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РЕФЕРАТ 

Пояснювальна записка: 80 с, 39 рис, 12 табл., 4 додатків, 20 джерела. 

ОДНОСТУПЕНЕВИЙ КОНІЧНЙ РЕДУКТОР, НЕМЕТАЛЕВІ 

КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, ПРОЕКТУВАННЯ РЕДУКТОРА, 3D-МОДЕЛЬ, 

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН, MATHCAD-11, КОМПАС 3D, 

AUTODESK INVENTOR FUSION,  TEСNOMATIX PLANT SIMULATION 

Об’єкт розроблення – одноступеневий конічний редуктор.  

Мета роботи – розробка одноступеневого конічного редуктора зменшеної 

маси за рахунок використання неметалевих матеріалів. 

Результати та їх новизна – проведено аналіз сучасного стану застосування 

неметалевих конструкційних матеріалів в машинобудуванні; запропоновано 

ненавантажені ділянки корпусних деталей замінити вставками з легких 

неметалевих матеріалів.  

Новизна технічного рішення полягає в застосуванні неметалевих 

конструкційних матеріалів в корпусних деталях редуктора для зменшення 

кількості метала в його конструкції. 

Оптимізація технології виготовлення корпусних елементів редуктора має 

за мету скорочення часу на виготовлення і, як слідство зменшення вартості 

виготовлення. 

Сфера застосування розробки – машинобудівна галузь, виробництво 

закритих зубчастих передач. 

Практична значимість кваліфікаційної роботи – пошук шляхів зменшення 

кількості металу, що споживається машинобудуванням. 
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