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Тема: «Якість зварювальних робіт. Зварні дефекти. Контроль якості» 

1. Як поділяють зварні дефекти за розташуванням у просторі?  

А) Компактні, протяжні; 

Б) Внутрішні, зовнішні; 

В) Дрібні, середні, великі; 

Г) Внутрішні, зовнішні, наскрізні. 

2. Як поділяють зварні шви за формою, гостротою? 

А) Компактні, протяжні; 

Б) Внутрішні, зовнішні; 

В) Дрібні, середні, великі; 

Г) Одиничні, групові. 

3. Які розрізняють дефекти зварних швів за величиною? 

А) Компактні, протяжні; 

Б) Внутрішні, зовнішні; 

В) Одиничні, групові; 

Г) Дрібні, середні, великі. 

4. Які розрізняють дефекти зварних швів за масовістю? 

А) Компактні, протяжні; 

Б) Внутрішні, зовнішні; 

В) Одиничні, групові; 

Г) Дрібні, середні, великі. 

5. Які із дефектів відносять до зовнішніх? 

А) Підрізи, не провари, пропали та пори;   

Б) Напливи, не провари, пропали, свищі; 

В) Підрізи, пропали, свищі, кратери; 

Г) Пропали, свищі, підрізи, не провари. 

6. Які із дефектів відносяться до внутрішніх? 

А) Тріщини, не провари, підрізи, шлакові включення; 

Б) Тріщини, не провари, пори, шлакові включення; 
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В) Тріщини, не провари, свищі, шлакові включення; 

Г)  Тріщини, не провари, напливи, шлакові включення. 

7. Як називається місцеве зменшення товщини основного металу у вигляді канавок, 

які розташовуються вздовж межі зварного шва? 

А) Наплив; 

Б) Пропал; 

В) Підріз; 

Г) Кратер. 

8. Як називаються дефекти зварювання, які проявляються витіканням металу 

зварної ванни через отвір у шві з утворенням у ньому порожнини? 

А) Напливи; 

Б) Пропали; 

В) Підрізи; 

Г) Кратери. 

9. Як називається дефект зварного з’єднання, який утворюється при натіканні 

металу шва на основний метал,  але з ним не сплавляється? 

А) Наплив; 

Б) Пропал; 

В) Підріз ; 

Г) Кратер. 

10. Як називається дефект зварного шва у вигляді заглиблення, яке залишається в 

місцях обриву дуги? 

А) Наплив; 

Б) Пропал; 

В) Підріз; 

Г) Кратер. 

11. Як називають дефекти зварних швів, макроскопічні та мікроскопічні 

руйнування, порожнини, які утворилися з дуже малим початковим розкриттям? 

А) Тріщини; 

Б) Свищі; 
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В) Не провари; 

Г) Пори. 

12. Як називають дефекти у вигляді порожнин у зварних швах, які виходять на їх 

поверхню? 

А) Тріщини; 

Б) Свищі; 

В) Не провари; 

Г) Пори. 

13. Як називаються порожнини в металі шва, заповнені газами?  

А) Тріщини; 

Б) Свищі; 

В) Не провари; 

Г) Пори. 

14. Як називають ділянку зварного з’єднання, де відсутнє плавлення між зварними 

ділянками? 

А) Тріщини; 

Б) Свищі; 

В) Не провари; 

Г) Пори. 

15. Який із елементів не підвищує стійкість зварних швів проти утворення гарячих 

тріщин? 

А) Марганець; 

Б) Хром; 

В) Частково кисень; 

Г) Кремній. 

16. У яких швах найчастіше утворюються підрізи? 

А) Стикових; 

Б) Кутових; 

В) Лобових; 

Г) Напусткових. 
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17. Що з перерахованих причин не утворює пропал? 

А) Велика сила зварного струму; 

Б) Велика напруга дуги; 

В)  Збільшена ширина зазору між зварними кромками; 

Г) Не щільне прилягання підкладної стрічки. 

18. При падінні з якої висоти на металеву плоску поверхню не повинно руйнуватися 

покриття електрода товщиною до 4 мм.? 

А) 0,25 мм.; 

Б) 0,5 мм.; 

В) 1 мм. ; 

Г) 1,5 мм. 

19. Яке максимально допущене пошкодження покриття електрода ? 

А) 5%; 

Б) 10%; 

В) 15%; 

Г) 20%. 

20. При якій вологості флюсу його необхідно просушувати? 

А) Понад 0,01%; 

Б) Понад 0,1%; 

В) Понад  1%; 

Г) Понад 10%. 

21. При зварюванні сталей якої товщини необхідно перевіряти поверхні прихваток 

на наявність тріщин? 

А) Понад 12 мм.; 

Б) Понад 20 мм.; 

В) Понад  30 мм.; 

Г) Понад  40 мм. 

