
3.6. Наявність методичного забезпечення 
для самостійних робіт здобування освіти

( завдання, методичні рекомендації, тестовий контроль ) з предметів

КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
«Спецтехнологія»

Професія: 7212  Електрозварник ручного зварювання

Кваліфікація: 2 розряд

 Контроль, як відомо, є невід’ємною частиною навчального процесу й виконує 
функцію зворотного зв’язку між учнем і викладачем. Оцінювання знань в освітніх 
закладах може здійснюватися традиційними й нетрадиційними методами

ТЕМА 1 Структура і задачі курсу. Історія розвитку зварювання металів

                   Контрольні запитання. 

                   Тематична атестація.

ТЕМА 2 Загальні відомості про зварювання, зварювальні з’єднання і шви.

                   Контрольні запитання. 

                   Тематична атестація. 

                   тест «Загальні відомості про зварювання» 

                   тест1 "Зварні зєднання основні поняття та визначення" 

                   тест2 "Зварні зєднання основні поняття та визначення" 

                   тест3 "Зварні зєднання основні поняття та визначення" 

                   тест4 "Зварні зєднання основні поняття та визначення" 

                  тест« Класифікацыя зварних швів» 

ТЕМА2.1 Підготовка металу до зварювання



                    Контрольні запитання. 

                    Тематична атестація. 

                     Тест 1

                     Тест 2 

ТЕМА3 Обладнання зварювального поста для ручного дугового 

                 зварювання

                    Контрольні запитання.

                    Тематична атестація. 

ТЕМА4 Електрична дуга та металургійні процеси при зварюванні

                    Контрольні запитання.

                    Тематична атестація.  

                    початковий рівень. 

                    середній рівень. 

                    достатній рівень. 

                    високий рівень. 

ТЕМА 5. Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами

                    Контрольні запитання.

                    Тематична атестація. низький рівень 

ТЕМА 5.1 Підготовка металу до зварювання

                     Контрольні запитання. 

                     Тематична атестація. 

ТЕМА 6 Устаткування та технології плазмового зварювання та зварювання             
у захисних газах

                      Контрольні запитання. 

                      Тематична атестація. 

ТЕМА 7 Деформації та напруги при зварюванні



                      Контрольні запитання. 

                      Тематична атестація. 

ТЕМА 8 Дефекти та контроль якості зварних швів і з’єднань

                      Контрольні запитання. 

                      Тематична атестація. 

ТЕМА 9  Техніка дугового наплавлення

                      Контрольні запитання. 

                      Тематична атестація. 

ТЕМА 10 Особливості зварювання деяких типів зварних конструкцій

                      Тематична атестація. 

                      Тест 1 Охорона праці 

                      Контрольні запитання. Охорона праці     

                      Тематична атестація 2 розряд 

                      Відловіді Тематична атестація 2 розряд 

                           

Правила створення тестів

     На основі досвіду створення й використання тестів, теоретичних досліджень проблем 
тестування можна визначити такі основні правила створення тестів:

1.    Конструюючи завдання для тестів, потрібно передусім вирішити, який вид завдань 
найкраще відповідає поставленій меті, змісту й умовам тестування. Чи можна 
обмежитись одним видом завдань, чи доцільно вибрати кілька видів? 

2.    Залежно від мети тестування вже під час конструювання завдань потрібно 
визначити рівень складності. При цьому слід ураховувати, які засоби під час виконання 
завдань можна використовувати, а які – ні. 

3.    Потрібно опрацювати створені завдання разом із тим теоретичним матеріалом, який 
надається учням. 



4.    Перш ніж конструювати тест, слід скласти інструкцію для дослідної форми тесту і 
перевірити її разом із завданнями на невеликих групах учнів. Це дасть інформацію про 
якість завдань і самої інструкції. Складаючи дистрактори (неправильні відповіді), слід 
ураховувати типові помилки учнів. 

5.    Кожний тест у середовищі має визначену тривалість або час тесту не обмежений. 
Тести відображаються в захищеному вікні відповідно до кожної з тем середовища.

Тема: Вступ. Історія розвитку зварювання

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Скільки металоконструкцій виготовляється в нашій країні з застосуванням 
зварювання?

2. Який вид зварювання знайшов найбільше розповсюдження в нашій країні?

3. В якому році і де було відкрито явище електор?

6. Хто першим розробив і застосував на виробництві дугове зварювання плавким  
металічним електродом?

7. В якому році був відкритий інститут електрозварювання Академії наук України?

8. В якому місті розташований інститут електрозварювання ім. Е.О.Патона

9. Хто першим в світі проводив досліди з різних способів дугового зварювання 
металів?

10 Під чиїм керівництвом розроблено і впроваджено спосіб автоматичного 
зварювання під флюсом?

11. Яким ученим і коли винайдено точкове контактне зварювання?

12. Хто першим в світі здійснив зварювання в космосі?

13. Яким видом зварювання краще зварювати тонкий метал точками? 

14. Яку кваліфікаційну групу по техніці безпеки необхідно мати електрогазозварнику

15. Чим повинен бути забезпечений електрогазозварник для захисту обличчя і очей 
при роботі з відкритою електричною дугою?

16. Яку спеціальність ви одержите після успішного закінчення ліцею?



17. Який розряд одержує електрозварник після успішного закінчення ліцею?

18 Як часто проводиться інструктаж електрогазозварників з охорони праці?

19 Коли електрозварники повинні пройти медичний огляд?

20. Що повинен зробити зварювальник перед поновленням роботи електрозварювання
після 6-місячної перерви?

Тема: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗВАРЮВАННЯ

Виберіть вірний, на Вашу думку, варіант відповіді:

1. Яким видом зварювання краще зварювати  тонкий метал ?                                         

а) ручною дуговою  б) електрошлаковим зварюванням в) під шаром флюсу 

г) напівавтоматичним зварюванням в захисних газах

2. Яким ученим і коли винайдено точкове  контактне зварювання?

а) К.К. Хренов, 1946 р.    б) В.В. Петров, 1878 р. в) М.М. Бенардос, 1885 р.

г) Е.О. Патон, 1940 р.    д) М.Г. Славянов, 1888 р.

3. В якому році і де було відкрито явище електричної дуги?

а) 1882 Париж     б) 1888 Перм    в) 1802 Санкт-Петербург   г)1878 Москва

4. Як часто проводиться інструктаж електрогазозварників з безпеки праці?

а) щомісячно   б) 1  раз в 3 місяці    в) 2 рази в 3 місяці     г) 1 раз в 6 місяців    

 д) 1 раз на рік 

5. Хто вперше вивчив і описав явище  електричної дуги?

а) М.М. Бенардос     б) Е.О. Патон    в) М.Г. Славянов      г) В.В. Петров    д) К.К Хренов

6. Що повинен зробити зварювальник перед поновленням роботи електрозварювання 
після

     6-місячної перерви?



а) пройти атестацію   б) пройти інструктаж по Т.Б    в) повторне навчання

г) під наглядом майстра виконувати роботу       д) заново пройти випробування

7. Який розряд одержує електрозварник після успішного закінчення ліцею

а) 4-5 б) 3-4 в) 2-3 г) 1-2

8.Коли електрозварники повинні пройти медичний огляд

а) при оформленні на роботу  б) в любий час   в) Через місяць після прийому

г ) за місяць перед роботою  д) через 6 місяців після прийому на роботу

9. В якому році був відкритий інститут електрозварювання Академії наук України?

а) 1988       б) 1934       в) І802      г) 1836      д) 1941

10. Чим повинен бути забезпечений електрогазозварник для захисту обличчя і очей при 
роботі з відкритою електричною дугою ?

а) Шолом-маскою     б) щитком із світлофільтром    в) щитком   г) маскою 

    д) окулярами 

11. Хто першим в світі проводив досліди з різних способів дугового зварювання 
металів?

         а) В.В.Петров  б) М.М.Бенардос  в) М.Г.Славянов     г )Е.О.Патон     д )К.К.Хренов 

12. Який вид зварювання знайшов найбільше розповсюдження в нашій країні ?

а) Холодне      б)  Контактне       в) Дугове      г)  Газове

13. В якому місті розташований інститут електрозварювання ім..Е.О.Патона?

а) Київ     б) Донецьк      в) Мінськ     г) Харків     д) Москва

14. Яку кваліфікаційну групу по техніці безпеки необхідно мати електрогазозварнику?

а) не нижче другої     б ) першу      в) не нижче третьої       г) третю        д) любу

15. Хто винайшов спосіб дугового зварювання неплавким вугільним електродом ?

а) М.М.Бенардос    б)В.В.Петров     в)К.К.Хренов      г) М.Г.Славянов     д)Е.О.Патон 

16. Хто першим розробив і застосував на виробництві дугове зварювання плавким 
металічним електродом?

а) В. Петров  б) Б.Е.Патон  в) В.Вологдін   г)  М.М.Бенардос   д)  М.Г.Славянов 



17. Під чиїм керівництвом розроблено і запроваджено спосіб автоматичного зварювання 
під  шаром  флюсу ?

а)  Е.О.Патон  б) М.Г.Славянов  в) К.К.Хреновв    г) В.В.Петров     д)   М.М.Бенардос

18. Яку спеціальність ви одержите після успішного закінчення навчання?

а)  електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах,

б)   електрозварник      в)     електрогазозварник

19. Хто першим в світі здійснив зварювання в космосі?

а) Савінін, Серебров    б) Шонін, Кубасов,  в) Рюмін, Джанібеков   г) Елісеев, Ніколаєв  
д) Гагарін 

20. Скільки металоконструкцій виготов¬ляється в нашій країні з застосуванням 
зварювання?

а) 100% б ) 95% в) 75% г) 60% д) 50%

Тема:  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗВАРЮВАННЯ, 

ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ І ШВІВ

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ПІДТЕМА  №А

1.  Які ви знаєте способи з'єднання деталей?

2.  Фізична суть зварювання?

3.  Які основні напрямки застосування зварювання?

4.  Переваги зварювальних з'єднань перед іншими видами з'єднань?

5.  На які групи класифікується сучасне зварювання?

6.  В чому полягає суть зварювання плавленням?

7.  Як відбувається зварювання тиском?



8.  Перелічіть види зварювання плавленням і тиском.

9.   Що таке вид, спосіб, метод зварювання?

І0. .Як поділяється зварювання за фізичними властивостями? 

11. Як класифікуються види дугового зварювання? 

12.Основні види зварювання плавленням, їх коротка характеристика.

 ІЗ. Основні види зварювання тиском, їх коротка характеристика

14.Які види зварювання відносяться до:

     термічного класу? механічного класу? термомеханічного класу? 

ПІДТЕМА  №Б

КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ.

1.   Що називається зварним з’єднанням?

2.   Назвіть основні типи зварних з’єднань. 

3.   Яке зварне з’єднання називається стиковим? Його переваги і недоліки?

4.   Яке зварне з’єднання зварюється внапусток ? Його переваги і недоліки

5.   Яке зварне з’єднання називається кутовим? 

6. Яке зварне з’єднання називається тавровим? Коли використовують прорізні 
з’єднання ?

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗВАРНИХ ШВІВ.

8.   Що таке зварний шов ?

9.   Як класифікують шви зварних з’єднань ?

- відносно напрямку навантаження ?................................................................

- за розташуванням в просторі ?.......................................................................

- за зовнішньою формою ?...................................................................•..........



- за шириною ?............................................................................................

- за кількістю шарів або проходів ?..................................................................

- за довжиною ( протяжністю) ?.....................................................................

-  за типом з'єднань ?....................................................................................

-  за характером виконання ?...........................................................................

-  за напрямком ?..........................................................................................

- за втриманням зварної ванни ?.

КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗВАРНИХ ШВІВ І З'ЄДНАНЬ.

10.  Які елементи геометричної форми підготовки кромок зварного з’єднання  ви 
знаєте?

11. Які елементи геометричної форми шва ви знаєте?

12.   Що таке корінь шва? Яке значення має його проплавлення ?

13.   Що називається зварювальною ванною?

14. Який шов називається підварочним ? у яких випадках його використовують?

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ШВІВ ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ НА КРЕСЛЕННІ

15.  Як умовно зображують видимі зварні шви, а як невидимі?

16.   За допомогою чого показують на кресленні місцезнаходження зварного шва ?

17. У яких випадках умовні позначення зварних швів наносять над поличкою 
лінії-виноски, а в яких під поличкою?

18. Які відомості включають до складу умовного позначення зварного шва? 

 19.  Яку умовність застосовують для позначення на кресленні декількох однакових
зварних з’єднань?



ТЕСТ :  ЗВАРНІ З’ЄДНАННЯ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

Запитання:

1.    Що називають зварним з'єднанням?

2.    Які можуть бути зварні з'єднання?

3.    Що таке зварний шов?

4.    Що таке зварювальна ванна?

5.    Що називають кратером?

6.    Що називають основним металом?

7.    Що називають присаджувальним металом?

8.    Що називають наплавленим металом?

9.    Що називають металом шва?

10.  Що називають кромками?

11.  Що таке розчищення кромок?

12.  Що таке скіс кромки?

Варіанти відповідей:

1.    Стикові, кутові, таврові, внапусток, торцеві.

2.    Переплавлений присаджувальний метал, введений в зварну ванну до основного 
металу.

3.    Ділянка зварного шва, яка при зварюванні знаходиться в рідкому стані.

4.    Метал, призначений для введення в зварну ванну до розплавленого основного 
металу.

5.    Метал, наплавлений або переплавлений за один прохід.



6.    Частина металу шва, яка виступає над поверхнею зварюваних деталей.

7.    Торцеві поверхні деталей, які підлягають зварюванню.

8.    Прямолінійний або криволінійний зріз кромки, яка підлягає зварюванню.

9.    Частина металу зварного шва, утворена одним або двома валиками, які розташовані 
на одному рівні поперечного перерізу шва.

