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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest bezstopniowa przekładnia pasowa napędu ze sterowaną mocą 

silnika, stosowana w napędach urządzeń o mocy do 30 kW, zwłaszcza w małych pojazdach kołowych 

typu motorower, motocykl, skuter, wózek inwalidzki, w małych maszynach ogrodniczych, piłach łańcu-

chowych i innych urządzeniach specjalnych. Przekładnia z klinowym pasem wariatorowym zapewnia 

zmianę przełożenia w zależności od prędkości obrotowej silnika i momentu obrotowego generowane-

go przez silnik. 

Zastosowanie bezstopniowej przekładni z pasem klinowym skupia się przede wszystkim w ob-

szarze pojazdów jednośladowych – skuterów. W miejskich warunkach eksploatacji zastosowanie bez-

stopniowej automatycznej przekładni znacząco poprawia komfort jazdy i bezpieczeństwo, jednocze-

śnie prostota konstrukcji zmniejsza koszty produkcji i ułatwia serwisowanie. 

Powszechnie znanymi są bezstopniowe przekładnie z klinowym pasem zawierające dwa, łoży-

skowane w obudowie wały: napędowy i napędzany połączone ciernie pasem klinowym przewiniętym 

przez koła pasowe utworzone z dwóch par stożkowych tarcz. W każdym kole jedna z tarcz jest wzglę-

dem danego wału poosiowo nieprzesuwna a druga tarcza poosiowo przesuwna. Przykładowo, w roz-

wiązaniach przedstawionych w europejskim opisie wynalazku EP 2113689 na Fig. 3 rysunku i amery-

kańskim US 20020152838 na Fig. 5, tarcza napędowa przesuwna połączona jest ze stożkowo- 

-rolkowym siłownikiem odśrodkowym, a tarcza napędzana przesuwna z wałem napędzanym przez 

suwliwe połączenie wielowypustowe i jest obciążona poosiowo sprężyną dociskową w kierunku tarczy 

napędzanej nieprzesuwnej. Tarcze nieprzesuwne napędowa i napędzana usytuowane są po przeciw-

ległych stronach od płaszczyzny środkowej pasa klinowego. Zwiększenie prędkości obrotowej silnika 

powoduje zwiększenie siły odśrodkowej działającej na rolki siłownika odśrodkowego, które przesuwa-

jąc się promieniowo na zewnątrz po zakrzywionych bieżniach tarczy napędowej przesuwnej i stożko-

wej pobocznicy tarczy oporowej powodują zbliżanie się tej tarczy do tarczy napędowej nieprzesuwnej, 

trwale osadzonej na wale napędowym. Pas klinowy pracuje na coraz większej średnicy tarcz napędo-

wych, co – przy stałej długości pasa i stałej odległości między osiami wałów – powoduje jednoczesne 

przesunięcie pasa klinowego na mniejszą średnicę koła utworzonego ze stożkowych tarcz wału napę-

dzanego. Przesunięcie wywołuje stały poosiowo nacisk sprężyny dociskowej, zapewniający wymaga-

ne napięcie pasa. Skutkiem wyłącznie odśrodkowego sterowania przełożeniem jest zwiększone zuży-

cie paliwa przez silnik napędowy, co wynika z częstej pracy z dużą prędkością obrotową w warun-

kach, gdy opory ruchu są małe i moc niezbędna do ich pokonania mogłaby być wytworzona przy 

znacznie mniejszej prędkości obrotowej. 

Znane są również rozwiązania umożliwiające dostosowanie przełożenia w zależności zarówno 

od prędkości obrotowej jak i momentu obrotowego. W rozwiązaniu samochodu osobowego DAF z lat 

1959 – 1963 regulacja przełożenia w zależności od obciążenia silnika jest realizowana poprzez połą-

czenie kolektora dolotowego silnika z siłownikiem pneumatycznym oddziaływującym na tarczę napę-

dową przesuwną. Duża wartość podciśnienia w kolektorze, powstająca w przypadku, gdy obciążenie 

silnika jest małe – czyli moment obrotowy ma małą wartość – powoduje zbliżanie się do siebie tarcz 

napędowych, zmniejszanie przełożenia i pracę silnika z możliwie najmniejszą prędkością obrotową. 

