
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? 

 


	КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