10.    Метал, який підлягає з'єднанню зварюванням.

11.    Заглиблення, яке утворене в зварній ванні тиском газів полумя (дуги).

12.    Сплав, утворений переплавленими основним і наплавленим металами.

13.    Відстань між притупленнями кромок.

14.    Нероз'ємне з'єднання, виконане зварюванням.

15.    Частина зварного шва, де дно зварювальної ванни перетинає поверхню основного 
металу.

16. Найбільша глибина розплавленого основного металу в перерізі шва. 

17.    Ділянка зварного з'єднання, утворена в результаті кристаліації металу зварювальної
ванни.

18.    Надання кромкам, які підлягають зварюванню, необхідної форми.

19.    Нескошена частина торця кромки.

20.    Вказати неможливо.

ТЕСТ:  ЗВАРНІ З’ЄДНАННЯ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

Запитання:

1. Що таке скіс кромки?

2. Що таке розчищення кромок?

3. Що називають кромками?

4. Що називають металом шва?



5. Що називають наплавленим металом? 

6. Що називають присаджувальним металом?

7. Що називають основним металом?

8. Що називають кратером?

9. Що таке зварювальна ванна?

10. Що таке зварний шов?

11. Які можуть бути зварні з'єднання?

12. Що називають зварним з'єднанням?

Варіанти відповідей:

1.  Переплавлений присаджувальний метал, введений в зварну ванну до основного 
металу.

2. Стикові, кутові, таврові, внапусток, торцеві.

3. Метал, призначений для введення в зварну ванну до розплавленого основного 
металу.

4. Ділянка зварного шва, яка при зварюванні знаходиться в рідкому стані.

5.  Частина металу шва, яка виступає над поверхнею зварюваних деталей.

6.  Метал, наплавлений або переплавлений за один прохід.

7. Торцеві поверхні деталей, які підлягають зварюванню.

8. Частина металу зварного шва, утворена одним або двома валиками, які 

розташовані на одному рівні поперечного перерізу шва.

9. Прямолінійний або криволінійний зріз кромки, яка підлягає зварюванню.

10.  Метал, який підлягає з'єднанню зварюванням.

11.  Сплав, утворений переплавленими основним і наплавленим металами.

12.  Заглиблення, яке утворене в зварній ванні тиском газів дуги.



13. Нероз'ємне з'єднання, виконане зварюванням.

14. Відстань між притупленнями кромок.

15. Частина зварного шва, де дно зварювальної ванни перетинає поверхню основного 
металу.

16.  Ділянка зварного з'єднання, утворена в результаті кристалізації металу 
зварювальної ванни.

17. Найбільша глибина розплавленого основного металу в перерізі шва. 

18.  Надання кромкам, які підлягають зварюванню, необхідної форми.

19. Вказати неможливо. 

20. Нескошена частина торця кромки.

ТЕСТ :  ЗВАРНІ З’ЄДНАННЯ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

Запитання:

1. Що називається проходом?

2. Що таке шар?

3. Що називається коренем шва?

4. Що таке глибина проплавлення?

5. Що називають валиком?

6. Що таке підсилення шва?

7. Що таке кут розчищення кромок?

8. Що називають кутом скосу кромки?

9. Що таке зазор?

10. Що таке притуплення кромки?

Варіанти відповідей:



1.  Вказати неможливо. 

2. Найбільша глибина розплавленого основного металу в перерізі шва.

3. Частина зварного шва, де дно зварювальної ванни перетинає поверхню основного 
металу.

4. Частина металу зварного шва, утворена одним або двома валиками, які 
розташовані на одному рівні поперечного перерізу шва.

5. Ділянка зварного з'єднання, утворена в результаті кристалізації металу 
зварювальної ванни. 

6. Прямолінійний або криволінійний зріз кромки, яка підлягає зварюванню.

7. Кут між площиною скосу кромки і торцем.

8. Частина металу шва, яка виступає над поверхнею зварювальних   деталей.

9. Відстань між притупленнями кромок.

10. Метал, наплавлений або переплавлений за один прохід.

11. Нероз'ємне з'єднання виконане зварюванням.

12. Торцеві поверхні деталей, які підлягають зварюванню.

13. Ділянка зварного шва, яка при зварюванні знаходиться в рідкому стані.

14. Сплав, утворений переплавленими основним і наплавленим металами.

15. Переплавлений присаджувальний метал, введений у зварну ванну до основного 
металу.

16. Заглиблення, яке утворене в зварній ванні тиском газів полум'я або дуги.

17. Одноразове переміщення в одному напрямку джерела нагрівання.

18. Нескошена частина торця кромки.

19. Кут між скошеними кромками.

20. Метал, призначений для введення у зварну ванну до розплавленого основного 
металу.



ТЕСТ :  ЗВАРНІ З’ЄДНАННЯ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

Запитання:

1.     Що таке притуплення кромки?

2.     Що таке зазор?

3.     Що називають кутом скосу кромки?

4.     Що таке кут розчищення кромок?

5.     Що таке підсилення шва?

6.     Що називають валиком?

7.     Що таке глибина проплавлення?

8.     Що називається коренем шва?

9.     Що таке шар?

10.   Що називається проходом?

Варіанти відповідей:

1.    Кут між скошеними кромками.

2.    Метал, наплавлений або переплавлений за один прохід.

3.    Частина зварного шва, де дно зварювальної ванни перетинає поверхню основного 
металу.

4.    Ділянка зварного шва, яка при зварюванні знаходиться в рідкому стані.

5.    Заглиблення, яке утворене в зварній ванні тиском газів по¬ум'я або дуги.

6.    Нероз'ємне з'єднання виконане зварюванням.

7.    Кут між площиною скосу кромки і торцем.

8.    Одноразове переміщення в одному напрямку джерела нагрівання.



9.    Переплавлений присаджувальний метал, введений у зварну ванну до основного 
металу.

10.    Метал, призначений для введення у зварну ванну до розплавленого основного 
металу.

11.    Відстань між притупленнями кромок.

12.    Найбільша глибина розплавленого основного металу в перерізі шва.

13.    Частина металу зварного шва, утворена одним або двома валиками, які 
розташовані на одному рівні поперечного перерізу шва.

14. Ділянка зварного з'єднання, утворена в результаті кристалізації металу 
зварювальної ванни. 

15.    Прямолінійний або криволінійний зріз кромки, яка підлягає зварюванню.

16.    Частина металу шва, яка виступає над поверхнею зварювальних   деталей.

17.    Торцеві поверхні деталей, які підлягають зварюванню.

18.    Сплав, утворений переплавленими основним і наплавленим металами.

19.    Нескошена частина торця кромки.

20.    Вказати неможливо.

ТЕМА: КЛАСИФІКАЦІЯ ШВІВ

Дайте класифікацію зварних швів.

Класифікація зварних швів.

1.    За типом з'єднань: а) ... , б) ... , в)..., г) ... , д) ... .

2.    За протяжністю: а) ... , б) ... , в)..., г)... .

3.    За кількістю шарів (валиків): а) ... , б) ... .

4.    За формою зовнішньої поверхні: а) ... , б) ... , в) ... .



5.    За відношенням до навантажень: а) ... , б) ... , в) ... , г)... , д)... , е) ... , є) ... 

6.    За довжиною: а) ... , б) ... , в) ... .

7.    За характером виконання: а) ... , б) ... .

8.    За положенням в просторі: а) ... , б) ... , в) ... , г) ... , д) ... .

9.    За конфігурацією: а) ... , б) ... , в) ... , г) ... .

10.    За способом утримування зварювальної ванни: а) ... , б) ... .

Тема: ПІДГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛУ ПІД ЗВАРЮВАННЯ.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ОСНОВНІ ВИДИ І ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБІТ ПІДГОТОВЛЯЮЧИ МЕТАЛ ДО 
ЗВАРЮВАННЯ

1. Назвіть основні технологічні етапи ручного дугового зварювання.

2. Як і для чого виконують правку металу?

3. Як і для чого виконують зачистку металу  перед зварюванням?

4. Яким розчином виконують травлення металу перед зварюванням?

5. Що таке розмітка? Як вона виконується?

6. Як виконують розподільну різку металу?

7. Який вид різки являється найпродуктивнішим?

8. Які форми підготовки кромок ви знаєте? Їх особливості?



ЗБОРКА ДЕТАЛЕЙ ПІД ЗВАРЮВАННЯ

9. Які види зборки деталей використовують при виготовленні зварних конструкцій?

10. Які приладдя використовують для зборки та зварювання виробів?

ПРИХВАТКА ДЕТАЛЕЙ

11. Якими електродами слід виконувати прихватки?

12. Які основні вимоги ставляться до діаметра електрода і поверхні прихватки?

13. Як відрізняються за величиною зварювальний струм при прихватках і зварюванні?

14. Як впливає на довжину і шаг прихваток товщина металу?

15. В яких з’єднаннях прихватки слід встановлювати в шаховому порядку а в яких 
симетрично?

16. Чи завжди необхідна зборка деталей під зварювання за допомогою прихваток?

17. Куди направляють зварювальну дугу при виконанні прихваток елементів різної 
товщини?

18. Що застосовують при появі тріщин в прихватках?

19. В якій послідовності виконують прихватки при з’єднані в стик листів значної 
довжини? 

20. Як розміщують прихватки при з’єднані довгих листів в тавр? 

21. На якій відстані від краю листа виконують прихватку?

22. Що використовують для контролю якості зборки деталей під зварювання?

23. Що слід враховувати при зборці деталей під зварювання?

Тематична атестація



Тема: ПІДГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛУ ПІД ЗВАРЮВАННЯ

На запропоновані питання вкажіть вірний варіант відповіді.

1. Що необхідно зробити якщо виникла тріщина в прихватці ? 

а)  вирізати прихватку      б)  виконати нову прихватку     в)  заварити тріщину

 

2. Куди слід направити зварювальну дугу при прихвачуванні  елементів різної товщини?

а)  на елемент меншої товщини   б)  на елемент більшої товщини

в)  на середину з’єднання     г)  немає значення

3. Які основні вимоги пред’являються до діаметра електрода при виконанні прихваток? 
Він має бути 

а)  більшого діаметру      б)  меншого діаметру

в)  такого ж діаметру     г)  немає значення

4. Як відрізняється за величиною зварювальний струм при виконанні прихваток та 
подальшому зварюванню? 

а)  струм збільшують на 50-60 %        б)  струм зменшують на 20-30 %

в)струм збільшують на 20-30 %     г)  різниці немає

5. При якій товщині металу слід виконувати розробку кромок?

а)  2 – 3 мм     б)  3 – 4 мм.      в) 4 – 6 мм.   г) більше 4 мм.

6. Як слід виконувати прихватки при зварюванні фланців, циліндрів, шайб, трубних 
з’єднань?



а)  у шаховому порядку      б)  паралельно      в)  симетрично

  7. Якщо необхідно виконати двосторонню прихватку деталей то прихватки слід 
розміщувати ……….?

а)  у шаховому порядку    б)  з одного боку а потім з іншого      в)  одна навпроти одної 

8. Яку послідовність прихваток слід вибрати при з’єднанні в стик довгих листів?

а)  Немає значення        б)  2. 4. 1. 5. 3       в)  1. 2. 3. 4. 5.         г)  1. 4. 3. 5. 2.

9. На якій відстані від краю листа виконують прихватку?

а)  не більше 5 мм     б)  не менше 10 мм.     в)  починаючи з самого краю

г)  15 – 25 мм

10. Який вид зборки під зварювання слід виконати при виготовленні цистерн, 
резервуарів?

а)  по вузлову     б)  повну      в) послідовну

Тема: ОБЛАДНАННЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ПОСТУ ДЛЯ РУЧНОГО ДУГОВОГО 
ЗВАРЮВАННЯ.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Зварювальний пост.

1.   Що називається зварювальним постом? Які вони бувають?

2.  Оснащення робочого місця зварника?

3.  Види зварювальних постів?



4.   Чим відрізняється стаціонарний зварювальний пост від пересувного?

5.  Перелічіть приладдя та інструмент зварника.

6.   Для чого призначений електродотримач? Скільки затискань електроду він витримує?

7.   З якого матеріалу виготовляють зварювальний кабель, його довжина?

8.   Для чого служать і з якого матеріалу виготовлені щиток та маска?

9.   Що таке світлофільтр, призначення, як його вибрати?

Класифікація джерел живлення. 

10. Які ви знаєте види обладнання?

11. Як обладнання поділяється за способом одержання енергії?

12. Як обладнання поділяється за видом струму та шляхом пересування? 
13.Розшифруйте умовне позначення джерела живлення.

Вимоги до джерел живлення.

14 . Назвіть основні вимоги до джерел живлення.

15 . Яка напруга забезпечує легке збудження зварювальної дуги?

16 . Що розуміють під напругою холостого ходу?

17. Якою повинна бути максимальна напруга холостого ходу джерел живлення, чому?

18. Яка напруга необхідна для стійкого горіння дуги?

19. Чим регулюють режим зварювання?

20.  На яку напругу розраховані джерела живлення відповідно до способу зварювання?

21.  Чи повинен нагріватись під час роботи зварювальний апарат?

22.  Від чого залежить напруга дуги? Як вона змінюється?

23.  Що називають зовнішньою характеристикою джерела?

24.  Скільки зовнішніх характеристик можуть мати джерела живлення, назвіть їх?

25.  Яку зовнішню характеристику повинен мати трансформатор для ручного дугового 
зварювання, автоматичного та напівавтоматичного?

Зварювальні трансформатори, їх класифікація. 



26. Що називається зварювальним трансформатором. для чого він призначений? 27. 
Опішіть принцип дії трансформатора. 

28. На які групи поділяється трансформатори?

29. Як побудований зварювальний трансформатор з окремим регулятором СТЕ?

