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РЕФЕРАТ

В данній магістерській  роботі  представлена  компоновка  автомобіля,  де
описаний  загальний  вигляд  автомобіля.  Тяговий  розрахунок  являє  собою
зовнішню швидкісну характеристику двигуна, динамічний паспорт автомобіля,
паливо-економічну характеристику, потужністний і тяговий баланс автомобіля,
гальмівний  і  зупинний  шляхи.  У  конструкторському  розділі  приведений
розрахунок  приводу  виключення  зчеплення,  розрахунок  пневмо-
гідропідсилювача та перевірочний розрахунок.

В  економічній  зпроектованого  частині  автомобіля  проведено  техніко-
економічний  колісною  формулою  8х4  аналіз  великої  вантажопідйомності  з
метою визначення доцільності  його виробництва з урахуванням вимог ринку
автомобільної техніки, а так само з урахуванням економічного ефекту, який буде
при  експлуатації  споживачем  нового  автомобіля.  В  даному  розрахунку
проведена  техніко-економічна  оцінка  від  експлуатації  нового  автомобіля  з
колісною формулою 8х4.

Проаналізувавши всі  розрахунки зпроектованого автомобіля бачимо що
він  за  своїми  конструкторськими,  технологічними  і  техніко-економічними
показниками є конкурентно-здатним на автомобільному ринку країн України і
може бути поставлений на виробництво.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  Автомобіль  самоскид,  зчеплення,  привід  зчеплення,
пневмогідропідсилювач,  поршень,  трубопровід,  контрольне  пристосування,
специфікація, охорона праці, економічний ефект.
Keywords: car dump truck, clutch, clutch drive, pneumatic actuator, piston, pipeline,
control device, specification, labor protection, economic effect.
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