
Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського

Навчально-науковий інститут механіки і транспорту 

Кафедра „Автомобілі та трактори”

   ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

                                           до  магістерської роботи
  

другий (магістерський)

         на тему: «Покращення техніко-експлуатаційних показників роботи
             транспортного цеху ПрАТ «Кредмаш» в умовах зменшення обсягу
                          перевезень з детальною розробкою зони ТО 2»‒

                                                  АГМР. 131130. 000 ПЗ

                                                     Виконав: студент 7 курсу, групи АТ-18-1зм
                                                ступінь вищої освіти магістр  
                         спеціальність 274 – «Автомобільний транспорт»  
                                               освітня програма «Автомобілі та автомобільне

       господарство» 
       Боня І.А.     

                                       Керівник   Єлістратов В.О.

        Кременчук – 2019 року



ЗМІСТ
ВСТУП...............................................................................................................7

  1 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РОБОТИ ТРАНСПОРТНОГО
ЦЕХУ...................................................................................................................9
1.1 Загальна характеристика підприємства.....................................................9
1.2 Характеристика подвижного состава транспортного цеха.......................9
1.3 Штати і режим роботи транспортного цеху................................................9
1.4 Характеристика виробничо-технічної бази транспортного цех..............12
1.5 Дослідження впливу укомплектованості технологічним обладнанням на
коефіцієнт технічної готовності.......................................................................14
1.6 Вибір заходів з реконструкції транспортного цеху ПрАТ «Кредмаш».. 18
1.7 Визначення необхідної кількості автомобілів...........................................19
2 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРАХУНОК..............................................................23
2.1 Вихідні дані...................................................................................................23
2.2 Коригування норм пробігів автомобілів до ТО-1, ТО-2 і ПР 26
2.3 Розрахунок виробничої програми...............................................................29
2.4 Формування виробничої структури транспортного цеху..........................35
2.5 Розрахунок річних обсягів робіт..................................................................36
2.6 Розподіл річних обсягів робіт з виробничим зонам ..................................39
2.7 Розрахунок обсягів робіт з самообслуговування .......................................42
2.8 Розрахунок чисельності виробничих робітників .......................................44
2.9 Розрахунок кількості постів ТО і ПР ...........................................................47
2.10 Розрахунок площ зон технічного обслуговування, поточного ремонту
і зберігання............................................................................................................49
2.11 Розрахунок площ виробничих ділянок.......................................................50
2.12 Розрахунок площ складів.............................................................................58
3 ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН, ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС ТА
ПЛАНУВАННЯ ДІЛЬНИЦІ................................................................................61
4 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХУ, ЗОНИ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ................................................................63
5 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА .................................................................67
5.1 Принцип роботи шестеренчастого насоса....................................................67
5.2 Розрахункова подача шестеренчастого насоса ............................................68
5.3 Розрахунок внутрішнього діаметра нагнітального трубопроводу ............72
6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ......73
6.1 Охорона праці на підприємстві .....................................................................73
6.2 Техніка безпеки ...............................................................................................75
6.3 Протипожежна профілактика в зоні ТО-2.....................................................78
6.4 Виробнича санітарія .......................................................................................79
7 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА................................................................................85
7.1 Розрахунок суми капітальних вкладень.........................................................85
7.2 Розрахунок витрат на транспортні перевезення............................................86
7.3 Визначення економічного ефекту...................................................................104



ВИСНОВОК ..........................................................................................................107
 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................108
Додаток А. Специфікації......................................................................................114



РЕФЕРАТ
Транспортний цех, реконструкція, рухомий склад, обсяг перевезень,

вантажообіг, трудомісткість робіт, технічне обслуговування, технологічний
процес, гідропідйомник, собівартість перевезень, капітальні вкладення.
Transport workshop, reconstruction, rolling stock, volume of transportation,

cargo turnover, labor complexity, maintenance, technological process,
hydropod'emnik, cost of transportation, capital investments.

У магістерській роботі виконано аналіз виробничо-технічної бази (ВТБ)
транспортного цеху (ТЦ) ПрАТ «Кредмаш», дається техніко-економічне

обґрунтування необхідності проведення реконструкції в зв’язку з великим
зносом основних виробничих фондів в умовах зменшення обсягу перевезень.

Виконано технологічний розрахунок транспортного цеху ПрАТ
«Кредмаш», визначені техніко-економічні показники від проведення

реконструкції. Окремо розглянуто питання щодо охорони праці.
У конструкторському розділі магістерської роботи розроблена установка

для заправки автомобілів моторним маслом, яке використовується при
технічному обслуговуванні вантажних автомобілів.

В економічному розділі визначені основні техніко-економічні
експлуатаційні показники роботи транспортного цеху.

Пояснювальна записка містить: 110 сторінок, 34 таблиці, 3 рисунки.
Графічна частина: 9 – листів формату А1, 4 листа формату А3.


