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Дисертаційне дослідження присвячено актуальному питанню – 

визначенню температурного, термонапруженого стану поршня та його 

ресурсної міцності в перехідних процесах дизеля. Актуальність роботи 

полягає у пiдвищенi ефективностi на початкових етапах проектування 

конструкцiї з дотриманням концепцiї гарантованого забезпечення ресурсної 

міцності.  

У сучасному світі двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) є основними 

силовими установками для виробництва механічної енергії. У той же час 

тенденція зростання ефективності та збільшення загальної потужності, 

транспортних і сільськогосподарських машин з ДВЗ сьогодні і в 

майбутньому є домінуючою. За останні роки кількість машин з ДВЗ зросла у 

декілька раз. Слід зазначити, що крім експорту транспортних машин, зросло і 

їх виробництво в Україні. 

В даний час існує 2 актуальні світові проблеми – енергетична та 

забруднення навколишнього середовища. Саме тому одним із напрямів 

розвитку сучасного двигунобудування є розробка нових ефективних методів 

створення перспективних транспортних ДВЗ з прогресивними питомими 

показниками, максимально можливої літрової потужністю за умови 

забезпечення високої надійності, ресурсної міцності та перспективного рівня 

екологізації. 

Для створення нових конструкцій застосовується концепція 
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гарантованого забезпечення ресурсу двигуна. Для систем автоматичного 

програмування (САПР) ДВЗ її застосування дозволяє створювати завідомо 

надійні конструкції ще на стадії проектування з мінімально обґрунтованим 

запасом міцності. 

Для виконання оцінок викидів шкідливих речовин та негативного 

впливу двигунів на довкілля, визначення відповідного відшкодування на 

відновлення природи та здоров’я людини, в першу чергу необхідно мати 

сукупність моделей навантажень двигуна в експлуатації та моделей аналізу 

тепло- фізико-хімічних процесів, що відбуваються в камері згоряння (КЗ), та 

прогнозування ресурсу конструкції.  

Одним з факторів, що обмежують надійність ДВЗ і рівень його 

форсування, є температурне, а також пов'язане з ним напружено-

деформований стан поршня. При форсуванні дизелів суттєво погіршується 

термостійкість деталей через зростання їх температур. Істотний вплив на 

зниження довговічності деталей, в першу чергу, поршня здійснюють низько і 

високо частотні складові напружень. 

Способи зниження рівня температур та їх вплив на температурне поле 

деталей, з метою зниження термонапруженого стану, вимагають великої 

кількості експериментів, а також істотних матеріальних витрат і часу. 

Вирішення задач теплопровідності з використанням комп’ютерно-

інтегрованих автоматизованих систем дозволяє ще на стадії проектування 

моделювати 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 дозволяє оцінити динаміку зміни цих напружень, ресурсну 

міцність та довговічність деталей, внести зміни в їх конструкцію. 

У ході проведеного аналізу робіт з’ясовано, що великий вплив при 

визначенні ресурсної міцності має значення температур та термічних 

навантажень в перехідних процесах. Проведені експериментальні роботи 

показали, що величини цих напружень і закони їх зміни не мають лінійної 
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залежності від температури. Дані величини залежать від характеру зміни 

навантаження, геометрії та властивостей матеріалу деталей, конструктивних 

особливостей функціональних систем дизеля. Також величина термічних 

навантажень в локальних зонах камери згоряння поршня в перехідному 

процесі дизеля більша від значень на стаціонарному режимі, що необхідно 

враховувати при оцінці ресурсної міцності. 

Для зменшення часу проектування рекомендовано використовувати 

економічну модель експлуатації. Визначено спрощений алгоритм процесу 

забезпечення ресурсної міцності із використанням спрощених математичних 

моделей. Так при завданні граничних умов (ГУ) для нестаціонарних режимів 

роботи необхідно враховувати час перехідного процесу. Для цього необхідно 

використання функцій керування. 

Було проведено ряд розрахунків із різними варіантами спрощень виду 

функцій керування та способом завдання граничних умов. За допомогою 

визначених спрощень проведено розрахунки температурного, 

термонапруженого стану та ресурсної міцності поршня. Дані розрахунки 

проводилися на стаціонарних та нестаціонарних режимах навантаження 

дизеля. Результати проведених досліджень показали припустимість ряда 

спрощень.  

Проведено експериментальне дослідження поршня дизеля 4ЧН12/14 

для визначення температурного стану контрольних зон поршня в перехідних 

процесах дизеля. Програма експерименту складалася на основі циклу 

European Transient Cycle. Були включені перехідні процеси нестаціонарних 

моделей експлуатації та додаткові, що мають вплив при формуванні моделі 

граничних умов. 

За результатами виконаного експерименту встановлено математичний 

вигляд функції керування для І і ІІ поршневих кілець (ПК). Розрахунок 

температурного стану контрольних зон  поршня показав високий збіг із 

експериментальними даними.  

Встановлено, що різний вид функцій керування при завданні ГУ 
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демонструє різнонаправлені зміни температурного та термонапрженого стану 

поршня. 

Запропоновано спрощений вид функцій керування. Виконано 

порівняльну оцінку ресурсної міцності при застосуванні спрощеного виду 

функцій керування та за новою функцією керування. Результати розрахунків 

показали можливість використання спрощеного виду функцій керування 

граничних умов при визначенні температурного, термонапруженого стану та 

ресурсної міцності поршня в перехідних процесах дизеля. Використання 

спрощеного виду функцій керування дозволяє прискорити процес 

проектування на його початкових етапах з дотриманням концепції 

гарантованого забезпечення ресурсної міцності поршня. 

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». 

