
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