Przy całkowitym otwarciu przepustnicy – czyli dużego momentu obrotowego silnika – tarcze koła na-

pędowego oddalają się od siebie, co prowadzi do zwiększenia przełożenia. W napędach o większych 

mocach silnika regulacja uzależniona jednocześnie od prędkości obrotowej i momentu obrotowego 

realizowana jest w skomplikowanych układach hydraulicznych lub elektrycznych, przykładowo jak  

w opisach PL175801 i US 173084. Tarcze przesuwne połączone są z wałem napędowym i napędza-

nym przez niesamohamowne połączenia śrubowo-kulkowe a odpowiednie do aktualnie przenoszonej 

mocy położenia tarcz wyznaczane są przez siłowniki hydrauliczne, sterowane sygnałami z układu 

wspomaganego komputerem, oprogramowanym algorytmem elektronicznej analizy optymalnego prze-

łożenia dla aktualnie występujących parametrów prędkości obrotowej i momentu obrotowego. 

Znane jest również z amerykańskiego opisu US 6120399 rozwiązanie mechanicznego czujnika 

momentu obrotowego, w którym odpowiednie do wartości momentu poosiowe przemieszczenie tarczy 

przesuwnej realizowane jest przez zespół złożony z: osadzonego na wale tarczowego zabieraka, który 

połączony jest przez dwa czopy z rolkami – współosiowe oraz prostopadłe do osi wału – ze śrubowymi 

rowkami w tulei, sztywno połączonej ze stożkową tarczą przesuwną koła pasowego. Rolki zmniejszają 

tarcie a tym samym zwiększają czułość i płynność pracy czujnika. Tarczowy zabierak obciążony jest 

poosiową sprężyną, która drugim końcem oparta jest o ściankę sztywno związaną z tarczą przesuw-
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ną. W takim rozwiązaniu odległość między stożkowymi tarczami zależy od napięcia pasa klinowego, 

czyli wprost od wartości momentu obrotowego silnika. Zwiększenie otwarcia przepustnicy w silniku 

spalinowym, skutkujące zwiększeniem momentu obrotowego i naciągu pasa klinowego powoduje, że 

zwiększona siła obwodowa działająca na tarczę przesuwną spowoduje przekręcenie jej na połączeniu 

śrubowym tuleja – czopy tarczowego zabieraka, i zbliżenie tarczy przesuwnej do nieprzesuwnej, 

zwiększające średnicę pracy pasa klinowego. 

Zadaniem niniejszego wynalazku jest opracowanie prostej w budowie, technologicznie taniej 

i trwałej w eksploatacji konstrukcji bezstopniowej przekładni pasowej dla napędu ze sterowaną mocą 

silnika rzędu do 30 kW, która uwzględniając sterowane przez użytkownika obciążenie poprawi eko-

nomiczność napędu i przy zastosowaniu w pojeździe zapewni wyższy komfort jazdy dla użytkownika. 

Przekładnia według wynalazku ma wiele cech wspólnych z powyżej opisanymi rozwiązaniami, 

jej tarcza napędowa przesuwna również połączona jest ze stożkowo-rolkowym siłownikiem odśrodko-

wym oraz z mechanicznym czujnikiem momentu obrotowego, sprzężonym z wałem napędowym przez 

niesamohamowne połączenie śrubowe. Wynalazek wyróżnią się tym, że mechaniczny czujnik momen-

tu obrotowego połączony jest z tarczą oporową siłownika odśrodkowego poprzez tuleję przesuwną, 

która jest ślizgowo łożyskowana na wale napędowym. W pobliżu końca wału napędowego tuleja prze-

suwna połączona jest z nim przez niesamohamowne połączenie śrubowe a od strony drugiego końca 

jest poosiowo obciążona sprężyną dociskającą jej powierzchnię czołową do łożyska wzdłużnego pia-

sty tarczy napędowej nieprzesuwnej. Tarcza napędowa nieprzesuwna jest łożyskowana współosiowo 

na wystającym z tulei przesuwnej końcu wału napędowego a jednocześnie sprzężona jest z tuleją 

przesuwną przez połączenie wielowypustowe wspólne z tarczą napędową przesuwną. Na bieżnię 

tarczy napędowej przesuwnej naciskają rolki siłownika odśrodkowego, opierające się o stożkową po-

wierzchnię tarczy oporowej zamocowanej na końcu tulei przesuwnej. 