Ключові слова: поршень, граничні умови, математична модель, 

термонапружений стан, ресурсна міцність, гарантоване забезпечення 

ресурсу, функції керування, перехідний процес, модель експлуатації. 
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ABSTRACT 

Mordvintseva I. Modeling in the CAD of non-stationary thermal loads and 

the resource strength of high-speed diesel pistons. - Qualifying scientific work on 

the rights of manuscripts. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of technical 

sciences (Doctor of Philosophy) in the specialty 05.05.03 "Engines and Power 

plants". - National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 

2018. 

The dissertation is devoted to the actual question - to determine the 

temperature, thermo-stressed state of the piston and its resource strength in the 

transient processes of the diesel load. The urgency of the work is to increase the 

efficiency at the initial stages of designing the construction, while respecting the 

concept of guaranteed maintenance of resource strength. 

In the modern world, internal combustion engines (ICE) are the main power 

plants for the production of mechanical energy. At the same time, the trend of 

increasing efficiency and increasing the overall capacity of transport and 

agricultural machinery from the ICE is dominant today and in the future. Over the 

past few years, the number of ICE vehicles has increased several times. It should 

be noted that in addition to the export of transport vehicles, their production in 

Ukraine has also increased. 

Currently, there are two topical global problems - energy and environmental 

pollution. That is why one of the directions of development of modern engine 

construction is the development of new effective methods for the creation of 

promising transport vehicles with progressive specific indicators, the maximum 

possible liter capacity, provided high reliability, resource strength and the future 

level of environmental protection. 

To create new structures, the concept of guaranteed engine resource support 

is used. For CAD, its application makes it possible to create legibly reliable 

designs at the design stage with a minimal reasoned strength. 
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In order to carry out assessments of harmful emissions and the negative 

impact of engines on the environment, determining the appropriate compensation 

for the restoration of nature and human health, first of all, it is necessary to have a 

set of models of load of the engine in operation and models of analysis of heat-

physico-chemical processes occurring in the combustion chamber, and projection 

of the design resource. 

One of the factors limiting the reliability of the ICE and its level of force is 

the temperature, as well as the tension-deformed state of the piston associated with 

it. With the advance of diesel engines, the thermal stability of parts deteriorates 

significantly due to the growth of their temperatures. Significant influence on the 

reduction of the durability of parts, in the first place, the piston carry low and high 

frequency components of stress. 

Ways of reducing the temperature level and their effect on the structure of 

the temperature field of the parts in order to reduce the thermo-stressed state 

require a large number of experiments, as well as substantial material costs and 

time. 

The results of calculations when solving the problem of thermal conductivity 

and thermoelasticity with the help of a computer allow at the design stage to 

simulate the non-stationary temperature field of parts. These data are the starting 

point for calculating the thermal loads of the piston. Calculation of the non-

stationary thermo-stressed state that occurs in the details in the run-off (loading) of 

the engine load allows us to assess the dynamics of the change in these voltages 

and make changes to the design of the engine, as well as to calculate the resource 

strength and estimate the durability of the parts. 

In the course of the analysis of works, it was found out that the great 

influence in determining the resource strength is the value of temperatures and 

thermal loads in transient load processes. The experimental work carried out has 

shown that the magnitudes of these stresses and the laws of their changes have no 

linear dependence on temperature. These values depend on the nature of the load 

change, the geometry and properties of the material of the details, the design 
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features of the functional systems of the diesel engine. Also, the magnitude of the 

thermal loads in the local zones of the combustion chamber of the piston in the 

transient process of the diesel engine is greater than the values in the steady state, 

which must be taken into account when evaluating the resource strength. 

To reduce the design time it is recommended to use an economic model of 

operation. The simplified algorithm of the process of providing the resource 

strength with the use of simplified mathematical models is determined. So, when 

determining the boundary conditions for nonstationary regimes, it is necessary to 

take into account the time of the transition process. This requires the use of control 

functions. 

A number of calculations were carried out with various options for 

simplifying the type of functions control and the method of the problem of 

boundary conditions. With the help of certain simplifications, calculations of the 

temperature, thermo-stressed state and the resource strength of the piston have 

been made. These calculations were carried out on stationary and non-stationary 

modes of diesel loading. The results of the research showed the acceptability of a 

number of simplifications. 

The experimental study of the 4CHN12/14 diesel piston was conducted to 

determine the temperature state of the control piston zones in the transient diesel 

load processes. The experiment program was based on the European Transient 

Cycle. Transient processes of non-stationary operational models and additional 

ones influencing the formation of the model of boundary conditions were included. 

According to the results of the experiment, the dependencies of control 

functions for the 1st and 2nd piston rings were established. The calculation of the 

temperature state of the control zones showed a high coincidence with the 

experimental data. 

The influence on the temperature and thermo-stressed state of different types 

of control functions of the boundary conditions is determined. It is found that they 

show diverse changes. 
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A simplified type of control functions is proposed. The comparative 

estimation of resource strength with a simplified type of control functions and their 

newly specified dependencies is fulfilled. The results of the calculations showed 

the possibility of using a simplified type of control functions of the boundary 

conditions for determining the temperature, thermo-stressed state and the resource 

strength of the piston in the transient loading processes of the diesel engine. Using 

the simplified type of control functions allows you to accelerate the design process 

in the initial stages. At the same time, the requirement to observe the concept of 

guaranteed maintenance of the resource strength of the piston. 

These results are implemented at the Institute of Mechanical Engineering 

A. M. Podgorny NAS of Ukraine, as well as in the practice of scientific research 

and in the educational process of the Department of Internal Combustion Engines 

NTU "KhPI". 

Keywords: piston, boundary conditions, mathematical model, thermo-

stressed state, resource strength, guaranteed resource supply, control functions, 

transition process, model of operation. 
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