Питання для
підготовки
здобувачів освіти до
державної
кваліфікаційної
атестації
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Тестові завдання для онлайн-тестування
з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»
Блок А (3 розряд)
1. Обпилювання - це операція
а)
б)
в)
г)

зняття шару металу за допомогою ножівки
зняття шару металу за допомогою шабера
зняття шару металу за допомогою зубила
зняття шару металу за допомогою напилка

2. За профілем різьба буває
а)
б)
в)
г)

ліва та права
зовнішня та внутрішня
трикутна, прямокутна, трапецоїдна, упорна, кругла
упорна, кругла

3. Найбільшою корозійною стійкістю володіють такі метали
а)
б)
в)
г)

мідь
залізо
хром, нікель
алюміній

4. Цифра в марці сталі Ст.4 означає
а)
б)
в)
г)

номер сталі
нічого
кількість вуглецю 0,4%
номер деталі

5.Штангенциркуль призначено для
а)
б)
в)
г)

зовнішніх, внутрішніх вимірювань та для визначення глибини
тільки зовнішніх і внутрішніх вимірювань
тільки визначення глибини
визначення відхилень

6.Мікрометр важільний належить до
а)
б)
в)
г)

штихових засобів вимірювання
мікрометричних засобів вимірювання
важільних засобів вимірювання
індикаторних засобів вимірювання.
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7.При ремонті автомобілів з високим розташуванням вузлів і деталей
застосовуються
а)
б)
в)
г)

сходи – драбини з рівнями шириною не менше100 мм
сходи – драбини з рівнями шириною не менше 150 мм
приставні сходи
металева драбина

8.При опіках шкіри кислотою необхідно виконати такі заходи:
а) промити розчином борної кислоти( одна чайна ложка кислоти на склянку
води)
б) промити слабким розчином оцтової кислоти (оцет на половину розведений
водою)
в) промити розчином питної соди (одна чайна ложка соди на склянку води)
г) промити кип’яченою водою
9. Трансмісія – це сукупність агрегатів, призначених для передачі
а)
б)
в)
г)

крутного моменту від двигуна на ходову частину
крутного моменту від двигуна на ведучих коліс
крутного моменту від двигуна на передній міст
крутного моменту від двигуна на задній міст

10. Двигун внутрішнього згорання – це теплова машина,
а)
б)
в)
г)

в якій виконується перетворення якого-небудь виду енергії в механічну роботу
в якій хімічна енергія згорання палива перетворюється в механічну роботу
яка служить для перетворення якого-небудь виду енергії в роботу
яка служить для перетворення механічної енергії палива в енергію обертання
колінчатого валу

11. Робочий об'єм циліндра – це простір, який
а) заходиться над поршнем при його положенні в начальній мертвій точці
б) знаходиться над поршнем при його положенні в верхній мертвій точці
в) звільняє поршень при переміщенні з верхньої мертвої точки до нижньої мертвої
точки
г) заходиться під поршнем при його положенні в нижній мертвій точці
12. Літраж багатоциліндрового двигуна – це
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а)
б)
в)
г)

сума повних об’ємів всіх циліндрів двигуна
сума робочих об’ємів всіх циліндрів двигуна
сума об’ємів всіх циліндрів двигуна
сума об’ємів всіх циліндрів двигуна

13. Зі збільшенням величини ступенів стискання потужність двигуна
а)
б)
в)
г)

збільшується
зменшується
збільшується в два рази
не змінюється

14. Кривошипно-шатунний механізм служить для
а)
б)
в)
г)

перетворення крутного моменту в обертальний рух
перетворення зворотно-поступального руху поршня в обертальний рух колінвалу
перетворення правого моменту в обертальний рух
перетворення зворотного руху поршня в обертальний рух колінвалу

15. Склад кривошипно-шатунного механізму
а)
б)
в)
г)

колінвал, маховик, поршень, шатуни, кільця
колінвал, штовхачі, коромисла, поршні, кільця, шатуни, маховик
блок циліндрів, головка блока, колінвал, маховик
блок циліндрів, головка блока, колінвал, маховик, шатуни, поршні, кільця,
поршневі пальці, вкладиші

16. Газорозподільний механізм служить для
а) подачі горючої суміші в циліндри двигуна
б) перетворення палива в горючу суміш
в) своєчасної подачі горючої суміші в циліндри двигуна і випуску
відпрацьованих газів
г) подачі горючої суміші у двигун
17. Система охолодження призначена для
а)
б)
в)
г)

нагрівання горючої суміші
охолодження мастила в картері двигуна
прогріву двигуна, підтримання оптимальної температури двигуна
охолодження горючої суміші

18. Типи систем охолодження, що застосовуються на автомобілях
а) відкритого типу
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б) повітряні
в) закритого типу
г) всі перераховані
19. Редукційний клапан системи змащення служить для
а)
б)
в)
г)

очищення мастила
охолодження мастила
перепустки в магістраль
зберігання системи від надмірного тиску

20. Система живлення служить для
а)
б)
в)
г)

зберігання запасу палива і його подачі, очищення, очищення повітря
приготування горючої суміші
випуску відпрацьованих газів
всього перерахованого

21. Система живлення карбюраторного двигуна має у складі
а) бак, фільтр-відстійник, карбюратор
б) бак, фільтр грубої очистки палива, насос високого тиску, карбюратор, повітряний
фільтр
в) бак, фільтр - відстійник, паливний насос, фільтр тонкої очистки палива,
паливопроводи, карбюратор, повітряний фільтр, випускні трубопроводи, глушник
г) бак, фільтр - відстійник, паливний насос, фільтр тонкої очистки палива,
паливопроводи, карбюратор, повітряний фільтр
22. Система живлення дизельного двигуна має у складі
а) бак, фільтр-відстійник, паливно-підкачувальний насос, карбюратор, повітряний
фільтр, глушник
б) бак, насос високого тиску, форсунка, повітряний фільтр, випускні трубопроводи,
глушник
в) бак, фільтр грубої очистки, паливно-підкачувальний насос, насос високого тиску,
форсунки, фільтр тонкої очистки, повітряний фільтр, випускні трубопроводи,
глушник
г) бак, фільтр грубої очистки, паливно-підкачувальний насос, насос високого тиску,
форсунки, фільтр тонкої очистки, глушник.
23. Суміш називається збагаченою, якщо
а) на 1 кг палива припадає 17,5 кг повітря
б) на 1 кг палива припадає від 13,5 до 15 кг повітря
в) на 1 кг палива припадає менше 13 кг повітря
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г) на 1 кг палива припадає від 5 до 10 кг повітря
24. Збагачена суміш використовується при
а)
б)
в)
г)

запуску двигуна
роботі на холостому ході
роботі на повних навантаженнях
роботі на холостому ході і повних навантаженнях

25. Частина системи охолодження, яка регулює температуру рідини та
прискорює прогрівання двигуна, є
а)
б)
в)
г)

водяний насос
термостат
вентилятор
радіатор

26. Карбюратор складається з таких систем
а) поплавкової і змішувальної камер
б) головної дозуючої системи, економайзера
в) головної дозуючої системи, системи прискорювального насоса, системи холостого
ходу і системи економайзера, системи пуску, перехідної системи
г) головної дозуючої системи, системи прискорювального насоса, системи пуску
27. Прискорювальний насос карбюратора вступає в роботу при
а)
б)
в)
г)

роботі двигуна на повних навантаженнях
різкому натисканні на педаль газу
переході роботи двигуна з повних навантажень на холостий хід
роботі двигуна на низьких навантаженнях

28. Економайзер вступає в роботу при
а)
б)
в)
г)

запуску двигуна
роботі на холостому ході
роботі на повних навантаженнях
зупинці двигуна

29. Трансмісія складається з таких складових
а) зчеплення, карданна передача, задній міст
б) зчеплення, коробка передач, роздавальна коробка, карданна передача, головна
передача, диференціал і напіввісі
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в) зчеплення, роздавальна коробка, карданна передача, головна передача, диференціал і
напіввісі
г) зчеплення, роздавальна коробка, карданна передача, головна передача
30. Зчеплення призначене для
а)
б)
в)
г)

передачі крутного моменту від двигуна на коробку передач
короткочасного від’єднання двигуна від трансмісії і плавного їх з’єднання
збільшення крутного моменту
зменшення крутного моменту від двигуна на коробку передач

31. Неповне вмикання зчеплення (зчеплення буксує), якщо
а)
б)
в)
г)

великий вільний хід педалі зчеплення
знос накладок веденого диска чи їх замаслення
вижимні ричажки знаходяться в різних плоскостях
малий вільний хід педалі зчеплення

32. Синхронізатор призначений для
а)
б)
в)
г)

збільшення передаточного числа
безшумного включення передач
збільшення крутного моменту
зменшення передаточного числа

33. Роздавальна коробка призначена для
а)
б)
в)
г)

включення і виключення переднього ведучого моста
збільшення швидкості руху
розподілення крутного моменту між ведучими мостами автомобіля
включення і виключення переднього ведучого моста, збільшення швидкості руху

34. Роздавальні коробки встановлюють на автомобілях
а)
б)
в)
г)

великовантажних
які мають два і більше ведучих мостів
повнопривідних
маловантажних

35. Головна передача служить для
а)
б)
в)
г)

збільшення крутного моменту і передачі його на ведучі колеса під прямим кутом
збільшення швидкості руху автомобіля
зменшення шуму на повороті
збільшення шуму на повороті
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36. Диференціал призначений для
а)
б)
в)
г)

збільшення радіуса повороту автомобіля
зменшення радіуса повороту автомобіля
передачі моменту з різними кутовими швидкостями
передачі крутного моменту з різними кутовими швидкостями до півосей

37. Примусове блокування диференціалу застосовують для
а)
б)
в)
г)

збільшення крутного моменту
збільшення швидкості обертання ведучих коліс
підвищення прохідності транспортного засобу
зменшення крутного моменту

38. Ресора – це пружна частина підвіски між віссю і кузовом, призначена
для
а)
б)
в)
г)

пом’якшення ударів під час їзди
гасіння коливань
збільшення коливань
пом’якшення ударів під час їзди, гасіння коливань

39. Амортизатор – це пристрій для
а)
б)
в)
г)

гасіння коливань і поглинання поштовхів та ударів рухомих елементів
передачі зусилля на раму автомобіля
передачі зусилля на балки мостів та корпус автомобіля
передачі зусилля на балки автомобіля

40. Рульове керування складається з елементів
а)
б)
в)
г)

рульового механізму і рульового приводу
рульового колеса, картера вала і тяг
ролика і черв’яка, картера, сошки і тяг
ролика і черв’яка, картера, сошки

41. На легкових автомобілях встановлені гальма такого виду
а)
б)
в)
г)

гідравлічні механізми коліс і гідровакуумний підсилювач
гідравлічні механізми коліс, гідропривід і вакуумний підсилювач
пневмопривід коліс, компресор і гальмівний кран
гідравлічні механізми коліс і вакуумний підсилювач

42. Мінімально допустима товщина зношених гальмових колодок
вантажного автомобіля
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а)
б)
в)
г)

3 мм
5 мм
не менше 0,5 мм
7 мм

43. Густина електроліту літом складає
а)
б)
в)
г)

1,23
1,27
1,29
1,25

44. Густина електроліту зимою складає
а)
б)
в)
г)

1,23
1,27
1,29
1,25

45. Компоненти, з яких виготовляється електроліт
а)
б)
в)
г)

H2 Cl + H2 O
H2SO4+H2 O
H2 Cl +.H2SO4
H2SO4+H O

46. Рівень електроліту перевіряється таким пристроєм
а)
б)
в)
г)

олівцем
стержнем від ручки
лінійкою
скляною трубкою

47. Густина електроліту перевіряється прибором
а)
б)
в)
г)

кислотомір
спиртометр
ареометр
манометр

48. В автомобільному акумуляторі завжди більше пластин
а) позитивних
б) негативних
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в) гладких
г) шороховатих
49. Зазор, який допускається між контактами переривача
а)
б)
в)
г)

0,25-0,30 мм
0,30-0,40 мм
0,45-0,50 мм
0,35-0,45 мм

50. Відцентровий регулятор призначений для
а)
б)
в)
г)

визначення кількості обертів колінвала
зміни кута запалювання залежно від загрузки
зміни кута запалювання залежно від числа обертів колінвала
зміни кута запалювання незалежно від загрузки

51. Вакуумний регулятор призначений для
а)
б)
в)
г)

зміни кута запалювання, залежно від навантаження
зміни кута запалювання, залежно від числа обертів колінвала
визначення кількості обертів колінвала
визначення кількості кругів колінвала

52. Зазор між електродами свічки запалювання перевіряється
а)
б)
в)
г)

щупом пластинчастим
щупом круглим
лінійкою
щупом квадратним

53. Зазор між електродами свічки регулюється
а)
б)
в)
г)

спеціальним приладом
підгинанням бокового електроду
щупом
пластиною

54. Запобіжники призначені для
а)
б)
в)
г)

передачі струму на споживачі
захисту кола струму від замикання
підсвічування споживачів
регулювання струму
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55.У колісній формулі автомобіля друга цифра вказує на
а)
б)
в)
г)

загальна кількість коліс на автомобілі
кількість ведучих коліс
кількість керованих коліс
кількість некерованих коліс

56. Сухарики при кріпленні пружини на стрижні клапана своїми
бортиками входять
а)
б)
в)
г)

у кільцеву виточку на стрижні клапана
в опорну шайбу
у напрямну втулки
не відомо

57. Поршні двигуна внутрішнього згорання виготовляються із
а)
б)
в)
г)

сталі
міді
силуміну
латуні

58. Для одержання заднього ходу в коробці передач встановлюють
а)
б)
в)
г)

