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РЕФЕРАТ
Цех безрейкового транспорту, реконструкція, рухомий склад, виробнича

програма, технічне обслуговування, мийне відділення, конвейер, редуктор,
техніка безпеки, капітальні вкладення.

Workshop of railless transport, reconstruction, rolling stock, production
program, maintenance, washing department, conveyor, gearbox, safety, capital

investment.
В даній магістерській роботі розглянуті питання, що стосуються

покращення
техніко-експлуатаційних показників роботи цеху безрейкового транспорту

Полтавського ГЗК з детальною розробкою мийного відділення.
В роботі проведен технологічний розрахунок, розроблений генеральний

план, а також виконане планування виробничого корпусу і відділення, яке
розробляється. Крім того, розглянуті питання техніки безпеки і пожежної

безпеки при виконанні прибирально-мийних робіт рухомого складу.
Для відділення що проектується проведений підбір та конструкторський

розрахунок пристосування.
В економічному розділі проекту визначені основні техніко - економічні та

експлуатаційні показники роботи цеху безрейкового транспорту після
проведення реконструкції.

Пояснювальна записка: сторінок - 118, таблиць - 26, рисунків - 4, додатків
-1 Графічна частина: 1 аркуш формату А2х3, 1 аркуш формату А0, 8 аркушів

формату А1, 4 аркуша формату А3.


