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Пуск сучасного двигуна транспортного засобу при позитивних 

температурах навколишнього повітря не викликає ніяких труднощів. 

Крутний момент пускового пристрою забезпечує частоту обертання 

колінчастого вала двигуна, що значно перевищує за значенням необхідну 

для пуску. В результаті створюються умови для нормального протікання 

процесів сумішоутворення і підготовки робочої суміші. Зазвичай двигун, 

що знаходиться технічно в справному стані, починає працювати на 

стійкому режимі при появі перших спалахів в циліндрах і пусковий 

пристрій відключається. 

При негативних температурах навколишнього повітря пуск того ж 

самого двигуна створює великі труднощі. Ці обставини обумовлюються 

конструкцією самого двигуна внутрішнього згоряння і особливостями його 

робочого процесу, а також значними змінами фізичних властивостей 

палив, масел і матеріалів, використовуваних в двигуні, під дією негативних 

температур. Частота обертання колінчастого валу двигуна при пуску в 

умовах негативних температур навколишнього повітря значно менше, ніж 

при пуску в умовах позитивних температур навколишнього повітря.  

При невеликих швидкостях обертання колінчастого валу двигуна 

транспортного засобу різко знижується тиск впорскування форсунками, що 

разом із збільшенням в'язкості палива, погіршує його розпорошення та 

сумішоутворення, порушує нормальні умови займання робочої суміші 

через втрати тепла на нагрів стінок циліндрів і недостатньою компресії.  

Кожен пуск двигуна ТЗ при від’ємній температурі без попереднього 

розігріву призводить до вельми інтенсивного утворення зносів основних 

деталей: циліндрів, поршневих кілець, шийок колінчастого валу і інші. 

Можливо вважати, що за амортизаційний термін служби двигуна ТЗ 

близько 70% зносів його деталей викликано пуском холодного двигуна. У 

разі пуску і роботи непрогрітого двигуна, особливо під навантаженням. 

Холодне повітря, що надходить в циліндри, (переохолоджує паливо і 

масло і тим самим збільшує інтенсивність виникнення смолянистих 

відкладень, що в значній мірі скорочує термін служби і часто призводить 

до руйнування основних деталей двигуна ТЗ. При різниці температур 

зовнішнього повітря і палива, що знаходиться в баку транспортного 

засобу, волога яка міститься в повітрі осідає у вигляді інію на вільних від 

палива стінках бака, який, потрапляючи в паливо, викликає різке 

збільшення вмісту в ньому води.  
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В умовах зимової експлуатації транспортних засобів погіршуються 

також-умови роботи механізмів і деталей трансмісії і підвіски. Розігрів 

масла в механізмах трансмісії при експлуатації автомобілів взимку часто 

проводиться за рахунок тепла, що виділяється від тертя при роботі під 

навантаженням.  

Зниження температури навколишнього повітря від мінус 5, до мінус 

15° С призводить до зміни теплового режиму роботи двигуна, викликаючи 

падіння потужності, відповідно 98 і 96% від нормальної.  

При значному зниженні температури охолоджуючої рідини 

неминуче збільшується відсоток віддачі тепла в навколишнє середовище 

поверхнями блоку циліндрів, в результаті чого не забезпечуються 

необхідні робочі температури і знижується ефективність роботи двигуна 

ТЗ. Так, при зниженні середньої температури охолоджуючої рідини 

двигуна з 75 до 35 °С втрати тепла зростають на 10%. В інтервалі 

температур повітря від мінус 5 до мінус 15 °С у двигуна ТЗ, який працює 

на необхідному тепловому режимі, потужність знижується на 5%, а 

витрата палива збільшується на 14%. 

Одним з найважливіших напрямків розвитку двигунів сучасних 

транспортних засобів є зменшення витрати палива та зниження викидів 

шкідливих речовин з відпрацьованими газами [1-5]. Значну роль в 

розвитку цих важливих питань може виконати система охолодження ДВЗ. 

Задачі, які постають перед системою охолодження двигуна - це 

відведення зайвої теплової енергії від циліндрів двигуна та підтримання 

температури стінки циліндра в зоні оптимальних значень, а також 

мінімальний час прогріву двигуна після пуску до мінімальної робочої 

температури поверхонь його деталей [6]. 

Тепловий стан ДВЗ впливає на процеси утворення різних видів 

відкладень, показники міцності матеріалів деталей, вихідні ефективні 

показники двигунів, процеси зношування поверхонь деталей. У цьому 

зв'язку необхідно знати граничні значення температур деталей окремих зон 

ДВЗ принаймні, у характерних місцях, перевищення яких призводить до 

зазначених раніше негативних наслідків. 

