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РЕФЕРАТ

Транспортний цех, технічне обслуговування, діагностика, обладнання,
агрегатна дільниця, стенд для розбирання-збирання редукторів, собівартість,
техніка безпеки.

Transport workshop, maintenance, diagnostics, equipment, aggregate section,
stand for disassembly-assembly of gearboxes, cost, safety engineering.

Для Кременчуцького м'ясокомбінату розроблений проект нового транс-
портного цеху, яке забезпечує перевезення тварин, сировини і готової продукції
обсягом 55,5 тис. т на рік. У результаті аналізу існуючого рухомого складу і ро-
зрахунків продуктивності підібрані оптимальні марки автомобілів. Розраховано
необхідну кількість рухомого складу на маршрутах, виконаний технологічний
розрахунок, в якому визначено кількість і трудомісткість технологічних впливів
за видами, підібрано технологічне обладнання для всіх зон і дільниць, розрахо-
вані площі виробничих зон, складів, стоянки, адміністративного корпусу, зони
ЩО. Детальній розробці піддавалася агрегатна дільниця, для якої в конструк-
торській частині спроектований стенд для розбирання-збирання редукторів
задніх мостів. Виконано всі необхідні проектні розрахунки, розроблена техно-
логічна карта на виконання операцій з розбирання-збирання диференціала.

В економічному розділі розраховані капітальні вкладення в будівництво
нового транспортного цеху і придбання рухомого складу і необхідного устатку-
вання, визначені доходи і витрати за рік роботи, річний економічний ефект,
термін окупності капітальних вкладень. У розділі охорони праці розглянуті пи-
тання техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії.
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