
Тема: ЕЛЕКТРОДИ. ТЕХНОЛОГІЯ РУЧНОГО ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ
І НАПЛАВЛЕННЯ ПОКРИТИМИ ЕЛЕКТРОДАМИ.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ДРІТ

1 . На які групи поділяються електродні матеріали за способом плавлення?

2. Які неплавкі електроди вам відомо?

3.  Скільки марок дроту передбачено стандартом?

4.  Які існують види зварювального дроту за хімічним станом? Наведіть приклад.

5.  Якого діаметру виготовляють зварювальний дріт?

6.  Яку марку дроту використовують для зварювання відповідальних конструкцій?

7.  Яку марку дроту використовують для зварювання в середовищі СО2 ?

8.  Які шкідливі домішки входять до хімічного складу дроту, їх допустимий вміст?

9.  Для яких видів зварювання випускають стальний зварювальний дріт?

10.  Який діаметр зварювального дроту використовують для напівавтоматичного 

зварювання?

11.  Який діаметр зварювального дроту використовують для ручного дугового 

зварювання?

12.  Який  діаметр  зварювального  дроту  використовують  для   автоматичного 

зварювання під флюсом?

13.  Який діаметр зварювального дроту використовують для наплавлення?

14.  У якому вигляді постачається зварювальний дріт?

15.  Для зварювання яких металів використовують зварювальний дріт?

16.  Яке призначення зварювального дроту?

17.   Що означають букви і цифри в позначенні марки дроту?

18. Чим очищують забруднений дріт перед використовуванням?

ЕЛЕКТРОДНЕ ПОКРИТТЯ

19. Що представляє собою покритий електрод?

2 0. Яке призначення має стержень покритого електроду?

2 1 . Яким технологічним вимогам повинні відповідати покриті електроди?

22.  Яка температура плавлення обмазки електродів?



23.  Якої якості повинно бути покриття електроду?

24.  Як наносять тонке покриття на стержень, область застосування?

25.  Як наносять товсте покриття на стержень, область застосування?

26.  Які основні функції виконує обмазка якісних електродів?

27.  Завдяки яким властивостям якісних обмазок електродів досягаються високі 

механічні властивості та інші властивості зварювальних виробів?

28.  Завдяки яких елементів обмазки утворюється шлак, його призначення?

29.  Які газо утворюючі елементи вводять в електродну обмазку, їх призначення?

30. Як протікає  відтискання  навколишнього  повітря  від розплавленої ванни? 

31.  Які стабілізуючі елементи вводять в електродну обмазку, їх призначення?

32.  Які розкислюючі елементи вводять в електродну обмазку, їх призначення?

33.  Що являється зв'язуючим компонентом обмазки, його призначення?

34.  Які існують види покриття, якою буквою позначаються?

35.  В чому полягають переваги і недоліки кислого покриття перед іншими?

36.  В чому полягають переваги і недоліки основного покриття?

37.  Які марки електродів мають основне покриття?

38.  Чим відрізняються органічні (целюлозне) покриття від інших?

39.  Які марки електродів мають целюлозне покриття?

40.  В чому особливість рутилового покриття?

41. Які марки електродів мають рутилові покриття?

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОКРИТИХ ЕЛЕКТРОДІВ

42.  Як поділяються покриті електроди за призначенням?

43.  Як позначається і на що вказує тип електрода?

44.  Чим відрізняються електроди Е 46 від Е46А?

45.  Чим відрізняються електроди Е 46 від Е60?

46.  Що таке марка електрода?

47.  Як класифікуються покриті електроди за товщиною шару покриття?

48.  Як класифікують покриті електроди за зварюванням в різних просторових 

положеннях?

49. Як класифікують покриті електроди за полярністю?



ТЕХНІКА ВИКОНАННІ ШВІВ.

50.  Способи збудження зварювальної дуги?

51.  Які основні рухи виконують електродом в процесі зварювання?

52.  Для чого виконують поперечні коливальні рухи електродом?

53.  Види коливальних рухів , їх призначення?

54.  Напрямок зварювання і нахил електроду під час зварювання? 

НАПЛАВЛЕННЯ ВАЛИКІВ І ЗАПОВНЕННЯ ШВА ПО ДОВЖИНІ І 

ПЕРЕРІЗУ.

55. Що називається наплавкою, її суть?

56. Якими електродами виконують наплавлення?

57. Як поділяються шви за способом заповнення кромок?

58. Який шов називається багатошаровим, який багато прохідним?

59. Якої товщини повинен бути шар наплавленого металу?

60. Скільки шарів слід накласти при зварюванні листів в стик товщиною 12мм?

61. Технологія багатошарового наплавлення.

62. Як зварюють шви різної довжини і товщини?

63. Як слід заварювати кратер по закінченню зварювання?  

ВИБІР РЕЖИМУ ЗВАРЮВАННЯ

64.  Що розуміють під режимом зварювання, його основні параметри?

65.  Як вибрати діаметр електроду необхідного для зварювання?

66.  Яким діаметром електроду зварюють стельові шви?

67.  Як вибрати силу струму для електродів діаметром 4-6мм.?

68.  Як вибрати силу струму для електродів діаметром менше 4мм, і більше 6мм.?

69.  На   скільки   відсотків   необхідно   зменшити   струм   при   зварюванні   у 

вертикальному і горизонтальному положенні шва?

70.  На скільки відсотків необхідно зменшити струм при зварюванні стельового шва 

порівняно з нижнім?

ЗВАРЮВАННЯ КУТОВИХ І СТИКОВИХ  ШВІВ

71.  Технологія зварювання стикових з'єднань з відбортованою кромкою.



72.  Технологія зварювання стикових з'єднань без скосу кромок.

73.  Технологія зварювання стикових з'єднань з скосом кромок.

74.  Техніка виконання одношарового шва при з'єднанні пластин з розробкою 

кромок.

75.  Який оптимальний кут розкриття кромок ?

76.  Техніка  виконання   багатошарового   шва  при   з'єднанні   пластин   з  „X" 

подібною розробкою кромок.

77. Яке положення найбільш зручніше для виконання кутових швів?

ЗВАРЮВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ І СТЕЛЬОВИХ 

ШВІВ

78.  Технологія зварювання вертикального шва знизу в вверх.

79.  Технологія зварювання вертикального шва зверху вниз.

80.  Технологія зварювання горизонтального шва.

81.  Якої довжини має бути дуга при стельовому зварюванні?

82.  Коли виконують стельові шви? 
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