Korzystnym jest, gdy niesamohamowne połączenie śrubowe ma gwint o zarysie trapezowym, 

którego zwoje pochylone są zgodnie z kierunkiem obrotów wału napędowego. 

Również celowym jest, by sprężyna dociskowa opierała się o zamocowaną nieruchomo na wale 

napędowym tuleję dystansową, której powierzchnia czołowa – w warunkach przylegania powierzchni 

czołowej tulei przesuwnej do łożyska wzdłużnego – jest usytuowana w odległości skoku od końca tulei 

przesuwnej. 

W rozwiązaniu według wynalazku sprężyna dociskowa powinna być napięta z wstępną siłą po-

osiową, która przetworzona w niesamohamownym połączeniu śrubowym na moment obrotowy stano-

wi górną granicę obciążenia ustalonego konstrukcyjnie dla przekładni jako „zakres małego momentu”. 

Po przekroczeniu tej wartości obrót wału napędowego w połączeniu śrubowym powoduje poosiowe 

cofnięcie tulei przesuwnej na wymiar wynikający z równowagi zwiększonych wartości: momentu obro-

towego i siły dodatkowego napięcia sprężyny dociskowej, ze skutkiem zwiększenia odległości tarczy 

oporowej od tarczy napędowej przesuwnej. 

Napęd w przekładni przekazywany jest z wału napędowego przez wstępnie napięte sprężyną 

dociskową niesamohamowne połączenie śrubowe na tuleję przesuwną, która połączona jest trwale 

z tarczą oporową siłownika odśrodkowego. Zwiększenie momentu obrotowego ponad konstrukcyjnie 

wyznaczoną – przez wstępne napięcie sprężyny i przełożenie niesamohamownego połączenia śrubo-

wego – górną wartość zakresu nazwanego „małym” powoduje względny obrót połączenia śrubowego 

i przesunięcie osiowe tulei przesuwnej wraz z tarczą oporową siłownika odśrodkowego, trwale osa-

dzoną na tulei przesuwnej. Jej położenie determinuje poprzez rolki położenie tarczy napędowej prze-

suwnej na wale napędowym. Położenie osiowe tarczy napędowej nieprzesuwnej jest stałe, tak więc 

zwiększenie momentu obrotowego silnika i uruchomienie mechanizmu śrubowego prowadzi do zwięk-

szenia odległości między tarczami napędowymi i zwiększenie przełożenia przekładni pasowej. Na 

wartość przełożenia wpływa jednocześnie drugi parametr pracy silnika – prędkość obrotowa. Jej 

wzrost powoduje zwiększenie siły odśrodkowej działającej na rolki znajdujące się między tarczą opo-

rową a bieżnią na zewnętrznej powierzchni tarczy napędowej przesuwnej. 

Bezstopniowa przekładnia pasowa według wynalazku wyjaśniona jest opisem przykładowego 

wykonania z napędem od tłokowego silnika spalinowego. Pokazana jest na rysunku, którego po-

szczególne figury przedstawiają: 

Fig. 1 – pionowy przekrój przekładni prowadzony przez osie wałów napędowego i napędzane-

go, w warunkach małej szybkości obrotowej i „małego” momentu obrotowego, 

Fig. 2 – usytuowanie elementów na wale napędowym przy obciążeniu jak na Fig. 1, 
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Fig. 3 – usytuowanie elementów na wale napędowym przy obciążeniu momentem nominalnym  

i małej szybkości obrotowej, natomiast na 

Fig. 4, 5 i 6 – usytuowanie elementów przekładni kolejno w warunkach: średniej prędkości obro-

towej i „małym” momencie; małej prędkości obrotowej i większym od „małego” dużym momencie; oraz 

przy dużej prędkości obrotowej i dużym momencie obrotowym. 