проміжну шестерню
вторинний вал
проміжний вал
первинний вал

59. Пристрій, що запобігає мимовільному ввімкненню передач
а)
б)
в)
г)

Синхронізатор
Замок
Фіксатор
Ключ

60. Способи, якими забезпечується циркуляція дизпалива між паливним
баком та паливним насосом високого тиску
а)
б)
в)
г)

паливопідкачувальним насосом
стисненим повітрям
паливним насосом високого тиску
розрідженням в впускному колекторі
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61. Розподільчий вал змащується
а)
б)
в)
г)

розбризкуванням
під тиском
комбіновано
змазуванням

62. Найбільш токсичними речовинами в газах двигунів, що відробили, є
а)
б)
в)
г)

водень
вуглець
окис вуглецю
кисень

63. Люфт у з’єднанні черв’як-ролик регулюється при положенні керованих
коліс
а)
б)
в)
г)

крайньому лівому
крайньому правому
середньому
будь-якому

64. Прилад, в якому відбувається віддача тепла від охолодної рідини в
атмосферу
а)
б)
в)
г)

у радіаторі
у вентиляторі
у відцентрованому насосі
у круговому вентиляторі

65. Карбюраторні двигуни відносяться до двигунів
а)
б)
в)
г)

з зовнішнім сумішоутворенням
з внутрішнім сумішоутворенням
з внутрішнім і зовнішнім сумішоутворенням
без сумішоутворенням

66. Туге обертання рульового вала може бути зумовлено
а)
б)
в)
г)

деформацією деталей рульового привода
надлишком оливи
неправильним регулюванням приводу або механізму
деформацією деталей рульового привода, неправильним регулюванням
приводу або механізму
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67. Двигун, в якому горюча суміш наприкінці такту стиску самозаймається
а)
б)
в)
г)

у карбюраторному
у газовому
у дизельному
у електричному

68. Притирання клапанів проводиться
а)
б)
в)
г)

напилком
надфілем
мілким абразивним кругом
абразивною пастою

69. Прилад, у якому перетвориться струм низької напруги в струм високої
напруги, є
а)
б)
в)
г)

переривник
розподільник
котушка запалювання
котушка розподільника

70. Щоденне технічне обслуговування виконується
а)
б)
в)
г)

перед виїздом на лінію
після роботи
в міжзмінний час
у всіх перерахованих випадках

71. Причиною поганої дії гальм можуть бути
а)
б)
в)
г)

підтікання рідини з гідроприводу, попадання повітря в гідропривід
порушення регулювання приводу або механізму
низький тиск у пневмоприводі
всі вказані чинники

72. Перегрів двигуна може супроводжуватись наступними явищами
а)
б)
в)
г)

підгоранням клапанів
коробленням головки блока
заляганням кілець
всіма переліченими явищами
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73. Робочий цикл у чотирьохтактному двигуні відбувається за
а)
б)
в)
г)

один оберт колінвала
два оберти колінвала
чотири оберти колінвала
три оберти колінвала

74.Маховик служить для
а)
б)
в)
г)

підвищення рівномірного обертання колінвала
врівноваження незбалансованих мас
запуску двигуна стартером
підвищення рівномірного обертання колін вала, запуску двигуна стартером

75. Направляючі втулки клапанів виготовлені
а)
б)
в)
г)

з чавуну
з силуміну
з бронзи
з латуні

76. Регулювання теплових зазорів клапанів проводиться
а)
б)
в)
г)

на холодному двигуні
на прогрітому двигуні
на гарячому двигуні
різниці немає

77. В системі мащення вантажних автомобілів застосовуються фільтри
а)
б)
в)
г)

з паперовим фільтруючим елементом
відцентровані
з паперовим фільтруючим елементом, відцентровані
не відцентровані

78. Система технічного обслуговування організовується для
а) підтримання функціональних властивостей механізмів, агрегатів і автомобіля
в цілому
б) запобігання передчасного механічного зношення деталей
в) своєчасне усунення дефектів
г) рішення всіх перерахованих завдань
79. Масло в двигуні змінюється при
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а)
б)
в)
г)

технічному обслуговуванні (ТО)-1
технічному обслуговуванні (ТО)-2
сезонному обслуговуванні (СО)
технічному обслуговуванні (ТО)-5

80. Призначенням щоденного обслуговування (ЩО) є виконання
а)
б)
в)
г)

регулювальних робіт
підготовки рухомого складу до експлуатації в зимовий або літній час
загального контролю технічного стану автомобіля
всіх перерахованих робіт

81. Призначенням сезонного обслуговування (СО) є виконання
а)
б)
в)
г)

загального контролю технічного стану автомобіля
підготовки рухомого складу до експлуатації в зимовий або літній час
мастильних робіт
всіх перерахованих робіт

82. Призначенням технічного обслуговування (ТО)-1 та технічного
обслуговування (ТО)-2 є виконання
а)
б)
в)
г)

загального контролю технічного стану автомобіля
підготовки рухомого складу до експлуатації в зимовий або літній час
мийних робіт
підтримки технічного стану автомобіля в працездатному стані

83. Зчеплення «буксує», якщо
а)
б)
в)
г)

великий вільний хід педалі
відсутній вільний хід педалі
знос підшипника муфти вимикання
повітря в гідроприводі

84. Дисбаланс колінчастого вала усувають такими діями
а)
б)
в)
г)

зняттям металу в противовагах
висвердлюванням металу в противовагах
установкою додаткових деталей
зварюванням деталей

85. До зниження компресії в циліндрах двигуна ведуть такі дефекти
клапанів
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а)
б)
в)
г)

знос стрижня клапана
знос торця клапана
знос робочих фасок тарілок
знос неробочих форсунок

86. Завершальна операція при відновленні зношених гільз циліндрів під
ремонтний розмір має назву
а)
б)
в)
г)

розточка
розвертання
притирання
хонінгування

87. Вид ремонту машин має назву
а)
б)
в)
г)

поточний ремонт
проміжний ремонт
позаплановий ремонт
позачерговий ремонт

88. Зниження компресії в циліндрах двигуна відбуваються через такі
причини
а)
б)
в)
г)

зношування підшипників колінчастого вала
зниження продуктивності масляного насоса
збільшення продуктивності масляного насоса
зносу деталей циліндропоршневої групи

89. Зливати відпрацьоване масло із системи змащення потрібно таки
чином
а)
б)
в)
г)

після зниження температури двигуна до 40 ° С
відразу ж після вимкнення прогрітого двигуна
після охолодження двигуна
в будь-який момент незалежно від температури двигуна

90. Тиск в циліндрі наприкінці такту стиснення вимірюється
а)
б)
в)
г)

компрессометром
лінійкою
кіслотомером
динамометр-люфтометром

91. Двигун прослуховується таким чином
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а)
б)
в)
г)

динамометричною рукояткою
важелем плунжерним солідолонагнітачем
стетоскопом
компрессометром

92. Експлуатація автомобіля заборонена при таких видах несправності
рульового керування
а)
б)
в)
г)

послаблення кріплень і порушення шплінтовки
люфт рульового колеса більше допустимого
великий знос деталей рульового керування
при всіх перерахованих несправності

93. Рівень електроліту в акумуляторній батареї повинен бути
а)
б)
в)
г)

вище пластин на 10-20 мм
вище пластин на 10-15 мм
вище на 20-25 мм
вище пластин на 8-12 мм

94. В систему охолодження, при зниженні рівня охолоджуючої рідини в
результаті випаровування, доливають таку рідину
а)
б)
в)
г)

охолоджуючу рідину того ж складу
дистильовану воду
воду або охолоджуючу рідину
газовану воду

95.Перевірка і регулювання теплових зазорів в газорозподільному
механізмі проводиться при
а)
б)
в)
г)

технічному обслуговуванню (ТО)-1
технічному обслуговуванню (ТО)-2
сезонному обслуговуванню (СО)
технічному обслуговуванню (ТО)-3

96. Важке перемикання передач викликають такі причини
а)
б)
в)
г)

знос шестерень
знос підшипників і шліцьових з'єднань
деформація важеля перемикання передач
деформація вилок перемикання передач
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97. Рукоятка (важіль) стоянкового гальма перед регулюванням приводу
повинна знаходитися в такому положенні
а)
б)
в)
г)

в передньому (нижньому)
в задньому (верхньому)
в середньому
у верхньому

98. Заїдання гальм відбувається при таких причинах
а)
б)
в)
г)

поломки стяжних пружин гальмівних колодок
збільшення зазору між накладками гальмівних колодок і барабана
малого зазору між колодками і барабаном
великого вільного ходу педалі гальма

99. Неправильне регулювання світла фар призводить до таких наслідків
а)
б)
в)
г)

перегорання лампочок
відведення автомобіля вліво
відведення автомобіля вправо
погіршення освітлення дороги

100. Відсутність зарядного струму при роботі двигуна визначається
приладом
а)
б)
в)
г)

контрольною лампою
тахометром
барометром
економайзером

101. Діаметр стержня для нарізання зовнішньої різьби за розміром повинен
а)
б)
в)
г)

дорівнювати величині зовнішнього діаметра різьби
бути меншим за зовнішній діаметр різьби
бути більшим за зовнішній діаметр різьби
бути довільним

102. Напилки з подвійною (перехресною) насічкою застосовують для
операцій обпилювання
а)
б)
в)
г)

м`яких металів
дерева, шкіри, гуми
середніх і твердих металів
дерева
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103. Для гуми характерні такі властивості
а)
б)
в)
г)

твердість, міцність, пластичність
твердість, теплостійкість, зносостійкість, хімічна стійкість
хімічна стійкість, механічна міцність на розрив
висока еластичність, вібростійкість, хімічна стійкість, механічна міцність на
розрив

104. Механічні властивості конструкційних матеріалів мають назву
а)
б)
в)
г)

твердість
крихкість
в’язкість
жаростійкість

105.Гладкі циліндричні з’єднання за призначенням поділяються на такі
типи
а)
б)
в)
г)

рухомі, із зазором, з натягом
вільні, щільні, нормальні
із зазором, натягом, перехідні
рухомі, нерухомі, перехідні

106.Інструмент, яким не можна проконтролювати різьбу, має назву
а)
б)
в)
г)

інструментальний мікроскоп
різьбовий мікрометр
скоба важільна
калібр

107. У разі попадання етильованого бензину на шкіру рук або інші частини
тіла необхідно виконати такі заходи
а)
б)
в)
г)

обмити ці місця гасом
обмити водою з порошком або милом
обмити ці місця гасом, а потім водою з милом
обмити водою

108. При заміні мостів і ресор під піднятий кінець рами необхідно
а)
б)
в)
г)

залишити машину на домкратах
підставити цеглу, деревину або інші різні предмети
нічого не робити
використовувати спеціальні підставки
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109. При розбиранні і складанні машин, агрегатів, вузлів на відстані від
машин до стаціонарного обладнання передбачають проходи шириною
а)
б)
в)
г)

не менше 1,2 м
5м
2,5 м
3м

110. Колір, який використовується для визначення місця приєднання
заземлення
а)
б)
в)
г)

жовтий
зелений
синій
червоний

111. Ступінь стискання у карбюраторних двигунів становить
а)
б)
в)
г)

9-11
10-15
16-18
10-14

112. Ступінь стискання у дизельних двигунах становить
а)
б)
в)
г)

6,5-11
16-28
14-21
15-22

113. Багата суміш використовується при
а)
б)
в)
г)

запуску двигуна
роботі двигуна на холостому ходу
роботі двигуна на повних навантаженнях
зупинці двигуна

114. Збіднена суміш застосовується при
а)
б)
в)
г)

запуску двигуна
роботі на холостому ході
середніх навантаженнях
повних навантаженнях

115. На автомобілях ставлять типи повітряних фільтрів
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а)
б)
в)
г)

інерційно-мастильні
фільтри з сухим фільтруючим елементом
інерційно-мастильні, фільтри з сухим фільтруючим елементом
фільтри з вологими фільтруючими елементами

116. Кількість дизельного пального, яке впорскується форсункою в циліндр
двигуна, змінюється таким чином
а)
б)
в)
г)

регулюється зусиллям пружини форсунки
регулятором моменту впорскування
поворотом плунжера у паливному насосі високого тиску
поворотом плунжера у паливному насосі низького тиску

117. Механізм управління коробкою передач складається з таких складових
а)
б)
в)
г)

важеля, 3 валів, синхронізаторів і шестерень
важеля , 3 повзунів,3 вилок, 3 фіксаторів, 1 замка
важеля , 3 повзунів, 3 валів і набора шестерень
важеля , 2 валів, синхронізаторів і шестерень

118.Брекер забезпечує міцність шині та призначений для
а)
б)
в)
г)

пом'якшення дії протектора на каркас шини
запобігання відшарування протектора під дією зовнішніх сил
захисту камер від пошкодження
зменшення тертя каркасу та протектору

119. Позитивне сходження керованих коліс застосовується на автомобілях
а)
б)
в)
г)

передньопривідних
задньопривідних
повнопривідних
слабопривідних

120. Мінімально допустима товщина зношених гальмових колодок
вантажного автомобіля
а)
б)
в)
г)

3 мм
5 мм
не менше 0,5 мм
7 мм

121. Поршневий палець в верхню головку шатуна монтується
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а)
б)
в)
г)

“плаваючим”
з гарантованим натягом
“плаваючим”, з гарантованим натягом в залежності від конструкції двигуна
з негарантованим натягом

122. Підвіску двигуна до рами виконують
а)
б)
в)
г)

зварюванням
клепанням
жорстким кріпленням
пружним кріпленням через гумову подушку

123. Детонаційне згорання в циліндрах двигуна відбувається зі швидкістю
а)
б)
в)
г)

