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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Підвищення надійності і довговічності машин та 

механізмів є однією з головних проблем сучасного машинобудування. 
Аналіз характеру зносу робочих поверхонь типових вузлів тертя свідчить 
про їх нерівномірний знос. Наявність зон максимальних і мінімальних зносів 
призводить до погіршення макрогеометрії робочих поверхонь, зниження 
точності машин, збільшення витрат палива та мастила. Машини виходять з 
ладу при досягненні допустимих зносів в окремих точках, хоча більшість 
робочої поверхні знаходиться в працездатному стані. 

Актуальність роботи визначається тим, що проблема створення вузлів 
тертя з заданою в кожній точці робочої поверхні перемінною зносостійкістю 
ще не вирішена і потребує нових підходів до її рішення. Створення вузлів тертя 
з заданими перемінними властивостями робочих поверхонь на основі нових 
технічних рішень дозволить значно підняти ресурс машин і механізмів та 
зменшити експлуатаційні витрати, що особливо важливо для двигунів 
внутрішнього згоряння (ДВЗ) як самих розповсюджених енергетичних 
пристроїв. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. За темою 
дисертації виконано 10 госпрозрахункових і держбюджетних робіт за 
планом Миколаївського кораблебудівного інституту ім. адмірала 
С.О.Макарова (тепер Український державний морський технічний 
університет імені Макарова) та різними координаційними планами. Роботи 
виконувалися з 1976 по 2000 рр. В усіх роботах автор був або 
відповідальним виконавцем (“Исследование влияния легирующих 
элементов в чугуне при работе пары “поршневое кольцо – втулка 
цилиндра”, номер державної реєстрації 78030793; “Разработка, 
исследование и внедрение технологии управления структурообразованием 
гильз цилиндров тракторных и комбайновых двигателей”, номер державної 
реєстрації 01870002436), або науковим керівником (“Разработка и 
оптимизация технологии отливки и химического состава гильз цилиндров 
тракторных и комбайновых дизелей в условиях серийного производства при 
отливке в кокиль”, номер державної реєстрації 01870012338; “Разработка 
технологии изготовления и исследование свойств гильз цилиндров 
тракторных и комбайновых дизелей при отливке в титановый кокиль”, 
номер державної реєстрації 01900002392, та ін.). 

Мета і задачі досліджень. Створення основних засад теорії перемінної 
зносостійкості вузлів тертя і розробка на цій основі конструкторських та 
технологічних методів підвищення надійності та довговічності машин. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: 
• вибрати типові критичні пари тертя, які визначають надійність та 
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довговічність найбільш розповсюджених машин, та розробити математичні 
моделі зношування їх у нормальних умовах експлуатації; 
• встановити залежність зносостійкості матеріалів деталей типових вузлів від 
зовнішніх факторів тертя, таких як швидкість сковзання, тиск тертя, температура 
поверхні та інші, а також залежність зносостійкості від структури та механічних 
властивостей матеріалів; 
• розробити математичну модель динаміки трибологічних процесів у цилін-
драх ДВЗ, яка б дозволила прогнозувати знос циліндра в кожній точці поверхні в 
залежності від конструктивних особливостей двигуна, індикаторних та інших 
параметрів роботи, а також матеріалів деталей, що застосовуються, виду 
мастильних матеріалів та інших факторів; 
• розробити програми розрахунків зносу циліндрів у різних умовах 
експлуатації і провести аналіз впливу цих умов на характер зносу циліндрів; 
• розробити методологію побудови технологічного процесу отримання 
деталей циліндропоршневої групи ДВЗ із заданими перемінними зносостійкими 
характеристиками робочої поверхні; 
• розробити оптимальний хімічний склад чавунів для циліндрів, поршневих 
кілець, поршнів двигунів та промислову технологію отримання деталей з цих 
чавунів як найбільш поширених матеріалів, які використовуються в багатьох 
типах сучасних ДВЗ;  
• вивчити закономірності формування фізико-механічних властивостей 
чавунів для втулок і гільз циліндрів ДВЗ в залежності від параметрів 
технологічного процесу виготовлення деталей; 
• розробити ряд нових технологічних процесів отримання втулок циліндрів 
суднових та гільз автотракторних двигунів із заданими перемінними 
властивостями робочої поверхні при литті заготовок у піщано-глинясті форми 
відцентровим способом у піщаний стержень, ізольований кокіль і кокіль із 
композиційних матеріалів; 
• провести довготривалі стендові і експлуатаційні випробування двигунів для 
підтвердження теоретичних засад роботи і їх практичного втілення; 
• оцінити економічну ефективність запропонованих розробок. 