W silniku spalinowym o objętości skokowej 50 cm3, mocy nominalnej 2 kW i momencie nomi-

nalnym 3 Nm, będącym źródłem napędu miejskiego skutera z bezstopniową przekładnią pasową, 

energia spalania paliwa jest przenoszona za pośrednictwem rozprężających się gazów na tłok 3, kor-

bowód 2 i wał korbowy 1. Następnie moment obrotowy jest przenoszony z wału korbowego 1 na wał 

napędowy 6 i kolejno z naciętego na jego końcu gwintu trapezowego niesamohamownego połączenia 

śrubowego 7 na gwint trapezowy wewnętrzny 12 tulei przesuwnej 11. Tuleja przesuwna 11 napędza 

za pośrednictwem naciętego na zewnętrznym obwodzie wielowypustu 13 tarczę napędową przesuw-

ną 19 i tarczę napędową nieprzesuwną 24. Obie posiadają nacięte na wewnętrznych stronach otwo-

rów wielowypusty, odpowiednio 22 i 26. Tuleja przesuwna 11 jest utrzymywana w położeniu spoczyn-

kowym za pomocą wstępnie napiętej siłą Fo sprężyny dociskowej 16, opierającej się o tuleję dystan-

sową 10 wału korbowego 1. Drugi koniec tulei przesuwnej 11 opiera się swoją powierzchnią czołową 

14 o pierścień bieżni wewnętrznej 32 łożyska wzdłużnego 30. Sprężyna dociskowa 16 jest tak napięta, 

aby utrzymywała tuleję 11 w położeniu spoczynkowym przylegania do łożyska wzdłużnego 30 tylko 

gdy silnik pracuje w zakresie 0–2 Nm „małego” i średniego momentu obrotowego. W zakresie dużego 

momentu obrotowego > 2 Nm, za pośrednictwem niesamohamownego połączenia śrubowego 7 po-

wstaje siła osiowa przezwyciężająca siłę Fo wstępnego napięcia sprężyny 16 i przesunięcie tulei prze-

suwnej 11 w kierunku silnika. Tarcza napędowa przesuwna 19 ma możliwość przesuwu osiowego 

względem wału napędowego 6, dzięki połączeniu wielowypustowemu 22 z tuleją przesuwną 11. Na-

tomiast tarcza napędowa nieprzesuwną 24 pomimo, że również połączona jest z tuleją przesuwną 11 

połączeniem wielowypustowym 26, ma jednoznacznie wyznaczone położenie osiowe przez zamoco-

wanie jej piasty 28 między pierścieniami 31 i 32 łożyska wzdłużnego 30 na końcu wału napędowego 

6. Pierścień bieżni wewnętrznej 32 łożyska wzdłużnego 30 opiera się o powierzchnię czołową gwintu 

trapezowego 8, natomiast pierścień bieżni zewnętrznej 31 jest dokręcony nakrętką 33 na gwincie 9 

końca wału napędowego 6. Tuleja przesuwna 11 łożyskowana jest tuleją ślizgową 15 na wale napę-

dowym 6 z możliwością obrotu i poosiowego przesuwu. Niesamohamowne połączenie śrubowe 7 

między tuleją przesuwną 11 i wałem napędowym 6 smarowane jest przez kanał smarowniczy 50, wy-

prowadzony na czoło gwintowanej końcówki 9 wału napędowego 6 i dostępny przez nie uwidocznione 

na rysunku smarowniczkę: i odejmowalną pokrywkę osadzoną w otworze obudowy 49. 

Moment obrotowy z pary tarcz napędowych 19 i 24 jest przekazywany za pośrednictwem pasa 

klinowego 34 na parę tarcz napędzanych 35 i 43, osadzonych na wale napędzanym 40. Tarcza napę-

dzana nieprzesuwna 35 ma rowek wpustowy 38, z którym współpracuje wpust 39 uniemożliwiający 

obrót tarczy napędzanej nieprzesuwnej 35 względem wału napędzanego 40. Na czopie tarczy napę-

dzanej nieprzesuwnej 35 jest nacięty wielowypust zewnętrzny 37, który przekazuje napęd z tarczy 