до 30м/сек
до 100м/сек
до 300м/сек
до 3000м/сек

124. Гнучкий металевий рукав між приймальними трубами та глушником
дизеля служить для
а)
б)
в)
г)

підвищення герметичності
збільшення міцності
зниження вібрації
зменшення міцності

125. Падіння тиску в пневмосистемі приводу гальм, яке при натиску
педалі, не повинно перевищувати на протязі 15 хвилин
а)
б)
в)
г)

0.05 кг/кв.см
0.05КПа
0.05МПа
0.1МПа

126. Рівень рідини в системі охолодження перевіряється при
а)
б)
в)
г)

щоденному обслуговуванні (ЩО)
технічному обслуговуванні (ТО)-1
технічному обслуговуванні (ТО)-2
ТО

127. Планово-примусова система технічного обслуговування сприяє
а) постійному підтримуванню рухомого складу в працездатному стані
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б) зменшеною інтенсивності зносу деталей
в) попередження відмов і несправностей
г) у всіх перерахованих випадках
128. Періодичність
показниками
а)
б)
в)
г)

технічного обслуговування (ТО) встановлена за

фактичному пробігу в кілометрах з урахуванням категорій умов експлуатації
фактичному пробігу в кілометрах без будь-яких коригувань
фактичному пробігу в кілометрах з урахуванням кваліфікації водія
у випадках Б,В

129. Діагностування - це визначення механічного стану
а)
б)
в)
г)

автомобілів, їх агрегатів і вузлів без розробки.
автомобілів, їх агрегатів і вузлів з розробкою 25%
автомобілів, їх агрегатів і вузлів з розробкою 50%
у всіх перерахованих випадках

130. Щоденне обслуговування (ЩО) виконується
а)
б)
в)
г)

в робочий час
після 1 години роботи автомобіля
перед початком роботи автомобіля
коли завгодно

131. Якщо поршні двигуна з тріщинами, то необхідно виконувати такі дії
а)
б)
в)
г)

тріщини вибраковуються
тріщини засвердлюються і встановлюються на місце
тріщини ремонтуються зварюванням
тріщини ремонтуються пластичними вставками

132. Відновлення зношеної поверхні поршневого пальця виконується
а)
б)
в)
г)

пайкою
автоматичним наплавленням під шаром флюсу
хромуванням
наплавленням за допомогою ручного газового зварювання

133. Високий клас чистоти обробки поверхні деталі досягається методом
а) полірування
б) фрезерування
в) чорнового точіння
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г) чистового точіння
134. Відмови в дизельному двигуні найчастіше відбуваються
а)
б)
в)
г)

в кривошипно-шатунного механізму
в мастильній системі
в системі охолодження
в системі живлення

135. Технічне обслуговування (ТО)-1 по обслуговуванню акумуляторної
батареї проводиться у таких заходах:
а)
б)
в)
г)

очистити поверхню батареї і перевірити рівень електроліту
очистити поверхню батареї і перевірити щільність електроліту
акумуляторна батарея не обслуговується
необхідно очистити електроліт

136. Найменшу трудомісткість має вигляд технічного обслуговування:
а)
б)
в)
г)

технічного обслуговування (ТО)-1
сезонного обслуговування (СО)
технічного обслуговування (ТО)-2
щоденного обслуговування

137. Знос шийок колінчастого вала з номінальними розмірами усувається
такими діями:
а)
б)
в)
г)

шліфуванням під ремонтний розмір
електродуговим наплавленням під номінальний розмір
залізненням під номінальний розмір
всіма перерахованими способами

138. Вільний хід педалей зчеплення і гальма вимірюється
а)
б)
в)
г)

важелем плунжерним солідолонагнітачем
стетоскопом
компрессометром
лінійкою

139. Компресія в циліндрах дизельного палива вимірюється
а) на холодному двигуні
б) на прогрітому двигуні
в) на прогрітому або холодному двигуні
г) на будь-якому двигуні
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140. Технічне обслуговування (ТО) при експлуатаційній
проводиться перед початком роботи таких машин:
а) нових машин
б) капітально відремонтованих машин
в) нових або капітально відремонтованих машин
г) всіх машин

обкатці

141. Підшипники маточин передніх коліс змащують при
а)
б)
в)
г)

технічному обслуговуванню (ТО)-2
технічному обслуговуванню (ТО)-2 та сезонному обслуговуванні (СО)
весняному технічному обслуговуванні
зимовому технічному обслуговуванні

142. Технічний стан системи мащення двигуна перевіряють за такими
параметрами:
а)
б)
в)
г)

наявністю масла в картері двигуна
змащувальними властивостями масла
покажчиком тиску масла і кольором масла
покажчиком кольору масла

143. Неповне вимикання зчеплення відбувається
несправностях:
а) зносі фрикційних накладок веденого диска
б) відсутності вільного ходу педалі зчеплення
в) великому вільному ході педалі зчеплення
г) малому вільному ході педалі зчеплення

при

таких

144. При щоденному обслуговуванні (ЩО) проводяться такі операції
технічного обслуговування рульового керування:
а) перевірка герметичності з'єднань і шлангів гідропідсилювача рульового
керування
б) промивання фільтра насоса гідропідсилювача рульового керування
в) перевірка люфту (вільного ходу) рульового колеса
г) перевірка зусилля повороту рульового колеса за допомогою люфтомірадинамометра
145. Компресія в циліндрах двигуна в найбільшій мірі залежить від
технічного стану
а) циліндропоршневої групи, газорозподільного механізму
б) системи охолодження, системи мащення
в) системи охолодження, газорозподільного механізму
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г) системи мащення, циліндропоршневої групи
146. Вид обкатки двигуна внутрішнього згорання (ДВЗ) має назву
а)
б)
в)
г)

холодна обкатка
гаряча обкатка
гаряча обкатка під навантаженням
холодна обкатка і гаряча обкатка

147. Причини, які вказують на несправність стартера:
а)
б)
в)
г)

знос щіток і колектора
несправність контактної частини вимикача
обрив і замикання в обмотках
всі перераховані причини

148. Щітки генераторів виготовляють з таких матеріалів:
а)
б)
в)
г)

міді
графіту з додаванням міді
графіту
свинцю

149. Рівень електроліту в банках над сіткою повинен бути
а)
б)
в)
г)

нарівні з сіткою
вище на 1-2 мм
вище на 2-4 мм
вище на 10-15 мм

150. У маркуванні акумулятора 6СТ - 75ЕМ число 6 вказує на
а)
б)
в)
г)

напругу батареї в 6 В
кількість банок в батареї
кількість сепараторів
кількість позитивних пластин

«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.
Блок А.
1.Напилки з подвійною (перехресною) насічкою застосовують для
обпилювання:
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а)
м`яких металів;
б) дерева, шкіри, гуми;
в) середніх і твердих металів;
г) скла.
2. За допомогою штангенциркуля ШЦ - І можна зняти виміри з точністю
до:
а)
б)
в)
г)

0,1мм;
0,01 мм;
0,001мм;
0,0001мм.

3. Зовнішню різьбу нарізують за допомогою:
а)
б)
в)
г)

плашки;
мітчика;
ножівки;
зенкера.

4. Внутрішню різьбу нарізують за допомогою:
а)
б)
в)
г)

плашки;
мітчика;
ножівки;
зенкера.

5. Як називається процес чистової обробки отворів?
а)
б)
в)
г)

зенкуванням;
розвертанням;
зенкеруванням;
свердління.

6. Назвіть види різьб по профілю:
а)
ліва та права;
б) зовнішня та внутрішня;
в) трикутна, прямокутна, трапецоїдна, упорна, кругла;
г) зовнішня, ліва, трикутна.
7. Трансмісія призначена для:
а) передачі крутного моменту від двигуна на ходову частину;
б) передачі крутного моменту від двигуна на ведучі колеса;
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в) передачі крутного моменту від двигуна на передній міст;
г) передачі крутного моменту від двигуна на заднійміст.
8. Двигун внутрішнього згорання складається:
а)
б)
в)
г)

з двох систем і 4-х механізмів;
з трьох систем і 3-х механізмів;
з двох механізмів і 4-х систем;
з двох механізмів і 2-х систем.

9. Робочий об'єм циліндра – це:
а) об'єм, що заходиться над поршнем при його положенні в начальній мертвій
точці;
б) об'єм, що знаходиться над поршнем при його положенні вверхній мертвій
точці;
в) об’єм, що вивільнюється поршнем, коли той переміщується від верхньої
мертвої точки до нижньої мертвої точки;
г) об'єм, що заходиться під поршнем при його положенні в НМТ.
10. Літраж багатоциліндрового двигуна – це:
а)
б)
в)
г)

сума повних об’ємів всіх циліндрів двигуна;
сума робочих об’ємів всіх циліндрів двигуна;
сума об’ємів всіх циліндрів двигуна;
сума об’ємів камер згорання.

11. Кривошипно-шатунний механізм призначений для:
а) перетворення крутного моменту в обертальний рух;
б) перетворення зворотно-поступального руху поршня в обертальний рух
колінчатого валу;
в) перетворення правого моменту в обертальний рух;
г) перетворення зворотного руху поршня в обертальний рух колінчатого валу.
12. Як впливає величина зазору між коромислом і клапаном на роботу двигуна?
а)
б)
в)
г)

Якщо зазор збільшений - робота погіршується
якщо зазор зменшений - робота покращується;
якщо зазор збільшений - робота покращується;
зазор – за рекомендацією інструкції з експлуатації двигуна.

13. У пробці радіатора (розширювального бачка) клапан називається:
а)

перепускний;
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б)
в)
г)

паровий;
повітряний;
відповіді б, в.

14. Редукційний клапан системи змащення призначений для:
а)
б)
в)
г)

очищення мастила;
охолодження мастила;
перепустки в магістраль;
зберігання системи від надмірного тиску.

15. В систему живлення карбюраторного двигуна входять:
а) паливний бак, фільтр-відстійник, карбюратор;
б) паливний бак, фільтр грубої очистки палива, насос високого тиску, карбюратор,
повітряний фільтр;
в) паливний бак, фільтр-відстійник, паливний насос, фільтр тонкої очистки
палива, паливопроводи, карбюратор, повітряний фільтр, випускні
трубопроводи, глушник
г) паливний бак, фільтр - відстійник, паливний насос, фільтр тонкої очистки
палива, паливопроводи, карбюратор, повітряний фільтр.
16. В систему живлення дизельного двигуна входять:
а) паливний бак, фільтр-відстійник, паливно-підкачувальний насос, карбюратор,
повітряний фільтр, глушник;
б) паливний бак, насос високого тиску, форсунка, повітряний фільтр, випускні
трубопроводи, глушник;
в) паливний бак, фільтр грубої очистки, паливно-підкачувальний насос, насос
високого тиску, форсунки, фільтр тонкої очистки, повітряний фільтр, випускні
трубопроводи, глушник;
г) паливний бак, фільтр грубої очистки, паливно-підкачувальний насос, насос
високого тиску, форсунки, фільтр тонкої очистки, глушник.
17. Багата паливна суміш використовується:
а)
б)
в)
г)

при запуску двигуна;
при роботі двигуна на холостому ходу;
при роботі двигуна на повних навантаженнях;
при зупинці двигуна.

18. Збагачена паливна суміш – це коли:
а) на 1 кг палива припадає 17,5 кг повітря;
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б) на 1 кг палива припадає від 13,5 до 15 кг повітря;
в) на 1 кг палива припадає менше 13 кг повітря;
г) на 1 кг палива припадає від 5 до 10 кг повітря.
19. Яка з частин системи охолодження регулює температуру рідини, прискорює
прогрівання двигуна?
а)
б)
в)
г)

Водяний насос;
термостат;
вентилятор;
радіатор.

20. Карбюратор складається з:
а) поплавкової і змішувальної камер;
б) головної дозуючої системи, економайзера;
в) головної дозуючої системи,прискорювального насоса, системи холостого ходу і
системи економайзера, системи пуску, перехідної системи;
г) головної дозуючої системи, прискорювального насоса, системи пуску.
21. В системах живлення сучасних автомобілів застосовується паливо:
а)
б)
в)
г)

Бензин;
дизельне паливо;
газ;
всі перелічені.

22.Із яких частин та механізмів складається зчеплення?
а)
б)
в)
г)

педаль зчеплення, тяга, натискна вилка, витискний підшипник;
ведучих та відомих частин,механізмів натискання та виключення;
циліндр зчеплення,натискна вилка, витискний підшипник;
педаль зчеплення, тяга, натискна вилка.

23. Який пристрій в зчепленні введених дисків являється гасником крутних
коливань:
а)
б)
в)
г)

натискний диск
натискний підшипник;
демпфер;
варіатор.
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24.Які деталі зчеплення сприймають крутний момент від двигуна?
а)
б)
в)
г)

деталі відомої частини зчеплення
деталі натискної частини зчеплення
деталі передавальної системи зчеплення
деталі провідної системи зчеплення.

25.Рульовий механізм призначений для:
а)
б)
в)
г)

отримання зусилля від приводу та повертання коліс в потрібному напрямі
повертання керованих коліс з невеликим зусиллям на рульовому колесі;
повертання керованих коліс з робочого місця водія;
повертання керованих коліс за допомогою рульового валу,

26. Стабілізатор поперечної стійкості призначений для:
а)
б)
в)
г)

запобігання перекиданню автомобіля при повертанні ;
запобігання перекиданню автомобіля при русі вперед;
запобігання перекиданню автомобіля при русі назад;
запобігання перекиданню автомобіля при стоянні на місці.

27. Роздавальні коробки встановлюють на:
а)
б)
в)
г)

великовантажних автомобілях;
автомобілях, що мають два і більше ведучих мостів;
на неповністю повнопривідних автомобілях;
намало вантажних автомобілях.

