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Що заванта жують в доменну піч для виробництва пе реробного чавуну?
1. Глинозем
2. Агломерат
3. Мет алобрухт
4. Залізний концентрат
5. Вугілля
Який газ виконує ос новну роль у відновленні заліза в доменному процесі?
1. Повітря
2. Природний газ
3. Чадний газ СО
4. Вуглекислий газ СО2
5. Азот
Яке паливо використовують для виплавляння чавуну в доменних печах?
1. Ацетилен
2. Тверді породи дерева
3. Кам’яне вугілля
4. Кокс
5. Торф
Що забезпечує зниження температури плавлення шлаку в доменному процесі?
1. Оксид вуглецю СО2
2. Оксид вуглецю СО
3. Вапняк СаСО3
4. Магнезит MgCO 3
5. Глинозем
Що є основною продукцією доменного виробництва?
1. Переробний чавун
2. Вуглецева сталь
3. Ле гована сталь
4. Бронза
5. Ла тунь
Які шкідливі домішки потрапляют ь в сталь і чавун в процесі випла вляння цих сплавів?
1. Бензол
2. Фосфор і сірка
3. Залізо
4. Кокс
5. Кам’яне вугілля
Який спосіб виробництва сталі не вимагає застосування технологічного палива?
1. Киснево-конверторний
2. Мартенівський рудний
3. Мартенівський скрап-рудний
4. Мартенівський скрап-процес
5. Еле ктроліт ичний
Що є основним вихідним матеріалом для виробництва ст алі кисне во-конверторним способом?
1. Чавун-металобрухт
2. Рідкий чавун
3. Ста ль-металобрухт
4. Залізна руда
5. Кокс
Який спосіб виробництва сталі відрізняється мінімальною тривалістю процесу і більш низькою варт істю продукції?
1. Киснево-конверторний
2. Мартенівський рудний
3. Мартенівський скрап-рудний
4. Еле ктродуговий
5. Еле ктроіндукційний
Які печі переважно використовують для виплавляння інструментальних швидкорізальних стале й?
1. Кисневі конвертори
2. Мартенівські
3. Еле ктродугові
4. Вагранки
5. Доменні печі
Що є причиною утворення раковини у верхній частині злитків спокійної сталі?
1. Структурна неоднорідність
2. Хімічна неоднорідність
3. Лінійна усадка
4. Об’ємна усадка
5. Неметалеві домішки
Який вид механічної обробки ґрунтуєт ься на тому, щ о заготовка здійснює головний обертовий рух, а інструме нт – рух
подачі?
1. Точіння
2. Свердління
3. Фрезерування
4. Стругання
5. Довбання

Яка властивість металів за безпечує можливість обробки їх тиском?
1. Міцніст ь
2. Твердість
3. Пластичність
4. Ударна в’язкість
5. Рідко текучіс ть
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Яким способом переважно отримують листовий метал із вуглецевих сталей?
1. Литтям
2. Прокатуванням
3. Пресува нням
4. Волочінням
5. Вільним куванням
Яку заготовку використовують для виробництва сортового прокату?
1. Злитки круглого перерізу
2. Злитки квадратного перерізу
3. Злитки прямокутного перерізу
4. Поковки круглого перерізу
5. Поковки квадратного перерізу
Який вид обробки тиском здійснюють тільки в гарячому стані заготовки?
1. Волочіння
2. Прокатування
3. Вільне кування
4. Пресува ння
5. Шт ампування
Яка опера ція забезпечує основну деформацію металу при вільному куванні заготовок деталей типу дисків?
1. Розкатування
2. Протягування
3. Висаджування
4. Осаджування
5. Прошивання
Яка опера ція забезпечує основну деформацію металу при вільному куванні заготовок ступінчастих ва лів?
1. Розкатування
2. Протягування
3. Висаджування
4. Осаджування
5. Прошивання
Яка опера ція кування забезпечує основну деформацію при виготовленні заготовок т ипу кілець великих розмірів?
1. Розкатування
2. Протягування
3. Висаджування
4. Осаджування
5. Прошивання
Яке обладнання доцільно використати для об’ємного штампування поковок з видовженою віссю типу важелів та шатунів?
1. Гідравлічні преси
2. Кривошипні преси
3. Пароповітряні молоти
4. Пневматичні молоти
5. Горизонтально-кувальні машини
Яке обладнання доцільно використати для об’ємного штампування поковок з відростка ми типу хре стовин і вилок?
1. Гідравлічні преси
2. Кривошипні преси
3. Пароповітряні молоти
4. Пневматичні молоти
5. Горизонтально-кувальні машини
Які поковки доцільно виготовляти об’ємним штампува нням в закритих штампах на кривош ипних гарячоштампувальних
пре сах?
1. Низькі осесиметричні
2. Високі осесиметричні
3. Поковки з відрос тками
4. Поковки з видовженою віссю
5. Поковки з фланцем

Яка формотворна операція технологічного процесу вільного кування поковок дисків з отвором виконується першою?
1. Відрубання заготовки
2. Прошиванні отвору
3. Нагрівання заготовки
4. Осаджування заготовки
5. Протягування заготовки

Яка формотворна операція технологічного процесу гарячого об’ємного штампування осесиметричних поковок на пресах
виконується першою?
1. Нагрівання заготовки
2. Відрізання заготовки
3. Осаджування
4. Протягування
5. Очищення від окалини
Яке обладнання використовуют ь для розрізання металевої смуги шириною 1 м і довжиною 12 м на окремі стрічки
шириною 100 мм і довжиною 12 м?
1. Ножиці з криволінійними ножами
2. Гільйотинні ножиці
3. Кривошипні преси
4. Ножиці з дисковими ножами
5. Прес-ножиці

Яка опера ція листового шт ампування вимагає прит искання контуру заготовки?
1. Вирубання
2. Пробивання
3. Витягування
4. Відсортовування
5. Відрізання
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Яка опера ція листового шт ампування супроводжується значною пружною деформацією деталі?
1. Гнуття
2. Витягування
3. Пробивання
4. Вирубання
5. Відборт овування
Які штампи доцільно використати для виготовлення з металевої стрічки дета лей прокладок з отворами?
1. Простої дії
2. Послідовної дії
3. Сумісної дії
4. Комбіновані штампи
5. Відкриті штампи
Які штампи доцільно використати для виготовлення із металевої с трічки деталей типу стаканів з дном?
1. Простої дії
2. Послідовної дії
3. Сумісної дії
4. Комбіновані штампи
5. Відкриті штампи
Які штампи доцільно використати для виготовлення із металевої с трічки деталей типу стаканів з отвором в дні?
1. Простої дії
2. Послідовної дії
3. Сумісної дії
4. Комбіновані штампи
5. Відкриті штампи
Який спосіб лиття є універсальним у відношенні форми і розмірів литих деталей, типу ливарного сплаву?
1. Лиття в кокіль
2. Лиття в піщано-глиняні форми
3. Лиття в оболонкові форми
4. Відцентрове лиття
5. Лиття під тиском
Який спосіб лиття застосовують для виготовлення фасонних виливків зі ст алі масою більше 500 кг?
1. Лиття в кокіль
2. Лиття під тиском
3. Лиття в оболонкові форми
4. Відцентрове лиття
5. Лиття в піщано-глиняні форми
Який спосіб лиття переважно застосовують для масового виробництва точних виливків складної форми зі
сталі ма сою до 30 кг?
1. Лиття в кокіль
2. Лиття в піщано-глиняні форми
3. Лиття в оболонкові форми
4. Відцентрове лиття
5. Лиття під тиском