22. Який із гідравлічних методів випробування проводиться тільки у випадку, коли є 

можливість вільного доступу до зварних з’єднань з обох боків? 

А) Випробування гідравлічним тиском; 
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Б) Випробування коливанням води; 

В) Випробування поливанням водою; 

Г) Пневматичне випробування. 

23. Який тиск використовують поливаючи струменем води з брансбойда зварні шви? 

А) 0,01 МПА; 

Б) 0,1 МПА; 

В) 0,01-0,1 кПа; 

Г) 1 кПа. 

24. Який із пневматичних методів проводять наповнення системи повітрям і 

обдуванням струменем стисненого повітря? 

А) Випробування стисненим повітрям; 

Б) Випробування обдувом; 

В) Випробування пневмогідравлічним методом; 

Г) Випробування вакуумуванням. 

25.  Який із пневматичних методів проводять для контролю  герметичності зварних 

з’єднань листових крупногабаритних конструкцій (резервуарів, корпусів суден)? 

А) Випробування стисненим повітрям; 

Б) Випробування обдувом; 

В) Випробування пневмогідравлічним методом; 

Г) Випробування вакуумуванням. 

26.  Який із пневматичних методів проводять шляхом занурення посудини в 

індикаторну рідину і подачі контрольного газу? 

А) Випробування стисненим повітрям; 

Б) Випробування обдувом; 

В) Випробування пневмогідравлічним методом; 

Г) Випробування вакуумуванням. 

27. При якому способі випробування ділянку шва покривають піноутворюючою 

сумішшю, після чого накладають камеру до поверхні виробу і вмикають насос. Якщо в 

шві є не щільності, то повітря проникає через камеру і утворює бульбашки? 

А) Випробування системи повітрям; 
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Б) Випробування обдувом; 

В) Випробування пневмогідравлічним методом; 

Г) Випробування вакуумуванням. 

28. Чому може дорівнювати перепад тиску в вакуумній камері? 

А) 0,01-0,08 МПА; 

Б) 0,02-0,09 МПА; 

В) 0,03-0,1 МПА; 

Г) 0,04-0,11 МПА. 

29. Через який час протирають гас після його нанесення при випробуванні зварних 

швів гасом? 

А) 5-10 хв.; 

Б) 10-15 хв.; 

В) 15-20 хв.; 

Г) 20-25 хв. 

30. Який із перерахованих газів використовується при галоїдному контролі 

способом щупа? 

А) Ацетилен; 

Б) Кисень; 

В) Ксенон; 

Г) Фреон; 

31. Як називають магнітне поле над дефектом? 

А) Магнітне поле; 

Б) Магнітний потік; 

В) Поле розсіювання; 

Г) Поле шва. 

32. Який із ультразвукових методів здійснюється шляхом введення у виріб 

імпульсного ультразвуку і прийому відображеного від дефекта ехо-сигналу? 

А) Ультразвукова дефектоскопія; 

Б) Тіньовий метод; 

В) Ехо-імпульсний метод; 
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Г) Дзеркально тіньовий метод. 

33. При якому ультразвуковому методі шукачі розташовують на протилежних 

поверхнях виробу і ультразвук проходить від випромінювача до приймача через 

контрольований переріз? 

А) Ультразвукова дефектоскопія; 

Б) Тіньовий метод; 

В) Ехо-імпульсний метод; 

Г) Дзеркально тіньовий метод. 

34. Який із методів ґрунтується на різному поглинанні рентгенівського чи гама 

випромінювання ділянками металу з дефектами чи без них? 

А) Магнітний; 

Б) Ультразвуковий; 

В) Радіаційний; 

Г) Руйнівний; 

35. Який із руйнівних методів контролю здійснюється шляхом поступового 

збільшення навантаження навіть до повного його руйнування? 

А) Статичний; 

Б) Динамічний; 

В) Випробування на втому; 

Г) Випробування на міцність. 

36. Який з перерахованих методів контролю призначений для труб малого діаметру 

з повздовжніми та поперечними швами? 

А) Випробування на розтяг; 

Б) Випробування на зминання; 

В) Випробування на згин; 

Г) Випробування на зріз. 

37. За яким із методів твердість вимірюють за глибиною проникнення алмазного 

конуса або сталевого шарика у випробуваний металевий зразок? 

А) Брінелля; 

Б) Віккерса; 

В) Роквелла; 



9 
 

Г) Патона. 

38. Який із видів корозії проходить через утворення гальванічних пар і протікання 

електричного струму внаслідок взаємодії металу з електрично-провідним 

середовищем? 

А) Хімічна корозія; 

Б) Газова корозія; 

В) Міжкристалічна корозія; 

Г) Електрохімічна корозія. 

39. Якою повинна бути товщина мікрошліфа при мікроаналізі? 

А) 5-15 мм.; 

Б) 10-15 мм.; 

В) 15-20 мм.; 

Г) 20-25 мм. 