28.Примусове блокування диференціалу застосовують для:
а)
б)
в)
г)

збільшення крутного моменту;
збільшення швидкості обертання ведучих коліс;
підвищення прохідності транспортного засобу;
зменшення крутного моменту.

29. Листи ресор змащують мастилом:
а)
б)
в)
г)

Літол-24;
Консталін;
Літол – 35;
Графітне мастило.

30. Амортизатор призначений для:
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а)
б)
в)
г)

гасіння вертикальних коливань під час руху;
передачі зусилля на раму автомобіля;
передачі зусилля на балки мостів;
передачі зусилля на балки автомобіля.

31. Які кути встановлення керованих коліс є в автомобілях?
а)
б)
в)
г)

поздовжній нахил шворня;
поперечний нахил шворня;
нахил поворотної цапфи;
кути сходження, розвалу.

32. На яких автомобілях позитивне сходження керованих коліс?
а)
б)
в)
г)

передньопривідних;
задньопривідних;
повнопривідних;
слабо привідних.

33. Дискові гальмові механізми складаються з:
а) робочого гальмового циліндра, пневмокамери, розтискного кулака;
б) робочого гальмового циліндра, диску, супорту, гальмових накладок;
в) робочого гальмового циліндра, колодки, гальмових накладок, стяжної
пружини;
г) робочого гальмового циліндра, пневмокамери, супорту.
34. Знос гальмових колодок вантажного автомобіля допускається до:
а)
б)
в)
г)

3 мм;
5 мм;
глибини залягання головки заклепки не менше 0,5 мм;
7 мм.

35. Масляний насос на двигуні ЗМЗ-513 приводиться в дію від:
а)
б)
в)
г)

шестерні розподільного валу;
ексцентрика розподільного валу;
шестерні колінчастого валу;
шківа колінчастого валу.

36.Густина електроліту повинна бути при+25*Ставище:
а) 1,27 г/см3 та вище;
б) 1,29 г/см3;
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в) 1,25 г/см3;
г) 1,23г/ см3.
37. Взимку густина електроліту повинна бути:
а) 1,23 г/см3;
б)
1,27 г/см3;
в)
1,29 г/см3;
г)
1,25 г/см3.
38. З яких компонентів виготовляється електроліт?
а)
б)
в)
г)

H2Cl + H2 O;
H2SO4+H2 O;
H2Cl +.H2SO4;
H2SO4+H O.

39.Рівень електроліту перевіряється:
а)
б)
в)
г)

олівцем;
стержнем від ручки;
лінійкою;
скляною трубкою.

40. Для визначення густини електроліту використовують:
а)
б)
в)
г)

кислото мір;
спиртометр;
ареометр;
манометр.

41. Для чого в генераторі встановленні діоди?
а)
б)
в)
г)

для підсвічення;
для вентиляції;
для випрямлення струму;
для зміниструму.

42. Між контактами переривника повинен бути зазор в межах:
а)
б)
в)
г)

0,25-0,30 мм;
0,30-0,40 мм;
0,45-0,50 мм;
0,35-0,45 мм.
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43. Зазор між електродами свічки в автомобілі повинен бути в межах:
а)
б)
в)
г)

0,5-0,6 мм;
0,6-0,7 мм;
0,7-0,8 мм;
0,8-0,9 мм.

44.
Відцентровий
регулятор
призначений
випередження запалювання залежно від:
а)
б)
в)
г)

для

автоматичного

визначення кількості обертів колінчатого валу;
зміни кута запалювання залежно віднавантаження;
частоти обертання колінчатого валу;
зміни кута запалювання незалежно від навантаження.

45. Октан-коректор призначений для:
а)
б)
в)
г)

зміни кута запалювання, залежно від числа обертів колінчатого валу;
зміни кута запалювання, залежно від вжитого палива;
зміни кута запалювання, залежно від навантаженняна двигун;
зміни кута запалювання, незалежно від вжитого палива.

46. Зазор між електродами свічки запалювання вимірюється:
а)
б)
в)
г)

щупом пластинчастим;
щупом круглим;
спеціальним приладом;
щупом квадратним.

47. Зазор між електродами свічки регулюється:
а)
б)
в)
г)

спеціальним приладом;
підгинанням бокового електроду;
щупом;
пластиною.

48.Запобіжники призначені:
а)
б)
в)
г)

для передачі струму на споживачі;
для захисту кола струму від замикання;
для підсвічування споживачів;
для регулювання струму.
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49. Поршні двигуна внутрішнього згорання виготовляються із:
а)
б)
в)
г)

сталі;
чавуну;
алюмінієвого сплаву;
латуні.

50. Які марки дизельного палива призначені для автомобільних дизелів?
а)
б)
в)
г)

марка “А”
марка “З”
марка “Л”
всі перераховані

51. Поршневий палець в верхню головку шатуна монтується:
а)
б)
в)
г)

“плаваючим”;
з гарантованим натягом;
способами А,Б в залежності від конструкції двигуна;
ззазором.

52. Пристрій,
називається:
а)
б)
в)
г)

що

запобігає

мимовільному

ввімкненню

передач

синхронізатор;
замок;
фіксатор;
ключ;

53. Циркуляція дизельного палива між паливним баком та паливним
насосом високого тиску забезпечується:
а)
б)
в)
г)

паливопідкачувальним насосом;
стисненим повітрям;
паливним насосом високого тиску;
розрідженням в впускному колекторі.

54. Розподільчий вал змащується:
а)
б)
в)
г)

розбризкуванням;
під тиском;
комбіновано;
вручну.
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55. Детонаційне згорання в циліндрах двигуна відбувається зі швидкістю:
а)
б)
в)
г)

до 30м/сек;
до 100м/сек;
до 300м/сек;
до 3000м/сек.

56. Люфт у з’єднанні черв’як-ролик регулюється при положенні керованих
коліс у:
а)
б)
в)
г)

крайньому лівому;
крайньому правому;
середньому;
будь якому.

57. Лямбда-зонд встановлюють:
а)
б)
в)
г)

у впускному колекторі;
у випускному колекторі;
на дросельному вузлу;
на паливній рампі.

58. Термостат служить для:
а)
б)
в)
г)

прискорення прогріву двигуна;
уповільнення прогріву двигуна;
управління швидкістю обертання вентилятор;
не допускає замерзання охолоджуючої рідини.

59. У якому двигуні
самозаймається?
а)
б)
в)
г)

горюча

суміш

наприкінці

такту

стиску

у карбюраторному;
у газовому;
у дизельному;
в електричному.

60. Прилад, у якому перетвориться струм низької напруги в струм високої
напруги, називається:
а)
б)
в)
г)

переривник;
розподільник;
котушка запалювання;
котушка розподільника.
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61. Коло низької напруги системи запалювання складається:
а) акумуляторна батарея, вимикач запалювання, додатковий резистор,
первинна обмотка котушки запалювання, контакти переривника ,
б) акумуляторна батарея, вимикач запалювання, додатковий резистор,
вторинна обмотка котушки
в) акумуляторна батарея, вимикач запалювання,вторинна обмотка котушки
запалювання, розподільник запалювання
г) акумуляторна батарея, вимикач запалювання, додатковий резистор,
первинна обмотка котушки, свічка запалювання
62.Стартер призначений для:
а)
б)
в)
г)

живлення акумуляторної батареї;
запуску генератора;
запуску двигуна ;
зупинки двигуна.

63. Регулювання теплових зазорів клапанів проводиться:
а)
б)
в)
г)

на холодному двигуні;
на прогрітому двигуні;
на гарячому двигуні;
різниці немає.

64. Муфта випередження впорскування палива служить для:
а) з’єднання кулачкового валу ПНВТз шестернею приводу;
б) зміни моменту подачі палива н максимальній частоті обертання
колінчастого валу;
в) зміни моменту подачі палива залежно від частоти обертання колінчастого
валу;
г) зміни моменту подачі палива на мінімальній частоті обертання
колінчастого валу.
65. Регулятор тиску палива в системі впорскування палива встановлюють:
а)
б)
в)
г)

на карбюраторі;
на паливній рампі;
на форсунці;
на дросельному вузлу.

66.Регулятор гальмових сил призначений для:
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а) автоматичного розгальмування коліс;
б) автоматичної зміни тиску гальмівної рідини в задніх гальмівних механізмах,
залежно від навантаження;
в) автоматичного гальмування коліс;
г) автоматичного рушання автомобіля з місця.
67. Дросельний вузол призначений для:
а)
б)
в)
г)

фільтрування палива;
фільтрування повітря;
зміни кількості основного повітря, яке подається у впускну систему двигуна;
вимірювання кількості повітря.

68. Регулятор холостого ходу призначений для:
а)
б)
в)
г)

підтримання заданої частоти обертання двигуна при повних навантаженнях;
підтримання заданої частоти обертання холостого ходу двигуна;
підтримання заданої частоти обертання двигуна при запуску;
підтримання заданої частоти обертання двигуна при зупинці.

69.Барабанний механізм з пневмоприводом складається:
а)
б)
в)
г)

розтискний кулак,гальмова камера, гальмові колодки;
колісний гальмовий циліндр,гальмові колодки,гальмовий барабан;
супорт , гальмовий диск,робочий гальмовий циліндр;
розтискний кулак, гальмові колодки,робочий гальмовий циліндр.

70.Поршеві кільця призначені для:
а)
б)
в)
г)

передачі зусилля від поршня на колінчастий вал;
запобігання прориву газів у камеру згорання;
з’єднання поршня та циліндра;
підвищення рівномірності обертання колінчатого валу;

71.Розрядка акумулятора це:
а)
б)
в)
г)

Збільшення електронів у батареї
Перетворення хімічної енергії в електричну
Перетворення електричної енергії в хімічну.
Збільшення щільності акумулятора

72. Зарядка акумулятора це:
а) Збільшення електронів у батареї
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б) Перетворення хімічної енергії в електричну
в) Перетворення електричної енергії в хімічну.
г) Збільшення щільності акумулятора
73. Генератор призначений для:
а) живлення електричним струмом стартера під час пуску двигуна та
живлення всіх приладів електричною енергією;
б) заряджання акумуляторної батареї та живлення всіх приладів
електричною енергією;
в) живлення електричним струмом стартера під час зупинки автомобіля та
живлення всіх приладів електричною енергією;
г) заряджання генератора та живлення всіх приладів електричною енергією.
74.Направляючі втулки клапанів виготовлені:
а)
б)
в)
г)

з чавуну;
з силуміну;
з бронзи;
з латуні.

75. Збільшення зазору між кільцями поршня та циліндром призведе до:
а)
б)
в)
г)

вібрації;
сторонніх шумів;
витікання оливи;
зменшення потужності.

76. Тепловий зазор клапанів потрібен для:
а)
б)
в)
г)

збільшення потужності двигуна;
компенсації температурного розширення;
прокручування клапана;
поліпшити наповнення циліндра.

77. До несправностей газорозподільчого механізму відносять:
а)
б)
в)
г)

нещільне прилягання клапанів;
підвищений тиск палива;
знижений тиск палива;
руйнування прокладки між циліндром та головкою циліндрів.

78. Зниження тиску оливи може бути через:
а) заїдання редукційного клапану насосуу закритому стані;
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б) несправності в системі охолодження;
в) засмічення оливопроводів;
г) зноше6ння корінних та шатунних вкладишів.
79. До основних несправностей системи живлення карбюраторного
двигуна відносять:
а)
б)
в)
г)

приготування середньої суміші;
порушення дозування паливної суміші;
фільтрування повітря;
стуки в газорозподільному механізмі.

80. До несправностей паливного насосу карбюраторного ДВГ відносять:
а)
б)
в)
г)

пошкодження діафрагми;
заїдання редукційного клапана;
засмічення повітряних жиклерів;
пошкодження підшипників.

81. Основна несправність акумуляторної батареї - це:
а)
б)
в)
г)

підвищення напруги до 220 вольт;
коротке замикання, сульфатація;
саморозрядження акумуляторної батареї;
підвищення сили струму.

82. До основних несправностей генератора відносять:
а)
б)
в)
г)

окиснення та обгорання контактів генератора, коротке замкнення;
зниження потужності двигуна;
застосування контактних кілець більшого розміру ;
несвоєчасне запалювання.

83. Збільшення вільного ходу рульового колеса може бути через:
а)
б)
в)
г)

порушення кутів встановлення коліс;
спрацювання шарнірних з’єднань рульових тяг;
пошкодження амортизатора;
спрацювання сайлентблоків.

84. Недостатня ефективність гальмування може бути через:
а) порушення кутів встановлення коліс;
б) несправності агрегатів трансмісії ;
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в) замаслення і знос гальмівних колодок;
г) зниження швидкості автомобіля.
85. Для балансування коліс потрібно:
а) зафіксувати колесо від обертального руху;
б) встановити на колесі тиск 2 МПа;
в) зняти ковпак маточини, та похитуючи колесо за верхній край у
поперечному напряму, упевнитись, що люфт у підшипниках є;
г) повернути колесо по годинниковій стрілці та відпустити його.
86. Пробуксування зчеплення може бути через:
а)
б)
в)
г)

зношення і замаслення фрикційних накладок веденого диску;
збільшення швидкості автомобіля;
знос зубців маховика;
розбалансування маховика.

87. Основні несправності коробки передач:
а)
б)
в)
г)

пробуксування зчеплення;
ривки під час рушання з місця;
шум під час руху;
застосування оливи підвищеної в’язкості.

88. Основна несправність заднього мосту – це:
а)
б)
в)
г)

заїдання педалі в натиснутому положенні;
шум і нагрівання під час руху;
зменшення крутного моменту;
ривки під час рушання з місця.

89. Працюючі підлітки повинні проходити медичні огляди:
а)
б)
в)
г)

два рази на рік;
один раз на рік;
один раз на два роки;
один раз на квартал.

