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РЕФЕРАТ

Автоколона, технічне обслуговування, рухомий склад, трудомісткість 
робіт, генеральний план, електрогідравлічний підйомник, гідроциліндр, 
капітальні вкладення, собівартість перевезень.

Autoworks, maintenance, rolling stock, labor input, master plan, electro-
hydraulic lift, hydraulic cylinder, capital investment, transportation costs.

У магістерській роботі проведений аналіз виробничо-технічної бази 
автоколони Кременчуцького відділення Південної залізниці, дається техніко-
економічне обґрунтування необхідності проведення переозброєння, визначені 
техніко-економічні показники і економічний ефект від проведення 
переозброєння.

З урахуванням обсягів перевезень, виконуваних АТП, а також на підставі 
аналізу виробничо-технічної бази автоколони Південної залізниці, проведений 
технологічний розрахунок підприємства та визначено: кількість автомобілів, їх 
марки, кількість робочих, площі зон і ділниць. Розроблено генеральний план, 
виробничий корпус і зона технічного обслуговування.

У конструкторської частини магістерської роботи розроблено 
конструкцію
електрогідравлічного канавний підйомника поршневого типу для вивішування 
мостів і осей автомобілів.

У розділі охорони праці проведені розрахунки освітлення, опалення зони 
ТО, а також розроблені правила охорони праці та протипожежної безпеки в зоні 
ТО.

В економічній частині роботи визначено економічний ефект від 
проведення
переозброєння автоколони Кременчуцького відділення Південної залізниці.

Пояснювальна записка: 117 сторінок, 21 таблиця, 9 рисунків, 1 додаток.
Графічна частина: 9 аркушів формату А1, 4 аркуша формату А3.