40. При якому із руйнівних методів контролю зусилля зростає миттєво і діє майже 

миттєво ? 

А) Статичному; 

Б) Динамічному; 

В) Випробуванні  на згин; 

Г) Випробуванні на розтяг. 

Тема «Основи технічного нормування зварювальних робіт» 

1. Що не входить до нормування часу зварювання? 

А) Основний час; 

Б) Підготовчо-заключний час; 

В) Додатковий час; 

Г) Допоміжний час. 

2. Який із часів нормування зварювання включає в себе час горіння дуги або час 

плавлення електрода при зварюванні 1м шва? 

А) Основний; 

Б) Підготовчо-заключний; 

В) Допоміжний; 

Г) Час на обслуговування робочого місця, відпочинок і особисті потреби. 

3. Який із часів нормування зварювання включає в себе отримання завдань, 

інструктаж, вибір режиму зварювання, встановлення балонів, підготовку джерела 

живлення та здачу готової продукції? 
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А) Основний; 

Б) Підготовчо-заключний; 

В) Допоміжний; 

Г) Час на обслуговування робочого місця, відпочинок і особисті потреби. 

4. Який із норм часу складається з часу на встановлення деталі, поворот її в процесі 

зварювання, регулювання струму, розігрівання кромок, переходу з одного місця на 

інше, огляду шва, очищення кромок і шва, клеймування і прибирання виробу? 

А) Основний; 

Б) Підготовчо-заключний; 

В) Допоміжний; 

Г) Час на обслуговування робочого місця, відпочинок і особисті потреби. 

5. Який з перерахованих норм часу включає в себе прибирання робочого місця і 

устаткування? 

А) основний; 

Б) підготовчо-заключний; 

В) допоміжний; 

Г) час на обслуговування робочого місця, відпочинок і особисті потреби. 

6. Скільки відсотків від основного часу становить підготовчо-заключний, 

допоміжний час та час на обслуговування робочого місця і відпочинок при дуговому 

зварюванні? 

А) 10-30%; 

Б) 20-40%; 

В) 30-50%; 

Г) 40-60%. 

7. Який об’єм зварювального металу визначають за формулою V=F·l, де F-площа 

поперечного перерізу шва, см2; l-довжина шва, см? 

А) Об’єм металу шва; 

Б) Об’єм наплавленого металу; 

В) Об’єм присаджувального металу; 

Г) Об’єм деталі. 

8. Що називають коефіцієнтом наплавлення? 

А) Кількість металу наплавленого протягом 1 години горіння дуги за одиницю сили 

струму; 

Б) Кількість металу, наплавленого протягом згоряння одного електрода за одиницю 

сили струму; 

В) Кількість переплавленого металу протягом 1 години горіння дуги за одиницю сили 

струму; 

Г) Кількість переплавленого металу протягом згоряння одного електрода за одиницю 

сили струму. 
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9. Який із часів нормування  визначається за формулою 𝑡зв =
𝑄н

𝐼зв∙𝛼н
 , де Qн – маса 

наплавленого металу, г; Iзв - сила зварювального струму, А; αн - коефіцієнт 

наплавлення? 

А) Основний; 

Б) Підготовчо-заключний; 

В) Допоміжний; 

Г) Час на обслуговування робочого місця, відпочинок і особисті потреби. 

10.  Який із електродів має найменший коефіцієнт наплавлення? 

А) УОНИ-13/45; 

Б) ОММ-5; 

В) АНО-1; 

Г) АНО-11. 

11.  Який із електродів має найбільший коефіцієнт наплавлення? 

А) УОНИ-13/45; 

Б) ОММ-5; 

В) АНО-1; 

Г) АНО-11. 

12.  Скільки становлять витрати електроенергії на 1 кг наплавленого металу при 

зварюванні на змінному струмі? 

А) 2-3 кВт·год; 

Б) 3-4 кВт·год; 

В) 4-6 кВт·год; 

Г) 5-7 кВт·год. 

13.  Скільки становлять витрати електроенергії на 1 кг наплавленого металу при 

зварюванні на постійному струмі? 

А) 2-3 кВт·год; 

Б) 3-4 кВт·год; 

В) 4-6 кВт·год; 

Г) 5-7 кВт·год. 

14. Чому дорівнює коефіцієнт наплавлення при автоматичному і 

напівавтоматичному зварюванні? 

А) 10-17 г/А·год; 

Б) 11-18 г/А·год; 

В) 12-19 г/А·год; 

Г) 13-20 г/А·год. 

15. Скільки становлять витрати дроту (Qдр) при автоматичному зварюванні?  (Q – 

маса наплавленого металу)? 

А) Qдр≈0,9Q; 

Б) Qдр≈Q; 

В) Qдр≈1,1Q; 

Г) Qдр≈1,2Q. 
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16. Скільки відсотків основного часу при автоматичному зварюванні становить 

підготовчо-заключний і допоміжний час на обслуговування робочого місця і 

відпочинок? 

