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1. Паспорт професійного стандарту 

1.1 Основна мета виду професійної діяльності - виробництво сталі в конвертері 

1.2. Вид економічної діяльності (код КВЕД ДК009: 2010): 

Секція С Переробна 
промисловість Розділ 24 Металургійне 

виробництво 
Група 24.1 
Клас 24.10 

Функціонування 
доменних печей, 

конвертерів сталі та 
прокатних станів 

1.3. Назва професійної діяльності (код КП ДК 003: 2010):  

Розділ Підрозділ Підклас 

8 81 812 
Робітники з обслуговування, 
експлуатації та контролювання за 
роботою технологічного устаткування, 
складання устаткування та машин 

Робітники, що 
обслуговують 
промислове 
устаткування 

Робітники, що обслуговують 
рудо- та металоплавильні печі 
 

1.4. Професія (назва та код КП ДК 003: 2010): підручний сталевара конвертера чорної 
металургії, 8121 

1.5. Вимоги до державної сертифікації: підлягає сертифікації. 

1.6. Назви типових посад: підручний сталевара конвертера.  

1.7. Освітньо-кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник. 



2. Загальні вимоги до професійної діяльності 

2.1. Загальні компетенції 

Код Загальні компетенції 

GC01 Здатність відповідально ставитися до професійної діяльності 
GC02 Володіння професійною лексикою 
GC03 Здатність діяти в нестандартних ситуаціях 
GC04 Здатність працювати в команді 
GC05 Дотримання професійної етики 
GC06 Запобігання конфліктних ситуацій 

2.2. Базові професійні компетенції 

Код Базові професійні компетенції 

PCMET001 Уміти приймати, організовувати та здавати робоче місце, планувати трудову 
діяльність, оцінювати результати власної діяльності 

PCMET002 Знати основні технологічні процеси переробки на підприємстві з повним 
металургійним циклом 

PCMET003 Знати і вміти використовувати технологічне обладнання  на робочому місці 

PCMET004 
Знати і дотримуватися правил технічної експлуатації та вимог інструкцій з 
догляду за устаткуванням і механізмами, що забезпечують роботу 
конвертера 

PCMET005 Уміти користуватися контрольно-вимірювальними приладами, системами 
сигналізації та блокування 

PCMET006 Уміти визначати призначення деталей за їх графічним зображенням 

PCMET007 Уміти організовувати безпечну роботу з устаткуванням, механізмами та 
інструментом 

PCMET008 Знати основи електротехніки 

PCMET009 Дотримуватись посадових інструкцій 

PCMET010 Знати правила охорони праці та галузевої безпеки 



3. Узагальнений опис трудових функцій професійного стандарту 

№ Трудова функція Трудова дія Код 

1 

Перевірка стану 
конвертера перед 
початком виплавки 
сталі 

Брати участь у перевірці стану футеровки конвертера, устаткування й механізмів, що забезпечують 
роботу конвертера FMU0001 

Закладати й обробляти льотку під керівництвом сталевара конвертера FMU0002 
Перевіряти наявність розкислювачів і легувальних добавок на виробничій ділянці FMU0003 

2 

Керувати процесом 
виплавки сталі в 
конвертері 
відповідно до 
технологічних 
інструкцій 

Проводити завалювання брухту до конвертера під керівництвом сталевара конвертера FMU0004 
Проводити заливання чавуну до конвертера під керівництвом сталевара конвертера FMU0005 
Готувати й доставляти розкислювачі й легувальні добавки на виробничу ділянку FMU0006 
Проводити вимірювання температури металу, здійснювати відбір проб і доставляти їх в експрес-
лабораторію 

FMU0007 

Стежити за фурмою, що подає кисень до конвертера FMU0008 

Управляти зливанням металу з конвертера в сталерозливний ківш FMU0009 
Проводити під керівництвом сталевара конвертера розкислювання й легування сталі в 
сталерозливному ковші FMU0010 