Який спосіб лиття переважно застосовують для виготовлення невеликих точних деталей зі сплавів на основі алюмінію?
1. Лиття в кокіль
2. Лиття в піщано-глиняні форми
3. Лиття в оболонкові форми
4. Відцентрове лиття
5. Лиття під тиском
Який спосіб лиття не вимагає використання стрижнів для виготовлення порожнистих детале й типу втулок?
1. Лиття в кокіль
2. Лиття в піщано-глиняні форми
3. Лиття в оболонкові форми
4. Відцентрове лиття
5. Лиття під тиском
Який спосіб лиття фасонних корпусних де талей не дозволяє використовувати піщано-глиняні стержні?
1. Лиття в кокіль
2. Лиття в піщано-глиняні форми
3. Лиття в оболонкові форми
4. Лиття в мідні форми
5. Лиття під тиском
Яка піч використовується для випла вляння чавуну в ливарному виробництві?
1. Домна
2. Вагранка
3. Мартенівська піч
4. Кисневий конвертор
5. Муфель на піч
Яка піч зазвичай використовується для виплавляння сталі в ливарних цехах?
1. Вагранка
2. Доменна піч
3. Індукційна піч
4. Кисневий конвертор
5. Муфель на піч
Яка піч використовується для випла вляння ливарних алюмінієвих сплавів?
1. Вагранка
2. Мартенівська піч
3. Піч електричного опору
4. Кисневий конвертор
5. Доменна піч
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Яке співвідношення між лінійними розмірами моделі LM i виливка LВ ?
1. LМ>LВ
2. LМ=LВ
3. LМ<LВ
4. LМ=0,5LВ
5. LМ=1,5LВ
Що використовуют ь для запобігання утворенню усадкових раковин при литт і заготовок зі сталі?
1. Ливарні нахили
2. Прибутки
3. Радіуси заокруглень
4. Стрижневі знаки
5. Припуски
Який вид механічної обробки ґрунт ується на тому, що заготовка здійснює рух подачі, а інструмент – головний
обертовий рух?
1. Точіння
2. Свердління
3. Фрезерування
4. Стругання
5. Довбання

Який вид механічної обробки ґрунт ується на тому, що інструмент одночасно здійснює головний рух і рух подачі?
1. Точіння
2. Свердління
3. Фрезерування
4. Стругання
5. Довбання
Які кути різальної частини прямого прохідного різця вимірюють ся в головній січній площині?
1.

 і

2.



3.

1

4.

1

5.
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1.

Які кути різальної частини прямого прохідного різця вимірюють ся в площині різання?
2.

 і 1

3. δ

4.

α1

5.

β
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1.

Які кути різальної частини прямого прохідного різця вимірюють ся в основній площині?
2.

 і 1

3. 

4.

1

5. 

2
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1.

Які кути різальної частини прямого прохідного різця вимірюють ся в головній січній площині різання?
2.

 і 1

3. 

4.

1

5.
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В яких одиницях вимірюють швидкість різання при точінні?
1. мм/об
2. мм/хв.
3. мм/с
4. м/хв.
5. об/хв.
В яких одиницях вимірюють швидкість різання при шліфуванні?
1. мм/об
2. мм/хв.
3. м/с
4. м/хв.
5. об/хв.
В яких одиницях вимірюють величину подачі при точінні?
1. мм/об
2. мм/хв.
3. мм/с
4. м/хв.
5. об/хв.
Яка властивість визначає, в основному, приналежність матеріалів до металів?
1. Твердість
2. Пластичність
3. Густина
4. В’язкіс ть
5. Міцніст ь
Як веде себе темпера тура чистого метала у процесі його кристалізації?
1. Збільшуєть ся
2. Зменшуєтьс я
3. Не змінюється
4. Постійно зростає
5. Швидко зростає
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Як називають властивість металів мати різну кристалічну будову при різних температурах?
1. Алотропія ( поліморфізм)
2. Анізотропія
3. Кристалізація
4. Рекристалізація
5. Ізоморфізм
Як впливають дислокації на міцність металів?
1. Дислокації збільш ують міцність
2. Дислокації зменшують міцність
3. Дислокації до певної їх кількості зменшують міцність, а потім збіль шують
4. Не впливають
5. Міцніст ь зростає при зменшенні кількості дислокацій
Як називають властивість металів, що хара ктеризує їх здатність змінювати свою форму та розміри під дією зовнішньої
сили без руйнування?
1. Пружність
2. Пластичність
3. Міцніст ь
4. Витриваліс ть
5. Твердість

Яка властивість металів належить до групи фізичних характ еристик?
1. Міцніст ь
2. Густина
3. Твердість
4. Ударна в’язкість
5. Зносостійкість
Яка властивість належить до екс плуатаційних властивостей металів?
1. Зносостійкість
2. Густина
3. Міцніст ь
4. Твердість
5. Теплопровідність
За якою формулою знаходять межу міцності металів?
1. δ

5



l  l0
100 %
l0

2. σ



PT
, М Па
F0

3. ψ



F0  Fk
100 %
F0

4.

KC 

K М Дж
,
S 0 м2

5. σ



Pmax
, М Па
Fo

За якою формулою визначають пластичність металів?
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ψ

F0  Fk
100%
F0

2.

KC 

K МДж
,
S0 м 2

3.

σ

PT
, МП а
F0

4.

σ

Р пц
F0

, МП а

5.

σ

Pma x
, МП а
F0

За якою ознакою визначають належність чавуну до групи сірих звича йних, ковких чи вис окоміцних чавунів?
1. За кількістю графіту
2. За вмістом вуглецю
3. За структурою металевої основи
4. За формою графітних включень
5. За вмістом кремнію
З якою формою графітних включень сірий чавун ма є найвищу міцність?
1. З пластинча стою
2. З пластівчастою
3. З дрібнозернист ою
4. З кулястою
5. З будь якою
Чи можна по мікроструктурі чавуну визначити: чи є чавун звичайним сірим, ковким або високоміцним? За якою ознакою?
1. Так, за кількістю графіт у
2. Неможливо, потрібно визначити вміст вуглецю
3. Так, за структурою металевої основи
4. Так, за вмістом манга ну та кремнію
5. Так, за формою графітних включень
Яку т ермічну обробку потрібно провести, щоб сталь мала високу пластичність та низьку твердість?
1. Гартування та відпуск
2. Повний відпа л
3. Нормалізацію
4. Дифузійний відпал
5. Рекристалізаційний відпал
Яку т ермічну обробку необхідно зробити для отримання деталі з сталі 50 з твердістю HRC50?
1. Нормалізацію
2. Відпал
3. Гартування
4. Гартування та низький відпуск
5. Дифузійний відпал
В якому с ередовищі охолоджують вуглецеві сталі при проведе нні відпуску?
1. Разом з піччю
2. На повітрі
3. У воді
4. В мінераль ному ма слі
5. В соляній ванні
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Які гартівні середовища використовують для гартування деталей з вуглецевих сталей?
1. Розплави солей, розчини лугів, воду
2. Мас ло, повітря, воду
3. Розчини солей і лугів, воду
4. Скраплений газ
5. Повітря
Від чого залежит ь зда тність сталі до гартування?
1. Від швидкості охолодження
2. Від температури нагрівання
3. Від кількості фериту в сталі
4. Від кількості аус теніту в сталі
5. Від вмісту вуглецю в сталі
Які фактори підвищують прогартовуваність сталі?
1. Підвище ння кількості вуглецю в сталі
2. Збільшення ш видкості охолодження
3. Ле гуючі елементи
4. Наявність карбідів
5. Наявність фериту
Яку структуру буде мати сталь 65 після термообробки за таким ре жимом: нагрівання до 810 °С, охолодження в
воді; нагрівання до 400 °С , охолодження в маслі?
1. Мартенсит + ферит
2. Сорбіт відпуску
3. Тростит + мартенсит
4. Тростит відпуску
5. Ферит + перліт