А) 10-11%; 

Б) 10-12 %; 

В) 10-13 %; 

Г) 10-14%. 

17. Чому дорівнює коефіцієнт (К), який ураховує допоміжний час на технічне 

обслуговування і перерви на відпочинок при ручному дуговому зварюванні у формулі  

𝑡н =
60𝑄н

𝐼зв∙𝛼н
∙ 𝐾? 

А) К=0,5; 

Б) К=1; 

В) К=1,5; 

Г) К=2. 

18.  Скільки кілограмів становлять витрати дроту для утворення 1 кг наплавленого 

металу при наплавленні порошковим дротом відкритою дугою при коефіцієнті 

наплавлення 13-16 г/А·год? 

А) 1,2-1,42 кг; 

Б) 1,25-1,42 кг; 

В) 1,3-1,42 кг; 

Г) 1,35-1,42 кг. 

19.  Визначте витрати електроенергії при наплавленні 0,5 кг металу при зварюванні 

на змінному струмі? 

А) 1-1,5 кВт·год; 

Б) 1,5-2 кВт·год; 

В) 2-3 кВт·год; 

Г) 2,5-3,5 кВт·год. 

20.  Визначте основний час при наплавленні 1 кг металу при силі струму 50 А 

електродом марки АНО-1. 

А) 1,1 год; 

Б) 1,2 год; 

В) 1,3 год; 

Г) 1,4 год. 

 

Тема «Охорона праці при зварюванні та різанні» 

1. Яка мінімальна сила струму, що проходить через організм людини, може 

призвести до смерті? 

А) 0,0002 А; 

Б) 0,002А; 

В) 0,02 А; 

Г) 0,2 А. 
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2. На якій відстані діють промені електричної дуги на органи зору людини? 

А) До 1 м; 

Б) До 2 м; 

В) До 5 м; 

Г) До 10 м. 

3. Скільки становить мінімальний розрахунковий опір людини? 

А) 10 Ом; 

Б) 100 Ом; 

В) 1000Ом; 

Г) 10000 Ом. 

4. До якої напруги холостого ходу обмежуються електрозварювальні установки 

при зварюванні в особливо-небезпечних умовах? 

А) 12 В з витримкою не більше 0,5 с; 

Б) 14 В з витримкою не більше 0,5 с; 

В) 16 В з витримкою не більше 0,5 с; 

Г) 18 В з витримкою не більше 0,5 с. 

5. При зварюванні в особливо небезпечних умовах виділяють допоміжного 

робітника, який знаходиться поза ємкістю для спостереження за безпекою роботи 

зварника. Зварнику видають пояс з шнурком, інший кінець якого повинний бути в 

допоміжного зварника. Якої довжини має бути шнурок? 

А) Не менше 1 м; 

Б) Не менше 2 м; 

В) Не менше 3 м; 

Г) Не менше 4 м. 

6. На скільки класів поділяються світлофільтри серії  С? 

А)11; 

Б) 12; 

В) 13; 

Г) 14. 

7. Які із станів фільтрів, що знаходяться в щитках з автоматичним затемненням не 

відносяться до робочих? 

А) Початковий; 

Б) Відкритий; 

В) Закритий; 

Г) Проміжний. 

8. Чим промивають очі при ураженні світловою радіацією? 

А) Водою; 

Б) Слабким розчином борної кислоти; 

В) Слабким розчином питної соди; 

Г) Слабким розчином розбавленого крохмалю. 

9. Якої ширини повинні бути риштування і підмостки для зварювання на висоті? 

А) Не менше 0,5 м; 



14 
 

Б) Не менше 1 м; 

В) Не менше 1,5 м; 

Г) Не менше 2м. 

10.  При якій мінімальній  температурі заборонено проводити зварювальні роботи? 

А) -40 °С; 

Б) -35 °С; 

В) -30 °С; 

Г) -25 °С. 

11.  Протягом якого часу зварник має право для обігріву під час зварювання при 

температурі від -20 до -25°С? 

А) 5 хвилин через кожну годину роботи; 

Б) 10 хвилин через кожну годину роботи; 

В) 15 хвилин через кожну годину роботи; 

Г) 20 хвилин через кожну годину роботи. 

12.  З якого віку, згідно з діючим Положенням зварники допускаються до робіт? 

А) 16 років; 

Б) 18 років; 

В) 20 років; 

Г) 21 року. 

13.  Як часто зварники проходять повторний інструктаж? 

А) Щомісяця; 

Б) Поквартально; 

В) Раз у пів року; 

Г) Раз у рік. 

14.  До яких зварювальних робіт не допускаються жінки? 

А) На висоті; 

Б) В замкнутих приміщеннях; 

В) На висоті і в замкнутих приміщеннях; 

Г) ) На висоті, в замкнутих приміщеннях і при зварюванні кольорових металів. 

