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A válogatóversenyre (2012. november 28. szerda) elkészítendő feladat:
Készítse el a rajzon látható tetőlapot a megadott méretek alapján!
A furnérterítéket az ellenfurnérral együtt ragassza fel minimum 18 mm
vastagságú (vastagabb nyugodtan lehet) forgács- vagy MDF lapra! A furnérozást
követően tölgyfából végezze el az élek lezárását!

A válogatóverseny előzetes feladat leírása:
November 28. szerda:
A feladatot a verseny kezdete előtt kiadott rajz és leírás alapján kell elkészíteni szakszerűen és
méretpontosan, kézi és gépi megmunkálással.
A versenyfeladatban egy aljazott, árkolt ajtókeretet kell elkészíteni ferde osztókkal kiegészítve,
különböző asztalosipari szerkezeti kötésekkel.
A feladat anyaga tölgyfa.
A feladat értékelése a Worldskills pontozási rendszer alapján történik szubjektív és objektív
szempontok alapján.
A feladat megoldási ideje: ~5 óra.
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November 29. csütörtök (az első versenynapon továbbjutott 4 versenyzőnek):
A feladatot a verseny kezdete előtt kiadott rajz és leírás alapján kell elkészíteni szakszerűen és
méretpontosan, kézi és gépi megmunkálással.
A versenyfeladatban egy fiókos, ajtóval ellátott kisszekrényt kell elkészíteni.
A feladat anyaga tölgyfa és kőrisfa, illetve furnérozott forgácslap és rétegelt lemez.
A feladat értékelése a Worldskills pontozási rendszer alapján történik szubjektív és objektív
szempontok alapján.
A feladat megoldási ideje: ~7 óra.
A feladatok kivitelezéséhez szükséges alap- és segédanyagokat, a rajzfelületet, a gépeket és a
gyalupadokat a szervezők biztosítják.

A feladat elkészítéséhez szükséges eszközök és szerszámok:
(versenyzőknek kell hozni, zárható szerszámosládában)
- rajz- és mérőeszközök (ceruzák, toll, mérőszalag, colostok, radír, vonalzók, körző)
- derékszög
- párhuzamvonalzó
- sáskaláb
- szögmérő
- tolómérő
- keretes fűrész
- illesztőfűrész, japán fűrész
- 2/2-es simítógyalu
- vésők, vésőkészlet (6,8,10,12,16,20,30)
- színlőpenge
- csiszolófa, csiszolópapír, csiszolóvászon
- pillanatszorítók (4 db 400-as, 4 db 600-as, 4 db 800-as)
- keretszorító
- kalapács, fakalapács, gumikalapács
- fenőkő
- padkefe
- védőszemüveg, fültok vagy füldugó (gépi megmunkáláshoz)
A szerszámokat munkavégzésre alkalmas állapotban kell hozni.
A verseny során csak olyan eszközök, szerszámok használhatóak amelyek megfelelnek a munkavédelmi
és biztonságtechnikai előírásoknak.
A versenyzők munkaruházata szintén a munkavédelmi előírásoknak megfelelő kell, hogy legyen.
Amennyiben ezek a kritériumok nem teljesülnek, a versenyen nem vehet részt a versenyző.

Budapest, 2012. november 19.
Babanecz Csaba és Fekete Zoltán
Worldskills szakértők
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