Об’єкт дослідження. Основні явища, які зумовлюють закономірності 
процесів зношування деталей в залежності від зовнішніх параметрів 
навантаження та розробка на цій основі теоретичних основ створення вузлів 
машин із заданою перемінною зносостійкістю поверхонь тертя. 

Предмет дослідження. Критичні (які обумовлюють надійність роботи) 
пари тертя ДВЗ і вузли циліндропоршневої групи, які лімітують ресурс 
двигунів до капітального ремонту. 

Методи дослідження. В роботі використовувались розрахунково-
аналітичні, теоретичні та експериментальні методи. Широко 
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застосовувалась електронно-обчислювальна техніка та спеціальна 
вимірювальна апаратура для визначення трибологічних та фізико-
механічних характеристик матеріалів дослідних деталей. Розрахункові 
дослідження проводились із застосуванням розробленої математичної 
моделі зносу циліндрів ДВЗ. Експериментальні дослідження проводилися на 
стендах заводів-виготовників дизелів, а також у натурних умовах 
експлуатації. 

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна роботи 
полягає в розвитку теорії зносостійкості деталей машин шляхом отримання 
теоретичних та експериментальних даних і розробки на їх основі 
залежностей, які дозволяють створити науково-технічне підґрунтя для 
отримання вузлів тертя з заданими перемінними зносостійкими 
властивостями поверхні, як функції координати. Основні положення, які 
характеризують новизну роботи, полягають у наступному: 
1. Запропоновані основи структурного конструювання поверхневого шару 
перемінної зносостійкості, адекватної умовам зовнішнього навантаження. Епюри 
опору зносу при фрикційно-контактному руйнуванні відповідають епюрам 
зовнішнього навантаження. Досягається перемінна зносостійкість по поверхні 
тертя та глибині поверхневого шару завдяки двокоординатному зміцненню – по 
глибині і координаті поверхні. Двокоординатна система перемінної 
зносостійкості в найбільшому ступені відповідає системі змінного навантаження, 
що реалізується в робочому циклі досліджених пар тертя. 
2. Вперше поставлено та вирішено проблему створення основ теорії перемінної 
зносостійкості робочих поверхонь деталей тертя критичних вузлів машин. 
Розроблено математичні моделі розрахунків зносів у кожній точці робочої 
поверхні в залежності від матеріалу, конструктивних співвідношень вузла і 
зовнішніх умов тертя, що дозволяє порівняти розрахункові та експериментальні 
дані при використанні статистичних характеристик. Оцінені основні фактори, що 
впливають на характер зносу деталей машин у нормальних умовах експлуатації, 
якими є тиск на поверхні тертя, швидкість відносного руху та температура по-
верхні. 
3. На відміну від відомих рішень на базі розробленої теорії перемінної 
зносостійкості вирішена проблема диференційованого підходу до формування 
фізико-механічних властивостей матеріалу в кожній точці поверхонь, що 
контактують, у залежності від умов навантаження. Розроблено алгоритм 
керування процесами структуроутворення на поверхні тертя в кожній точці в 
залежності від конструктивних співвідношень та умов навантаження вузла. 
4. Встановлені закономірності формування характеристик зносостійкої 
структури комплексно-легованих сірих та високоміцних чавунів у залежності від 
термодинамічних параметрів формування заготовки в умовах відливки в піщано-
глинясті форми, в ізольований і композиційний кокілі при відцентровій відливці. 
Встановлено, що оптимальну зносостійку структуру чавуну можна отримати, 
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лише керуючи термодинамічними процесами кристалізації (зменшуючи 
швидкість кристалізації) і охолодження заготовки (прискорюючи проходження 
інтервалу перлітного перетворення і знову зменшуючи швидкість охолодження 
для зняття термічних напруг). Вперше встановлені закономірності формування 
зносостійких характеристик матеріалів і деталей, отриманих при управлінні 
процесами структуроутворення при литті, які дозволили розробити ряд 
промислових технологій виготовлення гільз і втулок циліндрів ДВЗ із заданими 
перемінними зносостійкими властивостями робочих поверхонь, що 
забезпечують підвищений ресурс двигунів. 

