
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).100 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.


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

