PROGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH DLA ZAWODU: Mechanik - monter maszyn i
urządzeń na podstawie programu nauczania : ME 723310 /ZSZ/ 15.06.2012r.
9. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE- 890 godzin

9.1. Obróbka ręczna i maszynowa
9.2 Montaż maszyn i urządzeń
9.3 Obsługiwanie i konserwowanie maszyn i urządzeń
9.4 Instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń
Treści nauczania:
− Bezpieczeństwo i higiena pracy.
− Kompetencje personalne i społeczne do wykonywania zadań zawodowych.
− Wykonywanie pomiarów wielkości liniowych i kąta.
− Przyrządy pomiarowe.
− Dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń.
− Dokumentacja technologiczna montażu.
− Technologia montażu połączeń części maszyn.
− Technologia montażu mechanizmów maszyn i urządzeń.
− Obróbka ręczna i maszynowa skrawaniem.
− Operacje obróbki ręcznej i maszynowej skrawaniem.
− Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń.
− Naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń.
− Weryfikacja części maszyn w naprawach.
− Zabezpieczenie maszyn i urządzeń przed korozją.
− Urządzenia i narzędzia wspomagające procesy montażu
− Dokumentacja techniczna i instrukcje obsługi maszyn i urządzeń.
− Urządzenia transportowe.
− Prace przygotowawcze przed zainstalowaniem maszyn i urządzeń po naprawie na
stanowisku pracy.
− Instalowanie maszyn i urządzeń na stanowisku.
− Uruchamianie i sprawdzenie działania maszyn i urządzeń po naprawach.
− Badania diagnostyczne służące ocenie stanu technicznego maszyn i urządzeń.

danym

Materiał nauczania
1. Zajęcia wprowadzające
Organizacja zajęć. Regulamin warsztatów.
Postępowanie w przypadku pożaru. Zasady bezpiecznej pracy w warsztacie szkoleniowym. Zasady
postępowania z urządzeniami elektrycznymi. Ogólne zasady postępowania z maszynami i
urządzeniami. Organizacja i wyposażenie stanowiska pracy.
2. Pomiary warsztatowe
Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy podczas wykonywania pomiarów warsztatowych. Pomiary
przymiarami i przyrządami suwmiarkowymi. Pomiary przyrządami mikrometrycznymi. Pomiary
kątomierzami. Sprawdzanie wielkości szczelin (luzy), promieni zaokrągleń, kąta prostego, płaskości
powierzchni (liniały, kątowniki, promieniomierze, szczelinomierze, wzorce kątów). Pomiary za pomocą
czujnika zegarowego. Pomiary z zastosowaniem mikroskopu warsztatowego. Konserwacja
i przechowywanie przyrządów pomiarowych.
3. Prace ślusarskie
Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy podczas wykonywania prac ślusarskich. Trasowanie na
płaszczyźnie. Posługiwanie się narzędziami do trasowania na płaszczyźnie. Przygotowanie do
trasowania powierzchni nieobrobionej i obrobionej. Wybór podstaw traserskich.
Punktowanie zarysów na powierzchniach płaskich. Trasowanie brył.
Trasowanie z użyciem suwmiarki traserskiej, pryzm, kątowników.