Управляти скачуванням шлаку в шлаковий ківш під керівництвом сталевара конвертера FMU0011 

3 
Проводити ремонтні 
роботи устаткування 
конвертера 

Брати участь у безаварійному й безпечному ремонті устаткування в рамках професійної 
компетенції FMU0012 

Виконувати роботи з напівсухого торкретування й підварювання футеровки конвертера під час 
гарячих ремонтів 

FMU0013 

Здійснювати ремонт сталевипускного отвору й обрив охолодей з горловини конвертера FMU0014 



4. Технічні характеристики стандарту 

4.1. Розробники професійного стандарту: Галузева Рада з розробки професійних стандартів 
та стратегії розвитку професійних кваліфікацій Федерації металургів України  
(код Галузевої Ради - FMU) 

4.2. Номер стандарту: FMUMET001 

4.3. Дата затвердження стандарту: 17 жовтня 2014 року 

4.4. Дата наступного перегляду стандарту: 2017 рік 

4.5. Аркуш реєстрації змін професійного стандарту: 

 
№ 
з/п Зміна до професійного стандарту 

Дата 
внесення 

зміни 
1.   
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FMU0010. Проводити під керівництвом сталевара конвертера розкислювання та легування сталі в 


сталерозливному ковші 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 використовувати технологію виробництва й особливості 


технологічного процесу виплавки сталі в конвертерах у частині 


розкислювання і легування сталі в сталерозливному ковші; 


 контролювати розмір шматків феросплавів, що подаються до 


сталерозливного ковша; 


 дотримуватися послідовності та часу початку присадки матеріалів у 


ківш, залежно від тривалості випуску плавки; 


 забезпечувати послідовність присадки необхідних феросплавів у 


сталерозливний ківш за допомогою вагового дозатора при їх 


завантаженні до бункера; 


 контролювати технологічний процес розкислювання металу при 


випуску сталі; 


 послідовно завантажувати розкислювачі й легувальні добавки до 


бункера згідно з технологією виплавки металу 


 технологію виробництва й особливості 


технологічного процесу виплавки сталі в 


конвертерах (у частині присадки матеріалів у ківш); 


 способи розкислювання сталі; 


 технологію підготовки розкислювачів до виплавки 


сталі з урахуванням її сортаменту; 


 норми витрат сировини й матеріалів для 


розкислювання та легування сталі в 


сталерозливному ковші. 


 








GC01. Здатність відповідально ставитися до професійної діяльності 


 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 СР1; 


 СР2; 


 СР3. 


 СК1; 


 СК2; 


 СК3. 


 


 








PCMET010. Знати правила охорони праці та галузевої безпеки 


 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 PР1; 


 PР2; 


 PР3. 


 PК1; 


 PК2; 


 PК3. 


 


 








FMU0002. Закладати й обробляти льотку під керівництвом сталевара конвертера 


 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 використовувати технологію й особливості проведення операцій із 


закладення й оброблення льотки; 


 розкривати льотку за допомогою бурильної машини й очищати 


льотковий отвір; 


 виконувати роботи з очищення льотки від затверділої вогнетривкої 


маси, пробивати металеву кірку на внутрішній поверхні льотки за 


допомогою кисневої труби; 


 обробляти льотку згідно з інструкцією проведення вогнетривких робіт 


і ремонту конвертера; 


 використовувати ручний та ударний інструменти; 


 застосовувати правила, інструкції технічної експлуатації та догляду за 


устаткуванням, що використовується для закладення й оброблення 


льотки 


 будову машин та механізмів, види ручних та ударних 


інструментів для оброблення льотки; 


 правила, інструкції технічної експлуатації та догляду 


за устаткуванням у частині оброблення льотки; 


 місцезнаходження запасних і змінних частин машин та 


механізмів. 


 








PCMET007. Уміти організовувати безпечну роботу з устаткуванням, механізмами та інструментом 


 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 PР1; 


 PР2; 


 PР3. 


 PК1; 


 PК2; 


 PК3. 