 З0. Як побудований зварювальний трансформатор з вмонтованим регулятором СТН?

 31. Які марки трансформаторів використовують при ручному дуговому зварюванні на 
будівельних майданчиках?

Будова трансформатора. 

32. Розкажіть будову трансформатора ТД-401 У2

33. Яка обмотка називається первинною? Яка вторинною? 

34. 3 скількох котушок складається трансформатор? Які з них рухомі? 

35. 3 якого матеріалу виготовляють осердя трансформатора та його котушки?

З6. Як здійснюється плавне регулювання струму трансформатора з рухомими котками, 
його суть? 

З7. Як здійснюється ступеневе регулювання струму трансформатора з рухомими

котками?

З8. Що дає послідовне з'єднання 1-ої і 2-ої котушок? 

39. Як потрібно з'єднати котушки трансформатора для одержання великих зварювальних
струмів?

40. Як контролюють величину зварювального струму?

41. Як розлічити де вхідні а де вихідні клеми трансформатора? 

42.Чому дорівнює холостий хід трансформатора?

Технічне обслуговування та несправності трансформатора. 

43. Що слід зробити перед включенням трансформатора.? Як його заземлити? 44. Якщо 
ви постійно на протязі року зварюєте конструкції від одного і того ж

трансформатора , яку профілактичну роботу необхідно виконувати з цим   
трансформатором, щодня і на протязі року? 

45.У яких випадках рекомендують підключити до зварювального трансформатора



пристрій зниження напруги неробочого ходу ?

46. Причина та шляхи усунення сильного нагрівання частин обмоток трансформатора? 

47. Причина та шляхи усунення підвищеного гудіння трансформатора, великої сили

струму неробочого ходу? 

48. Причина та шляхи усунення надмірного нагрівання осердя та шпильок

трансформатора? 

49. Причина та шляхи усунення підвищеного нагріву котків?

50. Причина та шляхи усунення підвищеного нагріву контактів вимикача

трансформатора?

Зварювальні випрямлячі. 

51. Яке призначення зварювального випрямляча? 

52.Чому діоди і тиристори називають вентилями? 

53. Розкажіть принцип дії випрямлення струму? 

54. Яка схема випрямлення струму найбільш поширена? Чому? 

55. Розкажіть будову зварювального випрямляча ВД 306. 

56. Яку зовнішню характеристику повинен мати випрямляч для ручного дугового

зварювання?

57. Якою повинна бути напруга неробочого ходу випрямляча? 

58. Для чого необхідні універсальні випрямлячі? 

59. В чому переваги і недоліки багато постових випрямлячів? 

60. Яку зовнішню характеристику повинні мати багато постові джерела живлення? 

61 .Для чого призначений баластний реостат, його будова? 

62. Який прилад називається осцилятором? Його призначення та область застосування?

Зварювальні перетворювачі.

63. Для чого служить зварювальний перетворювач? З яких частин він складається? 64. 
Розкажіть будову колекторного генератора. 



65. Поясніть призначення вузлів перетворювача. 

66. Як здійснити включення перетворювача? 

67. Поясніть принцип дії колекторного генератора. 

68. Як має обертатись якір генератора при включенні перетворювача? 

69. Як здійснити плавне регулювання сили струму перетворювача та його контроль?

70. У чому полягає технічне обслуговування перетворювача? 

71 . Якою повинна бути напруга (холостого ходу) на затискачах зварювального 
генератора в момент запалювання дуги? 

72. Вкажіть переваги і недоліки колекторного перетворювача. 

Тематична атестація

ТЕМА: "ОБЛАДНАННЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ПОСТУ ДЛЯ РУЧНОГО 
ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ".

 1.  Чи необхідно робоче місце зварювальника оснащувати вентиляцією, якщо роботи 
виконуються на відкритому повітрі.

а) так        б) ні

2.  Робоче місце зварювальника повинно бути закрите брезентовою ширмою.

а) так        б) ні

3.  Зварювальний кабель виготовляють з стального дроту.

а) так       6) ні

4.  Чи   може   робоче   місце   зварювальника   знаходитись   безпосередньо   біля 
зварювального виробу?

а) так       6)ні

5.  Чи дозволяється  виконувати невеликі за обсягом  зварювальні роботи на відкритих 
майданчиках при випаданні опадів?

а) так      6) ні .



 6.  Джерело живлення повинно забезпечити надійне збудження дуги.

а) так       6) ні

7.   Осердя трансформатора виконане з пластин теплостійкої сталі товщиною 0,5 мм.

а) так        6) ні

8. Цифри що стоять після букв у позначені марки зварювального обладнання 

       ТД-500 визначають його силу струму.

а) так       6) ні

9.  Випрямляч перетворює змінний струм у постійний.

а) так        6) ні

9. Трансформатор і випрямляч являються джерелом живлення змінного струму.

а) так         6) ні

11.  Амперметр служить для контролю за напругою зварювального струму.

а) так        б) ні

12. Баластний реостат призначений для регулювання зварювального струму.

а) так        6) ні

13.    Чи можливе живлення декількох зварювальних постів змінного струму від   одного 
джерела живлення?

а) так       6) ні

14.  Чи необхідно робоче місце зварювальника оснащувати примусовою вентиляцією,     
якщо роботи виконуються в приміщенні?

а) так        6) ні

15.  При виконанні зварювальних робіт робоче місце зварювальника слід закривати 
металевими щитами.

а) так       б) ні

16.   Зварювальний щиток чи маску використовують для захисту від світлової дії дуги.

а) так        6) ні

17.  Брезентові завіси просочують вогнестійкою сумішшю.



а) так       6) ні

18. Чи підводять електродотримачі зварювальний струм до електродів?

а) так        6) ні

19.  Чи слід використовувати накриття зварювального посту при роботі на відкритому 
повітрі?

а) так        6) ні

20.  Джерело живлення зварювальної дуги сприяє переносу електродного металу в зону 
зварювання.

а) так        6) ні

21.   В зварювальних апаратах передбачено пристрій для регулювання струму.

а) так        6) ні

22.  Зварювальний трансформатор перетворює змінний струм у постійний.

а) так         6) ні

23.  Вторинна обмотка трансформатора являється нерухомою

а) так          6) ні

24.  Діоди проводять струм в зворотному напрямку.

а) так           б) ні

25. Осцилятор дає змогу збуджувати дугу без доторкання електрода виробу.

а) так           б) ні

 26 .Пересувний зварювальний пост повинен мати ящик для електродів.

а) так        6) ні

27. Для чого призначений зварний трансформатор?

а)- живлення електричної дуги;  б)- перетворює змінний струм однієї напруги в змінний 
струм іншої; в) - регулювання сили струму. 

28.  Із якого матеріалу виготовлено сердечник трансформатора?



а)- легована сталь;  б)- теплостійка сталь.  в)- електротехнічна сталь;  г)- вуглецева сталь;
д)- електрична сталь; 

29.  На який номінальний струм розраховані джерела живлення дуги для ручного 
дугового зварювання?

а) )- 500-2000 А  б)-200-1000 А;  в)-125-500 А;  г)-100-150 А; 

30.  Для чого призначений зварний перетворювач?

а) )- перетворює змінний струм в постійний б)- живить електричну дугу;  в)- 
регулювання напруги;  г) - правильна відповідь 1,3; д)- правильна відповідь 2,3 

31. Які властивості матеріалів (кремній, селен) використовуються в зварних 
випрямлячах?

а)- підвищувати струм;  б)- підвищити коефіцієнт пружності;  в)- понижувати напругу.  
г)- пропускати струм в одному напрямку;  

32.  Коли заземляються переносні (пересувні) зварювальні апарати?

а)- після вмикання апаратури в мережу;  б)- при вмиканні апаратури в мережу;  в)- до 
вмикання апаратури в мережу;  г)- перед виконанням зварювальних робіт.  

33. Чи допускається ремонт зварних агрегатів під напругою?

а)- не допускається;  б)- допускається при 360 В;  в)- допускається; г) - допускається з 
дозволу електрика. д)- допускається при 220 В; 

34.  В яких умовах роботи при ручному зварювання змінним струмом повинні 
використовуватись обмежувачі напруги холостого ходу?

а)- в приміщенні з і =20 ;     б)- в приміщенні з І°=0°;       в)- в особливо небезпечних 
умовах         г)- при любих умовах зварювання; 

35. Яка марка зварювального перетворювача необхідна для зварювання стального листа 
електродами діаметром 5ммі силою струму 350-400 А

а) -ПСО-120; б)- ПД-305;  в) ПСО-300 М;  г)-ПД-502;  д) ПС-1000 

36. З якого матеріалу виготовляють вхідні клеми трансформатора?

а) - бронза; б) - алюміній; в) - сталь; г) - чавун. д)- мідь; 

37. Хто повинен приєднувати і роз'єднувати від мережі зварювальні апарати, а також 
слідкувати за їх справністю під час роботи?



а)- бригадир або майстер;  б)- електротехнік, електромонтер;  в)- помічник зварника.  г)- 
начальник зварного цеху;  д)- електрозварник; 

38. З міркувань охорони праці якою повинна бути максимальна напруга холостого ходу 
для джерел постійного струму? 

а) - 80-90В. б)- 70-80 В;  в) - 60-70 В; г) - 50-60 В; д)- 40-50 В; 

39. Для чого призначені магнітні полюса зварювального генератора?

а)  - підводу струму до електродотримача б)  ;- створення магнітного поля  ;

в)  - створення магнітного струму       г) - створення постійного струму

д)- зняття струму

40.З якого матеріалу виготовляють первинну обмотки трансформатора?

а) - алюмінієва шина;  б) - мідний дріт;  в) - стальний дріт;  г) - алюмінієвий дріт;

д)- алюмінієвий і стальний дріт.

41.Яку марку джерела струму необхідно підібрати для зварювання алюмінієвих пластин 
силою струму 250 А при зворотній полярності?

а)- ВД-306;   б) - ТД-401 У2;  в) -ВД-201;  г)- СТШ- 300   д)- ТД-307 У2;

42.Яке призначення має колектор зварювального перетворювача ПСО 300? Він служить 
для...

а) - зняття струму і підводу до затискачів;  б)- створення змінного струму;   в) - 
перетворення змінного струму в постійний.  г) - створення магнітного поля;

43.Які трансформатори найчастіше використовуються на будівельний майданчиках?

а) -ТД-401, ТД-401 У2;  б)  -ТД-500,ТДМ-50-3-1; в)-ТД-01,ТД-102У2;

г)-ТДФ-100і,ТДФМ-1601.  д)-ТД-300,ТДМ-317;

44.Як потрібно з'єднати котушки І і II обмоток зварного трансформатора типу ТД для 
одержання великих зварних струмів?

а) - паралельно;     б)- трикутником.     в) – послідовно      г)- зіркою;

45.Які світофільтри необхідні для захисту від випромінювання дуги, якщо сила струму 
300А?

а) -3-1       б) - 3-2;       в)-3-3;       г) -3-4;       д) - 3-5.



46.Який пристрій полегшує запалювання дуги перемінного струму і підвищує 
стабільність її горіння?

а) - конденсатор;       б) - реостат;       в) - дросель.       г)- осцилятор;

47.Який вид має зовнішня вольт амперна характеристика трансформатора ТД-401 У2 
для ручного дугового зварювання?

а)- жорстка;     б) - круто падаюча.      в) - похило падаюча;      г) - зростаюча;

48.Визначте, скільки зварювальних постів багато постового випрямляча ВДМ-1001, 
якщо на кожному посту встановлено баластний реостат РБ-301

а)  5      б)  6            в) 8     г)9     д)10

49..На який номінальний струм розраховані багато постові джерела живлення?

а)  -1000-5000 А б)- 500-2000 А;   в) -200-1000 А;  г) )-125-500 А

50.Яка напруга джерела необхідна для стійкого горіння цуги? 

а) – 50-60В      б)  - 30-40 В      в)  - 20-40 В;     г) - 20-30 В;       д)-10-20 В;

51.. Залежність між напругою на клемах і струмом у зварювальному колі називається...

а) номінальною силою струму;   б) динамічною характеристикою;

в) зовнішньою характеристикою. г) напругою холостого ходу;

52. На який номінальний струм розраховані джерела живлення дуги для 
напівавтоматичного зварювання

а) 100-500 А;  б) 200-800 А;  в) 200-1000 А;  г) 500-2000 А;  д)1000-5000 А.

53. Визначити кількість зварних постів багато постового випрямляча

 ВДМ-1601, якщо на кожному посту встановлено баластний реостат РБ-300

а) 5; б) 6; в) 8;  г) 9; д)10.

54. Який вид має зовнішня вольт амперна характеристика багато постового випрямляча 
ВДМ-1001?

а) жорстка;  б) похило падаюча  в)  круто падаюча;  г) зростаюча

55. Для чого призначено баластний реостат?



а) створює падаючу характеристику; б) створює жорстку характеристику;

в) регулює силу струму;  г) правильна відповідь а,в;

д)правильна відповідь б,в

56. Які світофільтри необхідні для захисту від випромінювання дуги, якщо сила струму 
400 А?                         а) 3-5;  б) 3-4;  в) 3-3;  г) 3-2; д) 3-1.

57. Як потрібно з'єднати котушки І і II обмоток зварного трансформатора типу ТД для 
одержання малих зварних струмів?

а)  трикутником;  б) паралельно;  в)  зіркою;  г)  послідовно        

58. Який випрямляч служить для зварювання в СО2, а також для ручного зварювання 
покритими електродами струмом до 300 А?

а)  ВСЖ-303;  б) ВДГ-302;   ВД-306;    в) -ВДУ-504-1;  г)  ВДУ-305.       

59. Яке призначення має якір генератора зварювального перетворювача 

ПСД-300? Він служить для...

