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РЕФЕРАТ

В  даному  дипломному  проекті  спроектовано  автомобіль-самоскид
категорії  N3,  який  призначений  для  перевезення  сипучих  та  навалочних
вантажів  по  всіх  видах  доріг  і  бездоріжжю.  Проведено  тяговий  розрахунок
автомобіля.

Розроблено  конструкцію  приводу  вимикання  зчеплення  з
пневмогідропідсилювачем. Гідропневмопідсилювач сконструйований у вигляді
двох з'єднаних корпусів, в одному з яких знаходяться робочі циліндри, в іншому
– гідророзподільник. Обидва корпуси мають прості циліндричні форми, прості
у виготовленні. Розподільник має просту і надійну конструкцію.

Розроблено  технологічний  процес  механічної  обробки  поршня
гідропневмопідсилювача.

Проведено техніко-економічний аналіз проектованого автомобіля з метою
визначення  доцільності  його  виробництва  з  урахуванням  вимог  ринку
автомобільної  техніки  та  економічного  ефекту,  який  буде  при  експлуатації
споживачем нового автомобіля.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  Автомобіль-самоскид,  потужність,  привід  вимикання
зчеплення,  кронштейн,  гідроциліндр,  поршень,  контрольне  пристосування,
охорона праці.
Dump truck, power, clutch release device, bracket, hydraulic cylinder, piston, control
device, labor protection.
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