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Винахід належить до транспортного машинобудування і може застосовуватися як спосіб 
регулювання швидкості транспортного засобу з гідрооб'ємно-механічною трансмісією. Спосіб 
складається на кожному з піддіапазонів регулювання швидкості транспортного засобу з 
регулювання гідронасоса шляхом зміни його робочого об'єму при постійній швидкості 
обертання вала двигуна, що відповідає мінімуму витрат палива, а після одного з піддіапазонів, 
на якому швидкість транспортного засобу змінюється за рахунок регулювання гідронасоса 
шляхом зменшення його робочого об'єму від максимального до нульового, додається 
піддіапазон, на якому швидкість транспортного засобу збільшується за рахунок збільшення 
обертів вала двигуна від обертів, що відповідають мінімуму витрат палива, до максимально 
допустимих при постійному нульовому робочому об'ємі гідронасоса. На наступних 
піддіапазонах регулювання швидкості транспортного засобу здійснюється регулюванням 
гідронасоса шляхом зміни його робочого об'єму при постійних максимальних обертах вала 
двигуна. 
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Винахід належить до транспортного машинобудування і може застосовуватися як спосіб 
регулювання швидкості транспортних засобів з безступінчастою гідрооб'ємно-механічною 
трансмісією. 

Відомий спосіб регулювання швидкості транспортного засобу з гідрооб'ємно-механічною 
трансмісією [1]. На початку руху транспортного засобу регулюється гідронасос шляхом 5 
збільшення його робочого об'єму від нульового до максимального значення, при цьому 
швидкість обертання вала гідронасоса залишається постійною. Відбувається збільшення 
швидкості обертання вала гідромотора й зростає швидкість обертання вихідного вала 
трансмісії. Після досягнення гідронасосом максимального об'єму відбувається регулювання 
гідромотора шляхом зменшення його робочого об'єму від максимального до деякого значення, 10 
що обумовлено настановною потужністю цього гідромотора й припустимою часткою потужності, 
що передається гідравлічним шляхом. При зменшенні робочого об'єму гідромотора зростає 
швидкість обертання його вала, збільшується швидкість обертання вихідного вала трансмісії. 

Недоліками аналога є регулювання швидкістю транспортного засобу тільки шляхом зміни 
робочого об'єму гідромотора та гідронасоса, що призводить до зменшення діапазону роботи 15 
трансмісії в зоні максимального загального ККД та низькій паливній економічності, використання 
гідромотора, який регулюється, що збільшує вартість гідрооб'ємної передачі та трансмісії в 
цілому. 

Найбільш близьким до винаходу, що заявляється, по сукупності ознак і ефектові, що 
досягається, є спосіб регулювання швидкості транспортного засобу з гідрооб'ємно-механічною 20 
трансмісією [2], відповідно до якого на першому та третьому піддіапазонах регулювання 
швидкості транспортного засобу регулюється гідронасос шляхом зменшення його робочого 
об'єму від максимального до нульового значення, при цьому швидкість обертання вала 
гідронасоса залишається постійною. Відбувається зменшення швидкості обертання вала 
гідромотора. На другому та четвертому піддіапазонах регулювання швидкості транспортного 25 
засобу регулюється гідронасос шляхом збільшення його робочого об'єму від нульового до 
максимального значення нахилом регулювальної шайби в протилежну від попереднього 
піддіапазону сторону, при цьому швидкість обертання вала гідронасоса залишається постійною. 
Відбувається збільшення швидкості обертання вала гідромотора. 

Недоліком прототипу є регулювання швидкістю транспортного засобу тільки шляхом зміни 30 
робочого об'єму гідронасоса, що призводить до зменшення діапазону роботи трансмісії в зоні 
максимального загального ККД та низькій паливній економічності. 

В основу винаходу поставлена задача створення способу регулювання швидкості 
транспортного засобу з гідрооб'ємно-механічною трансмісією, що дозволяє розширити діапазон 
роботи трансмісії в зоні максимального загального ККД, підвищити паливну економічність 35 
транспортного засобу. 

Зазначена задача вирішується тим, що спосіб регулювання швидкості транспортного засобу 
з гідрооб'ємно-механічною трансмісією складається на кожному з піддіапазонів регулювання 
швидкості транспортного засобу з регулювання гідронасоса шляхом зміни його робочого об'єму 
при постійній швидкості обертання вала двигуна, а після одного з піддіапазонів, на якому 40 
швидкість транспортного засобу змінюється за рахунок регулювання гідронасоса шляхом 
зменшення його робочого об'єму від максимального до нульового, додається піддіапазон, на 
якому швидкість транспортного засобу збільшується за рахунок збільшення обертів вала 
двигуна від обертів, що відповідають мінімуму витрат палива, до максимально допустимих при 
постійному нульовому робочому об'ємі гідронасоса. На наступних піддіапазонах регулювання 45 
швидкості транспортного засобу здійснюється регулюванням гідронасоса шляхом зміни його 
робочого об'єму при постійних максимальних обертах валу двигуна. 