Ścinanie, wycinanie i przecinanie. Geometria ostrza przecinaka. Dobór narzędzi do ścinania,
wycinania i przecinania. Wycinanie rowków, przecinanie materiału na płycie lub kowadle. Cięcie piłką i
nożycami.
Dobór brzeszczotu piłki. Mocowanie materiału. Technika cięcia. Cięcie nożycami: ręcznymi,
dźwigniowymi, mechanicznymi. Prostowanie, gięcie i zwijanie sprężyn. Dobór narzędzi, przyrządów
i urządzeń do gięcia i prostowania. Gięcie i prostowanie cienkich blach, prętów i kształtów oraz
zwijanie sprężyn. Podstawowe prace blacharskie.
Piłowanie: klasyfikacja pilników, dobór pilników. Piłowanie zgrubne i wykończające powierzchni
płaskich i kształtowych. Wypiłowywanie otworów. Wiercenie, pogłębianie, rozwiercanie –
charakterystyka procesów. Narzędzia do wiercenia, pogłębiania, rozwiercania - rodzaje, budowa.
Wiertarki stołowe i ręczne. Przygotowanie wiertarki do pracy.
Wiercenie i nawiercanie otworów o różnych średnicach na wiertarce stołowej. Wiercenie otworów
wiertarką ręczną o napędzie elektrycznym.
Naddatki na rozwiercanie. Rozwiercanie ręczne i mechaniczne otworów rozwiertakami walcowymi
i stożkowymi. Pogłębianie otworów pogłębiaczami walcowymi i stożkowymi. Gwintowanie - rodzaje
gwintów, narzędzia do gwintowania. Chłodziwa. Ręczne nacinanie gwintów na sworzniach: dobór
średnicy sworznia. Przygotowanie powierzchni czołowej do gwintowania, dobór narzynki, technika
gwintowania:
Gwintowanie otworów: dobieranie Średnicy otworu pod gwint, dobór gwintowników, technika
gwintowania, gwintowanie otworów przelotowych i nieprzelotowych. Przygotowanie materiałów
i narzędzi do nitowania. Nitowanie różnymi rodzajami nitów. Usuwanie nitów.
Docieranie: cel i zakres stosowania, narzędzia do docierania.
Przygotowanie docieraków. Docieranie powierzchni płaskich i walcowych. Polerowanie. Ostrzenie
narzędzi. Sprawdzanie jakości wykonanych prac.
4. Maszynowa obróbka wiórowa
Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy podczas maszynowej obróbki wiórowej. Obsługa tokarek,
frezarek i szlifierek. Mocowanie przedmiotów obrabianych i narzędzi. Toczenie powierzchni
walcowych zewnętrznych prostych i złożonych. Toczenie powierzchni czołowych. Toczenie rowków na
powierzchniach zewnętrznych i przecinanie. Toczenie powierzchni wewnętrznych walcowych.
Toczenie i wytaczanie powierzchni stożkowych. Toczenie powierzchni kształtowych. Wiercenie,
rozwiercanie. Gwintowanie za pomocą gwintowników i narzynek.
Toczenie gwintów krótkich. Frezowanie powierzchni płaskich i kształtowych. Frezowanie rowków.
Toczenie i frezowanie na obrabiarkach CNC. Szlifowanie powierzchni płaskich. Szlifowanie wałków
i otworów. Sprawdzanie jakości wykonanych prac.
5. Praca w rozdzielni robót I wypożyczalni narzędzi
Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy w rozdzielni robot i wypożyczalni narzędzi. Wydawanie,
przyjmowanie i ewidencjonowanie wykonywanych prac. Wydawanie i przyjmowanie narzędzi.
Przechowywanie i konserwowanie narzędzi i przyrządów. Posługiwanie się dokumentami
występującymi w wypożyczalni narzędzi.
6. Obróbka cieplna i cieplno – chemiczna
Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy podczas obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Obsługiwanie!
pieca do obróbki cieplnej.
Nagrzewanie materiału do obróbki. Wykonywanie pomiaru temperatury.
Obsługiwanie urządzeń do chłodzenia. Wyżarzanie. Hartowanie.
Odpuszczanie. Ulepszanie cieplne. Nawęglanie. Sprawdzanie jakości wykonanych prac.
7. Obróbka plastyczna
Przestrzeganie zasad bhp i ochrony ppoż. podczas obróbki plastycznej.
Nagrzewanie materiału do kucia. Określanie temperatury nagrzewania.
Dobór narzędzi i urządzeń do kucia. Wykonywanie podstawowych operacji kucia swobodnego
ręcznego i mechanicznego. Rozpoznawanie temperatury podczas kucia na podstawie barw żarzenia.
Wykonywanie nieskomplikowanych części za pomocą kucia swobodnego ręcznego i mechanicznego.
Sprawdzanie jakości wykonanych prac.
8. Spawanie, zgrzewanie, lutowanie, klejenie
Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy podczas spawania, zgrzewania, lutowania i klejenia.
Obsługiwanie sprzętu do spawania gazowego.

