Питання на Модуль з дисципліни «Основи проектування пристроїв для верстатів»


	Три завдання пристроїв для верстатів. Класифікація верстатів (3-и основні категорії).

Класифікація приводів за джерелом енергії та ступенем спеціалізації. Історичні свідчення машинобудування.
Тенденції та перспективи розвитку машинобудування.
Що таке елемент деталі? Що таке база? Мета базування.
Класифікація поверхонь деталей по службовому призначенню та в залежності від технологічного процесу.
	Види баз за загальним принципом.
Принципи базування: правило 6-ти точок.
Принципи базування: Постійності.
Принципи базування: Суміщення.
Що таке корпус пристрою? Його функції, необхідні характеристики.
Що враховують при проектуванні корпусів?
Що таке направляюча? Її функції та види.
	Що таке ділильний устрій (фіксатор)? Його функції та види.
	Механізми затиску  та їх види.
	Що таке кондукторні втулки та плити? Їх функції та види.
Загальна класифікація механізмів затиску, та по ступені механізації.
Гвинтові та ексцентрикові затискачі. Переваги, недоліки.
Ексцентрикові та клинові затискачі. Переваги, недоліки.
Важільні та центруючи затискачі. Переваги, недоліки.
 Що таке пневмопривід? Переваги, недоліки.
	 Що таке гідропривід? Переваги, недоліки.
	 Що таке пневмогідропривід? Переваги, недоліки.
Основні направлення в проектуванні крупносерійного та масового виробництва.
Основні направлення в проектуванні серійного виробництва. Додаткові умови проектування.
	 Методика проектування спец. верстатних пристосувань (Етапи).
	 Переналагоджуємий пристрій. Що таке? Як виконується переналадка?
	 Економічна ефективність пристроїв.
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