90. Особи, які працюють за умовами трудового договору, учні та студенти
навчальних закладів під час проходження практики і виконання будь-яких
робіт після занять підлягають:
а) страхуванню про всяк випадок;
б) обов'язковому страхуванню;
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в) страхуванню на випадок безробіття;
г) страхуванню за бажанням.
91. Вогнегасники бувають:
а) хімічні, пінні, повітряно – пінні, вуглекислотні, порошкові, хладонові,
кислотні;
б) хімічні, пінні, повітряно – пінні,порошкові, хладонові, кислотні;
в) хімічні, пінні, повітряно – пінні, вуглекислотні, порошкові, хладонові;
г) хімічні, пінні, повітряно – пінні, вуглекислотні, порошкові, кислотні.
92. Для гасіння електроустановок, що знаходяться під напругою,
використовують вогнегасильні речовини:
а)
б)
в)
г)

порошок, вуглекислоту;
хімічну піну;
воду;
порошок, воду.

93. Електричний струм якої напруги використовується для освітлення і
ручного інструменту в промисловості та побуті?
а)
б)
в)
г)

1 – 42 В;
127, 220 В;
220, 380 В;
42 – 380 В.

94. Посадка – це:
а) величина деформації отвору і валу в процесі їх щільного з’єднання;
б) характер з’єднання деталей, що визначені величиною отримуваних зазорі
та натягів;
в) різниця між найбільшим граничним і номінальним розмірами;
г) різниця між найбільшим та найменшим розмірами деталі.
95. Діаметр валу за кресленням
забракувати?
а)
б)
в)
г)

.Вал,з якими розмірами слід

60,00;
59,99;
59,98;
59,97.

96. Сталь – це:
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а) сплав заліза з цинком;
б) сплав нікелю з хромом;
в) сплав заліза з вуглецем;
г) сплав міді з кремнієм.
97. Формат розміром 210 х 297 позначають:
а)
б)
в)
г)

А4;
А3;
А2;
А1.

98.Розміри на кресленні наносять у:
а)
б)
в)
г)

дециметрах;
сантиметрах;
міліметрах;
метрах.

99.Позначення «М 1:2» -це:
а)
б)
в)
г)

масштаб зменшення;
масштаб збільшення;
кутовий масштаб;
масштаб«в натуральну величину».

100. Який розріз відповідає заданому зображенню:

а)

б)

в)

г)
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Тестові завдання для онлайн-тестування
з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»,
Блок Б
(кваліфікація – 4 розряд)
«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.
Блок А.
1.Напилки з подвійною (перехресною) насічкою застосовують для
обпилювання:
д)
м`яких металів;
е) дерева, шкіри, гуми;
ж) середніх і твердих металів;
з) скла.

2. За допомогою штангенциркуля ШЦ - І можна зняти виміри з точністю
до:
д) 0,1мм;
е) 0,01 мм;
ж) 0,001мм;
з) 0,0001мм.

3. Зовнішню різьбу нарізують за допомогою:
д)
е)
ж)
з)

плашки;
мітчика;
ножівки;
зенкера.

4. Внутрішню різьбу нарізують за допомогою:
д)
е)
ж)
з)

плашки;
мітчика;
ножівки;
зенкера.

5. Як називається процес чистової обробки отворів?
д)
е)
ж)
з)

зенкуванням;
розвертанням;
зенкеруванням;
свердління.

6. Назвіть види різьб по профілю:
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д)
ліва та права;
е) зовнішня та внутрішня;
ж) трикутна, прямокутна, трапецоїдна, упорна, кругла;
з) зовнішня, ліва, трикутна.

7. Трансмісія призначена для:
д)
е)
ж)
з)

передачі крутного моменту від двигуна на ходову частину;
передачі крутного моменту від двигуна на ведучі колеса;
передачі крутного моменту від двигуна на передній міст;
передачі крутного моменту від двигуна на заднійміст.

8. Двигун внутрішнього згорання складається:
д)
е)
ж)
з)

з двох систем і 4-х механізмів;
з трьох систем і 3-х механізмів;
з двох механізмів і 4-х систем;
з двох механізмів і 2-х систем.

9. Робочий об'єм циліндра – це:
д) об'єм, що заходиться над поршнем при його положенні в начальній мертвій точці;
е) об'єм, що знаходиться над поршнем при його положенні вверхній мертвій точці;
ж) об’єм, що вивільнюється поршнем, коли той переміщується від верхньої мертвої точки до
нижньої мертвої точки;
з) об'єм, що заходиться під поршнем при його положенні в НМТ.

10. Літраж багатоциліндрового двигуна – це:
д)
е)
ж)
з)

сума повних об’ємів всіх циліндрів двигуна;
сума робочих об’ємів всіх циліндрів двигуна;
сума об’ємів всіх циліндрів двигуна;
сума об’ємів камер згорання.

11. Кривошипно-шатунний механізм призначений для:
д)
е)
ж)
з)

перетворення крутного моменту в обертальний рух;
перетворення зворотно-поступального руху поршня в обертальний рух колінчатого валу;
перетворення правого моменту в обертальний рух;
перетворення зворотного руху поршня в обертальний рух колінчатого валу.

12. Як впливає величина зазору між коромислом і клапаном на роботу двигуна?
д)
е)
ж)
з)

Якщо зазор збільшений - робота погіршується
якщо зазор зменшений - робота покращується;
якщо зазор збільшений - робота покращується;
зазор – за рекомендацією інструкції з експлуатації двигуна.
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13. У пробці радіатора (розширювального бачка) клапан називається:
д)
е)
ж)
з)

перепускний;
паровий;
повітряний;
відповіді б, в.

14. Редукційний клапан системи змащення призначений для:
д)
е)
ж)
з)

очищення мастила;
охолодження мастила;
перепустки в магістраль;
зберігання системи від надмірного тиску.

15. В систему живлення карбюраторного двигуна входять:
д) паливний бак, фільтр-відстійник, карбюратор;
е) паливний бак, фільтр грубої очистки палива, насос високого тиску, карбюратор, повітряний
фільтр;
ж) паливний бак, фільтр-відстійник, паливний насос, фільтр тонкої очистки палива,
паливопроводи, карбюратор, повітряний фільтр, випускні трубопроводи, глушник
з) паливний бак, фільтр - відстійник, паливний насос, фільтр тонкої очистки палива,
паливопроводи, карбюратор, повітряний фільтр.

16. В систему живлення дизельного двигуна входять:
д) паливний бак, фільтр-відстійник, паливно-підкачувальний насос, карбюратор, повітряний
фільтр, глушник;
е) паливний бак, насос високого тиску, форсунка, повітряний фільтр, випускні трубопроводи,
глушник;
ж) паливний бак, фільтр грубої очистки, паливно-підкачувальний насос, насос високого тиску,
форсунки, фільтр тонкої очистки, повітряний фільтр, випускні трубопроводи, глушник;
з) паливний бак, фільтр грубої очистки, паливно-підкачувальний насос, насос високого тиску,
форсунки, фільтр тонкої очистки, глушник.

17. Багата паливна суміш використовується:
д)
е)
ж)
з)

при запуску двигуна;
при роботі двигуна на холостому ходу;
при роботі двигуна на повних навантаженнях;
при зупинці двигуна.

18. Збагачена паливна суміш – це коли:
д)
е)
ж)
з)

на 1 кг палива припадає 17,5 кг повітря;
на 1 кг палива припадає від 13,5 до 15 кг повітря;
на 1 кг палива припадає менше 13 кг повітря;
на 1 кг палива припадає від 5 до 10 кг повітря.
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19. Яка з частин системи охолодження регулює температуру рідини, прискорює
прогрівання двигуна?
д)
е)
ж)
з)

Водяний насос;
термостат;
вентилятор;
радіатор.

20. Карбюратор складається з:
д) поплавкової і змішувальної камер;
е) головної дозуючої системи, економайзера;
ж) головної дозуючої системи,прискорювального насоса, системи холостого ходу і системи
економайзера, системи пуску, перехідної системи;
з) головної дозуючої системи, прискорювального насоса, системи пуску.

21. В системах живлення сучасних автомобілів застосовується паливо:
д)
е)
ж)
з)

Бензин;
дизельне паливо;
газ;
всі перелічені.

22.Із яких частин та механізмів складається зчеплення?
д)
е)
ж)
з)

педаль зчеплення, тяга, натискна вилка, витискний підшипник;
ведучих та відомих частин,механізмів натискання та виключення;
циліндр зчеплення,натискна вилка, витискний підшипник;
педаль зчеплення, тяга, натискна вилка.

23. Який пристрій в зчепленні введених дисків являється гасником крутних
коливань:
д)
е)
ж)
з)

натискний диск
натискний підшипник;
демпфер;
варіатор.

24.Які деталі зчеплення сприймають крутний момент від двигуна?
д)
е)
ж)
з)

деталі відомої частини зчеплення
деталі натискної частини зчеплення
деталі передавальної системи зчеплення
деталі провідної системи зчеплення.
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25.Рульовий механізм призначений для:
д)
е)
ж)
з)

отримання зусилля від приводу та повертання коліс в потрібному напрямі
повертання керованих коліс з невеликим зусиллям на рульовому колесі;
повертання керованих коліс з робочого місця водія;
повертання керованих коліс за допомогою рульового валу,

26. Стабілізатор поперечної стійкості призначений для:
д)
е)
ж)
з)

запобігання перекиданню автомобіля при повертанні ;
запобігання перекиданню автомобіля при русі вперед;
запобігання перекиданню автомобіля при русі назад;
запобігання перекиданню автомобіля при стоянні на місці.

27. Роздавальні коробки встановлюють на:
д)
е)
ж)
з)

великовантажних автомобілях;
автомобілях, що мають два і більше ведучих мостів;
на неповністю повнопривідних автомобілях;
намало вантажних автомобілях.

28.Примусове блокування диференціалу застосовують для:
д)
е)
ж)
з)

збільшення крутного моменту;
збільшення швидкості обертання ведучих коліс;
підвищення прохідності транспортного засобу;
зменшення крутного моменту.

29. Листи ресор змащують мастилом:
д)
е)
ж)
з)

Літол-24;
Консталін;
Літол – 35;
Графітне мастило.

30. Амортизатор призначений для:
д)
е)
ж)
з)

гасіння вертикальних коливань під час руху;
передачі зусилля на раму автомобіля;
передачі зусилля на балки мостів;
передачі зусилля на балки автомобіля.

31. Які кути встановлення керованих коліс є в автомобілях?
д) поздовжній нахил шворня;
е) поперечний нахил шворня;
ж) нахил поворотної цапфи;
48

з)кути сходження, розвалу.

32. На яких автомобілях позитивне сходження керованих коліс?
д) передньопривідних;
е) задньопривідних;
ж) повнопривідних;
з)слабо привідних.

33. Дискові гальмові механізми складаються з:
д) робочого гальмового циліндра, пневмокамери, розтискного кулака;
е) робочого гальмового циліндра, диску, супорту, гальмових накладок;
ж) робочого гальмового циліндра, колодки, гальмових накладок, стяжної пружини;
з)робочого гальмового циліндра, пневмокамери, супорту.

34. Знос гальмових колодок вантажного автомобіля допускається до:
д) 3 мм;
е) 5 мм;
ж) глибини залягання головки заклепки не менше 0,5 мм;
з)7 мм.

35. Масляний насос на двигуні ЗМЗ-513 приводиться в дію від:
д)
е)
ж)
з)

шестерні розподільного валу;
ексцентрика розподільного валу;
шестерні колінчастого валу;
шківа колінчастого валу.

36.Густина електроліту повинна бути при+25*Ставище:
д)
е)
ж)
з)

1,27 г/см3 та вище;
1,29 г/см3;
1,25 г/см3;
1,23г/ см3.

37. Взимку густина електроліту повинна бути:
д) 1,23 г/см3;
е)
1,27 г/см3;
ж)
1,29 г/см3;
з)
1,25 г/см3.

38. З яких компонентів виготовляється електроліт?
д) H2Cl + H2 O;
е) H2SO4+H2 O;
ж) H2Cl +.H2SO4;
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з) H2SO4+H O.

39.Рівень електроліту перевіряється:
д)
е)
ж)
з)

олівцем;
стержнем від ручки;
лінійкою;
скляною трубкою.

40. Для визначення густини електроліту використовують:
д)
е)
ж)
з)

кислото мір;
спиртометр;
ареометр;
манометр.

41. Для чого в генераторі встановленні діоди?
д)
е)
ж)
з)

для підсвічення;
для вентиляції;
для випрямлення струму;
для зміниструму.

42. Між контактами переривника повинен бути зазор в межах:
д)
е)
ж)
з)

0,25-0,30 мм;
0,30-0,40 мм;
0,45-0,50 мм;
0,35-0,45 мм.

43. Зазор між електродами свічки в автомобілі повинен бути в межах:
д)
е)
ж)
з)

0,5-0,6 мм;
0,6-0,7 мм;
0,7-0,8 мм;
0,8-0,9 мм.

44.
Відцентровий
регулятор
призначений
випередження запалювання залежно від:
д)
е)
ж)
з)

для

автоматичного

визначення кількості обертів колінчатого валу;
зміни кута запалювання залежно віднавантаження;
частоти обертання колінчатого валу;
зміни кута запалювання незалежно від навантаження.

45. Октан-коректор призначений для:
д)
е)

зміни кута запалювання, залежно від числа обертів колінчатого валу;
зміни кута запалювання, залежно від вжитого палива;
50

ж)
з)

зміни кута запалювання, залежно від навантаженняна двигун;
зміни кута запалювання, незалежно від вжитого палива.

