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РЕФЕРАТ

У  магістерській  роботі  удосконалено  конструкцію  передньої  підвіски
автомобіля-самоскида  великої  вантажності  колісної  формули  8х4.  При
проектуванні
автомобіля  обрано  компонувальну  схему  «кабіна  за  двигуном»,  проведено
аналіз  існуючих конструкцій підвісок,  обрано найбільш оптимальний варіант
для великовантажного самоскида. Виконано тяговий розрахунок автомобіля, в
якому визначені потужність двигуна, передавальні числа трансмісії, побудовані
характеристики.

У  конструкторському  розділі  зроблено  розрахунок  характеристик
передньої  підвіски,  розраховані  параметри  малолистових  ресор.  Розроблено
монтажне креслення передньої підвіски. У технологічному розділі розроблено
технологічний процес виготовлення деталі пальця вушка.

В  економічній  частині  магістерської  роботи  розраховані  витрати
споживача,  визначений  корисний  ефект  від  експлуатації  проектованого
самоскида  в  порівнянні  з  конкурентом.  У розділі  охорони праці  і  безпеки  в
надзвичайних  ситуаціях  розглянуто  коло  питань  щодо  підвищення  безпеки
автомобіля.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  Автомобіль-самоскид,  ресора,  амортизатор,  палець
вушка, технологічний процес, обробка, економічний ефект, активна безпека.

Keywords: Dump car, springs, shock absorber, finger ears, process, processing,
economical effect, active safety.
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