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РЕФЕРАТ

Транспортний цех, технічне обслуговування, рухомий склад, 
трудомісткість робіт, генеральний план, редуктор черв’ячний, капітальні 
вкладення, собівартість перевезень.

Transport workshop, maintenance, rolling stock, labor complexity, master plan,
worm gearbox, capital investments, transportation costs.

У магістерській роботі  проведений аналіз виробничо-технічної бази
транспортного цеху Кременчуцького сталеливарного заводу, дається техніко-
економічне обґрунтування необхідності проведення реконструкції, виробничо-
технологічний розрахунок ТЦ, визначені техніко-економічні показники і 
економічний ефект від проведення реконструкції.

Були прийняті конкретні проектні рішення: замінити застарілий рухомий 
склад, докупити відсутне технологічне обладнання, побудувати малярну 
дільницю зі складом фарб, відділити діагностики та зону для проведення ЩО, 
реорганізувати стоянки і маршрути руху.

Для зони технічного обслуговування розроблений пристрій для 
провертання карданного валу вантажних автомобілів.
Крім того, розглядаються питання охорони праці, техніки безпеки і виробничої
санітарії.

В економічному розділі проекту певні основні техніко-економічні та 
експлуатаційні показники роботи транспортного цеху Кременчуцького
сталеливарного заводу.

Пояснювальна записка: 114 сторінок, 25 таблиць, 2 рисунки, 1 додаток.
Графічна частина: 9 аркушів формату А1, 4 аркуша формату А3.


