
Всеукраїнський конкурс професійної майстерності 
«WORLD SKILSS UKRAINE »  ручне дугове зварювання 

ПРОТОКОЛ 
Візуального і вимірювального контролю 

№  конкурсанта____ спосіб зварювання 111  положення____  «__»________2017г. 
№ 
п/п 

Назва дефектів 
по ДСТУ- 
Н БА.31-11 

Позначення 
дефектів по 
ДСТУ- 

Н БА.31-11 

Оцінка (пластина Р BW PC/PF t__ Вимірюван
ня 

Оцінка 

5 3 2 0 
1 Тріщини, пропал, 

свищ 
101;102;103 
104;105;106 

510;2016 

 
відсутні  

 
- 

 
- 

 
х 

  

2 Ширина шва (е),мм  14,0÷18,
0 

˃18,1÷19,5 
або 

˃12,0÷13,9 

˃19,622,0 
або 

˃10,0÷11,9 

˂10,0 
або 
22,0 

Мах 
Міn 

 

3 Δш (е mac- е   min) мм  ≤1,5 1,5÷3,0 ˃3,0÷6,0 ˃6,0   
4 Випуклість зварного шва 

(g),мм 
 0÷3,0 ˃ 3,1÷4,0 ˃ 4,0÷5,0 ˂0 або˃5,0   

5 Δ g (g mac - g min) мм  ≤1,0 ˃ 1,0÷2,0 ˃ 2,0÷4,0 ˃4,0   
6 Наплив.  Натікання 506;509 відсутні - короткий довгий   
7 Лінійне зміщення,мм 507 відсутні ≤0,5 ˃ 0,5÷1,5 ˃1,5   
8 Кутове зміщення,мм 508 0÷0,5 0,5÷2,0 2,0÷4,0 ˃4,0   
9 Неповністю заповнена розділка 

кромок 
511 відсутні - коротка довга   

10 Поновлення 517 відсутні 1 шт 2шт більше 2шт   
11 Кратер, глибина мм  202 відсутні  ≤0,5 ˃ 0,5÷1,0 ˃1,0   

 
Підріз суцільний, 
глибинний мм 

 
5011 

 
відсутні 

 
≤0,5 довгий 

 
˃ 0,5÷1,0 
короткий 

˃ 0,5÷1,0 
довгий або 
більший 1,0 
не залежно 

від довжини 

 

 
Підріз переривчастий, 
глибинний мм 

 
5012 

відсутні ≤0,5 довгий ˃ 0,5÷1,0 
короткий 

˃ 0,5÷1,0 
довгий або 
більший 1,0 
не залежно 

від довжини 

 

13 Зачистка шва, шт  відсутні одна 
коротка 

дві короткі більше двох 
або довга 

  

14 Скупчення пор, Ø мм 2013 відсутні - ≤8,0 ˃8,0   
15 Ланцюг пор, довжина мм 2014 відсутні - ≤6,0 ˃6,0   

16 Поверхнева пора, 
шлакові включення, 
сумарний розмір на ділянці 
100мм 

 
2017,301 

відсутні  
≤1,0 

 
˃ 1,0÷3,0 

 
˃3,0 

  

Випадкова дуга, сумарна 
довжина  на ділянці 100мм 

 
601 

відсутні  
коротка  

довга, 
коротка   

до 2х 

 
більша 3х 

 

Бризки металу, сумарна 
щільність  на ділянці 100мм 

 
602 

відсутні мале 
скупчення 

велике 
скупчення 

 
- 

 

18 Увігнутість кореня шва 
(стягнення) мм 

 
515 

відсутні ≤1,0 
коротке 

˃ 1,0÷2,0 
коротке 
або≤1,0 
довге 

 
˃2,0 коротке 
˃ 1,0 довге 

  

19 Непровар кореня (неповний 
провар), непровар верхньої 
кромки, глибина мм 

 
402 

відсутні  
- 

 
≤1,0 

короткий 

 
˃1,0короткий 

довгий 

  

20 Перевищення проплаву 504 ˃ 1,0÷2,0 ˃ 2,0÷3,0 ˃ 3,0÷4,0 ˃ 4,0 або˂0   
 ВСЬОГО:  

Х- наявність контрольованої ознаки 
Короткий дефект-один або кілька дефектів  загальною довжиною не більше 25мм на кожні 100мм шва 
Довгий дефект-один або кілька дефектів  загальною довжиною не більше 25мм на кожні 100мм шва 
Контроль провели:  ___________________  _____________________ 

     _____________________  ________________________ 

 ____________________ _____________________  ________________________ 


