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(57) Двигун внутрішнього згоряння з рідинною сис-

темою охолодження, що містить порожнину охо-

лодження гільзи циліндра, утворену гільзою цилін-
дра та стінкою блока двигуна, і вхідний та вихідний 
канали, причому вхідний канал порожнини охоло-
дження з'єднаний з виходом рідинного насоса, при 
цьому вхід насоса та вихідний канал порожнини 
охолодження з'єднані з елементом охолодження 
охолоджуючої рідини, який відрізняється тим, що 

має додаткову порожнину охолодження, яка спо-
лучена з'єднувальними каналами з порожниною 
охолодження гільзи циліндра, при цьому вхідний 
канал додаткової порожнини з'єднаний з виходом 
додаткового рідинного насоса, вхід якого з'єдна-
ний з елементом охолодження охолоджуючої рі-
дини. 

 
 

 
 

Винахід належить до двигунобудування, сто-
сується охолодження двигунів внутрішнього зго-
ряння, а саме, рідинного охолодження, пристроїв 
для охолодження циліндрів або їх головок. 

Відомий двигун внутрішнього згоряння з рі-
динним охолодження гільзи циліндра [1], в коло-
вому напряму верхньої частини якої розташовані 
подовжені охолоджуючі канали, які сполучаються з 
камерою подачі охолоджуючої рідини та з каме-
рою стоку охолоджуючої рідини, причому кожен 
подовжений охолоджуючий канал являє собою 
глухий канал, що простирається вгору з розташо-
ваним в ньому направляючим елементом. 

Недоліком конструкції, що розглядається, є 
низька середньоексплуатаційна паливна економі-
чність двигуна внутрішнього згоряння, яка обумов-
лена підвищеними витратами потужності на про-
качку охолоджуючої рідини на часткових 
експлуатаційних режимах роботи двигуна. Цей 
недолік пояснюється тим, що для забезпечення 
надійності двигуна внутрішнього згоряння необхід-
ним є інтенсивне охолодження гільзи циліндра на 
важких експлуатаційних режимах роботи двигуна. 
При цьому на часткових експлуатаційних режимах 
прокачка охолоджуючої рідини та охолодження 
гільзи циліндра є завищеними. 

Відомий двигун внутрішнього згоряння з рі-
динним охолодження гільзи циліндра [2], в коло-
вому напряму верхньої частини якої під кутом до 
осі гільзи виконані свердління для проходу охоло-
джуючої рідини. 

Недоліком даної конструкції є низька серед-
ньоексплуатаційна паливна економічність двигуна 
внутрішнього згоряння, яка обумовлена підвище-
ними витратами потужності на прокачку охоло-
джуючої рідини на часткових експлуатаційних ре-
жимах роботи двигуна, внаслідок завищеного 
охолодження гільзи циліндра на цих режимах. 

Відомий пристрій для рідинного охолодження 
гільзи циліндра двигуна внутрішнього згоряння у 
режимі поверхневого кипіння [3], що містить поро-
жнину, утворену гільзою циліндра і сорочкою охо-
лодження, та розміщену в порожнині втулку, що 
охоплює з зазором гільзу циліндра і фіксовану 
поздовжніми ребрами, при цьому на верхньому 
торці охоплювальної втулки встановлений рухо-
мий в осьовому напрямку стакан. Поверхневе ки-
піння виникає практично відразу після запуску дви-
гуна та відбувається на всіх режимах роботи 
двигуна. 

Недоліком даної конструкції є низька серед-
ньоексплуатаційна паливна економічність двигуна 
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внутрішнього згоряння, яка обумовлена підвище-
ними витратами потужності на прокачку охоло-
джуючої рідини на часткових експлуатаційних ре-
жимах роботи двигуна, внаслідок завищеного 
охолодження гільзи циліндра на цих режимах. 

За прототип взятий двигун внутрішнього зго-
ряння з рідинною системою охолодження [4], що 
містить порожнину охолодження гільзи циліндра, 
утворену гільзою циліндра та стінкою блока двигу-
на, і вхідний та вихідний канали, причому вхідний 
канал порожнини охолодження з'єднаний з вихо-
дом рідинного насоса, при цьому вхід насоса та 
вихідний канал порожнини охолодження з'єднані з 
елементом охолодження охолоджуючої рідини, 
при цьому загальний прохідний переріз порожнини 
охолодження з боку вихідного каналу менший за-
гального прохідного перерізу порожнини з боку 
вхідного каналу. Інтенсифікація охолодження гіль-
зи циліндра забезпечується за рахунок збільшення 
швидкості руху охолоджуючої рідини в зоні меншо-
го прохідного перерізу порожнини охолодження. 

Недоліком прототипу є низька середньоексп-
луатаційна паливна економічність двигуна внутрі-
шнього згоряння, яка обумовлена підвищеними 
витратами потужності на прокачку охолоджуючої 
рідини на часткових експлуатаційних режимах ро-
боти двигуна. Цей недолік пояснюється тим, що з 
метою підвищення надійності двигуна внутрішньо-
го згоряння необхідним є інтенсивне охолодження 
гільзи циліндра на важких експлуатаційних режи-
мах роботи двигуна. При цьому на часткових екс-
плуатаційних режимах прокачка охолоджуючої 
рідини та охолодження гільзи циліндра виявля-
ються завищеними. 

Задача винаходу - підвищення середньоексп-
луатаційної паливної економічності двигуна внут-
рішнього згоряння шляхом зменшення витрат по-
тужності на прокачку охолоджуючої рідини на 
часткових експлуатаційних режимах роботи двигу-
на. 

