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Корисна модель належить до експлуатації автомобілів, а саме до підвищення ресурсу 
деталей двигуна внутрішнього згорання. 

Найбільш близьким технічним рішенням до того, що заявляється, є спосіб зменшення зносу 
трибосполучень деталей двигуна внутрішнього згорання під час його пуску, який полягає в тому 
що з початком обертання колінчастого вала масляний насос створює тиск в системі мащення 5 

[Кисликов В.Ю., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів. - К.: Либідь, 2005.-400 с.]. 
Недоліком відомих способів є неможливість мащення трибосполучень під час пуску двигуна. 
Задачею корисної моделі є зменшення зносу трибосполучень деталей двигуна внутрішнього 

згорання під час його пуску. 
Поставлена задача вирішується тим, що в системі мащення двигуна додатково створюється 10 

тиск перед початком його пуску. 
На кресленні зображена схема зменшення зносу трибосполучень деталей двигуна 

внутрішнього згорання під час його пуску, яка включає додатковий насос 1, систему мащення 2, 
електропривод 3, електронний блок керування (ЕБК) 4, масляний насос 5. 

Реалізація способу здійснюється таким чином. Додатковий насос 1 створює тиск в системі 15 

мащення 2 перед пуском двигуна. Насос 1 вмикається і керується електроприводом 3, на який 
подає команду ЕБК 4. Додатковий насос 1 вимикається після того, як починає працювати 
масляний насос 5 системи мащення 2. 

Таким чином, запропонований спосіб зменшує знос трибосполучень деталей двигуна 
внутрішнього згорання завдяки додатковому насосу, який створює тиск в системі мащення 20 

перед початком пуску двигуна.  
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Спосіб зменшення зносу трибосполучень деталей двигуна внутрішнього згорання під час його 25 

пуску, який полягає в тому, що з початком обертання колінчастого вала масляний насос 
створює тиск в системі мащення, який відрізняється тим, що в системі мащення двигуна 
додатково створюють тиск перед початком його пуску. 
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