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Група: 32 

Предмет: Спецтехнологія 

ТЕМА: Брати участь у прийманні й здаванні зміни. Забезпечити 

збереження, правильну експлуатацію електрозварювального устаткування 

та раціональне використання зварювальних матеріалів. 

Урок 22 

Тема: Сполучні муфти та з’єднувачі. 

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення основних відомостей про приймання й здавання 

зміни, забезпечення  збереження, правильну експлуатацію електрозварювального 

устаткування та раціональне використання зварювальних матеріалів. 

  Вивчити послідовність підготовчих робіт 

 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 
ХІД УРОКУ 

1.     Плавкі електроди виготовляють з: 

a) вольфраму та його сплавів; 

b) сталі, чавуну, міді, алюмінію. 

2.     Зварювальний випрямляч-це: 

a) пристрій, призначений для перетворення змінного струму в постійний; 

b) пристрій, призначений для перетворення високої напруги електричної 

мережі в низьку напругу вторинного електрокола. 

3.     При збільшенні сили зварювального струму глибина провару- 

a) зменшується; 

b) збільшується. 

4.     Стикове зварне з'єднання - 

a) з'єднання, в якому складові його елементи розташовані в одній площині 

або на одній поверхні; 

b) з'єднання, в якому зварювальні елементи розташовані паралельно та 

перекривають один одного. 

5.    Сутність зварювання плавленням полягає в тому, що- 

a) метал по краях зварюваних частин оплавляється під дією джерела 

живлення нагрівання, оплавлені поверхні змочуються та покриваються 

розплавленим металом; 

b) в безперервному або перервному пластичному деформуванні металу по 

кромках зварюваних частин. 

6.     Зварювальний автомат-це: 

a) апарат, який пересувається вручну, механізована лише подача 

зварювального дроту; 

b) апарат, в якому подача зварювального дроту в дугу та пересування 

зварювальної дуги по виробу механізовані. 

7.     Таврове зєднання-це: 



a) зварне з'єднання двох елементів, розташованих під прямим кутом і 

зварених в місці примикання їх країв; 

b) з'єднання, в якому до бокової поверхні одного елемента примикають під 

кутом та приварений торцем другий елемент. 

8.     Зварювальний пост-це: 

a) робоче місце зварника, обладнане всім необхідним для виконання 

зварювальних робіт; 

b) набір інструментів та приналежностей для зварювання. 

9.     Сталевий покритий електрод для ручного дугового зварювання з 

тонким покриттям має товщину покриття залежно від відношення 

діаметра електрода до діаметра стального стрижня: 

a) D/ḏ ≤1,2    

b) 1.45 <D/ḏ ≤1,8 

10.     Випрямлянням- 

a) усувають деформацію прокатної сталі; 

b) переносять розміри деталі в натуральну величину з креслення на метал. 

11.     Нормальною вважають довжину дуги, що дорівнює: 

a) 1,5-2 діаметра стрижня електрода; 

b) 0,5-1,1 діаметра стрижня електрода 

12.     До основних показників режиму зварювання відносять: 

a) діаметр електрода; 

b) температуру попереднього нагрівання 

13.     Додатковими показниками режиму зварювання є- 

a) сила зварювального струму; 

b) рід та полярність струму 

14.     Трансформатори за родом струму є джерелами живлення- 

a) постійного струму; 

b) змінного струму. 

15.     Присадний метал-це: 

a) метал, що підлягає зварюванню з’єднувальних частин; 

b) метал, призначений для введення в зварювальну ванну в доповнення до 

розплавленого основного металу 

16.     Валик-це: 

a) метал, наплавлений та переплавлений за один прохід; 

b) зварний шов, що утворився з декілька шарів. 

17.        При прямій полярності: 

a) клему (+) під’єднують до вироба; 

b) клему (+) під’єднують до електрода 

18.     При збільшенні напруги ширина зварного шва: 

a) збільшується; 

b) меншується. 

19.     В кінці зварного шва: 

a) не можна одразу обривати дугу; 



b) можна одразу обривати дугу. 

20.    Електроофтальмія – це: 

a) запалення рогівки ока; 

b) просочування шкіри частинками металу; 
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