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Az előzetes versenyfeladat tartalma:
A feladat 2 modulból épül fel.
1. modul:
Készítse el a keretszerkezet 1:1-es műhelyrajzát! (csak elölnézet, megfelelő
vonaltípusok alkalmazásával)
2. modul:
Készítse el a keretszerkezetet szakszerűen, méretpontosan, kézi és gépi
megmunkálással!
A feladat anyaga tölgyfa.
A feladat elkészítéséhez a versenyző által hozott kéziszerszámok és a szponzorok által
biztosított gérvágó körfűrészgép és asztali marógépek használhatók.
Az asztali marógéppel az aljazás és a fózolás készíthető el.
Az elkészített szerkezetet nem kell összeragasztani.
A feladat értékelése az Euroskills pontozási rendszer alapján történik szubjektív és
objektív szempontok alapján.
A feladat megoldási ideje: 6 óra.
A felkészüléshez kiadott előzetes versenyfeladat kb. 30%-ban meg fog változni a
verseny előtt. A változtatás érintheti a szerkezeti kötéseket, a szerkezeti
kialakításokat (aljazás, fózolás) és az osztók elrendezését.
Ezért javasoljuk, hogy a felkészülés során az előzetes feladatot több variációban,
egyéni módosításokkal is gyakorolják.
A változtatott előválogató feladatot a verseny napján, a kezdés előtti tájékoztatón
kapják meg a versenyzők.
A feladat értékelése során alkalmazott pontozási szempontok:
-

Műhelyrajz
Szerkezeti kötések kialakítása
Illeszkedés összerakott állapotban
Méretpontosság
Felületkidolgozás

A feladat kivitelezéséhez szükséges alapanyagokat, rajzfelületet, a gépeket és a
gyalupadokat a szponzorok és a szervezők biztosítják.
Az alkatrészeket méretre gyalulva, hosszméreti ráhagyással kapják meg a versenyzők.
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A feladatok kivitelezéséhez szükséges szerszámokat minden versenyzőnek saját
magának kell hoznia a versenyre, zárható szerszámosládában.
A feladat elkészítéséhez javasolt eszközök és szerszámok: (versenyzőknek kell hozni)
- rajz- és mérőeszközök (ceruzák, toll, mérőszalag, colostok, radír, vonalzók, körző)
- derékszög
- párhuzamvonalzó
- sáskaláb
- szögmérő
- tolómérő
- fűrészek (keretes fűrész, illesztőfűrész, japán fűrész)
- 2/2-es simítógyalu
- vésők, vésőkészlet (6,8,10,12,16,20,30)
- csiszolófa, csiszolópapír, csiszolóvászon
- pillanatszorítók (anyagrögzítéshez)
- kalapács, fakalapács, gumikalapács
- padkefe
- védőszemüveg, fültok vagy füldugó (gépi megmunkáláshoz)
A verseny során csak olyan eszközök és szerszámok használhatók, amelyek megfelelnek
a munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásoknak. A szerszámokat munkavégzésre
alkalmas állapotban kell hozni a versenyre.
A versenyzők munkaruházata szintén a munkavédelmi előírásoknak megfelelő kell, hogy
legyen.
Amennyiben ezek a kritériumok nem teljesülnek, a versenyző nem vehet részt a
versenyen.
Jó felkészülést kívánunk!
Budapest, 2013. december 13.
Babanecz Csaba, Fekete Zoltán, Győry Csaba
Euroskills szakértők
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