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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Сучасний етап розвитку двигунобудування характе-

ризується створенням нових конструкцій двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), 
що забезпечують комплексне покращення техніко-економічних показників, а 
саме, екологічності, паливної економічності, питомої потужності, надійності, 
терміну експлуатації. Водночас суттєво зростає теплове навантаження на пор-
шень, що негативно впливає на показники його параметричної та фізичної на-
дійності. 

Забезпечення фізичної надійності поршнів швидкохідних дизелів є склад-
ною науково-технічною задачею. Її пов’язують з унеможливленням розтріску-
вання кромки камери згоряння (КЗ) поршня при форсуванні двигунів, умови 
експлуатації яких характеризуються частими й суттєвими змінами навантажень 
та роботою матеріалів на межі міцності.  

Вирішення задач теплопровідності з використанням комп’ютерно-
інтегрованих автоматизованих систем дозволяє ще на стадії проектування моде-
лювати стаціонарне та нестаціонарне температурне поле деталей дизеля. Ці дані 
є вихідними для подальшого розрахунку термічних напружень, що виникають на 
стаціонарних режимах та при набросі і скиданні навантаження дизеля. Це дає 
змогу оцінити динаміку зміни цих напружень, ресурсну міцність та довговіч-
ність деталей, внести зміни в їх конструкцію.  

Ефективнiсть процесу проектування в системі автоматичного проектуван-
ня (САПР) оцiнюють кiлькiстю повернень на попереднi його етапи з тих чи ін-
ших пройдених. Відповідно обов’язково також постає задача зменшення часу та 
матеріальних витрат на пошук та доводку нових конструкцій. Розв’язання такої 
задачі передбачає застосування прогресивної концепції гарантованого забезпе-
чення їх ресурсної міцності вже на початкових етапах ресурсного проектування. 
Для САПР ДВЗ застосування означеної концепції дає змогу створювати завідомо 
надійні конструкції з мінімально обґрунтованим запасом міцності.  

Визначення часу до руйнування кромки КЗ поршнів проводиться на основі 
визначення накопичених пошкоджень утоми і повзучості матеріалу. Достовір-
ність отриманих результатів значною мірою залежить від автентичності прийня-
тих граничних умов (ГУ) задачі теплопровідності. При цьому складність моде-
лювання процесу теплообміну та втрати міцності поршня суперечить вимогам 
прискореного отримання рішень. Саме тому розв’язання поставлених завдань 
потребує використання обґрунтованого рівня спрощень математичних моделей, 
що застосовуються на початкових етапах проектування поршнів. Виконання ви-
мог концепції гарантованого забезпечення ресурсної міцності, потребує застосу-
вання нових математичних моделей аналізу та на їх основі вдосконалення марш-
рутів проектування поршня, що є актуальною науково-практичною задачею. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота ви-
конана на кафедрі двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ» у рамках держ-
бюджетних тем МОН України: «Розробка наукових основ доводки конструкцій і 
систем високофорсованих вітчизняних дизелів для забезпечення їх високих тех-
ніко-економічних показників» (ДР № 0115U000511), «Розробка технічних рі-
шень із забезпечення екологізації, енергозбереження та ресурсу транспортних і 
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стаціонарних поршневих двигунів» (ДР № 0115U000525), у яких здобувач була 
виконавцем окремих розділів. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є забезпечення 
ресурсної міцності поршнів на стадії проектування шляхом обґрунтовано спро-
щених математичних моделей їх температурного та термонапруженого стану в 
перехідних процесах дизеля. 

Для досягнення поставленої мети в роботі визначено такі основні задачі: 
1. Аналіз сучасного стану методів, моделей і методик прогнозування тем-

пературного та термонапруженого стану поршня дизеля та ресурсної міцності 
його кромки камери згоряння.  

2. Розрахунково-експериментальне визначення температур та термічних 
напружень поршня в перехідних процесах роботи швидкохідного дизеля. 

3. Розробка комплексу математичних моделей температурного та термо-
напруженого стану поршня. 

4. Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності САПР та забез-
печення ресурсної міцності поршня. 

Об’єкт дослідження – процеси прогріву, охолодження та втрати міцності 
поршнів в умовах нестаціонарних навантажень швидкохідних дизелів. 

Предмет дослідження – вплив температурного та термонапруженого ста-
ну поршнів швидкохідних дизелів на їх ресурсну міцність. 

Методи дослідження. Дисертаційна робота базується на фундаментальних 
положеннях теорій двигунів внутрішнього згоряння, теплообміну, міцності. Ме-
тоди експериментального дослідження використовувалися для ідентифікації 
граничних умов задачі теплопровідності поршня в перехідних процесах дизеля. 
Уточнення функцій керування граничних умов нестаціонарної задачі теплопро-
відності отримано з використанням методу найменших квадратів. При моделю-
ванні температурного та термонапруженого стану поршня в стаціонарній та не-
стаціонарній постановках використано метод скінчених елементів. Прогнозу-
вання ресурсної міцності поршня та визначення термонапруженості кромки ка-
мери згоряння проводилося розрахунково-експериментальним методом з вико-
ристанням теорії зміцнення при повзучості, рівняння Поспішила та енергетично-
го критерію Сосніна. 

Наукова новизна отриманих результатів.  
1. Вперше для зони поршневих кілець отримано залежності зміни ГУ 3-го 

роду задачі теплопровідності поршня в перехідних процесах роботи дизеля в об-
ласті його експлуатаційних навантажень, що дозволило визначити нестаціонар-
ний температурний стан поршня. 

2. Вперше встановлено вплив запізнення в часі ступінчастої зміни ГУ 3-го 
роду задачі теплопровідності поршня відносно початку перехідного процесу ди-
зеля на відносну ресурсну міцність кромки камери згоряння поршня, що дозво-
лило скоротити час проектування на початкових його етапах. 

3. Уточнено вплив спрощення граничних умов задачі теплопровідності в 
характерних зонах поршня на розрахунковий температурний та термонапружений 
стан поршня на усталених режимах та в перехідних процесах дизеля, що дозволи-
ло скоротити час ідентифікації моделей. 
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Практичне значення отриманих результатів для енергетичної машино-
будівної галузі полягає у наступному: 

1. Розроблено уточнену та спрощену математичні моделі температурного 
та термонапруженого стану поршня в перехідних процесах дизеля, які відпові-
дають концепції гарантованого забезпечення ресурсної міцності кромки КЗ. 

