
   

 

Кваліфікаційні вимоги та опис компетенції  

 

 Назва компетенції 

«Роботи на верстатах з програмним керуванням» 

 

 Вступ 

 

Технологія комп’ютерного програмного керування (ПК) стала усюдисущою. 

Більшість людей не можуть уявити, як важливі ці технології в їхньому житті. Все, що ми 

використовуємо у своєму житті виготовлено завдяки технології ПК. Вона присутня у 

продуктах та предметах повсякденного життя, таких як автомобілі, літаки, компоненти 

машин усіх типів, форми для інструментів, що використовуються для побутових машин, 

медичне протезування, мобільні телефони та іграшки. 

Фрезерні верстати з ПК - це верстати, що використовуються для оброблення металу 

та інших твердих матеріалів. Ці машини існують у двох основних формах: 

горизонтальний та вертикальний. Цьому відповідає орієнтації шпинделя у якому 

закріплено ріжучий інструмент. Ранні фрезерні мали ручне управління або полу 

автоматичне, але технологічний прогрес призвів до розробка комп'ютерного цифрового 

управління, наприклад, обробного центру з ПК. ПК відноситься до керованого 

комп'ютером пристрою для читання та зберігання інформації (налаштувань). Ця числова 

інформація, як правило, коди “G та M” (мова програмування), використовується для 

налаштування та керування верстатом, який є механічним пристроєм (“Обробний центр”). 

Обробний центр використовується для виготовлення деталей, за допомогою ріжучих 

інструментів для видалення матеріалу. 

Щоб виготовити деталь, процес різання можна розпочати із суцільного блоку, 

попередньо обробленої деталі, виливка або поковки. Для виконання такої обробки 

необхідно, щоб висококваліфікований оператор верстату з ПК вмів читати та 

інтерпретувати складні технічні креслення та технічні характеристики, а також працювати 

з високим ступенем точності та деталізації. Він повинен добре володіти металообробкою 

та розуміти, специфіку обробки різноманітних матеріалів. Оператор верстату повинен 

бути кваліфікованим користувачем комп’ютерної техніки та систем автоматизації. 

Програми можна створювати вручну або за допомогою «Computer Aided» програмного 

забезпечення для проектування / планування обробки (CAD / CAM). 

 

 

 



   
Щоб виконати деталь, оператор верстату з ПК здійснює певний перелік дій, починаючи 

від читання креслення і закінчуючи оптимізацією процесу обробки: 

• Читання технічних креслень та дотримання технічних вимог 

• Створення процесів і програм за допомогою системи CAD / CAM та / або G та M-кодів 

• Налаштування інструментів, пристроїв для закріплення оснастки та заготовок на 

фрезерному центрі з ПК 

• Управління режимами різання на основі властивостей матеріалу та інструментів 

• Виконання, перевірка та підтримка точності розмірів у межах зазначених допусків 

• Оптимізація процесу з урахуванням виду виробництва: чи то масове виробництво, чи 

серійне або одиничне.  

Сьогодні широкий спектр галузей вимагає програмування фрезерних верстатів з 

ПК, експлуатувати та підтримувати функціонування обробного центру ефективно та 

надійно. Великі підприємства такі як автомобільні заводи, середні підприємства, що 

виготовляють прес-форми, та малі підприємства технічного обслуговування - це деякі з 

багатьох середовищ, в яких фрезерний верстат з ПК відіграє ключову та невід’ємну роль у 

успіху металообробної промисловості. 

 

 Професійні стандарти для операторів верстатів з ПК за міжнародною 

класифікацією WorldSkills 

 

1. Організація та планування роботи на верстатах з ПК 

Учасник повинен знати і розуміти: 

• Ступінь та вплив фрезерування з ПК на сучасне життя та промисловість 

• Стандарти якості матеріалів та якості металів 

• Стандарти щодо навколишнього середовища, безпеки, гігієни та запобігання нещасні 

випадки на виробництві 

• Комп’ютерні операційні системи 

• математика, особливо точні та детальні розрахунки, та тригонометрія 

• Властивості матеріалів, особливо сталі та алюмінію 

• Принципи технічного проектування та планування процесів 

• Технологія обладнання з ЧПК (вертикальний та горизонтальний обробний центр) 

• Програмування вручну або програмне забезпечення системи CAM 

• Технологія різання відповідно до параметрів, матеріалу, обладнання та ріжучий інструмент 

• Правила охорони праці, законодавство та найкраща практика 

• Важливість дотримання інструкцій з експлуатації виробників 

 