napędzanej przesuwnej 43 na wał napędzany 40. Na gwintowe zakończenie 41 wału napędzanego 40 

nakręcona jest nakrętka 48, która dociska tuleję dociskową 47 do powierzchni czołowej tarczy napę-

dzanej nieprzesuwnej 35. Wstępnie ściśnięta sprężyna dociskowa 46 wywiera nacisk na tarczę napę-

dzaną przesuwną 43 dzięki czemu pas klinowy 34 jest cały czas napinany i jest zapewnioną wymaga-

na siła tarcia między pasem klinowym 34 a parami stożkowych tarcz napędowych 19 i 24 oraz napę-

dzanych 35 i 43 co umożliwia przeniesienie obciążenia napędu. 

Tarcza napędowa przesuwna 19 może zmieniać swoje położenie osiowe względem tarczy na-

pędowej nieprzesuwnej 24, co przy stałej odległości między osiami wału napędowego 6 i wału napę-

dzanego 40, powoduje, że pas klinowy 34 – o stałej długości – pracuje na różnych średnicach po-

wierzchni stożkowych 20 i 25 i odpowiednio powierzchni stożkowych 36 i 44 na tarczach napędzanych 

35 i 43. W ten sposób realizowana jest zmiana przełożenia, które z definicji jest ilorazem średnicy na 

której pas klinowy 34 pracuje na stożkowych tarczach napędzanych 35 i 43, do średnicy pracy na 

stożkowych tarczach napędowych 19 i 24. 

Zbliżenie się kół stożkowych 19 i 24 w wyniku działania siłownika odśrodkowego 21, 23, 17 lub 

mechanicznego czujnika momentu obrotowego 16, 7, 11, 17 powoduje wejście pasa klinowego 34 na 

większą średnicę z jednoczesnym oddaleniem się tarcz napędzanych 35 i 43 oraz przesunięciem na 

mniejszą średnicę, co prowadzi do zmniejszenia przełożenia. W sytuacji odwrotnej, gdy następuje 

oddalenie tarcz napędowych 19 i 24 pas klinowy 34 opada na mniejszą średnicę, a tarcze napędzane 



 PL 233 322 B1 5 

35 i 43 zbliżają się i pas 34 podnosi się na większą średnicę, co prowadzi do zwiększenia przełożenia 

przekładni. 

W warunkach biegu jałowego – przy minimalnej prędkości obrotowej silnika oraz gdy napęd nie 

przenosi obciążenia momentem obrotowym – siła odśrodkowa działająca na rolki 23 siłownika jest 

mała i pozostają one w położeniu spoczynkowym, tj. najbliżej wału napędowego 6. Przekładnia reali-

zuje przełożenie początkowe, mniejsze od maksymalnego. Zwiększanie prędkości obrotowej wału 

napędowego 6, przy jednocześnie „małym” momencie obrotowym – pokazane na Fig. 1 rysunku – 

skutkuje zwiększeniem siły odśrodkowej działającej na rolki 23, które przesuwają się po bieżniach 21 

zewnętrznej powierzchni tarczy napędowej przesuwnej 19 na większą średnicę a równocześnie opie-

rają się od strony silnika o stożkową tarczę oporową 17. Przy średnich prędkościach obrotowych 

i obciążeniu małym momentem – pokazanych położeniem na Fig. 4 – następuje przesunięcie tarczy 

napędowej przesuwnej 19 w kierunku tarczy napędowej nieprzesuwnej 24 a pas napędowy 34 wcho-

dzi na maksymalną średnicę, co stanowi o zmniejszeniu przełożenia i pojazd przyspiesza. Ponieważ 

siła osiowa w niesamohamownym połączeniu śrubowym 7 jest mniejsza od siły Fo wstępnego napięcia 

sprężyny dociskowej 16 to nie wystąpi przesunięcie tulei przesuwnej 11 w stronę silnika. Już w zakre-

sie średniej prędkości obrotowej rolki 23 osiągają maksymalną średnicę na bieżni 21. Wynika to 

z faktu czołowego zetknięcia się wewnętrznych fragmentów tarcz napędowych 19 i 24. Czyli już od 

zakresu średniej prędkości obrotowej pojazd porusza się wykorzystując najmniejsze przełożenie prze-

kładni, co oznacza, że gdy silnik pracuje w zakresie małego obciążenia, małego zapotrzebowania na 

przyspieszenie, przekładnia zaczyna pracę od mniejszego niż maksymalne przełożenie. Najmniejsze 

przełożenie osiąga już w zakresie średniej prędkości obrotowej – co umożliwia eksploatację przy moż-

liwie najmniejszej prędkości obrotowej silnika zmniejszając tym samym zużycie paliwa. 

