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РЕФЕРАТ
Спеціальні автомобілі; перевезення; вантажообіг; мийна установка;

технологічна карта; редуктор; охорона навколишнього середовища.
Special cars; transportation; cargo turnover; washing installation; technological

map; gearbox; environmental protection.
З метою покращення показників якості роботи транспортного цеху

підприємства «Комунтранс» КАТП–1628 на основі аналізу показників його
роботи запропоновано введення в дію корпусу ЩО і очисних споруд, створення
дільниці діагностики, перепланування виробничого корпусу, укомплектування
виробничих зон і дільниць необхідним технологічним обладнанням.

На основі результатів технологічного розрахунку розроблено генеральний
план, виконано перепланування виробничого корпусу та планування мийної
дільниці.

В конструкторському розділі розроблено конструкцію мийної установки 
для миття автомобілів підприємства. Проведено розрахунки на міцність 
редуктора приводу мийної рамки.

В економічному розділі розраховано структура витрат, термін окупності
капітальних вкладень.
В розділі охорони праці розглянуті питання охорони праці та дії в
надзвичайних ситуаціях в умовах транспортного цеху підприємства
«Комунтранс» та мийної дільниці.

Пояснювальна записка містить: складається з листа, рисунки, таблиці.
          Графічна частина   аркушів формату А1.


