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Актуальність обраної теми дослідження та її зв’язок науковими 

програмами, планами і темами. 
На сучасному етапі розвитку двигунобудування є доцільним створення нових 

конструкцій двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), які здатні забезпечувати 
комплексне покращення техніко-економічних показників в частині зниження 
шкідливих викидів (екологічності), паливної економічності, питомої потужності, 
надійності, терміну експлуатації тощо. При цьому суттєво зростає теплове 
навантаження на поршень, що негативно впливає на показники його параметричної 
та фізичної надійності. Забезпечення фізичної надійності поршнів швидкохідних 
високонавантажених дизелів є складною науково-технічною задачею. Вирішення її 
пов’язують, в першу чергу, з унеможливленням розтріскування 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 
моделювати стаціонарне та нестаціонарне температурне поле деталей дизеля. 
Отримані дані є вихідними для подальшого розрахунку термічних напружень, що 
виникають на стаціонарних режимах та в перехідних процесах при набросі і 
скиданні навантаження дизеля. Саме це в подальшому дозволяє оцінити динаміку 
зміни цих напружень, ресурсну міцність та довговічність деталей, внести зміни в їх 
конструкцію. Відповідно обов’язково також постає задача зменшення часу та 
матеріальних витрат на пошук та доводку нових конструкцій деталей і складових 
двигуна. Розв’язання такої задачі передбачає застосування прогресивної концепції 
гарантованого забезпечення їх ресурсної міцності вже на початкових етапах 
ресурсного проектування. Для САПР ДВЗ застосування означеної концепції 
дозволяє створювати завідомо надійні конструкції з обґрунтованим запасом 
міцності.  

Визначення часу до руйнування кромки камери згоряння поршнів проводиться 
на основі визначення накопичених пошкоджень утоми і повзучості матеріалу. 
Достовірність отриманих результатів значною мірою залежить від автентичності 
прийнятих граничних умов (ГУ) задачі теплопровідності. При цьому складність 
моделювання процесу теплообміну та втрати міцності поршня суперечить вимогам 
прискореного отримання рішень.  

У зв'язку з викладеним, розв’язання поставлених завдань потребує на 



початкових етапах проектування поршнів використання обґрунтованого рівня 
спрощень математичних моделей, а тому виконання вимог концепції гарантованого 
забезпечення ресурсної міцності, потребує застосування нових математичних 
моделей аналізу та на їх основі вдосконалення маршрутів проектування поршня. 
Саме тому можливо впевнено говорити, що означене є важливою науково-
практичною задачею, яка визначає значущість дисертаційного дослідження для 
енергетичної машинобудівної галузі і, саме тому, дисертаційна робота є 
актуальною. 

 
Дисертаційна робота пов'язана з науково-дослідницькою тематикою кафедри 

двигуни внутрішнього згоряння НТУ «ХПІ». Наукові результати, що представлені в 
дисертації, використані в держбюджетних науково-дослідницьких роботах МОН 
України із державною реєстрацією: «Розробка наукових основ доводки конструкцій 
і систем високофорсованих вітчизняних дизелів для забезпечення їх високих 
техніко-економічних показників» (ДР № 0115U000511), «Розробка технічних рішень 
із забезпечення екологізації, енергозбереження та ресурсу транспортних і 
стаціонарних поршневих двигунів» (ДР № 0115U000525), у яких здобувач була 
виконавцем окремих розділів. 

 
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження відповідає науковим 

завданням та темі дослідження.  
Автором у повному обсязі вирішено усі наукові завдання, які ставились на 

початку дослідження. 
Об'єкт та предмет дослідження відповідають науковим завданням та темі 

дослідження.  
 
Наукова цінність дослідження н отриманих результатів. 
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше для зони 

поршневих кілець отримано залежності зміни граничних умов 3-го роду задачі 
теплопровідності поршня в перехідних процесах роботи дизеля в області його 
експлуатаційних навантажень, що дозволило визначити нестаціонарний 
температурний стан поршня. 