Як змінюється твердість загартованої вуглецевої сталі після відпус ку?
1. Не змінюється
2. Зменшуєтьс я, тому що відбувається розпад фериту
3. Збільшуєть ся, тому що з мартенситу виділяється вуглець
4. Зменшуєтьс я, тому що з мартенситу виділяється вуглець
5. Зростає, тому що з перліту виділяєт ься вуглець

Яка утворюється структура у вуглецевої сталі, якщ о її після нагрівання під гартування охолодити в інтерва лі
темпера тур 650 – 600 °С?
1. Перліт
2. Сорбіт
3. Тростит
4. Мартенсит
5. Бейніт

З якою метою проводять гартування вуглецевих сталей?
1. Для підвищення їх в’язкості
2. Для подрібнення їх структури
3. Для отримання в них стабільної структури
4. Для усунення в них цементитної сітки
5. Для підвищення їх твердості і міцнос ті
Які сталі піддають неповному гарт уванню?
1. Вуглецеві доевте ктоїдні
2. Вуглецеві зае втектоїдні
3. Високолеговані
4. Низьколеговані
5. Корозійностійкі
Чи можна одержати високу твердість сталі 10 після її гартування?
1. Так, дос татньо її в процесі гартування охолодити з критичною швидкістю
2. Ні, така сталь має ба гато мангану
3. Ні, в цей сталі мало вуглецю
4. Так, якщо охолоджувати цю сталь у розчині хлоридних солей
5. Так, якщо охолоджувати цю сталь у воді
Після виконання якої технологічної операції проводять відпуск сталі?
1. Піс ля нормалізації
2. Піс ля відпалу
3. Піс ля гартування
4. Піс ля рекрист алізації
5. Піс ля поліпшення
Які сталі належа ть до сталей, які піддають цементації?
1. 40ХН, 35ХГС А, 40Х
2. 60С2, 65Г, 70С2ФА
3. 38ХМЮА, 45ХНМФА
4. 20Х, 15Г, 12ХН2МА
5. 10Х18Н10Т, 20Х13
Які властивості сталі підвищує азотування?
1. Твердість та в’язкість
2. Твердість та зносостійкість
3. Межу міцності
4. Ударну в’язкість
5. Відносне видовження
Які властивості підвищує цементація?
1. Твердість, зносостійкість, ме жу витривалості
2. Твердість, жароміцність, межу витривалості
3. Опір корозії
4. Ударну в’язкість
5. Пластичність
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Яку операцію термічної обробки виконують після цементації?
1. Повний відпа л
2. Гартування та високий відпуск
3. Гартування та низький відпуск
4. Нормалізацію
5. Рекристалізаційний відпал
Яка тве рдість поверхні деталей після цементації та термічної обробки?
1. 48 – 52 HRC
2. 64 – 67 HRC
3. 52 – 56 HRC
4. 58 – 62 HRC
5. 38 – 42 HRC
Які переваги має гарт ування сталей в маслі в порівнянні з їх гартуванням у воді?
1. При гартуванні сталей в маслі в них зменшуються фазові та термічні напруження
2. При гартуванні сталей в маслі вони отримают ь більш високу твердість
3. При гартуванні сталей в маслі вони отримают ь більш високу жарост ійкість
4. При гартуванні сталей в маслі вони отримают ь більш високу крихкість
5. При гартуванні сталей в маслі вони отримают ь більш високу густину
З якою метою проводять обробку холодом сталі?
1. Для підвищення твердості сталі
2. Для зменшення залишкового аустеніту в сталі
3. Для підвищення кіль кості залишкового аустеніту в сталі
4. Для формування в сталі структури мартенситу
5. Для підвищення в’язкості сталі
Як група елементів забезпе чує високу твердість інструменту під час його гартування?
1. С, Cu, Co, Si
2. C, Cr, W, V, Ti
3. С, Ni, Fe
4. Mn, Fe, Ti
5. С, Cu, S i
Як називаються сталі, які ні змінюють своїх властивосте й при на гріванні до температури 600 °С?
1. Не теплостійкі
2. Напівтеплостійкі
3. Теплостійкі
4. Ж ароміцні
5. Ж аростійкі
Які елементи підвищують теплостійкість швидкорізальних сталей?
1. Хром, мідь, вуглець
2. Ванадій, вольфрам, кобальт
3. Азот, бор, манган
4. Титан, тантал, ніобій
5. Вуглець
Які з наведених марок сталей використовують для виготовлення пружин та ресор?
1. 20Х, 12Х2Н4МА, 20ХГР
2. 40Х, 40ХН, 50ХНМА
3. 38ХМЮА, 45ХНМФА
4. 5ХНТ, 5ХНВ, 5ХНМ
5. 60С2, 55С2, 50ХФ, 60С2ХА
Які сталі належа ть до групи , які піддають гартуванню і наступному високому відпуску?
1. 20Х, 12Х3А, 30ХГТ
2. 1Х13, 20Х13, 30Х13
3. 45, 40Х, 40ХНМА, 40ХФА
4. 15Л, 45Л
5. ХНВ, 5ХГВ, 5ХГМ
Який інструмент виготовляють із ст алі Х12М?
1. Свердла
2. Різці
3. Напилки
4. Фрези
5. Шт ампи
Яка термічна обробка та твердість є оптимальними для ресор та пружин?
1. Гартування, твердість HRC 60
2. Гартування та низький відпуск, твердість HRC 58 – 60
3. Гартування та середній відпуск, твердість HRC 39 – 44
4. Гартування та високий відпуск, твердість HRC 26 – 28
5. Відпал, твердість HRC 22 – 28
До якої групи мат еріалів належать хромисті сталі з вмістом хрому більше 12%?
1. Вуглецеві сталі
2. Низьколеговані сталі
3. Корозійностійкі (нержавіючі) с талі
4. Зносостійкі сталі
5. Теплостійкі сталі
З якої сталі виготовляють зубила?
1. Cта льУ12А
2. Cта ль 65Г
3. Ста льУ7
4. Ста ль ХВГ
5. Ста ль10Х18Н9Т
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Як називають ливарні алюмінієві сплави системи Al – Si?
1. Cилуміни
2. Алюміни
3. Алюмосилікати
4. Силікоалюміни
5. Дуралюміни
Яким способом зміцнюють вироби з дюралюмінію?
1. Гартуванням
2. Відпалом і старінням
3. Гартуванням і відпалом
4. Гартуванням і старінням
5. Рекристалізаційним відпалом
Яка група компонентів може входити у склад твердих с плавів?
1. Залізо, вуглець, нікель
2. Карбіди вольфраму, титану і танталу, ме талевий кобальт
3. Мет алеві вольфрам, т итан, кобальт
4. Нікель, кобальт, вуглець, карбід залізу
5. Залізо, карбід ванадію, цинк
Для чого використовують тверді сплави?
1. Для виготовлення ресор
2. Для виготовлення підшипників кочення
3. Для оснаще ння різального і штампового інструменту
4. Для виготовлення пружин
5. Для виготовлення напилків
З якої сталі виготовляють свердла?
1. Ста ль 20ХР
2. Ста ль 65
3. Ста ль У12
4. Ста ль А20
5. Ста ль 15Х1М1Ф
Чим латунь відрізняється від бронзи?
1. Ла тунь не електропровідна
2. Ла тунь не може працювати у воді
3. Ла тунь біль ш пластична
4. Ла тунь не теплопровідна
5. В латуні завжди присутній цинк
Скільки цинку в латуні Л62?
1. 62 %
2. 6,2 %
3. 38 %
4. 3,8 %
5. 0,62 %
Які елементи входять до складу бронзи БрОФ10-1?
1. Олово, фтор, мідь
2. Олово, фосфор, мідь
3. Очищений фосфор, мідь
4. Оксид фтору, мідь
5. Оксид фосфору, мідь
Які елементи входять до складу ла туні ЛАЖ60-1-1?
1. Алюміній, залізо, мідь, цинк
2. Азот, залізо, мідь, цинк
3. Азот, залізо, мідь, хром
4. Азот, залізо, мідь, нікель
5. Алюміній, залізо, мідь, вуглець
Зварний шо в це?
1. Діл янка неро знімного зварного з’єдна ння
2. Діл янка ро знімного з’єднання
3. Діл янка паяного з’єднання
4. Діл янка неперер вно го мі цного з вар ного з ’єд нання
5. Діл янка перервного міцно го зварного з’єднання
При зварюванні д вох деталей плавкими ел ектр одами я кій метал вважається о сновним?
1. Мет ал вер хньої де талі
2. Мет ал нижньої д еталі
3. Мет ал з варю ваних детал ей
4. Мет ал плавк их елек тр одів, якій роз пл авл юється пр и з вар юв анні
5. Всі метал и, які йдуть на ф ор му вання з вар но го шва
Зона тер мі чно го впл иву у зв арних з ’єднаннях це?
1. Діл янка зв ар ного з’єд нання, в якої мають мі сце змі на стр уктури і вла стиво стей
2. Діл янка зв ар ного з’єд нання, в якої має м і сце процес гар тув ання
3. Діл янка зв ар ного з’єд нання, в якої має м ісце процес с тво рення др ібно го зер на
4. Діл янка зв ар ного з’єд нання, в якої має м ісце процес нор мал і зації
5. Діл янка зв ар ного з’єд нання, в якої має м ісце процес в ідпал у
Вк ажіть типи з вар них з ’єднань?
1. Стиков е, кут ове , та вро ве, нижнє, неро знімне
2. Стиков е, тавр ов е, р оз німне
3. Стиков е, кут ове , та вро ве
4. Стиков е, кут ове , та вро ве, стельо ве
5. Стиков е, кут ове , та вро ве, ве ртикальне
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Вк ажіть типи з вар них ш вів.
1. Стиков ий, тавро вий
2. Стиков ий, куто вий
3. Стиков ий, нижній
4. Кутовий, вертик ал ьний
5. Стиков ий, куто вий, стельов ий
Як е з вар не з ’єд нання наз ивається ку товим ?
1. В яком у деталі з вар юю ться під кутом
2. В яком у зв арюв ані деталі роз ташо вую ть ся під куто м 30 – 6 0°
3. В яком у деталі з вар юю ться під кутом у місті пр имик ання їх кр аїв
4. В яком у зв арюв ані деталі роз ташо вую ть ся під куто м 60 – 9 0°
5. В яком у зв арюв ані деталі роз ташо вую ть ся під куто м 180 °
Як е з ’єд нання наз ивається тавр овим ?
1. В яком у одна з д еталей з вар юю ться з інш ою під к уто м 9 0°
2. В яком у торець од ної із з вар юв аних детал ей пр иварю ється до б ічної пов ерх ні інш ої
3. В яком у деталі з вар юю ться під кутом у місті пр имик ання їх кр аїв
4. В яком у зв арюв ані деталі роз ташо вую ть ся під куто м 60 – 9 0°
5. В яком у зв арюв ані деталі роз ташо вую ть ся під куто м 180 °
Як е з ’єд нання наз ивається стиковим ?
1. В яком у одна з д еталей з вар юю ться з інш ою під к уто м 9 0°
2. В яком у торець од ної з з вар ю ваних д еталей приварюється д о бі чної поверхні інш ої
3. В яком у деталі з вар юю ться під кутом у місті пр имик ання їх кр аїв
4. В яком у деталі р оз таш ову ються в о дно ї пло щині і зварюються між со бо ю тор цями
5. В яком у зв арюв ані деталі роз ташо вую ть ся під куто м 45°
Як ій шов називається стико вим?
1. Шо в стико во го з ’єд нання
2. Шо в бу дь-як ого зварного з’єднання
3. Шо в тавр ового з ’єднання
4. Шо в ку тов ого з ’єд нання
5. Шо в стел ьов ого з’єднання
Як ій шов називається ку тов им?
1. Шо в стико во го з ’єд нання
2. Т акого шва нема
3. Шо в ку тов ого і тавр ового з’єднань, а так ож з’єднання внапуст ку
4. Шо в бу дь-як ого зварного з’єднання
5. Шо в тавр ового і стельово го з ’єд нання
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1. То рцеве
2. Стикове
3. Куто ве
4. Тавро ве
5. Внапуск