W przypadku, gdy zwiększanie prędkości obrotowej odbywa się przy dużej wartości momentu 

obrotowego i wymagane jest dynamiczne przyspieszenie pojazdu – następuje uruchomienie niesamo-

hamownego połączenia śrubowego 7 – zobrazowane sytuacją na Fig. 5 rysunku. Duża wartość mo-

mentu obrotowego skutkuje powstaniem dużej siły osiowej w połączeniu śrubowym 7, 12 co powoduje 

ściśnięcie wstępnie napiętej sprężyny dociskowej 16 i przesunięcie tulei przesuwnej 11 wraz tarczą 

oporową 17 w stronę silnika. Przy stałym położeniu rolek 23 na średnicy minimalnej skutkuje to prze-

sunięciem tarczy napędowej przesuwnej 19 w stronę silnika, czyli oddalenie się jej od tarczy napędo-

wej nieprzesuwnej 24. W wyniku pas klinowy 34 schodzi na najmniejszą średnicę na tarczach napę-

dowych 19 i 24, a na największą na tarczach napędzanych 35 i 43, a co za tym zwiększa się przeło-

żenie przekładni. 

Dalsze zwiększanie prędkości obrotowej przy działającym dużym momencie obrotowym – po-

kazane na Fig. 6 – skutkuje przesuwaniem rolek 23 po bieżni 21 tarczy napędowej przesuwnej 

19 i zbliżanie się tej tarczy 19 do tarczy napędowej nieprzesuwnej 24, ze zmniejszaniem wartości 

przełożenia realizowanego przez przekładnię. W tych warunkach rolki 23 mogą przemieszczać się do 

samego końca bieżni 21, z tym, że stanie się tak dopiero przy maksymalnej prędkości obrotowej silni-

ka, a nie jak poprzednio już w średnim zakresie prędkości obrotowej. Przy maksymalnym obciążeniu 

wykorzystywany jest cały możliwy zakres pracy przekładni, a silnik utrzymywany jest cały czas w za-

kresie większej prędkości obrotowej niż miało to miejsce, gdy czujnik momentu nie został uaktywnio-

ny. Zapewnia to lepszą dynamikę pojazdu, niż w przypadku wcześniej opisanym. 

Na zakończenie, w celu pełnego wyjaśnienia umożliwiającego bezproblemową realizację wyna-

lazku, przedstawione zostaje przykładowe obliczenie podstawowych parametrów konstrukcyjnych 

przekładni – które pokazane są na Fig. 2 i 3 rysunku. Nie przywoływano wzorów na obliczenia: 

– kąta wzniosu linii śrubowej gwintu trapezowego , 

– pozornego kąta tarcia p, i na 

– siłę napięcia sprężyny dla określonego momentu obrotowego i występującej przy tej sile dłu-

gości sprężyny Ls, 

przyjmując, że są wiedzą podstawową konstruktora mechanika. 

 

Źródło napędu: silnik spalinowy o objętości skokowej 50 cm3, mocy nominalne 2 kW i momencie 

nominalnym 3 Nm. 

Założenie eksploatacyjne: zakres „małego” momentu obrotowego 0–2 Nm, w zakresie 2–3 Nm 

uruchamiane jest połączenie śrubowe 7 napięte wstępnie sprężyną dociskową 16 po czym przekład-

nia wchodzi w zakres dużego przełożenia z przesunięciem tulei przesuwnej 11. 