 


 








PCMET001. Уміти приймати, організовувати та здавати робоче місце, планувати трудову діяльність, оцінювати 


результати власної діяльності 


 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 PР1; 


 PР2; 


 PР3. 


 PК1; 


 PК2; 


 PК3. 


 


 








GC06. Запобігання конфліктних ситуацій 


 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 СР1; 


 СР2; 


 СР3. 


 СК1; 


 СК2; 


 СК3. 


 


 








FMU0006. Готувати й доставляти розкислювачі та легувальні добавки на виробничу ділянку 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 користуватися технологічною картою, розрахунками кількості 


витрат феросплавів, легувальних добавок і розкислювачів; 


 використовувати технологію виробництва й особливості 


технологічного процесу виплавки сталі в конвертерах з верхнім 


продуванням у частині приготування й доставки розкислювачів і 


легувальних добавок на виробничу ділянку; 


 готувати й доставляти розкислювачі та легувальні добавки на 


виробничу ділянку згідно з необхідними нормами; 


 дотримуватися вимог до хімічного та гранулометричного складу 


феросплавів, розкислювачів і легувальних матеріалів відповідно до 


нормативної документації; 


 розрізняти феросплави, розкислювачі й легувальні добавки і не 


використовувати їх, якщо вони змішані або невідомого хімічного 


складу; 


 контролювати витрату розкислювачів і легувальних добавок з 


метою отримання середньозаданого змісту елементів у готовій 


сталі; 


 контролювати процес обробки металу в сталерозливному ковші під 


керівництвом сталевара за такими параметрами: 


- температура сталі в ковші; 


- час продування; 


- маса присадок; 


- маса порошку, що вдувається; 


- об’єм витрат кисню та його тиск; 


 готувати розкислювачі та легувальні присадки; 


 просушувати феросплави; 


 перевіряти справність транспортної стрічки та вагів для 


зважування феросплавів; 


 користуватися вагами для зважування феросплавів 


 основи технологічного процесу розкислювання та 


легування сталі; 


 процес приготування та доставки розкислювачів і 


легувальних добавок на виробничу ділянку під 


керівництвом сталевара конвертера; 


 склад, властивості, застосування розкислювачів і 


легувальних добавок та їх вплив на якість металу; 


 способи розкислювання сталі; 


 хімічний та гранулометричний склад феросплавів, 


розкислювачів і легувальних матеріалів; 


 методи розрахунку розкислювачів і легувальних 


добавок для отримання середньозаданого змісту 


елементів у готовій сталі; 


 технологію просушування та завантаження до бункерів 


сипких розкислювачів і легувальних добавок; 


 


 








FMU0005. Проводити заливання чавуну до конвертера під керівництвом сталевара конвертера 


 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 контролювати своєчасну подачу чавуновозного ковша із рідким 


чавуном з міксерного відділення до конвертерного відділення; 


 перевіряти температуру рідкого чавуну, який переробляють у 


конвертерах на сталь (не нижче 1300°С); 


 запобігати використанню чавуну з нижчою температурою, щоб 


уникнути холодного початку продування й уповільнення утворення 


шлаку; 


 завантажувати чавун до конвертера при досягненні температури 


футеровки не нижче 1000°С за командою сталевара конвертера; 


 контролювати наявність шлаку та води у конвертері рідкого металу; 


 своєчасно реагувати при заливанні чавуну до конвертера на наявність 


у ньому рідкого металу та шлаку, а також при попаданні води у 


конвертер; 


 здійснювати контроль за нахилом конвертера при заливанні чавуну; 


 контролювати безперебійне заливання рідкого чавуну на брухт за 


допомогою заливального крана з чавуновозним ківшом; 


 контролювати встановлення завантаженого конвертера у вертикальне 


положення 


 властивості й призначення чавуну; 


 способи подачі чавуну до конвертера; 


 норми витрат чавуну 


 








GC02. Володіння професійною лексикою 


 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 СР1; 


 СР2; 


 СР3. 


