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АНОТАЦІЯ

Іщенко Є. С. «Аналіз процесу перевезень залізобетонних виробів з
метою підвищення ефективності використання транспортних засобів». –
Рукопис.

Магістерська робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої
освіти за спеціальністю 275 Транспортні технології (на автомобільному
транспорті) галузі знань No 27 Транспорт, кваліфікації магістр з транспортних
технологій (на автомобільному транспорті) – Кременчуцький національний
університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, 2019.

Пояснювальна записка складається з вступу, чотирьох розділів, висновків
та списку використаних джерел, викладена на 93 сторінках, містить 21 рисунок,
14 таблиць, перелік цитованої літератури з 14 найменувань.
Метою магістерської роботи є удосконалення перевізного процесу
залізобетонних виробів в умовах великого міста.

Об`єкт дослідження (проектування) – спеціалізована автотранспортна
компанія

Предмет дослідження – перевізний процес залізобетонних виробів.
Наукова новизна дослідження полягає в наступних положеннях:

– аналіз стану та вимог відносно перевезень ЗБВ;
– аналіз спеціалізованих транспортних засобів для перевезення ЗБВ;
– дослідження складових ефективності перевізного процесу;
– організація перевізного процесу ЗБВ за замовлення окремої будівельної
фірми;
– визначення ефекту від використання запропонованих шляхів удосконалення
перевізного процесу.

ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗБВ, СПЕЦІАЛІЗОВАНІ
ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ОПТИМАЛЬНІ МАРШРУТИ.

REINFORCE-CONCRETE WARES, TRANSPORTATIONS of RCW,
TRANSPORT VEHICLES, OPTIMAL ROUTES, are SPECIALIZED.


