеалюмінієвого вкладишу в процесі 

приробітку за рахунок зниженої теплопровідності корундового шару дає 

можливість зменшити відносно великі зазори на мастило, між шийкою 

колінчастого валу та сталеалюмінієвим вкладишем прийнятих при монтажу. 

Зменшення величини гарантованого зазору збільшує тиск в змащувальної 

системі двигуна, знижує витрати на тертя, знижує температуру головки 

поршня, шум при роботі двигуна та сприяє збільшенню ресурсу пари 

«колінчастий вал–сталеалюмінієвий вкладиш» до капітального ремонту. 

Таким чином, величина та швидкість зносу «колодки», робоча поверхня 

якої не зміцнена методом мікродугового оксидування, і в першому і в другому 

випадках має підвищений знос та швидкість зношування. При зміцненні 

алюмінієвої поверхні «колодки» величина та швидкість зношування 

зменшуються, але підвищується величина і швидкість зношування «диска», 

тобто робочої поверхні шийок колінчастого валу. Цей ефект використано при 

комбінованому використанні цих технологій при виготовленні 

високонавантажених вузлів тертя. На рис. 24 а, б зображено механізм розвитку 

процесів контактної взаємодії двох зміцнених поверхонь тертя. 

Природньо, що у реальних умовах дійсні процеси поєднують тенденції а і 

б. Однак важливий сам механізм стабілізації б, оскільки він характеризує 

тенденцію до сталого самоповторення досліджуваних процесів, а не їх 

інтенсифікації (що характерно для традиційних процесів обробки поверхневих 

шарів деталей ДВЗ). 
 

 
 

 
 

а б 
 

Рисунок 24 – Механізми розвитку процесів контактної взаємодії (КВ), тертя (Т) і  

зношування (З): а – традиційні технології, б – запропонована технологія. 

1 – контактна взаємодія, 2 – зношування, 3 – тертя. 
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З рис. 24 б видно, що після приробітки двох поверхонь тертя 

інтенсивність і швидкість зношування зменшується. Це пояснюється тим, що 

при взаємодії двох зміцнених поверхонь, зміцнений мікродуговим способом 

поверхневий шар сталеалюмінієвого вкладишу зношується і, в подальшому, 

припрацьована поверхня шийки колінчастого валу взаємодіє з антифрикційним 

алюмінієвим сплавом АМО1–20. Інтенсивні процеси зношування 

припиняються. 

Отже, продемонстровано ефект стабілізації у послідовності процесів 

"контактна взаємодія-тертя-зношування" при застосуванні розроблених методів 

зміцнення за рахунок позитивного взаємного впливу окремих складових, на відміну 

від традиційних методів, при використанні яких спостерігається їх прогресуючий 

негативний взаємний вплив. 

Порівняння попередньо отриманих результатів з механізмом розвитку 

процесів контактної взаємодії двох зміцнених поверхонь, де контакт 

здійснюється по зміцненим зонам, розрахунковим шляхом було встановлено 

розподіл контактного тиску уздовж діаметру зміцненої плями. Результати 

розрахунків зображено на рис. 25 та рис. 26. 
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Рисунок 25 - Розподіл 

контактного тиску (МПа) уздовж 

діаметра плями контакту (мм) 

Рисунок 26 - Пробні криві, що описують зміну 

коефіцієнта тертя залежно від діючого контактного 

тиску, МПа 

 

При режимі приробітку двох деталей і взаємодії двох зміцнених 

поверхонь в точках контакту, твердих ділянок, як зображено на рис. 27 в, 

незміцнена частина поверхні, під дією високих тисків прийме випуклу форму і 

буде стерта більш твердою поверхнею. На першому етапі обкатки ДВЗ в зоні 

контакту поверхонь відбувається підвищене зношування робочих поверхонь, 

що, як доведено в роботах Н.А. Буше, пов’язано з додатковим накопленням 

ентропії в приповерхневому шарі при насищенні елементами навколишнього 

середовища. При подальшій взаємодії поверхонь пари тертя в зоні контакту 

відбувається саморегуляція вторинних структур відповідно з умовами 

експлуатації та рівнем діючих навантажень. У точках контакту твердих ділянок 

відбудеться зіткнення з різким підвищенням температури і виділенням енергії, 

тобто, в точці контакту з'являться умови, при яких відбудеться утворення 
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вільних вакансій, тобто часткова аморфізація робочої поверхні шийки 

колінчастого вала. До аморфізації поверхні контакту в умовах тертя призводить 

накопичення понадрівноважної концентрації вакансій, збільшення міжатомної 

відстані кристалічної гратки та відповідний рівень підвода енергії тертя у 

вигляді теплової енергії і енергії розтягуючих теплових напружень. 

При припиненні контактної взаємодії тверді зони виступатимуть над 

загальною поверхнею деталі, і поверхня шийки колінчастого вала буде мати 

вигляд, зображений на рис. 28 а, б. Цей ефект був виявлений розрахунковим 

шляхом та інтегрально підтверджений при виконанні експериментальних робіт 

на лабораторних машинах тертя: при тривалій роботі зміцнена методом 

дискретного зміцнення поверхня «диска» мала низький рівень шорсткості та 

знижений коефіцієнт тертя. 
 

 
 

 

а б в 
Рисунок 27 а, б, в – Схема контактної взаємодії зміцнених поверхонь 

а – з наявністю модифікованого шару на АМО1-20, б - без модифікованого шару 

на АМО1-20, в – вид поверхні вала при взаємодії зміцнених поверхонь 
 

У шостому розділі науково обґрунтовані й запропоновані для 

застосування конструктивні рішення з проведення стендових 

експериментальних досліджень роботи КШМ, деталі якого зміцнені при 

комбінованом використанні технологій континуального та дискретного 

континуального зміцнення. Випробування проводились на експериментальній 

базі кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ». Для цього було зібрано експериментальний 

стенд на базі дизельного двигуна 4ЧН 12/14, на якому було встановлено 

сталевий колінчастий вал, корінні та шатунні шейки якого зміцнені методом 

дискретного зміцнення за рекомендованим технічним процесом з щільністю 

дискретності покриття зміцненої поверхні 60 75% від загальної площі шийки 

та сталеалюмінієві вкладиші, антифрикційний алюмінієвий сплав АМО1-20 

яких було зміцнено методом мікродугового оксидування. 

