
 АВТОМАТИЗОВАНЕ ОБЛАДНАННЯ І СИСТЕМИ 
Кейс підсумкового поточного контролю знань 

1. Агрегатні верстати. Визначення та особливості агрегатних верстатів. 

Призначення, класифікація та основні типові компонування агрегатних 

верстатів   

2. Уніфіковані вузли агрегатних верстатів. Силові головки — призначення та 

класифікація. 

3. Уніфіковані вузли агрегатних верстатів. Силові столи — призначення та 

класифікація. Поворотні столи агрегатних верстатів. Мальтійські механізми. 

Шпиндельні вузли — визначення, призначення та класифікація. 

4. Спеціальні вузли агрегатних верстатів. Визначення та призначення. 

Спеціальні шпиндельні вузли агрегатних верстатів. Кондукторні плити — 

визначення, призначення та класифікація. 

5.  Автоматы и автоматические линии. Основні визначення. 

6. Роторні конвеєрні лінії. Продуктивність  конвеєра. 

7. Механізми автоматичної заміни інструментів верстатів з ЧПК. Визначення, 

призначення та склад пристроїв в залежності від компонування та 

технологічних можливостей верстату. 

8. Інструментальні магазини - визначення, призначення та класифікація. 

Дискові інструментальні магазини — класифікація, компонування, варіанти 

циклів заміни інструментів з автооператором і без. 

9. Ланцюгові інструментальні магазини. Цикл роботи автооператору 

автоматичної заміни інструменту. 

10. Касетні інструментальні магазини. Транспортне приладдя і автооператор 

заміни інструменту при касетному магазині інструментів. 

11. Типи інструментальних магазинів багато шпиндельних насадок.   

12. Пристрої автоматичної заміни деталей на верстатах з ЧПК. Багатопозиційні 

завантажувальні столи. Прилади-супутники. Механізм автоматичного 

завантаження — розвантаження приладів-супутників. 

13. Транспортні системи — накопичувачі. Ланцюговий конвеєр — накопичувач 



супутників. Роликовий конвеєр — накопичувач супутників. Накопичувач 

супутників з транспортним візком. Вертикальний накопичувач супутників.                                                     

14. Системи і пристрої міжопераційного транспортування. Особливості об'єктів 

транспортування. Особливості транспортно-складської тари. 

15. Транспортери і конвеєра синхронних автоматизованих ліній (АЛ). Конвеєра 

безперервної дії: підвісні, візкові, роликові. 

16. Конвеєра переривчастої дії: крокові і їх різновиди, пилоподібні, конвеєри що 

перекладають. 

17. Силові розрахунки у крокових конвеєрах. 

18. Підйомники, лоткові конвеєри, спуски. 

19. Підйомники безперервної дії — призначення та класифікація. Ланцюгові 

підйомники. Вібраційні  підйомники. 

20. Підйомники переривчастої дії — призначення та класифікація. Штовхаючий 

підйомник. 

21. Транспортні засоби асинхронних АЛ. Підлоговий безрейковий транспорт з 

управлінням від ЕОМ. Електроробокари. 

22. Системи автоматичного слідкування за напрямом руху електроробокар. 

Управління і контроль у транспортних системах АЛ. 

23. Автоматизація транспортно-складських виробничих систем. Місце і роль 

складів у сучасному виробництві. Зв’язки складів с виробничими участками та 

промисловим транспортом. 

24. Тенденції розвитку складів. Обладнання автоматизованих складів. 

25. Установка деталей на завантажувальну позицію при їх початковому 

положенні в ємкості навалом. 

26. Установка деталей на завантажувальну позицію з касет. Визначення похибки 

встановлення касет. 

27. Установка деталей на завантажувальну позицію з магазинів - накопичувачів. 

28. Відносна орієнтація компонентів що складаються з необхідною точністю на 

позиції складання. 

29. Пристрої з центруючими елементами. 



30. Пристрої автопоіску без зворотнього зв’язку. 

31. Пристрої автопоіску з зворотнім зв’язком. 

32. Розрахунок продуктивності складального обладнання. 

33. Дослідження впливу способу базування деталей типу "вал-втулка" при 

автоматичному складанні на їх збирання. 

34. Багатофункціональні електромагнітні пристрої. Електродинамічне 

маніпулювання деталями. Межі застосування. 

35. Електромагнітні пристрої різноманітного функціонального призначення. 