 СК1; 


 СК2; 


 СК3. 


 


 








FMU0014. Здійснювати ремонт сталевипускного отвору й обрив охолодей з горловини конвертера 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 користуватися технологічними схемами проведення ремонту 


сталевипускного отвору й обриву охолодей з горловини конвертера; 


 проводити ремонтні роботи сталевипускного отвору; 


 управляти машиною для ломки льотки: 


 висвердлювати відпрацьований льоточний блок конвертера 


машиною для ломки льотки; 


 проламувати футерування льотки і видаляти відпрацьований 


льоточний блок; 


 виконувати роботи з очищення та калібрування каналу випускного 


отвору; 


 встановлювати новий ремонтний комплект у льотку; 


 виконувати заміну футерування льотки вогнетривкою цеглою; 


 проводити обрив охолодей з горловини конвертера механічним 


видаленням 


 правила та інструкції технічної експлуатації й 


догляду за устаткуванням при ремонті 


сталевипускного отвору й обриву охолодей з 


горловини конвертера; 


 як користуватися технологічними схемами 


проведення ремонту сталевипускного отвору й 


обриву охолодей з горловини конвертера 


 








PCMET002. Знати основні технологічні процеси переробки на підприємстві з повним металургійним циклом 


 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 PР1; 


 PР2; 


 PР3. 


 PК1; 


 PК2; 


 PК3. 


 


 








PCMET006. Уміти визначати призначення деталей за їх графічним зображенням 


 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 PР1; 


 PР2; 


 PР3. 


 PК1; 


 PК2; 


 PК3. 


 


 








FMU0001. Брати участь у перевірці стану футеровки конвертера, устаткування й механізмів, що забезпечують 


роботу конвертера 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 оглядати футеровку; 


 перевіряти стан теплозахисних екранів, щитів, теплоізоляції 


балок і колон, що піддаються дії факела або 


тепловипромінювання; 


 візуально визначати стан зовнішнього вигляду конвертера та 


його механізмів; 


 перевіряти стан системи кріплення конвертера в опорному 


кільці; 


 проводити перевірку цапф і несучих конструкцій (після 


проведення капітального ремонту конвертера); 


 стежити за станом сталевипускного отвору; 


 перевіряти (щозмінно) стан устаткування, справність, 


комплектність інструментів і приладів; 


 перевіряти (щозмінно) стан механізму повороту конвертера, 


герметичність сальників гідравлічних циліндрів, гальма 


електродвигунів; 


 контролювати стан механізму вертикального пересування 


кисневої фурми; 


 визначати та оперативно усувати несправності в роботі 


устаткування та механізмів, що забезпечують роботу 


конвертера. 


 основи організації робіт з перевірки стану футеровки 


конвертера, устаткування й механізмів, що забезпечують 


роботу конвертера; 


 види несправностей у роботі устаткування та методи їх 


визначення; 


 


 








GC03. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях 


 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 СР1; 


 СР2; 


 СР3. 


 СК1; 


 СК2; 


 СК3. 


 


 








FMU0012. Брати участь у безаварійному й безпечному ремонті устаткування 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 оглядати стан устаткування конвертера після закінчення кожної або 


декількох плавок, виявляти дефекти і вживати заходів щодо їх 


усунення; 


 готувати устаткування до ремонту; 


 безпосередньо брати участь у ремонтних роботах з устаткування 


конвертера; 


 забезпечувати відключення устаткування від мереж та комунікацій 


при зупинці на холодний ремонт; 


 брати участь в організації та плануванні планово-запобіжних і 


поточних ремонтів; 


 використовувати відповідне устаткування, контрольно-


вимірювальні прилади при виконанні ремонтних робіт; 


 володіти методами планово-запобіжних і поточних ремонтів (заміна 


й відновлення деталей, елементів, механізмів); 


 застосовувати слюсарний інструмент і володіти прийомами 


слюсарної справи; 


 якісно виконувати ремонт з метою зниження простоїв устаткування і 


механізмів; 


