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РЕФЕРАТ

Виробничо-технічна база, автотранспортне підприємство, реконструкція,
технічне обслуговування, трудомісткість, станція змащувальна, редуктор
черв’ячний, капітальні вкладення, собівартість перевезень.

Production and technical base, motor transport enterprise, reconstruction,
maintenance, labor input, lubrication station, worm reducer, capital investment,
transportation cost.

В даній магістерській работе наведено аналіз виробничої бази АТП і
обгрунтування її реконструкції. Обрані нові маршрути, підібраний тип і
розрахована необхідна чисельність рухомого складу, для забезпечення заданого
обсягу перевезень. Велика увага приділяється формуванню виробничих
потужностей, зокрема розрахунку виробничої програми і річної трудомісткості
виконуваних робіт. Наводиться перелік необхідного обладнання для 
забезпечення якісного  виконання технічного обслуговування і ремонту 
автомобілів.

Для проектованої зони проведений підбір та конструкторський   
розрахунок пристосування. Записка містить розділ охорони праці в якому 
розглядаються питання про безпеку проведення робіт на підприємстві і в зоні 
ТО-2.
Аналізується економічна ефективність капітальних вкладень в реконструкцію
АТП.

Пояснювальна записка: сторінок - 123, таблиць - 26, рисунків - 3, додатків
-2.

Графічна частина: 1 аркуш формату А0, 8 аркушів формату А1, 1 аркуш
формату А2, 2 аркуша формату А3.