• Шляхи забезпечення обслуговування складних фрезерних верстатів для сприяння 

ефективній та надійній роботі 

• Важливість ефективних методів роботи з іншими професіоналами пов'язані з процесом 

фрезерування з ПК 



   
Учасник повинен вміти: 

• Використовувати комп'ютерне професійне програмне забезпечення 

• Інтерпретувати та застосовувати стандарти та норми якості 

• Просувати та застосовувати норми охорони праці та найкращі практики 

• Точно застосовувати математичні та геометричні принципи для підготовка та 

програмування процесів фрезерування з ПК 

• Розробити креативні рішення для складних дизайнерських або технологічних завдань 

 

2. Читання креслення та суміжної технічної документації 

Учасник повинен знати і розуміти: 

• Представлення малюнків ISO 1 та / або ISO 3 (європейський та американський) 

• Технічні терміни та символи, що використовуються у кресленнях та планах 

• Стандарти, символ стандартів та таблиці 

• Технічні умови (описання) до креслення 

Учасник повинен вміти: 

• Інтерпретувати та застосовувати технічні креслення та дотримуватися технічних вимог 

• Знаходити і визначати основні та вторинні розміри 

• Знаходити та ідентифікувати стандарти ISO (ДСТУ) для обробки поверхонь  

• Знаходити та ідентифікувати стандарти ISO (ДСТУ) для геометричної форми та 

позиційних допусків 

 

3. Планування процесу обробки 

Учасник повинен знати і розуміти: 

• Важливість гарного планування для успішного виконання програмування та експлуатації / 

обробки 

• Як планувати, виходячи з типу операції та послідовності (стратегія різання) даних, які 

необхідно вказати 

• Типи обробних інструментів, що використовуються на верстатах з ПК, включаючи токарні 

верстати, багатовісні шпинделі, дротяні електророзрядні машини та фрезерні верстати 

• Способи проведення роботи за формою основного матеріалу 

Учасник повинен вміти: 

• Визначати та встановлювати різні особливості обробки 

• Визначте найефективніше рішення для закріплення заготовки та найшвидшого виконання 

переустанови 

• Вибирати правильний ріжучий інструмент для обробки 

• Визначте параметри різання (режими різання), тип матеріалу та тип операції 

 

 

 



   
4. Програмування верстатів з ЧПК 

Учасник повинен знати і розуміти: 

• Програмування як створення логічного плану процесу 

• Різні методи та прийоми для створення програм (CAM / CAD або ручне програмування) 

• Програмування за допомогою системи CAM 

• Програмне забезпечення, пов'язане з майстерністю 

Учасник повинен вміти: 

• Вибирати найкращі методи відповідно до виду виробництва та деталі 

• Використовуйте спеціальне програмне забезпечення та відповідне обладнання 

• Створювати програми за допомогою системи CAD / CAM  

• Створювати тривимірну модель 

 

5. Метрологія 

Учасник повинен знати і розуміти: 

• Діапазони інструментів та вимірювальних приладів та їх застосування 

• Основні вимірювальні прилади 

Учасник повинен вміти: 

• Вибирати та використовувати відповідні вимірювальні інструменти та прилади 

• Вимірювати різьбові поверхні 

 

6. Налаштування верстату 

Учасник повинен знати і розуміти: 

• Різні методи, для налаштування верстату 

• Різні режими роботи верстату 

Учасник повинен вміти: 

• Підготувати вимірювальні та ріжучі інструменти 

• Визначити та розробити функціональні параметри для фрезерного верстату з ЧПК 

 

7. Обробка 

Учасник повинен знати і розуміти: 

• Різні типи функцій машини 

• Послідовність обробки 

Учасник повинен вміти: 

• Визначити та позначити різні процеси обробки на фрезерному верстаті з ЧПК 

• Оптимізувати стратегію обробки 

• Визначити та відрегулювати параметри різання  

• Почати процес різання із заготовки 

 



   
Виконати такі операції механічної обробки: 

• Торцювання 

• Чорнову та фінішну обробку 

• Зовнішніх контурів 

• Острівне фрезерування 

• Фрезерування пазів 

• Кишень (криволінійних форм) 

• Кишень (круглої та прямокутної форм) 

• Галтелей 

• Різьбове фрезерування 

• Внутрішні 

• Зовнішні 

• Автоматичні цикли 

• Свердління 

• Глибоке свердління 

• Розточування 

• Нарізання різі мітчиком 

• операції обробки 3D 

• Чорнова обробка 

• Фінішна обробка 

 


