Zawód: technik mechanik
Symbol cyfrowy zawodu: 311[20]
Numer zadania: 1

Arkusz zawiera informacje
prawnie chronione do
momentu rozpoczĊcia
egzaminu
311[20]-01-121
Czas trwania egzaminu: 180 minut

ARKUSZ EGZAMINACYJN1Y
ETAP PRAKTYCZNY
EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE
STYCZEŃ 2012
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 7 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,
a nastĊpnie przystąp do rozwiązania zadania. Rozwiązanie obejmuje opracowanie projektu
realizacji prac okreĞlonych w treĞci zadania.
6. 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.
7. 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.
8. Na stronie tytuáowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbĊ stron swojej
pracy i liczbĊ sztuk zaáączonych materiaáów.
9. 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
Zakáad Mechaniczny przeprowadza remont bieĪący linii produkcyjnej. Podczas
przeglądu technicznego zespoáu sprzĊgáa palcowego stwierdzono jego niewáaĞciwą pracĊ,
wynikającą z uszkodzenia rowka tarczy sprzĊgáa pozycja 3 na rysunku 01. 02. 00.
Po przeprowadzeniu demontaĪu zespoáu sprzĊgáa z korpusu gáównego pozycja 1 na
rysunku 01.02. 00 i weryfikacji czĊĞci postanowiono:
– wykonaü nową tarczĊ sprzĊgáa ze stali o wytrzymaáoĞci co najmniej Rm = 660 MPa,
– wymieniü áoĪyska kulkowe pozycja 9 na wale pozycja 6,
– zmontowaü czĊĞci w korpusie gáównym pozycja 1.
Korpus gáówny pozycja 1, tarcza sprzĊgáa z koákiem pozycja 2 i waá korpusu
gáównego pozycja 7, pozostawiü na swoim miejscu.
Opracuj projekt realizacji prac związanych z naprawą zespoáu sprzĊgáa palcowego
na podstawie weryfikacji i zaáączonej dokumentacji.
WyposaĪenie
zakáadu
umoĪliwia
przeprowadzenie
wszystkich
operacji
technologicznych.
Projekt realizacji prac powinien zawieraü:
1. Tytuá pracy egzaminacyjnej obejmujący zakres realizowanych prac.
2. ZaáoĪenia do opracowania projektu sformuáowane na podstawie treĞci zadania oraz
zaáączonej dokumentacji.
3. Przebieg procesu demontaĪu zespoáu sprzĊgáa palcowego.
4. Dobór gatunku stali, Ğrednicy oraz dáugoĞci materiaáu wyjĞciowego do wykonania
tarczy sprzĊgáa z uwzglĊdnieniem wytrzymaáoĞci i naddatków obróbkowych.
5. Przebieg procesu wytwarzania tarczy sprzĊgáa z zachowaniem kolejnoĞci operacji
obróbkowych.
6. Wykaz maszyn, urządzeĔ technologicznych i narzĊdzi oraz urządzeĔ i narzĊdzi
kontrolno-pomiarowych niezbĊdnych w procesach demontaĪu, wytwarzania
i montaĪu.
7. Przebieg procesu montaĪu zespoáu sprzĊgáa palcowego z zachowaniem kolejnoĞci
czynnoĞci montaĪu.
Do wykonania zadania wykorzystaj:
Zaáącznik 1.
Zaáącznik 2.
Zaáącznik 3.
Zaáącznik 4.
Zaáącznik 5.

Rysunek 01. 02. 00 – Zespóá sprzĊgáa palcowego
Rysunek 01. 02. 02 – Tarcza sprzĊgáa z koákiem
Rysunek 01. 02. 03 – Tarcza sprzĊgáa
Tabela wáasnoĞci stali
WyposaĪenie Zakáadu Mechanicznego

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Strona 2 z 7

Zaáącznik 1.
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1
4
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2
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1
1
1
1
1
1
1
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Podkãadka sprēĳysta 5.1
Ħruba z ãbem z gn. M8x16
Ħruba z ãbem z gn. M5x16
Wpust A6x6x24
Wkrēt dociskowy M6x8
Koãek stoĳkowy I5x30
âoĳysko kulkowe 6004 2Z
Podkãadka specjalna
Waã korpusu gãównego
Waã
Koão pasowe
Korpus ãoĳysk
Tarcza sprzēgãa
Tarcza sprzēgãa z koãkiem
Korpus gãówny

Poz.

Nazwa czēħci
Imiē i nazwisko

Konstruowaã

J. Kowalski

Data

Sztuk
Podpis

Masa

PN-77/M-82008
PN-87/M-82302
PN-87/M-82302
PN-70/M-85005
PN-92/M-82273
PN-89/M-85020
PN-85/M-86100
01. 02. 08
01. 02. 07
01. 02. 06
01. 02. 05
01. 02. 04
01. 02. 03
01. 02. 02
01. 02. 01
Nr. normy lub rysunku
Rodz. mat. i ozn. wg
normy

St3 (S185)
45 (C45)
45 (C45)
St3 (S185)
St3 (S185)





St3 (S185)
Zl250
Materiaã

Uwagi

Format ark.