Практичне значення отриманих результатів. Методологічний підхід, 
запропонований автором, дав можливість: 
• розробити математичну модель та програму розрахунку епюри зносу 
циліндрів двигунів різних типів у залежності від багатьох параметрів; 
• розробити новий склад комплексно-легованого чавуну для втулок циліндрів 
суднових дизелів, нову лігатуру для отримання цих чавунів в умовах 
ваграночного виробництва, а також новий склад високоміцного чавуну для 
поршневих кілець і лігатуру для отримання чавуну в умовах серійного 
виробництва; 
• розробити нову технологію виготовлення втулок циліндрів суднових дизелів 
ЧН 25/34 та ЧН 26/34 з нового комплексно-легованого чавуну при литті в пісчані 
форми та відцентровим способом із заданою перемінною зносостійкістю робочої 
поверхні; 
• розробити нові технології відливки тракторних гільз циліндрів двигунів  
Д-240,  Д-245, ГАЗ-24, ГАЗ-53, АЗЛК, МТ, СМД-14, СМД-18, СМД-19, СМД-20, 
СМД-21, СМД-31 при литті в піщаний стержень, на установках “Ротоліт” та в 
титановий композиційний кокіль, підтверджені авторськими свідоцтвами на 
винахід; 
• розробити нову технологію виготовлення гільз циліндрів тракторних дизелів 
СМД-60 і СМД-61 з подальшим загартуванням струмами високої частоти (СВЧ), 
підтверджену авторським свідоцтвом на винахід; 
• підвищити ресурс суднових та тракторних дизелів до капітального ремонту 
до 2 разів. 

На захист виносяться:  
1. Результати теоретичних та експериментальних досліджень процесів тертя та 
зношування деталей циліндропоршневої групи ДВЗ при зміні умов 
контактування вздовж поверхні тертя. 
2. Розроблена математична модель розрахунку зносу циліндрів ДВЗ в 
залежності від конструктивних співвідношень і параметрів роботи двигуна, яка 
дозволяє створити технології виготовлення деталей з перемінними 
зносостійкими властивостями. 
3. Закономірності утворення зносостійкої структури чавуну при керуванні 
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термодинамічними процесами формування заготовки. 
4. Оригінальні технічні рішення, що забезпечують високу ефективність 
використання розроблених під керівництвом автора технологій виготовлення 
основних деталей ДВЗ. 

Ступінь реалізації і впровадження наукових розробок. В АТ 
“Первомайськдизельмаш” впроваджена у серійне виробництво лігатура для 
сірого чавуну з економічним ефектом 867300 руб. (1984 р.), 761500 руб. 
(1985 р.). Впроваджений у виробництво високоміцний чавун і лігатура для 
його отримання. 

У ВО “Київтрактородеталь” впроваджений у виробництво 
технологічний процес отримання гільз циліндрів дизелів при відцентровій 
відливці в кокіль с ефектом 68400 руб. на рік (1989 р.). 

Достовірність результатів. Підтверджується проведенням 
різноманітних комплексних експериментів, теоретичними положеннями, 
застосуванням нових методик, використанням сучасного обладнання та 
обчислювальної техніки, задовільним збігом розрахункових та 
експериментально отриманих епюр зносу гільз та втулок циліндрів дизелів 
як типових вузлів тертя. 