Випробування проводились згідно з розробленою програмою, яка дає 

можливість оцінити вплив на надійність роботи деталей ДВЗ, виготовлених із 

застосуванням доопрацьованих технологій зміцнення. 

Загальний вид корінної шийки колінчастого валу, поверхня якої зміцнена 

методом дискретного зміцнення і поверхня сталеалюмінієвого вкладиша, яка 

зміцнена методом мікродугового оксидування, зображені на рис. 28. При 

збиранні КШМ стендового двигуна 4ЧН 12/14 було виконано обмір корінних та 

шатунних шийок колінчастого валу, а також обмір діаметрів корінних та 

шатунних сталеалюмінієвих вкладишів обтягнутих в містах монтажу. 
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Рисунок 28 – Загальний вид робочої поверхні корінної шийки сталевого колінчастого валу 

двигуна 4ЧН 12/14 після ДЗ, та сталеалюмінієвий вкладиш робоча поверхня якого зміцнена 

методом мікродугового оксидування 

а - корінна шийка, б - сталеалюмінієвий вкладиш 
 

У період випробувань було здійснено заміри всіх показників роботи двигуна. 

По закінченні програми випробувань дизель 4ЧН12/14 було розібрано та 

виконано обмір деталей кривошипно-шатунного механізму. Загальний вид 

шийок колінчастого валу після випробувань зображено на рис. 29. 
 

  

а б  

Рисунок 29 – Загальний вид шийок колінчастого валу після випробувань 

а - корінна шийка, б - шатунна шийка 

 

Загальний вид корінних та шатунних сталеалюмінієвих вкладишів після 

випробувань зображено на рис. 30. 

При аналізу результатів обміру (табл. 2, 3) корінних і шатунних шийок 

КВ та корінних і шатунних сталеалюмінієвих вкладишів після 80 годин роботи 

згідно з режимами програми випробувань та з порівнянням їх з обмірами до 

випробувань видно, що розмір діаметрів корінних і шатунних шийок не 

змінився, але явно видно сліди приробітку і покращення якості поверхні. 

Це свідчить про те, що двигун пройшов обкатні випробування, пари тертя 

працездатні, але ця робота потребує більшого часу наробітку двигуна і 

проведення більш тривалих експлуатаційних випробувань. 
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Рисунок 30 – Загальний вигляд шатунних та корінних сталеалюмінієвих вкладишів 

після випробувань 

а - шатунний вкладиш, б - корінний вкладиш 

 

Із наведених даних видно, що діаметри корінних та шатунних шийок 

колінчастого валу не змінились. Встановлено, що зношування вкладишів, 

робочі поверхні яких перетворені методом мікродугового оксидування, є 

більшим, ніж зноування шийок колінчастого валу. Такі ж результати отримані і 

на зразках, які проходили випробування на машинах тертя в попередніх 

розділах дисертаційної роботи. Це свідчить про те, що «корундовий» шар є 

шаром припрацювання. Він у процесі роботи зношується, але при цьому 

суттєво поліпшується якість поверхні вала і умови роботи вузла тертя в цілому. 
 

Таблиця 2 - Зазори між корінними шийками колінчатого валу та корінним 

вкладишами двигуна 4ЧН 12/14 
 

Точка 

заміру 
Корінна шийка 

1 

Корінна шийка 

2 
Корінна шийка 

3 
Корінна шийка  

4 
Корінна шийка 

5 

I - I II - II I - I II - II I - I II - II I - I II - II I - I II - II 
Діаметр корінної шийки вала (до та після випробувань не змінився) 

 89,98 89,98 89,99 89,98 89,99 89,98 89,99 89,98 89,98 89,98 

Діаметр корінного вкладиша до випробувань 

 89,88 89,89 89,89 89,90 89,91 89,89 89,92 89,92 89,91 89,90 

Зазор в парі вал – вкладиш до випробувань  (нема зазору) 

 - 0.1 - 0.09 - 0.1 - 0.09 - 0.08 - 0.09 - 0.07 - 0.06 - 0.07 - 0.08 
Діаметр корінного вкладиша після випробувань 

 90,21 90,21 90,18 90,18 90,19 90,21 90,17 90,18 90,19 90,21 

Зазор в парі вал – вкладиш після випрбувань   

 0.23 0.23 0.19 0,2 0,2 0.23 0,18 0.19 0,21 0.23 

Межі зміни величини зазору 

Зазор в корінний парі по кресленням   0.10 – 0,156 

Зазор в корінний парі до випробувань - 0.09 - 0,1 

Зазор в корінний парі після випробувань   0,18 – 0,23 
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Таблиця 3 - Зазорів між шатунними шийками колінчатого валу 

та шатунними вкладишами двигуна 4ЧН 12/14 
 

Точка 

заміру 
шатунна шийка 1 шатунна шийка 2 шатунна шийка 3 шатунна шийка 4 

I - I II - II I - I II - II I - I II - II I - I II - II 
Диаметр шатунной шейки вала (до та після випробувань не змінився) 

 74,91 74,91 74,90 74,91 74,91 74,91 74,91 74,91 

Діаметр шатунного вкладиша до випробувань 

 74,94 74,95 74,97 74,96 74,98 74,97 74,97 74,97 

Зазор в парі вал – вкладиш до випробувань   

 0,03 0,04 0.07 0,05 0.07 0,06 0,06 0,06 

Діаметр шатунного вкладиша после випробувань 

 75,09 75,09 75,07 75,06 75,11 75,10 75,08 75,07 

Зазор в парі вал – вкладиш після випробувань 

 0,18 0.18 0,19 0,15 0,2 0,19 0,17 0.16 

Межі зміни величини зазору 

Зазор в шатунній парі по кресленню 0.085 – 0,140 

Зазор в шатунній парі до випробувань 0,03 -0,07 

Зазор в шатунній парі після випробувань 0,15 – 0,2 
 

Експериментально доведено, що запропоновану пару тертя, яка 

виготовлена з комбінованим використанням технологій континуального та 

дискретно-континуального зміцнення, можна використовувати при 

припрацюванні деталей кривошипно-шатунного механізму. Міцний 

«корундовий» шар при роботі поліпшує якість робочої поверхні шийки 

колінчастого валу, стирає всі нерівності, які виникають при укладанні валу, і 

зношується сам, а в подальшому, в парі колінчастий вал–вкладиш починає 

працювати антифрикційний шар АМО1–20. 

