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АНОТАЦІЯ 

   Метою магістерської роботи є удосконалення транспортного 

процессу перевезень гірничої маси шляхом підвищення продуктивності 

кар’єрних самоскидів при дослідженні їх роботи в процесі експлуатації. 

   Об`єкт дослідження (проектування) – ПрАТ «ЦГЗК». Центральний 

гірничо-збагачувальний комбінат – підприємство, що спеціалізується на 

видобутку, переробці та виробництві сировини для металургійної 

промисловості – залізорудного концентрату і окатишів. 

   Предмет дослідження – впровадження методу підвищення 

продуктивності за рахунок заміни рухомого складу та графіку роботи 

водіїв. 

   Наукова новизна дослідження полягає в наступних положеннях: 

– введення самоскидів нового типу в кар’єрі підприємства для зміни 

факторних параметрів, що впливають на продуктивність автомобіля; 

– дослідження закономірностей зміни показників роботи кар'єрних 

самоскидів протягом терміну їх експлуатації в певних умовах; 

– Зміна графіку роботи водіїв на більш ефективний після ретельного 

аналізу їх праці; 

– проведення експериментальних досліджень з метою оцінки 

ефективності запропонованого методу підвищення продуктивності; 

– визначення ефекту від використання запропонованого шляху 

удосконалення транспортного процесу. 

   Практична значимість роботи. Розроблений ефективний метод 

підвищення продуктивності на обраному маршруті. Використання такого 

методу дозволить скоротити кількість рухомого складу на маршруті, 

розвантажити мережу доріг, зменшити витрати на ПММ, прибрати простої 

самоскидів в міжзмінний час. 

   Результати використаного дослідження можуть бути використані 

підприємством для підвищення продуктивності, зменшення 

витрати на утримання автомобілів, швидкій окупності нового рухомого 

складу. 
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ПАРАМЕТРИ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ПІДВИЩЕННЯ 

ПРОДУКТИВНОСТІ, РУХОМИЙ СКЛАД, ГРАФІКИ, ТЕХНІЧНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА, КАР’ЄРНІ САМОСКИДИ. 
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