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Короткий опис 
Мета роботи – наукове обґрунтування ефективності впровадження науково-технічних рішень з підвищенням рівня 
показників надійності, потужності та економічності основної енергетичної установки вітчизняної бронетехніки з 
двотактним дизелем та допоміжної енергетичної установки з чотиритактним дизелем. 

Стан виконання 
На основі узагальнення основних конструктивних параметрів чотиритактного дизеля допоміжної енергетичної 
установки бронетехніки та аналізу досвіду доведення й удосконалювання сумішоутворення швидкохідних 
автотракторних дизелів запропоновані науково-технічні рішення з підвищення рівня показників потужності, 
економічності допоміжної енергетичної установки вітчизняної бронетехніки з чотиритактним дизелем 468А-1. 
Розроблена та ідентифікована математична модель робочого процесу чотиритактного дизеля допоміжної 
енергетичної установки бронетехніки, що дозволяє виконати розрахункове дослідження впливу конструктивних 
параметрів на характеристики двигуна. 
З метою обґрунтованого вибору раціонального профілю камери згоряння проведені серії розрахунково-
експериментальних досліджень робочого процесу дизеля 468А-1 випробувані різні варіанти поршнів з різною 
формою днища, що забезпечили різні умови розвитку і відображення паливних факелів від стінки камери 
згоряння та можуть бути застосовані на дизелі 468А-1.  
З урахуванням результатів розрахункового дослідження, аналізу форм камер згоряння швидкохідних дизелів та 
оптимізації напрямків паливних струменів для дизеля допоміжної енергетичної установки 468А-1 шляхом 
послідовних уточнень запропоновано нова камера згоряння в поршні. 
У запропонованій КЗ бокова стінка має незначний нахил (менш ніж у КЗ типу ЦНИДИ), але при високій швидкості 
поршня для покращення сумішоутворювання буде створюватися осьова турбулізація заряду. Для забезпечення 
участі в сумішоутворенні і згоряння максимальної кількості повітря у днищі камери виконано виступ. Така КЗ у 
сукупності із уточненням кута випередження палива та організації помірного тангенціального руху повітряного 
заряду дозволяє збільшити потужність дизеля з 12,6 кВт до 16,8 кВт (на 33 %) та зменшити питому ефективну 
витрату палива на 26 %. 
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