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі вирішена науково-технічна проблема 

двигунобудування, що пов'язана з підвищенням надійності, ресурсу роботи та 

трибомеханічних характеристик ДВЗ при їх розробці, модернізації та 

форсуванні. Розроблено методологію створення нових та підвищення якості 

існуючих технологій зміцнення робочих поверхонь деталей ДВЗ, які мають 

велике термомеханічне навантаження. Виявлені фізичні ефекти, які призводять 

до поліпшення технічних та екологічних характеристик ДВЗ. 

У дисертаційному дослідженні отримані такі результати: 

1. Розроблено та адаптовано для деталей ДВЗ концепцію узагальненого 

параметричного моделювання складних механічних систем, методи аналізу 

фізико–механічних процесів і синтезу конструктивних параметрів технологій 

зміцнення, яка сформована, на відміну від традиційних, при нечітких 

множинних критеріях, параметрах множини обмежень і умов експлуатації; 

2. Запропоновано метод розрахунково–експериментального 

обґрунтування параметрів зон дискретного зміцнення високонавантажених 
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поверхонь чавунних і сталевих деталей ДВЗ, який, на розвиток відомих 

підходів, спирається на використання не окремих, а сукупного комплексу 

результатів лабораторних досліджень мікроструктури металу, мікротвердості, 

жорсткості, трибомеханічних параметрів і втомної міцності, а також натурних 

експериментальних досліджень ДВЗ; 

3. Запропоновано нову структуру побудови комплексу багатоваріантних 

комп’ютерних досліджень напружено–деформованого стану дискретно та 

континуально зміцнених деталей ДВЗ із застосуванням запропонованих 

математичних моделей фізико-механічних процесів зміцнення й оптимізації 

отриманих параметрів, які, на відміну від відомих, цілеспрямовано 

підготовлено для чисельних досліджень при варіативному моделюванні НДС. 

4. За результатами аналізу фізико-хімічної сутності процесу дискретного 

зміцнення, технологічного обладнання та механічних властивостей зміцнених 

поверхонь, на базі проведених теоретичних і експериментальних досліджень 

вперше виявлений синергетичний ефект від застосування комбінованих методів 

зміцнення деталей ДВЗ, що перевершує сумарний ефект від застосування 

окремо дискретного та мікродугового оксидування понад 20%. 

5. На основі теоретичних та експериментальних досліджень виявлено, 

досліджено та підтверджено «Δ–ефект», що характеризує перерозподіл 

навантаження між зонами зміцнення та основним металом деталей ДВЗ. Його 

присутність на зміцнених поверхнях дало змогу підвищити ресурс експлуатації 

колінчастих валів ДВЗ у 1,5…3 рази. 

6. Виявлено розрахунковим шляхом та інтегрально підтверджено при 

виконанні експериментальних робіт на лабораторних машинах тертя «σ-ефект», 

який полягає в тому, що при сумісному деформуванні розплавленого матеріалу ДЗЗ 

при застиганні створюється залишковий напружений стан, який при суперпозиції з 

напруженим станом від дії тиску дає ефект зменшення рівня результуючих напружень 

це дає нові можливості при розробки нових пар тертя. 

7. Отримано ефект стабілізації у послідовності процесів "контактна взаємодія - 

тертя - зношування" при застосування розроблених методів зміцнення за рахунок 

позитивного взаємного впливу окремих складових, на відміну від традиційних 

методів, при використанні яких спостерігається їх прогресуючий негативний взаємний 

вплив.  

8. Розроблені конструкторсько-технологічні рішення зміцнення деталей ДВЗ 

дали змогу розрахунковим способом визначити та експериментально 

підтвердити раціональні значення коефіцієнту дискретності зміцненої поверхні 

деталей. Цей коефіцієнт знаходиться у межах 0,60 0,75% від загальної площі 

поверхні деталі, яка підлягає зміцненню. 

9. Запропоновано і обґрунтовано новий комплексний метод модифікації  

поверхонь тертя високонавантажених деталей двигунів, одна з яких 

зміцнюється методом дискретного зміцнення, інша – зміцнюється методом 

мікродугового оксидування це у подальшому дасть змогу збільшити зростання 

контактних навантажень у парах тертя до 50%. 

10. Розроблені науково обґрунтовані рекомендації щодо застосування 

технологічних режимів технологій дискретного та мікродугового зміцнення з 



31 

метою забезпечення оптимальних трибомеханічних та енергетичних витрат при 

виготовлені деталей КШМ ДВЗ на основі комп’ютерного моделювання 

напружено–деформованого стану і зношування. 

12. Здійснено впровадження результатів дисертаційної роботи при 

виготовлені та ремонті деталей кривошипно–шатунного механізму двигунів на 

наступних підприємствах: 

– ДП «Завод ім. В.О. Малишева» – впроваджено технологію дискретного 

зміцнення корінних та шатунних шийок колінчастих валів двигунів типу Д100 

та Д80 при їх виготовлені. Для цього було розроблено технологічні інструкції 

зміцнення та технологічне обладнання верстатів при організації виробничих 

дільниць. 

– ДП «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування» – 

впроваджено результати математичного моделювання взаємодії деталей КШМ 

при підвищенні міцності двигунів для спеціальної техніки. 

– НТУ «ХПІ» – впроваджено результати фізичного та математичного 

моделювання взаємодії деталей КШМ при виконанні наукових робіт, 

пов’язаних з тематикою досліджень кафедри ДВЗ, які спрямовані на 

подовження терміну використання деталей кривошипно-шатунного механізму, 

зменшення часу їх виготовлення у виробництві та розробки нових технологій 

зміцнення. 

Загальна сума економічного ефекту від впровадження результатів 

дисертаційної роботи складає 490.0 тис.грн. 
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деталей: монография / [Ткачук Н.А., Дьяченко С.С., Посвятенко Э.К., 

Кравченко С.А., Гончаров В.Г., Шпаковский В.В., Белов Н.Л., Шейко А.И., 
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с.  

Здобувач брав участь в формуванні матеріалу з 1–го по 5–й розділ, 

особисто написаний 6–ий розділ. 