Sprężyna dociskowa: średnica drutu dd = 3,2 mm 
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średnica podziałowa Ds. = 25 mm 

liczba zwoi czynnych n = 3,5 

długość swobodna Ls = 42,5 mm 

moduł Kirchhoffa dla stali G = 80 GPa 

sztywność sprężyny k = 18,9 N/mm 

Gwint trapezowy połączenia śrubowego 7: 

średnica podziałowa Dg =16 mm 

skok gwintu S = 42 mm 

kąt zarysu gwintu trapezowego symetrycznego  = 30° 

średnica wału napędowego 6, Dc = 20 mm  

Obliczenie siły napięcia wstępnego sprężyny dociskowej 16: 

kąt wzniosu linii śrubowej gwintu trapezowego  = 39,9° 

współczynnik tarcia stal po stali ze smarowaniem  = 0,1 

pozorny kąt tarcia p = 5,9 

Siłą osiowa napięcia sprężyny dociskowej dla momentu obrotowego 

M = 2 Nm wynosi Fo = 243 N 

Długość sprężyny dociskowej przy sile Fo, Lso =29,6 mm 

Przy momencie obrotowym M = 3 Nm siłą osiowa F1 = 365 N – co wymaga dalszej kompresji sprężyny 

dociskowej i skoku tulei przesuwnej 11 o wymiar ho = 6,5 mm. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Bezstopniowa przekładnia pasowa napędu ze sterowaną mocą silnika, zawierająca 

dwa, łożyskowane w obudowie (49) wały: napędowy (6) i napędzany (40), połączone ciernie 

pasem klinowym (34) przewiniętym przez koła pasowe utworzone z dwóch par stożkowych 

tarcz (19, 24 i 35, 43), w których jedna z tarcz (24 i 35) jest względem danego wału (6, 40) 

poosiowo nieprzesuwną a druga tarcza (19 i 43) poosiowo przesuwna, przy czym tarcza na-

pędowa przesuwna (19) połączona jest ze stożkowo-rolkowym siłownikiem odśrodkowym 

(21, 23, 17) oraz z mechanicznym czujnikiem momentu obrotowego (16, 7, 11, 17) połączo-

nym z wałem napędowym (6) przez niesamohamowne połączenie śrubowe (7), oraz że tar-

cza napędzana przesuwna (43) połączona jest z wałem napędzanym (40) przez suwliwe po-

łączenie wielowypustowe (37, 45) i jest obciążona poosiowo sprężyną dociskową (46) 

w kierunku tarczy napędzanej nieprzesuwnej (35), a ponadto tarcze napędowa nieprzesuw-

ną (24) i tarcza napędzana nieprzesuwną (35) usytuowane są po przeciwległych stronach od 

płaszczyzny środkowej (O-O) pasa klinowego (34), znamienna tym, że mechaniczny czujnik 

momentu obrotowego (16, 7, 11, 17) połączony jest z tarczą oporową (17) siłownika odśrod-

kowego (21, 23, 17) poprzez tuleję przesuwną (11), ślizgowo łożyskowaną (15) na wale na-

pędowym (6), z którym w pobliżu jego końca połączona jest ona przez niesamohamowne 

połączenie śrubowe (7) a od strony drugiego końca jest poosiowo obciążona sprężyną (16) 

dociskającą jej powierzchnię czołową (14) do łożyska wzdłużnego (30) piasty (28) tarczy na-

pędowej nieprzesuwnej (24), która jest łożyskowana współosiowo na wystającym z tulei 

przesuwnej (11) końcu wału napędowego (6) a jednocześnie sprzężona jest z tuleją prze-

suwną (11) przez połączenie wielowypustowe (26) wspólne z tarczą napędową przesuwną 

(19), a na którą przez bieżnię (21) naciskają rolki (23) siłownika odśrodkowego, opierające się 

o stożkową powierzchnię tarczy oporowej (17) zamocowanej na końcu tulei przesuwnej (11), 

2. Przekładnia według zastrz. 1, znamienna tym, że niesamohamowne połączenie śrubowe 

(7) ma gwint o zarysie trapezowym, zwojami pochylony zgodnie z kierunkiem obrotów wału 

napędowego (6). 

