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РЕФЕРАТ

Гірничо-транспортний цех, трудомісткість ТО і ПР, поточний ремонт,
шиномонтажне відділення, пневмошина, гідропідйомник, капітальні вкладення,
собівартість перевезень.

Mining and transport workshop, complexity of maintenance and repair, repair, 
tire fitting, pneumatic, hydraulic lift, capital investments, cost of transportation.

У даній магістерській роботі представлений проект будівництва нового
гірничо-транспортного цеху для Єристівського гірничо-збагачувального
комбінату з детальною розробкою мідницької дільниці. Зроблено розрахунок
виробничої потужності підприємства. Виконано укомплектування зон і 
дільниць  технологічним обладнанням у відповідності з «Табелем 
технологічного обладнання».

У конструкторській частини розроблено стенд для розбирання та 
збирання радіаторів автомобілів БелАЗ-75215 і САТ-789, який дозволяє 
прискорити процес  його ремонту.

У розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» 
розглянуті питання техніки безпеки на підприємстві і дільниці, протипожежної 
безпеки, виконан розрахунок природного та штучного освітлення.

У розділі «Економічна частина» зроблено розрахунок економічного 
ефекту від будівництва нового гірничо-транспортного цеху і термін окупності
підприємства.

Пояснювальна записка: 114 сторінок, 27 таблиць, 3 рисунки, 2 додатка.
Графічна частина: 1 аркуш формату А2х3, 9 аркушів формату А1, 2 

аркуша формату А3, 4 листа формату А4.
                                                                                                                                       