Як і положення зварних швів у пр осто рі мо жу ть бути пр и з вар юв анні?
1. Ніж не, вер хнє, біч не, горизонтальне
2. Ніж не, стель ове , го риз онтал ьне, вертика льне
3. Ніж не, бічне, фр онтал ьне, горизонтал ьне
4. Ніж не, ло бове, стел ьо ве, гор изо нтальне
5. Ніж не, вер хнє, вер тикальне, ко м бі нов ане
Як а м ар ка сталі найб ільш підход ить до з варюв ання?
1. Ста ль 70
2. Ста ль 50
3. У8
4. Ст5
5. ВСт2
Як впливає пі д вищ ення швидкості ох олодж ення на пластичні вл астиво сті зварних шв ів на д етал ях з ву глецевих сталей?
1. Пл астичність шв ів з менш ується
2. Пл астичність шв ів з бі л ьш ується
3. Шв идк ість о холод ження зварних ш вів не впливає на ї х пластич ні вл астиво сті
4. Пл астичність шв ів може з біл ьш ув атися и зменш уватися
5. Впл ив ш видк ості ох ол одження з варних ш вів на їх пл астичні в ластив ості визначити не м ожливо
Як а м ар ка елек тро дного дро ту викор истається при зварюва нні під ф лю со м низьковугл ецевих нелегов аних стале й?
1. Св-08ГА
2. Св-30Х 2М Ю А
3. Св-08Х 18
4. Св-15Х СНД
5. Св-12Х 13
Як а м ар ка елек тро дного дро ту пропо ну ється д ля зварю вання у середовищ і С О2 низ ьковугле цевих нелего ваних сталей?
1. Св-08А
2. Св-08Х ГА
3. Св-10ГА
4. Св-10Х СНД
5. Св-08Г2С
Др іт якого д іам етр у вико ристається, в осно вно му, при з варюв анні с талей у серед овищ і СО2?
1. 0 ,8 -2,0 мм
2. 2 -3 мм
3. 3 -4 мм
4. 4 -5 мм
5. 5 -6 мм
Вироб и я кий то вщ ини м ожна з вар ити з а од ин про хід д уго вим зварю ванням покр итим електр одо м?
1. 4 м м
2. 6 м м
3. 8 м м
4. 1 0 м м
5. 1 2 м м
Як і сталі мають кр ащ у з вар юв аність ?
1. Сер ед ньо вугл ецеві констр ук ційні
2. Високо ву глецев і інстр ум ентальні
3. Низько ву глецеві к онстру кці йні
4. Аусте нітні к ороз ійностійкі
5. Хро мисті високо міцні
Елек трод и з як ім в місто м в углецю треб а в ико ристовувати при з в арю ва нні сер ед ньо вуглецевих стал ей?
1. З б ільш висо ким вм істом в порі вня нні із з варю ваним метал ом
2. З м енш висок им вм істом у по рівня нні з з вар юваним м етало м
3. З б ільш висо ким вм істом на 20 % у по рів ня нні з зв арюваним м етало м
4. З в містом 0, 8 % вуглецю
5. З в містом 2, 14 % в угле цю
Чо му чавуни м аю ть низ ьку зв арю ваність?
1. Т ом у щ о у тво рю ється ау стеніт
2. Т ом у щ о у тво рю ється мар тенсит
3. Т ом у щ о у тво рю ється цем ентит
4. Т ом у щ о у тво рю ється пер лі т
5. Т ом у щ о у тво рю ються зерна вел икого ро змі ру
Як ими речо винам и о бробл яють к ром ки алюм і нієвих детал ей пер ед з варюв анням ?
1. Під соняч ною ол ією
2. Маш инним м асл ом
3. Литол ом
4. Ацето ном
5. Вод ою з мил ом
Як а перевага авто матич ного д уго вого зв арюв ання пі д ф лю со м перед р у чним дуговим з вар юванням покритими електр одами?
1. Мо жна зв арю вати д еталі в б удь-як ому пр остор о вому по ложенні
2. Мо жна вико р истов увати малокв аліфі кованих з вар ник ів
3. Мо жна зв арю вати д еталі велик ої то вщ ини з а о д ин про хід
4. Вар ті сть про цес у з варювання підв ищу ється
5. Мо жна зв арю вати д еталі велик ої то вщ ини
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В яко му стані біл ьша частина д ио ксиду вуглецю з нахо д иться в б ал оні, якій з асто совується під час механізов ано го зв арювання ?
1. У газоподібном у
2. В закр исталіз ова но му
3. В амор фному
4. В псевд ор ідк ом у
5. У р ідко му
З якого м атеріалу виготовляють бало ни єм ністю 4 0 л д ля з бер ігання та тр анспор ту вання
1. З м іді
2. З стал і
3. З ч аву ну
4. З титану
5. З спеціаль ного граф іту

