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РЕФЕРАТ

Молоко, транспортний цех, автоцистерна, технічне обслуговування,
візок, пробіг, термін окупності.

Milk, transport workshop, tank truck, technical service, cart, mileage,
payback period.

В магістерській роботі проведено обґрунтування введення в дію
транспортного цеху для обслуговування ПУАТ «Золотоніський маслоробний
комбінат». Виконано обґрунтування необхідної чисельності рухомого складу
для забезпечення роботи підприємства.
Проведено технологічний розрахунок, планування виробничого корпусу та зони
ТО-1, підбір необхідного технологічного устаткування, оснащення та 
інструменту для проведення ТО, ПР рухомого складу.

Розроблено конструкцію візка для дозаправки агрегатів оливами.
Складено технологічну карту.

Розглянуті питання промислової санітарії та техніки безпеки виконання
робіт в зоні ТО-1.

Проведено розрахунки та аналіз ефективності капітальних вкладень в
будівництво і введення в експлуатацію транспортного цеху. Підтверджено
доцільність його введення в дію.

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