 вибивати та закладати фурми, замінювати їх днища; 


 очищати територію й устаткування від бруду та пилу; 


 дотримуватися правил безпеки під час проведення ремонтів 


 методи планово-запобіжних і поточних ремонтів: 


заміна і відновлення деталей, елементів, механізмів; 


 основи слюсарної справи; 


 методи зниження витрат на ремонт і технічне 


обслуговування; 


 обсяг робіт і перелік операцій перед ремонтом; 


 технічні умови проведення ремонтів; 


 правила здачі устаткування й механізмів та очищення 


виробничої ділянки при зупинці на холодний ремонт 


 








PCMET009. Дотримуватись посадових інструкцій 


 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 PР1; 


 PР2; 


 PР3. 


 PК1; 


 PК2; 


 PК3. 


 


 








FMU0009. Управляти зливанням металу з конвертера в сталерозливний ківш 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 перевіряти справність механізмів сталевозу; 


 контролювати встановлення сталерозливного ковша з одночасним 


контролем його стану; 


 контролювати встановлення порожніх ковшів та їх 


транспортування на сталевозі; 


 проводити вимірювання температури футеровки ковша 


(температура не менше 500° С); 


 випускати плавку під керівництвом сталевара конвертера після 


отримання результатів хімічного аналізу металу; 


 стежити за своєчасним підйомом фурми й нахилом конвертера для 


зливання металу; 


 проводити повалення конвертера під час випуску металу під 


керівництвом сталевара; 


 дотримуватись норм часу при зливанні металу з конвертера до 


сталерозливного ковша; 


 контролювати процес зливання металу щільним струменем; 


 запобігати попаданню конвертерного шлаку до сталерозливного 


ковша; 


 управляти електровізком, що транспортує ківш з металом до 


машин безперервного лиття заготовок; 


 застосовувати прилади й пристрої безпеки та правила перевезення 


рідкого металу 


 технологічний процес зливання металу з конвертера до 


ковша; 


 будову сталерозливних ковшів і основного устаткування 


для зливу металу; 


 розміри сталевипускних отворів; 


 тривалість зливання сталі та її вплив на якість; 


 систему подачі ковшів; 


 як управляти сталевозами; 


 як проводити візуальний контроль за зовнішніми 


ознаками при зливанні металу; 


 прилади й пристрої безпеки при зливанні металу; 


 правила перевезення рідкого металу. 


 








FMU0008. Стежити за фурмою, що подає кисень до конвертера 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 візуально контролювати роботу тракту для відведення 


конвертерних газів; 


 стежити за роботою витяжки, газових пальників і пристрою для 


систем газовідвідного тракту; 


 стежити за положенням конвертера при введенні фурми; 


 візуально контролювати роботу кисневої фурми та своєчасно 


повідомляти сталевара про види її несправностей 


 правила та інструкції технічної експлуатації та догляду 


за кисневою фурмою; 


 схему підведення кисню та будову кисневих фурм; 


 механізми вертикального й горизонтального 


переміщення фурм; 


 порядок вибору типу наконечника кисневої фурми і 


заходи щодо продовження строку їх служби; 


 систему блокування кисневої фурми, що забезпечує її 


безаварійну роботу; 


 схему підведення й відведення води, що охолоджує 


фурму; 


 види несправностей у роботі кисневої фурми та методи 


їх усунення 


 








FMU0013. Виконувати роботи з напівсухого, факельного торкретування та підварювання футеровки конвертера 


під час гарячих ремонтів 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 користуватися технологічними схемами проведення робіт з 


напівсухого, факельного торкретування й підварювання футеровки 


конвертера під час гарячих ремонтів; 


 проводити роботи з відновлення пошкоджених ділянок футеровки 


шляхом нанесення на них вогнетривкої маси; 


 проводити підготовку вогнетривких матеріалів до роботи; 


 наносити вогнетривку масу (у т. ч. за допомогою торкрет-машин) при 


проведенні напівсухого, факельного торкретування та підварювання 


футеровки; 


