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РЕФЕРАТ

Транспортний цех, продуктивність технічне обслуговування, діагностика,
дільниця ремонту паливної апаратури, форсунка, собівартість, безпека.

Transport workshop, performance maintenance, diagnostics, fuel equipment
repair station, nozzle, cost, safety.

Для ПАТ «Кременчукм'ясо» розроблені заходи
щодо покращення техніко-експлуатаційних показників роботи транспортного 
цеху при заміні рухомого складу. У ході вивчення функціонування 
транспортного цеху встановлено, що деякі транспортні засоби є досить 
старими, вини потребують значних витрат на ремонт. Пропонується списати 
застарілі автомобілі, взамін закупити нові, закупити нове технологічне
устаткування, виконати перепланування виробничих приміщень.

Виконано технологічний розрахунок, в якому визначено кількість і 
трудомісткість технологічних впливів за видами, підібрано технологічне
обладнання для всіх зон і дільниць, розраховані площі виробничих зон, складів,
стоянки, адміністративного корпусу, дільниці ремонту паливної апаратури.

Детальній розробці піддавалася дільниця ремонту паливної апаратури,
для якої в конструкторській частині спроектований стенд для випробування
форсунок. Виконано всі необхідні  проектні розрахунки, розроблена 
конструкторська документація і технологічна карта на перевірку та 
регулювання форсунок.
 В економічному розділі   розраховані капітальні вкладення в 
реконструкцію будівель, придбання необхідного обладнання, визначені доходи
і витрати за рік роботи, річний економічний ефект, термін окупності
капітальних вкладень. У розділі охорони праці розглянуті питання техніки
безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії.
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