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РЕФЕРАТ

Бакалаврська робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків,
списку використаних джерел; викладена на 75 сторінках, містить 17 ілюстрацій,
6 таблиць, перелік цитованої літератури зі 18 найменувань.

Мета роботи – перевезення металу та металовиробів нормальних за
масою та габаритом.

Основним об’єктами досліджень є: характеристики та умови перевезення
вантажів заданої номенклатури; здачі маршрутизації перевезень; транспортний
процес та продуктивність застосованого рухомого складу; організацію руху та
показники роботи РС на основних маршрутах перевезення вантажів.

Проведені дослідження доцільно використовувати для підвищення
ефективності при формуванні раціональних схем руху вантажів за видами, з
перевезення металу та металовиробів нормальних за масою та габаритом.

Організація руху рухомого складу при перевезеннях повинна
забезпечувати найбільшу продуктивність і найменшу собівартість перевезень.

Методи виконання роботи: розрахункові, епюрні, графічні, порівняльні.
Отримані результати: визначено методи вирішення поставлених задач та

актуальність теми роботи; проаналізовано діяльність об’єкту досліджень;
запропоновано шляхи поліпшення ефективності використання автомобільного
транспорту; складені маршрути, які забезпечують досягнення найвищого
коефіцієнта використання пробігу, а отже, забезпечує підвищення продуктив-
ності рухомого складу й зниження собівартості перевезень; оптимізовані
холості пробіги; виконано економічне обґрунтування запропонованих рішень.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в комплексному
обґрунтуванні раціонального вибору маршруту з рухомим складом при
перевезення металу та металовиробів нормальних за масою та габаритом.

Ключові слова: метал та металовироби, середньодобовий пробіг,
маркування, пробіг з вантажем за робочий день, час перебування автомобіля у
наряді, час їздки, амортизаційні відрахування.


