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РЕФЕРАТ

Гірничо-транспортний цех, рухомий склад, поточний ремонт, шино
монтажне відділення, гідропідйомник, капітальні вкладення, собівартість
перевезення.

Mining and transport shop, rolling stock, current repair, tire assembly 
department,
hydraulic lift, capital investment, transportation cost.

У даній пояснювальній записці представлено реконструкцію гірничо-
транспортного цеху Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, яка
пов’язана зі збільшенням обсягу перевезень гірських мас з детальною 
розробкою зони поточного ремонту. Основними напрямками реконструкції
підприємства є: виділення технологічного транспорту, передача допоміжного 
транспорту ЦБТ і придбання додаткового технологічного транспорту; 
перепланування виробничого корпусу відповідно допоміжного до результатів
корпусу; технологічного укомплектування зон розрахунку; і дільниць
перепланування технологічним обладнанням у відповідністі до «Табеля 
технологічного обладнання»; введення зони ЩО на території цеху.

У конструкторської частини спроектований стенд для зняття з автомобіля
дизель-генератора і проведений його розрахунок.

У розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» зроблено
розрахунок природного освітлення, штучного освітлення, опалення та 
вентиляції виробничого корпусу і зони поточного ремонту.

В економічному розділі зроблено розрахунок економічного ефекту від
реконструкції гірничо-транспортного цеху і термін окупності підприємства.

Пояснювальна записка: 114 сторінок, 30 таблиць, 11 рисунків, 2 додатки.
Графічна частина: 9 аркушів формату А1, 3 аркуша формату А2, 4 аркуша

формату А4.