2. При довільному спрощенні граничних умов достовірність отриманого 
результату запропоновано встановлювати за показником відносного розрахун-
кового збільшення ресурсу, що гарантує забезпечення ресурсної міцності конс-
трукції на початкових етапах проектування  

3. Отримано експериментальні дані щодо зміни температурного стану ха-
рактерних зон поршня для визначальних перехідних процесів дизеля 4ЧН12/14, 
що дає змогу визначити функції керування ГУ 3-го роду задачі теплопровіднос-
ті. 

4. Розроблено рекомендації, методику та алгоритм моделювання в САПР 
стаціонарних та нестаціонарних температур і термічних навантажень поршня 
при спрощенні ГУ задачі теплопровідності за умови дотримання концепції гара-
нтованого забезпечення ресурсної міцності кромки КЗ. 

5. Одержано 2 патенти України (№ 77208, № 101544 ) на корисну модель 
поршнів з порожнинами масляного охолодження. 

Зазначені результати впроваджені в Інституті проблем машинобудування 
ім. А.М. Підгорного НАН України, а також у практиці наукових досліджень та у 
навчальному процесі кафедри двигунів внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ». 

Особистий внесок здобувача. Всі основні положення дисертації, які ви-
носяться на захист, належать особисто здобувачу, серед них: визначення впливу 
спрощення ГУ на температурний та термонапружений стан поршня на устале-
ному режимі та в перехідному процесі дизеля; удосконалення моделі граничних 
умов 3-го роду нестаціонарної теплопровідності поршня з урахуванням функцій 
керування; визначення температурного та термонапруженого стану поршнів з 
використанням нових функцій керування; проведення комплексу чисельних до-
сліджень щодо впливу виду функцій керування на ресурсну міцність кромки ка-
мери згоряння поршнів форсованих швидкохідних дизелів з урахуванням пере-
хідних процесів дизеля; розробка програми та методики експериментального 
дослідження. Здобувач також брала участь у підготовці та проведенні експери-
ментального дослідження температурного стану поршня дизеля 4ЧН12/14, роз-
робці та патентуванні нових конструкцій поршнів з порожнинами масляного 
охолодження. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати ди-
сертаційного дослідження доповідалися на: Міжнародних науково-практичних 
конференціях: «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здо-
ров’я» (м. Харків, 2014 – 2018); News of  Science and Education / Sheffield, S 
Yorkshire, England-2014; Міжнародних конгресах двигунобудівників (с. Коблеве, 
2015, 2018); Ogólnopolskie Sympozjum  Naukowe Motoryzacyjne Problemy 
Ochrony Środowiska (Polska, Warszawa, 2017, 2018). 

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 16 наукових працях, 
з них: 7 статей у наукових фахових виданнях України (6 – у виданнях, включе-
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них до міжнародних наукометричних баз); 1 – у закордонному періодичному 
фаховому виданні; 2 патенти України на корисну модель; 6 тез доповідей. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація складається з анотації двома 
мовами, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, до-
датків. Загальний обсяг дисертації становить 153 сторінки; з них 53 рисунка за 
текстом та 11 рисунків на 10 окремих сторінках; 23 таблиці за текстом та 4 таб-
лиці на 2 окремих сторінках; список використаних джерел з 98 найменувань на 
12 сторінках; 4 додатки на 12 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
Вступ розкриває стан та сутність проблеми, актуальність теми роботи. 

Сформульовано мету та задачі дослідження, визначено шляхи їх вирішення. На-
ведено наукову новизну та практичну цінність результатів роботи, особистий 
внесок здобувача та дані щодо апробації результатів дисертації. 

У першому розділі подано аналіз літератури щодо проблем моделювання 
термонапруженого стану поршня та забезпечення його ресурсної міцності з ура-
хуванням перехідних процесів роботи швидкохідних дизелів. Зазначено, що змі-
на режимів роботи двигуна та частота цих змін визначає час до розтріскування 
кромки камери згоряння.  

Проблемі визначення термонапруженого стану поршня та забезпеченню 
фізичної надійності його конструкції приділяється значна увага, зокрема в робо-
тах Ф. І. Абрамчука, О. В. Білогуба, Г. Вошні, В. Г. Заренбіна, Р. З. Кавтарадзе, 
А. К. Костіна, А. М. Лєвтєрова, В. О. Пильова, Б. Поспішила, М. К. Рязанцева, О. 
В. Сосніна, Б. С. Стефановського, В. Т. Трощенка, М. Д. Чайнова, А. Ф. Шехов-
цова. Означені дослідження також проводяться фірмами AVL, DFCDIESEL, 
KolbenSCHMIT, MAHLE. 

Основним напрямом наукового пошуку при цьому є реалізація концепції 
гарантованого забезпечення ресурсу, особливо на початкових етапах проекту-
вання. Значної складності задача набуває внаслідок вимоги роботи матеріалів на 
межі міцності. При цьому визначення ресурсної міцності, особливо термонаван-
таженої зони поршня, потребує інформації щодо утоми та повзучості матеріалу в 
перехідних процесах двигуна та, відповідно, урахування певної моделі його екс-
плуатації 

 

,
 

(1) 

 
де dfs – сукупна величина накопичених пошкоджень від утоми й повзучості за 
призначений термін експлуатації; N0 – кількість перехідних процесів теплового 
навантаження поршня в прийнятій моделі експлуатації двигуна; N1 – кількість 
циклів навантаження поршня, відповідних i-му перехідному процесу; Nfj

(i)– кіль-
кість циклів до втрати міцності, викликаних утомою в умовах одиничного пере-
хідного процесу; Uj

(i)– енергія розсіювання при повзучості, що викликана одини-
чним j-им циклом навантаження; U* – критична величина енергії розсіювання 
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при повзучості. 
Існують декілька варіантів визначення ресурсної міцності конструкції. Во-

ни націлені на скорочення часу отримання результату в автоматизованих систе-
мах. При цьому довільна математична модель μх, що застосовується, оперує вхі-
дними (x), внутрішніми (y), зовнішніми (Ξ) та вихідними (f) параметрами. При 
цьому під x розуміють сукупність геометричних параметрів поршня, під y – осо-
бливості розрахункової моделі, під Ξ={ξ1, ξ2…ξN0} – нестаціонарну модель екс-
плуатації двигуна певного призначення, а за вихідні параметри f на різних ета-
пах проектування приймають температурний стан конструкції, термонапруже-
ний її стан або величину накопичених пошкоджень dfs. 

