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РЕФЕРАТ

Транспортний цех, переозброєння, технічне обслуговування, діагностика,
зона ТО-2, підйомник, собівартість, виробнича санітарія.

Transport workshop, re-equipment, maintenance, diagnostics, second-service
zone, lift, cost, industrial sanitation.

Для ПАТ «Кременчукм'ясо» розроблені заходи щодо підвищення 
ефективності роботи транспортного цеху ПАТ «Кременчукм’ясо» в умова 
технічного переозброєння. У ході вивчення функціонування транспортного цеху 
пропонується закупити нове технологічне устаткування, виконати деяке 
перепланування виробничх приміщень. Виконано технологічний розрахунок, в 
якому визначено кількість і трудомісткість технологічних впливів за видами, 
підібрано технологічне обладнання для всіх зон і ділянок, розраховані площ 
виробничих зон, складів, стоянки, адміністративного корпусу, зони ЩВ.

Детальній розробці піддавалася зона ТО-2, для якої в конструкторській
частині спроектований шестистойковий електромеханічний
підйомник.
Виконано всі необхідні проектні розрахунки, розроблена технологічна карта на
виконання операцій з ТО-2 маточин передніх коліс автомобіля.

В економічному розділі розраховані капітальні вкладення в 
переозброєння, 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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