15.  При якому вітрові не дозволяють виконувати зварювальні роботи на висоті? 

А) Понад 5 балів; 

Б) Понад 6 балів; 

В) Понад 7 балів;  

Г) Понад 8 балів. 

16.  При якому виді зварювання під час отруєння виникає  солодкий смак у роті та 

головокружіння? 

А) Зварюванні і різанні марганцевих сталей; 

Б) Зварюванні під флюсом  ОСЦ-45; 

В) Зварюванні у вуглекислому газі; 

Г) Зварюванні свинцю. 

17.  На якій відстані від зварювальної дуги встановлюють повітряно-приймальні 

сопла? 
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А) 20-40 см; 

Б) 30-50 см; 

В) 40-60 см; 

Г) 50-70 см. 

18.  Яка товщина захисного скла,  яке захищає світлофільтр від пошкодження? 

А) 0,5 мм; 

Б) 1,5 мм; 

В) 2,5 мм; 

Г) 3,5 мм. 

19.  Який вид травматизму у зварника може викликати електроофтальмію?  

А) Ураження електричним струмом; 

Б) Дія променевої енергії дуги; 

В) Дія токсичних речовин; 

Г) Теплові опіки. 

20.  У скільки разів світлофільтр повинний послаблювати дію дуги? 

А) 100-1000; 

Б) 100-10000; 

В) 100-100000; 

Г) 100-1000000. 

 

Тема «деформації та напруги при зварюванні» 

1. Які напруги викликані не рівномірним розподілом температури при зварюванні? 

А) теплові напруги; 

Б) термічні напруги; 

В) структурні напруги; 

Г) тимчасові. 

2. Які напруги виникають при нагрівання металу вище критичних напруг 

А) теплові; 

Б) структурні; 

В) тимчасові; 

Г) залишкові. 

3. Які з запропонованих напруг і деформацій існують у конструкції в певний 

момент часу і зникають після охолодження виробу? 

А) тимчасові; 

Б) моментальні; 
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В) залишкові; 

Г) зникаючі. 

4. Які напруги та деформації залишаються в конструкції після зникнення причини, 

яка їх викликала? 

А) тимчасові; 

Б) моментальні; 

В) залишкові; 

Г) зникаючі. 

5. Напруги якого виду діють у межах зерен металу? 

А) першого; 

Б) другого; 

В) третього; 

Г) четвертого. 

6. Напруги якого виду діють у межах кристалічної решітки металу? 

А) першого; 

Б) другого; 

В) третього; 

Г) четвертого. 

7. Напруги якого виду діють у крупних об’ємах виробу? 

А) першого; 

Б) другого; 

В) третього; 

Г) четвертого. 

8. Які напруги виникають при зварюванні виробів, що знаходяться в жорстко 

закріпленому стані? 

А) розтягуючи; 

Б) стискаючі; 

В) реактивні; 

Г) залишкові. 
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9. Коли виникають залишкові напруги? 

А) якщо зварювальний виріб після процесу зварювання відновлює початкові розміри і 

форму; 

Б) якщо зварювальний виріб після процесу зварювання не відновлює початкові 

розміри і форму; 

В) завдяки місцевим пластичним деформаціям які залишаються після зварювання;  

Г) якщо напруги перевищують границю міцності металу. 

10.  Коли виникає пружинна деформація? 

А) коли зварювальний виріб після процесу зварювання відновлює початкові розміри і 

форму; 

Б) коли зварювальний виріб після процесу зварювання не відновлює початкові розміри 

і форму; 

В) завдяки місцевим пластичним деформаціям які залишаються після зварювання;  

Г) якщо напруги перевищують границю міцності металу. 

11.  Коли виникає пластична деформація? 

А) коли зварювальний виріб після процесу зварювання відновлює початкові розміри і 

форму; 

Б) коли зварювальний виріб після процесу зварювання не відновлює початкові розміри 

і форму; 

В) завдяки місцевим пластичним деформаціям які залишаються після зварювання; 

Г) якщо напруги перевищують границю міцності металу. 

12.  Коли у межах шва виникають тріщини? 

А) коли зварювальний виріб після процесу зварювання відновлює початкові розміри і 

форму; 

Б) коли зварювальний виріб після процесу зварювання не відновлює початкові розміри 

і форму; 

В) завдяки місцевим пластичним деформаціям які залишаються після зварювання;  

Г) якщо напруги перевищують границю міцності металу. 

13.  Що з перерахованого виникає при зварюванні легованих і високо-вуглецевих 

сталей? 

А) нерівномірне нагрівання металу; 
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Б) ливарна усадка розплавленого металу; 

В) структурні перетворення; 

Г) перехолодження металу. 

14.  Що з перерахованого називають зменшенням об’єму металу при його 

охолодженні? 

