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РЕФЕРАТ

У веденні викладені завдання, що стоять перед автомобілебудуванням по
створенню більш безпечних і надійних автомобілів.

У тяговому розрахунку  визначені  основні  характеристики автомобіля в
цілому і параметри окремих його агрегатів.

Проведено аналіз існуючих конструкцій фрикційного зчеплення і обраний
найбільш  перспективний  варіант  -  однодискове  фрикційне  зчеплення  з
діафрагменої натискною пружиною вичавного типу.

Виконано  розрахунок  параметрів  пружини  та  визначає  припустимий
допустима напруга  в  небезпечному перерізі.  Підібрано шліцеве  з'єднання по
допустимому  напрузі  зрізу  і  зминання.  Розраховані  на  міцність  заклепочні  і
болтові з'єднання.

Визначено  витрати  на  виробництво  автомобіля,  розрахований  річний
економічний  ефект  від  впровадження  автомобіля  у  виробництво.  Розглянуто
питання охорони праці та навколишнього середовища.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: автомобіль - самоскид, зчеплення, натискний диск,
демпфер.

Key words: car - dump truck, clutch, press disc, damper.
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