Крім цього, вперше встановлено вплив запізнення в часі ступінчастої зміни 
граничних умов 3-го роду задачі теплопровідності поршня відносно початку 
перехідного процесу дизеля на відносну ресурсну міцність кромки камери згоряння 
поршня, що дозволило скоротити час проектування на початкових його етапах. 

Для реалізації отриманих результатів в дослідженні удосконалено 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 дозволило скоротити час ідентифікації 
моделей. 

 
Практичну цінність результатів дослідження складають : 
- розроблено уточнену та спрощену математичні моделі температурного та 

термонапруженого стану поршня в перехідних процесах дизеля, які відповідають 
концепції гарантованого забезпечення ресурсної міцності кромки КЗ;  

- при довільному спрощенні граничних умов достовірність отриманого 



результату запропоновано встановлювати за показником відносного розрахункового 
збільшення ресурсу, що гарантує забезпечення ресурсної міцності конструкції на 
початкових етапах проектування; 

- отримано експериментальні дані щодо зміни температурного стану 
характерних зон поршня для визначальних перехідних процесів дизеля 4ЧН12/14, 
що дає змогу визначити функції керування ГУ 3-го роду задачі теплопровідності; 

- 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 
гарантованого забезпечення ресурсної міцності кромки КЗ. 

За результатами проведених досліджень одержано 2 патенти України на 
корисну модель поршнів з порожнинами масляного охолодження. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в Інституті проблем 
машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, а також у практиці наукових 
досліджень та у навчальному процесі кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ». 

 
Структура, зміст та оформлении дисертації 
Дисертація складається з анотації двома мовами, вступу, 4 розділів, висновків, 

списку використаних джерел на 12 сторінках та додатків на 4 сторінках. Загальний 
обсяг роботи становить 153 сторінку, в тому числі 42 рисунок за текстом і 11 
рисунків на 10 окремих сторінках; 19 таблиць за текстом та 4 таблиці на 2 окремих 
сторінках. Список використаних джерел становить 98 найменувань. У додатках 
наведені акти впровадження результатів дисертаційного дослідження, схвальне 
рішення ХХІІІ Міжнародного конгресу двигунобудівників щодо основних 
результатів дисертаційного дослідження та список публікацій здобувача за темою 
дисертації. 

Оформлення дисертації відповідає вимогам ВАК України. Назва дисертації 
відповідає обраній спеціальності та суті рішення наукової проблеми, вказує на мету 
досліджень та її завершеність. Обсяг основного тексту відповідає встановленим 
вимогам. Запозичені матеріали і результати інших авторів супроводжено 
посиланнями. Виклад змісту і результатів досліджень виконано досить лаконічно, 
логічно і аргументовано. 

 
У вступі наведено загальну характеристику роботи. 
 
У першому розділі наведено результати аналізу сучасного стану проблеми і 

досліджено шляхи її вирішення. На підставі аналізу вітчизняних і зарубіжних 
літературних джерел показані основні проблеми визначення термонапруженого 
стану поршня та забезпечення фізичної надійності його конструкції. Подано аналіз 
літератури щодо проблем моделювання термонапруженого стану поршня та 
забезпечення його ресурсної міцності з урахуванням перехідних процесів роботи 
високофорсованих швидкохідних дизелів. Зазначено, що зміна режимів роботи 
двигуна та частота цих змін визначає час до розтріскування кромки камери 
згоряння. 

Виконаний здобувачем аналіз стану питання дозволив сформулювати основні 
напрямки і методи дисертаційного дослідження, поставити мету та основні задачі, 
що необхідно вирішити. Тому підвищення ефективності проектних робіт слід 
очікувати на основі скорочення маршрутів проектування, часу розрахунків та 



зменшення питомої ваги експериментальних робіт. Таким чином, виникає 
необхідність забезпечення спрощень математичних моделей на початкових етапах 
проектування в частині визначення температурного та термонапруженого стану 
поршня в перехідних процесах дизеля та забезпечення його ресурсної міцності. 

