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Участникам пропонується виконати завдання, яке складеться з двох 

модулів 

Конкурсне завдання включає в себе зварювання двох стикових з’єднань 

пластин з низьковуглецевої сталі на одному зразку, двома методами 

зварювання 111 і 135. 

Кожний учасник виконує зварювання двох контрольних стиків різними 

методами на одному зразку.  

Всі позначення – до НПАОП 0.00-1.16-96. 

 

Спосіб зварювання: метод 111 – ручне дугове зварювання покритим 

електродом.  

Спосіб зварювання: метод 135 – дугове зварювання металевим 

плавким електродом у середовищі активних газів. 

 

Метод зварювання для кожного положення: 

Горизонтального (PC ss nb) та вертикального (PF ss nb) положень 

визначається жеребкуванням і є обов’язковим для усіх учасників. 

 

Вимоги до оснащення зварювальних кабін представленні в кваліфікаційних 

вимогах по компетенції «Зварювальні роботи». 

 

Матеріали: 

– Пластини зі сталі групи W01 (сталь ВСт3пс, 20, 09Г2С або аналог), 

креслення №СвЛ-03-717 (2 шт.), креслення №СвЛ-04-717 (1 шт); 

– Електроди ДСТУ EN ISO 2560-А: Е 42 3 В 32  (Hyundai Welding S-7018 

Ø 2,6 мм і Ø 3,2 мм або аналог); 

– Зварювальний дріт ДСТУ EN ISO 14341-A: G 42 4 M21 G3Si (Hyundai 

Welding SM-70C/F(N) Ø1мм або аналог); 

– Газова суміш ДСТУ EN ISO 14175 – М21 – ArC – 18 (Ar 82% + СО2 

18%). 

Вимоги щодо виконання завдань:  

- Збірка контрольного зразку (3 пластини) виконувати в нижньому 

положенні. 

- Метод виконання прихваток методом 111, самостійно прийняти 

рішення щодо розміщення прихваток відповідно до схеми збірки (додаток Д). 

- Рекомендована довжина прихваток 15-20 мм, висота прихваток           

3-4 мм. 

- Учасник зобов’язаний надати повністю зібраний контрольний зразок 

експертам для маркування перед зварюванням. 

- Після маркування зразка виконувати зварювання згідно з технічним 

завданням. 



   
 

- Зварювання виконується відповідно до вимог технологічного 

процесу зварювання (WPS), прихватки повинні бути переплавлені. 

- Технологічні процеси зварювання (WPS) контрольного з’єднання 

представлені у додатках А, Б, В, Г. 

 

Вимоги до якості зварних швів: 

- Зварений шов повинен відповідати вимогам WPS. 

- Необхідно забезпечити плавний перехід від зварного шва до 

основного металу. 

- Не допускається непровар кореня шва більш ніж 25% довжини шва. 

- Оцінка зварних швів виконується по всій довжині контрольного 

зразка. 

 

 

 