Podziaãka

A4

1:1

Biuro Konstrukcyjne Zakãadu Mechanicznego

Kreħliã

Nazwa wytworu

Sprawdziã

J. Kowalski

Zespóã sprzēgãa palcowego

Zatwierdziã
Poprawiã

J. Kowalski

Numer rysunku

01. 02. 00
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Nr arkusza

1

Zaáącznik 2.
Wymiar

17H7
8H10

2
1

Odchyãki
+0,018
-0,0
+0,058
- 0,0

1
1

Koãek sprzēgãa
Tarcza sprzēgãa

Poz.

Nazwa czēħci
Imiē i nazwisko

Konstruowaã

J. Kowalski

Data

Sztuk
Podpis

Masa

St3
St3
Nr. normy lub rysunku
Rodz. mat. i ozn. wg
normy

Materiaã

Uwagi

Format ark.

Podziaãka

A4

1:1

Biuro Konstrukcyjne Zakãadu Mechanicznego

Kreħliã
Sprawdziã

J. Kowalski

Zatwierdziã

J. Kowalski

Nazwa wytworu

Tarcza sprzēgãa z koãkiem
Numer rysunku

01. 02. 02

Strona 4 z 7

Nr arkusza

1

Zaáącznik 3.
Wymiar

17H7

1

Odchyãki
+0,018
-0,0

1

Tarcza sprzēgãa

Poz.

Nazwa czēħci
Imiē i nazwisko

Konstruowaã

J. Kowalski

Data

Sztuk
Podpis

Masa

01.02. 03
Nr. normy lub rysunku
Rodz. mat. i ozn. wg
normy





Materiaã

Uwagi

Format ark.

Podziaãka

A4

1:1

Biuro Konstrukcyjne Zakãadu Mechanicznego

Kreħliã
Sprawdziã

J. Kowalski

Zatwierdziã

J. Kowalski

Nazwa wytworu

Tarcza sprzēgãa
Numer rysunku

01. 02. 03
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Nr arkusza

1

Zaáącznik 4.
Tabela wáasnoĞci stali
Znak gatunku stali do ulepszania cieplnego
20
45
40HM
36HNM
30HGS
35HGS

WytrzymaãoħĄ na rozciĎganie Rm (MPa)
600-650
700-850
1030
860
1080
1620

WyciĎg norm PN-89H-84030 i PN-93/H-84019
Wãasnoħci mechaniczne w stanie obrobionym cieplnie

Zaáącznik 5.
WyposaĪenie Zakáadu Mechanicznego
Maszyny
 piáy tarczowa, taĞmowa lub piáa do metalu
 tokarka produkcyjna káowa
 tokarka CNC
 wiertarka kadáubowa
 frezarka pozioma
 frezarka wspornikowa pionowa
Urządzenia technologiczne
 imadáo maszynowe z wkáadką pryzmatyczną
 uchwyt tokarski samocentrujący
 uchwyt obrotowy magnetyczny
 prasa montaĪowa z oprzyrządowaniem
 uchwyt frezarski z wkáadką pryzmatyczną
 podzielnica uniwersalna
NarzĊdzia
 piáy tarczowe
 piáy páaskie
 piáy taĞmowe
 noĪe tokarskie: zdzieraki, wykaĔczaki, wytaczaki
 frezy tarczowe
 frezy trzpieniowe walcowe (palcowe)
 wiertáa
 rozwiertaki
 frez Ğlimakowy
 gwintowniki maszynowe
 narzĊdzia Ğlusarskie
 Ğciągacz do áoĪysk
 tuleje do wciskania áoĪysk
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Urządzenia i narzĊdzia kontrolno-pomiarowe
 páyta pomiarowa
 suwmiarki z noniuszem 0,05 o zakresie pomiarowym 0÷140 i 0÷215 mm
 mikrometry zewnĊtrzne i wewnĊtrzne, kaĪdy o zakresie pomiarowym
0÷25 i 25÷50 mm
 gáĊbokoĞciomierze suwmiarkowe z noniuszem 0,05 o zakresie pomiarowym
0÷160 mm
 przymiar kreskowy o zakresie pomiarowym 0÷250 mm
 sprawdzian do gwintów lub wzorce gwintu
 wzorce chropowatoĞci
 promieniomierze
Uwaga:
W celu sporządzenia wykazów: maszyn, urządzeĔ oraz narzĊdzi z przedstawionego
wykazu wyposaĪenia Zakáadu Mechanicznego wybierz tylko te, które bĊdą przez Ciebie
wykorzystane w czasie prac wchodzących w zakres naprawy zespoáu sprzĊgáa palcowego.
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