CO 2

?

CO

2 легше або важч е по вітря?
Газ опод ібний
1. Легше в 1 ,5 р аз и
2. Важ че в 1, 5 р аз и
3. Легше в 1 ,25 рази
4. Важ че в 1, 25 рази
5. Їх густина однак ова
В яко му стані знах одиться аргон в б ало ні, я кій з астосо вується під час зварюв ання ?
1. У газоподібном у
2. В закр исталіз ова но му
3. У р ідко му
4. В амор фному
5. В псевд ор ідк ом у

З якого м атеріалу виготовляють бало ні ємністю 4 0 л дл я зб ерігання та транспор тув ання ар гону ?
1. З м іді
2. З стал і
3. З ч аву ну
4. З титану
5. З і спеціально го графі ту
Газ опод ібний аргон легше або важч е по вітря?
1. Легше в 1 ,4 р аз и
2. Важ че в 1, 4 р аз и
3. Легше в 1 ,25 рази
4. Важ че в 1, 25 рази
5. Їх густина однак ова
Як і ко мпон енти в изн ачають о сно вни й х арактер п ок р иття електр о ді в?

137

1. Оксид з ал ізу

Fe 2 O 3

2. Ок сид кр ем нію

SiO 2

3 . Окси д алюмі нію

Al 2 O 3

4 . Дио ксид титану

TiO 2

5 . Окси д к альц ію C aO

5
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Як і ко мпоненти в изначають к ислий хар актер покриття електр одів?
1. Оксид зал ізу FeO

2. О ксид к ремнію

SiO 2

3 . Оксид мангану MnO

4 . Оксид магнію

MgO

5 . Оксид к аль цію CaO

2
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Яке зварювання відноситься до термічного способу утворення нерознімних зварних з’єднань?
1. Еле ктроконтактне
2. Тертям
3. Газове
4. Дифузійне
5. Ультразвукове
Яке зварювання відноситься до термомеханічного способу утворення нерознімних з’єднань?
1. Еле ктроконтактне
2. Тертям
3. Газове
4. Індукційне
5. Ультразвукове
Яке зварювання відноситься до механічного способу ут ворення нерознімних з’ єднань?
1. Еле ктродугове
2. Ультразвукове
3. Газове
4. Плазмове
5. Еле ктроконтактне
Яке зварювання ґрунтуєть ся на пере творенні механічної енергії в теплову в зоні контакту?
1. Контакт не
2. Індукційне
3. Тертям
4. Дифузійне
5. Газове
Яку мінімальну напругу між електродом і заготовкою необхідно ст ворити для стабільного горіння
електричної дуги довжиною 3 мм?
1. 220 В
2. 380 В
3. 36 В
4. 16 В
5. 500 В
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Яка напруга на клемах тра нсформатора для ручного дугового зварюва ння покрит ими електродами в режимі
холостого ходу?
1. 220 В
2. 380 В
3. 36 В
4. 16 В
5. 70 В

Яка сила струму необхідна для ручного дугового зварювання покритими електродами вугле це вої сталі товщиною 4 мм?
1. 40 А
2. 100 А
3. 180 А
4. 500 А
5. 1000 А
Що є електродом при автоматичному зварюванні сталевих труб під шаром флюсу?
1. Ста левографітовий стрижень
2. Графітовий стрижень
3. Чавунний дріт
4. Ста левий дріт
5. Мідний дріт
Яка речовина використовується для отримання пального газу при газовому зварюванні?
1. CaC O3
2. Ca( OH)2
3. CaC 2
4. CaF 2
5. CaS O4
Який газ за безпечує згоряння ме талу при газокисневому різанні сталі?
1. Ацетилен
2. Природний газ
3. Водень
4. Кисень
5. Фреон
Яке електроконтактне зварювання необхідно застос увати для з’єднання торців двох стрижнів значного перерізу?
1. Точкове
2. Роликове
3. Стикове оплавленням
4. Стикове опором
5. Шовне

Яке зварювання доцільно застос увати для з’ єднання між собою стрижнів, один з яких виготовле ний з вуглецевої
сталі, другий – з ле гованої сталі?
1. Контакт не стикове опором
2. Контакт не стикове холодне
3. Тертям
4. Вибухом
5. Контакт не роликове
Як називається кут між вертикаллю та лінією, що проходить через центри повороту шарової опори і
підшипника опори телес копічної стійки в площині, паралельній повздовжній осі автомобіля?
1. Кут розвалу коліс
2. Кут повздовжнього нахилу осі повороту
3. Кут сходження коліс
4. Кут повздовжнього нахилу кузова а втомобіля
5. Кут поперечного нахилу кузова автомобіля

Як називається кут між площиною обертання коле са та вертикаллю?
1. Кут розвалу коліс
2. Кут повздовжнього нахилу осі повороту
3. Кут сходження коліс
4. Кут повздовжнього нахилу кузова а втомобіля
5. Кут поперечного нахилу кузова автомобіля
Як називається кут між площиною обертання коле са та повздовжньою віссю автомобіля?
1. Кут розвалу коліс
2. Кут повздовжнього нахилу осі повороту
3. Кут повздовжнього нахилу кузова а втомобіля
4. Кут сходження коліс
5. Кут поперечного нахилу кузова автомобіля
З як их етапів ск лад ається обк атування
відремо нтов аного д вигуна внутрішнього з горяння
авто м обіля ?
1 . Об кату вання дв игу на на хо лостій ход і б іл ьш е
о днієї години ч асу;
2 . Об кату вання дв игу на на автом об ілі протяго м
перш ої 1 00 0 км пр о бігу;
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3 . О бк атув ання д вигуна на х ол о стій хо ді б іль ше 24 год ин ч асу та
о бкату вання двигуна на авто моб ілі пр отя гом пер шої 10 00 к м про бігу;
4 . О бк атув ання д вигуна на х ол о стій хо ді м енше однієї год ин часу та
о бкату вання двигуна на авто моб ілі пр отя гом пер шої 10 00 к м про бігу;
5 . О бк атув ання д вигуна на автомо біл і пр о тягом пер ших 300 0 км
про бігу.

