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ефективні показники внаслідок організації збідненого згоряння паливо-

повітряних сумішей. Отже його обрано у якості об‘єкта для модернізації на 

використання синтетичного газового палива. Для одержання синтез-газу в 

результаті аналізу різних способів газифікації вугілля у світі було обрано 

процес Тексако, розроблений американською компанією. 

У науковому дослідженні розроблено та ідентифіковано математичну 

модель згоряння синтетичного газового палива в двигуні з форкамеро-

факельним запалюванням суміші і якісним сумішоутворенням. Розглянуто 

вплив компонентного складу синтетичного газового палива на його фізико-

хімічні властивості та вплив синтетичного газового палива на показники роботи 

дослідного двигуна. Аналіз показників двигуна показав, що при використанні 

синтетичного палива потрібно забезпечити подачу збільшених порцій газу, що 

неможливо без модернізації конструкції двигуна.  

Розроблені конструктивні заходи щодо забезпечення параметрів робочого 

процесу при використанні синтетичного газового палива. Аналіз різних заходів 

показав, що доцільним є поєднання збільшення прохідних перетинів серійної 

газової апаратури у 2,16 разів з підвищенням тиску після компресора у 1,83 

разів.  Обґрунтовано параметри газового клапана, дозатора та форкамери для 

забезпечення надійної роботи двигуна на кожному режимі. 
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Забезпечення високого ресурсу теплонапружених деталей двигуна, в 

першу чергу поршнів високофорсованих ДВЗ, є однією з найважливіших 

проблем, яка вимагає вирішення в процесі проектування перспективних 

двигунів, та їх модернізації. Вирішення питання продовження ресурсу 

теплонапружених деталей ДВЗ дозволяє продовжити ресурс самого двигуна, а 

отже і збільшити економічний ефект машини в цілому. В даний час розроблені і 

використовуються на практиці методики оцінки ресурсної міцності та 
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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 


