
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Навчально-науковий інститут механіки і транспорту

Кафедра „Автомобілі та трактори”

Пояснювальна записка

до магістерської роботи

магістр
(освітній ступінь)

на тему: «Покращення техніко-експлуатаційних показників роботи рухомого

складу транспортного цеху Кременчуцького лікеро-горілчаного заводу

при його реконструкції та розробкою шиномонтажного відділення»

АГМР.121228.000ПЗ

Виконав: студент 6 курсу, групи АТ-

16-1м напряму підготовки 

(спеціальності)          

274 Автомобільний транспорт
(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

Освітньо-професійна програма  
«Автомобілі та автомобільне

господарство»

Левченков Є. О.
(прізвище та ініціали)

Керівник Шевченко О. І.

Рецензент

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Кременчук - 2018 року



ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………...

1 Техніко-економічне обгрунтування проекту і вибір вихідних даних

  8

1.1  Загальні відомості про підприємство ……………………………. 9

1.2  Загальна характеристика транспортного цеху     Кременчуцького 

лікеро-горілчаного заводу……………………………... 9
1.3 Характеристика рухомого складу………………………………….. 14

1.4. Планування підприємства, виробничі потужності, 

організація проведення ТО і ПР………………………………………….. 17
1.5 Вибір і обґрунтування заходів реконструкції……………………. 12

2 Аналіз та вибір  експлуатаційних показників роботи РС 

на маршруті………………………………………………………………… 21
3 Технологічний розрахунок

3.1 Приведення різномарочного рухомого складу                            до 

однієї марки……………………………………………………………... 34
3.2 Початкові дані…………………………………………………….. 41

3.3 Коригування норм пробігів автомобіля до ТО-1, ТО-2 і ПР…….. 23

3.4 Розрахунок виробничої програми…………………………………. 45

3.5 Вибір методу технічного обслуговування і організації 

діагностики……………………………………………………………… 49
3.6 Розрахунок річних обсягів робіт…………………………………... 51
3.7 Розподіл річних обсягів робіт з виробничим зонам та 

відділенням……………………………………………………………… 52
3.8 Розрахунок обсягу допоміжних робіт…………………………….. 56
3.9 Розрахунок чисельності виробничих робітників…………………. 58

3.10 Розрахунок кількості постів технічного 



обслуговування і поточного ремонту…………………………………. 58
3.11 Розрахунок площ зон технічного обслуговування, 

поточного ремонту і зберігання……………………………………….. 60
3.12 Розрахунок площ виробничих дільниць…………………………. 64
3.13 Розрахунок площ складів………………………………………… 67
3.14 Розрахунок адміністративно-побутових приміщень…………… 77

4 Генеральний план, виробничі, складські і допоміжні приміщення
4.1 Організація і управління виробництвом транспортного цеху…... 79
4.2 Розробка шиномонтажного відділення…………………………… 82
4.3 Організація роботи шиномонтажного відділення……………….. 84

5 Конструкторський розділ
5.1 Призначення конструкції………………………………………….. 85
5.2 Перевірочні розрахунки на міцність деталей стенду для 

демонтажу шин………………………………………………………… 87
6 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

6.1 Організація охорони праці і техніки безпеки в 

транспортному цеху……………………………………………………….. 93
6.2 Гігієна праці та виробнича санітарія

6.2.1 Гігієна праці і виробнича санітарія в 

транспортному цеху……………………………………………………….. 96
6.2.2 Розрахунок штучного освітлення……………………………. 98
6.2.3 Розрахунок природного освітлення………………………….. 99
6.2.4 Розрахунок опалення………………………………………….. 100
6.2.5 Розрахунок вентиляції………………………………………. 101

6.3 Пожежна безпека…………………………………………………... 102
6.4 План ліквідації аварії та порядок його складання……………….. 104

7 Економічний розділ
7.1 Дані до розрахунків………………………………………………... 106
7.2 Розрахунок капітальних вкладень в реконструкцію 

транспортного цеху КЛГЗ……………………………………………... 107
7.3 Розрахунок витрат на транспортні послуги……………………… 108
7.4 Розрахунок собівартості перевезень……………………………… 120
7.5 Розрахунок терміну окупності капвкладень, річний 

економічний ефект і коефіцієнта ефективності капвкладень…………… 121



Висновок………………………………………………………………... 124
Список використаних джерел………………………………….. 125
Додаток А……………………………………………………………. 127
Додаток Б…………………………………………………………….. 136



У проекті розглянуті питання, що стосуються реконструкції транспортного 

цеху  Кременчуцького  лікеро-горілчаного  заводу  з  детальною  розробкою 

шиномонтажного відділення, виконано вибір раціональних параметрів руху РС 

на  маршруті  для  забезпечення  основного  виробництва  тарою,  зроблений 

технологічний розрахунок,  розроблено  генеральний план,  а  також розроблено 

планування  виробничого  корпусу  і  шиномонтажного  відділення.  Крім  того 

розглянуті  питання  техніка  безпеки,  пожежної  безпеки,  що  стосується, 

виконаний  розрахунок  освітлення,  вентиляції,  опалювання  шиномонтажного 

відділення.

Ключові слова: АТП, транспортний цех,техніко-експлуатаційні показники 

роботи РС на маршруті реконструкція, генеральний план, виробничий корпус, 

техніка безпеки, термін окупності.
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