Федерація роботодавців України
Галузева Рада з розробки професійних стандартів та стратегії розвитку
професійних кваліфікацій Федерації металургів України

Професійний стандарт
___FMUMET001_
(позначення стандарту)

Сталевар конвертера
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
Металургійне
Розділ 24
виробництво
промисловість

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

Підрозділ
81
Робітники, що
обслуговують
промислове
устаткування

Підклас
812
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

Уміти приймати, організовувати та здавати робоче місце, планувати трудову
діяльність, оцінювати результати власної діяльності
Знати основні технологічні процеси переробки на підприємстві з повним
PCMET002
металургійним циклом
PCMET001

PCMET003 Знати і вміти використовувати технологічне обладнання на робочому місці
Знати і дотримуватися правил технічної експлуатації та вимог інструкцій з
PCMET004 догляду за устаткуванням і механізмами, що забезпечують роботу
конвертера
Уміти користуватися контрольно-вимірювальними приладами, системами
PCMET005
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

1

Перевірка стану
конвертера перед
початком виплавки
сталі

2

Керувати процесом
виплавки сталі в
конвертері
відповідно до
технологічних
інструкцій

Трудова дія
Брати участь у перевірці стану футеровки конвертера, устаткування й механізмів, що забезпечують
роботу конвертера
Закладати й обробляти льотку під керівництвом сталевара конвертера
Перевіряти наявність розкислювачів і легувальних добавок на виробничій ділянці
Проводити завалювання брухту до конвертера під керівництвом сталевара конвертера
Проводити заливання чавуну до конвертера під керівництвом сталевара конвертера
Готувати й доставляти розкислювачі й легувальні добавки на виробничу ділянку
Проводити вимірювання температури металу, здійснювати відбір проб і доставляти їх в експреслабораторію
Стежити за фурмою, що подає кисень до конвертера

FMU0001
FMU0002
FMU0003
FMU0004
FMU0005
FMU0006
FMU0007
FMU0008

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

3

Код

Брати участь у безаварійному й безпечному ремонті устаткування в рамках професійної
Проводити ремонтні компетенції
роботи устаткування Виконувати роботи з напівсухого торкретування й підварювання футеровки конвертера під час
гарячих ремонтів
конвертера
Здійснювати ремонт сталевипускного отвору й обрив охолодей з горловини конвертера

FMU0011
FMU0012
FMU0013
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
1.

Зміна до професійного стандарту

Дата
внесення
зміни