 
Другий розділ присвячений вдосконаленню методичного забезпечення САПР 

при моделюванні нестаціонарного температурного стану поршня та ресурсної 
міцності його кромки камери згоряння. Розглянуто загальні положення методів і 
методик дослідження температурного та термонапруженого стану поршня, 
визначення спрощень граничних умов при моделюванні стаціонарних режимів та 
нестаціонарних процесів навантаження двигуна, прогнозування ресурсної міцності 
кромки камери згоряння на початкових етапах проектування поршня. Також в 
розділі при довільному спрощенні граничних умов пропонується: достовірність 
отриманого результату в межах концепції гарантованого забезпечення ресурсу 
встановлювати за показником відносного розрахункового збільшення ресурсу  за 
моделлю, де відповідність між результатами лінійного розрахунку термічних 
напружень і дійсними напруженнями визначають на основі узагальненого принципу 
Нейбера з урахуванням рівняння Морроу; кількість циклів втрати міцності за 
утомою встановлювати на основі амплітуди термічних напружень за рівнянням 
Поспішила; кількість циклів втрати міцності внаслідок повзучості та релаксації 
напружень визначати на основі критичної енергії розсіювання Сосніна. Розрахунки 
значень  здійснено здобувачем з використанням програмного комплексу «Ресурс» 
НТУ «ХПІ». 

 
У третьому розділі наведені результати експериментального дослідження 

температурного стану поршня швидкохідного дизеля на нестаціонарних режимах 
роботи. Описана програма, методика та основні результати експериментального 
дослідження щодо визначення температурного стану в контрольних зонах поршня в 
перехідних процесах дизеля, а також процес ідентифікації виду функцій керування 
для прогнозування ресурсної міцності поршня на початкових етапах його 
проектування. Високий збіг результатів розрахунку і даних експерименту дозволяє 
використовувати запропонований здобувачем метод визначення температурного 
стану теплонапружених зон поршня на початкових стадіях його проектування та 
підтвердили можливість застосування запропонованого рівняння функцій 
керування. Це свідчить про відсутність порушення концепції гарантованого 
забезпечення ресурсу конструкції на стадії ідентифікації функцій керування. Крім 
цього для зони поршневого кільця отримано залежності зміни граничних умов 3-го 
роду задачі теплопровідності поршня в перехідних процесах роботи дизеля в області 
його експлуатаційних навантажень. 

 
Четвертий розділ присвячений синтезу спрощеного виду функцій керування 

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 камери 
згоряння при використанні запропонованих функцій керування зміни граничних 
умов в зонах першого і другого поршневого кільця та миттєвої одноступінчастої 
зміни граничних умов в усіх зонах поршня. В дисертації доведена можливість 



спрощень граничних умов нестаціонарної задачі теплопровідності. На цій основі 
розроблено нові рекомендації, методику та скорочений маршрут проектування 
поршня в САПР.  

На основі результатів проведеного дослідження в розділі показано, що 
отримані значення, надані рекомендації, розроблені моделі та методики дозволяють 
здійснювати прогнозування теплонапруженості поршнів двигунів внутрішнього 
згоряння при використанні скороченого маршруту проектування в САПР без 
порушення концепції гарантованого забезпечення ресурсу. 

 
Висновки. Основні результати і висновки дисертаційної роботи обґрунтовані. 

У висновках показані результати дисертаційної роботи, які полягають у вирішенні 
науково-практичних завдань в частині забезпечення ресурсної міцності поршнів на 
стадії проектування шляхом обґрунтовано спрощених математичних моделей їх 
температурного та термонапруженого стану в перехідних процесах дизеля. Методи і 
результати вирішення проблеми мають наукове і практичне значення для 
енергетичної машинобудівної галузі, де використовуються двигуни внутрішнього 
згоряння у складі енергетичних установок, а саме при їх проектуванні. Всі висновки 
випливають із змісту роботи та відображають нові результати, отримані автором. 

 
На підставі вищевикладеного зроблено висновок про те, що дисертаційна 

робота Мордвінцевої І.О. є завершеною науковою роботою, що містить необхідні 
складові: оглядову, теоретичну, експериментальну і впровадження результатів 
досліджень. Мета, поставлена в дисертаційній роботі досягнута в результаті 
виконання всіх задач в ході дослідження. 

