
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 


