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РЕФЕРАТ

Транспортний цех, зона ТО-2, рухомий склад, візок, поршень, 
собівартість, технологічна карта, ступиця, охорона праці.

Transport workshop, TO-2 zone, rolling stock, trolley, piston, cost,
technological card, hub, labor protection.

Проведено аналіз показників роботи транспортного цеху Кременчуцького
міськводоканалу, за результатами якого визначено перелік заходів щодо
підвищення техніко-економічних показників роботи цеху,

Проведено технологічний розрахунок роботи транспортного цеху з
урахуванням нововведень, в якому визначено кількість і трудомісткість
технологічних впливів за видами робіт, підібрано технологічне обладнання по
всім зонам і дільницям, розраховані площі виробничих зон, складів, стоянки,
адміністративного корпусу, зони ЩО і зони ТО-2.

Детальної була розроблена зона ТО-2, для якого в конструкторській
частині спроектована вантажопідйомний візок для перевезення агрегатів, який
використовується при демонтажі коліс. Виконано всі необхідні проектні
розрахунки.

В економічному розділі розраховані капітальні вкладення в
реконструкцію будівель, придбання обладнання, визначені доходи і витрати за
рік роботи, рядків окупності капітальних вкладень.

У розділі охорони праці розглянуті питання техніки безпеки, пожежної
безпеки і виробничої санітарії.

Пояснювальна записка містить: лист, рисунки, таблиці.
 частина складається з 10 аркушів формату А1.


