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 За результатами техніко-економічного аналізу роботи транспортного цеху
Кременчуцького міськводоканалу було розроблено заходи, скеровані на
підвищення якості робіт ТО і ПР та техніко-експлуатаційних показників роботи
цеху.
        Виконано технологічний розрахунок, в якому визначено кількість і
трудомісткість технологічних впливів за видами робіт, підібрано технологічне
обладнання за всіма зонами і ділянкам, розраховані площі виробничих зон,
складів, стоянки, адміністративного корпусу, зони ЩО і ділянки діагностики.
        Детально розроблено зону ТО-2, для якої в конструкторській частині
даної роботи спроєктовано вантажопідйомний візок для перевезення агрегатів,
які використовується при демонтажі коліс. Виконано всі необхідні проектні
розрахунки.
        В економічному розділі розраховані капітальні вкладення при проведенні
запланованих заходів з покраення техніко-експлуатаційних показників роботи в
придбання обладнання, визначені доходи і витрати за рік роботи, терміну
окупності капітальних вкладень. У розділі охорона праці розглянуто питання
техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії.
Ключові слова: транспортний цех, технічне обслуговування, зона ТО-2, 
обладнання, візок, поршень, собівартість, охорона праці, пожежна безпека.