2. Кравченко С.А. Обоснование выбора двигателей новых маневровых 

тепловозов / В.Н. Зайончковский, С.А. Кравченко, Г.В. Кривякин // Вісник 
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175. 

Здобувач виконував аналіз характеристик двигунів які використовувались 

при виготовленні маневрових тепловозів. 

3. Кравченко С.А. Результаты сравнительных реостатных испытаний 

тепловозов 2ТЭ116 с дизелями 1Д80Б и 5Д49 / В.Н. Зайончковский, Э.Д. 

Тартаковский, С.А. Кравченко // Вісник Національного технічного університету 

„ХПІ”. 2001. – №26. – С. 38 – 40. 

Здобувач брав безпосередню участь в проведенні порівняльних 

реостатних досліджень дизелів 1Д80Б та 5Д49 і в аналізі отриманих 

результатів. 
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4. Кравченко С.А. Влияние величины механических потерь в газовом 

двигателе на процесс возникновения детонации / А.А. Прохоренко, В.А. Пылёв, 

С.А. Кравченко, В.В. Шпаковский// Двигатели внутреннего сгорания. – 2007. – 

№2. – С. 91 – 93. 

Здобувачем проведено дослідження по використанню низькокалорійних 

газів, як палива для газових двигунів та вплив їх на ресурс. 

5. Кравченко С.А. Повышение надёжности деталей двигателей методом 

дискретного упрочнения / С.А. Кравченко, В.Г. Гончаров// Двигатели 

внутреннего сгорания. – 2009. – №1. – С. 97 – 99. 

Здобувачем проведено аналіз існуючих технологій зміцнення та 

можливість використання технології дискретного зміцнення у виробництві. 

6. Кравченко С.О. Наукові основи зміцнення поверхонь високо 

навантажених елементів двигунів / В.Г. Гончаров, М.А. Ткачук, С.С. Д´яченко, 

С.О. Кравченко, В.М. Шеремет // Вісник Національного технічного 

університету „ХПІ”. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2009. – №28. – С. 20-28. 

Здобувачем запропоновано фізичні моделі взаємодії зміцнених поверхонь в 

вузлах тертя. 

7. Кравченко С.О. Поліпшення надійності важких транспортних машин 

технологічними методами / Е.К. Посвятенко, С.О. Кравченко, Н.І. Посвятенко// 

Східно-Європейський журнал передових технологій. Харків: – НВП ПП 

«Технологічний центр». – 2010. – №3/3(45). – С. 63–66. 

Здобувачем проведено аналіз роботи транспортних машин та 

розглянуто можливість підвищення їх ресурсу шляхом застосування технології 

дискретного зміцнення. 

8. Кравченко С.А. Числове обґрунтування параметрів дискретного 

зміцнення високонавантажених деталей машин./ Е.К. Посвятенко, С.С. 

Д´яченко, В.Г. Гончаров, М.А. Ткачук, В.М. Шеремет, О.В. Кохановська, С.О. 

Кравченко // Вісник Національного технічного університету „ХПІ”. –Харків: 

НТУ «ХПІ». – 2011. – №51. – С. 111–136. 

Здобувачем запропоновані фізичні та математичні розрахункові моделі 

для теоретичного обґрунтування параметрів дискретного зміцнення. 

9. Кравченко С.А. Научное обоснование параметров дискретного 

упрочнения высоконагруженных деталей транспортных энергетических 

установок/ И.В. Парсаданов, С.А. Кравченко, Н.А. Ткачук, В.Н. Шеремет// 

Науковий вісник Херсонської державної морської академії. – Херсон: ХМДА. – 

2012. – №1(6). – С. 298–309. 

Здобувачем запропонована методика розрахунку взаємодії зміцнених 

поверхонь в вузлах тертя. 

10. Кравченко С.А. Снижение коэффициента трения пары коленчатый 

вал-вкладыш двигателей магистральных тепловозов применением дискретного 

упрочнения и гальваноплазменной обработки / В.В. Шпаковский, С.А. 

Кравченко, А.К. Олейник // Двигатели внутреннего сгорания. – 2013. – №1. – С. 

98 – 101. 
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Здобувач провів дослідження при випробуванні на машинах тертя 

взаємодії двох зміцнених поверхонь одна з яких зміцнена методом дискретного 

зміцнення інша метолом мікродугового оксидування. 

11. Кравченко С.А. Повышение прочностных и трибомеханических 

характеристик элементов машиностроительных конструкций на основе 

комбинированных методов упрочнения приповерхностных слоёв / Н.А.Ткачук, 

О.В. Веретельник, А.В. Грабовский, С.А. Кравченко, С.Ю. Белик  // Двигатели 

внутреннего сгорания. – 2014. – №1. – С. 54 – 62.  

Здобувачем безпосередню розроблені додатки до спеціального модуля 

розрахунків які при розрахунках враховують складні системи зв'язків взаємодії 

між контактуючими поверхнями. 

12. Кравченко С.А. Численное моделирование контактного 

взаимодействия деталей ДВС изготовленных с применением комбинированных 

технологий / Н. А.Ткачук, О. В. Веретельник, А. В. Грабовский, С. А. 

Кравченко, С. Ю. Белик  // Двигатели внутреннего сгорания. – 2014. – №2. – С. 

63 – 67. 

Здобувач брав безпосередню участь в розробки разрахункових програм 

напруженно-деформованого стану поверхонь при контактної взаємодії 

поверхонь. 

13. 19. Кравченко С.А. Комбинированные технологии повышения 

износостойкости высоконагруженных пар трения / С.А. Кравченко, Э.К. 

Посвятенко, Н.А. Ткачук, О.В. Веретельник // Systems and means of motor 

transpopt. –Politechnika rzeszowska. – 2014. – №5. – P. 269 – 280. 

Здобувачем проаналізовано існуючи методи підвищення зносостійкості 

високонавантажених пар тертя та запропонована можливість їх 

комбінованого використання. 

14. Кравченко С.О. Методи, засоби та технології дискретно-

континіального зміцнення поверхневих шарів деталей машин / М.А.Ткачук, 

М.Л.Бєлов, О.І.Шейко, Е.К.Посвятенко, С.О. Кравченко, В.В.Шпаковський, 

С.С.Дяченко, В.Г.Гончаров, І.В.Пономаренко, В.М.Шеремет // Вісник 

Національного техні-чного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». –  2015. 

– № 31 (1140). – С. 100–110. 

