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Вступ
Методичний посібник призначений для підготовки до модульної
контрольної роботи з дисципліни «Складально-зварювальні верстати,
установки та лінії».
Метою контрольної роботи є оцінка рівня засвоєння студентами
теоретичного матеріалу, поданого на лекціях та опрацьованого самостійно.
Посібник включає в себе перелік теоретичних та практичних питань,
які розглядаються на лекційних заняттях, а також протягом самостійної
роботи студентів.
При підготовці до модульної контрольної роботи окрім засвоєння
матеріалу відповідних лекцій та самостійних робіт, необхідно також
користуватись наданим переліком літератури, що є базою для розширення
знань та навичок з даної дисципліни.
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Теоретичні та практичні питання контрольної роботи
1. Означення: установка для автоматичного зварювання
2. Означення: поточна лінія
3. Означення: автоматична лінія
4. Функції зварювальної головки
5. Функції модуля адоптації
6. Функції маніпулятору зварювальної головки
7. Функції системи контролю та регістрації
8. Функції маніпулятору виробу
9. Функції складально-зварювального пристосування
10. Функції зварювального джерела живлення
11. Функції додаткового обладнання зварювальної установки
12. Функції системи керування
13. Фактори, що визначають тип та конструкцію зварювальних
комплексів
14. Що є початковими даними для вибору системи адаптації
15. Функції замовника при проектуванні установки
16. Функції головного розробника при проектуванні установки
17. Правило базування деталей
18. Що таке головна базова поверзня?
19. Що таке напрямна поверхня?
20. Принцип дії пневно-гідравлічного приводу затискача
21. Принцип дії пневно-гідравлічного приводу затискача прямої дії
22. Принцип

дії

пневно-гідравлічного

послідовної дії
23. Означення: маніпулятор
24. Означення: позиціонер
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приводу

затискача

25. Означення: роликовий стенд
26. Технічні вимоги до обертачів з наклонною вісю повороту
27. Технічні вимоги до маніпуляторів
28. Технічні вимоги до опозиціонерів
29. Технічні вимоги до двухстійкових кантувачів з рухомими
стійками
30. Класифікація маніпуляторів
31. Класифікація позиціонерів
32. Фактори, що визначають тип та конструкцію зварювальних
комплексів
33. Вплив способу зварювання на конструкцію установки
34. Автоматизація зварювальних установок та їх комплектуючих
35. Взаємодія сторін при одиничному виробництві зварювальних
установок
36. Розробка технічного завдання
37. Інформація для розробки технічного завдання
38. Процедура розробки технічного завдання
39. Комплект зварювального і допоміжного устаткування для
наплавлення трубопровідної арматури
40. Комплект

зварювального

і

допоміжного

устаткування

установки для зварювання полотнищ
41. Комплект

зварювального

і

допоміжного

устаткування

установки для зварювання балонів високого тиску
42. Комплект

зварювального

і

допоміжного

устаткування

установки для зварювання швів складної форми
43. Комплект

зварювального

і

допоміжного

устаткування

установки для зварювання кільцевих швів
44. Для наведеної конструкції обґрунтувати спосіб зварювання
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45. Для наведеної конструкції вибрати комплект зварювального і
допоміжного устаткування
46. Для наведеної конструкції запропонувати компоновочну схему
установки
47. Для наведеної конструкції запропонувати спосіб базування
деталей

і

принцип

роботи

пристосування
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складально-зварювального

Методичні рекомендації
Готуватись до контрольної роботи та вивчати новий матеріал
рекомендовано спираючись на наведений перелік орієнтовних питань, а
також на теми, наведені в методичних посібниках для самостійних робіт.
Відвідування відповідних лекцій є неодмінною умовою успішного
засвоєння матеріалу.
При

підготовці

до

контрольної

роботи

слід

користуватись

літературою, зазначеною в переліку.
Для виконання завдань контрольної роботи студенти повинні знати:
– основні означення за розділами курсу;
– основні характеристики, переваги та недоліки, типові галузі
використання складально-зварювального та допоміжного обладнення;
– основні етапи проектування установок;
– принципи роботи складально-зварювального пристосування;
– основні способи базування деталей;
Для виконання завдань контрольної роботи студенти повинні уміти:
– класифікувати основні складально-зварювального пристосування;
– класифікувати маніпулятори виробу та зварювального інструменту;
– вибрати комплект зварювального і допоміжного устаткування.
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