
       ПРОФЕСІЯ 

       7212 ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК 

       КВАЛІФІКАЦІЯ 

       2,3 розряд  

 
           Буде знати: 

• будову електрозварювального обладнання;  

• будову газозварювальної апаратури;  

• будову зварювальних напівавтоматів та автоматів; 

• вимоги до зварного шва та  умовні позначення зварних 

з’єднань і швів на кресленнях відповідно до ДСТУ;  

• будову зварного з’єднання;  (зони зварного з’єднання, їх мікроструктура);  

• способи їх випробування (розрив на міцність, витривалість, згин, пластичність);   

• види контролю (зовнішній огляд  гасом або рідиною, та ультразвуковий; 

• способи вибору марок електродів залежно від хімічного складу сталей, які зварює;  

• властивості і призначення захисного покриття електродів і властивості захисних газів;  

• вимоги  підготовки деталей і вузлів під зварювання відповідно до ДСТУ та технології 

заварювання (розробка кромок відповідно до товщини металу, встановлення зазору, 

прихвачування);  

• правила вибору режиму нагріву металу залежно від марки сплаву та його товщини; причини 

виникнення внутрішніх напруг та деформацій у виробах, які зварює, і заходи щодо їх запобігання; 

• основні технологічні прийоми зварювання і наплавлення деталей різного хімічного складу: сталей, 

чавуну, кольорових металів і сплавів. вибір режиму  різання і норми на  витрати газів під час 

кисневого різання;  

• вимоги до поверхонь після повітряного стругання. 

 

Буде вміти:  

• виконувати ручне дугове, газове, автоматичне і механізоване дугове зварювання в захисних газах і 

під шаром флюсу простих деталей і  вузлів зі сталей другої групи зварюваності, кольорових 

металів і сплавів,  середньої складності деталей, вузлів, трубопроводів зі сталей першої групи 

зварюваності і трубопроводів  у всіх положеннях крім стельового; 

• виконувати кисневе прямолінійне і криволінійне різання в різних положеннях металів, простих і 

середньої складності деталей з вуглецевих та низьколегованих сталей першої і другої групи 

розрізуваності  за розміткою вручну, з використанням газокисневих різаків і різаків для роботи на 

газах-замінниках (пропан, природний газ,  МАФ,  пари гасу, бензин),  на переносних, 

стаціонарних та плазморізальних  машинах у всіх положеннях; 

• виконувати ручне дугове, повітряне стругання простих і середньої складності деталей з 

вуглецевих (до 0,3 С) і низьколегованих сталей (до 3% л.д.), чавуна в різних положеннях;  

• наплавляти раковини і тріщини в деталях, вузлах і відливках середньої складності; 

• виконувати попереднє і супроводжувальне підігрівання під час зварювання деталей з 

додержанням заданого режиму; 

• читати креслення середньої складності деталей, вузлів і конструкцій (до трьох проекцій) з 

можливим розрізом основних. 

 

Електрогазозварник повинен: 

• раціонально організовувати  та ефективно використовувати робоче місце; 

• дотримуватись  норм технологічного процесу, не допускати браку в роботі; 

• знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, 

дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; 

• використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і 

непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

• знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків; 

• володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, 

державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах 

професійної діяльності. 

 

Сфера професійного використання випускника: зварювання металу для виробництва та ремонту  

металевих  виробів. 