Допустимі спрощення х і у розглянуті в дослідженні Аріана Расула. Щодо 
моделі експлуатації їм запропоновано розглядати один найбільш важкий перехі-
дний процес ξ1 з рекомендованою кількістю повторних циклів N1. Тоді вираз (1) 
може бути спрощеним до вигляду 

 

.
 

(2) 

 
Суттєве скорочення часу проектування при цьому досягається поєднанням 

моделі (2) з прогресивним підходом проф. Білогуба О.В., що полягає в порів-
нянні критерію якості поршня, який проектується, з даними для надійно працю-
ючого аналога. 

Подальше удосконалення методик проектування щодо забезпечення фізи-
чної надійності кромок КЗ пов’язано з визначенням та можливим спрощенням 
граничних умов стаціонарної та нестаціонарної задач теплопровідності поршня в 
перехідних процесах дизеля.  

На рис.1 наведена схема можливих варіантів вхідних даних для встанов-
лення значення певного критерію якості поршня f.  

 
Особливості моделі експлуатації 

Повна модель 
 експлуатації  

Ξ={ξ1, ξ2…ξN0} 
 

Економічна модель експлуатації, 
що містить скорочений набір 

представницьких 
перехідних процесів 
{ξ1, ξ2…ξK0}, K0< N0 

Найбільш важкий 
експлуатаційний 

перехідний процес ξ1 

Граничні умови стаціонарної задачі теплопровідності 
Уточнені ГУ  Спрощені ГУ 

Функції керування ГУ нестаціонарної задачі теплопровідності 
Плавна функція  Ступенева функція 

Рисунок 1 – Варіанти завдання вхідних даних в системі аналізу ресурсної міцно-
сті поршня 

 
Спочатку приймаються спрощені варіанти вхідних даних, а їх уточнення 

здійснюється у випадку втрати достовірності результату та порушення концепції 
гарантованого забезпечення ресурсу на початкових етапах проектування. При 
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цьому підвищення ефективності проектних робіт слід очікувати на основі скоро-
чення маршрутів проектування, часу розрахунків та зменшення питомої ваги 
експериментальних робіт. 

Таким чином, визначення температурного та термонапруженого стану по-
ршня в перехідних процесах дизеля та забезпечення його ресурсної міцності ви-
магає спрощень математичних моделей на початкових етапах проектування. На 
основі виконаного аналізу стану питання визначено напрям і методи дослідження, пос-
тавлено мету та основні задачі, які необхідно вирішити. 

У другому розділі розглянуто загальні положення методів і методик дос-
лідження температурного та термонапруженого стану поршня, визначення 
спрощень ГУ при моделюванні стаціонарних режимів та нестаціонарних проце-
сів навантаження двигуна, прогнозування ресурсної міцності кромки КЗ на по-
чаткових етапах проектування поршня. 

Для моделювання стаціонарного та нестаціонарного температурного стану 
поршня на основі систем диференційних рівнянь теплопровідності необхідно 
володіти інформацією відповідно до ГУ 3-го роду та функцій керування Фα(τ) і 
Фt(τ).  

 

−𝜆𝜆 ∙ �𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
�
𝜕𝜕

= 𝛼𝛼 ∙ (𝑡𝑡ст − 𝑡𝑡ос); (3) 
 

−𝜆𝜆 �𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
� = 𝛼𝛼Φ𝛼𝛼(𝜏𝜏) ∙ �𝑡𝑡ст − 𝑡𝑡осΦ𝜕𝜕(𝜏𝜏)�, (4) 

 
де t – температурний стан об’єкта дослідження; λ – теплопровідність матеріалу; 
tст– температура стінки поршня; α – коефіцієнт тепловіддачі; tос – температура 
оточуючого середовища. 

При визначенні температурного стану поршня обрано варіант симетрично-
го завдання ГУ 3-го роду. Чисельне дослідження виконано щодо поршня дизеля 
4ЧН12/14. Розглянуто варіант моделі завдання ГУ, для якої поверхню поршня 
поділено на 4 зони та додатково на 24 ділянки (рис.2).  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Схема завдання ГУ по поверхні поршня: 
а – нумерація зон поршня; б – нумерація ділянок поршня 
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Розглянуто спрощення ГУ в зоні поршневих кілець (ПК) на стаціонарних 
режимах роботи двигуна. Означені спрощення прийняті для ділянки кожного 
окремого кільця та для варіантів сумісного спрощення по ділянках декількох кі-
лець. Встановлено, що для ділянок кілець, окрім першого, ГУ можна задавати 
незалежно від експлуатаційного режиму без втрати достовірності ресурсної міц-
ності конструкції за критерієм (1). 

Для моделювання перехідних процесів часто за найпростіший вигляд фун-
кції керування приймають одноступінчастий варіант миттєвої зміни стаціонар-
них ГУ в момент зміни навантаження двигуна. В розділі здійснено перевірку 
відповідності використання таких функцій по ділянкам зон І, ІІ, ІІІ (рис. 2, а) 
щодо дотримання концепції гарантованого забезпечення ресурсу. 

На рис. 3 наведені приклади розрахункових значень нестаціонарних тем-
ператур та термічних напружень в зоні кромки КЗ (точка 1 на рис. 2, а). Тут ва-
ріант 1 відповідає значенням ГУ та видам функцій керування за методикою Лєв-
терова А.М. у всіх зонах; варіант 2 – в зоні І та ІІ плавна зміна функцій керуван-
ня, а в зоні ІІІ – ступінчаста зміна функцій керування; варіант 3 – в зоні І та ІІ 
плавна зміна функцій керування, на ділянках 15 та 16 (рис. 2, б) ГУ є незмінни-
ми і відповідають даним номінального режиму; 4 варіант – в зоні І та ІІ ступін-
часта зміна функцій керування, в зоні ІІІ плавна зміна функцій керування; варі-
ант 5 –  в зоні І та ІІ ступінчаста зміна функцій керування, на ділянках 15 та 16 
ГУ є незмінними і відповідають даним холостого ходу. 

