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РЕФЕРАТ

Транспортний цех, маршрути, зона ТО-2, вантажопотік, технічне
обслуговування, ремонт, трудомісткість, пробіг, обладнання, дозаправка,
економічний ефект

Transport shop, routes, TO-2 zone, cargo flow, maintenance, repair,
laboriousness, mileage, equipment, refueling, economic effect

В даній магістерській роботі обґрунтовано будівництво транспортного
цеху для обслуговування Кременчуцького колісного заводу, розраховано
необхідну чисельність автомобілів для обслуговування заводу. Особливу
увагу приділено формуванню виробничих потужностей цеху.

Виконано підбір необхідного технологічного устаткування, оснащення
та інструменту для проведення технічного обслуговування і ремонту
рухомого складу. Розроблено конструкцію солідолонагнітача. Розглянуто
питання промислової санітарії та техніки безпеки виконання робіт в зоні ТО-
2. Проведено аналіз ефективності капітальних вкладень в будівництво і
введення в експлуатацію транспортного цеху.

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

таблиць.


