
Попереднє (рамкове) конкурсне  завдання 

 
Згідно креслень (рис. 1-3) конкурсант повинен побудувати готовий до 

застосування сантехнічний макет інженерних систем з приєднанням до нього 
наступного обладнання: 

- сантехнічні прилади (умивальник), з підключенням до горизонтальної 
відвідної магістралі системи внутрішньої каналізації і водопроводу будівлі 
(установка та підключення). 

- опалювальний прилад з регулюючою арматурою (термостатичний 
клапан з термостатичною головкою), з підключенням до магістральних 
трубопроводів для забезпечення перевірки на герметичність з’єднань та 
циркуляції теплоносія. 

Дана розводка інженерних систем може бути прихованою, тому, особливу 
увагу слід приділити герметичності і правильності з’єднань. Крім того, 
необхідне обладнання повинно бути змонтованим у відповідності з вимогами 
технічних нормативів, мати розміри, вказані на плані розміщення сантехнічного 
обладнання.  

Час виконання завдань 9 год. 
Завдання виконується на робочому місці.  
Завдання включає в себе два модулі, які самостійно виконуються 

конкурсантом. 
 
Модуль 1 “Санвузол” (6 год.) 
 
1. Установка деталей для кріплення приладу. 
2. Монтаж установчих кранів. 
3. Монтаж змішувача зі встановленням його на умивальник та 

встановлення пляшкового сифона. 
4. Монтаж ніжки до умивальника. 
5. Під’єднання умивальника зі змішувачем до внутрішньої системи 

каналізації. 
6. Під'єднання умивальника до труби холодного та гарячого 

водопроводу. 
7. Гідравлічні випробування змонтованої системи. 

 
 
 
 
 



 
Модуль 2 “Опалювальний прилад” (6 год.) 
 

1. Установка деталей для кріплення приладу. 
2. Комплектування опалювального приладу (радіатора). 
3. Закріплення радіатора на кронштейни.  
4. Обв’язка опалювального приладу.  
5. Під’єднання до магістральних труб за допомогою поліпропіленових 

труб.  
     6. Гідравлічні випробування змонтованої системи 

 
В процесі роботи необхідно дотримуватись: 

- норм і вимог діючих стандартів; 
- рекомендацій виробника обладнання і матеріалів; 
- раціонального використання матеріалів; 
- вимог охорони праці. 

 
Перелік інструментів, необхідних кожному учаснику 
для виконання конкурсного завдання (мати з собою) 

 
1. Перфоратор електричний з комплектом свердел 8-14. 
2. Ключ накидний. 
3. Комплект ріжкових ключів (8 – 22 мм). 
4. Комплект викруток (хрестова, плоска). 
5. Ножиці для різання полімерних труб. 
6. Ключ розвідний до 50 мм. 
7. Рулетка. 
8. Рівень. 
9.Маркер, олівець. 
10. Подовжувач електричний 10 м. 
11. Молоток. 
12. Ключ трубний до 50 мм. 
13. Поліфузійний зварювальний апарат (паяльник для поліпропіленових труб) з 
парою насадок 20-32 мм. 
14. Комплект спецодягу. 
15. Допоміжні матеріали (пакля, паста та інш.) 

 
 
 



 
 
 
Схема  монтажу умивальника зі змішувачем  
 
 
Рис.1 

 
 
 
 

  
 
Рис. 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Монтажна схема опалювального приладу 
 

 
Рис. 3 

 