 а)    створення магнітного поля;  б)створення змінного струму;

в)    перетворення механічної енергії в електричну;  

г)перетворення змінного струму в постійний   

 д) зняття струму і підводу до затискачів;

60. Яку марку джерела струму необхідно підібрати для автоматизованого та 
механізованого зварювання під флюсом і в захисних газах, силою струму 300 А?

а)    СТШ-300;    б) ВКС-300;      в) ТД-401 У2;    г)  ВСУ-300;       д) РБУ-301

61. Яка повинна бути напруга на затискачах зварних генераторів постійного струму в 
момент запалювання дуги?

а)    70 В;  б) 40В;  в)  110В; г) 127 В;   д)220 В;

62. Для чого призначений генератор перетворювача? Він призначений для 
перетворення...

а)      електричної енергії змінного струму в механічну енергію обертання валу;             б) 
механічної енергії обертання валу в електричну постійного струму

63. Для чого призначений зварювальний випрямляч?



.а)живлення дуги змінним струмом; б)живлення дуги постійним струмом;

в) регулювання сили струму.  г) регулювання напруги;

64. Чим покриті виводи котушок обмоток зварювального трансформатора?

а)бронзою;  б)алюмінієм;    в) залізом;      г)ізоляцією.     д)міддю;

65. На який номінальний струм розраховано зварювальний випрямляч ВДУ-504?

   а) 200 А; б)300 А; в)400 А; г)500 А; д)600 А.

66. Для чого призначений осцилятор?

а)живлення дуги; б)регулювання напруги; в)регулювання струму. г) збудження дуги;

67. Чи потрібно вимкнути від мережі джерела живлення електричної дуги під час їх 
переміщення?

а) вимикати в окремих випадках. б) вимикати при 380 В;  ; в)не вимикати при 220 В; 
г)вимикати обов'язково

68. З міркувань охорони праці якою повинна бути напруга холостого ходу джерел 
змінного струму?

а) 90-100 В;  б)80-90 В;  в)70-80 В;  г)50-60 В.

69. Чим повинні бути захищені зварні установки зі сторони електромережі?

а)  щитами; б) вимикачем; в) нічим; г) запобіжниками.  д)сіткою;      

70. Якого типу випрямляч необхідний для зварювання стальних листів електродами 
діаметром 6мм і силою струму 450-500 А?

а) ВДМ-100-І. б)  ВД-306;  в) ВД-201;  г) ВДУ-504-1; д) ВД-401;

71. З якого матеріалу виготовляють клеми трансформатора?

а) чавун;   б)  алюміній.  в) сталь;  г) бронза;   д) мідь;

72. Чи дозволено подача напруги до зварних пластин шляхом послідовного з'єднання 
металічних стержнів або дроту?

а) заборонено;  б) дозволено тимчасово;  в)  дозволено завжди;

г) дозволено в сухому приміщенні;    д) дозволено зі згоди майстра.

73. Яка напруга джерела називається напругою холостого ходу? 



Це напруга...

а) номінальна.  б)запалювання дуги;  в)без навантаження;  г)робоча;

Тема: ЕЛЕКТРИЧНА ДУГА І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ЗВАРЮВАЛЬНИХ 
РОБОТАХ.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ВИДИ ЗВАРЮВАЛЬНОЇ ДУГИ.

1.  Що називається зварювальною дугою ?

2.  Як класифікують види зварювальної дуги в залежності від:

-    типа електрода?

-    умови горіння?

-    стійкості горіння?

-    довжини дуги?

-    принципу роботи?

-    виду струму?

-    полярності?

-    способу захисту дуги?

БУДОВА І УМОВИ ГОРІННЯ ДУГИ.

3.  Будова зварювальної дуги?

4.  Да ти визначення що таке - катод? - анод? - стовп дуги?

5.  Чи проводить струм повітря? Чим це пояснюється?



6.  Що слід зробити для запалювання зварювальної дуги?

7.  При якій температурі газ стає електропровідним?

8.  Дайте визначення іонізації

9.  Як виникає зварювальна дуга?

10. Що таке електронна емісія? 

11. Що таке рекомбінація?

12. Що таке іонізація?

І3. Що вводять у склад покриття електрода для стійкого горіння дуги?

14. Чи можливе запалювання зварювальної дуги без доторкання електрода до виробу?

15.У якому напрямку відбувається потік електронів та іонів?

Іб.  Яка температура на катоді, аноді, в стовпі дуги?

17. Яка напруга і сила струму дуги?

18. Що називається довжиною дуги? Яка вона є?

ТЕПЛОВА ДІЯ ДУГИ

19. Від чого залежить потужність дуги?

20. Як розподіляється теплова дія дуги?

21.Чи вся теплова зварювальної дуги переходить в зварювальний метал?

22. Як розподіляється температура дуги при зварюванні металевим електродом?

23. В яких випадках необхідно використовувати пряму та зворотну полярність?

24. Чи впливає полярність при зварюванні на змінному струмі?

25. Як витрачається тепло дуги при зварюванні металевим електродом?

26. Що таке ефективна теплова потужність дуги?

27. Чому дорівнює ефективна теплова потужність дуги при зварюванні металевим 
електродом?

28. Чому дорівнює ефективна теплова потужність дуги при зварюванні під флюсом?



29.  Скільки втрачається тепла при зварюванні під флюсом? Металевим електродом? 
З0  .Що таке ККД ?

31 .Чому дорівнює ККД при зварюванні металевим електродом? Під шаром флюсу?

ЗБУДЖЕННЯ ДУГИ

З2. Які ви знаєте джерела живлення зварювальної дуги?

33. Яку напругу холостого ходу повинні мати джерела живлення зварювальної дуги?

З4. Основні функції джерел живлення?

З5. На якому струмі дуга горить краще? Чому?

З6. Від чого залежить стійке горіння дуги?

З7. Яку напругу джерела слід мати для запалу дуги?

З8. Яку напругу джерела слід мати для горіння?

39. Коли легше відбувається запалювання зварювальної дуги?

40. Від чого залежить стабільність горіння дуги?

41. Які існують способи збудження дуги?

42. Що таке вольт амперна  характеристика  дуги?

ВИДИ ПЕРЕНОСУ ЕЛЕКТРОДНОГО МЕТАЛУ

43. В якому вигляді метал електрода потрапляє в зварювальну ванну?

44. Від чого залежить форма і розмір крапель металу?

45. Які сили допомагають переносити електродний метал в зону зварювання?

46. Яка сила утруднює зварювання в стельовому положенні?

47. Яка сила переміщує краплю від електрода до виробу в усіх просторових    
положеннях ?

49. Яка сила сприяє злиттю краплі електродного металу з металом шва?

50. Коли утворюється крупно крапельний перенос? Вид зварювання?



51. Коли утворюється мілко крапельний перенос? Вид зварювання?

52. В чому переваги струменевого переносу від мілко крапельного?

ДІЯ МАГНІТНИХ ПОЛІВ НА ДУГУ.

53. Що називається магнітним дуттям?

54. на якому струмі виникає магнітне дуття?

55. Чому виникає і від чого залежить магнітне дуття?

56. Як впливає довжина дуги на якість і розбризкування? 

ТЕСТ: "ЕЛЕКТРИЧНА ДУГА"

Виберіть вірний, на Вашу думку, варіант відповіді:

1.  Якими буквами позначені на малюнку наступні зони зварної дуги ?

а) Електрод 

б) Катодна зона  

в) Анодна зона  

г) Стовп дуги 

д ) Зварна ванна

2. Яким символом позначено падіння напруги анодної зони? катодної зони? стовпа дуги?

                         а) Uа    б)L    в) Ucт    г)Uk     д)Uд

3. Вказати довжину короткої дуги для  стальних покритих електродів   d = 4-5 мм.            

а) до 1 мм     б) 2-3 мм     в) 5-6 мм     г) 8 - 10 мм      д) більше 10 мм

4. При якій напрузі дуга при зварюванні  металевим електродом горить стабільно?       



а) до 10 В      б)10-20 В      в) 20-30 В      г) 35 -50 В     д) 50-65 В

5. Чому дорівнює продуктивність розплавлення електродів при силі струму 300А

    і коефіцієнті розплавлення   αр = ……г/а год.?

а) 2700 г     б) 3000 г      в)   3300 г     г) 3600 г     д)  3900 г

                                              

6.  Який вид дуги показано на малюнках?

     а) Прямої дії постійного струму 

     б) Побічної дії постійного струму 

     в) Комбінованої дії

     г) Прямої дії змінного струму 

     д) Побічної дії змінного струму

7. Яка, приблизно температура в анодній  зоні дуги?    

а)  7000°С      б) 6000°С       в) 5000°С        г)  3600°С       д) 3200°С

8, Скільки затрачається тепла на розсіювання в навколишнє середовище від повної          
теплової потужності дуги?

а) 10% г      б)20%      в) 30%      г) 50%      д)75%

9. Чи обов'язково зварювальнику працювати в рукавицях? 

а)  Не обов'язково      б) Обов'язково           в)  Тільки в окремих випадках

г) Обов'язково, якщо І = 400А               д) Обов'язково, якщо  І = 500А

10. Чому дорівнює коефіцієнт втрат електродного металу, якщо αн =  ….   г/а год., 

      α р= …  г/а год.  

а) 10%     б) 15%     в) 20%     г) 25%     д) 27%



11. Який ефективний коефіцієнт корисної дії  нагріву металу дугою при зварюванні     
стальним електродом із тонким покриттям?   

а) 0,40 -0,50      б) 0,50-0,60      в) 0,80-0,95      г) 0,70 -0,85      д)0,50 - 0,65

12. Чи допускається безпосереднє живлення дути від силової, освітлювальної чи 
контактної мережі?                                             

      а) не допускається       б) дозволяється з дозволу електрика     в) допускається при 380
В 

      г) допускається при 220 В      д) допускається

13.   Яка, приблизно температура в катодній  зоні дуги?    

а)  7000°С      б) 6000°С       в) 5000°С        г)  3600°С       д) 3200°С

14. Який ефективний коефіцієнт корисної дії  нагріву металу дугою при зварюванні     
стальним електродом із товстим покриттям?   

а) 0,40 -0,50      б) 0,50-0,60      в) 0,80-0,95      г) 0,70 -0,85      д)0,50 - 0,65

Тематична атестація 

ЕЛЕКТРИЧНА ДУГА І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБОТАХ.

Початковий рівень

Дайте відповіді на запитання.

Варіант 1

1.  Виберіть правильну відповідь.

Зварювальна дуга складається з таких основних частин: катод, анод, стовп дуги, кратер?



а) так;     б) ні.

2.   Виберіть правильну відповідь.

Температура в катодній зоні дуги приблизно дорівнює

а) 6000 0С;      6) 3600 0С;       в) 3200 0С.

3.   Визначте, які з наведених тверджень істинні (так чи ні):

а)   при прямій  полярності на електрод подається "+", а на вибір "-".

б)   за нормальних умов гази є ізоляторами.

в)  сила поверхневого натягу сприяє злиттю каплі з рідким металом.

г)   зварювальна дуга може запалитись без доторкання електрода до виробу.

д)   плазма - це рідина, яка має дуже високу температуру.

Варіант 2

Дайте відповіді на запитання.

1.   Виберіть правильну відповідь.

Електрична дуга виникає при доторканні торця електроду до виробу.

а) так;      б) ні.

2.   Виберіть правильну відповідь.

Температура в анодній зоні дуги приблизно дорівнює:

а) 3200 0С;              6) 3600 0С;             в) 6000 0С.

3.Визначте, які з наведених тверджень істинні (так чи ні):

а)  д)    анод - це ділянка дуги на кінці електрода. 



- б)  зварювальна дуга краще горить на змінному струмі. 

-  в)  для зварювання тонкої сталі використовують зворотну полярність.

- г)   дуга гнучка, тому відхилення дуги від нормального положення називається 
магнітним дуттям.

Тематична атестація 

ЕЛЕКТРИЧНА ДУГА І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБОТАХ.

Середній рівень

Варіант 1

Виберіть правильну відповідь.

1.   Втрати тепла на розсіювання в навколишнє середовище від повної теплової           
потужності дуги складає:

а) 75%;"    6) 50%;       в) 30%;     г) 20%;       д) 10%.

2.   Поясніть терміни:

- зварювальна дуга; 

- стовп дуги

- рекомбінація.

3.  Продовжить речення.

Для збільшення стійкості горіння зварювальної дуги в електродне покриття або в 
захисний флюс вводять наступні елементи   ......,      ......,     та ін.

Варіант 2



1 .  Виберіть правильну відповідь.

Довжина довгої дуги для стальних покритих електродів Ø 4-5мм має бути:

а) більше 10мм;    б) 7-8мм;    в) 4-6мм;       г) 2-3мм;      д) до 1мм.

2.    Поясніть терміни:

- іонізація;

- катод;

- електронна емісія.

3.   Продовжить речення:

Безпосередньо під дугою на металі виробу утворюється

поглиблення, заповнене рідким металом. Це поглиблення

називається  ……

Тематична атестація 

ЕЛЕКТРИЧНА ДУГА І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБОТАХ.

Варіант 1

Достатній рівень

1.   Виберіть правильну відповідь.

При якій напрузі дуга при зварюванні металевим електродом горить стабільно?

а)  20-30В;      б) до 10В     в) 50-65В;           г) 10-20В;         д) 35-40В;    

     



2.   Виберіть правильну відповідь.

Який ефективний коефіцієнт корисної дії нагріву металу дугою при зварюванні 
вугільним електродом?

а) 0,5-0,65; 6) 0,70-0,85; в ) 0,85-0,95;   г) 0,5-0,6; д) 0,4-0,5.

3.   Вставте пропущене:

Для запалювання дугового розряду необхідно мати від джерела живлення напругу .......В,
а для горіння .......В.

