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РЕФЕРАТ

Транспортний цех, мідницька дільниця, реконструкція, рухомий склад, 
обсяг перевезень, вантажообіг, генеральний план, технологічний процес, 
радіатор, пневмоцилиндр, собівартість перевезень, капітальні вкладення.

Transport shop, copper section, reconstruction, rolling stock, volume of
transportation, cargo turnover, master plan, technological process, radiator, pneumatic
cylinder, cost of transportation, capital investments.

У магістерській роботі виконан аналіз виробничо-технічної бази 
транспортного цеху ПрАТ «Кредмаш», запропоновані заходи для підвищення 
ефективності роботи транспортного цеху за рахунок зміни рухомого складу.

Виконан технологічний розрахунок транспортного цеху ПрАТ 
«Кредмаш», визначені техніко-експлуатаційні показники його роботи. Окремо 
розглянуті питання щодо охорони праці на підприємстві.

Для мідницької дільниці розроблений стенд для випробування 
автомобільних радіаторів на герметичність, для розбирання та збирання 
радіаторів, для ремонту радіаторів, для випробування трубок радіаторів на 
герметичність, для ремонту серцевини радіатора.

У розділі «Економічний розрахунок» розраховані капітальні вкладення в
реконструкцію транспортного цеху, розрахунок витрат, амортизаційні 
відчіслення, дарчі витрати, візначається период окупності вкладень коштів.

Пояснювальна записка: 111 сторінок, 33 таблиці, 9 малюнків, 1 додадок.
Графічна частина: 1 лист формату А0, 8 листів формату А1, 1 лист 

формату А2, 2 листи формату А3.