3. Przekładnia według zastrz. 2, znamienna tym, że sprężyna dociskowa (16) opiera się o za-

mocowaną nieruchomo na wale napędowym (6) tuleję dystansowa (10), której powierzchnia 

czołowa – w warunkach przylegania powierzchni czołowej (14) tulei przesuwnej (11) do łoży-

ska wzdłużnego (30) – jest usytuowana w odległości skoku (ho) od końca tulei przesuwnej (11). 

4. Przekładnia według zastrz. 3, znamienna tym, że sprężyna dociskowa (16) napięta jest 

wstępnie siłą poosiową (Fo) która przetworzona w niesamohamownym połączeniu śrubowym 
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(7) na moment obrotowy (Mo) stanowi górną granicę obciążenia ustalonego konstrukcyjnie 

dla przekładni jako zakres „małego momentu”. 

Wykaz oznaczeń na rysunkach 

1 – wał korbowy silnika, 

2 – korbowód, 

3 – tłok z pierścieniami uszczelniającymi, 

4 – cylinder, 

5 – łożysko toczne wału korbowego, 

6 – wał napędowy, 

7 – niesamohamowne połączenie śrubowe, 

8 – powierzchnia czołowa gwintu trapezowego, 

9 – gwint metryczny kończący czop wału napędowego, 

10 – tuleja dystansowa, 

11 – tuleja przesuwna, 

12 – gwint trapezowy wewnętrzny tulei przesuwnej, 

13 – wielowypust zewnętrzny tulei przesuwnej, 

14 – powierzchnia czołowa tulei przesuwnej, 

15 – tuleja ślizgowa tulei przesuwnej, 

16 – sprężyna dociskowa, 

17 – tarcza oporowa siłownika odśrodkowego, 

18 – pierścień osadczy sprężynujący, 

19 – tarcza napędowa przesuwna, 

20 – powierzchnia stożkowa tarczy napędowej przesuwnej, 

21 – bieżnia rolki siłownika odśrodkowego, 

22 – wielowypust wewnętrzny tarczy napędowej przesuwnej, 

23 – rolka siłownika odśrodkowego, 

24 – tarcza napędowa nieprzesuwna, 

25 – powierzchnia stożkowa tarczy napędowej nieprzesuwnej, 

26 – wielowypust wewnętrzny tarczy napędowej nieprzesuwnej, 

27 – łopatki chłodzące tarczy napędowej nieprzesuwnej, 

28 – piasta tarczy napędowej nieprzesuwnej, 

29 – bieżnie łożyska wzdłużnego na piaście tarczy napędowej nieprzesuwnej, 

30 – łożysko wzdłużne, 

31 – pierścień bieżni zewnętrznej 

32 – pierścień bieżni wewnętrznej, 

33 – nakrętka, 

34 – pas klinowy, 

35 – tarcza napędzana nieprzesuwną, 

36 – powierzchnia stożkowa tarczy napędzanej nieprzesuwnej, 

37 – wielowypust zewnętrzny na piaście tarczy napędzanej nieprzesuwnej, 

38 – rowek wpustowy tarczy napędzanej nieprzesuwnej, 

39 – wpust, 

40 – wał napędzany, 

41 – zakończenie gwintowe wału napędzanego, 

42 – łożysko toczne promieniowe, 

43 – tarcza napędzana przesuwna, 

44 – powierzchnia stożkowa tarczy napędzanej przesuwnej, 

45 – wielowypust wewnętrzny tarczy napędzanej przesuwnej, 

46 – sprężyna dociskowa, 

47 – tuleja sprężyny dociskowej, 

48 – nakrętka tulei, 

49 – obudowa, 

50 – kanał smarowniczy. 

 

O-O – płaszczyzna środkowa pasa klinowego, 
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Lso – długość sprężyny dociskowej przy napięciu wstępnym dla zakresu „małego” momentu 

obrotowego, 

Ls1 – długość sprężyny dociskowej przy obciążeniu momentem nominalnym silnika, 

ho – skok tulei przesuwnej, 

Dg – średnica niesamohamownego połączenia śrubowego, 

Dc – średnica wału napędowego, 

Ds – średnica sprężyny dociskowej. 

 

 

Rysunki 
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