Варіант 2

Достатній рівень

1.      При якій мінімальній напрузі дуга горить стабільно, якщо зварювання проводиться 
вугільним електродом?

а)  до 10В;    б) 10-20В; в) 20-ЗОВ;    г) 30-40В;    д)  45-65В.

2.   Виберіть правильну відповідь.

Який ефективний коефіцієнт корисної дії нагріву металу дугою при зварюванні 
стальним електродом з покриттям?

а)  0,4-0,5;   6)  0,5-0,6;    в)  0,80-0,95;     г)  0,7-0,85;     д)  0,50-0,65.

3.   Вставте пропущене:

В катодній плямі зварювальної дуги виділяється приблизно ...% основної кількості тепла
дуги, в стовпі дуги приблизно ...%, а в анодній плямі 

приблизно ...% загальної теплоти дуги.



Тематична атестація 

ЕЛЕКТРИЧНА ДУГА І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБОТАХ.

Високий рівень

Варіант 1

Дайте відповіді на запитання

1. Скільки металу наплавить зварювальник за 1 год. горіння дуги, якщо зварювання 
проводиться покритими електродами струмом 350А 

      при        Lн = 9 г/А  год.

2. Перелічіть заходи боротьби з магнітним дуттям.

3. Поясніть, як пов'язані між собою напруга зварювальної дуги, величина      
зварювального струму і довжина дуги.

Варіант 2

Дайте відповіді на запитання

1.  Чому дорівнює продуктивність розплавлення електродів при силі струму 300А і 
коефіцієнт розплавлення    Lр = 12 г/А  год.



2. Перелічіть сили які допомагають переносити електродний метал в зону 
зварювання.

3.   Поясніть, чому під час зварювання розбризкується метал.

Тема: ЕЛЕКТРОДИ. ТЕХНОЛОГІЯ РУЧНОГО ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ І 
НАПЛАВЛЕННЯ ПОКРИТИМИ ЕЛЕКТРОДАМИ.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ДРІТ

1 . На які групи поділяються електродні матеріали за способом плавлення?

2. Які неплавкі електроди вам відомо?

3.  Скільки марок дроту передбачено стандартом?

4.  Які існують види зварювального дроту за хімічним станом? Наведіть приклад.

5.  Якого діаметру виготовляють зварювальний дріт ?

6.  Яку марку дроту використовують для зварювання відповідальних конструкцій?

7.  Яку марку дроту використовують для зварювання в середовищі СО2 ?

8.  Які шкідливі домішки входять до хімічного складу дроту, їх допустимий вміст?

9.  Для яких видів зварювання випускають стальний зварювальний дріт?

10.  Який діаметр зварювального дроту використовують для напівавтоматичного 
зварювання?

11.  Який діаметр зварювального дроту використовують для ручного дугового 
зварювання?

12.  Який  діаметр  зварювального  дроту  використовують  для   автоматичного 
зварювання під флюсом?



13.  Який діаметр зварювального дроту використовують для наплавлення?

14.   У якому вигляді постачається зварювальний дріт?

15.  Для зварювання яких металів використовують зварювальний дріт?

16.  Яке призначення зварювального дроту?

17.   Що означають букви і цифри в позначенні марки дроту?

18. Чим очищують забруднений дріт перед використовуванням?

ЕЛЕКТРОДНЕ ПОКРИТТЯ

19. Що представляє собою покритий електрод ?

2 0. Яке призначення має стержень покритого електроду ?

2 1. Яким технологічним вимогам повинні відповідати покриті електроди ?

22.  Яка температура плавлення обмазки електродів?

23.  Якої якості повинно бути покриття електроду?

24.  Як наносять тонке покриття на стержень, область застосування?

25.  Як наносять товсте покриття на стержень, область застосування?

26.  Які основні функції виконує обмазка якісних електродів?

27.   Завдяки яким властивостям якісних обмазок електродів досягаються високі 
механічні властивості та інші властивості зварювальних виробів?

28.  Завдяки яких елементів обмазки утворюється шлак, його призначення?

29.  Які газо утворюючі елементи вводять в електродну обмазку, їх призначення?

30. Як протікає  відтискання  навколишнього  повітря  від розплавленої ванни? 

31.  Які стабілізуючі елементи вводять в електродну обмазку, їх призначення?

32.  Які розкислюючі елементи вводять в електродну обмазку, їх призначення?

33.  Що являється зв'язуючим компонентом обмазки, його призначення?

34.  Які існують види покриття, якою буквою позначаються?

35.  В чому полягають переваги і недоліки кислого покриття перед іншими?



36.  В чому полягають переваги і недоліки основного покриття?

37.  Які марки електродів мають основне покриття?

38.  Чим відрізняються органічні (целюлозне) покриття від інших?

39.  Які марки електродів мають целюлозне покриття?

40.  В чому особливість рутилового покриття?

41. Які марки електродів мають рутилові покриття?

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОКРИТИХ ЕЛЕКТРОДІВ

42.  Як поділяються покриті електроди за призначенням?

43.  Як позначається і на що вказує тип електрода?

44.  Чим відрізняються електроди Е 46 від Е46А?

45.  Чим відрізняються електроди Е 46 від Е60?

46.  Що таке марка електрода ?

47.  Як класифікуються покриті електроди за товщиною шару покриття?

48.  Як класифікують покриті електроди за зварюванням в різних просторових 
положеннях?

49. Як класифікують покриті електроди за полярністю?

ТЕХНІКА ВИКОНАННІ ШВІВ.

50.  Способи збудження зварювальної дуги?

51.  Які основні рухи виконують електродом в процесі зварювання?

52.  Для чого виконують поперечні коливальні рухи електродом?

53.  Види коливальних рухів , їх призначення?

54.  Напрямок зварювання і нахил електроду під час зварювання? 

НАПЛАВЛЕННЯ ВАЛИКІВ І ЗАПОВНЕННЯ ШВА ПО ДОВЖИНІ І ПЕРЕРІЗУ.



56. Що називається наплавкою, її суть?

57. Якими електродами виконують наплавлення?

58.Як поділяються шви за способом заповнення кромок?

59. Який шов називається багатошаровим, який багато прохідним?

60. Якої товщини повинен бути шар наплавленого металу?

61. Скільки шарів слід накласти при зварюванні листів в стик товщиною 12мм?

62. Технологія багатошарового наплавлення.

63. Як зварюють шви різної довжини і товщини?

64. Як слід заварювати кратер по закінченню зварювання?  

ВИБІР РЕЖИМУ ЗВАРЮВАННЯ

65.  Що розуміють під режимом зварювання, його основні параметри?

66.  Як вибрати діаметр електроду необхідного для зварювання?

67.  Яким діаметром електроду зварюють стельові шви?

68.  Як вибрати силу струму для електродів діаметром 4-6мм.?

69.  Як вибрати силу струму для електродів діаметром менше 4мм, і більше 6мм.?

70.  На   скільки   відсотків   необхідно   зменшити   струм   при   зварюванні   у 
вертикальному і горизонтальному положенні шва?

71.  На скільки відсотків необхідно зменшити струм при зварюванні стельового шва 
порівняно з нижнім?

ЗВАРЮВАННЯ КУТОВИХ І СТИКОВИХ  ШВІВ

72.  Технологія зварювання стикових з'єднань з відбортованою кромкою.

73.  Технологія зварювання стикових з'єднань без скосу кромок.

74.  Технологія зварювання стикових з'єднань з скосом кромок.

75.  Техніка виконання одношарового шва при з'єднанні пластин з розробкою кромок.

76.  Який оптимальний кут розкриття кромок ?



77.  Техніка  виконання   багатошарового   шва  при   з'єднанні   пластин   з  „X" 
подібною розробкою кромок.

78. Яке положення найбільш зручніше для виконання кутових швів?

ЗВАРЮВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ І СТЕЛЬОВИХ ШВІВ

79.  Технологія зварювання вертикального шва знизу в вверх,

80.  Технологія зварювання вертикального шва зверху вниз.

81.  Технологія зварювання горизонтального шва.

82.  Якої довжини має бути дуга при стельовому зварюванні?

83.  Коли виконують стельові шви?

Тематична атестація

Тема: ЕЛЕКТРОДИ. ТЕХНОЛОГІЯ РУЧНОГО ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ.

На запропоновані питання вкажіть вірний варіант відповіді.

1. Який діаметр електроду слід вибрати при зварюванні листів товщиною 1,5-3 мм.  

а)  2-1,6 ММ         б)  2-3 мм      .в)  3-4 мм.       г)  3-5 мм.      д)  6 мм.

2. Який струм необхідно для зварювання стальних листів у нижньому положенні шва
стальним електродом діаметр якого 6 мм.? 

а)   220-240 А     б)   230 -280 А     в)  320 -360 А     г)   380 -400 А       д) 420 -450 А 

3. Скільки потрібно наплавити шарів при зварюванні листів в стик якщо товщина металу
8мм. 

а)   2-4       б)   4-6       в)   6-8       г)   8-10       д) 10-12 



4. Яким способом заварено шов показаний на малюнку? 

    а)   секцією       б)  подвійною секцією      в)  блоком      г)  гіркою     д)  каскадом 

5. Вказати марки зварювального дроту із низько вуглецевої сталі 

   а)   Св-08А, Св-10ГА      б) Св.-18ХГС, Св.-08ГС      в) Св-0,8ГС, Св. - ГН     г) Св.-
06Х19Н9Т 

д) Св.-!2Х13,Св.-10Х17Т 

6. При якому відношенні діаметрів стальний електрод має тонке покриття,? 

а)  Д:d <1,2 (М)    б)  Д:d >1,8 (Г)     в)  1,2 < Д: d   < 1,45 (С)     г)   1,45 <Д:d  <1,8 (Д)

7. Марки яких плавких електродів мають целюлозне (органічне) покриття ? 

   а)   УОНИИ 13/45,ДСК-50   б)   СМ-5, АНО-2, СМ-5   

      в)   ОЗС-3, МР-3                г) ВСЦ-1,ВСЦ-2,ОМА-2  

8. Які речовини вводять в електродне покриття для стабільного горіння зварювальної 
дуги ? 

а)   натрій, калій  б)   титан, кремній,  алюміній в)   мармур, крейду г)   целюлозу, 
крохмаль

9. Яка температура плавлення електроду ? 

а) 800  °С           б) 1000 °С           в) 1 200 °С          г) 1 400 °С        д) 1600 °С 

10.Типи яких електродів призначені для зварювання відповідальних конструкцій із 
вуглецевої  і низько вуглецевої сталі з тимчасовим опором розриву до 50 кг/см2 ? 

 а)   Е-70, Е-85 б)   Е- 100, Е- 125 в)   Е-55, Е-60 г)   Е-42А, Е-46А, Е-50А д) Е-42, Е-46, Е-
50 



Тема: ПІДГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛУ ПІД ЗВАРЮВАННЯ.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ОСНОВНІ ВИДИ І ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБІТ ПІДГОТОВЛЯЮЧИ МЕТАЛ ДО 
ЗВАРЮВАННЯ

1. Назвіть основні технологічні етапи ручного дугового зварювання.

2. Як і для чого виконують правку металу?

3. Як і для чого виконують зачистку металу  перед зварюванням?

4. Яким розчином виконують травлення металу перед зварюванням?

5. Що таке розмітка? Як вона виконується?

6. Як виконують розподільну різку металу?

7. Який вид різки являється найпродуктивнішим?

8. Які форми підготовки кромок ви знаєте? Їх особливості?

ЗБОРКА ДЕТАЛЕЙ ПІД ЗВАРЮВАННЯ

9. Які види зборки деталей використовують при виготовленні зварних конструкцій?

10. Які приладдя використовують для зборки та зварювання виробів?

ПРИХВАТКА ДЕТАЛЕЙ

11. Якими електродами слід виконувати прихватки?



12. Які основні вимоги ставляться до діаметра електрода і поверхні прихватки?

13. Як відрізняються за величиною зварювальний струм при прихватках і зварюванні?

14. Як впливає на довжину і шаг прихваток товщина металу?

15. В яких з’єднаннях прихватки слід встановлювати в шаховому порядку а в яких 
симетрично?

16. Чи завжди необхідна зборка деталей під зварювання за допомогою прихваток?

17. Куди направляють зварювальну дугу при виконанні прихваток елементів різної 
товщини?

18. Що застосовують при появі тріщин в прихватках?

19. В якій послідовності виконують прихватки при з’єднані в стик листів значної 
довжини? 

20. Як розміщують прихватки при з’єднані довгих листів в тавр? 

21. На якій відстані від краю листа виконують прихватку?

22. Що використовують для контролю якості зборки деталей під зварювання?

23. Що слід враховувати при зборці деталей під зварювання?

Тематична атестація

Тема: ПІДГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛУ ПІД ЗВАРЮВАННЯ

На запропоновані питання вкажіть вірний варіант відповіді.

1. Що необхідно зробити якщо виникла тріщина в прихватці ? 

а)  вирізати прихватку      б)  виконати нову прихватку     в)  заварити тріщину

 

2. Куди слід направити зварювальну дугу при прихвачуванні  елементів різної товщини?

а)  на елемент меншої товщини   б)  на елемент більшої товщини



в)  на середину з’єднання     г)  немає значення

3. Які основні вимоги пред’являються до діаметра електрода при виконанні прихваток? 
Він має бути -

а)  більшого діаметру      б)  меншого діаметру

в)  такого ж діаметру     г)  немає значення

4. Як відрізняється за величиною зварювальний струм при виконанні прихваток та 
подальшому зварюванню? 

а)  струм збільшують на 50-60 %        б)  струм зменшують на 20-30 %

в) струм збільшують на 20-30 %     г)  різниці немає

5. При якій товщині металу слід виконувати розробку кромок?

а)  2 – 3 мм     б)  3 – 4 мм.      в) 4 – 6 мм.   г) більше 4 мм.