Здобувач брав безпосередню участь в розробки оснащення для 

використання технології дискретного зміцнення. 

15. Кравченко С.А. Применение комбинированных технологий 

упрочнения трущихся поверхностей двигателей внутреннего сгорания и 

численное моделирование их контактного взаимодействия / А.П. Марченко, 

С.А. Кравченко, Н.А. Ткачук, Е.В. Белоусов, В.В. Шпаковский // Механіка та 

машинобудування. –Харків: НТУ «ХПІ», НПКП «Механіка». –  2015. – № 1. – 

С. 142 – 148. 

Здобувачем запропоновано алгоритм розрахунку комбінованого 

використання технологій зміцнення високонавантажених поверхонь деталей в 

вузлах тертя. 



34 

16. Кравченко С.А. Разработка конструкции «лёгкого» поршня для 

дизелей типа Д100 / А.В. Белогуб, Нгуен Ван Зионг, О.Ю. Линьков, С.А. 

Кравченко Двигатели внутреннего сгорания. – 2016. – №1. – С. 50-55. 

Здобувачем запропоновано розробку поверхні контакту алюмінієвого 

варіанту поршня типу 10Д100. 

17. Кравченко С.О. Технологія дискретного та комбінованого зміцнення 

для збільшення ресурсу елементів конструкцій військової та цивільної 

мобільної техніки: визначення параметрів на основі комп’ютерного 

моделювання / А.П. Марченко, М.А. Ткачук, С.О. Кравченко, О.В. 

Веретельник, В.Г. Гончаров, О.В. Кохановська, І.Я. Храмцова, А.М. Головін, 

В.В. Шаманська // Транспортне машинобудування. – Харків: НТУ «ХПІ». –  

2017. –№ 14(1236). – С. 161 – 174. 

Здобувач визначів параметри для комп’ютерного розрахунку при 

використанні технологій дискретного та комбінованого зміцнення. 

18. Кравченко С.О. Покращення теплонапруженого стану днища головки 

циліндрів середньообертового дизеля / О.Ю. Ліньков, С.А. Кравченко, В.В. 

Пильов, Д.В. Бенін //Двигатели внутреннего сгорания. – 2017. –№2. – С. 44-47. 

Здобувачем виконано аналіз конструкцій кришок циліндрів 

середньообертових двигунів магістральних тепловозів та запропоновано шлях 

підвищення їх експлуатаційного ресурсу. 

19. Кравченко С.А. Влияние микродугового оксидирования на 

характеристики трения и износа материалов сопряжния коленчатый вал-

вкладыш двигателей типа Д100 и Д80 / В.В. Белозёров, И.Б. Казак, А.К. 

Олейник, С.А. Кравченко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2017. – №2. – С. 

47–51. 

Здобувачем виконано аналіз результатів отриманих при проведенні 

досліджень взаємодії чавунних зміцнених зразків при роботі в парі зі зразками 

поверхні яких виготовлені з різними глибинами оксидованого шару. 

20. Деклараційний патент. 51915 А Україна, F02В67/04, F16F15/26. 

Двигун внутрішнього згоряння / Кравченко С.О.,Тернопол В.П., 

Зайончковський В.М., Будьоний М.М., Золотов Ю.М., Малакей А.М., Макаров 

В.М.; заявник та власник патенту Тернопол В.П. – № 2001085876; заявл. 21.08. 

2001; опубл. 16.12.2002, Бюл. №12. 

Здобувачем запропоновано конструкцію вбудови механізму рівноваги 

крутильних коливань в блок двигуна, що забезпечує підвищення його ресурсу. 

21. Деклараційний патент. 1629 Україна, F02В67/04. Двигун 

внутрішнього згоряння/ Кравченко С.О.,Зайончковський В.М., Будьоний М.М., 

Тернопол В.П., Тараканов С.І., Золотов Ю.М., Макаров В.М., Дорош С.І.; 

заявник та власник патенту Державне підприємство «Завод імені В.О. 

Малишева». – № 2002032199; заявл. 19.03. 2002; опубл. 17.02.2003, Бюл. №2. 

Здобувачем запропоновано розташування силових елементів гідропередачі 

виконаних з використанням технології дискретного зміцнення. 

22. Деклараційний патент. 55034 A Україна, F02В67/04, F02В77/14, 

F16Н1/04. Двигун внутрішнього згоряння / Кравченко С.О. Зайончковський 

В.М., Будьоний М.М., Тернопол В.П., Столбовой А.С., Тараканов С.І., 
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Журавель О.Д., Заславський Ю.Г., Макаров В.М.; заявники та власники патенту  

Зайончковський В.М., Будьоний М.М., Тернопол В.П., Столбовой А.С., 

Тараканов С.І., Журавель О.Д., Заславський Ю.Г., Кравченко С.О. Макаров 

В.М. – № 2002064976; заявл. 17.06.2002; опубл. 17.03. 2003, Бюл. №3. 

Здобувач виконав ескізне опрацювання технічної документації щодо 

розташування механізму регулювання взаємного положення розподільчого і 

колінчастого валів в блоку двигуна. 

23. Деклараційний патент. 1667 Україна, F02В75/06, F02В67/04. Двигун 

внутрішнього згоряння/ Кравченко С.О.,Зайончковський В.М., Будьоний М.М., 

Миргородський Ю.Я., Тернопол В.П., Столбовой А.С., Тараканов С.І.,Дорош 

С.І., Макаров В.М.; заявник та власник патенту Державне підприємство «Завод 

імені В.О. Малишева». – № 2002043580; заявл. 29.04. 2002; опубл. 17.03.2003, 

Бюл. №3. 

Здобувач виконав ескізне опрацювання розміщення блоку шестерень 

механізму зрівноважування сил інерції другого порядку в блоку двигуна.  

24. Деклараційний патент. 56728 A Україна, F02В67/0,4, F01L1/34. 

Двигун внутрішнього згоряння / Кравченко С.О.,Зайончковський В.М., 

Будьоний М.М., Тернопол В.П., Столбовой А.С., Тараканов С.І., Журавель 

О.Д., Заславський Ю.Г., Дорош С.І.; заявники та власники патенту 

Зайончковський В.М., Будьоний М.М., Тернопол В.П., Столбовой А.С., 

Тараканов С.І., Журавель О.Д., Заславський Ю.Г., Кравченко С.О. Дорош С.І. – 

№ 2002086956; заявл. 23.08. 2002; опубл. 15.05.2003, Бюл. №5. 