Що називається ресурсом роботи двигуна?
1. Тривалість нормальної роботи двигуна до його першого планового ремонту
2. Тривалість нормальної роботи двигуна до його першого капітального ремонт у
3. Тривалість нормальної роботи двигуна до його другого планового ремонту
4. Тривалість нормальної роботи двигуна до його першого ТО
5. Тривалість нормальної роботи двигуна до його другого капітального ремонт у
Який термін використовується для визначення: сукупність властивостей, які визначають ступінь придат ності
автомобіля до виконання заданих функцій при використанні за призначенням?
1. Ефективність використання автомобіля
2. Надійність автомобіля
3. Якість автомобіля
4. Технічний стан автомобіля
5. Працездатність автомобіля
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Для чого призна чені головна передача і диференціал задньопривідного автомобіля?
1. Для зменшення крутячого моменту і передачі його на піввісі коліс під кутом 90°
2. Для збільшення крут ячого моменту і передачі його безпосередньо на колеса автомобіля
3. Для зменшення швидкості обертання двигуна і передачі її безпосередньо на колеса автомобіля
4. Для збільшення крут ячого моменту і передачі його на піввісі коліс під кутом 90°
5. Для забезпечення однакової швидкості обертання коліс
Що називають технологічним елеме нтом профілактики і ре монту, основним методом виконання
контрольних робіт по а втомобілю?
1. Технічне обслуговування автомобіля
2. Діагностува ння автомобіля
3. Капітальний ремонт автомобіля
4. Плановий ремонт автомобіля
5. Надійність автомобіля
Що називають процесом визначення терміну або ресурсу справної роботи автомобіля до виникнення
граничного стану, тобто завбачення виникнення відмов?
1. Діагностичні нормативи автомобіля
2. Сукупність правил діагностики автомобілів
3. Прогнозування т ехнічного стану автомобілів
4. Довговічність автомобілів
5. Метод прогнозування довговічності автомобілів
Як а з в ід пов ід ей найбільш пов но р озк рив ає події, щ о в ідб уваю ть ся при
з більшенні теплово го заз о ру к лапанів у газ о ро з по д іл ьно му м ех аніз м і д вигуна
авто м обіля ?
1 . Об гор яння сід ел і кл апанів , «чх ання» в карб юрато р і, «постріл и» у глуш ник у,
з менш ення потужності, з б ільшення спрацю ва ння цилінд рів
2 . Зм енш ення по тужності двигуна, перевитр ата палива, у тво рення нагару на свіча х,
уш ко дження пр окладк и б лока циліндрі в
Яка з від пов ідей найб ільш повно ро зкр иває по дії, що від буваються пр и
з менш енні тепл ово го з аз ор у клапанів у газ оро зпо діл ьном у м еха ніз м і дв игу на
авто м обіля ?
1 . Об гор яння сід ел і кл апанів , «чх ання» в карб юрато р і, «постріл и» у глуш ник у,
з менш ення потужності, з б ільшення спрацю ва ння цилінд рів
2 . Зм енш ення по тужності двигуна, перевитр ата палива, у тво рення нагару на свіча х,
уш ко дження пр окладк и б лока циліндрі в
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Яке
явищ е
пр из водить
до
з ниження
економіч но сті д вигуна,
обсм олення
системи
вентиляції, підвищення жор стко сті р о бо ти і
спрацюва ння двигу на вна слідок з мивання і
ро зр ідження маст ил ьних м атеріалів у картері
дв игу на пал ивом, а так ож , у тво рення сажі у
відпр ацьо ваних газа х?
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4. Втр ата потужності д вигуна, втр ата
пр ужност і пр ужин к лапанів
5. Під вищ ення витрати мастила,
зниження потужності д вигуна

Яку послідовність затяжки гайок шпильок для кріплення головок циліндрів двигуна використовують
при ремонті двигуна автомобіля?
1. Будь-яку
2. Від краю головки до її центру через одну шпильку
3. Від центру головки до її краю через одну шпильку
4. Від краю головки до її центру через дві шпильки
5. Від центру головки до її краю симетрично центральній шпильці
Яке явище призводить до зменшення наповнення циліндрів, виникнення детонації, утворення нагару, підвищення угару
мастила та спрацюванню циліндрів, руйнування підшипників ковзання та заклинювання поршнів у циліндрах двигуна ?
1. Переохолодження двигуна
2. Робота двигуна на збагаченій бензином с уміші
3. Перегрівання двигуна
4. Використання в системі мащення двигуна не відповідного ма стила
5. Використання в системі охолодження двигуна води замість антифризу
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3 . Підвищення шуму в клапа нному
м ех аніз м і, з меншення по туж ності
д вигуна
4 . Втрата по тужно сті д вигуна, втрата
пруж ності пру жин клапанів
5 . Підвищення витрат и м астила,
з ниження поту жно сті двигуна
3. Під вищ ення ш ум у в к ла панном у
мех аніз мі, втрата пот ужно сті д вигуна

1. Пер еох оло дж ення двигу на
2. Роб ота двигуна на з багач еній бенз ино м суміші
3. Пер егрівання двигуна
4. Вик ор истання в с истемі мащ ення д вигуна не відповідного м астила
5. Вик ор истання в с истемі о хо лод ження д вигуна в оди з ам ість антифр изу

