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РЕФЕРАТ

Розроблено  передній  ведучий  мост  для  бортового  автомобіля  великої
вантажопідйомності колісної формули 6х6.

Проведено  тяговий  розрахунок  автомобіля,  розрахований  на  міцність
передній  міст  і  привід  до  нього,  розроблений  тих  процес  на  задню  деталь,
розрахований економічний ефект нового автомобіля, зроблений розрахунок на
поперечну стійкість автомобіля.

В  результаті  проведених  розрахунків  визначено  параметри  двигуна,
передавальні числа трансмісії, складена динамічна характеристика автомобіля.

Розрахований баланс потужності автомобіля, гальмівний і зупинний шлях,
паливна економічність автомобіля.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  Автомобіль,  диференціал,  головна  передача,  вал-
шестерня, підшипник, піввісь, конічна пара, картер редуктора ведучого мосту,
фланець, шарніри рівних кутових швидкостей, конічна пара.

Keywords: Car, differential, main gear, pinion gear, bearing, semi-axle, conical
pair, crankcase of the drive bridge, flange, hinges of equal angular velocities, conical
steam.
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