Двигун транспортного засобу працює з найбільшою ефективністю 

лише за певних умов. Оптимальний температурний режим тепло 

навантажених деталей є однією з таких умов і забезпечує високі технічні 

характеристики двигуна з одночасним зниженням зносів, відкладань і, 

отже, підвищенням показників його надійності. Оптимальний тепловий 

стан ДВЗ характеризується оптимальними температурами поверхонь їх 

тепло навантажених деталей. Аналізуючи проведені дослідження процесів 

утвору відкладань на деталях досліджуваних двигунів [1-4, 7, 8], можливо 

з достатнім ступенем ймовірності визначити інтервали оптимальних і 

небезпечних температур поверхонь деталей відповідного класу двигунів. 

Так, визначені небезпечні низькотемпературні й оптимальні інтервали 

температур поверхонь деяких деталей автомобільних двигунів [3, 8] 

відповідно (°С): днище поршня, головка циліндра - до 130, 140 …300; зона 



поршневих кілець - до 70, 80…220; напрямна частина поршня, дзеркало 

циліндра - до 60, 70…190; картер, клапанна коробка - до 40, 50…140. В 

цьому діапазоні температур однозначно не порушується нормальний 

тепловий стан ДВЗ транспортного засобу. 

Важливим, як з точки зору економічності, так і зносу деталей ДВЗ, є 

режим пуску двигуна, особливо при низьких температурах навколишнього 

середовища. Двигун безпосередньо після пуску має знижений тепловий 

стан. 

Для прогріву його потрібно чимало часу і витрати палива, а робота 

при зниженому тепловому режимі, призводить до підвищеного зносу 

деталей циліндро-поршневої групи. Дані Технологічного інституту в Осло 

показують, що кожен холодний пуск двигуна (тобто запуск при 

температурі нижче 5 °C) транспортного засобу скорочує його ресурс на 

400-600 км. пробігу. Тому у всьому світі для транспортних засобів 

популярністю користуються передпускові опалювачі-підігрівачі двигуна та 

салону (кабіни). 

Виробники передпускових опалювачів і підігрівачів рекомендують 

підігрівати двигун завжди, коли зовнішня температура стала нижче 5 °C. 

Економія моторесурсу при використанні передпускового підігрівача, якщо 

врахувати, що в північній, західній, центральній і східній частині території 

України спостерігається не менше 50…90 днів з температурою не більше 0 

°C, при застосуванні підігріву двигуна двічі в день можливо щороку 

заощадити витрати моторесурсу до 70000 км. Ще однією причиною, що 

ускладнює пуск холодного двигуна – є необхідність збільшення пускової 

частоти обертання колінчастого валу двигуна. Цей фактор є наслідоком 

погіршення сумішоутворення при низьких температурах. Всі сучасні 

двигуни проектуються і виготовляються з урахуванням жорстких вимог, 

щодо рівня токсичних викидів. 

В залежності від кількості холодних пусків протягом року, 

застосувавши підігрів, викиди шкідливих речовин можливо зменшити на 

60-80%. Останні дослідження показали, що взимку після запуску 

холодного двигуна викид 90% всіх шкідливих викидів СО і СН 

відбувається саме під час перших кілометрів руху. При запуску 

попередньо прогрітого двигуна ТЗ вміст шкідливих газів у відпрацьованих 

газів (ВГ) значно зменшується (в 5 разів), тому використання підігрівача 

двигуна в холодну пору року має величезний екологічний ефект. У 

відповідності до основних напрямків полегшення холодного пуску всі 

пристрої передпускової підготовки поділяються на системи, прилади і 

пристрої, дія яких спрямована на передпускову підготовку двигуна та на 

системи, прилади і пристрої, які скорочують час прогріву двигуна вже 

після його запуску. 

Аналіз наукових досліджень показав, що одним із шляхів 

підвищення ефективності СЕУ є використання в їх складі 

теплоакумулюючих засобів, що представляють собою сукупність 

елементів енергетичного обладнання та ТА фазового переходу [1 - 8]. 



Дослідження в цій області як правило зосереджені на одержанні 

ефективних ТАМ, вирішенні питань їх коррозійної сумісності з наявними 

конструкційними матеріалами, визначенні критичного числа термічних 

циклів «зарядка - розряд», розробці схем теплоакумулюючих систем у 

складі транспортних засобів. Не зважаючи на чисельні публікації, 

присвячені питанням накопичення теплової енергії в складі енергетичних 

установок і транспортних засобів, до теперішнього часу не вирішені 

питання вибору раціональних схем теплоакумулюючих систем теплової 

підготовки ДВЗ для ТЗ з урахуванням особливостей режимів їх 

експлуатації. 
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