Особистий внесок дисертанта. Полягає в обґрунтуванні наукового 
напрямку, формулюванні мети роботи; обґрунтуванні і розробці методик 
експериментальних досліджень, участі у постановці і проведенні 
експериментальних досліджень; розробці математичних моделей, 
встановленні теоретичних залежностей; формулюванні новизни та основних 
висновків за результатами роботи; аналізі та узагальненні отриманих 
результатів дослідження в дисертації, монографії, статтях. Постановка 
завдання й обговорення результатів проведені разом із науковим 
консультантом. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи 
доповідалися і надруковані у збірках доповідей та отримали позитивну 
оцінку на науково-технічних конференціях, семінарах, симпозіумах, з’їздах: 
“Повышение эффективности литейного производства и качества литых 
заготовок” (Комсомольськ-на-Амурі, 1981 р.), “Пути повышения качества 
продукции литейного производства” (Київ, 1981 р.), “Триботехника – 
машиностроению” (Київ, 1983 р.), “Проблемы и опыт создания 
ресурсосберегающих технологий в судовом машиностроении” (Миколаїв, 
1984 р.), “Вклад молодых ученых и специалистов в реализацию целевых 
комплексных научно-технических программ” (Севастополь, 1984 р.), 
Всесоюзна науково-технічна конференція “Современные проблемы 
триботехнологии” (Миколаїв, 1988 р.), “Пути повышения качества и 
экономичности литейных процессов” (Одеса, 1988 р.), “Ярмарка новых 
разработок по двигателестроению” (Володимир, 1989 р.), “Пути повышения 
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стойкости и надежности режущих и штамповых инструментов” (Миколаїв, 
1990 р.), “International symposium on higher engineering education” (Hangzhou, 
China, 1990), “Главные судовые двигатели” (Шанхай, КНР, 1990 р.), “2-nd 
international marine engineering conference” (Shaughai, China, 1991), 
“Проблемы качества в условиях рынка” (Херсон, 1993 р.), “Перший 
міжнародний симпозіум укра-їнських інженерів-механіків” (Львів, 1993 р.), 
“3-rd international marine engineering conference” (Shaughai, China, 1996), до 
100-річчя Чорноморського суднобудівного заводу: “Проблеми суднобудування: 
стан, ідеї, рішення” (Миколаїв, 1997 р.), “Научно-технические конференции 
НКИ-УГМТУ” (Миколаїв, 1980-2000 рр.), “Mathematical simulation of 
complicated technoecological processes 4-th International modeling school of ASME-
VAPL” (Rzeszow, Poland, 2000), “Новые технологии, методы обработки и 
упрочнения деталей энергетических установок” (Запоріжжя, 2000 р.), 
ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція за міжнародною участю 
“Екологія та інженерія. Стан, наслідки, шляхи створення екологічно чистих 
технологій” (Дніпродзержинськ, 2000 р.), “Еколого-економічні проблеми 
розвитку підприємств регіону” (Ялта, 2000 р.), “Пятый международный 
конгресс двигателестроителей” (Рибаче, Крим, Україна, 2000 р.), “Шестой 
международный конгресс двигателестроителей” (Рибаче, Крим, Україна, 2001 
р.), “Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ-
2001)” (Хмельницький, 2001 р.), “Y.P.Fuzzy-logic technique for synthesis of 
decision making and control. Book of abstracts of the Annual Scientific Conference 
GAMM 2001” (ETH Zurich, 2001). 

Публікації. Основні результати роботи опубліковані в одній монографії, 
7-ми статтях у наукових журналах, 13-ти збірках наукових праць, 15-ти 
трудах конференцій, 7-ми авторських свідоцтвах. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі 
вступу, семи розділів, висновків, списку літератури з 202 найменувань і 
додатку. Загальний обсяг роботи 366 сторінок, у тому числі 90 рисунків,  32 
таблиці. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі розкрито важливість обраної проблеми, обґрунтовано 
актуальність теми, цілі та задачі дослідження, сформульовано наукову 
новизну отриманих результатів, наведено практичну цінність впровадження 
результатів дослідження, зазначено джерела апробації та публікації 
основних положень дисертації. 

У першому розділі висвітлені питання, пов’язані з проблемою 
створення вузлів машин з диференційованими властивостями поверхонь 
тертя. Показано, що практично всі поверхні у процесі експлуатації 
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