 

 
а) 

 
б) 

 

Рисунок 3 – Температурний (а) та термонапружений (б) стан кромки КЗ по-
ршня 

 
Встановлені такі припустимі спрощення ГУ: в зоні І і ІІ припустимим є за-

стосування ступінчастого виду зміни функцій керування, а в зоні ІІІ на ділянках 
першого ПК – плавного. Дійсний вид функцій керування Фt(τ) для зони ІІІ пор-
шня за моделлю експлуатації двигуна Ξ потребує експериментального визна-
чення. 

При довільному спрощенні ГУ достовірність отриманого результату в ме-
жах концепції гарантованого забезпечення ресурсу пропонується встановлювати 
за показником відносного розрахункового збільшення ресурсу 

 
ϕ = 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓З 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓Д⁄ > 1, (5) 
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де dfsЗ – значення величини накопичених пошкоджень при використанні припус-
тимого спрощення ГУ; dfsД –значення величини накопичених пошкоджень в зоні 
кромки КЗ поршня при використанні дійсних ГУ. 

Визначення ϕ в (5) запропоновано здійснювати на основі використання 
моделі (2), де відповідність між результатами лінійного розрахунку термічних 
напружень і дійсними напруженнями визначають на основі узагальненого прин-
ципу Нейбера з урахуванням рівняння Морроу; кількість циклів втрати міцності 
за утомою Nfj

(i) встановлюють на основі амплітуди термічних напружень за рів-
нянням Поспішила; кількість циклів втрати міцності внаслідок повзучості та ре-
лаксації напружень визначають на основі критичної енергії розсіювання Сосні-
на. Розрахунки значень ϕ здійснено з використанням програмного комплексу 
«Ресурс» НТУ «ХПІ». 

Третій розділ описує програму, методику та основні результати експери-
ментального дослідження щодо визначення температурного стану в контрольних 
зонах поршня в перехідних процесах дизеля, а також ідентифікації виду функцій 
керування для прогнозування ресурсної міцності поршня на початкових етапах 
його проектування. 

Експериментальне дослідження проводилося для поршня дизеля 
4ЧН12/14. Матеріал поршня – алюмінієвий сплав АК12М2МгН. Для визначення 
температурного стану поршень другого циліндра був оснащений хромель-
алюмелевими термопарами, зокрема в точках 1, 2, 3 (рис. 2, а). Виконано підго-
товку експериментального стенду та вимірювальних приладів для проведення 
експерименту. 

Режими роботи двигуна для проведення експериментального дослідження 
обиралися з урахуванням програми випробувань циклу European Transient Cycle 
(ETC) правила ЕЭК ООН № 49. Серед перехідних процесів були режими з мак-
симальною і мінімальною частотами обертання колінчастого валу та максималь-
ним і мінімальним навантаженнями.  

 
Таблиця 1 – Програма експерименту дизеля 4ЧН12/14 

№ перехід-
ного процесу 

Режим 1 Режим 2 Час перехі-
дного про-

цесу, с n,хв-1 Мкр, 
Нм 

Pт, 
кг n,хв-1 Мкр, 

Нм 
Pт, 
кг 

1 1200 7 1 1200 377 54 32 
2 1200 377 54 1200 7 1 29 
3 1500 7 1 1500 421 60 31 
4 1500 421 60 1800 7 1 15 
5 1800 7 1 1500 421 60 17 
6 1500 421 60 1500 7 1 20 
7 1500 7 1 1800 400 57 17 
8 1800 400 57 1500 7 1 18 
9 1800 7 1 1800 400 57 14 
10 1800 400 57 1200 7 1 19 
11 1200 7 1 1800 400 57 22 
12 1800 400 57 1800 7 1 11 
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Було визначено 12 перехідних процесів роботи, на яких проводилося ви-

значення температур. Час перехідного процесу встановлювався мінімально мо-
жливий. Програму експерименту наведено у табл. 1. 

За результатами експерименту були отримані значення температури в кон-
трольних зонах поршня та здійснено ідентифікацію функцій керування Фt(τ) для 
першого та другого ПК. Похибка проведеної ідентифікації не перевищує 7% в 
порівнянні з отриманими експериментальними даними. Графічний вид функцій 
отримано для кожного перехідного процесу. Приклади функцій керування при 
набросі та скиданні навантаження представлені на рис. 4, 5. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4 – Значення функцій керування: 
а – перехідний процес №5; б – перехідний процес №4 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 5 – Значення функцій керування: 
а – перехідний процес №11; б – перехідний процес №10 

 
Отримані за результатами експериментів функції керування було опрацьо-

вано методом найменших квадратів, що дозволило встановити математичний 
вигляд функцій, єдиних для досліджуваного діапазону перехідних процесів Ξ 

 
Ф𝜕𝜕(𝜏𝜏) = 𝐴𝐴𝜏𝜏3 + 𝐵𝐵𝜏𝜏2 + 𝐶𝐶𝜏𝜏 + 𝐷𝐷, (6) 

 
де τ – поточне значення часу перехідного процесу; A, B, C, D – коефіцієнти фун-
кції керування.  

Коефіцієнти функції керування для режимів набросу та скидання наванта-
ження представлені у табл. 2. При застосуванні функцій керування температур-
ний стан поршня на початку та в кінці перехідного процесу повинен відповідати 
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даним стаціонарних режимів, що обмежують цей перехідний процес. З викорис-
танням отриманих математичних виразів було визначено температурний стан 
контрольних зон поршня в перехідних процесах дизеля. Результати розрахунків 
наведені на рис. 6, 7. Тут суцільною лінією позначені результати експерименту, 
а пунктирною – отримані за допомогою використання функції (6). 

 
Таблиця 2 – Коефіцієнти функції керування Фt(τ) 

Коефіцієнти наброс навантаження cкидання навантаження 
І ПК ІІ ПК І ПК ІІ ПК 

A 1x10-8 3x10-8 -3x10-8 -4x10-8 
B -6x10-6 -1x10-5 1x10-5 1x10-5 
C 0,0010 0,0017 -0,0019 0,0021 
D 0,9055 0,8947 1,1157 1,1104 

 
Отримані результати при використанні означених функцій керування по-

казали допустимі значення температур з абсолютною похибкою на рівні 5-7ºС. 
Це свідчить про можливість використання уточнених функцій керування для 
усіх розглянутих перехідних процесів. 