6. Як слід виконувати прихватки при зварюванні фланців, циліндрів, шайб, трубних 
з’єднань?

а)  у шаховому порядку      б)  паралельно      в)  симетрично

  7. Якщо необхідно виконати двосторонню прихватку деталей то прихватки слід 
розміщувати ……….?

а)  у шаховому порядку    б)  з одного боку а потім з іншого      в)  одна навпроти одної 

8. Яку послідовність прихваток слід вибрати при з’єднанні в стик довгих листів?

а)  Немає значення        б)  2. 4. 1. 5. 3       в)  1. 2. 3. 4. 5.         г)  1. 4. 3. 5. 2.

9. На якій відстані від краю листа виконують прихватку?



а)  не більше 5 мм     б)  не менше 10 мм.     в)  починаючи з самого краю

г)  15 – 25 мм

10. Який вид зборки під зварювання слід виконати при виготовленні цистерн, 
резервуарів?

а)  по вузлову     б)  повну      в) послідовну

Тематична атестація

Тема: ДЕФОРМАЦІЇ ТА НАПРУГИ ПРИ ЗВАРЮВАННІ.

На запропоновані питання вкажіть вірний варіант відповіді.

1.  При якому виді зварювання відбувається найбільша деформація?

а) ручна дугова        б )  газова         в) автоматична      

 г) напівавтоматична    д) лазерна

2.  Здатність металу не руйнуватись внаслідок дії ударних навантажень називається….

а)  тимчасовий опір       б) межа втомленості         в) ударна в’язкість 

       г) межа текучості       д) усадка

3.  Зменшення об’єму металу при переході з рідкого стану в твердий називається….

а) ударна в’язкість         б) межа втомленості         в) тимчасовий опір        

г) межа текучості       д) усадка

4.  Який метал при зварюванні найменше деформується?

а) нержавіюча сталь        б) теплостійка сталь         в) низько вуглецева сталь



        г)  алюміній і сплави      д) низьколеговані сталі 

.

5.  Напруження, при якому метал продовжує видовжуватись до руйнування

    називається ….?

а) межа втомленості        б) ударною в’язкістю         в) усадка

        г) тимчасовий опір        д) межа текучості

6.  Який метал при зварюванні найбільше деформується ?

а) мідь і сплави        б) алюміній і сплави        в) низьковуглецева сталь

       г) нержавіюча сталь  д) жоден

7.  Вказати температуру попереднього підігріву стальних листів з метою зменшення 

    кінцевих деформацій

а) 200-270        б) 300-400        в) 400- 600        г) 500-800        д) 1000.

8.  Вказати температуру попереднього підігріву чавуну з метою зменшення кінцевих

     деформацій.

а) 200-270        б) 300-400        в) 400- 600        г) 500-800        д) 1000.

9.  Напруження , при якому метал продовжує  видовжуватись   при незмінному

     навантаженні

а) межа втомленості         б) тимчасовий опір        в) межа текучості

       г) ударна в’язкість        д) усадка

10.  Зміна форм і розмірів твердого тіла під дією зовнішніх сил? 

а)  в’язкість       б) деформація         в) пластичність    



    г) пружність        д) напруження

11. При яких навантаженнях міцність металів є більшою?

а) статичних         б) ударних        в) динамічних         г) вібраційних   

д) циклічних      

12.  Деформація, яка повністю зникає після усунення зовнішніх сил називається…?

а)  пластичною       б) залишковою        в) пружною     

   г) місцевою         д) загальною

13. Як називається значення сили, що припадає на одиницю площі поперечного

      перерізу металу ?

а) пружність        б) міцність        в)  деформація     г) напруга     д) в’язкість 

14.Як називається напруження при якому метал продовжує видовжуватись до

       руйнування 

а) межа втомленості        б) деформація        в) напруження      

   г) межа текучості        д) усадка

15.  Здатність металів приймати нову форму та розміри під дією зовнішніх сил

     не руйнуючись?

а) пластичність    б) міцність    в) в’язкість    г) кристалізація    д) усадка

16.  Якщо довжина пластин 600мм, як необхідно виконувати зварювання пластин?

а) гіркою        б) від середини до країв         в) каскадом         

 г) зворотно ступеневим способом         д) на прохід



17.  Деформація після охолодження виробу ?

а) тимчасова        б) залишкова         в) поздовжня         г)  загальна       д) місцева

18.  Деформація окремих елементів виробу без загальних його змін в розмірі? 

а)  загальна       б) тимчасова        в) поперечна        г) залишкова        д) місцева

19.  Якщо довжина пластин  більше 600мм, як необхідно виконувати зварювання 
пластин?

а) гіркою        б) від середини до країв         в) каскадом         

 г) зворотно ступеневим способом         д) на прохід

20.  Здатність металів повністю відновлювати свою форму і розміри після припинення 
дії навантажень

а) пружність         б) усадка        в) міцність        г) в’язкість         д) пластичність 

ТЕСТ

ТЕМА: Методи контролю зварних з'єднань

Запитання:

1.    З якою метою контролюють якість зварних швів і з'єднань?

2.    Що визначають візуальним способом контролю?

3.    Що виявляють при випробуваннях гасом?

4.    Що перевіряють гідравлічними випробуваннями?

5.    Що перевіряють пневматичними випробуваннями?



6.    Що визначають вакуумним способом контролю?

7.    Що визначають при контролі з частковим руйнуванням?

8.    Що визначають рентгенівським способом контролю?

9. Що визначають при просвічуванні гамма-променями? 

10.    Що визначають ультразвуковим способом контролю?

Варіанти відповідей:

1.      Внутрішні дефекти та їх місцезнаходження. Дефектні місця поглинають 
випромінювання менше, ніж основний метал, і на фотоплівці виступають у вигляді 
темних плям.

2.      Виявлення зовнішніх і внутрішніх дефектів.

3.      Щільність швів при робочому тиску з витримкою 10 год. Наявність бульбашок при 
покритті мильною емульсією або зануренням у воду свідчить про нещільність шва.

4.      Нещільність шва, шляхом створення вакууму і реєстрації проникнення повітря на 
доступній стороні шва.

5.      Міцність і щільність швів. Виріб витримують під тиском у 1,5-2 рази вищим за 
робочий протягом 5-6 хв. Проникність визначається просочуванням води у вигляді 
крапель.

6.      Внутрішні дефекти з використанням радіоактивних речовин, промені яких здатні 
вільно проникати через метал і впливати на фотопластини.

7.      Наскрізні йори і тріщини розміром від 0,1 мм і більше за наявністю жовтих плям на
поверхні, покритій крейдовим розчином.

8.      Макро- і мікроструктуру шва, а також хімічний склад з'єднання, механічні 
властивості.                                       

9.      Внутрішні дефекти при товщині металу до 4 мм. Коливання, проходячи через 
метал шва, відбиваються від дефектів.

10.   Дотримання вимог безпеки праці.

11.    Правильність підготовки та складання деталей, розчищання кромок, величину 
притуплення і зазору. Наявність поверхневих дефектів. Відповідність геометричних 
розмірів вимогам креслень.



12.    Вказати неможливо.

ТЕСТ

ТЕМА: Методи контролю зварних з'єднань

Запитання:

1.    З якою метою контролюють якість зварних швів і з'єднань?

2.    Що визначають візуальним способом контролю?

3.    Що виявляють при випробуваннях гасом?

4.    Що перевіряють гідравлічними випробуваннями?

5.    Що перевіряють пневматичними випробуваннями?

6.    Що визначають вакуумним способом контролю?

7.    Що визначають при контролі з частковим руйнуванням?

8.    Що визначають рентгенівським способом контролю?

9. Що визначають при просвічуванні гамма-променями? 

10.    Що визначають ультразвуковим способом контролю?

Варіанти відповідей:

1.      Внутрішні дефекти та їх місцезнаходження. Дефектні місця поглинають 
випромінювання менше, ніж основний метал, і на фотоплівці виступають у вигляді 
темних плям.

2.      Виявлення зовнішніх і внутрішніх дефектів.

3.      Щільність швів при робочому тиску з витримкою 10 год. Наявність бульбашок при 
покритті мильною емульсією або зануренням у воду свідчить про нещільність шва.

4.      Нещільність шва, шляхом створення вакууму і реєстрації проникнення повітря на 
доступній стороні шва.



5.      Міцність і щільність швів. Виріб витримують під тиском у 1,5-2 рази вищим за 
робочий протягом 5-6 хв. Проникність визначається просочуванням води у вигляді 
крапель.

6.      Внутрішні дефекти з використанням радіоактивних речовин, промені яких здатні 
вільно проникати через метал і впливати на фотопластини.

7.      Наскрізні йори і тріщини розміром від 0,1 мм і більше за наявністю жовтих плям на
поверхні, покритій крейдовим розчином.

8.      Макро- і мікроструктуру шва, а також хімічний склад з'єднання, механічні 
властивості.                                       

9.      Внутрішні дефекти при товщині металу до 4 мм. Коливання, проходячи через 
метал шва, відбиваються від дефектів.

10.   Дотримання вимог безпеки праці.

11.    Правильність підготовки та складання деталей, розчищання кромок, величину 
притуплення і зазору. Наявність поверхневих дефектів. Відповідність геометричних 
розмірів вимогам креслень.

12.    Вказати неможливо.

Тема: Охорона праці, для осіб, виконуючих електрозварювальні роботи

Виберіть вірний, на Ваш погляд, варіант відповіді

1 .    Хто допускається до виконання електрозварювальних робіт?

а)  зварювальники не молодше 18 років, які пройшли навчання по своїй спеціальності;

б)  зварювальники не молодше 18 років, які пройшли навчання по своїй спеціальності і 
інструктаж з охорони праці;

в)  зварювальники не молодше 18 років, які пройшли   інструктаж з охорони праці;

г)  ) зварювальники не молодше 17 років, які пройшли навчання по своїй спеціальності і 
інструктаж по техніці безпеки.



2 .    Які зварники допускаються до зварювання особливо відповідальних конструкцій 
(посудин, працюючих під тиском, газопроводів)?

а)  ті які пройшли спеціальне навчання і здали іспити;

б)  ті які пройшли  навчання і мають  посвідчення;

в)  ті які пройшли  інструктаж  з охорони праці  і спеціальне навчання;

г)  ті які здали іспити в об'ємі, встановленому Держміськтехнаглядом;

д)  ті які пройшли спеціальне навчання, здали іспити і пройшли з охорони праці.

3  .   Що зобов'язаний зробити зварник перед відновленням робіт по електрозварюванню 
після шестимісячної перерви?

а)   пройти випробування;       б)  пройти інструктаж з охорони праці;;

в)  пройти навчання вдруге;       г)  виконувати роботи під наглядом майстра;

д)  пройти атестацію та отримати посвідченні зварника.

4 .    Від кого перед початком роботи зварник повинен отримати інструктаж з охорони 
праці; на робочому місці, який відноситься до даного виду робіт?

а) від інженера з охорони праці;; 6} від керівника робіт, в)  від любого інженерно-
технічного працівника г)  від бригадира; д)  від прораба або майстра.

5.    Чим повинен бути забезпечений електрозварник, працюючи всередині закритих 
листових конструкцій і резервуарів?

а) протигазом або респіратором;   б)  спецодягом і рукавицями;

в) гумовим килимом, діелектричними калошами і рукавицями;   

г) понижуючим трансформатором для освітлення;

д) механічним пристроєм всмоктування повітря



6 .    Як часто слід робити випробування діелектричних калош, рукавиць, килимів?

а) один раз в 4 місяці;   б) один раз в 8 місяці;  в) один раз в 6 місяців

г) один раз в 9 місяці ; д) один раз на рік

7 .    Якими ліхтарями слід користуватись для освітлення при роботі в середині 
резервуарів і листових конструкцій?

а)  які мають напругу 12 В;   б)  які мають напругу 24 В;   в)  які мають напругу 40 В;

г)  які мають напругу 36 В;   д)  любими.

8 .    Чи дозволяється одночасна робота електрозварника і газозварника в

середині резервуарів і листових конструкцій?

а)  дозволяється в надзвичайно виняткових ситуаціях по розпорядженню прораба;

б)  дозволяється в разі виробничої необхідності;

в)  дозволяється під наглядом майстра або бригадира;

г)  забороняється;

д)  дозволяється тільки при великих об'ємах робіт.

9 .    Чи дозволяється виконувати зварювальні роботи на резервуарах і трубопроводах, 
які знаходяться під тиском?

а)  дозволяється в разі виробничої необхідності;  б)  забороняється;

в)  дозволяється якщо тиск не більше. 5. атм; г)  дозволяється при тискові не більше 1 
атм;

д)  дозволяється при наявності письмового розпорядження керівника робіт,

10.   Чи потрібно заземлювати зварювальне устаткування?

а)  так, тільки зварні конструкції;  б)  ні;   в)  так, тільки зварні апарати;

г)  так. тільки робочий стіл зварювальника;  д)  так, усі вище названі,



11.  Коли потрібно заземлювати пересувні зварювальні агрегати?

а)  перед виконанням зварювальних робіт;  б)  при включенні установки в мережу;

в)  після включення установки в мережу;  г)  до включення установки в мережу;  

д)  немає значення.

12.   Чи можуть використовуватись в якості заземлення прокладені на поверхні і під 
землею водопровідні труби?

а) можуть;                 б) ні.

13.   Чим виконується з'єднання кабелю електродотримача з іншим зварним кабелем?

а)  пайкою;  б)  алюмінієвим наконечником, скріпленим болтами;  в)  металевою 
заклепкою;

г)  скруткою;  д)  мідним кабельним наконечником, скріпленим болтами.

14 .  Чи дозволяється розміщувати електрозварювальний кабель біля газопровідних 
шлангів?