Спосіб регулювання швидкості транспортного засобу з гідрооб'ємно-механічною трансмісією 
пояснюється на прикладі регулювальної характеристики (фіг. 1), для якої реалізується 
наступним чином: на піддіапазоні регулювання швидкості транспортного засобу 1 регулюється 50 
гідронасос шляхом зменшення його робочого об'єму від максимального до нульового значення 
(відносний параметр регулювання гідрооб'ємної передачі є змінюється від -1 до 0), відбувається 
зменшення швидкості обертання вала гідромотора. При цьому двигун має оберти ngmin, що 
відповідають мінімуму витрат палива і підтримуються постійними на піддіапазонах регулювання 
швидкості транспортного засобу 1, 2, 3. 55 

На піддіапазоні регулювання швидкості транспортного засобу 2 регулюється гідронасос 
шляхом збільшення його робочого об'єму від нульового до максимального значення (відносний 
параметр регулювання гідрооб'ємної передачі є змінюється від 0 до 1), відбувається збільшення 
швидкості обертання валу гідромотора. Двигун працює в економічному режимі. 
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На піддіапазоні 3 регулюється гідронасос шляхом зменшення його робочого об'єму від 
максимального до нульового значення (відносний параметр регулювання гідрооб'ємної 
передачі е змінюється від 1 до 0), відбувається зменшення швидкості обертання валу 
гідромотора. При цьому, як і на попередніх піддіапазонах регулювання швидкості транспортного 
засобу, двигун працює в економічному режимі. 5 

На піддіапазоні регулювання швидкості транспортного засобу 4 відносний параметр 
регулювання гідрооб'ємної передачі є фіксується і підтримується рівним 0, швидкість обертання 
вала гідромотора дорівнює 0. Швидкість транспортного засобу збільшується за рахунок 
збільшення обертів вала двигуна від обертів ngmіn, що відповідають мінімуму витрат палива, до 
максимально допустимих nmax. 10 

На піддіапазоні регулювання швидкості транспортного засобу 5 регулюється гідронасос 
шляхом збільшення його робочого об'єму від нульового до максимального значення (відносний 
параметр регулювання гідрооб'ємної передачі є змінюється від 0 до -1), відбувається 
збільшення швидкості обертання вала гідромотора. При цьому швидкість обертання вала 
двигуна nmax постійна. 15 

При регулюванні швидкості транспортного засобу з гідрооб'ємно-механічною трансмісією 
згідно з регулювальною характеристикою, що зображена на фіг. 2, збільшення обертів вала 
двигуна до максимально допустимих nmax при постійному нульовому робочому об'ємі 
гідронасоса (відносний параметр регулювання гідрооб'ємної передачі є дорівнює 0) 
здійснюється на піддіапазоні 2. На наступних піддіапазонах регулювання швидкості 20 
транспортного засобу 3-5 швидкість обертання вала двигуна постійна максимальна (nmax). 

Сукупність конструктивних рішень дозволяє отримати спосіб регулювання швидкості 
транспортного засобу з гідрооб'ємно-механічною трансмісією, що дозволяє розширити діапазон 
роботи трансмісії в зоні максимального загального ККД, підвищити паливну економічність 
транспортного засобу. 25 
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ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 

 
1. Спосіб регулювання швидкості транспортного засобу з гідрооб'ємно-механічною трансмісією, 
який полягає в тому, що на кожному з піддіапазонів регулювання швидкості транспортного 35 
засобу останню збільшують шляхом зміни робочого об'єму гідронасоса за постійної швидкості 
обертання вала двигуна, який відрізняється тим, що після будь-якого з піддіапазонів, при 
якому швидкість транспортного засобу збільшується за рахунок регулювання гідронасоса 
шляхом зменшення його робочого об'єму від максимального до нульового, підключають 
піддіапазон, на якому за постійного нульового робочого об'єму гідронасоса швидкість 40 
транспортного засобу змінюють шляхом збільшення обертів вала двигуна до максимально 
допустимих. 
2. Спосіб регулювання швидкості транспортного засобу з гідрооб'ємно-механічною трансмісією 
за п. 1, який відрізняється тим, що постійна швидкість обертання вала двигуна відповідає 
мінімуму витрат палива. 45 
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