 

  
а) б) 

Рисунок 6 – Температурний стан контрольних зон поршня: 
а – перехідний процес №5; б – перехідний процес №4 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 7 – Температурний стан контрольних зон поршня: 
а – перехідний процес №11; б – перехідний процес №10 

 
При цьому встановлено, що в процесі набросу навантаження розрахункові 

значення температур не відстають від експериментальних, а в процесі скидання 
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– не випереджають останніх. Це свідчить про відсутність порушення концепції 
гарантованого забезпечення ресурсу конструкції на стадії ідентифікації функцій 
керування. 

Четвертий розділ присвячений синтезу спрощеного виду функцій керу-
вання для прогнозування ресурсної міцності поршня на початкових етапах його 
проектування, розробці рекомендацій щодо підвищення ефективності САПР, 
розробці нових конструкцій поршнів. 

Виконано порівняння термонапруженого стану поршня в зоні кромки КЗ 
при використанні запропонованих функцій керування зміни ГУ в зонах першого 
і другого ПК та миттєвої одноступінчастої зміни ГУ в усіх зонах поршня. Ре-
зультати моделювання перехідного процесу з режиму холостого ходу на режим 
максимального навантаження (див. процес №11 , табл. 1) подано на рис. 8. Су-
цільною лінією показані розрахунки, що проведені з використанням нового виду 
зміни функцій керування, поданого в табл. 2,  пунктирною лінією – за допомо-
гою ступінчастого виду зміни функцій керування завдання ГУ. 

 

  
а) б) 

Рисунок 8 – Характер зміни температур (а) та термічних напружень (б) для 
зони кромки КЗ поршня в перехідному процесі накидання навантаження дизеля  

 
Отримані результати свідчать, що при використанні ступінчастого виду 

зміни ГУ розрахункове значення тривалості процесу прогріву менше, ніж за іде-
нтифікованою в роботі залежністю (6). Однак, максимальні розрахункові зна-
чення термічних напружень при ступінчастій зміні ГУ є заниженими. Таким чи-
ном мають місце різнонаправлені зміни температур і термічних напружень. Вка-
зана неоднозначність зміни таких критеріїв якості як температурний та термо-
напружений стан конструкції засвідчує, що при врахуванні перехідних процесів 
дизеля за критерій якості необхідно приймати критерій ресурсної міцності (2). 
При цьому встановлено, що показник відносного розрахункового збільшення 
ресурсу (5) має значення менше 1. Це означає, що розглянуте спрощення ГУ є 
неприпустимим та порушує концепцію гарантованого забезпечення ресурсу. 

З іншого боку, пошук та використання плавних функцій керування вигля-
ду (6) суттєво ускладнює маршрут та збільшує час проектування. Тому з ураху-
ванням аналізу результатів, отриманих в розділах 2 і 3 на основі фізичних явищ 
зміни температурного стану поршня в різних його зонах здійснено пошук таких 
одноступінчастих функцій керування Фt(τ), використання яких не порушує кон-
цепцію гарантованого забезпечення ресурсу. 

Розглянуто декілька варіантів ступінчастої зміни ГУ Фt(τ) із запізненням в 
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часі τ відносно початку перехідного процесу. Їх нумерацію наведено в табл. 3.  
 

Таблиця 3 – Варіанти одноступінчастої зміни ГУ 
Варіант функцій 
керування Фt(τ) 

Запізнення в 
часі τ, с 

1 0 
2 5 
3 6 
4 10 
5 17 
6 20 
7 22 
8 30 

 
Приклад впливу виду ГУ на температурний та термонапружений стан 

кромки КЗ поршня подано на рис. 9. Тут суцільною лінією з маркером позначено 
температурний та термонапружений стан кромки КЗ поршня при використанні 
нового уточненого виду функцій керування (6), а дані за варіантами запізнень 
одноступінчастого виду ГУ відповідають даним табл. 3.  

 

  
а) б) 

Рисунок 9 – Температурний (а) та термонапружений (б) стан кромки КЗ  
поршня в процесі набросу навантаження при Nл = 24 кВт/л 

 
Відповідні результати визначення показника відносного розрахункового 

збільшення ресурсу представлено на рис. 10. Встановлено, що запізнення у часі 
одноступінчастої зміни ГУ в зоні ПК відносно дійсного початку перехідного 
процесу на 18-22 с дозволяє здійснювати аналіз конструкцій в межах концепції 
гарантованого забезпечення ресурсу на початкових етапах проектування порш-
ня. 

Таким чином, доведена можливість спрощень ГУ нестаціонарної задачі 
теплопровідності. На цій основі розроблено нові рекомендації, методику та ско-
рочений маршрут проектування поршня в САПР. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 10 – Відносний розрахунковий ресурс кромки КЗ  
поршня дизеля 4ЧН12/14:  

а – при Nл = 12кВт/л; б – при Nл = 24кВт/л; 
 

Виконано порівняння базової конструкції поршня з новою, що має регу-
льоване масляне охолодження (патент України № 77208) та вставку в масляній 
порожнині (патент України № 101544). Ці конструктивні рішення зменшують 
теплоперепад в зоні кромки камери згоряння при зміні навантаження двигуна та 
теплоперепад між кромкою КЗ та зоною ПК для сукупності експлуатаційних ре-
жимів. Отримані результати наведено в табл. 4. 

 
Таблиця 4 – Показник відносного ресурсу поршня 

дизеля 4ЧН12/14 при Nл = 24кВт/л 

Модель пор-
шня 

Показник ϕ 
Дійсна  

функція керування 
Спрощена одноступінча-

ста функція керування 
Базова 1 1 
Нова  1,5 1,8 

 
Дані розрахунків свідчать про правомірність використання запропонованої 

методики спрощення виду завдання ГУ 3-го роду задачі теплопровідності та 
ефективності процесу ресурсного проектування на початкових етапах.  

Отримані результати дозволили розробити маршрут проектування, з якого 
виключено етап експериментального дослідження. При цьому кількість розра-
хунків і відповідно час на їх виконання зменшується в 5-10 разів. 

Таким чином показано, що отримані результати, надані рекомендації, роз-
роблені моделі та методики дозволяють здійснювати прогнозування теплонап-
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руженості поршнів двигунів внутрішнього згоряння при використанні скороче-
ного маршруту проектування в САПР без порушення концепції гарантованого 
забезпечення ресурсу. 

