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подовження ресурсу поршнів ДВЗ наземних транспортних засобів, а також 

теплонапружених елементів газотурбінних авіаційних двигунів. Аналогічні 

роботи для авіаційних легкомоторних двигунів практично відсутні. 

В роботі проведено аналіз існуючих методів оцінки ресурсної міцності 

поршнів ДВЗ. Виконано аналіз конструкції поршня легкомоторного авіаційного 

двигуна і на його підставі обрана методика оцінки його ресурсної міцності, 

розроблена нестаціонарна модель навантаження поршня авіаційного ДВЗ 

Lycoming IO-390. За результатами роботи сформульовані висновки та 

рекомендації за рівнем ресурсної міцності і продовження ресурсу двигуна. 
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На основі експериментальних даних щодо утоми та повзучості 

поршневого алюмінієвого сплаву, за рівнянням Поспішила та з використанням 

енергетичного критерію Сосніна, оцінено ресурсну міцність поршнів 

автотракторних дизелів з урахуванням їх умов експлуатації. Використано 

коефіцієнт повзучості, що залежать від тривалості циклу термомеханічного 
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навантаження матеріалу. Визначено вплив тривалості циклів навантаження 

поршня на ресурсну міцність його кромки камери згоряння.  
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