Zawód: technik pojazdów samochodowych
Symbol cyfrowy zawodu: 311[52]
Numer zadania: 4

Arkusz zawiera informacje
prawnie chronione do
momentu rozpoczĊcia
egzaminu
311[52]-04-12
Czas trwania egzaminu: 240 minut

ARKUSZ EGZAMINACYJNY
ETAP PRAKTYCZNY
EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE
CZERWIEC 201
Informacje dla zdającego:
1. Materiaáy egzaminacyjne obejmują: ARKUSZ EGZAMINACYJNY z treĞcią zadania
i dokumentacją, zeszyt ze stroną tytuáową KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ oraz KARTĉ
OCENY.
2. SprawdĨ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron. SprawdĨ, czy materiaáy
egzaminacyjne są czytelne i nie zawierają báĊdnie wydrukowanych stron. Ewentualny brak
stron lub inne usterki w materiaáach egzaminacyjnych zgáoĞ przewodniczącemu zespoáu
nadzorującego etap praktyczny.
3. Na KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ:


wpisz swoją datĊ urodzenia,



wpisz swój numer PESEL*.

4. Na KARCIE OCENY:


wpisz swoją datĊ urodzenia,



wpisz swój numer PESEL*,



wpisz symbol cyfrowy zawodu,



zamaluj kratkĊ z numerem odpowiadającym numerowi zadania,



przyklej naklejkĊ ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie.

5. Zapoznaj siĊ z treĞcią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją zaáączoną do zadania,
stanowiskiem egzaminacyjnym i jego wyposaĪeniem. Masz na to 20 minut. Czas ten nie jest
wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Po upáywie tego czasu przystąp do rozwiązywania zadania. Rozwiązanie obejmuje
opracowanie projektu realizacji prac okreĞlonych w treĞci zadania, wykonanie prac
związanych z opracowywanym projektem i sporządzenie dokumentacji z ich wykonania.
7. Zadanie rozwiązuj tylko w zeszycie KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ od razu na czysto,
nie otrzymasz dodatkowych kartek. Notatki, pomocnicze obliczenia itp., jeĪeli nie naleĪą
do pracy, obwiedĨ linią i oznacz sáowem BRUDNOPIS. Zapisy oznaczone BRUDNOPIS
nie bĊdą oceniane.
8. Po rozwiązaniu zadania ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej. Numerowanie rozpocznij
od strony, na której jest miejsce do zapisania tytuáu pracy. Wszystkie materiaáy, które
zaáączasz do pracy, opisz swoim numerem PESEL* w prawym górnym rogu.
9. Na stronie tytuáowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbĊ stron swojej
pracy i liczbĊ sztuk zaáączonych materiaáów.
10. Zeszyt KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ i KARTĉ OCENY przekaĪ zespoáowi
nadzorującemu etap praktyczny.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego toĪsamoĞü.

Zadanie egzaminacyjne.
Do serwisu samochodowego zgáosiá siĊ klient, któremu w wyniku okresowego
badania technicznego samochodu w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów (SKP)
zatrzymano dowód rejestracyjny.
Na podstawie zaáączonego zaĞwiadczenia o przeprowadzonym badaniu
technicznym pojazdu, opracuj projekt realizacji prac związanych z usuniĊciem
stwierdzonych nieprawidáowoĞci oraz czynnoĞci kontrolno-regulacyjnych po naprawie.
Wypeánij zlecenie do wykonania naprawy wraz z jej kosztorysem.
Projekt realizacji prac powinien zawieraü:
1. Tytuá pracy egzaminacyjnej.
2. ZaáoĪenia do projektu realizacji prac związanych z naprawą i diagnostyką pojazdu w oparciu o zaáączniki do zadania.
3. Wykaz czĊĞci zamiennych niezbĊdnych do wykonania naprawy.
4. Wykaz prac, narzĊdzi i sprzĊtu pomocniczego do naprawy pojazdu.
5. Opis czynnoĞci kontrolnych po wykonaniu naprawy wraz z warunkami jej
przeprowadzenia i prawidáowymi wartoĞciami kątów geometrii ukáadu jezdnego.
6. Wypeánione zlecenie naprawy wraz z kosztorysem jej wykonania.
Uwaga!
W opracowaniu projektu prac posáuguj siĊ poprawną terminologią technologiczną
(Zaáącznik 1 posiada terminologiĊ mieszaną uĪywając niekiedy okreĞleĔ potocznych).
Do wykonania zadania wykorzystaj:
Zaáącznik 1. ZaĞwiadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu
Zaáącznik 2. Instrukcja obsáugi, naprawy i diagnostyki ukáadu przedniego
zawieszenia samochodu Opel Vectra C
oraz
Komputer z oprogramowaniem znajdujący siĊ na stanowisku egzaminacyjnym.
Uwaga!
Stanowisko komputerowe; na Pulpicie znajduje siĊ ikona pliku programu EXCEL o nazwie
PESEL_311(52)-04-112 zawierającego arkusze o nazwach:
– „zlecenie naprawy” (do wypeánienia i wydruku),
– „katalog czĊĞci” (zawierający wyciąg z katalogu czĊĞci zamiennych)
– „czasy napraw” (zawierający wyciąg z czasów napraw pojazdu).
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Zaáącznik 1.
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Zaáącznik 2.
OPEL Vectra C Zawieszenie i póáosie napĊdowe – wyciąg [1].