46. Зазор між електродами свічки запалювання вимірюється:
д)
е)
ж)
з)

щупом пластинчастим;
щупом круглим;
спеціальним приладом;
щупом квадратним.

47. Зазор між електродами свічки регулюється:
д)
е)
ж)
з)

спеціальним приладом;
підгинанням бокового електроду;
щупом;
пластиною.

48.Запобіжники призначені:
д)
е)
ж)
з)

для передачі струму на споживачі;
для захисту кола струму від замикання;
для підсвічування споживачів;
для регулювання струму.

49. Поршні двигуна внутрішнього згорання виготовляються із:
д) сталі;
е) чавуну;
ж) алюмінієвого сплаву;
з) латуні.
50. Які марки дизельного палива призначені для автомобільних дизелів?
д) марка “А”
е) марка “З”
ж) марка “Л”
з) всі перераховані
51. Поршневий палець в верхню головку шатуна монтується:
д) “плаваючим”;
е) з гарантованим натягом;
ж) способами А,Б в залежності від конструкції двигуна;
з) ззазором.
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52. Пристрій,
називається:

що

запобігає

мимовільному

ввімкненню

передач

д) синхронізатор;
е) замок;
ж) фіксатор;
з) ключ;
53. Циркуляція дизельного палива між паливним баком та паливним
насосом високого тиску забезпечується:
д) паливопідкачувальним насосом;
е) стисненим повітрям;
ж) паливним насосом високого тиску;
з) розрідженням в впускному колекторі.
54. Розподільчий вал змащується:
д) розбризкуванням;
е) під тиском;
ж) комбіновано;
з) вручну.
55. Детонаційне згорання в циліндрах двигуна відбувається зі швидкістю:
д) до 30м/сек;
е) до 100м/сек;
ж) до 300м/сек;
з) до 3000м/сек.
56. Люфт у з’єднанні черв’як-ролик регулюється при положенні керованих
коліс у:
д) крайньому лівому;
е) крайньому правому;
ж) середньому;
з) будь якому.
57. Лямбда-зонд встановлюють:
д) у впускному колекторі;
е) у випускному колекторі;
ж) на дросельному вузлу;
з) на паливній рампі.
52

58. Термостат служить для:
д) прискорення прогріву двигуна;
е) уповільнення прогріву двигуна;
ж) управління швидкістю обертання вентилятор;
з) не допускає замерзання охолоджуючої рідини.
59. У якому двигуні
самозаймається?

горюча

суміш

наприкінці

такту

стиску

д) у карбюраторному;
е) у газовому;
ж) у дизельному;
з) в електричному.
60. Прилад, у якому перетвориться струм низької напруги в струм високої
напруги, називається:
д) переривник;
е) розподільник;
ж) котушка запалювання;
з) котушка розподільника.
61. Коло низької напруги системи запалювання складається:
д) акумуляторна батарея, вимикач запалювання, додатковий резистор,
первинна обмотка котушки запалювання, контакти переривника ,
е) акумуляторна батарея, вимикач запалювання, додатковий резистор,
вторинна обмотка котушки
ж) акумуляторна батарея, вимикач запалювання,вторинна обмотка котушки
запалювання, розподільник запалювання
з) акумуляторна батарея, вимикач запалювання, додатковий резистор,
первинна обмотка котушки, свічка запалювання
62.Стартер призначений для:
д) живлення акумуляторної батареї;
е) запуску генератора;
ж) запуску двигуна ;
з) зупинки двигуна.
63. Регулювання теплових зазорів клапанів проводиться:
д) на холодному двигуні;
е) на прогрітому двигуні;
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ж) на гарячому двигуні;
з) різниці немає.
64. Муфта випередження впорскування палива служить для:
д) з’єднання кулачкового валу ПНВТз шестернею приводу;
е) зміни моменту подачі палива н максимальній частоті обертання
колінчастого валу;
ж) зміни моменту подачі палива залежно від частоти обертання колінчастого
валу;
з) зміни моменту подачі палива на мінімальній частоті обертання
колінчастого валу.
65. Регулятор тиску палива в системі впорскування палива встановлюють:
д)
е)
ж)
з)

на карбюраторі;
на паливній рампі;
на форсунці;
на дросельному вузлу.

66.Регулятор гальмових сил призначений для:
д) автоматичного розгальмування коліс;
е) автоматичної зміни тиску гальмівної рідини в задніх гальмівних механізмах, залежно від
навантаження;
ж) автоматичного гальмування коліс;
з) автоматичного рушання автомобіля з місця.

67. Дросельний вузол призначений для:
д)
е)
ж)
з)

фільтрування палива;
фільтрування повітря;
зміни кількості основного повітря, яке подається у впускну систему двигуна;
вимірювання кількості повітря.

68. Регулятор холостого ходу призначений для:
д)
е)
ж)
з)

підтримання заданої частоти обертання двигуна при повних навантаженнях;
підтримання заданої частоти обертання холостого ходу двигуна;
підтримання заданої частоти обертання двигуна при запуску;
підтримання заданої частоти обертання двигуна при зупинці.

69.Барабанний механізм з пневмоприводом складається:
д)
е)
ж)
з)

розтискний кулак,гальмова камера, гальмові колодки;
колісний гальмовий циліндр,гальмові колодки,гальмовий барабан;
супорт , гальмовий диск,робочий гальмовий циліндр;
розтискний кулак, гальмові колодки,робочий гальмовий циліндр.
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70.Поршеві кільця призначені для:
д)
е)
ж)
з)

передачі зусилля від поршня на колінчастий вал;
запобігання прориву газів у камеру згорання;
з’єднання поршня та циліндра;
підвищення рівномірності обертання колінчатого валу;

71.Розрядка акумулятора це:
д)
е)
ж)
з)

Збільшення електронів у батареї
Перетворення хімічної енергії в електричну
Перетворення електричної енергії в хімічну.
Збільшення щільності акумулятора

72. Зарядка акумулятора це:
д)
е)
ж)
з)

Збільшення електронів у батареї
Перетворення хімічної енергії в електричну
Перетворення електричної енергії в хімічну.
Збільшення щільності акумулятора

73. Генератор призначений для:
д) живлення електричним струмом стартера під час пуску двигуна та живлення всіх
приладів електричною енергією;
е) заряджання акумуляторної батареї та живлення всіх приладів електричною енергією;
ж) живлення електричним струмом стартера під час зупинки автомобіля та живлення
всіх приладів електричною енергією;
з) заряджання генератора та живлення всіх приладів електричною енергією.

74.Направляючі втулки клапанів виготовлені:
д) з чавуну;
е) з силуміну;
ж) з бронзи;
з) з латуні.
75. Збільшення зазору між кільцями поршня та циліндром призведе до:
д)
е)
ж)
з)

вібрації;
сторонніх шумів;
витікання оливи;
зменшення потужності.

76. Тепловий зазор клапанів потрібен для:
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д)
е)
ж)
з)

збільшення потужності двигуна;
компенсації температурного розширення;
прокручування клапана;
поліпшити наповнення циліндра.

77. До несправностей газорозподільчого механізму відносять:
д)
е)
ж)
з)

нещільне прилягання клапанів;
підвищений тиск палива;
знижений тиск палива;
руйнування прокладки між циліндром та головкою циліндрів.

78. Зниження тиску оливи може бути через:
д)
е)
ж)
з)

заїдання редукційного клапану насосуу закритому стані;
несправності в системі охолодження;
засмічення оливопроводів;
зноше6ння корінних та шатунних вкладишів.

79. До основних несправностей системи живлення карбюраторного
двигуна відносять:
д)
е)
ж)
з)

приготування середньої суміші;
порушення дозування паливної суміші;
фільтрування повітря;
стуки в газорозподільному механізмі.

80. До несправностей паливного насосу карбюраторного ДВГ відносять:
д)
е)
ж)
з)

пошкодження діафрагми;
заїдання редукційного клапана;
засмічення повітряних жиклерів;
пошкодження підшипників.

81. Основна несправність акумуляторної батареї - це:
д)
е)
ж)
з)

підвищення напруги до 220 вольт;
коротке замикання, сульфатація;
саморозрядження акумуляторної батареї;
підвищення сили струму.

82. До основних несправностей генератора відносять:
д)
е)
ж)
з)

окиснення та обгорання контактів генератора, коротке замкнення;
зниження потужності двигуна;
застосування контактних кілець більшого розміру ;
несвоєчасне запалювання.
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83. Збільшення вільного ходу рульового колеса може бути через:
д)
е)
ж)
з)

порушення кутів встановлення коліс;
спрацювання шарнірних з’єднань рульових тяг;
пошкодження амортизатора;
спрацювання сайлентблоків.

84. Недостатня ефективність гальмування може бути через:
д)
е)
ж)
з)

порушення кутів встановлення коліс;
несправності агрегатів трансмісії ;
замаслення і знос гальмівних колодок;
зниження швидкості автомобіля.

85. Для балансування коліс потрібно:
д) зафіксувати колесо від обертального руху;
е) встановити на колесі тиск 2 МПа;
ж) зняти ковпак маточини, та похитуючи колесо за верхній край у поперечному напряму,
упевнитись, що люфт у підшипниках є;
з) повернути колесо по годинниковій стрілці та відпустити його.

86. Пробуксування зчеплення може бути через:
д)
е)
ж)
з)

зношення і замаслення фрикційних накладок веденого диску;
збільшення швидкості автомобіля;
знос зубців маховика;
розбалансування маховика.

87. Основні несправності коробки передач:
д)
е)
ж)
з)

пробуксування зчеплення;
ривки під час рушання з місця;
шум під час руху;
застосування оливи підвищеної в’язкості.

88. Основна несправність заднього мосту – це:
д)
е)
ж)
з)

заїдання педалі в натиснутому положенні;
шум і нагрівання під час руху;
зменшення крутного моменту;
ривки під час рушання з місця.

89. Працюючі підлітки повинні проходити медичні огляди:
д)
е)
ж)
з)

два рази на рік;
один раз на рік;
один раз на два роки;
один раз на квартал.
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90. Особи, які працюють за умовами трудового договору, учні та студенти
навчальних закладів під час проходження практики і виконання будь-яких
робіт після занять підлягають:
д)
е)
ж)
з)

страхуванню про всяк випадок;
обов'язковому страхуванню;
страхуванню на випадок безробіття;
страхуванню за бажанням.

91. Вогнегасники бувають:
д)
е)
ж)
з)

хімічні, пінні, повітряно – пінні, вуглекислотні, порошкові, хладонові, кислотні;
хімічні, пінні, повітряно – пінні,порошкові, хладонові, кислотні;
хімічні, пінні, повітряно – пінні, вуглекислотні, порошкові, хладонові;
хімічні, пінні, повітряно – пінні, вуглекислотні, порошкові, кислотні.

92. Для гасіння електроустановок, що знаходяться під напругою,
використовують вогнегасильні речовини:
д)
е)
ж)
з)

порошок, вуглекислоту;
хімічну піну;
воду;
порошок, воду.

93. Електричний струм якої напруги використовується для освітлення і
ручного інструменту в промисловості та побуті?
д)
е)
ж)
з)

1 – 42 В;
127, 220 В;
220, 380 В;
42 – 380 В.

94. Посадка – це:
д)
е)
ж)
з)

величина деформації отвору і валу в процесі їх щільного з’єднання;
характер з’єднання деталей, що визначені величиною отримуваних зазорі та натягів;
різниця між найбільшим граничним і номінальним розмірами;
різниця між найбільшим та найменшим розмірами деталі.

95. Діаметр валу за кресленням
забракувати?
д)
е)
ж)
з)

.Вал,з якими розмірами слід

60,00;
59,99;
59,98;
59,97.
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96. Сталь – це:
д) сплав заліза з цинком;
е)
сплав нікелю з хромом;
ж) сплав заліза з вуглецем;
з)
сплав міді з кремнієм.

97. Формат розміром 210 х 297 позначають:
д)
е)
ж)
з)

А4;
А3;
А2;
А1.

98.Розміри на кресленні наносять у:
д)
е)
ж)
з)

дециметрах;
сантиметрах;
міліметрах;
метрах.

99.Позначення «М 1:2» -це:
д)
е)
ж)
з)

масштаб зменшення;
масштаб збільшення;
кутовий масштаб;
масштаб«в натуральну величину».