А) нерівномірне нагрівання металу; 

Б) ливарна усадка розплавленого металу; 

В) структурні перетворення; 

Г) перехолодження металу. 

15.  Який із способів зменшення напруг забезпечує більш рівномірне нагрівання 

металу, при якому зменшується величина деформації? 

А) попередній та супровідний підігрів; 

Б) зворотньоступінчастий порядок накладання швів; 

В) урівноваження деформацій; 

Г) зворотні тріщини. 

16.  Який із способів зменшення напруги проводять почерговим накладанням швів 

так, щоб кожен наступний викликав деформацію, зворотну до деформації, 

одержаної після попереднього шва? 

А) попередній та супровідний підігрів; 

Б) зворотньоступінчастий порядок накладання швів; 

В) урівноваження деформацій; 

Г) зворотні тріщини. 

17.  При якому способі зменшення напруг деталі розташовують під деяким кутом 

одну до одної? 

А) попередній та супровідний підігрів; 

Б) зворотньоступінчастий порядок накладання швів; 

В) урівноваження деформацій; 

Г) зворотні тріщини. 

18.  Який з видів термічної обробки не використовують для зниження внутрішніх 

напруг? 

А) нормалізацію; 
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Б) відпалювання; 

В) відпускання; 

Г) гартування. 

19.  Який із способів термічної обробки проводять нагріванням до 600-6700С 

витримуванням у печі 2,5 хв на 1 мм товщини і охолоджують разом з піччю? 

А) нормалізацію; 

Б) відпалювання; 

В) відпускання; 

Г) гартування. 

20.  Який із видів термічної обробки проводять нагріванням до температури 850-

9000С витримуванням і охолодженням на спокійному повітрі? 

А) нормалізацію; 

Б) відпалювання; 

В) відпускання; 

Г) гартування. 

21.  Коли проводять випрямлення виробу холодним тепловим безударним і 

комбінованим способом? 

а) для уникнення деформації при зварюванні; 

б) для зменшення деформації при зварюванні; 

в) для виникнення деформації при зварюванні; 

г) якщо не вдається уникнути деформації. 

22.  Скільки відсотків становить зниження залишкових напруг при правильно 

вибраних режимах вібраційної обробки? 

а) 10-30%; 

б) 10-40%; 

в) 30-50%; 

г) 40-60%. 

23.  Який із способів термічної обробки проводять нагріванням до 400-7000С 

витримуванням із розрахунку 2,5 хв на 1 мм товщини металу і повільним 

охолодженням 

А) нормалізацію; 
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Б) відновлення; 

В) відпускання; 

Г) гартування. 

24. Чому дорівнює критична температура для сталей? 

а) 4000С; 

б) 6800С; 

в) 7230С; 

г) 8220С. 

 

Тема «Зварювання в захисних газах» 

1. Яка продуктивність дугового зварювання в захисних газах порівняно з ручним 

дуговим зварюванням покритими електродами? 

А) нижча в 1,5 рази; 

Б) вища в 1,5 рази; 

В) нижча в 2,5 рази; 

Г) вища в 2,5 рази. 

2.  Який із видів травматизму більш частіше виникає при зварюванні в захисному 

газі у порівнянні з ручним дуговим зварюванням покритими електродами? 

А) ураження електричним струмом; 

Б) дія променевої енергії дуги; 

В) дія токсичних речовин; 

Г) теплові опіки. 

3. Які з захисних газів відносяться до активних? 

А) вуглекислий газ, азот; 

Б) вуглекислий газ, гелій; 

В) вуглекислий газ, аргон; 

Г) аргон, гелій. 

4. Які з захисних газів відносяться до інертних? 

А) аргон, азот; 

Б) аргон, водень; 

В) аргон гелій; 

Г) аргон, вуглекислий газ. 

5. Який із струмів використовують для зварювання алюмінію, магнію, берилію 

вольфрамовим електродом? 

А) змінний; 

Б) постійний; 

В) змінний і постійний; 
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Г) не зварюють. 

6. Як стандартом позначають спосіб зварювання в інертних газах неплавким 

електродом із присаджувальним металом? 

А) ІН; 

Б) ІНп; 

В) ІП; 

Г) ВП. 

7. Як стандартом позначають спосіб зварювання плавким електродом в інертних 

газах та їх сумішах із вуглекислим газом і киснем? 

А) ІН; 

Б) ІНп; 

В) ІП; 

Г) ВП. 

8. Що необхідно забезпечити для стійкого горіння зварювальної електричної дуги? 

А) швидкість плавлення електрода; 

Б) швидкість подачі електрода в зону дуги; 

В) швидкість плавлення електрода і подачу його в зону дуги; 

Г) силу струму, швидкість плавлення електрода і подачу його в зону дуги. 

9. За чим поділяють механізоване зварювальне обладнання на електродугове під 

флюсом, електродугове в активних та інертних газах, електрошлакове 

пластинчастим електродом? 