У додатках наведено акти впровадження у практиці наукових досліджень 
Інституту проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України та НТУ 
«ХПІ», а також в навчальному процесі кафедри двигунів внутрішнього згоряння 
НТУ «ХПІ». 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі сформульовано та вирішено науково-практичну 

задачу по забезпеченню ресурсної міцності поршнів на стадії проектування 
шляхом обґрунтовано спрощених математичних моделей їх температурного та 
термонапруженого стану в перехідних процесах дизеля. Виконане дослідження 
дозволило отримати такі результати: 

1. Здійснено аналіз сучасного стану методів, моделей і методик прогнозу-
вання температурного та термонапруженого стану поршня та ресурсної міцності 
його кромки КЗ, проаналізовано вплив множини факторів на дійсний і розрахун-
ковий ресурс поршня. Встановлено, що моделювання температурного стану по-
ршня в перехідних процесах дизеля є необхідним при визначенні його ресурсної 
міцності. Для цього застосовують нестаціонарні моделі експлуатації, що мають 
мінімальну кількість перехідних процесів. Використання ГУ в перехідних про-
цесах дизеля повинно включати функції керування, що враховують час перехід-
ного процесу. Уточнено припустимі спрощення та зони завдання ГУ задачі теп-
лопровідності поршня на стаціонарних режимах та в перехідних процесах дизе-
ля. Рекомендовано використання спрощених ГУ для скорочення часу проекту-
вання без порушення концепції гарантованого забезпечення ресурсу кромки КЗ 
на початкових етапах застосування САПР. 

2. Проведене розрахунково-експериментальне дослідження температур та 
термічних напружень поршня в перехідних процесах дизеля 4ЧН12/14, дозволи-
ло встановити функції керування ГУ. Програма експериментального досліджен-
ня складає 12 перехідних процесів. Кількість перехідних процесів та режими, що 
їх обмежують, визначено виходячи з нестаціонарної моделі експлуатації та да-
них програми випробувань ЕТС. Проведено ідентифікацію температурного ста-
ну поршня в перехідних процесах дизеля. Похибка отриманих результатів не пе-
ревищує 7% в порівнянні з отриманими експериментальними даними.  

3. Розроблено комплекс математичних моделей температурного та термо-
напруженого стану поршня. Встановлено залежності функцій керування ГУ 3-го 
роду для ділянок першого та другого ПК при визначенні температурного стану 
поршня в перехідних процесах дизеля. Залежності є відмінними для умов набро-
су та скидання навантаження. На їх основі визначено температурний стан порш-
ня в перехідних процесах дизеля. Отримані результати при використанні озна-
чених функцій керування мають абсолютну похибку на рівні 5-7ºС. При довіль-
ному спрощенні граничних умов достовірність отриманого результату запропо-
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новано встановлювати за показником відносного розрахункового збільшення 
ресурсу. Для виконання концепції гарантованого забезпечення ресурсної міцно-
сті значення показника повинно бути більше 1. 

4. Розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності САПР, а саме 
алгоритм та методику моделювання стаціонарних та нестаціонарних наванта-
жень та забезпечення ресурсної міцності поршня при спрощені граничних умов 
задачі теплопровідності.  

Виявлено вплив запізнення в часі ступінчастої зміни граничних умов 3-го 
роду задачі теплопровідності поршня в перехідному процесі дизеля на відносну 
ресурсну міцність кромки камери згоряння. Встановлено, що для поршня дизеля 
4ЧН12/14 запізнення у часі одноступінчастої зміни ГУ в зоні ПК відносно дійс-
ного початку перехідного процесу на 18-22 с дозволяє здійснювати аналіз конс-
трукції в межах концепції гарантованого забезпечення ресурсу. Застосування 
означеної методики дозволяє виключити етап експериментального дослідження 
та скоротити кількість розрахунків і час виконання ресурсного проектування в 5-
10 разів.  

5. На основі розроблених рекомендацій здійснено апробацію нової мето-
дики аналізу ресурсної міцності поршня для запропонованих нових конструкцій 
поршнів з порожнинами масляного охолодження, на які одержано патенти на 
корисні моделі України №77208 та №101544. Відносно базової конструкції пор-
шня одержано зростання ресурсної міцності кромки КЗ у 1,5-1,8 раз.  

Результати дисертаційної роботи впроваджені у практиці наукових дослі-
джень Інституту проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України 
та НТУ «ХПІ», а також в навчальному процесі кафедри двигунів внутрішнього 
згоряння НТУ «ХПІ». 
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Piston in Diesel Engines with using Computer Aided Design / V. Pylyov, Rasoul Ary-
an, I. Nesterenko // Industrial Technology and Engineering. – 2015. – № 2. – С. 21–
28.  

Здобувач здійснила розрахунок температурного стану поршнів згідно за-
пропонованого маршруту аналізу термонапруженого стану поршня. 

9. Пат. 77208 Україна, МПК F02F 3/00. Поршень для двигуна внутрішньо-
го згоряння / Пильов В. О., Коваленко В. Т., Мордвінцева (Нестеренко) І. О., 
Матвєєнко В. В., Клименко О. М.; заявник та власник патенту Національний те-
хнічний університет «Харківський політехнічний інститут». – № U201206071; 
заявл. 21.05.12; опубл. 11.02.13, Бюл. № 3. 

Здобувач брала участь у розробці запропонованої конструкції. 
10. Пат. 101544 Україна, МПК F02F 3/16. Поршень для двигуна внутріш-

нього згоряння / Пильов В. О., Мордвінцева (Нестеренко) І. О., Федоров А. Ю., 
Хижняк В. О.; заявник та власник патенту Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут». – № U201414178; заявл. 30.12.14; опубл. 
25.09.15, Бюл. № 18. 

Здобувач брала участь у розробці запропонованої конструкції. 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=gsZuHSQAAAAJ&btnA=1&citation_for_view=gsZuHSQAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
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11. Мордвінцева (Нестеренко) І. О. Чисельне моделювання температурно-
напруженого стану поршня при нестаціонарних навантаженнях / І. О. Нестерен-
ко, В. О. Пильов // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, 
здоров’я : тези доп. ХXІІ міжнар. наук.-практ. конф. (MicroCAD-2014), 15-
17жовтня 2014 р. : у 4 ч. / Нац. техн. ун–т «ХПІ», Мішкольцький ун–т, Магдебу-
рзький ун–т, Петрошанський ун–т, Познанська політехніка. – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2014. – Ч. 1. – С. 233. 

