Найменування
проєкту
професійного
стандарту

Подані пропозиції та
зауваження

1.1. Основна мета професійної
діяльності
Додати:
управління технологічним
процесом очищення та
охолодження доменного газу
від пилу, на основі показань
контрольно-вимірювальних
приладів, та передачі
доменного газу с заданими
параметрами споживачам.
1.6. Місце професії (посади,
професійної назви роботи) в
організаційно-виробничій
структурі підприємства
(установи, організації):
Може ставити завдання
Додати:
газовику
1.8. Засоби індивідуального
захисту
Додати:
Норми ЗІЗ:
Апаратник
рукавички нітрилові;
очищення газу
рукавички спілкові;
беруші багаторазові;
респіратор FFP2 без клапану;
окуляри відкриті покращеної
якості;
окуляри з ацетатною лінзою;
костюм прогумований;
костюм робочий саржа;
черевики з посиленим носком;
чоботи гумові;
каска захисна;
підшоломник утеплений;
мило банне;
костюм зимовий «Гудок»;
білизна напівшерстяна;
напівчоботи утеплені з м/н.
5. Перелік трудових функцій
(професійних
компетентностей за трудовою
дією або групою трудових дій,
що входять до них), умовні
позначення
Додати:

Суб’єкт подання
пропозицій та
зауважень

Відомості щодо
врахування
пропозицій та
зауважень
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Б. Управління процесом
очищення коксового/доменого
газу
Б.2. Здатність контролювати
процес очищення коксового
газу/очищення та охолодження
доменного газу

6. Опис трудових функцій
Б.
Управління процесом очищення
коксового газу/ охолодження і
очищення доменного газу
Предмети і засоби праці
Додати:
монжуса; пластинчасті
теплообмінники; циклони;
сепаратори масла; збірники
газового конденсату; збірники
фенольной води; первинні газові
холодильникі.
скрубер підвищеного тиску; труби
ПАТ
Вентури;
«АрселорМіттал
дросельна група;
Кривий Ріг»
газо скидні пристрої;
газопроводи доменного газу с
запорною арматурою;
трубопроводи води
системи зрошування с запорною
арматурою;
крапле вловлювач;
волого вловлювач;
шламові лотки;
прилади КВПіА;
газопроводи природного і
коксового газу;
шламові насоси;

Враховано

6. Опис трудових функцій
Б.
Управління процесом очищення
коксового газу/ охолодження і
ПАТ
очищення доменного газу
«АрселорМіттал
Предмети і засоби праці
Кривий Ріг»
Додати:
конденсатовідвідники;
паропровід із запорною
арматурою;
6. Опис трудових функцій
ПАТ
В.Огляд, обслуговування та
«АрселорМіттал
ремонт обладнання, апаратів,
Кривий Ріг»
механізмів

Знято в процесі
обговорення
Дублюється

Враховано

Предмети і засоби праці
Додати:
монжуса; пластинчасті
теплообмінники; циклони;
сепаратори масла; збірники
газового конденсату; збірники
фенольной води; первинні газові
холодильникі.
скрубер підвищеного тиску; труби
Вентури;
дросельна група;
газо скидні пристрої;
газопроводи доменного газу с
запорною арматурою;
трубопроводи води
системи зрошування с запорною
арматурою;
крапле вловлювач;
волого вловлювач;
шламові лотки;
прилади КВПіА;
газопроводи природного і
коксового газу;
шламові насоси;
6. Опис трудових функцій
В.Огляд, обслуговування та
ремонт обладнання, апаратів,
механізмів
Предмети і засоби праці
Додати:
конденсатовідвідники;
паропровід із запорною
арматурою;
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