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РЕФЕРАТ

Транспортний цех, об’єм перевезень, мийна дільниця, струменева мийка,
охрана труда, економічний ефект.

Transport workshop, traffic volume, washing area, jet sink, labor protection,
economic effect.

В даній роботі розроблено заходи щодо поліпшення техніко- 
експлуатаційних показників транспортного цеху Кременчуцького колісного 
заводу у зв'язку зі збільшенням обсягу перевезень.

З метою покращення роботи транспортного цеху вводяться відсутній у
вихідному варіанті корпус прибирально-мийних робіт з очисними спорудами.
Проведено повне укомплектування виробничих зони і дільниць необхідним
технологічним обладнанням.

У конструкторському розділі розроблена конструкція мийної уствновки.
Передбачені заходи щодо повторного використання відпрацьованої води.

В економічному розділі підтверджено доцільність введення в дію
запропонованих заходів щодо покращення роботи транспортного цеху.

Розглянуто питання щодо дотримання техніки безпеки в зонах і дільницях
транспортного цеху.

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