Здобувач виконала розрахунки температурного стану поршня та проана-
лізувала вплив результатів на ресурсну міцність. 

12. Мордвінцева (Нестеренко) І. О. Спрощення математичної моделі тем-
пературного стану поршня при нестаціонарних навантаженнях / І. О. Нестерен-
ко, В. О. Пильов // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, 
здоров’я : тези доп. ХXІІІ міжнар. наук.-практ. конф. ( MicroCAD-2015), 20-22 
жовтня 2015 р. : у 4 ч. / Нац. техн. ун–т «ХПІ», Мішкольцький ун–т, Магдебур-
зький ун–т, Петрошанський ун–т, Познанська політехніка. – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2015. – Ч. 1. – С. 202.  

Здобувач брала участь в розробці моделі зміни граничних умов та викона-
ла розрахунки. 

13. Мордвінцева (Нестеренко) І. О. Розрахунково-експериментальна мето-
дика моделювання температурного стану поршня в перехідних процесах наван-
тажень двигуна / І. О. Нестеренко, В. О. Пильов // Інформаційні технології: нау-
ка, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доп. ХXІV міжнар. наук.-практ. 
конф. (MicroCAD-2016), 18-20 травня 2016р. : у 4 ч. / Нац. техн. ун–т «ХПІ», 
Мішкольцький ун–т, Магдебурзький ун–т, Петрошанський ун–т, Познанська по-
літехніка. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – Ч. 1. – С. 209.  

Здобувач провела аналіз розрахунків та моделей експлуатації. 
14. Мордвінцева І. О. Експериментальне дослідження температурного ста-

ну поршня в перехідних процесах навантаження дизеля / І. О. Мордвінцева,  
О. М. Клименко, С. С. Кравченко, В. О. Пильов // Інформаційні технології: нау-
ка, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доп. ХXV міжнар. наук.-практ. 
конф. (MicroCAD-2017), 17-19 травня 2017 р.: у 4 ч. / Нац. техн. ун–т «ХПІ», 
Мішкольцький ун–т, Магдебурзький ун–т, Петрошанський ун–т, Познанська по-
літехніка. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – Ч. 1. – С. 199. 

Здобувач запропонувала програму експериментального дослідження, бра-
ла участь в проведені експерименту, провела аналіз залежності прогріву зон по-
ршня для кожного перехідного процесу.  

15. Мордвінцева І. О. Розрахунок температурного стану поршня в перехід-
них процесах роботи дизеля з урахуванням даних експериментального дослі-
дження / І. О. Мордвінцева // Інформаційні технології: наука, техніка, техноло-
гія, освіта, здоров’я : тези доп. ХXVІ міжнар. наук.-практ. конф. (MicroCAD-
2018), 16-18 травня 2018 р.: у 4 ч. / Нац. техн. ун–т «ХПІ», Мішкольцький ун–т, 
Магдебурзький ун–т, Петрошанський ун–т, Познанська політехніка. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2018. – Ч. 1. – С. 243.   

Здобувач визначила функції керування, отримала моделі зміни функцій ке-
рування, визначила температурний стан поршня з урахуванням нових моделей 



18 

функцій керування. 
16. Mordvintseva (Nesterenko) I. The analysis temperature state of piston diesel 

at the early stages of the design. / I. Nesterenko, V. Pylyov, R. Aryan // News of Sci-
ence and Education, 27 Dec. 2014. – Sheffield : Science and education LTD, 2014. – 
Р. 28–30. 

Здобувач здійснила розрахунки температурного та термонапруженого 
станів кромки камери згоряння поршня на усталених режимах та в перехідному 
процесі роботи двигуна. 

 
 
 

АНОТАЦІЇ 
 

Мордвінцева І.О. Моделювання в САПР нестаціонарних термічних 
навантажень та ресурсної міцності поршнів швидкохідних дизелів. – На 
правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі 
спеціальності 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки. – Національний тех-
нічний університет «Харківський політехнічний інститут». –Харків, 2018. 

Дисертація присвячена моделюванню в САПР нестаціонарних термічних 
навантажень та ресурсної міцності поршнів швидкохідних дизелів. З’ясовано, 
що для моделювання температурного стану поршня в перехідних процесах дизе-
ля необхідно застосування нестаціонарних моделей експлуатації. При цьому, 
при завданні граничних умов необхідно мати дані щодо функцій керування, які 
враховують час перехідного процесу. Визначено допустимі спрощення завдання 
ГУ в характерних зонах поршня при розрахунках температурного та термонап-
руженого стану поршня на стаціонарних та в перехідних процесах дизеля. Їх ви-
користання дозволяє скоротити час проектування без порушення концепції га-
рантованого забезпечення ресурсу кромки КЗ на початкових етапах застосуван-
ня САПР. Проведено експериментальне дослідження з визначення температур-
ного стану поршня для дизеля 4ЧН12/14 в перехідних процесах дизеля. За дани-
ми дослідження визначені функції керування для кожного перехідного процесу. 
Запропоновано комплекс математичних моделей для визначення температурного 
та термонапруженого стану поршня в перехідних процесах дизеля. Для цього 
визначені рівняння функцій керування ГУ для ділянок першого та другого ПК. 
При спрощені ГУ достовірність результатів запропоновано встановлювати за 
показником відносного розрахункового збільшення ресурсу. За результатами 
досліджень встановлено вплив запізнення в часі ступінчастої зміни ГУ 3-го роду 
поршня в перехідному процесі дизеля на ресурсну міцність кромки КЗ. Означе-
ний захід дає змогу підвищити ефективність САПР на стаціонарних та нестаціо-
нарних навантаженнях та при виконанні оцінки ресурсної міцності поршнів. За-
пропоновані нові конструкції поршнів з порожнинами масляного охолодження. 