Rys.1 ZAWIESZENIE PRZEDNIE l PÓàOSIE NAPĉDOWE
1 - kolumna zawieszenia, 2 - áącznik stabilizatora, 3 - stabilizator, 4 - tuleja hydrauliczna, 5 - sprĊĪyna
Ğrubowa, 6 - zwrotnica, 7 - wahacz poprzeczny, 8 - póáoĞ napĊdowa, 9 - uchwyt áącznika reakcyjnego
zawieszenia zespoáu napĊdowego, 10 - uchwyty cháodnicy, 11 - rama pomocnicza, 12 - jedna z czterech tulei
táumiących (punktów mocowania ramy do nadwozia), 13-zacisk hamulca

Punkty podparcia dla podnoĞnika warsztatowego: w celu unikniĊcia uszkodzeĔ podwozia
zaleca siĊ zastosowanie gumowych lub drewnianych podkáadek pod ramiona podnoĞnika. Nie
wolno opieraü ramion podnoĞnika o elementy ukáadu napĊdowego. Punkty podparcia dla
podnoĞników warsztatowych, przewoĨnych i stacjonarnych, przewidziano te same, jak dla
podnoĞnika z wyposaĪenia samochodu (1, rys. 2).
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Sprawdzanie przegubu wahacza
• UnieĞü i bezpiecznie podeprzeü przód samochodu.
• Silnie wypychaü do góry i pociągaü w dóá wahacz poprzeczny, obserwując przy tym przegub
(rys. 3).
• Silnie odchylaü na zewnątrz i do wewnątrz koáo, obserwując przy tym przegub wahacza.
• Podczas takiego sprawdzania nie powinien byü widoczny lub wyczuwalny luz przegubu wahacza.
• Sprawdziü, czy nie jest uszkodzona osáona elastyczna przegubu wahacza.
Uwaga. Badanie moĪe byü równieĪ przeprowadzone na stanowisku wyposaĪonym w „szarpak”.
W razie uszkodzenia osáony lub stwierdzenia luzu w przegubie, naleĪy wymieniü caáy wahacz.

Wymiana kompletnego (Rys.4 ) wahacza poprzecznego.
Wymontowanie
• UnieĞü i bezpiecznie podeprzeü przód samochodu.
• WykrĊciü ze zwrotnicy ĞrubĊ (3, rys.5) typu Torx zabezpieczającą przegub wahacza.
• WykrĊciü z ramy pomocniczej ĞrubĊ (2) mocowania tulei táumiącej wahacza poprzecznego (4).
• WykrĊciü z ramy pomocniczej dwie Ğruby (5, rys.6) mocowania tulei hydraulicznej wahacza
poprzecznego (4).
• Nacisnąü wahacz poprzeczny (4) w dóá i wyjąü przegub wahacza ze zwrotnicy.
• Wyjąü wahacz poprzeczny.
Uwaga. Nie posiákowaü siĊ przy tym Īadnymi Ğciągaczami.

Zamontowanie
• OczyĞciü miejsca poáączeĔ gwintowych w ramie pomocniczej mocowania wahacza poprzecznego
i zwrotnicy.
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• PrzykrĊciü wstĊpnie wahacz trzema nowymi Ğrubami samoblokującymi do ramy pomocniczej.
• Osadziü przegub wahacza w zwrotnicy. Wsunąü w otwór zwrotnicy nową ĞrubĊ samoblokującą
i dokrĊciü w trzech etapach:
• l etap: kluczem dynamometrycznym momentem 30 Nm,
• II etap: kluczem sztywnym o 60°,
• III etap: kluczem sztywnym o 15°.
•
•
•
•

DokrĊciü w trzech etapach trzy Ğruby mocujące wahacz poprzeczny do ramy pomocniczej:
l etap: kluczem dynamometrycznym momentem 90 Nm,
II etap: kluczem sztywnym o 75°,
III etap: kluczem sztywnym o 15°.

Wymiana áącznika stabilizatora.
• Poluzowaü Ğruby koáa.
• Zabezpieczyü i unieĞü pojazd.
• OdkrĊciü koáo, nakrĊtki áącznika stabilizatora i wyjąü go.
• Zamontowaü nowy áącznik i nakrĊciü nowe nakrĊtki.
• DokrĊciü nakrĊtki kluczem dynamometrycznym momentem 65 Nm.
• PrzykrĊciü wstĊpnie koáo.
• OpuĞciü samochód i dokrĊciü nakrĊtki koáa na krzyĪ kluczem dynamometrycznym 110 Nm.
Uwaga. CzynnoĞci związane z naprawą ukáadu zawieszenia winny byü zakoĔczone kontrolą
i ewentualną regulacją geometrii ukáadu jezdnego.
Dane dotyczące ustawienia kóá. [3]
Warunki pomiaru:
 brak luzów w ukáadzie jezdnym pojazdu,
 ciĞnienie powietrza w ogumieniu (pojazd nieobciąĪony, wszystkie koáa): 0,22 [MPa],
 obciąĪenie kontrolne wg rys.7, zbiornik paliwa napeániony 50 %.
ZbieĪnoĞü (N = ujemna, rozbieĪnoĞü) mm: 1,20N - 1,20P
ZbieĪnoĞü Stopni: 0°10´N - 0°10´P
Pochylenie koáa Stopni: 0°13´N - 1°43´N
Kąt wyprzedzenia Stopni: 1°55´ - 3°55´

Literatura:
1. H.R. Etzold: Opel Vectra III i Signum, WKià, Warszawa 2008 r.
2. Inter Cars - eKatalog
3. BOSCH ESI-Tronic
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