100. Який розріз відповідає заданому зображенню:

а)

б)

в)

г)
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Тестові завдання
з професії «Електрозварник ручного зварювання»,
Блок В
(кваліфікація – 2 розряд)
1. Прізвище вченого, який першим відкрив явище електричної дуги:
а) Слав’янов М. Г.;
б) Бенардос М.М.;
в) Патон Є. О.;
г) Петров В. В.
2. Держава, інженер якої відкрив спосіб електродугового зварювання
електродом:
а) Чехія;
б) Японія;
в) Росія;
г) Україна
3.Місце, спеціально обладнане для виконання зварювальних робіт – це:
а) робоче місце зварника;
б) зварювальний пост;
в) зварювальна кабіна;
г) зварювальний стіл
4. Площа, вільна від обладнання та матеріалів, для кожного
зварювального поста має становити:
а) не менше 2м²;
б) не менше 3м²;
в) не менше 4м²;
г) не менше 5м²
5. Зварювальні пости бувають:
а)стаціонарні та пересувні;
б) тільки постійні;
в) тільки пересувні;
г) стаціонарні і постійні

6.Висота кабіни зварника становить:
а) 1500 – 1800мм;
б) 1600 – 1900мм;
в) 1800 – 2000мм;
г) 1900 – 1700мм
7.Висота столу для роботи стоячи становить:
а) 900мм;
б) 800 мм;
в) 1000мм;
г)700 мм
8. Дугове зварювання відносять до:
а) механічного класу;
б) термічного класу;
в) термомеханічного класу;
г) електронно-променевого класу
9. Ручне дугове зварювання позначається згідно:
а) ГОСТ 15878 – 79;
б) ГОСТ 14776 – 79;
в) ГОСТ5264 – 80;
г) ГОСТ 8713 – 79
10. Зварний шов - це:
а) ділянка зварного шва, яка при зварюванні знаходиться у рідкому стані;
б) заглиблення, утворене в зварній ванні тиском дуги;
в) ділянка зварного з’єднання, утворена в результаті кристалізації металу
зварювальної ванни;
г) переплавлений присаджувальний метал, введений в зварну ванну до
основного металу
11. Зварні шви довжиною до 300 мм належать до:
а) середніх;
б) довгих;
в) коротких;
г) дуже коротких

12. Середні зварні шви мають довжину до:
а) 1000 мм;
б)500 мм;
в)1500 мм;
г)300 мм
13. 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.
14. 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
15. Зварна ванна – це:
а) частина шва між початком та кінцівкою шва;
б) частина шва, яка загартувалась;
в) частина шва, яка знаходиться в рідкому стані;
г) частина багато прохідного шва
16. За положенням в просторі зварні шви поділяються на:
а) флангові, лобові, комбіновані, навскісні;
б)нижні, горизонтальні, вертикальні, стельові;
в) стикові, кутові, таврові, внапуск, торцеві;
г) прямолінійні, криволінійні, кільцеві, спіральні
17. В позначенні шва буква С означає:
а) стельовий шов;
б)стиковий шов;
в) спіральний шов;
г) середній шов
18. Валик – це:

а) метал, наплавлений або переплавлений за один прохід;
б)метал, призначений для введення в зварну ванну до розплавленого основного
металу;
в)частина металу, що виступає над поверхнею зварюваних деталей;
г)сплав, утворений переплавленими основним та присадочним металом
19. Метал, який знаходиться на межі шва і основного металу – це:
а) зона термічного впливу;
б) зона сплавлення;
в) метал шва;
г) зона перекристалізації
20. Способом «в човник»зварюють:
а) вертикальні шви;
б) стикові шви;
в) кутові шви;
г) вертикальні та стикові шви
21.Одноразове переміщення в одному напрямку джерела нагрівання - це:
а) прохід;
б) зварний шов;
в) розчищення кромок;
г) притуплення кромок
22. Стикові шви без розчищення кромок двостороннім швом зварюють
при товщині металу:
а) 1-2 мм;
б) 4-8 мм;
в) 10-12мм;
г) 14-16мм
23. Торцеві поверхні деталей, що підлягають зварюванню називаються:
а) металом шва;
б)зазором;
в)кромками;
г) підсиленням шва
24. Тип зварного з’єднання, що має умовне позначення У:
а) внапуск;

б) стикове;
в) кутове;
г) таврове
25. На глибину провару впливає:
а) кисень;
б) сила струму;
в) товщина електрода;
г) товщина металу
26. Зварювальна дуга складається з:
а) катодної плями, стовпа дуги, позитивно зарядженого потоку електронів;
б)катодної плями, стовпа дуги, негативно зарядженого потоку електронів;
в) катодної плями, стовпа дуги, анодної плями;
г)катодної плями, анодної плями, розплавленого металу
27. Довжина довгої дуги становить:
а) 2-4мм;
б) 5-6мм;
в) 6-8мм;
г) 4-6мм
28. Для збільшення глибини провару електрод необхідно рухати:
а) кутом назад;
б) з більшою швидкістю;
в) кутом уперед;
г) коливальним рухом;
29. Довжина короткої дуги становить:
а) 2-4мм;
б) 5-6мм;
в) 6-8мм;
г) 4-6мм
30. Дуга непрямої дії горить між:
а) електродом та основним металом;
б) двома електродами та основним металом;
в) двома електродами;
г) електродами та стиснена газом

31. Пряма дуга має:
а) плюс на металі, мінус на електроді;
б) мінус на металі та мінус на електроді;
в) плюс на електроді та мінус на металі;
г)плюс на електроді та плюс на металі
32. Температура стовпа дуги становить:
а) 2400-26000С;
б) 8000-85000С;
в) 3500-42000С;
г) 4200-60000С
33. За принципом дії зварювальні дуги бувають:
а) довгі та короткі;
б) прямої, непрямої та комбінованої дії;
в) змінного та постійного струму;
г) довгі, середні та короткі
34. Дуга звортньої 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
35. Магнітне дуття – це:
а) відхилення дуги;
б) збільшення діаметра дуги;
в) зменшення діаметра дуги;
г) обрив дуги
36. Напруга дуги дорівнює:
а) 28-40В;
б) 140-160В;
в) 220-380В;
г) 70-90В
37.Кут розчищення кромок залежить від:

а) способу зварювання і хімічного складу металу;
б) способу зварювання, хімічного складу й товщини металу;
в) способу зварювання;
г) способу зварювання і якості металу
38. Анодна пляма це:
а) місце виходу електронів;
б) місце входу електронів;
в) не зачищений метал;
г) ствол дуги
39. Скіс кромки – це:
а) прямолінійний або криволінійний зріз кромки, яка підлягає зварюванню;
б) торцеві поверхні деталей, що підлягають зварюванню;
в) надання необхідної форми кромкам, які підлягають зварюванню;
г) нескошена частина торця кромок
40. Повний кут скосу кромок дорівнює:
а) 15-200 ;
б) 70-900;
в)35-450 ;
г)90 -1200
41. Ширина зазору між кромками впливає на:
а) температуру стовпа дуги;
б) горіння дуги;
в) глибину проплавлення і продуктивність процесу;
г) швидкість подачі електроду
42. Стикові шви без розчищення кромок двостороннім швом зварюють
при товщині металу:
а) 1-2 мм;
б) 4-8 мм;
в) 10-12мм;
г) 14-16мм
43. Діаметр електрода вибирають залежно від:
а) товщини металу;
б) опору в мережі;

в) покриття електрода;
г) хімічного складу основного металу
44.Стержень плавкого електрода виготовляють із:
а) вольфраму та його сплаву;
б) сталі;
в) вугілля;
г) графіту
45.За конструкцією електродотримачі поділяються на:
а) важільні, пасатижні, защипні, гвинтові, ручні, саморобні;
б) важільні, пасатижні, защипні, гвинтові;
в)пасатижні, защипні, гвинтові, автоматичні, саморобні;
г) стаціонарні, автоматичні, защипні, гвинтові
46. Для зварювання конструкційних сталей використовують електроди:
а) АНР;
б) АНО;
в) АНВ;
г) АНЧ
47. Покриття електрода призначено для:
а) збільшення часу до заміни електрода;
б) введення у зварну ванну кисню;
в) стабілізації горіння дуги;
г) збільшення міцності електрода
48.Буква Н в позначенні електрода вказує на його призначення для:
а) наплавлення поверхонь;
б) зварювання кольорових металів;
в) зварювання чавуну;
г) зварювання вуглецевих сталей
49. Буква Л в позначені електрода вказує на призначення його для:
а) наплавлення поверхневих швів;
б) зварювання легованих сталей;
в) зварювання чавуну;
г) зварювання вуглецевих сталей

50. Буква Р в позначенні типу покриття електрода означає:
а) основне покриття;
б) рутилове покриття;
в) кисле покриття;
г) целюлозне покриття
51. Електроди марки АНО-4 мають покриття типу:
а)рутилове;
б)основне;
в)целюлозне;
г)кисле
52. Допоміжний знак

в позначенні зварних швів означає:

а) шов за замкнутим контуром;
б) переривчастий шов із ланцюговим розташуванням ділянок;
в)напливи й нерівності обробити з плавним переходом до основного металу;
г) переривчастий шов із шаховим розташуванням ділянок
53. Цифра в маркуванні електродів, яка вказує на призначення «для
зварювання у всіх положеннях»:
а)4;
б)3;
в)2;
г)1
54. Допоміжний знак

в позначенні зварних швів означає:

а) шов за замкнутим контуром;
б) переривчастий шов із ланцюговим розташуванням ділянок;
в) напливи й нерівності обробити з плавним переходом до основного металу;
г) монтажний шов
55. Зварювальнийдрітпозначається:
а) Св – 08;
б) Зд – 10;
в) Сд – 08;
г) Зе -08
56. Літера А в кінці марки зварювального дроту вказує на :
а) знижений вміст сірки та фосфору;

б) збільшений вміст вуглецю;
в) знижений вміст водню і азоту;
г) легуючий елемент азот
57. Деформації, які змінюють розміри всього виробу називають:
а) місцевими;
б) загальними;
в) частковими;
г) повними
58. До внутрішніх зварювальних дефектів відносять:
а) пропали, напливи, підрізи, кратері, свищі;
б) тріщини, непровари, пори,шлакові, вольфрамові та оксидні включення;
в) пропали, напливи, тріщини, непровари, пори;
г) підрізи, кратері, свищі, вольфрамові та оксидні включення
59. До зовнішніх зварювальних дефектів відносять:
а) пропали, напливи, підрізи, кратери, свищі;
б) тріщини, непровари, пори,шлакові, вольфрамові та оксидні включення;
в) пропали, напливи, тріщини, непровари, пори;
г) підрізи, кратері, свищі, вольфрамові та оксидні включення
60. Зменшення об’єму наплавленого металу при переході з рідкого стану в
твердий – це:
а) пружна деформація;
б) теплова деформація;
в)усадка;
г) кристалізація
61. Кратер це:
а) ділянка зварного шва, яка при зварюванні знаходиться у рідкому стані;
б) переплавлений присаджувальний метал, введений в зварну ванну до
основного металу;
в) заглиблення, утворене в зварній ванні тиском дуги;
г) сплав, утворений переплавленням основного та присаджувального металу
62. Причиною виникнення кратера є:
а)неправильне виконання кінцевої ділянки дуги;
б) швидке охолодження шва;
в) не просушені електроди;

г) бруд на кромках
63. Пори це:
а) порожнини в металі шва, заповнені газами;
б) натікання металу шва на основний метал без сплавлення;
в) витікання металу зварної ванни через отвір у шві з утворенням у ньому
порожнини;
г) порожнина у зварних швах, яка виходить на їх поверхню
64.Причиною виникнення пор є:
а) швидке охолодження шва;
б) великий струм;
в) обрив дуги;
г) бруд на кромках
65. Напливи – це:
а) порожнини в металі шва, заповнені газами;
б) натікання металу шва на основний метал без сплавлення;
в) витікання металу зварної ванни через отвір у шві з утворенням у ньому
порожнини;
г) порожнина у зварних швах, яка виходить на їх поверню
66. Напливи виникають через:
а) малу силу зварювального струму;
б) низьку пластичність металу шва;
в) велику швидкість зварювання;
г) швидке охолодження
67. Підрізи– це:
а) порожнини в металі шва, заповнені газами;
б) натікання металу шва на основний метал без сплавлення;
в) витікання металу зварної ванни через отвір у шві з утворенням у ньому
порожнини;
г) місцеве зменшення товщини основного металу, які розташовуються вздовж
межі зварного шва
68. Підрізи виникають через:
а) великий зварювальний струм;
б) не просушені електроди;
в) бруд на кромках;

г) велика швидкість зварювання
69. Пропали – це:
а) порожнини в металі шва, заповнені газами;
б) натікання металу шва на основний метал без сплавлення;
в) витікання металу зварної ванни через отвір у шві з утворенням у ньому
порожнини;
г) місцеве зменшення товщини основного металу, які розташовуються вздовж
межі зварного шва
70. Свищі –це:
а) порожнина у зварних швах, яка виходить на їх поверню;
б) порожнини в металі шва, заповнені газами;
в) натікання металу шва на основний метал без сплавлення;
г) витікання металу зварної ванни через отвір у шві з утворенням у ньому
порожнини
71. Шлакові включення – це:
а) порожнини в металі шва, заповнені газами;
б) натікання металу шва на основний метал без сплавлення;
в) витікання металу зварної ванни через отвір у шві з утворенням у ньому
порожнини;
г) порожнини в металі зварного шва, заповнені шлаками, які не встигли
виплисти на поверхню шва
72. Гарячі тріщини виникають в процесі:
а) зварювання основного металу;
б) розплавлення основного металу;
в) початку кристалізації;
г) розплавлення електродного металу
73.Ділянка зварного з’єднання, на якій відсутнє сплавлення між основним
і наплавленим металом називається:
а) кратером;
б) непроваром;
в) напливом;
г) підрізом
74. Причиною виникнення напруг при зварюванні є:

а) ливарна усадка;
б) погане очищення кромок;
в) зварювання на постійному струмі;
г) зварювання на змінному струмі
75. Позначення таврового однобічного шва без скосу кромок, виконаного
ручним дуговим зварюванням за замкнутим контуром із катетом 4 мм:

а)
б)
в)

г)

76.Залежність між напругою на вихідних клемах джерела живлення і
силою зварювального струму - це:
а) коефіцієнт холостого ходу;
б) коефіцієнт корисної дії;
в) зовнішня вольтамперна характеристика;
г) номінальний зварювальний струм
77. Сила струму при зварюванні у вертикальному положенні зменшується
на:
а) 5-8 %;
б) 10-15 %;
в) 15-20 %;
г) 30-40 %
78. Джереламипостійного зварювального струму є:
а) перетворювачі, випрямлячі;
б) перетворювачі, трансформатори;
в) трансформатори;
г) випрамлячі, трансформатори