А) видом зварювання; 

Б) методом зварювання; 

В) ступенем механізації зварювального процесу; 

Г) можливістю переміщення апарата. 

10.  За чим поділяють механізоване зварювальне обладнання на самохідне та 

стаціонарне? 

А) видом зварювання; 

Б) методом зварювання; 

В) ступенем механізації зварювального процесу; 

Г) можливістю переміщення апарата. 

11.  Як називається сталева ємність призначена для зберігання й транспортування 

стиснутих, зріджених і розчинених газів? 

А) балон; 

Б) електричний підігрівач; 

В) редуктор; 

Г) витратомір. 

12.  Який пристрій призначений для вимірювання й точного контролю витрат газів? 

А) балон; 

Б) електричний підігрівач; 

В) редуктор; 

Г) витратомір. 
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13.  Який пристрій використовують для попередження замерзання вологи в каналах 

редуктора і заповнення їх льодом? 

А) балон; 

Б) електричний підігрівач; 

В) редуктор; 

Г) витратомір. 

14. На яку кількість вуглекислого газу розрахований осушувач при одній зарядці? 

А) 10-15 м3; 

Б) 20-25 м3; 

В) 30-35 м3; 

Г) 40-45 м3. 

15. Скільки становлять витрати вуглекислого газу, якщо шкала редуктора показує 

0,11 МПа? 

А) 3л/хв.; 

Б) 4 л/хв.; 

В) 5 л/хв.; 

Г) 6 л/хв.. 

16. Які присаджувальні дроти у зварювальних напівавтоматах відносяться до малих? 

А) 0,5-0,8 мм; 

Б) 0,5-1,0 мм; 

В) 0,5-1,2 мм; 

Г) 0,5-1,4 мм. 

17.  Для зварювання до якої сили струму розраховані зварювальні напівавтомати? 

А) 100А; 

Б) 250 А; 

В) 500А; 

Г) 1000А. 

18.  На якій частоті мережі живлення працюють напівавтомати для зварювання у 

вуглекислому газі? 

А) 50 Гц; 

Б) 60 Гц; 

В) 70 Гц; 

Г) 80 Гц. 

19.  Який діаметром вольфрамовий електрод використовують для зварювання 

пальником великої потужності ГН-12? 

А) 6-8 мм; 

Б) 8-10 мм; 

В) 10-12 мм; 

12-14мм. 

20. Який діаметр зварювального дроту використовують для зварювання 

тонколистого металу у вуглекислому газі? 

А) 0,5-0,6 мм; 
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Б) 0,5-0,8 мм; 

В) 0,5-1,0 мм; 

Г) 0,5-1,2 мм. 

21.  Від чого залежить швидкість подачі електродного дроту для зварювання 

напівавтоматом у вуглекислому газі? 

А) діаметра електродного дроту; 

Б) сили зварювального струму; 

В) швидкості зварювання; 

Г) температури навколишнього середовища. 

22.  На якій напрузі проводять зварювання у всіх просторових положеннях крім 

нижнього, зварюючи у вуглекислому газі? 

А) 17-19 В; 

Б) 18-20 В; 

В) 19-21 В; 

Г) 20-22 В. 

23. На скільки часу затримують мундштук над кратером, щоб захистити метал 

зварювальної ванни від окиснення, після закінчення процесу зварювання? 

А) 1-2с; 

Б) 2-3с; 

В) 3-4с; 

Г) 4-5с. 

24. Під яким кутом нахиляють електрод для зварювання напівавтоматом стикові 

з’єднання в нижньому положенні? 

А) 5-10°; 

Б) 5-20°; 

В) 5-30°; 

Г) 5-40°. 

Тема «Зварювання під флюсом» 

1. У яких роках було розроблено технологію зварювання під флюсом у інституті 

імені Є.О. Патона? 

А) 1920-1930 рр.; 

Б) 1930-1940 рр.; 

В) 1940-1950 рр.; 

Г) 1950-1960 рр. 

2. У скільки разів підвищується продуктивність праці при зварюванні під шаром 

флюсу? 

А) у 2-4 рази; 

Б) у 4-8 разів; 

В) у 6-12 разів; 

Г) у 8-16 разів. 

3. У якому положенні можна зварювати під шаром флюсу? 
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А) нижньому; 

Б) горизонтальному; 

В) вертикальному; 

Г) стельовому. 

4. Як позначають автоматичне зварювання під флюсом на флюсовій подушці? 

А) А; 

Б) Аф; 

В) Апк; 

Г) Пс. 

5. Як позначають автоматичне зварювання під флюсом з попереднім 

підварюванням кореня шва? 

А) А; 

Б) Аф; 

В) Апк; 

Г) Пс. 

6. Як позначають напівавтоматичне зварювання під флюсом на сталевій підкладці? 

