
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: «Вибір  та  обґрунтування  структури  рухомого  складу  гірничо-

транспортного  цеху  Єристівського  ГЗК  з  розробкою  мідницького 

відділення»  

АГМР.131074.000 ПЗ

Виконав: студент 7 курсу, групи АГ-16-1 зм

напряму підготовки (спеціальності)          

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

Освітньо-професійна програма                        .   

«Автомобілі та автомобільне   господарство»   

.

                        Шкурапет О.С.                        .  
                                 (прізвище та ініціали)

Керівник         Черниш А.А.                           .  
                                  (прізвище та ініціали)

Рецензент                                                         .  
                                  (прізвище та ініціали)

Кременчук - 2018 року



ЗМІСТ

Вступ 7
1 Техніко - економічне обгрунтування проекту 9
1.1 Обгрунтування створення ГТЦ 9
1.2 Аналіз вибору типу кар’єрного транспорту 10
1.3 Вибір маршрутів і вантажопотоків 20
1.4 Визначення числа нових автомобілів 22
2 Формування виробничих потужностей ГТЦ 34
2.1 Вибір і обгрунтування вихідних даних 34
2.2 Коригування нормативів періодичності технологічного 

обслуговування і поточного ремонту, трудомісткості ТО і ТР
37

2.3 Розрахунок виробничої програми 38
2.4 Розрахунок річних обсягів робіт 41
2.5 Розрахунок обсягів робіт з самообслуговування 44
2.6 Розрахунок чисельності виробничого та інженерно - 

технічного персоналу
45

2.7 Розрахунок числа постів в виробничих зонах і відділень 50
2.8 Розрахунок і вибір технологічного обладнання 52
2.9 Розрахунок виробничих площ 52
2.10 Розрахунок складських приміщень 54
2.11 Розрахунок допоміжних і адміністративно - побутових 

приміщень
55

2.12 Організація і управління процесами технічного 
обслуговування і ремонту рухомого складу

58

3. Проектні рішення 60
3.1 Вибір ділянки під будівництво ГТЦ і його характеристика 60
3.2 Розробка генерального плану ГТЦ 60
3.3 Характеристика будівель і споруд 62
3.4 Розробка плану виробничого корпусу 63
4. Конструкторсько-технологічна частина 65
4.1 Технологічний проект виробничого відділення 65
4.2 Обгрунтування вибору конструкції для розробки 65
4.3 Опис стенду 65
4.4 Розрахунок конструкції стенду 66
5. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 76
5.1 Організація і управління охороною праці на ГТЦ 

Єристівського ГЗК
76

5.2 Техніка безпеки при виконанні робіт на мідницьким ділянці 77
5.3 Пожежна безпека 78
5.4 Виробнича санітарія на ділянці 81



6 Економічна частина 90
6.1 Розрахунок капітальних вкладень 90
6.2 Розрахунок витрат за статтями калькуляції 94
6.3 Визначення економічної ефективності капітальних вкладень 104

Висновок 106
Список використаних джерел 107
Додаток А. Перелік технологічного обладнання 109
Додаток Б. Специфікація 123



В даній пояснювальній записці представлений вибір та обґрунтування 

рухомого  складу  при будівництві нового  гірничо-транспортного  цеху 

Єристівського  гірничозбагачувального  комбінату.  Зроблено  розрахунок 

виробничої  потужності  підприємства.  Вироблено  укомплектування  зон  і 

ділянок  технологічним  обладнанням  в  відповідністю  з  «Табеля 

технологічного обладнання».

Розроблено стенд  для  розбирання  та  збирання  радіаторів  автомобілів 

БелАЗ-75215 і САТ-789, який дозволяє прискорити процес його ремонту. У 

розділі  «Охорона  праці  та  безпека  в  надзвичайних  ситуаціях»  розглянуті 

питання техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії  мідніцкої 

дільниці. Зроблено розрахунок природного освітлення, штучного освітлення, 

опалення та вентиляції.

У  розділі  «Економічна  частина»  зроблено  розрахунок  економічного 

ефекту  від  будівництва  нового  гірничо  -  транспортного  цеху  і  термін 

окупності підприємства.
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