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РЕФЕРАТ

Транспортний цех, продуктивність технічне обслуговування, діагностика,
електротехнічна дільниця, верстат для проточки колекторів, собівартість, без-
пека.

Transport workshop, productivity, maintenance, diagnostics, electrical
engineering, collector groove, cost, safety.

Для ПАТ «Кременчукм'ясо» запропоновано заходи щодо покращення те-
хніко-експлуатаційних показників роботи транспортного цеху у зв'язку зі зме-
ншенням обсягу перевезень. У результаті аналізу роботи транспортного цеху
проведено розрахунки з визначення техніко-економічних показників роботи
рухомого складу на маршрутах, визначена його оптимальна кількість.

Виконано технологічний розрахунок, в якому визначено кількість і тру-
домісткість технологічних впливів за видами, підібрано технологічне облад-
нання для всіх зон і дільниць, розраховані площі виробничих зон, складів, стоя-
нки, адміністративного корпусу, дільниці ремонту паливної апаратури.

Детальній розробці піддавалася електротехнічна дільниця, для якої в
конструкторській частині спроектований верстат для проточки колекторів та
фрезерування міканіту. Виконано всі необхідні проектні розрахунки, розробле-
на конструкторська документація і технологічна карта на ремонт якоря старте-
ра.

В економічному розділі розраховані капітальні вкладення в реконструк-
цію будівель, придбання необхідного обладнання, визначені доходи і витрати за
рік роботи, річний економічний ефект, термін окупності капітальних вкладень.
У розділі охорони праці розглянуті питання техніки безпеки, пожежної безпек


