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РЕФЕРАТ

У  магістерській  роботі  запропоновано  проект  легкового  автомобіля  з

метою покращення його експлуатаційних властивостей. Розглянута компоновка

легкового автомобіля малого класу, її переваги і недоліки.

У тяговому розрахунку визначали навантаження на осі, виконаний вибір

шин,  зроблений вибір  потужності  двигуна,  кількості  ступенів  трансмісії  і  їх

передавальні числа, а так же передавальне число головної передачі.

У  конструкторському  розділі  проведений  аналіз  існуючих  конструкції

головних передач, виконані розрахунки на міцність зубчастих зачеплень а так

самовибір підшипників.

У технологічному розділі розроблявся технологічний процес механічної

обробки фланця головної передачі. Виконано обгрунтування способу отримання

заготовки,  розрахунок  припусків  на  механічну  обробку,  розрахунок  режимів

різання для декількох операцій, а так само технічне нормування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: автомобіль, головна передача, вал-шестерня, зубчасте

колесо, вал, підшипник.
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