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РЕФЕРАТ

Вантажообіг, об’єм перевезень, річний об’єм робіт ТО, зона ТО, візок, 
масло, охорона праці, економічний ефект.

Cargo turnover, traffic volume, annual volume of maintenance operations,
maintenance zone, export, oil, labor protection, economic effect

Розроблено заходи щодо покращення техніко-експлуатаційних показників
роботи транспортного цеху Кременчуцького колісного заводу у зв'язку зі
збільшенням обсягу перевезень. Детально розроблено дільницю зону ТО–1.

З метою покращення роботи транспортного цеху вводяться відсутній у
вихідному варіанті корпус прибирально-мийних робіт з очисними спорудами.
Виробничі зони і дільниці повністю укомплектовуються необхідним
технологічним обладнанням.

Розроблена конструкція візка для дозаправки агрегатів і систем 
автомобіля маслами. Рацітаблиць.ональність виконання заправного пристрою у 
вигляді візка пояснюється тим, що завдяки своїй мобільності пристрій в такому 
виконанні може застосовуватися в різних робочих зонах виробничого корпусу, а
також за необхідності в зоні зберігання.

В економічному розділі визначені капітальні вкладення в реконструкцію
транспортного цеху, розраховані собівартість транспортної роботи і термін
окупності капітальних вкладень.

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