а)  забороняється;  б)  дозволяється, якщо іншого шляху нема;  в)  дозволяється при 
разових роботах;  г)  дозволяється на невеликих ділянках;

д)  дозволяється, якщо є письмовий дозвіл керівника робіт.

15.   Чи дозволяється подача напруги до зварювального виробу шляхом послідовного 
з'єднання металевих стержнів, рейок і т.д.?

а) дозволяється по розпорядженню бригадира;   б)  забороняється;

в)  дозволяється тільки при разових роботах; г)  дозволяється тільки шляхом з'єднання 
металевих стержнів;   д)  дозволяється тільки в приміщеннях без збільшеної небезпеки.

16.   В яких випадках дозволяється виконувати зварювальні роботи під час дощу і 
снігопаду, якщо робоче місце зварника не захищене від атмосферних опадів?



а)  під наглядом інженера або прораба;  б)  якщо використовуються індивідуальні засоби
.захисту;

в)  на малому струмі;  г)  якщо висока кваліфікація зварника;  д)  ні при жодному з вище 
названих,

17.  Якою повинна бути відстань від місця виконання електрозварювальних робіт до 
вогненебезпечних матеріалів, кисневих балонів, газогенераторів?

а) 9м; б) 10м;         в) 7м;           г) 12м;         д) 11м.

18 . Хто повинен включати в електромережу і відключати з неї зварювальні агрегати і 
апарати, а також ремонтувати їх?

а)  електромонтажники;  б)  електрозварники, які працюють з ними;  в)  електромонтери;

г)  технік-електрик;   д)  інженер-електрик.

19. Чи дозволяється зварнику включати в електромережу і відключати від неї 
зварювальні агрегати і апарати, а також ремонтувати їх?

а)  дозволяється;  б)  дозволяється тільки ті, які закріплені за ним;

в)  дозволяється тільки включати в мережу і вимикати з неї;

г)  дозволяється в деяких випадках, наприклад, за відсутністю електромонтера,

20. Чи повинні бути прибрані перед початком зварювання заважаючі роботі речі і 
легкозаймисті матеріали?

а)  повинні, тільки при великих об'ємах роботи;  б)  повинні, тільки легкозаймисті 
матеріали;

в)  не обов'язково;  г)  повинні;  д)  повинні тільки речі великих розмірів,

21. Що повинен зробити електрозварювальний перед початком роботи в місцях, де 
проводяться інші роботи?

а)  обгородити місце зварювальних робіт;  б)  попередити про зупинення всіх інших 
робіт;

в)  звільнити приміщення від інших людей;  г)  попередити оточуючих словами 
"бережіть очі!";



д)  попередити про початок роботи.

22.   Що повинен зробити зварювальних для попередження себе від опіків бризками 
розплавленого металу?

а)  звільнити робоче місце від сторонніх предметів;  б)  перевірити, щоб спецодяг був 
застібнутий;

в)  зменшити силу зварювального струму;  г)  обгородити робоче місце і надіти 
спецодяг.

23.   Чи потрібно перевірити ізоляцію усіх зварювальних дротів і щільність контактів?

а)  потрібно при великому об'ємі робіт; б)  тільки справність електродотримача;

г)  потрібно тільки при відповідальних роботах;  д)  потрібно.

24.  Якою повинна бути напруга в момент запалювання зварювальної дуги на затискачах
генератора, який використовується для зварювання?

а) 127-220В;   б) 110-122В;           в) 110В;       г) 220В;       д) 127В.

25  Якою повинна бути напруга в момент запалювання зварювальної дуги на затискачах 
трансформатора?

а) 127В;         б) 80В;         в) 100В;       г) 70В;         д) 220В.

26 . Чи повинні сильно нагріватись контакти електродотримача під час роботи?

а)  повинні до температури не більше 60°С;  б)  не повинні;

в)  повинні при великому об'ємі робіт без перерви;  г ) тільки під час різки.

27.  Чи зобов'язаний зварювальник працювати в рукавицях?

а)  зобов'язаний тільки в залежності від умов роботи;   б)  не зобов'язаний, якщо 
виконуються окремі операції;  в)  зобов'язаний тільки в особливо небезпечних 
випадках  ;г)  зобов'язаний;

д)  зобов'язаний тільки при великому обсязі робіт.



28.   Чи повинна бути захищена козирком рукоятка електродотримача?

а)  повинна;  б)  не повинна, якщо величина зварювального струму менше 300А;

в)  повинна, якщо струм більше 600А;  г)  повинна тільки при великому об'ємі робіт;

д)  повинна тільки при наявності великої напруги в мережі.

29.  Чи зобов'язаний зварювальник закріпитися ланцюгом запобіжного пояса при роботі 
на висоті?

а)  так, тільки у випадках нестійкого положення тіла;  б)  ні, якщо висота менше 5 м;

в)  так, тільки на великій висоті;  г)  так, тільки при тривалому часі робіт;  

д)  так, при усіх вище названих.

30 . При монтажних роботах зварювальник зобов'язаний використовувати:

а)  спецодяг надітий навипуск;  б)  шолом;  в)  спеціальні сумки для перенесення 
інструменту і електродів; г)  захисні щити;  д)  попереджуючі знаки,

31.   Чи дозволяється виконання зварювальних робіт з приставних драбин?

а)  дозволяється, якщо умови робіт дозволяють її застосування;

б)  дозволяється при виконанні окремих операцій;  в)  дозволяється при невеликій 
висоті;

г) дозволяється під наглядом майстра; д) забороняється

.

32 . Що повинен зробити зварник, якщо під час роботи виявиться напруга на корпусі 
апарата?

а)  негайно припинити роботу, відключити апарат;  б)  після закінчення роботи 
повідомити про це майстра;  в)  припинити роботу, відключити апарат і відремонтувати 
його;

г)  припинити роботу, відключити рубильник, визвати електрика.



33.   Чим повинен бути захищений електрозварник для захисту обличчя і очей при 
роботі з відкритою електричною дугою?

а)  окулярами;  б)  шолом-маскою;  в)  щитком з світлофільтром;

г)  шолом-маскою або щитком з світлофільтром;  д)  немає значення.

34.   Чим повинні бути забезпечені підсобні робочі, працюючи з відкритою електричною
дугою разом з електрозварником?

а)  шолом-маскою  б) щитком або окулярами;  в)  спецодягом і рукавицями.

35 .  Чи повинен електрозварник по закінченні роботи привести в порядок робоче місце?

а)  повинен прибрати тільки інструмент і електроди;

б) необов’язково, наприклад, якщо підсобний робочий виконує цю роботу;

в)  повинен прибрати тільки спецодяг і захисні засоби;  г)  повинен.

36.   Чим необхідно забезпечити робоче місце зварювальника при виконанні 
зварювальних робіт з закритих ємностях?

а)  примусовою вентиляцією;  б)  освітленням;  в)  протигазом або респіратором;

г)  засобами пожежної безпеки;  д)  додатковими засобами індивідуального захисту.

37.   Скільки робітників, находячись поза ємністю, страхують зварника при виконанні 
електрозварювальних роботах?

а) троє;      б) двоє;         в) один:        г) один або двоє;     д) двоє або троє.

Тема: Охорона праці, для осіб, виконуючих електрозварювальні роботи



ЗАПИТАННЯ

1 .    Хто допускається до виконання електрозварювальних робіт?

2 .    Які зварники допускаються до зварювання особливо відповідальних конструкцій 
(посудин, працюючих під тиском, газопроводів)?

3  .   Що зобов'язаний зробити зварник перед відновленням робіт по електрозварюванню 
після шестимісячної перерви?

4 .    Від кого перед початком роботи зварник повинен отримати інструктаж з охорони 
праці; на робочому місці, який відноситься до даного виду робіт?

5.    Чим повинен бути забезпечений електрозварник, працюючи всередині закритих 
листових конструкцій і резервуарів?

6 .    Як часто слід робити випробування діелектричних калош, рукавиць, килимів?

7 .    Якими ліхтарями слід користуватись для освітлення при роботі в середині 
резервуарів і листових конструкцій?

8 .    Чи дозволяється одночасна робота електрозварника і газозварника в

середині резервуарів і листових конструкцій?

9 .    Чи дозволяється виконувати зварювальні роботи на резервуарах і трубопроводах, 
які знаходяться під тиском?

10.   Чи потрібно заземлювати зварювальне устаткування?

11.  Коли потрібно заземлювати пересувні зварювальні агрегати?

12.   Чи можуть використовуватись в якості заземлення прокладені на поверхні і під 
землею водопровідні труби?

13.   Чим виконується з'єднання кабелю електродотримача з іншим зварним кабелем?

14 .  Чи дозволяється розміщувати електрозварювальний кабель біля газопровідних 
шлангів?

15.   Чи дозволяється подача напруги до зварювального виробу шляхом послідовного 
з'єднання металевих стержнів, рейок і т.д.?



16.   В яких випадках дозволяється виконувати зварювальні роботи під час дощу і 
снігопаду, якщо робоче місце зварника не захищене від атмосферних опадів?

17.  Якою повинна бути відстань від місця виконання електрозварювальних робіт до 
вогненебезпечних матеріалів, кисневих балонів, газогенераторів?

18 . Хто повинен включати в електромережу і відключати з неї зварювальні агрегати і 
апарати, а також ремонтувати їх?

19. Чи дозволяється зварнику включати в електромережу і відключати від неї 
зварювальні агрегати і апарати, а також ремонтувати їх?

20. Чи повинні бути прибрані перед початком зварювання заважаючі роботі речі і 
легкозаймисті матеріали?

21. Що повинен зробити електрозварювальний перед початком роботи в місцях, де 
проводяться інші роботи?

22.   Що повинен зробити зварювальних для попередження себе від опіків бризками 
розплавленого металу?

23.   Чи потрібно перевірити ізоляцію усіх зварювальних дротів і щільність контактів?

24.  Якою повинна бути напруга в момент запалювання зварювальної дуги на затискачах
генератора, який використовується для зварювання?

25  Якою повинна бути напруга в момент запалювання зварювальної дуги на затискачах 
трансформатора?

а) 127В;         б) 80В;         в) 100В;       г) 70В;         д) 220В.

26 . Чи повинні сильно нагріватись контакти електродотримача під час роботи?

27.  Чи зобов'язаний зварювальник працювати в рукавицях?

28.   Чи повинна бути захищена козирком рукоятка електродотримача?

29.  Чи зобов'язаний зварювальник закріпитися ланцюгом запобіжного пояса при роботі 
на висоті?

30 . При монтажних роботах зварювальник зобов'язаний використовувати:

31.   Чи дозволяється виконання зварювальних робіт з приставних драбин?

32 . Що повинен зробити зварник, якщо під час роботи виявиться напруга на корпусі 
апарата?



33.   Чим повинен бути захищений електрозварник для захисту обличчя і очей при 
роботі з відкритою електричною дугою?

34.   Чим повинні бути забезпечені підсобні робочі, працюючи з відкритою електричною
дугою разом з електрозварником?

35 .  Чи повинен електрозварник по закінченні роботи привести в порядок робоче місце?

36.   Чим необхідно забезпечити робоче місце зварювальника при виконанні 
зварювальних робіт з закритих ємностях?

37.   Скільки робітників, находячись поза ємністю, страхують зварника при виконанні 
електрозварювальних роботах?

ТЕСТ- КВАЛІФІКАЦІЙНА АТЕСТАЦІЯ -  2 РОЗРЯД

1. В якому році і де було відкрито явище електричної дуги?

а) 1882 Париж     б) 1888 Перм    в) 1802 Санкт-Петербург   г) 1878 Москва

2. При якому виді зварювання відбувається найбільша деформація?

а) ручна дугова     б )  газова     в) автоматична   г) напівавтоматична    д) лазерна

3.Втрати тепла на розсіювання в навколишнє середовище від повної теплової  
потужності дуги     складає:

а) 75%;"    6) 50%;       в) 30%;     г) 20%;       д) 10%.

4.Вказати марки зварювального дроту із низько вуглецевої сталі 

   а)   Св-08А, Св-10ГА      б) Св.-18ХГС, Св.-08ГС      в) Св-0,8ГС, Св. - ГН     г) Св.-
06Х19Н9Т 

д) Св.-!2Х13,Св.-10Х17Т 

5. Як краще виконувати закінчення шва?

а)  повільно збільшувати дугу до її обриву. б)  різко обірвати дугу.

в)  опустити електрод в зварювальну ванну

6. Процес видалення кисню з наплавленого металу з ціллю покращення його міцності і 
якості називається............................... 



а) Розкислення     б)  Рафінування      в) Азотування     г)Легування

7. Якими мають бути поверхні деталей і заготівок перед зварюванням. ?

а). Сухими, очищеними від окалин, масел і бруду    б).  Очищеними від іржі

в). Очищеними від фарби та пилу      г).  Очищеними від бруду      д). Без гострих кромок

8. Яка марка зварювального перетворювача необхідна для зварювання стального листа 
електродами діаметром 5ммі силою струму 350-400 А

а) -ПСО-120; б)- ПД-305;  в) ПСО-300 М;  г)-ПД-502;  д) ПС-1000

9. Як потрібно з'єднати котушки І і II обмоток зварного трансформатора типу ТД для 
одержання великих зварних струмів?

а) - паралельно;     б)- трикутником.     в) – послідовно      г)- зіркою;

10.Чи дозволяється виконання зварювальних робіт з приставних драбин?