Як називаєтьс я пока зник, що показує спроможність акумулятора стартувати в умовах дуже холодної погоди. Тобто, він
показує кількіс ть ампер, що виробляє акумулятор протягом 30 секунд при -18 °С бе з падіння напруги нижче 7,2 вольт?
1. Резервна потужніс ть акумулятора
2. Гарячий ста рт акумулятора
3. Функціонування акумулятора в умовах холодної погоди
4. Стартова потужність акумулятора
5. Енергоємність акумулятора
Як назив ається ч инник, що по казу є ч ас, пр отягом я кого 1. Резер вна по туж ність ак ум улятор а
акум улятор з аб езпечу є 25 А при 27 °С. Тоб то явл яє собо ю час, 2. Гаряч ий стар т ак ум уля тор а
завдя ки яком у акум уля тор забез печ ує роб оту всіх д опо м іж них 3. Фу нкціонування аку мулято ра в умов ах хол одно ї по год и
прил адів в авто мо біл і вноч і й в умо вах погано ї по го д и при 4. Стар това по туж ність ак ум улятор а
несправ ном у генера тор і з аряд у?
5. Е нергоєм ність аку м ул ято ра
Як на зива ється чинник, який відповідає за погіршення заряду акумулятора та можливого виходу з ладу за рахунок
підвище ння внутрішнього опору при низьких температурах?
1. Резервна потужніс ть акумулятора
2. Гарячий ста рт акумулятора
3. Функціонування акумулятора в умовах холодної погоди
4. Стартова потужність акумулятора
5. Енергоємність акумулятора
Щ о мо же б ути насл ідк ом недо статнього хо ду 1 . Неповне в ві мк нення зч еплення
натискно го диска, спрацюв ання ш л іців пер винного в ала 2 . Пр обук со вув ання зч еплення
ко ро б ки перед ач, деф ор мації вед ено го д ис ка, пер еко су 3 . Неповне в имикання з чеплення
важел ів з чеплення та нем ожлив ост і б езш умно в вімкнути 4 . Різ ке вві м кнення зч епл ення
перед ач у при р у шанні авто моб іл я з місця?
5 . Зно с синх ронізаторів ко ро бки пер едач
Що може бути наслідком відсутності вільного ходу, осла блення натис кних пружин, замаслювання фрикційних
накладок або їх спрацювання?
1. Неповне ввімкнення зчеплення
2. Різке вимкнення зчеплення
3. Неповне вимикання зче плення
4. Різке ввімкнення зчеплення
5. Знос синхронізаторів коробки передач
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Що може бути наслідком заїданням вимикальної муфти, поломки демпферних пружин, спрацювання або задира в робочих
поверхонь натискного диска або маховика?
1. Неповне ввімкнення зчеплення
2. Різке вимкнення зчеплення
3. Неповне вимикання зче плення
4. Різке ввімкнення зчеплення
5. Знос синхронізаторів коробки передач
Щ о м оже б ути наслід ко м спрацювання з убів ш естерень 1. Сам овимикання пер едач і
або під ш ипників, не достатньо ї к іл ьк ості ма сла в к артері 2. Під вищ ені шу ми при ро боті пер едачі
ко ро б ки пер едач, аб о з анад то р ід ко го масл а, ослаб л ення 3. Сам овм икання перед ачі
кр іпл ення коро бки з д вигу ном, спр ацю вання ш л іці в на 4. Різк е в вімк нення з чеплення
ш естернях і вал ах та нещіл ьного вим икання зч епл ення?
5. Надмірне нагрі вання ко роб ки перед ач
Що може бути наслідком спрацювання зубів, ослаблення або поломки пружин, фіксаторів, згинання вилок перемикання,
непра вильного регулювання механізму приводу керування коробкою передач автомобіля?
1. Самовимикання передачі
2. Підвище ні шуми при роботі передачі
3. Самовмикання передачі
4. Різке ввімкнення зчеплення
5. Надмірне нагрівання коробки передач
Щ о м ож е б ути наслідк ом спр ацювання зу бів 1 . Самовимикання пер едач і
ш естерень або
пі д шипників ,
недо статньої 2 . Підвищ ені шуми пр и роб оті пер ед ачі
кільк о сті масла в кар тер і ко роб ки пер едач , аб о 3 . Самовм ик ання передачі
занад то рі дко го м асла,
тугом у з атяганні 4 . Різ ке ввім кнення зч епл ення
підш ипників кор обк и пер едач ?
5 . Над мір не нагр ів ання ко р об ки передач
Автомо більні шини м арку ють у від пові дності з і
стандартами, у зго дженим и з Європейсько ю о рганіз ацією з
ш ин і о б од і в (ЕТRТО ). М ар кування містить в со б і сим воли
та ч исло ві і ндекси. На щ о вказ у є інд екс 1 85 в мар кув анні
ш ини «1 8 5/65 R 14 86 H M XV 2» д ля л егкових авто м об і лів?

174

3
175

1
176

5
177

3
178

3
179

1
180

4
181

5
182

5

1 . Тип к онстр укції шини
2 . Показ ник пе ретину шини
3 . Номінал ьна шир ина перетину шини в м м.
4 . І ндек с нава нтаження
5 . І ндек с ш вид кості

Автомо більні ш ини м арк ую ть у відпо відності зі станд артами,
уз год женим и з Єв ропейськ ою ор ганізаці єю з ш ин і о бод ів (Е ТRТО ).
М ар кування містить в с об і симво ли та ч исло ві і нд екси. Н а щ о в каз ує
симв ол R в м арк уванні шини « 195/6 5 R 13 86H MX V2 » дл я л егк о вих
авто м об і лів?

1. Тип констр укції ш ини
2. Показник перетину ш ини
3. Номінал ьна ширина перетину ш ини в м м.
4. І ндек с нава нт аження
5. І ндек с ш вид кості

Автомо більні ш ини м арк ую ть у відпо відності зі станд артами,
уз год женим и з Єв ропейськ ою ор ганізаці єю з ш ин і о бод ів (Е ТRТО ).
М ар кування містить в с об і симво ли та ч исло ві і нд екси. Н а щ о в каз ує
індекс 1 3 в м арк ув анні шини « 18 5/6 5 R 13 8 6H MXV2 » дл я л егк о вих
авто м об і лів?

1. Тип констр укції ш ини
2. Показник перетину ш ини
3. Номінал ьна ширина перетину ш ини в м м.
4. І ндек с нава нт аження
5. Номінал ьний д іам етр кол еса в д юймах

Автомо більні ш ини м арк ую ть у відпо відності зі станд артами,
уз год женим и з Єв ропейськ ою ор ганізаці єю з ш ин і о бод ів (Е ТRТО ).
М ар кування мі стить в собі сим во ли та числ ов і індек си. На щ о
вказ у ют ь симво ли M XV2 в маркув анні ш ини «195 /65 R 13 86 H
M XV 2» д ля л егкових автомо білів?

1. Тип констр укції ш ини
2. Показник перетину ш ини
3. В ид мал юнка про текто ра
4. І ндек с нава нт аження
5. І ндек с ш вид кості

