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(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(57) 1. Гідрооб'ємно-механічна трансмісія транспо-

ртного засобу, яка виконана по двопоточній схемі і 
складається з гідрооб'ємної передачі з гідронасо-
сом, що регулюється, та гідромотором, що не ре-
гулюється, і механічної частини, яка складається з 
планетарних механізмів, зубчастих передач та 

пристроїв перемикання діапазонів, яка відрізня-
ється тим, що як усі пристрої перемикання діапа-

зонів використовуються фрикційні муфти. 
2. Гідрооб'ємно-механічна трансмісія за п. 1, яка 
відрізняється тим, що двигун через зубчасті пе-

редачі з'єднаний з гідронасосом та через фрикцій-
ну муфту з епіциклічною шестірнею першого пла-
нетарного механізму та сонячною шестірнею 
другого планетарного механізму, гідромотор пов'я-
заний через фрикційну муфту та зубчасту переда-
чу з сонячною шестірнею першого планетарного 
механізму та через фрикційну муфту та зубчасті 
передачі з епіциклічною шестірнею другого плане-
тарного механізму, спільне водило обох планетар-
них механізмів з'єднано з вихідним валом. 

 
 

 
 

Корисна модель належить до транспортного 
машинобудування і може застосовуватися як без-
ступінчаста трансмісія в транспортних засобах. 

Відома гідрооб'ємно-механічна трансмісія [1], 
що має планетарну систему з трьома планетарни-
ми механізмами, включаючи реверсивний плане-
тарний механізм, що встановлена разом із двома 
зчепленнями і зворотним гальмом, для забезпе-
чення безступінчастого регулювання швидкості в 
діапазоні від 20 км/год. до 60 км/год. Передача має 
два прямих діапазони швидкостей і один реверси-
вний. 

Недоліком аналога є застосування трьох пла-
нетарних механізмів, що приводить до ускладнен-
ня конструкції, збільшення масово-габаритних по-
казників і зниження загального ККД трансмісії. 

Найбільш близькою до корисної моделі, що 
заявляється, по сукупності ознак і ефектові, що 
досягається, є гідрооб'ємно-механічна трансмісія 
[2], яка складається з гідронасоса, що регулюєть-
ся, гідромотора, що не регулюється, двох плане-
тарних рядів зі складним водилом, що одночасно є 
вихідною ланкою трансмісії. Перший планетарний 
ряд епіциклічною шестірнею через зубчасті шес-
терні при включеній зубчастій муфті пов'язаний з 
валом, що приводиться в обертання від вала дви-
гуна. Сонячна шестірня цього ряду приводиться в 

обертання від редуктора, що пов'язаний з гідромо-
тором при включеному лівому фрикціоні. Другий 
планетарний ряд своєю епіциклічною шестірнею 
пов'язаний редуктором, що через проміжну шесті-
рню приводиться в обертання від гідромотора при 
включеному правому фрикціоні. Сонячна шестірня 
другого ряду пов'язана з валом, що приводиться в 
обертання від двигуна. Зубчаста муфта зв'язує 
центральний вал трансмісії через шестірню з дви-
гуном. 

Недоліком прототипу є відсутність можливості 
переходу з реверсивного діапазону на інші без 
зупинки транспортного засобу, що обумовлюється 
використанням в конструкції зубчатої муфти, яка 
не дозволяє безударне включення при різних ку-
тових швидкостях елементів, що поєднуються. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
створення гідрооб'ємно-механічної трансмісії з 
поліпшеними масово-габаритними показниками та 
спрощеною конструкцією, яка дозволить транспор-
тному засобу рухатись без зупинки для переми-
кання діапазонів в усьому інтервалі можливих 
швидкостей, тобто від максимальної швидкості при 
русі заднім ходом до максимальної швидкості руху 
прямим ходом на транспортному діапазоні. 

Зазначена задача вирішується тим, що гідроо-
б'ємно-механічна трансмісія транспортного засобу 
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виконана по двопоточній схемі і складається з гід-
рооб'ємної передачі і механічної частини (фіг.1). 
Гідрооб'ємна передача містить гідронасос 1, що 
регулюється, і один гідромотор 2, що не регулю-
ється, механічна частина складається з планетар-
них механізмів 3 та 4, зубчастих передач 5, 6, 7, 8, 
9 та фрикційних муфт 10, 11, 12. Двигун 13 через 
зубчасті передачі 5, 6 з'єднаний з гідронасосом 1 
та через фрикційну муфту 12 з епіциклічною шес-
тірнею планетарного механізму 3 та сонячною 
шестірнею планетарного механізму 4, гідромотор 
2 пов'язаний через фрикційну муфту 10 та зубчас-
ту передачу 7 з сонячною шестірнею планетарного 
механізму 3 та через фрикційну муфту 11 та зуб-
часті передачі 8, 9 з епіциклічною шестірнею пла-
нетарного механізму 4, спільне водило планетар-
них механізмів 3, 4 з'єднано з вихідним валом 14. 

