
14.04.2022 

Група: 22 

Предмет: Спецтехнологія 

ТЕМА: Підготовлення робочого місця до виконання ручного дугового 

зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання  

Урок 60 

Тема: Тематичне оцінювання  
Мета: 

 Ознайомлення та вивчення основних понять про зварювання, про матеріали 

необхідні для виконання зварювання, підготовка та організація робочого місця 

зварювальника, види зварювання та історія розвитку. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

Завдання  мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. 

Виберіть правильну відповідь і позначте її в бланку відповідей. 

1. Підсилення шва – це: 

А) найбільша глибина розплавленого основного металу; 

Б) частина металу шва, що виступає над поверхнею зварювальних деталей; 

В) частина зварного шва, де дно зварювальної ванни перетинає поверхню 

основного металу; 

Г) суміш наплавленого і переплавленого металу. 

      2. За типом з’єднання зварні шви поділяються на: 

А) стикові, вертикальні, горизонтальні, нижні; 

Б) стельові, таврові, вертикальні, стикові; 

В) стельові, вертикальні, горизонтальні, нижні; 

Г) стикові, таврові, кутові, внапуск. 

      3. При зварюванні стикових швів з V- подібною підготовкою на скосах 

кромок рух електроду уповільнюють, а в корені шва прискорюють для: 

 А) забезпечення провару і уникнення наскрізного пропалу; 

 Б) покращення якості металу шва; 

 В) зменшення зони термічного впливу; 

 Г) збільшення зони термічного впливу; 

      4. Стикові шви без розчищення кромок двостороннім швом зварюють 

при товщині металу: 

 А) 1-2 мм; 

 Б)  4-8 мм; 

 В) 10-12 мм; 

 Г) 14-16 мм; 

     5. При зварюванні «кутом вперед» ширина шва: 

А) незмінна; 

Б) збільшується; 

В) зменшується; 

Г) відсутня; 

     6. Метал, товщина якого перевищує 15 мм зварюють: 

 А) нитковим швом; 

 Б) багатошаровим швом; 

  



 В) швом «за один прохід»; 

 Г) будь-яким швом; 

      7. Ширина зазору між кромками впливає на: 

А) температуру стовпа дуги; 

Б) горіння дуги; 

В) глибину проплавлення і продуктивність процесу; 

Г) швидкість подачі електроду; 

     8. Позначення стикового однобічного шва зі скосом двох кромок за 

замкнутим контуром; підсилення шва зняте механічною обробкою:  

 А)  

 Б)   

 В)  

 Г)  

     9. Зворотна дуга має: 

А) плюс на металі, мінус на електроді; 

Б) мінус на металі, мінус на електроді; 

В) плюс на електроді, мінус на металі; 

Г) плюс на електроді, плюс на металі 

      10. Позначення зварного шва означає: 

 А) стиковий двобічний шов із криволінійним 

скосом двох кромок, виконаний дуговим 

зварюванням покритими електродами; 

 Б)  кутовий однобічний шов без скосу кромок, монтажний; підсилення шва 

зняте механічною обробкою; 

 В) тавровий невидимий однобічний шов, виконаний дуговим зварюванням у 

вуглекислому газі плавким електродом; 

 Г) стиковий однобічний шов зі скосом двох кромок за замкнутим контуром; 

підсилення шва зняте механічною обробкою  

      11. Дуга прямої полярності має: 

А) плюс на металі, мінус на електроді; 

Б) мінус на металі, мінус на електроді; 

В) плюс на електроді, мінус на металі; 

Г) плюс на електроді, плюс на металі; 

      12. Дуга непрямої дії горить між: 

А) електродом та основним металом; 

Б) двома електродами та основним металом; 

В) двома електродами; 

Г) електродами та стиснена газом; 

      13. Магнітне дуття – це: 

А) відхилення дуги; 

Б) збільшення діаметра дуги; 

В) зменшення діаметра дуги; 

Г) обрив дуги; 
 



       14. Зварювання вертикальних швів способом «зверху –вниз» 

застосовують для: 

 А) зварювання чавунів; 

 Б) кольорових металів; 

 В) тонкостінних конструкцій; 

 Г)  товстостінних конструкцій; 

      15.Основною трудністю при зварюванні кольорових металів є: 

А) утворення тугоплавкої оксидної плівки; 

Б) загартування біля шовної зони; 

В) неможливість зварювання на протягах; 

Г) неможливість зварювання у вертикальному положенні; 

      16. Підготовка кромок для зварювання кольорових металів включає: 

А) протирання водою; 

Б) протирання уайт-спиритом; 

В) механічне очищення та травлення поверхні; 

Г) очищення щіткою по металу; 

      17. Безконтактно збуджує зварювальну дугу: 

А) осцилятор; 

Б) баластний реостат; 

В) генератор; 

Г) перетворювач 

         18. Кут розчищення кромок залежить від: 

А) способу зварювання, хімічного складу й товщини металу; 

Б)  способу зварювання, якості металу та типу електрода; 

В) способу зварювання та типу електрода; 

Г) способу зварювання і якості металу; 

      19. При збільшенні довжини дуги напруга: 

А) не зміниться; 

Б)  зменшиться; 

В)  збільшиться; 

Г) дорівнює нулю; 

       20. Спрощене позначення стикового двобічного шва з двома 

симетричними скосами двох кромок, якщо стандарт вказаний в примітках 

креслення: 

А)   

 Б)   

 В)   

 Г)  

     21. Із збільшенням напруги глибина провару: 

А) зменшиться; 

Б) збільшиться; 

В) залишиться без змін; 

Г) дуга обірветься; 
 



      22. Деформації, які змінюють розміри всього виробу називаються: 

А) місцевими; 

Б) загальними; 

В) частковими; 

Г) повними; 

       23. Урівноваження деформацій при зварюванні – це: 

А) така почерговість накладання швів, коли кожен наступний викликає 

деформацію, зворотну до деформації, одержаної після попереднього шва; 

Б) така почерговість накладання швів, коли кожен наступний викликає 

деформацію, подібну до деформації, одержаної після попереднього шва; 

В) накладання швів, коли кожен наступний викликає деформацію; 

Г) деформації швів однакові; 

        24. Пружна деформація при зварюванні – це: 

А) відновлення зварювальним виробом після процесу зварювання початкових 

розмірів і форми; 

Б) втрата зварювальним виробом після процесу зварювання початкових 

розмірів і форми; 

В) зварювальний виріб змінює розмір і форму; 

Г) у процесі нагрівання змінюється розмір зварювального виробу; 

       25. Пластична деформація при зварюванні – це: 

А) відновлення зварювальним виробом після процесу зварювання початкових 

розмірів і форми; 

 Б) втрата зварювальним виробом після процесу зварювання початкових 

розмірів і форми; 

 В) зварювальний виріб не змінює розмір і форму; 

 Г) у процесі нагрівання змінюється розмір зварювального виробу; 

 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал. Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

 Виконане завдання (фото) надіслати на пошту mTanatko@ukr.net, або в 

будь-який месенджер за тел. 0636301259 обов’язково вказати ПІП учня та № 

групи 
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