
Wytyczne do pracy zdalnej dla klasy 2 br 

(tydzień 20 – 25 kwietna 2020). 

(tydzień 27 kwietnia – 30 kwietnnia) 

 

1). TECHNIKI  WYTWARZANIA (plan na 4 lekcje – także w przyszłym tyg.): 

Proszę o: 

• przeczytanie wykładu o obróbce elektroerozyjnej; 

• obejrzenie prezentacji pt. Obróbka Erozyjna (pierwszej części); 

• obejrzenie 6-minutowego filmiku pt. Obróbka elektroerozyjna; 

• udzielenie odpowiedzi na pytania w poniższym zadaniu domowym. 

ZADANIE DOMOWE: 

1). Wyjaśnić, na czym polega obróbka elektroerozyjna. 

2). Jakie są metody obróbki elektroerozyjnej? 

3). Jakiej maszyny używa się w celu przeprowadzenia obróbki elektroerozyjnej? 

4). Co jest źródłem impulsów elektrycznych, drążących obrabiany materiał/ 

5). W jakim środowisku przeprowadza się obróbkę wlektroerozyjną? Podać odpowiednie przykłady. 

( zadanie można wykonać na Moodle’u, albo też wydrukować, wpisać odpowiedzi i odesłać zdjęcie 
nauczycielowi) 

 

2). PODSTAWY  KONSTRUKCJI  MASZYN I MASZYNOZNAWSTWO 

Proszę o: 

• przeczytać plik pdf pt. Kotły parowe; następnie wykonać zadanie domowe (techniki są dwie – 
obie wymienione powyżej) 

ZADANIE  DOMOWE (UDZIELIĆ ODPOWIEDZI DO N/W PYTAŃ): 

1). Co to jest instalacja kotłowa? 

2). Wymienić zasadnicze zespoły kotła parowego; 

3). Jakie mogą być parametry (ciśnienie i temperatira) pary wodnej produkowanej przez kocioł 
wysokoprężny?  

4). co to jest sprawnośc kotła i ile może wynosić? 

5). Dokonać klasyfikacji kotłów parowych ze względów konstrukcyjnych. 

6). Wyjaśnić, czym różni się płomienica od płomieniówki (opłomki)? 

(Zadanie proszę zrobić na Moodle, albo ręcznie po wydrukowaniu – przesłać zdjęcie). 



3). TECHNOLOGIA  NAPRAW (NAPRAWA I KONSERWACJA) 

Proszę o: 

- zapoznanie się z treścią pliku pdf „Naprawa elementów maszyn, punkt. 3; a następnie odroić 
zadanie domowe, udzielając odpowiedzi do pytań: 

1). Wyjaśnić sposób naprawy wału metodą wymiarów naprawczych. 

2). Naszkicować przykład naprawy zużytego czopa wału poprzez tulejowanie. 

3). Podać kilka przykładowych sposobów regeneracji czopa wału. 

4). Wymienić procesy, stosowane do regeneracji wału, który został skrzywiony i ma zużyte czopy 
łożyskowe. 

(zadanie wykonać na Moodle’u, albo udzielić odpowiedzi na piśmie po wydrukowaniu i przesłać 
zdjęcie nauczycielowi) 

 

4). Przeczytać plik „Proces technologiczny tulei”, ( w części dotyczącej obróbki mechanicznej za 
pomocą obrabiarek konwencjonalnych); po czym: 

• wydrukować albo narysować karty technologiczne i karty instrukcyjne,  

• opisać wszystkie operacje w kaercir technologicznej (zrobić przewodnik); 

• opracować karty instrukcyjne do każdego zabiegu we wszystkich operacjach; (trochę tego 
jest, ale mamy na to 4 lekcje); 

• zrobić (technikami wymienionymi powyżej) zadanie domowe, udzielając odpowiedzi na 
postawione poniżej pytania): 

ZADANIE DOMOWE: (odpowiedzi na pytania) 

1). Wymienić, jakie mogą być przyjęte rodzaje półwyrobów do wykonania tulei na tokarce 
produkcyjnej, jak w przedstawionym procesie technologicznym; 

2). Jakie formularze są stosowanie do opisania kolejnych operacji procesu technologicznego; 

3). Jakiego formularza należy użyć, aby opisać zabieg technologiczny; 

4). Jaka operacja jest w omawianym procesie technologicznym operacją, kształtującą tuleję? 

5). Jaka operacja jest niezbędna, aby wykonać powierzchnię zewnętrzną tulei na wymiar φ50h6 o 
chropowatości powierzchni takiej, aby Ra=0,63 µm? 

UWAGI: 

1). proces technologiczny tulei zostanie oceniony po powrocie do szkoły; będzie niezbędny w klasie 
trzeciej, istotny jest z powodu grupowania w sobie większości operacji mechanicznej obróbki 
skrawaniem – zamiast frezowania (jak w przypadku procesu technologicznego wałka) – mamy tutaj 
wytaczanie; 

2). zadanie jest zaplanowane na 4 lekcje, więc wszystkie operacje i zabiegi powinny być opisane w 
odpowiednich kartach; 



3). zadanie pisemne wykonujemy w tym tygodniu, techniką powyżej opisaną, czyli na Moodle’u, albo 
ręcznie i przesyłamy zdjęcie). 

 

 

 

 

 