 контролювати й управляти дозуванням компонентів торкрет-маси; 


 готувати торкрет-машину до роботи; 


 управляти торкрет-машиною: 


 перекачувати торкрет-масу до камерного живильника; 


 здійснювати контроль за тиском у живильнику; 


 забезпечувати безперебійну подачу торкрет-маси з камерного 


живильника; 


 стежити за положенням сопла торкрет-фурми в період торкретування; 


 проводити роботи з механічного очищення корпусу, горловини й 


опорного кільця конвертера від охолодей та скрапу; 


 проводити очищення захисних листів навколо отвору конвертера й 


покривати їх вапном; 


 проводити очищення кисневих фурм від охолодей та шлаку 


 технологічні схеми проведення робіт з напівсухого, 


факельного торкретування футеровки конвертера; 


 види, будову та призначення торкрет-машин; 


 види вогнетривких матеріалів, їх хімічний склад і 


призначення; 


 термостійкість вогнетривких матеріалів; 


 переваги й недоліки основних та кислих вогнетривів; 


 матеріали для торкретування футеровки конвертера; 


 дозування компонентів торкрет-маси; 


 вартість і норми витрат матеріалів, сировини, палива 


й енергії, що використовуються під час роботи, та 


методи їх економного використання; 


 правила проведення робіт з напівсухого, факельного 


торкретування й підварювання футеровки конвертера 


під час гарячих ремонтів за допомогою вогнетривкої 


цегли; 


 правила проведення безпечних робіт на торкрет-


машині під час напівсухого, факельного 


торкретування футеровки конвертера 


 








PCMET003. Знати і вміти використовувати технологічне обладнання  на робочому місці 


 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 PР1; 


 PР2; 


 PР3. 


 PК1; 


 PК2; 


 PК3. 


 


 








FMU0004. Проводити завалювання брухту до конвертера під керівництвом сталевара конвертера 
 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 використовувати технологію виробництва й особливості 


технологічного процесу виплавки сталі в конвертерах у частині 


завалювання брухту до конвертера; 


 стежити за своєчасною подачею металобрухту до конвертерного 


відділення з відділення шихтопідготовки (ділянки скрапу); 


 стежити за нахилом конвертера та завантаженням брухту; 


 стежити за кутом нахилу конвертера в бік вантажного прольоту 


під час завалювання брухту; 


 подавати сигнали машиністові крана для правильного та 


швидкого завалювання брухту до конвертера; 


 вживати заходів для загущення шлаку шляхом додавання вапна у 


відповідній кількості 


 технологію виплавки сталі в кисневих конвертерах з 


верхнім продуванням; 


 вимоги до сировини й норм витрати матеріалів; 


 способи завалювання брухту до конвертера; 


 властивості й призначення металобрухту, що 


використовується під час виплавки; 


 види звукової сигналізації у процесі виплавки сталі 


 








PCMET005. Уміти користуватися контрольно-вимірювальними приладами, системами сигналізації та 


блокування 


 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 PР1; 


 PР2; 


 PР3. 


 PК1; 


 PК2; 


 PК3. 


 


 








FMU0011. Управляти скачуванням шлаку в шлаковий ківш під керівництвом сталевара конвертера 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 використовувати технологію виробництва й особливості 


технологічного процесу виплавки сталі в конвертерах при 


зливанні шлаку з конвертера до шлакового ковша; 


 різними способами зливати шлак з конвертера до шлакової чаші; 


 проводити перевірку стану шлакових чаш перед зливанням 


шлаку; 


 покривати шлакові чаші вапняним розчином; 


 контролювати стан корпусу шлакового ковша; 


 контролювати встановлення порожніх шлакових чаш на шлаковіз 


і їх транспортування; 


 проводити повалення конвертера під час випуску шлаку; 


 застосовувати прилади й пристрої безпеки та правила 


перевезення рідкого шлаку. 