 
Методи дослідження і достовірність одержаних результатів.  
У дисертації застосовувалися методи: методи експериментального 

дослідження для ідентифікації граничних умов задачі теплопровідності поршня в 
перехідних процесах дизеля; методу найменших квадратів для уточнення функцій 
керування граничних умов нестаціонарної задачі теплопровідності; метод скінчених 
елементів при моделюванні температурного та термонапруженого стану поршня в 
стаціонарній та нестаціонарній постановках; розрахунково-експериментальний 
метод з використанням теорії зміцнення при повзучості, рівняння Поспішила та 
енергетичного критерію Сосніна для прогнозування ресурсної міцності поршня та 
визначення термонапруженості кромки камери згоряння. 

Достовірність отриманих результатів підтверджується коректністю 
поставленої задачі, математичною суворістю досліджень, врахуванням суттєвих 
факторів, які впливають на ефективність отриманих результатів, за допомогою 
використання апробованого математичного апарату, а також – прийнятною 
адекватністю математичних моделей, підтвердженої експериментально; збіжністю 
теоретичних результатів з результатами обробки експериментальних даних, 
отриманих в лабораторії кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ» на автотракторному дизелі типу 
4ЧН12/14, та несуперечністю з відомими результатами. 

Побудовані в роботі моделі ґрунтуються на коректному застосуванні 
фундаментальних положень теорії двигунів внутрішнього згоряння, теплообміну, 
міцності, що виконані на основі відомих методів і математичного апарату. Усі 
твердження автора підтверджені посиланнями на джерела. Обґрунтованість 
наведених положень забезпечується ідентичністю процесів, що розглядаються в 



фізичних моделях і їх математичному описі моделей систем; коректним 
використанням в алгоритмах і програмах перевірених в теорії і на практиці 
розрахункових залежностей; використанням сучасних методів і засобів чисельного 
аналізу. Результати експериментів відповідають викладеній теорії. Крім того, 
обґрунтованість наукових положень підтверджується також результатами 
обговорення на численних науково-технічних конгресах і конференціях. Це дає 
підстави вважати отримані результати достатньо обґрунтованими і достовірними. 

 
Оцінка змісту дисертації, завершеність у цілому, відповідність 

оформлення дисертації вимогам, затвердженим МОН України. 
Дисертація Мордвінцевої І.О. є одноосібно написаною кваліфікаційною 

науковою працею, яка містить сукупність результатів та наукових положень, 
виставлених автором для публічного захисту, має власну внутрішню єдність і 
свідчить про особистий внесок автора в науку. У цілому робота являє собою 
продуману наукову працю, результати якої можуть бути використані для розвитку 
поглядів на процеси дослідження, проектування, конструювання, виробництва, 
випробування, експлуатації та ремонту двигунів і енергетичних установок, 
узгодження й оптимізації процесів взаємодії компонентів у двигунах і енергетичних 
установках. 

 
Оцінка мови та стилю викладення дисертації і автореферату. Дисертація 

та автореферат написані грамотно, ясно та зрозуміло, з використанням науково-
технічної термінології. Матеріал викладено послідовно, логічно, детально. 

 
За змістом дисертації можна відзначити наступні недоліки роботи. 
- Не зрозуміло, чому в назві роботи акцентується увага на моделюванні 

поршнів саме в САПР, а в аналізі сучасного стану проблеми в розділі 1 не 
наводиться аналіз САПР, які використовуються у світі для вирішення аналогічних 
проблем. 

- Бажано було б у розділі 1 зупинитися на особливостях і можливостях моделі 
ДВЗ НТУ «ХПІ» і її порівняння з іншими відомими у світі моделями і програмними 
комплексами. 

- На стор. 44 у тексті дисертації в посиланні на джерело 69 бажано коректніше 
робити посилання на авторів, а не на модель ДВЗ НТУ «ХПІ». 

 - В тексті дисертаційної роботи і авторефераті не достатньо чітко наведена 
інформація про урахування умов експлуатації високофорсованого двигуна в 
процесах проектування і вплив їх на забезпечення надійності. 

- Не зрозуміло з якою метою в тексті дисертації задачі дослідження наводяться 
двічі у вступі на стор. 8 і у висновках до розділу 1 на стор 40. 