А) А; 

Б) Аф; 

В) Апк; 

Г) Пс. 

7. На яку ширину очищають прилеглу зону до кореня шва при зварюванні під 

флюсом? 

А) 10-15 мм; 

Б) 15-20 мм; 

В) 20-25 мм; 

Г) 25-30 мм. 

8. Якою довжиною виконують прихватки при збиранні деталей? 

А) 50-60 мм; 

Б) 50-70 мм; 

В) 50-80 мм; 

Г) 50-90 мм. 

9. Як поділяють шлангові напівавтомати за способом захисту дуги? 

А) в середовищі захисного газу, під флюсом, без додаткового захисту, 

універсальні; 

Б) суцільного перерізу, порошкового або водночас для дроту суцільного перерізу 

й для порошкового дроту; 

В) стаціонарні або з переносним подавальним механізмом; 

Г) плавним, ступінчастим або змішаним. 

10.  Як поділяють шлангові напівавтомати за способом регулювання швидкості 

подачі електродного дроту? 

А) в середовищі захисного газу, під флюсом, без додаткового захисту, 

універсальні; 
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Б) суцільного перерізу, порошкового або водночас для дроту суцільного перерізу 

й для порошкового дроту; 

В) стаціонарні або з переносним подавальним механізмом; 

Г) плавним, ступінчастим або змішаним. 

11.   На якій щільності струму проводиться напівавтоматичне зварювання під 

флюсом? 

А) до 100 А/мм2; 

Б) до 200 А/мм2; 

В) до 300 А/мм2; 

Г) до 400 А/мм2. 

12. Який електродний дріт використовують при напівавтоматичному  зварюванні 

під шаром флюсу? 

А) 0,8-2,5 мм; 

Б) 1,0-2,5 мм; 

В) 1,2-2,5 мм; 

Г) 1,4-2,5 мм. 

13.  З чого складається шланговий напівавтомат? 

А) джерела живлення, шафи керування, тримача; 

Б) джерела живлення, шафи керування, механізму подачі дроту, тримача; 

В) джерела живлення, шафи керування, механізму подачі дроту, гнучкого 

шланга, тримача; 

Г) джерела живлення, шафи керування, касети з електродним дротом, механізму 

подачі дроту, гнучкого шланга, тримача; 

14.  Як називається трубчастий мундштук з ручкою і спеціальною лійкою для 

флюсу? 

А) тримач; 

Б) пальник; 

В) джерело живлення; 

Г) шафа керування. 

15.   Якої довжини шланговий провід для подачі електродного дроту? 

А) 1,5 м; 

Б) 2,5 м; 

В) 3,5 м; 

Г) 4,5м. 

16.  Скільки дротів одночасно використовується при багатоелектродному 

зварюванні  розробленому в Інституті імені Є.О. Патона? 

А) один; 

Б) два; 

В) три; 

Г) чотири. 

17.  За чим поділяють зварювальні автомати на несамохідні та самохідні? 

А) способом переміщення вздовж лінії зварного з’єднання; 
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Б) способом захисту зони дуги; 

В) видом електрода; 

Г) видом плавкого електрода. 

18.  Для електродного дроту якого діаметру застосовують мундштук із двома 

бронзовими контактами? 

А) 1,2-2 мм; 

Б) 1,4- 2 мм; 

В) 1,6-2 мм; 

Г) більше 2 мм. 

19.   Для чого використовуються два бункера для флюсу у зварювальному тракторі? 

А) для зварювання нижніх та кутових швів; 

Б) для зварювання горизонтальних та вертикальних швів; 

В) для зварювання вертикальним і похилим електродом; 

Г) для зварювання горизонтальним і похилим електродом. 

20.   Яка з форм шва збільшується при збільшенні сили зварювального струму? 

А) ширина шва; 

Б) глибина проплавлення основного металу; 

В) кількість наплавленого металу; 

Г) катет шва. 

21.  Яка з форм шва збільшується при збільшенні напруги дуги? 

А) ширина шва; 

Б) глибина проплавлення основного металу; 

В) кількість наплавленого металу; 

Г) катет шва. 

22.  Чому дорівнюватиме швидкість зварювання при зварюванні під флюсом силою 

струму 200А? 

А) 10 м/год; 

Б) 12,5 м/год; 

В) 15 м/год; 

Г) 17,5 м/год. 

23.  Що може слугувати причиною коли при нормальному працюючому двигуні 

подачі електродного дроту періодично обривається дуга? 

А) малий зварювальний струм; 

Б) пробита ізоляція між корпусом пальника і контактним наконечником; 

В) мала швидкість подачі електродного дроту; 

Г) підвищена напруга на дузі. 

24.  Який катетом шов можна зварювати при положенні «у човник»? 

А) до 8 мм; 

Б) до 10 мм; 

В) до 12 мм; 

Г) до 14 мм. 