а)  дозволяється, якщо умови робіт дозволяють її застосування;

б)  дозволяється при виконанні окремих операцій;  в)  дозволяється при невеликій 
висоті;

г) дозволяється під наглядом майстра; д) забороняється

11. Поясніть позначення зварювального з’єднання ГОСТ 5264 – 80 Н1 – ПГ

а)  ГОСТ 5264 – 80, напусткове з’єднання

б) ГОСТ 5264 – 80, напусткове з’єднання, напівавтоматичне зварювання в захисних 
газах

в) ГОСТ 5264 – 80, напусткове з’єднання, в захисних газах

12. Якщо на зварному з’єднанні є однакові шви, то їх умовне позначення на креслені 

а)  наносять біля кожного шва

б)   наносять біля одного шва і вказують кількість однакових швів, а решті присвоюють 
номер і позначають лише виносною лінією з цифрою

в)  наносять біля декількох швів, естетично розміщуючи

13. Рідке скло додають до складу електродного покриття як:

а) газоутворюючий компонент    б) зв’язуючи компонент      в) шлакоутворюючий 
компонент



14. Що виявляють при випробовуванні гасом?

а)  зовнішні дефекти   б) нещільність      в)  внутрішні дефекти

15. Хто вперше вивчив і описав явище  електричної дуги?

а) М.М.Бенардос     б) Е.О.Патон    в) М.Г.Славянов      г) В.В.Петров    д) К.К Хренов

16. Здатність металів приймати нову форму та розміри під дією зовнішніх сил

     не руйнуючись?

а) пластичність    б) міцність    в) в’язкість    г) кристалізація    д) усадка

17. Чи обов'язково зварювальнику працювати в рукавицях? 

а)  Не обов'язково      б) Обов'язково           в)  Тільки в окремих випадках

г) Обов'язково, якщо І = 400А               д) Обов'язково, якщо  І = 500А

18. Типи яких електродів призначені для зварювання конструкцій Із вуглецевої і низько 
вуглецевої сталі з тимчасовим опором розриву 46 кг/см2 ?

а)  Е-100, Е-125       б)  Е-70, Е-70      в)  Е-55, Е-60

г)  Е-42А, Е-46А, Е-50А     д)  Е-46, Е-46А

19. Що необхідно використовувати для боротьби з воднем ?

а)  Ввести легуючі елементи           б)  Просушувати матеріали

в)  Зачистити зварні кромки       г) Введення в метал марганцю

20. Із якого матеріалу виготовлено сердечник трансформатора?

а)- легована сталь;  б)- теплостійка сталь.  в)- електротехнічна сталь;  г)- вуглецева сталь;

 д)- електрична сталь;

21. Для чого призначені магнітні полюса зварювального генератора?

а)  - підводу струму до електродотримача б)  ;- створення магнітного поля  ;

в)  - створення магнітного струму       г) - створення постійного струму

д)- зняття струму

22. Чи повинні сильно нагріватись контакти електродотримача під час роботи?

а)  повинні до температури не більше 60°С;  б)  не повинні;



в)  повинні при великому об'ємі робіт без перерви;  г ) тільки під час різки.

23. Назва зварного з’єднання, утворену твореного зварюванням деталей торцями 
називається?

а)  таврове     б) стикове     в)  напусткове

24. Як зварюються вертикальні шви?

а) на підвищеній силі струму     б)як правило знизу вверх       в)  збільшеним діаметром 
електроду

25.У скільки разів збільшується тиск при гідравлічному випробовуванні порівняно з 
робочим?

а) 5    б) 1,5 - 2      в) 10

26. В якому році був відкритий інститут електрозварювання Академії наук України?

а) 1988       б) 1934       в) І802      г) 1836      д) 1941

27. Напруження, при якому метал продовжує  видовжуватись   при незмінному 
навантаженні

а) межа втомленості         б) тимчасовий опір        в) межа текучості

       г) ударна в’язкість        д) усадка

28.Типи яких електродів призначені для зварювання відповідальних конструкцій із 
вуглецевої  і низько вуглецевої сталі з тимчасовим опором розриву до 50 кг/см2 ? 

 а)   Е-70, Е-85 б)   Е- 100, Е- 125 в)   Е-55, Е-60 г)   Е-42А, Е-46А, Е-50А д) Е-42, Е-46, Е-
50 

29.Чи дозволено проведення зварювальних робіт на постійних і тимчасових зварних 
постах без дотримання пожежної безпеки. ?

а)       Дозволяється          б)  Дозволяється тимчасово

в)        Дозволяється, якщо сказав бригадир    г)  Не дозволено

30. Скільки робітників, находячись поза ємністю, страхують зварювальника при 
виконанні електрозварювальних робіт.

а).    1     б).   2     в).  З     г). 1або2     д). 2абоЗ

31. З якого матеріалу виготовляють первинну обмотки трансформатора?



а) - алюмінієва шина;  б) - мідний дріт;  в) - стальний дріт;  г) - алюмінієвий дріт;

д)- алюмінієвий і стальний дріт.

32. Чи повинен електрозварник по закінченні роботи привести в порядок робоче місце?

а)  повинен прибрати тільки інструмент і електроди;

б) необов’язково, наприклад, якщо підсобний робочий виконує цю роботу;

в)  повинен прибрати тільки спецодяг і захисні засоби;  г)  повинен.

33. Кромки в товстих металах розробляють для: 

а)  повного провару шва   б)  щоб усунути виникнення дефектів     в)  для підвищення 
якості шва

34. Утворення якого виду дефекту сприяє збільшення зварювального струму?

а)  підріз, утворення пор   б) пропал, підріз      в) утворення тріщин

35. Хто винайшов спосіб дугового зварювання неплавким вугільним електродом ?

а) М.М.Бенардос    б )В.В.Петров     в) К.К.Хренов      г) М.Г.Славянов                               
д) Е.О.Патон 

36. При якій напрузі дуга при зварюванні металевим електродом горить стабільно?

а)  20-30В;      б) до 10В     в) 50-65В;           г)10-20В;         д) 35-40В; 

37. Чому дорівнює коефіцієнт К при розрахункові режиму зварювання для електродів 
4..6 мм. ?

а)  50-70      б)  40-60       в)  30-50       г)  20-40       д)  10-30

38. Фосфор, шкідливий домішок сталі, сприяє утворенню холодних тріщин, допустимий 
вміст не більше...................%

а) 0,02          б) 0,04           в) 0,06       г) 0,08      д) 0,10

39. З якого матеріалу виготовляють вхідні клеми трансформатора?

а) - бронза; б) - алюміній; в) - сталь; г) - чавун. д)- мідь;
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40. Для чого призначений генератор перетворювача? Він призначений для 
перетворення...

а)      електричної енергії змінного струму в механічну енергію обертання валу;           

  б)   механічної енергії обертання валу в електричну постійного струму.

41. Щоб не було пор необхідно:

а)  зменшити струм   б)  збільшити струм     в)  просушити електроди

42. Які дефекти у зварювальних швах, що виявлені зовнішнім оглядом, не 
допускаються?

а)тріщини, незалежно від їх величини і розташування, пропалини і незаварені кратери

б) напливи, неправильні розміри зварних швів      в) недопустимі всі види дефектів

43. Хто першим в світі здійснив зварювання в космосі?

а) Савінін, Серебров    б) Шонін, Кубасов,  в) Рюмін Джанібеков   г) Елісеев, Ніколаєв 
д )Гагарін

44. Температура в анодній зоні дуги приблизно дорівнює:

а) 3200 0С;              6) 3600 0С;             в) 6000 0С.

45. При якому процесі відбувається видалення з металу шва надмірної кількості 
шкідливих домішок сірки і фосфору ?

а)       Розкислення б)        Легування в)        Рафінування г)       Окислення

46. Коли заземляються переносні (пересувні) зварювальні апарати?

а)- після вмикання апаратури в мережу;  б)- при вмиканні апаратури в мережу;

в)- до вмикання апаратури в мережу;  г)- перед виконанням зварювальних робіт.

47. Яку марку джерела струму необхідно підібрати для автоматизованого та 
механізованого зварювання під флюсом і в захисних газах, силою струму 300 А?

а)    СТШ-300;    б) ВКС-300;      в) ТД-401 У2;    г)  ВСУ-300;       д) РБУ-301

48. Шов по замкненій лінії  на креслені позначається допоміжним знаком:

а)  квадратом   б)  трикутником     в)  колом

49. При якому виді контролю зварних швів використовують фотоплівку?



а) вакуум методом    б)  рентгенівським променем     в) ультразвуковим

50. Що повинен зробити зварювальник перед поновленням роботи електрозварювання 
після 6-місячної перерви?

а) пройти атестацію   б) пройти інструктаж по Т.Б    в) повторне навчання

г) під наглядом майстра виконувати роботу       д) заново пройти випробування

51. Яка температура плавлення електроду ? 

а) 800  °С           б) 1000 °С           в) 1 200 °С          г) 1 400 °С        д) 1600 °С 

52. Яка величина струму являється смертельною?

а) 0,1 А          б) 15А     в). 00 А      г) 500А

53. Який пристрій полегшує запалювання дуги перемінного струму і підвищує 
стабільність її горіння?

а) - конденсатор;       б) - реостат;       в) - дросель.       г)- осцилятор;

54. До кутового шва не належить:

а)  шов таврового з’єднання    б) шов напусткового з’єднання       в)  шов стикового 
з’єднання

55. Як потрібно міняти електрод в електродотримачі?

а) ударом по виробу або столу    б) плоскогубцями      в)  іншим цілим електродом

56. Зміна форм і розмірів твердого тіла під дією зовнішніх сил? 

а)  в’язкість       б) деформація         в) пластичність    

    г) пружність        д) напруження

57. Який з хімічних елементів найбільш впливає на зварювання сталі ?

а) водень     б) марганець     в) сірка     г) кремній     д) вуглець

58. Чи допускається ремонт зварних агрегатів під напругою?

а)- не допускається;  б)- допускається при 360 В;  в)- допускається; г) - допускається з 
дозволу електрика. д)- допускається при 220 В;

59. Які основні вимоги пред’являються до діаметра електрода при виконанні прихваток?
Він має бути -



а)  більшого діаметру      б)  меншого діаметру

в)  такого ж діаметру     г)  немає значення

60. Яка причина появи підрізів?

а) неправильний нахил електроду     б) невелика швидкість зварювання      в)  велика 
швидкість зварювання

61. Деформація, яка повністю зникає після усунення зовнішніх сил називається…?

а)  пластичною       б) залишковою        в) пружною     

   г) місцевою         д) загальною

62. Який хімічний елемент, залишаючись в шві, приводить до появи холодних тріщин в 
сталі ?

а) Фосфор      б) Азот      в)  Водень     г) Вуглець     д) Сірка

63. Куди слід направити зварювальну дугу при прихвачуванні  елементів різної 
товщини? 

а)  на елемент меншої товщини   б)  на елемент більшої товщини

в)  на середину з’єднання     г)  немає значення

64.В залежності від чого вибирають силу струму?

а)  від виду покриття електроду   б) від практичних навичок   в)  від величини діаметру 
електроду

65.Якщо довжина пластин 600мм, як необхідно виконувати зварювання пластин?

а) гіркою        б) від середини до країв         в) каскадом         

 г) зворотно ступеневим способом         д) на прохід

66. Чому дорівнює ширина зони термічного впливу при ручному дуговому зварюванні?

а). 20-25 мм.      б).10-15мм.      в). 8-10мм.      г). 5-6 мм.      д). 1-3 мм

67.При якій товщині металу слід виконувати розробку кромок?

а)  2 – 3 мм     б)  3 – 4 мм.      в) 4 – 6 мм.   г) більше 4 мм.



68.З чого починається вибір режимів зварювання?

а) з розрахунку сили струму    б)  з вибору діаметра електроду     в) з визначення 
товщини металу

69.Температура в катодній зоні дуги приблизно дорівнює

а) 6000 0С;      6)3600 0С;       в)3200 0С.

70. З міркувань охорони праці якою повинна бути максимальна напруга холостого ходу 
для джерел постійного струму? 

а) - 80-90В. б)- 70-80 В;  в) - 60-70 В; г) - 50-60 В; д)- 40-50 В;

71. На якій відстані від краю листа виконують прихватку?

а)  не більше 5 мм     б)  не менше 10 мм.     в)  починаючи з самого краю

г)  15 – 25 мм

72. Чи допускається безпосереднє живлення дути від силової, освітлювальної чи 
контактної мережі?                                             

а) не допускається       б) дозволяється з дозволу електрика     в) допускається при 380 В

г) допускається при 220 В      д) допускається

73. Який випрямляч служить для зварювання в СО2, а також для ручного зварювання 
покритими електродами струмом до 300 А?

а)  ВСЖ-303;  б) ВДГ-302;   ВД-306;    в) -ВДУ-504-1;  г)  ВДУ-305.

74.Вказати марки зварювального дроту із легованої сталі.

а)  Св-.08А, Св.-10ГН       б)  Св-10Г, Св-08ХЗНМФ       в)  Св.-12ГС, Св-08Г2С

г)  Св.-10ГА, Св.-08       д)  Св.-08, Св-08Г2

75. Яке призначення має колектор зварювального перетворювача ПСО 300? Він служить
для...

а) - зняття струму і підводу до затискачів;  б)- створення змінного струму;   

в) - перетворення змінного струму в постійний.  г) - створення магнітного поля;

76. Який хімічний елемент, залишаючись в шві, приводить до появи гарячих тріщин в 
сталі ? 

а) Сірка  б) Вуглець  в)  Азот  г) Фосфор   д) Водень



77. Чи можна проводити електрозварювальні роботи під час дощу і снігопаду, на 
відкритому  майданчику?

а) можливо при низькому струмі. б) можливо під наглядом бригадира

в) заборонено   г) можливо в окремих випадках

78. Хто допускається до виконання електрозварювальних робіт?

а)  зварювальники не молодше 18 років, які пройшли навчання по своїй спеціальності;

б)  зварювальники не молодше 18 років, які пройшли навчання по своїй спеціальності і 
інструктаж з охорони праці;

в)  зварювальники не молодше 18 років, які пройшли   інструктаж з охорони праці;

г) зварювальники не молодше 17 років, які пройшли навчання по своїй спеціальності і 
інструктаж по техніці безпеки.
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