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Конкурсне завдання з компетенції водні технології  включає знання і 

вміння по запуску та керуванню і ремонту тренажера насосної установки  і 

діючої насосної установки. 

Конкурсанту необхідно: 

 За заданою схемою подачі рідини налаштувати роботу установки для 

заповнення та утримання заданого рівня в ємності.  

 За заданою схемою встановити закономірність часу випорожнення 

резервуара установки.  

 Замінити сальникові набивки в насосній установці. 

 Виконувати вимоги правил охорони праці при експлуатації тренажера  

насосної установки  і діючої насосної установки ;  

 Повинен безпечно експлуатувати обладнання; 

 Виконувати необхідні дії після закінчення роботи. 

Область застосування. 

Кожен Експерт та Учасник зобов'язаний ознайомитися з змістом 

Конкурсного завдання. 

Форма участі у конкурсі. 

Індивідуальна робота 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Завдання конкурсу 

Завдання до конкурсу складається з виконання 3 модулів. 

Таблиця 1. 

№ 

з/п  

Назва модуля  Час на завдання  

 Ознайомлення зі схемою завдань і установкою 

 

 

10 хв. 

 

1 За заданою схемою подачі рідини налаштувати 

роботу установки для заповнення та утримання 

заданого рівня в ємності.  

За попередньо заданою схемою подачі рідини 

налаштувати роботу установки за допомогою 

вентилів V 110, V 109, V107 для наповнення і 

утримання заданого рівня в ємності В 102 через 

ресивер В 103 і ємність В 101 при постійному 

тиску в ресивері В 103.  

Умови: рівень рідини 2500 мл, тиск в ресивері 0,1 

Бар.  

Витрата рідини в Баку в 102 близько 8 літрів за 1 

хв (визначається візуально).  

При закінченні регулювання установку не 

вимикати.  

30 хв. 

 



   

 

2 За заданою схемою встановити закономірність 

часу випорожнення резервуара установки.  

Під'єднати до існуючої схеми установки ємність В 

102 та експериментально встановити 

закономірність часу спорожнення резервуара В 

102 до нижнього рівня 2 літри, через відкритий 

вентиль V 112 і V 102 при стовпі рідини:  

1. 3 літри  

2. 4 літри  

3. 5 літрів  

Результати відобразити в таблиці.  

 

Рівень рідини Час, секунд 

3 літра   

4 літра   

5 літрів   

 

 

20 хв. 

 



   

 

Умови: Вентиль V 102 відкрити за допомогою 

блоку управління кнопкою Bit 0.

 

3 Заміна сальникової набивки насосної установки.  

Послабити кріплення грандбукси. Видалити стару 

сальникову набивку. Нарізати нову сальникову 

набивку кільцями. Ввести кільця сальникової 

набивки в камеру. Підтягнути кріплення 

грандбукси.  

30 хв. 

 

За якістю виконання завдання на всіх етапах спостерігає експерт. 

Результат фіксується документально. 

Якщо конкурсант не виконав завдання в одному з модулів, до нього 

повернутися він не може. Завдання вважається виконаним, якщо всі модулі 

зроблені в основний час, в повному обсязі. 

Після виконання завдання конкурсант повинен отримати 

підтвердження експерта на виконання наступного завдання. 



   

Час початку та закінчення виконання завдання (включаючи паузи і т.п.) 

проставляє експерт. Учасник повинен переконатися в тому, що час початку 

вказано коректно. 

Методика оцінки результатів визначається експертним 

співтовариством в день початку проведення конкурсу.  

 


