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                                                            PEФEPAТ

   Пoяcнювaльнa зaпиcкa мaє 92 cтopінок, cклaдaєтьcя з 5 poзділів, 18 таблиць,
27 рис., має список використаної літератури з 42 найменування.
Об’єкт дослідження – схеми транспортного процесу перевезення молока
автомобільним транспортом на Лубенському молокозаводі ВАТ «Гармонія».
   Мeтoю poбoти – є підвищення ефективності перевезення молока шляхом
моделювання транспортного процесу, оптимізації маршрутів та удосконалення
структури рухомого складу.
   Предмет дослідження – схеми транспортного процесу перевезення молока
від дрібних господарств до переробного пункту – молокозаводу.
В аналітичній частині проаналізовано Лубенський молочний завод ВАТ
«Гармонія». Зокрема маршрути перевезення та стан автопарку підприємства.
   У результаті виконання роботи встановлено, що маршрути руху, які зараз
застосовуються на заводі є недосконалими, а частина автопарку потребує
оновлення. В результаті собівартість перевезення молока є високою.
   В технологічній частині методом моделювання оптимізовано маршрути на
більш широкі – кільцеві, які охоплюватимуть більшу кількість пунктів прийому
молока. Запропоновано також застосувати нову більш продуктивну частину
рухомого складу автопарку.
   У економічній частині розраховано економічний ефект та терміни окупності
запропонованих рішень. З розрахунку видно що, зменшуться затрати молокозаводу
та собівартість перевезення молока.
   Ключoві cлoвa: МОЛОКОЗАВОД, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, СИСТЕМА
ЗБОРУ МОЛОКА, АВТОПОЇЗД, СІДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ, МОЛОЧНА ЦИСТЕРНА,
МОЛОКО, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ
   MILLENNIUM, MATHEMATICAL MODEL, MILK COLLECTION SYSTEM,
AUTOPOYS, SINGLE TYPE, MILK CARTRIDGE, MILK, TRANSPORTATION,
TRANSPORTATION