79. При однаковій величині струму найбільша глибина провару буде при
зварюванні:
а)змінним струмом;
б) постійним струмом прямої полярності;
в) постійним струмом зворотної полярності;
г)змінним струмом зворотньої полярності
80. Силу струму для зварювання вибирають залежно від:
а) товщини металу;
б) діаметра електрода;
в) напруги дуги;
г) довжини дуги
81. Електричне коло складається:
а) джерела струму, рубильника, вимірювальних приладів; з’єднувальних
провідників;
б) джерела струму, вимикача, плавких запобіжників, з’єднувальних
провідників;
в) джерела струму, вимірювальних приладів, споживачів, з’єднувальних
провідників;
г) джерела струму, споживача; з’єднувальних провідників
82.Підварний шов - це:
а) натікання металу шва на основний метал без сплавлення;
б) частина зварного щва, де дно зварювальної ванни перетинає поверхню
основного металу;
в) менша частина двобічного шва, яка виконується попередньо для запобігання
пропалів при наступному зварюванні або накладається в останню чергу в
корінь шва його високої якості;
г)сплав, утворений перплавленими основним і наплавленим металами
83. Зварювальний трансформатор призначений для:
а) перетворення змінного струму у постійний;
б) перетворення змінного струму однієї напруги в змінний струм іншої напруги
тієї ж частоти і живлення зварювальної дуги;
в) перетворення механічної енергії в електричну;
г) перетворення постійного струму в перемінний
84.Зварювальний генератор перетворює:

а) механічну енергію приводного двигуна в електричну;
б) механічну енергію ДВЗ в електричну;
в) перемінний струм в постійний;
г) постійний струм в перемінний
85. Основними елементами зварювального випрямляча є:
а) котушка, регулюючий пристрій, обмотка;
б) трансформатор, регулюючий пристрій, напівпровідникові вентилі;
в)трансформатор, батарея, обмотка, пластина;
г) котушка, регулюючий пристрій, обмотка;батарея
86. Для зварювання горизонтальних швів силу струму зменшують на:
а) 5-10%;
б) 10-15%;
в) 20-25%;
г) 15-20%
87. Для зварювання стельових швів силу струму зменшують на:
а) 5-10%;
б) 10-15%;
в) 20-25%;
г) 15-20%
88.При збільшенні довжини дуги напруга:
а) не зміниться;
б) зменшиться;
в) збільшиться;
г) дорівнює нулю
89. Із збільшенням напруги глибина провару:
а) зменшиться;
б) збільшиться;
в) залишиться без змін;
г) дуга обірветься
90.Зварювальні випрямлячі призначені для:
а) перетворення постійного струму у змінний;
б) перетворення напруги та опору;
в) перетворення змінного струму у постійний;

г) отримання змінного струму
91. Легуванням називають:
а)забруднення металу шва;
б)введення в сплав легуючих елементів;
в)видалення сульфітів;
г)видалення шлаків
92.Зварюваність – це:
а) здатність металів зварюватись;
б) здатність металів загартовуватись;
в) здатність металів до механічної обробки;
г) здатність металів до лиття
93. Умовою для зварювання сталей 4 групи зварюваності є:
а) не підігрівати;
б) попередній підігрів;
в) попередній та супровідний підігрів;
г) супровідний підігрів
94.Високовуглецева сталь після зварювання потребує термічної обробки:
а) загартування;
б) відпуску, нормалізації;
в) відпалу;
г) загартування, відпалу
95. Для покращення властивостей металу шва в присаджувальний метал
додають:
а) шлак;
б) кисень;
в) легуючі елементи;
г) чавунний дріт
96. Цементація – насичення сталевих поверхонь:
а) легованих сталей – азотом;
б) високовуглецевих сталей – кремнієм;
в) жаростійких сталей – бором;
г) низьковуглецевих сталей – вуглецем;
97.Чавун – це:
а) сплав заліза з вуглецем, вміст вуглецю в якому становить від 0,25 до 0,5%;

б) сплав заліза з вуглецем, вміст вуглецю в якому становить від 0,5 до 1%;
в) сплав заліза з вуглецем, вміст вуглецю в якому становить від 1 до 2,14%;
г) сплав заліза з вуглецем, вміст вуглецю в якому становить від 2,14 до 6, 67%
98. Рафінування металу шва-це:
а) звільнення від кисню;
б) звільнення від сірки та фосфору;
в) звільнення від вуглецю;
г) насичення вуглецем
99. Глибина проплавлення - це:
а) частина зварного шва, де дно зварювальної ванни перетинає поверхню
основного металу;
б)менша частина двобічного шва, яка виконується попередньо для запобігання
пропалів при наступному зварюванні або накладається в останню чергу в
корінь шва його високої якості;
в) натікання металу шва на основний метал без сплавлення;
г)найбільша глибина розплавленого основного металу в перерізі шва
100.Хімічна властивість металів – це
а) жароміцність;
б) ковкість;
в) кислотостійкість;
г) ударнав’язкість.
101.Фізичнавластивістьметалів – це
а) пластичність;
б) твердість;
в) теплопровідність;
г) зварюваність
102.Буква А у позначенні 25ХНГА означає:
а) легуючийелемент;
б) підвищену чистоту;
в) понижений вмістсірки;
г) шкідливудомішку
103. Латунь - це сплав міді з:
а) алюмінієм;
б) свинцем;
в) цинком;

г) залізом
104. Бронза - це сплав міді з:
а) оловом;
б) залізом;
в) нікелем
г) алюмінієм
105. Вміствуглецю в сталістановить не більше:
а) 2,14%;
б) 2,27%;
в) 2,17%;
г) 2,25%
106. Зображений спосіб розчищення кромок називається:

а) V- подібне;
б) Х- подібне ;
в) К – подібне ;
г) U- подібне.
107.Катет шва позначається:
а)
б)
в)
г)
108. Позначеннямасштабу «М 1:2» - це:
а) масштаб зменшення;
б) масштаб збільшення;
в) кутовий масштаб;
г) масштаб «в натуральну величину»
109. На кресленні, масштаб якого 1:4, розмір деталі становить 16. Реальний
розмір деталі дорівнює:

а) 4 мм;
б) 16 мм;
в)64 мм;
г) 32 мм
110. Розмірналініяпозначена цифрою:

а) 2;
б) 5;
в) 4;
г) 6
111. Площинипроекцій позначаються:
а) V – фронтальна, H – горизонтальна, W - профільна;
б) V – горизонтальна, W – фронтальна, H - профільна;
в) H – горизонтальна, V – профільна, W - фронтальна;
г) V – горизонтальна, W – профільна, H- фронтальна
112. На вертикальній розмірній лінії розмірне число пишуть:
а) з правого боку лінії;
б) з лівого боку лінії;
в) з лівогоабо з правого боку лінії;
г) білястрілкирозмірноїлінії
113. Позначення «s 4» при нанесеннірозмірівна кресленні означає:
а) довжинуелемента 4 мм;
б) площуелемента 4 мм2;
в) товщинудеталі 4 мм;
г) ширинудеталі 4 мм

114. Заходи з надання першої допомоги залежать від:
а) мікрокліматичних умов;
б) кваліфікації того, хто надає допомогу;
в) стану потерпілого;
г) виду робіт, які виконував потерпілий
115. Умовно безпечною для життя людини прийнято вважати напругу, що
не перевищує:
а) 220 В;
б) 42 В;
в) 127 В;
г) 12 В
116. Місце проведення зварювальних робіт має бути розташоване на
відстані від місць збереження вибухонебезпечних речовин:
а) не менше 10 м;
б) не менше 5 м;
в) не менше 20 м.
г) не менше 50 м
117. Фактор середовища і трудового процесу, вплив якого на працюючого
може викликати професійнезахворювання,
тимчасовеабостійкезниженняпрацездатності - це:
а ) шкідливийвиробничий фактор;
б) небезпечнийвиробничий фактор;
в)нещаснийвипадок;
г) надзвичайна ситуація
118.Для людини вважається смертельним струм:
а) 0,05 А;
б) 0,1 А;
в) 0,01 А;
г) 0, 04 А
119. Ураження електричним струмом призводить до:
а) електричних ударів і травм;
б) подразнення очей, сльозоточивості, світлобоязні;

в) ураження органів травлення;
г) переохолодження, перегріву
120.Для попередження теплових опіків електрозварник повинен
працювати в:
а) брезентовому спецодязі та рукавицях;
б) рукавицях та брезентовому фартусі;
в) рукавицях та масці;
г) масці та брезентовому фартусі
121.Стикове з’єднання це :
а) з’єднання двох деталей, розміщених під кутом один до одного та зварених у
місці торкання їх кромок;
б) з’єднання, в якому кромки деталей розміщені паралельно одна до одної
в) з’єднання деталей, розміщених в одній площині;
г) з’єднання, в якому до поверхні деталі
122. Зображений спосіб виконання шва називається:

а) ланцюговим;
б) зворотньоступінчастим від середини до країв;
в) звороньоступінчастим;
г) зворотньоступінчастим врозкид
123. Зображений спосіб зварювання називається :

а) кутом вперед;
б) кутом назад;
в) на підйом;
г) на спуск
124. Зображений спосіб зварювання називається:
а) кутом вперед;
б) кутом назад;
в) на підйом;
г) на спуск

125.Зображений спосіб зварювання називається:

а) багатошаровим;
б) каскадним;
в) блоками;
г) гіркою
126. Світофільтри підбираються залежно від:
а) товщини металу;
б) сили струму;
в) товщини металу та діаметра електрода;
г) діаметра електрода
127. Зварювальну дугу запалюють:
а) пальником або різаком;
б) сірником або різаком;
в) торканням або чирканням;
г) торканням або різаком
128. Порошковий дріт - це:
а) дріт, виготовлений із порошка сталі;
б) сталева оболонка, усередині якої запресовані порошки феросплавів;
в) дріт, виготовлений із порошку чавуну;
г) дріт, виготовлений із порошку сталі та чавуну
129. Зварне з’єднання - це:
а) електрод, метал шва, основний метал;
б) метал шва, зона сплавлення, зона термічного впливу, основний метал;
в) метал шва, зона сплавлення, електрод;
г) зона термічного впливу, основний метал, електрод
130. Прихватка – це короткий зварний шов, який виконується за:
а) один прохід;
б) два проходи;
в) три проходи;
г) чотири проходи

131. Прихватки призначені для:
а) запобігання утворення непроварів;
б) запобігання переміщеню деталей при нагріванні;
в) запобігання утворенню тріщин при зварюванні;
г) запобігання непроварів кореня шва
132. Для виконання прихваток використовують режим зварювання:
а) на 20% менший від режиму зварювання основного шва;
б) на 10% менший від режиму зварювання основного шва;
в) такий самий, як і для зварювання основного шва;
г) на 15% менший від режиму зварювання основного шва
133. Після зварювання застосовують такі види термічної обробки:
а) нагрівання, охолодження, відпуск;
б)відпал, нормалізація, відпуск;
в)охолодження, нагрівання, нормалізація;
г) охолодження, нагрівання, нормалізація, відпуск
134. Підготовки та складання деталей до зварювання відбувається в
послідовності:
а) розмічання, складання, різання та очищення;
б) очищення, випрямлення, розмічання, різання та складання;
в) випрямлення, різання, розмічання, складання;
г) складання, очищення, різання, розмічання
135. 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
136. Дефект – це:
а) невідповідність зварного з’єднання вимогам стандартів;
б) порушення технологічного процесу;
в) збільшення зони термічного впливу;
г) порушення технологічного процесу, збільшення зони термічного впливу

137. Ливарна усадка розплавленого металу – це:
а) збільшення об’єму металу при його охолодженні;
б) зменшення об’єму металу при його нагріванні;
в) зменшення об’єму металу при його охолодженні;
г) зміна об’єму металу
138. Сукупність властивостей продукції, які зумовлюють їх придатність
задовольняти визначені потреби відповідно до її призначення – це:
а) характеристика продукції;
б) якість продукції;
в) стандарт продукції;
г) показники продукції
139. Метал, товщина якого перевищує 15мм зварюють:
а) нитковим швом;
б) багатошаровим швом ;
в) швом «за один прохід» ;
г) будь-яким швом
140. Другий шар валиків при багатошаровому наплавленні виконують:
а) в одному напрямку з першим шаром;
б) перпендикулярно першому шару;
в) в любому напрямку;
г) в зворотньому напрямку
141.При зварюванні багатошарового шва, перший шар виконують
діаметром електрода:
а) 3-4 мм;
б) 6-8 мм;
в) 8-10 мм;
г) 10-12
142. У конструкційній сталі Ст20 вміст вуглецю становить до:
а) 0,12 %;
б) 0,25 %;
в) 0,20 %;
г) 0,30%
143. При зварюванні змінним струмом полярність змінюється з частотою:

а) 150 Гц;
б) 50 Гц;
в) 200 Гц;
г) 300 Гц;
144. За способом виготовлення флюси поділяються на:
а) оксидні, солеві,солеооксидні;
б)керамічні, плавлені;
в) плавлені і неплавлені;
г) плавлені, неплавлені, солеві
145. За хімічним складом флюси поділяються на:
а) оксидні, солеві,солеооксидні;
б)керамічні, плавлені;
в) плавлені і неплавлені;
г) плавлені, неплавлені, солеві
146. За зварюваністю сталі розділяють на:
а) 3 групи;
б) 4 групи;
в) 5 груп;
г) 2 групи
147. Фосфор у чавунах підвищує:
а) твердість;
б) рідкотекучість;
в) не дає розтікатись.
г) твердість та якість
148. Довжина кабеля від пункту живлення до зварювальної установки не
повинна перевищувати:
а) 15м;
б) 10м;
в) 20м;
г) 30 м
149. Допоміжний знакв позначенні зварних швів, який вказує, що шов
переривчастий із ланцюговим розташуванням ділянок:
а)

б) Z
в)
г)
150. Допоміжний знак в позначеннізварнихшвів, якийвказує, що шов
переривчастийізшаховимрозташуваннямділянок:
а)
б)
в) Z
г)

