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РЕФЕРАТ

Маршрути перевезень, рухомий склад, виробнича програма,
технологічне обладнання, організація роботи, пневматичний солідолонагнітач,
освітлення, економічний ефект.

Transportation routes, rolling stock, production program, technological
equipment, organization of work, pneumatic solid oil blower, lighting, economic
effect.

У магістерській роботі проводиться опис реконструкції, яка представляє
собою комплекс заходів спрямованих на підвищення техніко-економічного
рівня виробничо-технічної бази.
При реконструкції проводиться перепланування існуючих будівель добудова і 
комплектація нових необхідних будівель.

Техніко-економічне обґрунтування вибору вихідних даних дає уявлення
про існуючий транспортному цеху: тип і кількість рухомого складу, його
показники, характеристики основних будівель і споруд, режим роботи цеху і
чисельність робітників.

Технологічний розрахунок зроблений з метою підбору необхідного
технологічного устаткування і площ.

Охорона праці містить розрахунок показників виробничої санітарії та
технології безпечної роботи дільниці.

Організаційно-економічна частина містить дані про реконструкцію і
терміні окупності капітальних вкладень.

Магістерська робота складається з двох частин:
- пояснювальна записка: 118 стор., таблиць 22, рисунків 4, додатків 1.
- графічна частина: 7 аркушів формату А1, 3 аркуша формату А2, 2 

аркуша формату А3.


