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ПОВНОПРИВІДНІ ІНТЕГРОВАНІ ТРАНСМІСІЇ В 

АВТОТРАКТОРНІЙ ТЕХНІЦІ 
 

Бондарев С. Г. к. т. н., доц.,  СНАУ,  м. Суми 
 

Розміщення силового агрегату у підкапотному просторі передньої чи 

задньої частини автомобіля є найбільш розповсюдженою, однак компоновка 

таких трансмісій не є оптимальною з точки зору їх розміщення, оскільки 

достатньо великий, від 10 до 25% загального внутрішнього об’єму кузова, 

займає силовий агрегат та елементи трансмісії. Крім того, розташування 

силової установки в передньої, чи задньої частині автомобіля значно 

підвищує момент опору відносно вертикальної осі симетрії, що негативно 

впливає при маневруванні. Існують компоновочні схеми трансмісії та 

силового агрегату в яких розташування силового агрегату здійснено 

посередині міжколісної бази з колісною формулою 4х2 з приводом на задні 

колеса, однак, така компоновка автомобіля відноситься здебільш до 

спортивних автомобілів і малопридатна для інших, наприклад, компоновка 

автомобіля з кузовом типу «пікап», або «фургон». 

У останній час великого розповсюдження набули трансмісії 

повнопривідних автомобілів, але вони мають низку недоліків серед яких, 

головними є нераціональна кінематика приводу від двигуна до маточин, 

складність та громіздкість агрегатів, значний об’єм та металомісткість 

складових трансмісії, велика трудомісткість монтажно-демонтажних робіт, 

тощо. 

Метою дійсної роботи є розробка перспективної компоновки 

повнопривідних трансмісій автомобілів, шляхом раціонального 

розташування силового агрегату та трансмісії при якій підвищились техніко-

економічні показники, вартість, надійність, екологічна чистота тощо. 

Методологічною основою роботи є системний підхід, щодо розробки 

перспективної компоновки повнопривідних трансмісій для сучасних 

автомобілів, який дозволить отримати трансмісію, в якій раціональне 

розташування двигуна, зчеплення, коробки передач роздавальної коробки і 

міжмостового диференціалу в один інтегрований силовий блок, 

розташований в горизонтальній площині, дозволило б реалізацію повного 

приводу і за рахунок цього можливо було б істотно занизити центр ваги у 

вертикальній площині, та сконцентрувати його посередині колісної бази у 

горизонтальній, що створило б однакове навантаження на кожне з коліс і як 

наслідок – підвищило б стійкість при швидкісних маневрах, та безпечність 

автомобіля взагалі. 

Ідея новітньої розробки полягає у тому, що силовий інтегрований 

блок, до складу якого входять двигун, зчеплення, коробка передач 

роздавальна коробки і міжмостовий диференціал розташовані в міжколісній 
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базі у горизонтальній площині, та від якого на певних відстанях, завдяки 

трубчастим проставкам встановлені редуктори головних передач переднього 

та заднього мостів, які всі разом, являють собою силовий інтегрований 

модуль. Зазначений модуль має єдину комбіновану мастильну систему, яка 

також виконує функції охолоджувальної. 

Поставлена мета досягається за рахунок того, що до блоку циліндрів 

двигуна, розташованого у горизонтальній площині, приєднаний блок, у якому 

містяться коробка швидкостей, роздавальна коробка та міжмостовий 

диференціал, який завдяки валам, що знаходяться у трубчастих проставках 

поєднується з головними передачами переднього та заднього мостів, а далі 

через піввісі, та шарніри рівних кутових швидкостей з маточинами усіх коліс. 

Крім того існують розробки у яких коробка швидкостей замінена на 

клинопасовий варіатор, який окрім реалізації безступеневої коробки 

швидкостей має меншу вагу та менш трудовитратний у виготовленні та 

експлуатації 

Розташування інтегрованого модуля у горизонтальній площині на 

рівні осей симетрії мостів дозволяє максимально занизити центр ваги 

трансмісії, оптимально розподілити навантаження на кожне з коліс, що 

підвищить прохідність, керованість, надійність та безпеку транспортного 

засобу при швидкісному русі. Подальший розвиток зазначених інтегрованих 

трансмісій полягає у раціональній інтеграції систем охолодження та 

мащення, яка буде надзвичайно ефективною при експлуатації у холодну пору 

року і особливо при наднизьких темпратурах. 

Висновки 

Запропонований новий концептуальний напрямок, щодо компоновки 

повнопривідних трансмісій автомобілів в основі якого лежить раціональне 

розташування силового агрегату та трансмісії дає змогу значно покращити 

безпеку при експлуатації, технічні, техніко-економічні та екологічні 

показники транспортного засобу. 
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