Поставлена задача вирішується наступним 
чином. У відомому двигуні внутрішнього згоряння з 
рідинною системою охолодження, що містить по-
рожнину охолодження гільзи циліндра, утворену 
гільзою циліндра та стінкою блока двигуна, і вхід-
ний та вихідний канали, причому вхідний канал 
порожнини охолодження з'єднаний з виходом рі-
динного насоса, при цьому вхід насоса та вихідний 
канал порожнини охолодження з'єднані з елемен-
том охолодження охолоджуючої рідини, згідно 
винаходу двигун внутрішнього згоряння оснаще-
ний додатковою порожниною охолодження, яка 
сполучена з'єднувальними каналами з порожни-
ною охолодження гільзи циліндра, при цьому вхід-
ний канал додаткової порожнини з'єднаний з вихо-
дом додаткового рідинного насоса, вхід якого 
з'єднаний з елементом охолодження охолоджую-
чої рідини. 

Функціональне призначення сукупності заяв-
лених ознак полягає в тому, що: 

- двигун внутрішнього згоряння оснащений до-
датковою порожниною охолодження, яка сполуче-
на з'єднувальними каналами з порожниною охо-
лодження гільзи циліндра, що дозволяє 
інтенсифікувати процес охолодження гільзи цилін-

дра, і тим самим зменшити витрати потужності на 
прокачку охолоджуючої рідини та підвищити сере-
дньоексплуатаційну паливну економічність двигу-
на. 

- вхідний канал додаткової порожнини з'єдна-
ний з виходом додаткового рідинного насоса, вхід 
якого з'єднаний з елементом охолодження охоло-
джуючої рідини, що дозволяє вмикати додатковий 
насос на важких експлуатаційних режимах роботи 
двигуна та вимикати його на часткових експлуата-
ційних режимах, і тим самим зменшити витрати 
потужності на прокачку охолоджуючої рідини та 
підвищити середньоексплуатаційну паливну еко-
номічність двигуна. 

Сукупність наведених ознак дозволяє інтен-
сифікувати процес охолодження гільзи циліндра 
на важких експлуатаційних режимах роботи двигу-
на і при цьому зменшити витрати потужності на 
прокачку охолоджуючої рідини на часткових екс-
плуатаційних режимах роботи двигуна і тим самим 
підвищити середньоексплуатаційну паливну еко-
номічність двигуна. 

На кресленні представлена загальна схема 
двигуна внутрішнього згоряння, що заявляється. 

Заявлений двигун внутрішнього згоряння 1 з 
рідинною системою охолодження, що містить по-
рожнину охолодження 2 гільзи циліндра 3, утворе-
ну гільзою циліндра 3 та стінкою блока 4 двигуна 
1, і вхідний 5 та вихідний канали 6, причому вхід-
ний канал 5 порожнини охолодження 2 з'єднаний з 
виходом 7 рідинного насоса 8, при цьому вхід на-
соса 9 та вихідний канал 6 порожнини охолоджен-
ня 2 з'єднані з елементом охолодження 10 охоло-
джуючої рідини, а також має додаткову порожнину 
охолодження 11, яка сполучена з'єднувальними 
каналами 12 з порожниною охолодження 2 гільзи 
циліндра 3, при цьому вхідний канал 13 додаткової 
порожнини 11 з'єднаний з виходом 14 додаткового 
рідинного насоса 15, вхід 16 якого з'єднаний з 
елементом охолодження 10 охолоджуючої рідини. 

Двигун внутрішнього згоряння, що заявляєть-
ся, працює наступним чином. 

Охолоджуюча рідина при роботі рідинного на-
соса 8 з елемента охолодження 10 засмоктується 
через вхід 9 рідинного насоса 8 та надходить з 
виходу 7 рідинного насоса 8 через вхідний канал 5 
до порожнини охолодження 2 гільзи циліндра 3, 
утвореної гільзою циліндра 3 та стінкою блока 4 
двигуна 1, та рухається по порожнині охолодження 
2, охолоджуючи гільзу циліндра 3, яка нагрівається 
під час роботи двигуна внутрішнього згоряння 1. 
Витрати потужності рідинного насоса 8 на прокач-
ку охолоджуючої рідини забезпечують охолоджен-
ня гільзи циліндра 3 на часткових експлуатаційних 
режимах роботи двигуна 1, що дозволяє підвищи-
ти середньоексплуатаційну паливну економічність 
двигуна 1. При цьому при роботі додаткового рі-
динного насоса 15 охолоджуюча рідина з елемен-
та охолодження 10 засмоктується на вхід 16 дода-
ткового рідинного насоса 15, а з виходу 14 
додаткового рідинного насоса 15 надходить у до-
даткову порожнину охолодження 11 через вхідний 
канал 13 додаткової порожнини 11. При цьому за 
рахунок перетікання охолоджуючої рідини з додат-
кової порожнини охолодження 11 через з'єднува-
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льні канали 12 в порожнину охолодження 2 гільзи 
циліндра 3 відбувається інтенсифікація процесу 
охолодження гільзи циліндра 3, що забезпечує її 
ефективне охолодження на важких експлуатацій-
них режимах роботи двигуна 1. 

Використання винаходу, що заявляється, до-
зволяє підвищити середньоексплуатаційну палив-
ну економічність двигуна шляхом зменшення ви-
трат потужності на прокачку охолоджуючої рідини 
та при цьому інтенсифікувати процес охолодження 
гільзи циліндра на важких експлуатаційних режи-
мах роботи двигуна, тим самим підвищивши його 
надійність. 
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