Ключові слова: поршень, граничні умови, математична модель, термонап-
ружений стан, ресурсна міцність, гарантоване забезпечення ресурсу, функції ке-
рування, перехідний процес, модель експлуатації. 
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Мордвинцева И.А. Моделирование в САПР нестационарных термиче-

ских напряжений и ресурсной прочности поршней быстроходных дизелей. – 
На правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук 
по специальности 05.05.03 – двигатели и энергетические установки. – Нацио-
нальный технический университет «Харьковский политехнический институт». – 
Харьков, 2018. 

Диссертация посвящена моделированию в САПР нестационарных терми-
ческих напряжений и ресурсной прочности поршней быстроходных дизелей. 
Актуальность работы заключается в повышении эффективности процесса проек-
тирования на начальных этапах при реализации концепции гарантированного 
обеспечения ресурса конструкции. 

В работе рассмотрены методы и модели моделирования температурного и 
термонапряженого состояния поршня. Установлено, что значительное влияние 
на ресурсную прочность имеют температурное и термонапряженое состояние 
поршня в переходных процессах двигателя. При этом необходимо применять 
нестационарные модели эксплуатации с минимальным количеством переходных 
процессов. Задание граничных условий (ГУ) должны включать управляющие 
функции, которые учитывают время переходного процесса. Установлены вари-
анты упрощённого задания ГУ 3-го рода теплопроводности поршня при опреде-
лении его температурного состояния на стационарных режимах работы двигате-
ля. Установлено влияние видов задания ГУ на температурное и термонапряже-
ное состояние поршня в переходных процессах. Предложены варианты упро-
щённого способа задания ГУ на начальных этапах применения САПР, удовле-
творяющие концепции гарантированного обеспечения ресурса кромки камеры 
сгорания.  

Проведено экспериментальное исследование определения температурного 
состояния поршня в характерных зонах в переходных процессах двигателя. Экс-
перимент проводился для поршня дизеля 4ЧН12/14. Программа эксперимента 
включала в себя переходные процессы со сменой нагрузки, частоты вращения 
коленчатого вала и одновременной сменой нагрузки и частоты вращения колен-
чатого вала. По результатам исследования были определены управляющие 
функции для каждого отдельного переходного процесса. Полученные данные 
обработано методом наименьших квадратов и представлены новые уточненные 
управляющие функции. Математическая модель управляющих функций была 
получена для I и II поршневых колец. Вид управляющей функции для режимов 
наброса и сброса нагрузки будет отличаться. Определенно температурное состо-
яние поршня с использованием новых управляющих функций. Результаты рас-
чета показали погрешность 5-7ºС в сравнении с экспериментальными данными. 

Определенно влияние разного вида задания управляющих функций ГУ на 
температурное и термонапряженое состояние кромки камеры сгорания. Уста-
новлено, что при использовании разных видов управляющих функций имеет ме-
сто разнонаправленное изменение температурного и термонапряженого состоя-
ния кромки камеры сгорания поршня. 
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При произвольном упрощении ГУ достоверность полученного результата 
предложено устанавливать на основе показателя относительного расчетного 
увеличения ресурса. 

Установлено влияние запаздывания во времени ступенчатого изменения 
ГУ 3-го рода задачи теплопроводности поршня в переходном процессе дизеля на 
относительную ресурсную прочность кромки камеры сгорания. Показано, что 
для поршня дизеля 4ЧН12/14 запаздывание во времени одноступенчатого изме-
нения ГУ в зоне поршневых колец, относительно действительного начала пере-
ходного процесса на 18-22 с, позволяет осуществлять анализ конструкции в рам-
ках концепции гарантированного обеспечения ресурса. Разработан алгоритм и 
методика повышения эффективности САПР при моделировании стационарных и 
нестационарных режимов работы дизеля с обеспечением ресурсной прочности 
поршня при упрощенных ГУ. 

Предложены две модели поршня с полостями масляного охлаждения, на 
которые получены патенты Украины. Выполнено оценку относительной ресурс-
ной прочности предложенных конструкций на основе новых методик. Показано, 
что ресурсная прочность кромки камеры сгорания повышается в 1,5 – 1,8 раз от-
носительной базовой конструкции. 

Ключевые слова: поршень, граничные условия, математическая модель, 
термонапряженое состояние, ресурсная прочность, гарантированное обеспече-
ние ресурса, управляющие функции, переходной процесс, модель эксплуатации. 

 
Mordvintseva Iryna. Modeling in CAD/CAE non-stationary thermal stress-

es and resource strength of the pistons of high-speed diesel engines. –Manuscript. 
Thesis for the science degree of the Candidate of technical sciences by spe-

cialіty 05.05.03 – engines and power plants. – National Technical University «Khar-
kov polytechnic institute», Kharkov, 2018.  

The thesis is devoted to modeling in CAD of non-stationary thermal stresses and 
resource durability of pistons of high-speed diesel engines.  

The dissertation is devoted to the modeling of non-stationary thermal loads and 
resource strength of high-speed diesels in CAD. It has been found that for modeling 
the thermal state of the piston in the transient processes diesel, it is necessary to use 
non-stationary models of operation. In this case, when the boundary conditions are 
imposed, it is necessary to have data on control functions that including the time of the 
transition process. The allowable simplifications of the border conditions problem in 
the characteristic zones of the piston in the calculations of the thermal and thermo-
stressed state of the piston on the stationary and in the transient processes of the diesel 
load are determined. Their use allows to shorten the design time without violating the 
concept of guaranteed maintenance of the resource of the edge of the combustion 
chamber in the initial stages of CAD application. An experimental study was conduct-
ed to determine the thermal of a piston for a 4CHN12/14 diesel engine in transient die-
sel processes. According to the study, control functions are defined for each transient 
process. A complex of mathematical models for the determination of the thermal and 
thermo-stressed state of the piston in the transient processes of the diesel is proposed. 
With simplified border conditions, the reliability of the results proposed to set the in-
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dicator of the relative estimated increase in the resource. According to the results of 
the research, the effect of the shift in time of the step change of the BC of the 3rd kind 
of a piston in the transient process of the diesel engine on the resource strength of the 
edge of the combustion chamber is established. This measure allows to increase the 
efficiency of CAD on stationary and non-stationary loads and when performing the 
evaluation of the resource strength of the pistons. New designs of pistons with oil-
cooling cavities are proposed. 

Keywords: piston, border conditions, mathematical model, thermo-stressed 
state, resource durability, guaranteed provision of a resource, control functions, transi-
tion process, operation model. 
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