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TRANSMISSIE

Continu variabele transmissie
automatiseert de aandrijflijn
De continu variabele transmissie of cvt is allang niet
meer alleen het 'pientere pookje' van Oaf. Vooral het
laatste jaar worden allerlei alternatieve systemen voorgesteld om de aandrijflijn verder te kunnen autornattseren. AMT doet verslag en rangschikt de constructies.
De automatische transmissie
wordt sinds eind jaren vijftig.
toen de 'vanomatic van Hub
van Doarne werd voorgesteld.
traditiegetrouw in twee groe·
pen onderverdeeld. 'Groepen'
is eigenlijk een groot woord.
Oe P82t varia tor met smalle duwband van Van Doorne's Transmissie wordt gemonteerd
in de
Suberu Justy. Nissan Micra, Fiat
Panda en Lancia VlO. Deze transmissie Is uitgerust
met een elaktromagnetlsch
bediende metaalpoederkoppaling
en een elektroni·
sene regaling.
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want de getrapte automaat.
sinds het begin van de jaren
veertig in vele miljoenen
exemplaren gebouwd en tot
1958 alleenheerser op het ge·
bied van de automatische
transmissie. kreeg er in dat
jaar een heel klein traploos
concurrentie bi].
In de bijna vijfendertig Jaar
die Sinds 1958 zijn verstreken
is er in de autotechniek echter
veel veranderd. Daarbij is het
van belang te beseffen dat
beide transmissietypen. zowel

de getrapte als de traploze.
niet 'uit zichzelf' automatisch
zijn: zij moeten worden geautomatiseerd door een regelsysteem. meestal hydraulisch
of elekt risch, ot een combi natie van belde.
Dit besef is belangrijk. omdat ook de aloude wisselbak
met handbediening niet aan
de algemene automatiserings·
trend kan ontsnappen. Er zijn
reeds wisselbakken met cilindrische tandwielen en uitwendige vertanding op de

markt. waarvan het schakelgedrag met behulp van een
elekt rorusch-hvdrau I isch svs
leem wordt geregeld, buiten
de directe invtoed van de oestuurder om.
Voor een helder inzicht In
de opbouw van de verschillende transmissies is de vraag
naar de automatisering dus
niet wezenlijk: elk transrmssietype kan in principe worden
geautomatiseerd. en zal dal
hoogstwaarschijnlijk in de toe-komst ook wel worden.
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TRANSMISSIE
Planetaire stelsels
Een systematiek van de transmissie kan dan ook beter worden gebaseerd op de aard van
de overbrenqinçslichamen.
Worden deze gevormd door
tandwielen, dan hebben we te
maken met getrapte systemen, waarbij wal wij 'automaat' hebben leren noemen
meestal (maar niet altijd!) is
opgebouwd uit planetaire
tandwielstelsels, waarvan de
overbrengingsverhouding
getrapt kan worden gewijzigd
door de elementen ervan door
middel van wrijvingskoppelingen met elkaar te verbinden of
te ontkoppelen.
De traploze transmissies
daarentegen werken volgens
een volledig ander principe: zij
missen het hoge overbrengingsrendement van de slipvrije tandwieloverbrenging
,
maar krijgen daarvoor in de
plaats de mogelijkheid
om een
oneindig aantal overbrengingsverhoudingen
te realiseren. Daardoor kan de energie
van de verbrandingsmotor
veel preciezer op de aandrijf·
karakteristiek van de auto
worden afgestemd.
Als men probeert de veelheid aan cvt-typen verder te
systematiseren, dan dient
men eerst een onderscheid
te
maken tussen de verschillende energievormen
waarin
de doorgeleiding van het rnotorkoppet plaatsvindt. Op
grond hiervan ontstaan drie
hoofdgroepen: elektrische,
hydraulische en mechanische
cvt's.
In de eerste twee gevallen
Is niet echt sprake van 'overbrengingsorganen':
bij de
elektrische transmissie
word!
de overbrengingsverhouding
gerealiseerd door de krachtHet hart van de automatische poelIetransmissie met stalen duwband.
Links de belde poelies, waarvan de schijven hydraulisch traploos kunwerking van de elektromagnenen worden versteld. Rechts de duwband (24 mm). waarvan de afzondertische velden in de elektrische
liJke schakels goad te zien zijn.
machines. terwijl bij de hydraulische cvt oppervlakteveronderzocht,
bijvoorbeeld
aan
cvt's gekregen. De grootste
schillen in de hydropompen
en
de Universiteit van Bochum.
bloei ondervond dit type trans-motoren voor de krachtverDe hydrodynamische
cvt
missie in de industriële aangroting zorgen.
kennen we uil de conventiodrijving van gereedschapsmanele automaat. Vooral in somIn het laatste geval maakt
chines en in dat vakgebied is
men nog een onderscheid
tusmige oudere Amerikaanse
aude kennis hierover dan ook het
grootst.
sen hydrostatische
en hydrotomaten was het aandeel van
dynamische transmissie.
De
de vloeistofkoppelomvormer
Voor zover nu valt te overhydrostatische
transmissie
is
in de totale overbrenging
zo
zien zijn er drie mechanische
de lawaaiïge, zware, dure,
groot, dat in sommige rij-omcvt-families,
die voor voertuigmaar uitermate effectieve
standigheden
van een zuiver
toepassing interessant kunaandrijving zoals we die uit
hydraulische
cvt sprake was.
nen zijn: de roltransmissie,
de
grondverzetmachines
en som- .
variabele-slaglransmissie
en
mige landbouwmachines
kenMechanische cvt
de poelietransmissie
Tot de
nen; toch wordt zij nu ook voor
laatste groep behoort de riemDe meeste bekendheid hebpersonenautotoepassingen
transmissie van Oaf, waarvan
ben echter de mechanische
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zoals bekend inmiddels een
type met stalen band, de duwbandvariator
van Van Doorne's Transmissie.
in de persenenauto wordt toegepast.
De poelietransmissie
brengt net als de roltransmissie het motorkappel over in de
vorm van wrijvingskrachten
tussen de poelieschijven
en
een flexibel overbrengingslichaam. Door de zogenaamde
loopst raai van dit overbrengingslichaam
over de poelies
te variëren, wordt de overbrengingsverhouding
traploos
gewijzigd.
Heloverbrengingslichaam
behoeft echter niet een rubberriem of stalen band te zijn:
ook de ketting behoort lot de
constructieve
mogelijkheden.
Zo'n ketting wijkt af van de
gebruikelijke
typen in de autotechniek (zoals de ralketting in
de klepbediening
van sommige verbrandingsmotoren)
doordat speciale drukstukken
zijn toegevoegd om de wri]vingskrachten
op de poelieschijven over te brengen.
Inmiddels is deze mogelijkheid gerealiseerd door Suzuki,
dat in Japan het model Cultus
met een variator op basis van
een Borg-Warner-ketting
op
de markt bracht. Het wer·
kingsprincipe
is hetzeIlde,
maar de ketting kan volgens
de voorstanders
een groter
koppel doorgeleiden.
overigens wel tegen een hogere
lawaaiproduklie
en bij een beperktere maximale omloopsnelheid vanwege de hogere
massa van de ketting.
Dat betekent trouwens niet
dat de stalen band niet voor
een dergelijke vergrote koppel doorvoer kan worden ontworpen. Dit misverstand, dat
onder autotechnici
wijd verbreid is, werd afgelopen zomer gelogenstraft
toen Van
Doorne's Transmissie een
nieuwe duwband met een
breedte van 30 mm voorstelde
(de oude is 24 mm breed), die
was ingebouwd In een Chrysler Voyager met 3,3 t-motor
van 112 kW (152 pk).

