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                                                       Р Е Ф Е Р А Т

   Бакалаврська робота: 57 с., 7 рис., 6 табл., 11 джерел.

   Об’єкт дослідження (проектування) – Технологічний процес перевезення

готової продукції підприємства.

   Мета роботи – Організація перевезення лісоматеріалів і виробів.

В аналітичній частині проаналізовано існуючі маршрути перевезення

вантажів та об’єми перевезення.

   У розділі техніко-економічного обґрунтування проаналізовано 

технікоекономічні показники роботи транспортних засобів на маршруті та 

наведено характеристику маршрутів.

    У технологічній частині розроблено раціональні маршрути перевезення

продукції, розраховано техніко-експлуатаційні показники роботи на маршруті.

   В економічній частині розраховано витрати на доставку вантажів при

існуючих маршрутах та маршрутах, що розроблено. Розраховано собівартість

перевезень.
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СПОЛУЧЕННЯ, ОБОРОТНИЙ РЕЙС, СОБІВАРТІСТЬ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

 


