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РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ГРАНИЧНИХ УМОВ
III РОДУ В ДІАПАЗОНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
ДВИГУНІВ ТРАНСПОРТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Поршень – одна з найбільш теплонапружених деталей двигуна внутріш-
нього згоряння (ДВЗ). Він сприймає тиск газів в циліндрі, бічні сили, дію те-
плового навантаження і піддається підвищеному зносу тертям. Дослідження
напружено-деформованого стану поршня, обумовленого дією теплового і ме-
ханічного навантажень, проводилися багатьма вітчизняними і зарубіжними
авторами [2, 4, 5]. При цьому розрахункові дослідження виконувалися в ос-
новному на вісесиметричних моделях, що було пов'язане з обмеженими мож-
ливостями обчислювальної техніки.

На основі даних розрахунку температурного стану гільзи циліндрів
встановлено, що відмінність значень температури в окружному напрямку гі-
льзи може складати 36 К. Це свідчить про необхідність завдання несиметри-
чних ГУ як для гільзи, так і в зоні верхнього кільця для поршня двигуна.

Запропонована методика завдання несиметричних ГУ в зоні верхнього
поршневого кільця, яка основана на корегуванні умовної температури сере-
довища, як складової ГУ 3-го роду. Показана необхідність врахування неси-
метричних ГУ 3-го роду в зоні верхнього кільця поршня двигуна.
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