Що є наслідком сла бкого затягування гайки кріплення рульового колеса в системі рульового керування автомобіля?
1. Радіальне переміщення рульового вала
2. Заїдання в рульовому механізмі
3. Люфт рульового колеса на валу
4. Скрипи і клацання в зачеплені черв’ячної пари рульового механізму
5. Течія мастила із картера черв’ячної пере дачі
Що є наслідком зносу підшипника рульового вала а бо ослабленням затягування болтів кріплення рульової колонки?
1. Радіальне переміщення рульового вала
2. Заїдання в рульовому механізмі
3. Люфт рульового колеса на валу
4. Скрипи і клацання в зачеплені черв’ячної пари рульового механізму
5. Течія мастила із картера черв’ячної пере дачі
Що є наслідком невірного регулювання бічного зазору в зачеплені черв’яка і ролика, натягу підшипників черв’ яка, а також
великого зносу ролика або черв’яка в механізмі рульового керування?
1. Течія мастила із картера черв’ячної пере дачі
2. Скрипи і клацання в зачеплені черв’ячної пари рульового механізму
3. Люфт рульового колеса на валу
4. Заїдання в рульовому механізмі
5. Радіальне переміщення рульового вала
Що є наслідком відс утності мас тила, руйнування робочих поверхонь ролика або черв’яка, відриву
втулок кріплення картера рульового механізму від повздовжньої балки рами автомобіля?
1. Течія мастила із картера черв’ячної пере дачі
2. Радіальне переміщення рульового вала
3. Люфт рульового колеса на валу
4. Заїдання в рульовому механізмі
5. Скрипи і клацання в зачеплені черв’ячної пари рульового механізму
Що є наслідком зносу сальника вала рульової сошки або його ушкодження а також через ос лабле ння
кріплення кришки картера рульового механізму?
1. Радіальне переміщення рульового вала
2. Заїдання в рульовому механізмі
3. люфт рульового колеса на валу
4. Скрипи і клацання в зачеплені черв’ячної пари рульового механізму
5. Течія мастила із картера черв’ячної пере дачі
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В’язкісні властивості масел, необхідні для визначеного двигуна і сезонності експлуатації, підбираються
відповідно до міжнародної класифікації SAE. На що вказує індекс W в маркуванні масла «SAE 15W»?
1. Клас в’язкості масла
2. Зимове масло
3. Все сезонне масло
4. Мас ло для дизельних двигунів
5. Мас ло для карбюраторних двигунів
В’язкісні властивості масел, необхідні для визначеного двигуна і сезонності експлуатації, підбираються
відповідно до міжнародної класифікації SAE. На що вказує індекс 50 в маркуванні ма сла «SAE 50»?
1. Клас в’язкості масла
2. Зимове масло
3. Все сезонне масло
4. Мас ло для дизельних двигунів
5. Мас ло для карбюраторних двигунів
В’язкісні властивості масел, необхідні для визначеного двигуна і сезонності експлуатації, підбираються відповідно
до міжнародної класифікації SAE. На що вказує індекс / (дріб) в маркуванні масла «SAE 20W/30»?
1. Літнє масло
2. Зимове масло
3. Мас ло для дизельних двигунів
4. Все сезонне масло
5. Мас ло для карбюраторних двигунів
При перевірці компресії в циліндрах бензинового двигуна внутрішнього згоряння визначається тиск в кожному з циліндрів.
Яка максимально допус тима різниця показань манометра в окремих циліндрах?
1. 0,05 МПа
2. 0,1 МПа
3. 0,2 МПа
4. 0,3 МПа
5. 0,4 МПа
При перевірці компресії в циліндрах дизельного двигуна внутрішнього згоряння визначається тиск в кожному з циліндрів.
Яка максимально допус тима різниця показань манометра в окремих циліндрах?
1. 0,05 МПа
2. 0,1 МПа
3. 0,2 МПа
4. 0,3 МПа
5. 0,4 МПа
Яка характеристика використовується при оцінюванні якостей потужності двигуна автомобіля? (Вона пока зує зміну
пот ужності залежно від частоти оберта ння вала двигуна при повному або частковому відкритті дроселя) .
1. Максимальна пот ужність
2. Швидкіс на характерист ика
3. Характеристика втрати потужності в агрегатах трансміс ії
4. Максимальне прискорення
5. Мінімальна потужніс ть
При діагностиці якого механізму двигуна автомобіля перевіряють наступні зазори: між поршнем і
кільцем по висоті канавки, у стиках поршневих кілець, між циліндром і поршнем у верхньому поясі?
1. Газорозподільний механізм
2. Механізм системи ма щення
3. Кривошипно-шатунний меха нізм
4. Механізм системи живлення
5. Циліндро-поршнева група
При д іагностиці якого механізм у д вигуна ав томо біл я 1. Газ о роз под ільний мех аніз м
перев іряють насту пні зазор и: м іж шийками ко лінчас того в ала і 2. М ех анізм системи мащ ення
ко рінним и під шипникам и, мі ж ш ийк ам и колі нч астого вал а і 3. Кривош ипно-ш ату нний м еханіз м
ш атунними підш ипниками, мі ж порш невим пальцем і втул кою 4. М ех анізм системи живлення
верхньо ї го ло вки ш атуна, осьовий у ко рінних підш ипниках 5. Ц иліндр о-пор ш нева гр упа
ко лінчастого ва ла?
Яке д іагно стув ання ґр унтуєт ься на вимір юванні пар аме трів
або з аз орів, я кі виз нач ают ь взаємне р озм іщення д еталей і
механізм і в? Пр и ч ому , так е д іагностування зас тосову ють у том у
разі, ко л и ці пар аме три м ожлив о виміряти без ро з бир ання
спря жень тертьо вих д етал ей.
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3

Яке д іагно стува ння вик ор исто ву є так і параметри:
га льм і вний шля х, с по вільнення авто моб і ля, гал ьм і вні
сили та їх рі з ницю на ко лесах ко жно ї о сі, час
спрацюва ння
пр иво ду гальм ів них
м ех анізм ів,
ко нтрол ьну в итрату
пал ива,
опір м еханіз мів
трансмісі ї, тощо ?
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1. Діагнос тування з а
2. Діагнос тування з а
3. Діагнос тування з а
4. Діагнос тування з а
5. Діагнос тування з а

пар ам етрами гер метич ності
пар ам етрами ро боч их пр оцесів
стр ук тур ним и парам етрами
зм іно ю ві бро аку стич них парам етр ів
ск лад о м картерного масла

1 . Діагно стування з а пар аметрами герм етич ності
2 . Діагно стування з а пар аметрами ро боч их про цесів
3 . Діагно стування з а стру кту рними пар аметрами
4 . Діагно стування з а з міно ю віб роак устич них параметрів
5 . Діагно стування з а с кл адом ка ртер ного м асл а

Яке діагностування полягає у виявленні та кількісній оцінці витікання газів або рідин із робочих об’ємів,
вузлів і механізмів автомобіля?
1. Діагностува ння за параметрами герметичності
2. Діагностува ння за параметрами робочих процесів
3. Діагностува ння за структурними параметра ми
4. Діагностува ння за зміною віброакустичних параметрів
5. Діагностува ння за складом картерного масла
Яке діагностування використовується для визначення стану та швидкості спрацювання циліндропоршневої групи за вмістом і концентрацією продуктів зносу, забруднень і домішок?
1. Діагностува ння за параметрами герметичності
2. Діагностува ння за параметрами робочих процесів
3. Діагностува ння за структурними параметра ми
4. Діагностува ння за зміною віброакустичних параметрів
5. Діагностува ння за складом картерного масла
За яким видом діагностування можливо визначити ступінь повноти згоряння зумовлений фізичними і
хімічними факторами, оцінити якість процесів утворення суміші та газообміну у двигуні авт омобіля?
1. Діагностува ння за параметрами герметичності
2. Діагностува ння за параметрами робочих процесів
3. Діагностува ння за структурними параметра ми
4. Діагностува ння за складом відпрацьованих газів
5. Діагностува ння за складом картерного масла
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Осно вними діагно стич ним и ознакам и неспра внос ті к от ушо к
запал ювання
є
ос лаб лення аб о
пр ипинення і скро во го
ро зр ядження , то му їх пер евір яю ть на спеціальних прилад ах на
безпереб ійне іск роу тво рення. В я ких межах по винна з нах од итись
до вж ина іскр и при справній ко тушці запалю вання?
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1. 1 -3 мм
2. 3 -5 мм
3. 5 -7 мм
4. 7 -10 мм
5. 1 0-1 3 м м

Що потрібно зробити з зазором в електрода х свічок запалювання для ефективної роботи двигуна
при експлуата ції його в зимовий період часу?
1. Зменшити зазор на 0,1 мм
2. Збільшити зазор на 0,1 мм
3. Залиш ити зазор без змін
4. Зменшити зазор на 0,5 мм
5. Збільшити зазор на 0,5 мм
На скільки мм рівень гальмівної рідини у головному гальмівному циліндрі має бути нижчим від
зовнішньої кромки залива льного отвору?
1. На 5 мм
2. На 10-15 мм
3. На 15-20 мм
4. На 20-25 мм
5. Більше ніж на 25 мм

Скільки існує розмірних груп гільз циліндрів двигуна автомобіля?
1. 4(А,Б,В,Г)
2. 5(А,Б,В,Г,Д)
3. 3(Б,В,Г)
4. 2(А,Б,)
5. 1 (А)
На скільки мм збільш ується у розмірі кожний наступний ремонтний розмір циліндро-поршневої групи двигуна автомобіля?
1. На 0,25мм
2. На 0,5 мм
3. На 0,8 мм
4. На 1 мм
5. На 1,25 мм
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