Здобувач виконав ескізне опрацювання встановлення шестерні 

розподільчого валу механізму регулювання взаємного положення розподільчого і 

колінчастого валів в блоку двигуна. 

25. Деклараційний патент. 2095 Україна, F02В63/06. Блок модуль бурового 

насоса з дизельним приводом/ Кравченко С.О.,Момт Д.І., Чернов В.В.; заявник 

та власник патенту Приватне підприємство «Полюс». – № 20032120; заявл. 

18.02.2003; опубл. 15.10.2003, Бюл. №10. 

Здобувачем запропоновано використання блок - модуля бурового насосу 

виготовленого на базі двигуна 11Д80Б деталі якого зміцнені з використанням 

технології дискретного зміцнення. 

26. Деклараційний патент. 66510 A Україна, F16D3/26. Механічна 

передача/ Кравченко С.О.,Тернопол В.П., Зайончковський В.М., Будьоний 

М.М., Миргородський Ю.Я., Столбовой А.С., Золотов Ю.М., Заславський Ю.Г., 

Тараканов С.І., Рузов В.Озаявник та власник патенту  Терно-пол В.П. – № 

2003076118; заявл. 01.07.2003; опубл. 17.05.2004, Бюл. №5. 

Здобувач виконав ескізне опрацювання валу передачі міцності від двигуна 

до ведучого редуктора. 

27. Деклараційний патент. 72071 A Україна, F02D33/02, F02В39/08, 

F02B23/10. Силова установка / Кравченко С.О., Зайончковський В.М., 

Будьоний М.М., Миргородський Ю.Я., Тернопол В.П., Заславський Ю. Г., 

Столбовой А.С., Рузов В.О., Тараканов С.І.;  заявники та власники патенту  

Зайончковський В.М., Будьоний М.М., Миргородський Ю.Я., Тернопол В.П., 
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Заславський Ю. Г., Столбовой А.С., Кравченко С.О., Рузов В.О., Тараканов С.І.; 

– № 20021210800; заявл. 29.12.2002; опубл. 17.01. 2005, Бюл. №1. 

Здобувачем запропоновано розрахунок параметрів наддувочного повітря 

згідно з цикловою подачею палива. 

28. Пат. 77194 України, F02В67/04, F02В75/06, F16F15/22. Двигун 

внутрішнього згоряння / Кравченко С.О.,  Тернопол В.П., Зайончковський В.М., 

Гриценко Г.Д., Миргородський Ю.Я., Бобов Є.Ф., Столбовой А.С., Седнєвець 

С.В., Білоусова В.С., Дорош С.І., Золотов Ю.М.; заявники та влас-ники патенту 

Тернопол В.П., Зайончковський В.М., Гриценко Г.Д., Миргород-ський Ю.Я., 

Бобов Є.Ф., Столбовой А.С., Седнєвець С.В., Білоусова В.С., Дорош С.І., 

Кравченко С.О., Золотов Ю.М. – № 2004021102; заявл. 16.02.2004; опубл. 

15.09.2005, Бюл. № 9. 

Здобувачем виконано розрахунок механізму урівноваження 4-ритактного 

двигуна. 

29. Пат. 69125U України, F02M 3/00, F02M 7/00. Спосіб роботи газового 

двигуна внутрішнього згоряння / Кравченко С.О., Дяченко В.Гзаявник та 

власник патенту Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» – № u 201110232; заявл. 22.08.2011; опубл. 25.04.2012, 

Бюл. №8. 

Здобувач запропонував подачу водню в циліндр двигуна при спалюванні 

низькоколорійних газів. 

30. Кравченко С.А. Повышение надёжности чугунных коленчатых валов 

двигателей транспортных средств методом дискретного упрочнения / С.А. 

Кравченко, В.Г. Гончаров// Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, 

рішення. 21-22 травня 2009 р.:III Всеукр.науково-техніч. конф.,21-22 трав. 2009 

р.: тези доп. – Первомайськ, 2009. – С. 95-98. 

Здобувачем запропоновано технологію дискретного зміцнення в умовах 

виробництва. 

31. Кравченко С.А.Технологія дискретного зміцнення поверхонь деталей 

машин: переваги, обґрунтування, параметрів та режимів технології / В.М. 

Шеремет, С.О. Кравченко, М.А. Ткачук, Т.О. Васильєва // Інформаційні 

технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров´я: XVIII міжнар.науково-

практич. конф., 12 – 14 трав. 2010 р.: тези доп. – Харків, 2010. – Ч. 1. – С. 261. 

Здобувач обґрунтував технологію дискретного зміцнення робочих 

поверхонь важконавантадених деталей ДВЗ. 

32. Кравченко С.А. Повышение надёжности транспортных 

энергетических установок путём применения новых технологий / И.В. 

Парсаданов, С.А. Кравченко, В.Г.Гончаров, И.Н. Карягин// Сучасні енергетичні 

установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: 

всеукр.науково-практич. конф., 12-14 Жовтня 2011 р.: тези доп. –Херсон, 2011. 

– С. 140-144. 

Здобувач обґрунтував використання технології дискретного зміцнення 

при виконанні ремонту колінчастих валів судових двигунів внутрішнього 

згоряння. 



37 

33. Кравченко С.А. Повышение надёжности работы двигателей 

производства ГП «Завод им. В.А. Малышева» для магистральных тепловозов. / 

В.В. Шпаковский, С.А. Кравченко, А.К.Олейник, И.Н. Карягин // Сучасні 

проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: V Всеукр.науково-техніч. 

конф., 22-23 трав. 2013 р.: тези доп. – Первомайськ, 2013. – С. 265-271. 

Здобувачем проведено дослідження на машинах тертя, виконано аналіз 

отриманих результатів та запропоновано комбіноване використання в вузлах 

тертя технології дискретного зміцнення та мікродугового оксидування. 

34. Кравченко С.А. Повышение надёжности работы пары коленчатый вал 

– вкладыш двигателей типа Д100 путём применения новых технологий / В.В. 

Шпаковский, С.А. Кравченко,  А.К.Олейник, И.Н. Карягин // Сучасні 

енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх 

обслуговування: 4-та Всеукр. науково-практична конференція., 9-11 жовт. 2013 

р.: тези доп. –Херсон, 2013. – С. 168-171. 