Гідрооб'ємно-механічна трансмісія працює та-
ким чином. Перший швидкісний діапазон двопото-
чного режиму роботи гідрооб'ємно-механічної тра-
нсмісії здійснюється при ввімкненні фрикційних 
муфт 11, 12 і вимиканні фрикційної муфти 10. У 
цьому випадку потужність від двигуна 13 переда-
ється одночасно через зубчасті передачі 5, 6 на 
гідронасос 1 і другим потоком через фрикційну 
муфту 12 на сонячну шестірню планетарного ме-
ханізму 4. Через гідромотор 2 і замкнуту фрикційну 
муфту 11 потужність передається через зубчасті 
передачі 8, 9 на епіциклічну шестірню планетарно-
го механізму 4, у якому відбувається складання 
потужності й передача її через водило на вихідний 
вал 14. Першому швидкісному діапазону відпові-
дає регулювальна характеристика 1 (фіг.2). 

Другий (транспортний) швидкісний діапазон 
двопоточного режиму роботи гідрооб'ємно-
механічної трансмісії здійснюється при ввімкненні 
фрикційних муфт 10, 12 і вимиканні фрикційної 
муфти 11. У цьому випадку потужність від двигуна 
13 передається одночасно через зубчасті передачі 
5, 6 на гідронасос 1 і другим потоком через фрик-
ційну муфту 12 на епіциклічну шестірню планетар-
ного механізму 3. Через гідромотор 2 і замкнуту 
фрикційну муфту 10 потужність передається через 
зубчасту передачу 7 на сонячну шестірню плане-
тарного механізму 3, у якому відбувається скла-
дання потужності й передача її через водило на 
вихідний вал 14. Цьому режиму роботи гідрооб'є-
мно-механічної трансмісії відповідає регулювальна 
характеристика 2. 

При ввімкненні фрикційних муфт 10, 11 і вими-
канні фрикційної муфти 12 гідрооб'ємно-механічна 

трансмісія працює як повнопоточна. Потужність від 
двигуна 13 через зубчасті передачі 5, 6 переда-
ється на регульований гідронасос 1. Далі потуж-
ність через гідромотор 2 і зубчасті передачі 7, 8, 9 
передається на сонячну шестірню планетарного 
механізму 3 і на епіциклічну шестірню планетарно-
го механізму 4. У планетарних механізмах 3, 4 
потужність складається на загальному водил і й 
передається на вихідний вал 14. Описаному ре-
жиму роботи гідрооб'ємно-механічної трансмісії 
відповідає реверсивна регулювальна характерис-
тика 3, показана на фіг.2, що має загальну точку А 
з кінцем першого швидкісного діапазону й з почат-
ком другого. 

Відмінною рисою представленої гідрооб'ємно-
механічної трансмісії є можливість переходу з ре-
версивного діапазону в точці А як на другий швид-
кісний діапазон, так і на перший. Аналогічно при 
русі транспортного засобу на максимальній швид-
кості першого діапазону є можливість переходу на 
другий діапазон або на реверсивний із плавним 
переходом на задній хід без зупинки транспортно-
го засобу. 

Сукупність конструктивних рішень дозволяє 
отримати гідрооб'ємно-механічну трансмісію з по-
ліпшеними масово-габаритними показниками та 
спрощеною конструкцією, яка дозволить транспор-
тному засобу рухатись без зупинки для переми-
кання діапазонів в усьому інтервалі можливих 
швидкостей, тобто від максимальної швидкості при 
русі заднім ходом до максимальної швидкості руху 
прямим ходом на транспортному діапазоні. 

Запропоноване конструктивне рішення гідроо-
б'ємно-механічної трансмісії при аналізі вітчизня-
ної і закордонної літератури не знайдено, що від-
повідає критерієві патентоспроможності - новизні. 

Корисна модель може застосовуватися як без-
ступінчаста трансмісія в транспортних засобах. 
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