
 Національний конкурс професійної майстерності    
««WWOORRLLDD  SSKKIILLSS UUKKRRAAIINNEE  22002200  »»      

ККООММППЕЕТТЕЕННЦЦІІЯЯ::  ззввааррююввааллььнніі  ррооббооттии 

З А Т В Е Р Д Ж УЮ  
Голова оргкомітету з компетенції 
Зварювальні роботи 

___________ Воробйов О .М .  
 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА НА ЗВАРЮВАННЯ  
КОНТРОЛЬНОГО З’ЄДНАННЯ  ЄДНАННЯ  

 Спосіб зварювання: 111 -  ручне дугове зварювання покритим електродом Спосіб зварювання: 111 -  ручне дугове зварювання покритим електродом 
 Вид шва: BW  ss nb 
 Пластина або труба: Р (пластина)  
 Положення при зварюванні: PС (горизонтальне)   
 Матеріал зразка: 
 марка металу і група W01 (Сталь ВСт3пс) 
 товщина (мм) t 10 
 зовнішній діаметр труби (мм) - 
 Зварювальні матеріали: 
 електрод або присадний  
 дріт (марка і тип AWS) Hyundai Welding S-7018 (ДСТУ EN ISO 2560-А: Е 42 3 В 32) 
 захисний газ - 

Оброблення крайок Конструктивні елементи шва 

  

 

Загальні рекомендації щодо зварювання: Зовнішню та внутрішню поверхню кромок зачистити на 
ширину 20мм, притуплення крайки підготувати напилком. Прихватки виконати відповідно до схеми 
збірки довжиною 15-20мм, електродний дріт запалювати в обробленні стику, прихватки переплавити, 
заповнення оброблення валковими швами, кількість шарів не менше 3-х, кратер заповнити на шві. 

 Норма часу: 1 стик – 30 хв. 
Технологічні параметри зварювання 

Шов Марка 
електрода 

Діаметр 
присадного 
матеріалу, 

мм 

Рід струму /
полярність

Сила 
струму, 

А 

Напруга, 
В 

Швидкість 
зварювання, 

м/год 

Витрачання 
захисного 

газу, 
л/хв 

Діаметр і 
марка 

вольфра-
мового 

електрода, 
мм 

Додат-
кові  
пара-
метри 

1-й 
корень S-7018 2,6 DC +  50-80 18-20 - - - - 

2- n  S-7018 3,2 DC + 80-120 22-24 - - - - 
           

Режим попереднього / супутнього підігріву:   без підігріву 
Режим термообробки:   без термообробки 
Обсяги та методи контролю   100% зовнішній огляд і вимірювання (VT) 
Норми оцінки якості  Положення про проведення конкурсу 
 

Розробив: Експерт УАКЗ                                                              ___________ Возьянов Є.І. 
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