Здобував обґрунтував впровадження технології дискретного зміцнення у 

виробництво та ремонт важконавантажених деталей ДВЗ. 

35. Кравченко С.А. Разработка вкладышей двигателей типа Д100 с 

применением комбинированных технологий упрочнения трущихся 

поверхностей / С.А. Кравченко,  А.К. Олейник // Сучасні енергетичні уста-

новки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: 5-та 

всеукр. науково-практич. конф., 01-03 жовт. 2014 р.: тези доп. – Херсон, 2014. – 

С. 72-76. 

Здобувач обґрунтував можливість використання мікродугового 

оксидування при виготовленні вкладишів для двигунів типу Д100. 

36. Кравченко С.А. Дискретно-континуальные методы упрочнения 

поверхностных слоёв тяжелонагруженных элементов машин / В.В. 

Шпаковский, С.О. Кравченко, В.Н. Шеремет, Э.К. Посвятенко, Н.А.Ткачук // 

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров´я: XХII 

Міжнар.науково-практич. конф., 15 – 17 жовт., 2014 р.: тези доп. – Харків, 2014. 

– Ч. 1. – С. 248. 

Здобувачем представлені та теоретично обосновані результати щодо 

вибору режимів комбінованого зміцнення деталей візлів тертя. 

37. Кравченко С.О. Дискретно-контінуальні методи зміцнення деталей 

двигунів і агрегатів для спеціальної техніки / М.А.Ткачук, С.О.Кравченко, 

В.В.Шпаковский, Е.К.Посвятенко, О.І.Шейко// Инженерияповерхности и 

реновацияизделий: XV Междунар. науч.-техн. конференции., 01 – 05 июн., 2015 

г.: тезисыдокл. – Одесская обл., пгт. Затока, 2015. – С. 183-186. 

Здобувачем обґрунтувано використання технології дискретно-

контінуального зміцнення важконавантажених деталей ДВЗ. 

38. Кравченко С.О. Нові методи дискретно-континуального зміцнення 

високонавантажених деталей машин / С.О. Кравченко, В.М. Шеремет, М.А. 

Ткачук, О.В. Веретельник, О.І. Шейко, М.Л. Бєлов // Інформаційні технологгії: 

наука, техніка, технологія, освіта, здоров´я : XХV Міжнар. науково-практич. 

конференція. MicroCAD-2017, 17 – 19 трав. 2017 р.: тези доп. – Харків: НТУ 

«ХПІ». –Ч.I. – С. 190. 
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Здобувач обґрунтував можливість використання нових методів 

дискретно-континуального зміцнення високонавантажених деталей машин. 

39. Кравченко С.А. Повышение надёжности и влияние микродугового 

оксидирования на пару трения коленчатый вал-вкладыш двигателей типа Д100 

и Д80 / А.П. Марченко, С.А. Кравченко, И.Н. Карягин// Сучасні енергетичні 

установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: 8 

Міжнар. науково-практич. конференції, 28-29 верес. 2017 р.: тези доп. – Херсон, 

2017. – С. 271-273. 

Здобувач обґрунтував можливість використання комбінованих 

технологій зміцнення в вузлах тертя при ремонті суднових дизелів. 

АНОТАЦІЇ 

Кравченко С.О. «Забезпечення ресурсу ДВЗ шляхом застосування 

дискретно–контінуального зміцнення робочих поверхонь». – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.05.03 Двигуни та енергетичні установки. – Національний 

технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2018. 

У дисертаційній роботі проведено аналіз роботи вузлів тертя 

кривошипно–шатунного механізму двигунів внутрішнього згоряння в 

експлуатації з якого видно, що основною причиною виходу їх з ладу є 

зношування високо-навантажених пар тертя. Розглянуто існуючі методи 

інженерії робочої поверхні високо-навантажених пар тертя і методи 

підвищення їх надійності та ресурсу. В ході дослідження визначено, що існуючі 

технології зміцнення робочих поверхонь деталей мають ряд суттєвих недоліків, 

які не можна вирішити на увазі особливостей їх технологічних процесів. Як 

один з варіантів усунення цих недоліків, запропоновано, при виготовленні пар 

тертя застосувати комбіноване використання технологій дискретного зміцнення 

шийок колінчастих валів і мікродугового оксидування антифрикційного шару 

сталеалюмінієвих вкладишів АМО1–20. 

Для вирішення цього питання були розроблені фізичні та математичні 

моделі взаємодії поверхонь пар тертя, розроблено концепцію узагальненого 

параметричного моделювання складних механічних систем, методи аналізу 

фізико-механічних процесів запропонованих технологій зміцнення. При 

проведенні розрахунків використовувалися потужності комп'ютерного кластера 

«Політехнік–125» працює в НТУ «ХПІ». 

При розробці обладнання для дискретного зміцнення за основу була взята 

установка «Дискрет–04» розроблена в інституті проблем міцності ім. Г.С. 

Писаренка. В ході роботи установка була істотно допрацьована за участю 

фахівців ДП «Завод ім. В.А. Малишева », ПНДВК фірми « ТАВІ » і здобувача з 

урахуванням розроблених рекомендацій і досвіду роботи по зміцненню деталей 

методом дискретного зміцнення на виробництві. 

Ключові слова: Комбіноване застосування технологій континуального та 

дискретного континуального зміцнення, пари тертя, дискретне зміцнення 

корінних та шатунних шийок колінчастих валів, зміцнення антифрикційного 
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шару сталеалюмінієвих вкладишів із алюмінієвого сплаву АМО20–1 методом 

мікродугового оксидування. 

 

Кравченко С.А. «Обеспечение ресурса ДВС путём применения 

дискретно–континуального упрочнения рабочих поверхностей» - На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени доктора технических наук по 

специальности 05.05.03 – Двигатели и энергетические установки. – 

Национальный технический университет «Харьковский политехнический 

институт», Харьков, 2018. 

