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РЕФЕРАТ

Сміттєвіз; обсяг перевезень; вантажообіг; мідницька дільниця; стенд,
радіатор; редуктор.

Garbage truck; volume of transportation; cargo turnover; copper mine; stand,
radiator; occupational health; gearbox.

На основі аналізу показників роботи транспортного цеху підприємства
“Комунтранс» розроблено ниску заходів щодо їх покращення, а саме: вводяться
відсутній в вихідному варіанті корпус прибирально-мийних робіт з очисними
спорудами, виробничі зони і дільниці повністю укомплектовуються необхідним
технологічним обладнанням.

За результатами технологічного розрахунку розроблено генеральний план,
перепланування виробничого корпусу та планування мідницької дільниці.

У конструкторському розділі спроектований стенд для ремонту і 
перевірки герметичності радіаторів.
Виконано всі необхідні проектні розрахунки, капітальні вкладення,
розроблена технологічна карта ремонту радіатора.

В економічному розділі проекту визначені розраховані собівартість 
транспортної роботи і термін окупності капітальних вкладень.

Розглянуті питання охорони праці та дії в надзвичайних ситуаціях в
умовах транспортного цеху підприємства «Комунтранс» та мідницької дільниці.

Пояснювальна записка містить: з листа, рисунки, таблиці.
Графічна частина складається  аркушів формату А1.


