
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;