 технологічний процес зливання шлаку з конвертера до 


шлакової чаші; 


 способи та особливості зливання шлаку; 


 тривалість зливання шлаку з конвертера; 


 будову вузлів і деталей шлаковоза; 


 як подавати шлаковоз під конвертер для скачування 


шлаку й повернення його з повними чашами на шлакову 


естакаду; 


 вимоги до виконання робіт при прибиранні шлаку; 


 правила транспортування рідкого шлаку. 


 








GC04. Здатність працювати в команді 


 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 СР1; 


 СР2; 


 СР3. 


 СК1; 


 СК2; 


 СК3. 


 


 








GC05. Дотримання професійної етики 


 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 СР1; 


 СР2; 


 СР3. 


 СК1; 


 СК2; 


 СК3. 


 


 








PCMET008. Знати основи електротехніки 


 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 PР1; 


 PР2; 


 PР3. 


 PК1; 


 PК2; 


 PК3. 


 


 








FMU0007. Проводити вимірювання температури металу, здійснювати відбір проб і доставляти їх в експрес-


лабораторію 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 своєчасно та якісно проводити вимірювання температури, 


здійснювати відбір проб металу, шлаку і доставляти їх в 


експрес-лабораторію за допомогою пневмопошти; 


 виконувати під керівництвом сталевара процес усереднювання 


температури та хімічного складу металу за допомогою нахилу 


конвертера в обидва боки від його вертикальної осі: нахилом у 


бік завантажувального прольоту до появи шлаку на горловині; 


нахилом у бік розливного прольоту на кут до 40°; нахилом для 


відбору проб металу і шлаку та вимірювання температури; 


 дотримуватися часового регламенту вимірювання температури; 


 стежити за показниками послідовних вимірювань, відбору проб 


металу та шлаку; 


 проводити контрольне вимірювання у випадку незадовільних 


результатів (різниця перевищує 10–15°); 


 готувати сталеву ложку до відбору; 


 відбирати пробу металу сталевою ложкою, пробовідбірником; 


 заливати метал з ложки у конусоподібну сталеву пробницю 


відповідних розмірів; 


 стежити за станом внутрішньої поверхні пробниці; 


 дотримуватися технології розкислювання металу в ложці; 


 стежити за показниками частки алюмінію в пробі металу; 


 дотримуватися технології при вибиванні проб металу з 


пробниці; 


 здійснювати контроль за станом пробовідбірників 


 технологію відбору проб металу й шлаку; 


 способи корекції температури; 


 склад металу й шлаку після продування; 


 вплив додування металу на його якість; 


 пристрій пневмопошти; 


 методи усунення відхилень і порушень у технологічному 


процесі вимірювання температури металу й відбору проб 


 








PCMET004. Знати і дотримуватися правил технічної експлуатації та вимог інструкцій з догляду за 


устаткуванням і механізмами, що забезпечують роботу конвертера 


 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 PР1; 


 PР2; 


 PР3. 


 


 PК1; 


 PК2; 


 PК3. 


 


 








FMU0003. Проводити перевірку стану конвертера перед початком виплавки сталі 


 


Необхідно уміти Необхідно знати 


 використовувати технологію виробництва й особливості 


технологічного процесу розкислювання та легування сталі; 


 користуватися технологічною картою, розрахунками масової 


витрати феросплавів, легувальних добавок і розкислювачів при 


підготовці конвертера до виплавки; 


 перевіряти наявність розкислювачів і легувальних добавок згідно 


з необхідними нормами та повідомляти сталевара конвертера й 


майстра конвертерного виробництва про нестачу матеріалів 


 сортамент, хімічний склад сталі, що виплавляється в 


конвертерах; 


 якість киснево-конвертерної сталі та її властивості; 


 технологію й основні періоди процесу виплавки сталі в 


конвертерах; 


 способи розкислювання й легування сталі; 


 хімічні та фізичні властивості розкислювачів і легувальних 


добавок; 


 норми витрат матеріалів. 


 





