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Робота 
учасника ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад зі спеціальних дисциплін 

з професії «Електрогазозварник»  
 

 

 

 

 

 

 

Учня (учениці) __________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

(назва закладу професійної (професійно-технічної) освіти) 

 



Код роботи_________ 

 

Шановний учаснику олімпіади 

 за професією «Електрогазозварник» 

Вітаємо Вас і пропонуємо дати відповіді на запитання. 

Бажаємо успіху! 

 

І рівень 

Завдання оцінюються в 1 бал, загальна кількість - 15 балів 

 

1. Лобовим (фронтальним) швом з’єднання є той, відносно повздовжньої 

осі якого зовнішнє зусилля діє: 

1) паралельно; 

2) перпендикулярно; 

3) під кутом; 

4) паралельно + перпендикулярно. 

 

2. Середня товщина покриття („С”) електроду (в залежності від 

відношення D/d, де: D та d – відповідно діаметр електроду, виміряний по 

покриттю, та діаметр металевого стрижня, мм) визначається величинами: 

1) 2,1...1,8; 

2) 1,8...1,6; 

3) 1,8...1,45; 

4) 1,45...1,2. 

3. У яких сталях ремонтне заварювання тріщин не вимагає попереднього 

за свердлування їх кінців? 

1) високовуглецевих; 

2) низьколегованих; 

3) низьковуглецевих; 

4) спеціальних. 

4. До ацетиленових генераторів низького тиску належать ті, що мають 

надлишковий тиск: 

1) 0,01 МПа; 

2) 0,01...0,15 МПа; 

3) 0,15...0,25 МПа; 

4) 0,3...0,5 МПа. 

5. Для підводу ацетилену (інших пальних газів) використовують рукави 

(шланги) типів: 

1) І; 

2) ІІ; 

3) ІІІ; 

4) ІV. 

6. Під вентиль сталеві балони мають праву різьбу для газів: 

1) кисень; 

2) ацетилен; 

3) бутан; 

4) водень. 



7. Для зменшення витрат ацетону його слід відбирати від балону зі 

швидкістю не більше: 

1) 1500 дм
3
/год; 

2) 1700 дм
3
/год; 

3) 1900 дм
3
/год; 

4) 2100 дм
3
/год. 

 

8. Довжину факела газового полум’я вибирають залежно від: 

1) фізичних властивостей металу; 

2) марки зварюваного металу; 

3) товщини зварюваного металу; 

4) об’ємної подачі кисню. 

 

9. Штучні електроди для зварювання вуглецевих і легованих сталей мають 

стандартну довжину: 

1) 150...350мм; 

2) 200...450мм; 

3) 200...400мм; 

4) 300...500мм. 

 

10.Яким способом доцільно варити стиковий шов при товщині металу 2 

мм, і довжині 5200 мм? 

1) напрохід; 

2) зворотньоступеневий; 

3) зворотньоступеневий від середини  

4) багатошаровим до країв;  

 

11.Який дефект зварного шва виникає через  засмічення зварювальної 

ванни  легкоплавкими  речовинами на основі сірки і фосфору? 

1) свищ зварного шва; 

2) підрізи зони сплавлення; 

3) усадочна раковина; 

4) непровар. 

 

12.Зварювання труб двома зварниками рекомендується роботи з метою 
1) зменшення поперечних деформацій; 

2) попередження структурних змін у сталі; 

3) зменшення числа валиків в обробленні; 

4) для зменшення глибини западання між валиками 

 

13.Потужність зварювального полум’я визначається: 

1) температурою полум’я та товщиною зварюваного металу; 

2) відстанню між кінцем мундштука та кінцем ядра полум’я; 

3) кількістю витрати ацетилену за 1 год у літрах на 1 мм товщини  

зварюваного металу; 

4) кількістю кисню та ацетилену, що витрачаються за 1 год та  

температурою полум’я. 



14.Ацетилен, яким заряджають балони, розчинюють у рідині: 

1) ацетоні; 

2) гасі; 

3) бензині; 

4) воді. 

 

15.Для одержання з балонів робочих параметрів вуглекислого газу 

використовують знижувальний редуктор: 

1) ДПП-1-65; 

2) ДЗД-1-59М; 

3) ДКП-4-65; 

4) ДАП-165. 

 

ІІ рівень 

Завдання другого рівня складності оцінюється 0…1.5 бали,  

загальна кількість - 15 балів 

Дайте визначення 

 

1. Кратер шва це ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Метал шва це ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Притуплення кромки це ___________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Кут розчищення кромок це ________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Підсилення шва це________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Глибина проплавлення це __________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7. Валик це ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 



8. Багатошаровий шов це ____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

9. Напівфабрикат це ________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

10. Виріб це _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

ІІІ рівень 

Завдання третього рівня складності оцінюється  0…3 бали,  

загальна кількість - 15 балів 

 

1. Дати визначення зварювальної дуги та описати її будову 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Класифікація та умовні позначення джерел живлення_________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Зварювальні трансформатори, види та призначення 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4. Особливості зварювання швів у різних просторових положеннях 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5.Описати процес кристалізації металу шва 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ІV рівень 

 

Завдання четвертого рівня складності оцінюється    0…15 бали,  

загальна кількість - 15 балів 

 

Розшифрувати позначення – 5 балів 

Практична робота – 10 балів 

 

Завдання  

Розшифрувати позначення: 

 

Э70- Tenacito70 – 4,0 –ЛД2 

Е692(7) – Б20 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



  Практична робота: 

1. Виконати креслення зварного з’єднання. Визначити геометричні параметри  

( див. таблицю) 

 2. За поданим кресленням визначити режими зварювання:  

- рід струму, полярність, напруга на дузі, напруга холостого ходу; 

- вибір діаметру, марки, типу електроду; 

 - спосіб обробки кромок; 

 - спосіб заповнення шва; 

 - довжина дуги, ширина валика, сила струму; 

- розшифрувати марку обладнання; 

- розшифрувати марку сталі 

 

 

S=10мм          в=1,0мм                ІІ -В 

S1=12мм        с=1,0мм 

е =14мм        е1=10мм   

 Lш=2,8м     q1=0,5мм 

q=0,5мм       

Матеріал: 09 Г2С 

Обладнання ВДМ-1001 

 Положення шва - горизонтальне 

 

 

 

 

 