Variabele slag
Een bijzondere eend in de bijt
is de vartabete-staçtransrntssie, oak wei vrijloopwielof
pendeltransmissie
genoemd.
Dit type is in de loop van de
autotechniek
in allerlei ge·
compliceerde
vormen voorgesteld. Zij berusten alle op het
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TRANSMISSIE
on'iZéttèn van:een pendeJslag

in eétI draaiende beweging en
zijn daardoor vergelijkbaar

met de aand(ljllfng van een

Vllegendê Hollandèr: ook hier
wordt één slag In een draalendé beweging omgezet, de
teruggaande slag wordt vervolgens 'uitgefilterd' door een
vrljlOOpkoppeling (een InrichtingskoppelIng). Het verschil
met de Vliegende Hollander is
echter, dat de slag variabel is:
die wordt door het regelsys
teem traploos Ingesteld.
Tot ieders verrassing werd
dit principe, dat sinds de oorlog (althans in de autotechniek) was doodgewaand, een
paar Jaar geleden opnieuw
voor personenauto's, fietsen
en zelfs voor zware trucks
voorgesteld door een Amerikaans bedrijf, Eplloglcs.
De werking van de Epiloglcs-cvt Is niet In een paar
woorden uit te leggen. zodat
we er In een latere bijdrage
nog apart op terug komen.
RoltransmIssIe
En dan Is er nog de ronrans-