В диссертационной работе проведён анализ работы узлов трения 

кривошипно–шатунного механизма двигателей внутреннего сгорания в 

эксплуатации из которого видно, что основной причиной выхода их из стоя 

является износ высоконагруженных пар трения. Рассмотрены существующие 

методы инженерии рабочей поверхности высоконагруженных пар трения и 

методы повышения их надёжности и ресурса. В ходе исследования определено, 

что существующие технологии упрочнения рабочих поверхностей деталей 

имеют ряд существенных недостатков, которые не устраняются в виду 

особенностей их технологических процессов. Как один из вариантов 

устранения этих недостатков предложено при изготовлении узлов трения 

применить комбинированное использование технологий дискретного 

упрочнения шеек коленчатых валов и микродугового оксидирования 

антифрикционного слоя сталеалюминиевых вкладышей АМО1–20. При этом 

были усовершенствованы режимы и технологические приспособления  

технологии дискретного упрочнения, рассмотрены вопросы по условию выбора 

электродных материалов. На основании поведённых исследований технической 

литературы и используя результаты работ института проблем материаловедения 

им. И.М. Францевича НАН Украины был установлен порядок фазового перехода 

элементов катода на поверхность анода (детали) Sn – Cd – Pb – Zn – Al – Ag – Cu – Ni – 

Co – Fe – Mo – W. 

Проведённые исследования  упрочнённых поверхностей с использованием в 

качестве упрочняющего электрода различных легирующих сталей позволили 

определить принцип выбора электрода.  

Для преобразования алюминиевой поверхности сталеалюминиевого 

вкладыша была выбрана технология микродугового оксидирования 

усовершенствованная на кафедре «ДВС» НТУ «ХПИ». В результате 

исследований было установлено, что при разработке предложенной пары 

трения необходимо использовать режимы процесса, которые позволяют 

получить наиболее твёрдую α–Аl2О3 структуру преобразованной поверхности 

на глубину до 100 мкм. 

Исследование процессов взаимодействия двух упрочнённых 

поверхностей проводились с применением различного лабораторного 

оборудования и измерительных приборов. В ходе расчётных исследований 

была определена степень дискретности, то есть, площадь дискретно 
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упрочнённой поверхности. Этот коэффициент составил  75,06,0   от общей 

упрочняемой поверхности. Так же рассчётным путём были выявлены два 

эффекта «Δ–ефект» и «σ–ефект», которые определяют степень контактного 

взаимодействия двух упрочнённых поверхностей. Установлено, что «Δ–ефект» 

проявляется при непосредственном контакте упрочнённых поверхностей. 

Взаимодействие происходит по более твёрдым участкам упрочнённых зон. Это 

способствует снижению коэффициента трения и износа основного материала 

детали. «σ–ефект» проявляется в создании остаточного напряжённого 

состояния твёрдых зон после дискретного упрочнения. При наложении в этой 

зоне рабочих напряжений образуется результирующее напряжённое состояние, 

величина которого значительно меньше по сравнению с уровнем опасных 

значений. 

Для решения этой задачи, также, были разработаны физические и 

математические модели взаимодействия поверхностей пар трения, разработана 

концепция обобщённого параметрического моделирования сложных 

механических систем, методы анализа физико-механических процессов 

предложенных технологий упрочнения. При проведении расчётов 

использовались мощности компьютерного кластера «Политехник–125» 

работающего в НТУ «ХПИ». Основная идея расширенного параметрического 

подхода заключалась в том, что реализованный в распространённых системах 

CAD/CAM/CAE параметрический подход при использовании 

специализированных модулей может быть расширен, при этом ненужно 

создавать специальный язык для описания разработанной математической 

модели. 

При разработке оборудования для дискретного упрочнения за основу 

была взята установка «Дискрет–04» разработанная в институте проблем 

прочности им. Г.С.Писаренко. В ходе работы установка была существенно 

доработана при участии специалистов ГП «Завод им В.А. Малышева», ЧНИПК 

фирмы «ТАВИ» и соискателя с учётом разработанных рекомендаций и опыта 

работы  по упрочнению деталей методом дискретного упрочнения на 

производстве. 

Ключевые слова: Комбинированное применение технологий 

континуального и дискретно-континуального упрочнения, пары трения, 

дискретное упрочнение коренных и шатунных шеек коленчатых валов, 

упрочнение антифрикционного слоя сталеалюминиевых вкладышей из 

алюминиевого сплава АМО20–1 методом микродугового оксидирования. 

Kravchenko S.A. "Ensuring the resource of the DWR by applying discrete-

continual technologies for strengthening the working surfaces" - Manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Technical Sciences in specialty 05.05.03 - 

Engines and power plants. - National Technical University "Kharkov Polytechnic 

Institute", Kharkov, 2018. 

In the dissertation work the analysis of the operation of friction units of the crank-

connecting mechanism of internal combustion engines in operation from which it is 

seen that the main reason for their emergence from standing is the wear of highly 
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loaded friction pairs. Existing methods of engineering the working surface of highly 

stressed friction pairs and methods for increasing their reliability and resource are 

considered. In the course of the study it was determined that existing technologies for 

hardening the working surfaces of parts have a number of significant drawbacks that 

are not eliminated in view of the specifics of their technological processes. As one of 

the options for eliminating these drawbacks, it has been proposed in the manufacture 

of friction pairs to use the combined use of technologies for discrete strengthening of 

the crankshaft necks and microarc oxidation of the antifriction layer of steel-

aluminum inserts AMO1-20. 

To solve this problem, physical and mathematical models for the interaction of 

the surfaces of friction pairs were developed, a concept of generalized parametric 

modeling of complex mechanical systems, methods for analyzing the physical and 

mechanical processes of the proposed hardening techniques was developed. When 

carrying out the calculations, the capacities of the computer cluster Polytechnic-125 

operating in the NTU KhPI were used. 

In the development of equipment for discrete hardening, the "Discrete-04" 

installation developed at the Institute for Durability Problems was taken as a basis. 

G.S. Pisarenko. In the course of the operation, the installation was substantially 

refined with the  participation  of  specialists  from  SE  "Zavod  im.  Malysheva ",  

ChNIIP  of  firm "TAVI" and the competitor taking into account the developed 

recommendations and experience of work on hardening of details by a discrete 

hardening method in production. 

Keywords: Combined application of continuous and discrete-continual 

hardening technologies, friction pairs, discrete hardening of the crankshaft's main and 

crankpins, hardening of the antifriction layer of steel-aluminum liners from the 

aluminum alloy AMO1-20 by microarc oxidation.  



 



 



 



 

 


