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ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ 

ПІДНІМАЧІВ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ У SOLIDWORKS 

 

Технологічний процес в області обчислювальної техніки суттєво 

змінив погляди на постановку та розв‘язання інженерних задач. 

Останнім часом все більшого поширення набувають чисельні методи 

розрахунку складних фізичних систем за допомогою програмних 

комплексів. Особливу популярність як серед науковців, так й 

інженерів-виробничників, отримав SolidWorks [1]. Даний могутній 

засіб проектування відчутно покращив стандарти інженерних проектів 

та методологію цього процесу у багатьох сферах і дозволяє 

побудувати точну модель деталі й методом скінченних елементів 

визначити експлуатаційні параметри (додаток SolidWorks Simulation 

[2]), які виникають у ній за конкретних умов експлуатації. 

Процес ремонту коробки переміни передач (КПП) вантажних 

автомобілів складається зі зняття їх з автомобіля, самого ремонту й 

установки відремонтованого агрегату на місце. При ремонті муфти 

зчеплення також необхідно знімати КПП з автомобіля. 

Зняття КПП проводять за допомогою або спеціального 

пристосування, або крана для заміни агрегатів вантажних автомобілів. 

Недоліки застосування даних пристроїв викликають необхідність 

максимальної механізації процесу з мінімізацією її трудомісткості. 

Тому спроектований електромеханічний піднімач із пристосуванням 

для зняття й установки агрегатів трансмісії, який може 

використовуватися як устаткування для робіт в оглядовій канаві, так й 

устаткування для робіт по трансмісії підлогового типу. 

Найбільш навантаженою деталлю піднімача є силовий гвинт, 

який сприймає силу 11 кН (максимальна сила на рукоятці – 147 Н). 

При моделюванні у SolidWorks створювалася його геометрична 

модель, потім у SolidWorks Simulation вводилися властивості 

матеріалу, з якого він виготовлений (сталь 20 – AISI 1020, 

т = 351.571 МПа). Після цього задавалась область навантаження 

(моделювався найбільш небезпечний з точки зору запасу міцності 

випадок), визначалися контактні взаємодії, створювалася скінченно-

елементна модель системи (рис. 1). Наступний етап – рішення 

поставленої задачі (статичний аналіз). 



 
Рис. 1 – Скінченно-елементна сітка моделі гвинта 

 

При аналізі результатів моделювання встановлено, що при 

шкалі деформації 19764.1 максимальні вузлові напруження von Mises, 

переміщення URES і деформація ESTRN складають 117.296 МПа, 

0.00413165 мм і 0.000335923 мм відповідно, тобто не перевищують 

допустимих значень. При цьому мінімальний коефіцієнт запасу 

міцності знаходиться у вузлі № 15374 і становить 2.99729. 

 

 
Рис. 2 – Вузлові напруження найбільш навантаженої ділянки гвинта 

 

Наступне дослідження гвинта, яке може запобігти його 

руйнуванню, – втрата стійкості. 
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