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кож і про недоліки, властиві цьому типові приводу. Ці недоліки обумовлені в
основному властивостями робочого середовища (рідини).

1. Порівняно невисокий ККД гідроприводу і великі втрати енергії при її
передачі на великі відстані.

2. Залежність характеристик гідроприводу від умов експлуатації (темпе-
ратура, тиск). Від температури залежить в'язкість робочої рідини, а низький
тиск може стати причиною виникнення кавітації в гідросистемі або виділен-
ня з рідини розчинених газів.

3. Чутливість до забруднення робочої рідини і необхідність досить висо-
кої культури обслуговування. Забруднення робочої рідини абразивними час-
тками приводить до швидкого зносу елементів прецизійних пар в гідравліч-
них агрегатах і виходу їх з буд.

4. Зниження ККД і погіршення характеристик гідроприводу у міру ви-
роблення ним або його елементами експлуатаційного ресурсу. Перш за все
відбувається знос прецизійних пар, що приводить до збільшення зазорів в
них і зростання витоків рідини та зниженню об´ємного ККД.

Таким чином, гідравлічні приводи мають, з одного боку, безперечні пе-
реваги в порівнянні з іншими типами приводів, а з іншого боку — істотні не-
доліки. У зв'язку з цим перед фахівцями, пов'язаними з проектуванням, виго-
товленням і обслуговуванням гідроприводів, ставляться певні завдання.

Завданнями конструктора при проектуванні гідроприводу є оптимізація
його схеми, що забезпечує виконання приводом функціональних вимог, і об-
ґрунтований вибір елементів гідроприводу.
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Поршень є однією за найбільш термонавантажених деталей двигуна, то-
му безпосередньо питанню його ресурсної міцності в системі забезпечення
надійності двигуна у цілому приділяється багато уваги. У роботі розглянуто
комплекс задач, пов’язаних з підвищенням ефективності процедур прогнозу-
вання ресурсної міцності поршнів тракторних дизелів та забезпечення ресур-
су особливо термонавантажених зон поршнів при перспективних рівнях фор-
сування двигунів.
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За проведеним аналізом методик прогнозування ресурсної міцності по-
ршнів тракторних дизелів визначено, що найбільш ефективним шляхом її
оцінки є використання методики на основі рівняння Поспішила та енергетич-
ного критерію Сосніна. Відповідно до неї величина накопичених пошко-
джень залежить від сумісної дії процесів утоми та повзучості [3]. Вказана ме-
тодика була допрацьована В.Т.Турчиним, В.О.Пильовим та А.П.Кузьменко і
отримане наступне рівняння, що враховує передісторію навантаження порш-
ня в усіх j перехідних процесах експлуатації двигуна [4].

Ефективність застосування отриманої згорнутої моделі експлуатації тра-
кторних двигунів 3ї та 4ї категорій можливо побачити, якщо зробити розра-
хунок накопичених ушкоджень кромки камери згоряння у поршні, що є най-
більш термонавантаженою його зоною. Були проведені розрахунки для
двигунів потужністю 18,5 кВт/л, 21,3 кВт/л, 25 кВт/л, 30 кВт/л за моделями
ІПМаш та запропонованою для двох конструкцій поршня - з галереєю для
охолодження поршня та струменним масляним охолодженням.

Актуальність роботи пов’язана з вирішенням проблеми економії ресур-
сів під час розробки або удосконалення двигуна, зокрема підвищенню ефек-
тивності прогнозування ресурсної міцності поршнів тракторних дизелів на
стадії їх проектування.
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Пространственно-топологический подход при определении основных
технико-экономических показателей  дает возможность получения поверхно-
стей, топологических суперпозиций и траектории рабочих точек трактора,
которые связывают основные технико-экономические показатели. Это позво-
ляет выбрать наиболее рациональный режим работы трактора, определить
наиболее подходящую для выбранного режима работы ширину захвата плуга