Spawanie gazowe. Obsługiwanie sprzętu do spawania elektrycznego.
Spawanie elektryczne. Obsługiwanie sprzętu do zgrzewania.
Zgrzewanie. Lutowanie: przygotowanie powierzchni do lutowania, dobór lutu i topnika. Lutowanie
miękkie. Lutowanie twarde. Pobielanie.
Klejenie: przygotowanie powierzchni do klejenia, dobór kleju, przygotowanie kleju. Klejenie różnych
materiałów. Sprawdzanie jakości wykonanych prac.
9. Montaż
Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy podczas montażu części maszyn i mechanizmów. Rodzaje
połączeń stosowanych w montażu.
Montaż połączeń wtłaczanych, kolkowych, gwintowych. Montaż wałków i osi. Montaż łożysk
ślizgowych i tocznych. Montaż sprzęgieł. Sprawdzanie jakości wykonanych prac.
10. Konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń
Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy podczas konserwacji i naprawy.
Dobranie narzędzi i przyrządów do wykonywanych prac. Wykonanie czynności konserwacyjnych
i regulacyjnych zgodnie z DTR.
Sprawdzenie działania urządzenia i mechanizmów. Wykonanie demontażu. Określenie stopnia
zużycia części, segregowanie części na dobre, do naprawy lub wymiany. Wykonanie drobnych
napraw, wymiany części, montażu i regulacji poszczególnych zespołów i całego urządzenia.
Wykonanie próby pa naprawie. Sprawdzanie jakości wykonanych prac.
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Planowane zadania (ćwiczenia)
Instalacja i uruchomienie urządzenia
W oparciu o dokumentację techniczną, instrukcję obsługi urządzenia i wskazówki nauczyciela
zainstalować na stanowisku przeznaczenia, uruchomić i sprawdzić działanie urządzenia
mechanicznego po naprawie głównej.
Kryteria oceny zadania(ćwiczenia) uwzględniają: opracowanie zakresu prac związanych
z wykonaniem zadania(dobór narzędzi monterskich, przyrządów pomiarowych, środków ochrony
indywidualnej, środków transportu, przygotowanie stanowiska, transport urządzenia na stanowisko,
posadowienie i zainstalowanie urządzenia, uruchomienie i sprawdzenie działania urządzenia,
regulacja i konserwacja), sposobu zorganizowania pracy(współpraca w zespole, posługiwanie się
narzędziami i przyrządami, użytkowanie środków transportu wewnętrznego), zasad bezpiecznego
wykonania pracy.
Zadanie wykonują uczniowie pracując w grupie 2-3 osobowej, stosując się do przyjętych
ustaleń. Podsumowaniem wykonania zadania (ćwiczenia) powinna być dyskusja dotycząca jakości
wykonanej pracy przez poszczególne grupy.
Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy
organizacyjne
Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych,
placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz zakładach
stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących się w zawodzie.
Pracownie, warsztaty, placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego, powinny być wyposażone w:
maszyny i urządzenia, stoły ślusarskie (jeden stół dla jednego ucznia), urządzenia i przyrządy do prac
montażowych, urządzenia dźwigowe i transportu wewnętrznego, narzędzia i urządzenia do mycia i
konserwacji, prasy montażowe z oprzyrządowaniem (jedna prasa na 4 uczniów), wiertarkę stołową,

szlifierkę ostrzałkę, przyrządy traserskie, przyrządy pomiarowe, narzędzia do obróbki ręcznej i
maszynowej skrawaniem, narzędzia monterskie, środki ochrony indywidualnej. Stanowiska pracy
powinny być zorganizowane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Środki dydaktyczne
Instrukcje oraz przewodnie teksty do ćwiczeń.
Przyrządy pomiarowe.
Narzędzia do trasowania.
Narzędzia do obróbki ręcznej, elektronarzędzia.
Obrabiarki, przyrządy, narzędzia do maszynowej obróbki skrawaniem.
Przyrządy, narzędzia, urządzenia do obróbki plastycznej i cieplnej.
Przyrządy, narzędzia, urządzenia do spawania, zgrzewania.
Przyrządy, narzędzia do lutowania i klejenia.
Przyrządy, narzędzia do montażu i demontażu maszyn i urządzeń.
Przyrządy, narzędzia do konserwacji i naprawy części oraz maszyn i urządzeń.
Filmy dydaktyczne z zakresu obróbki ręcznej, maszynowej obróbki wiórowej, obróbki cieplnej,
spajania, obróbki plastycznej.
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa maszyn i urządzeń.
Dokumentacja warsztatowa.
Poradniki: mechanika, ślusarza, spawacza, tokarza, frezera, szlifierza.
Instrukcje w zakresie bhp i ochrony ppoż. instrukcje stanowiskowe.
Formy organizacyjne
Zajęcia powinny być prowadzone indywidualnie i w grupach z wykorzystaniem
zróżnicowanych form.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się stosowanie ćwiczeń i testów
praktycznych typu „próba pracy” zaopatrzonych w kryteria oceny i schemat punktowania,
uwzględniających kryteria zaproponowane dla planowanego zadania (ćwiczenia).
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia;
− dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
Opiekun powinien:
− udzielać wskazówek, jak się uczyć i pomagać w trakcie uczenia się;
− pomóc ustalić realistyczne cele i oceniać uzyskane efekty;
− stosować materiały odwołujące się do wielu zmysłów;
− zadawać prace oparte na zainteresowaniach uczniów;
− wyszukiwać w uczeniu się uczniów mocne strony i na nich opierać nauczanie;
− zachęcać uczniów do pracy i wysiłku i pozytywnie motywować;
− w ocenie uwzględniać również zaangażowanie i determinację uczniów podczas wykonywania
zadania.
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