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Корисна модель належить до транспортного машинобудування і може застосовуватися як 
спосіб службового гальмування транспортного засобу з гідрооб'ємно-механічною трансмісією. 

Відомий спосіб загальмовування гідростатичного приводу [1] включає наступні етапи: 
визначення спрацьовування гальмівного виконавчого пристрою; налаштування гальмівної 
об'ємної витрати гідронасоса; налаштування гідродвигуна залежно від зростання сили 5 

спрацьовування гальмівного виконавчого пристрою у бік збільшення робочого об'єму; 
розвантаження гальмівного тиску, наявного в розташованій вниз по потоку за гідродвигуном 
робочої магістралі, через клапан обмеження тиску. При спрацьовуванні гальмівного 
виконавчого пристрою гідронасос налаштовують на гальмівну об'ємну витрату, що відрізняється 
від нуля, при якій споживана при тиску відкриття клапана обмеження тиску гідравлічна 10 

потужність відповідає гальмівній потужності приводного двигуна. Досягається можливість 
здійснення процесу гальмування тільки за рахунок розташованих в замкнутому гідравлічному 
контурі елементів. 

Недоліком аналога є те, що суттєво ускладнено конструкцію гідростатичного приводу, 
перевантажено гідромашини, знижена гальмівна ефективність транспортного засобу. 15 

Найбільш близьким до винаходу, що заявляється, по сукупності ознак і ефектові, що 
досягається, є спосіб гальмування транспортного засобу з гідрооб'ємно-механічною трансмісією 
[2]. 

Відомий спосіб [2] полягає в тому, що при кінематичному відриві трансмісії від двигуна 
внутрішнього згоряння та натиснутій педалі гальма, відбувається регулювання гідромотора, 20 

шляхом збільшення його робочого об'єму від деякого значення до максимального, з 
регулюванням, після досягнення гідромотором максимального об'єму, гідронасосу, шляхом 
зменшення його робочого об'єму від максимального до нульового, що обумовлено зниженням 
швидкості руху транспортного засобу в процесі гальмування. 

Недоліком прототипу є ручне підтримання відносних параметрів регулювання гідрооб'ємної 25 

передачі трансмісії пропорційно швидкості руху транспортного засобу в процесі гальмування. 
В основу корисної моделі поставлена задача створення способу службового гальмування 

транспортного засобу з гідрооб'ємно-механічною трансмісією, що дозволяє при кінематичному 
відриві трансмісії від двигуна внутрішнього згоряння та натиснутій педалі гальма: зменшити 
навантаження на елементи трансмісії при гальмуванні, підвищити її довговічність та надійність, 30 

покращити умови праці водія. 
Вирішення задачі досягається тим, що спосіб службового гальмування транспортного 

засобу з гідрооб'ємно-механічною трансмісією складається з натиснення на педаль гальма, при 
кінематичному відриві трансмісії від двигуна внутрішнього згоряння, автоматичного 
регулювання робочого об'єму гідромотору від деякого значення до максимального, після 35 

досягнення якого здійснюється автоматичне регулювання гідронасосу, шляхом зменшення його 
робочого об'єму від максимального до нульового, в разі повної зупинки транспортного засобу, 
або зменшення робочого об'єму гідронасосу до деякого значення, відповідного кутовій 
швидкості руху коліс транспортного засобу в процесі гальмування за рахунок використання 
електромагнітних клапанів, виконуючих регулювання об'єму через вплив на кут нахилу шайб 40 

гідромашин трансмісії. 
Спосіб службового гальмування транспортного засобу з гідрооб'ємно-механічною 

трансмісією, при кінематичному відриві трансмісії від двигуна внутрішнього згоряння та 
натиснутій педалі гальма, показаний на прикладі двопотокової гідрооб'ємно-механічної 
трансмісії (фіг. 1) з двигуном 1, муфтою зчеплення 2, диференціалом на вході 3, колесом 4, 45 

датчиком кутової швидкості колеса 5, блоком керування 6, гідронасосом 7, гідромотором 8, 
виконавчими елементами - електромагнітними клапанами 9, 10, пояснюється технічною 
характеристикою (фіг. 2) та досягається за рахунок підтримання відповідності між кутовою 
швидкістю руху коліс транспортного засобу в процесі службового гальмування та відносними 
параметрами регулювання гідрооб'ємної передачі трансмісії e1 та е2. 50 

Підтримання відповідності між кутовою швидкістю руху коліс 4 (фіг. 1) транспортного засобу 
в процесі службового гальмування та відносними параметрами регулювання гідрооб'ємної 
передачі трансмісії e1 та е2 (фіг. 2) відбувається автоматично наступним чином: в момент 
початку гальмування, при кінематичному відриві трансмісії від двигуна внутрішнього згоряння 1 
(фіг. 1) та натиснутій педалі гальма, відносний параметр регулювання гідромотора е2=х3 (фіг. 55 

2), що відповідає кутовій швидкості mах, відносний параметр регулювання гідронасоса е1=1. В 

процесі гальмування відбувається зниження кутової швидкості коліс . Датчик 5 (фіг. 1), фіксує 

зміну  та відсилає інформацію до блоку керування 6, який в свою чергу подає сигнал на зміну 
нахилу шайб гідромашин трансмісії 7, 8 через виконавчі елементи - електромагнітні клапани 9, 

10. В результаті, при кутовій швидкості колеса 2 (фіг. 2) електромагнітні клапани 60 
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встановлюють нахил шайби гідромотора, що відповідає е2=х2, нахил шайби гідронасоса е1=1; 

при-кутовій швидкості колеса 1 електромагнітні клапани встановлюють нахил шайби 

гідромотора, що відповідає е2=1, нахил шайби гідронасоса e1=x1, а при =0 автоматично 
встановлюється е1=0, е2=1. 

Застосування системи автоматичного регулювання робочих об'ємів гідронасосу та 5 

гідромотору відповідно кутовій швидкості руху коліс транспортного засобу в процесі службового 
гальмування дозволить виконувати транспортному засобу роботу більш ефективно. 

Сукупність технічних рішень дозволяє отримати спосіб службового гальмування 
транспортного засобу з гідрооб'ємно-механічною трансмісією, при кінематичному відриві 
трансмісії від двигуна внутрішнього згоряння та натиснутій педалі гальма, що дозволяє 10 

зменшити навантаження на елементи трансмісії при гальмуванні, підвищити її довговічність та 
надійність, покращити умови праці водія за рахунок постійного автоматичного підтримання 
відносних параметрів регулювання гідрооб'ємної передачі трансмісії відповідними кутовій 
швидкості руху коліс транспортного засобу в процесі гальмування. 
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Спосіб службового гальмування транспортного засобу з гідрооб'ємно-механічною трансмісією 
складається з натиснення на педаль гальма, при кінематичному відриві трансмісії від двигуна 
внутрішнього згоряння, регулювання гідромотора, шляхом збільшення його робочого об'єму від 
деякого значення до максимального, з регулюванням, після досягнення гідромотором 
максимального об'єму, гідронасосу, шляхом зменшення його робочого об'єму від 30 

максимального до нульового, який відрізняється тим, що відбувається автоматичне 
регулювання робочого об'єму гідромотору від деякого значення до максимального, після 
досягнення якого здійснюється автоматичне регулювання гідронасосу, шляхом зменшення його 
робочого об'єму від максимального до нульового, в разі повної зупинки транспортного засобу, 
або зменшення робочого об'єму гідронасосу до деякого значення, відповідного кутовій 35 

швидкості руху коліс транспортного засобу в процесі гальмування. 
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