- У зв’язку із представленням здобувачем методики моделювання стану 
поршня і його ресурсної міцності в розділі 2 доцільно було б навести лістинг 
програми, в якій проводилось дослідження з виділенням особливостей або 
початкових умов, що були внесені саме автором дослідження. 

- Для акцентування уваги на особливостях експериментальних досліджень 
саме у вказаному здобувачем напрямку в розділі 3 доцільним було б на початку 
розділу навести основні задачі експериментальних досліджень. 

- З тексту дисертації на стор. 78 не можливо зрозуміти, яким чином 
здійснювалось навантаження дизеля в умовах експлуатації, а також нічого не 



сказано про формування умов експлуатації для дослідного двигуна. 
- Надписи на деяких рисунках і схемах (наприклад рис. 3.1 – 3.3, 3.9, 3.17 і 

3.18, 4.7, 4.8, 4.10 тощо) мають малий шрифт, що ускладнює ознайомлення з ними. 
- Рис. 3.3, 3.17.і 3.18 в частині представлення інформації перевантажені і 

виконані дуже малими. 
- Частину допоміжного матеріалу в розділі 3 можливо було представити у 

додатку і збільшеному масштабі, це б дозволило краще представити результати 
роботи, виконані здобувачем.  

- На мою думку, посилання на стор. 106 на програмний комплекс, який 
використовувався в дослідженні, бажано було б поєднати з описом цього комплексу, 
хоча в розділі 1.  

 
Загальні зауваження по оформленню дисертації 
Дисертацію оформлено згідно вимог до кандидатських дисертаційних робіт. 

При цьому, слід відзначити добре знання предмету дослідження, добру мову 
написання тексту дисертації. 

 
Публікації 
Основний зміст дисертаційної роботи повно відображено у 16 наукових 

працях, з яких 7 у спеціалізованих науково-технічних збірниках МОН України для 
публікації результатів дисертаційних досліджень, включених до наукометричних 
баз даних, що входять до переліку фахових видань України, і 1 у закордонному 
періодичному фаховому виданні, та 2 патентах України на корисну модель. Основні 
результати дисертаційного дослідження доповідалися на 6 міжнародних науково-
практичних конференціях. Автореферат адекватно відображає основні результати, 
які отримані автором та приведені в дисертації. Загальні висновки дисертаційної 
роботи та автореферату збігаються. 

 
Загальний висновок по дисертаційній роботі 
Незважаючи на наведені зауваження, загальна оцінка роботи - позитивна.  
Аналізуючи зміст дисертаційної роботи в цілому, можливо відзначити 

наступне: 
1. Область, якій автором присвячено дисертаційну роботу, безпосередньо 

торкається питань, які визначаються паспортом наукової спеціальності і присвячена 
вирішенню актуальної науково-прикладної задачі, пов’язаної з визначенням впливу 
температурного та термонапруженого стану поршнів швидкохідних дизелів на їх 
ресурсну міцність. 

2. Дисертація є завершеною науковою роботою, яка виконана з використанням 
сучасних методів дослідження, містить нові науково обґрунтовані результати та 
технічні рішення, впровадження яких сприяє створенню теоретичних основ 
проектування двигунів внутрішнього згоряння, узгодження їх з характеристиками 
об'єктів призначення та споживачами енергії, комп'ютерно-інтегрованого 
проектування двигунів і енергоустановок, фізичного та математичного 
моделювання, системного аналізу і синтезу термодинамічних, гідродинамічних, 
газодинамічних та інших процесів у двигунах, енергоустановках і їх елементах. 

3. Текст автореферату і публікації достатньо повно відображають зміст і 
основні наукові результати виконаного дослідження. 

4. Зауваження по роботі, відзначені у відгуку, не ставлять під сумнів вихідні 



наукові положення та основні результати дослідження, які пройшли апробацію.
5. Дисертаційна робота відповідає вимогам до кандидатських дисертацій за

спеціальністю 05.05.03 -  двигуни та енергетичні установки, а її автор -  Мордвінцева 
Ірина Олександрівна, у відповідності до п.п. 9, 11, 12 «Порядку присудження 
наукових ступенів», заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 
технічних наук.
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