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РЕФЕРАТ

Транспортний цех, вантажообіг, автоцистерна, технічне
обслуговування, агрегатна дільниця, карданний вал, пробіг, економічний
ефект.

Transport workshop, cargo turnover, tanker truck, maintenance, aggregate
area, propeller shaft, mileage, economic effect.

В магыстерськый роботі обґрунтовано введення в дыю транспортного
цеху для обслуговування ПУАТ «Золотоніський маслоробний комбінат».
Проведено розрахунок необхідної кількості автомобілів для обслуговування
підприємства. Приділено увагу формуванню виробничих потужностей
транспортного цеху. Підібрано необхідне технологічне обладнання,
оснащення та інструмент для проведення ТО, ПР.
Розроблено конструкцію стенду для ремонту карданних валів і
обгрунтовано його застосування.

Розглянуті питання промислової санітарії та техніки безпеки при
виконанні робіт на агрегатній дільниці.

Проведено розрахунки та аналіз ефективності капітальних вкладень в
введення в експлуатацію транспортного цеху. Підтверджено доцільність
введення в дію транспортного цеху на ПУАТ «Золотоніський маслоробний
комбінат».

Пояснювальна записка містить:  листів  рисунки,  таблиць 
Графічна частина складається з 10 аркушів формату А1.


