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 Покращення техніко-експлуатаційних показників роботи підприємства
«Комунтранс» КАТП-1628 запропоновано за рахунок реконструкції.
             При реконструкції підприємства вводяться відсутні в вихідному проекті
корпусприбирально-мийнихробітзочиснимиспорудамитадільниця
діагностування. Виробничі зони і дільниці повністю укомплектовуються
необхідним технологічним обладнанням.
                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.
               У конструкторському розділі спроектовано стенд для ремонту і перевірки
герметичності радіаторів.
               Виконано всі необхідні проектні розрахунки,розроблено технологічну карта 
ремонту радіатора.
                В економічному розділі визначені капітальні вкладення в реконструкцію
транспортного цеху, розраховані собівартість транспортної роботи і термін
окупності капітальних вкладень.
             Ключові слова: техніко-експлуатаційні показники; обсяг перевезень;
трудомісткість; річний обсяг робіт ТО і TP; мідницьке відділення; стенд, радіатор.
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