Het hart van de dubbeltorlsche·schlJfvarlatorvan Torotrak. De rollen
worden hydraulisch verpl.atst, de hoek ten opzichte van de schiJven
komt automatisch (door ,.actlekrachten wandeschlJvan) tot stand.
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missie. Hier komen nog twee
subgroepen voor: systemen
met en zonder extra nv ••,rn•••""
gingslichaam. De laatste
subgroep heeft in het begin
van de autohistorie nog een
belangrijke rol gespeeld
aandrijving van de CYC:lecar8i.
die kruising tussen fiets
klelné auto uit de periode
de 'volwassen auto' nog op
zoek was naar zijn definitieve
technische vorm. De aandnr
ving van dergelijke lichte
auto's gebeurde met zogenaamde wrijvingswielen.
waarvan de straal VVi1'~IUI'U!f'
wielen op elkaar
loos kon worden aelwiiziad IBn
daarmee de overbrengingsverhouding.
De aandrijving is elgEmfijllrfl
vergelijken met het I'V'\tt •• nl""'"
kerswiel met directe
drlJvlng. Door de voet verder
naar de rand van het wiel te
verplaatsen wordt de overbrengingsverhouding gewiJzigd.
Men kan op dit thema
borduren door tussen de
ven aparte overbrenglngsll·

Werkingsprincipe van de rolvarl.
tor van tciroltak. And••• dan biJ
de Hayes.transmlssle wordt de rol
niet actief verdraaid, maar slechts
Ifnea'r verplaatst met behulp van
een hydraulische actuator. Door
deze lineaire verplaatsing verdraait de rol 'vanzelf' (opgewekt
door raactlekrachten) In een
nieuwe stand, net zoals clet door
de wlelnaloop (caster) van een
autowiel gebeurt •.Daardoor wordt
een Ingewikkeld verdraafingsme·
chanlsma A la Hayes uitgespaard
en Is Torotrak erin geelaaad een
veel eenvoudiger en goedllopere
consttuctle te ,.all88,.n.
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TRANSMISSIE
dWnen aan te brengen die de
vorm kunnen hebben van een
.1,kegel, dubbele kegel,
lol en allerlei andere wentellichamen.Vandaar dat derge·
IIJke transmissies In het Duits
'Wllzgetriebe' (afwentelingsoverbrengingen)worden genoemden hun werking verçelijkbaar Is met die van een

wentellager. BI] een lager
wordt de toegevoerde energie
echter In het Inwendige In
warmte omgezet; bij een roltransmissie worden de extra
overbrenglngsllchamen op de
een of andere wijze gefixeerd,
zodat de energie In mechanische vorm naar buiten kan
worden geleid_
De meeste bekendheid
vóór de oorlog op dit gebied

kreeg de Hayes-transmissie,
toegepast in enkele duizenden
Austins en na de oorlog als
Perbury-transmissie ooorontwikkeld door Leyland. Inmiddels zijn alle belangrijke octrooien in handen gekomen
van de British Technology
Group (BTG). een research instelling die technische innovaties produktieri]p probeert te
maken.
De BTGrichtte enkele jaren
terug Toroteak Ltd op. dat In-

De vooroorlogse dubbeltorIscha Hayes-rolvariator, destijds door Austin
In enkele duizenden moelellen Ingebouwd an rechtstreekse voorloper
van de Torotrak·transmlssle. De rollen 15 zlnan opgesloten tussen de
torlsche schijven 3,4 en 7. Door de stand van de rolschijven 5 te verand.
ren wordt de 'loopstraai' gewijzigd en la een continu varIabeli aanpaa·
alng van de overbrengingsverhouding mogelijk.

middels zeer ver is met een
doorontwikkelde Perburytransmissie. Deze Torotraktransmissie wordt ook wel
torische-schijftransmlssie ge·
noemd, omdat de extra overbrengingslIchamen In de vorm
van een rol zijn opgesloten
lussen schijven waarin een
'torus', een ringvormige holte
is uitgefreesd. Door nu de
stand van de rollen tussen de
schijven Ie veranderen, kan
de overbrengingsverhouding
van dil systeem traploos worden gevarieerd.
Aanvankelijk werd de Per·
bury-cvt in een Leyland-truck
beproefd, maar toen Oaf
Trucks Leyland overnam,
werd de Perbury-erfenis uit de
over te nemen inboedel gelicht en kwam de ontwikkeling
in deze richting tot stilstand.
Torotrak Is intussen met
een belang rijk verbeterde versie in een vergevorderd stadium met tests in een Rover
personenauto. Deze versie
wordt een dubbel-tori sehe
transmissie genoemd, omdat
er twee stel schilven worden
toegepast met een dubbel stel
overbrengingsrollen. Er zijn
echter ook halftorodale varianten (de zogenaamde kantelschijftransmissie), waaraan
aan de Technische Hoçeschool van Aken wordt ge·
werkt.
Van zeer recente datum Is
een Nederlandse ontwikkeling
(zie kaderstukje elders op
deze pagina's), oorspronkelijk
ontworpen als fietsoverbren·
ging, waarin de rollen zijn vervangen door dubbele kegels.
Gijs Mom

Een halftoroidale rolvarIator (kantllschljfvarlator)
met dubbelschljvenstelsele zoale ontwikkeld door het Ilea,
een ontwikkelIngsbureau gelieerd aan de Technische Hogischool vin het Duitse Aken.
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