
Тема:  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗВАРЮВАННЯ,

 ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ І ШВІВ  

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ПІДТЕМА  № А

1.  Які ви знаєте способи з'єднання деталей?

2.  Фізична суть зварювання?

3.  Які основні напрямки застосування зварювання?

4.  Переваги зварювальних з'єднань перед іншими видами з'єднань?

5.  На які групи класифікується сучасне зварювання?

6.  В чому полягає суть зварювання плавленням?

7.  Як відбувається зварювання тиском?

8.  Перелічіть види зварювання плавленням і тиском.

9.   Що таке вид, спосіб, метод зварювання?

І0. .Як поділяється зварювання за фізичними властивостями? 

11. Як класифікуються види дугового зварювання? 

12.Основні види зварювання плавленням, їх коротка характеристика.

 ІЗ. Основні види зварювання тиском, їх коротка характеристика

14. Які види зварювання відносяться до:

     термічного класу? механічного класу? термомеханічного класу? 

ПІДТЕМА  №  Б

КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ

1.   Що називається зварним з’єднанням?

2.   Назвіть основні типи зварних з’єднань. 

3.   Яке зварне з’єднання називається стиковим? Його переваги і недоліки?

4.   Яке зварне з’єднання зварюється внапусток ? Його переваги і недоліки

5.   Яке зварне з’єднання називається кутовим? 

6. Яке зварне з’єднання називається тавровим? Коли використовують прорізні 

з’єднання ?



КЛАСИФІКАЦІЯ ЗВАРНИХ ШВІВ

8.   Що таке зварний шов ?

9.   Як класифікують шви зварних з’єднань ?

- відносно напрямку навантаження ?................................................................

- за розташуванням в просторі ?.......................................................................

- за зовнішньою формою ?...............................................................................

- за шириною ?..................................................................................................

- за кількістю шарів або проходів ?..................................................................

- за довжиною ( протяжністю) ?.......................................................................

-  за типом з'єднань ?.........................................................................................

-  за характером виконання ?...........................................................................

-  за напрямком ?................................................................................................

- за втриманням зварної ванни ?...................................................................

КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗВАРНИХ ШВІВ І З'ЄДНАНЬ

10.  Які елементи геометричної форми підготовки кромок зварного з’єднання  ви 

знаєте?

11. Які елементи геометричної форми шва ви знаєте?

12.   Що таке корінь шва? Яке значення має його проплавлення ?

13.   Що називається зварювальною ванною?

14. Який шов називається підварочним ? У яких випадках його використовують?

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ШВІВ ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ НА КРЕСЛЕННІ

15.  Як умовно зображують видимі зварні шви, а як невидимі?

16.   За допомогою чого показують на кресленні місцезнаходження зварного шва ?

17. У яких випадках умовні позначення зварних швів наносять над поличкою лінії-

виноски, а в яких під поличкою?

18. Які відомості включають до складу умовного позначення зварного шва? 

 19.  Яку умовність застосовують для позначення на кресленні декількох однакових 

зварних з’єднань?
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