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Конкурсантам пропонується виконати завдання, яке 

складається з п’яти етапів: 

Етап 1. Відбір заготовок для деталі згідно із завданням з використанням 

вимірювального інструменту. 

Етап 2. Обробка заготовки для деталі та проведення площинної розмітки, з 

використанням необхідного інструменту. Етап контролюється окремо для кожного 

конкурсанта. 

Етап 3. Підготовка обладнання та оснастки необхідних для різки заготовок 

секцій ножівкою по металу, обробка напилком свердловка, згідно з вимогами 

креслення № 1. 

Етап 4. Перевірка геометричних розмірів зробленої деталі за допомогою 

необхідного інструменту. 

Етап 5. Приведення робочого місця, обладнання та інструментів у вихідне 

положення, утилізація відходів, пред’явлення робочого місця та виконаної роботи. 

Перелік необхідного обладнання: 

Основне: 

 Верстак з сіткою, лещатами и трапом. 

 Освітлювальне обладнання – 36В. 

 Свердлильний верстат (1 на 4 особи) 

 

Додаткове: 

 Ножівка по металу з резервом змінних полотен. 

 Рідина для охолодження свердла. 

 Інвентар для прибирання. 

 Тара для збору відходів. 

 Рідина для нарізання різьб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             

                         Коротке роз’яснення етапів 

 

Етап 1. Необхідно знайти заготовку з номером, згідно з 

жеребкуванням. 

     

Етап 2. Очистити заготовку для деталі та, використовуючи необхідний інструмент 

виконати нанесення площинної розмітки. Цей етап обов’язково контролюється 

окремо. 

 

Етап 3. Необхідно оглянути обладнання, та інструмент на предмет виявлення 

порушень вимог їх використання. Закріпивши заготовку у необхідне положення за 

допомогою лещат або струбцини та, переконавшись в надійності кріплення, 

виконати різку ножівкою по металу деталі згідно з кресленням № 1. 

 

Етап 4. Використовуючи лещата, виконати опилювання заготовки деталі згідно з 

кресленням № 1. За допомогою напилка та вимірювального інструменту довести 

розміри деталі до вимог креслення № 1. 

    

Етап 5. Використовуючи необхідні свердла виконати свердловку деталі та 

назування різблення (використовуючи мастило).  

 

Етап 6. Прибрати робоче місце та інструмент, здати Експерту робоче місце та 

виконану роботу (деталь), після цього Експерт фіксує час затрачений на виконання 

завдання. 

Експерти будуть перевіряти геометрію виготовлених  деталь на контрольній матриці 

(креслення № 4 ).  

 

 


