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Zadanie egzaminacyjne 

Dział Utrzymania Ruchu przyjął wewnętrzne zlecenie na wykonanie naprawy zespołu 
napędowego wchodzącego w skład sprężarki pracującej w wydziale produkcyjnym 
zakładu. W czasie eksploatacji, stwierdzono następujące uszkodzenia i usterki: 

- pęknięcie koła pasowego, 
- ślizganie pasów klinowych, 
- zmienne wartości przełożenia przekładni. 

Po dokonaniu przeglądu zespołu zadecydowano, że należy: 
- wykonać nowe koło pasowe, 
- dobrać i wymienić pasy klinowe, 
- wymienić wpust pryzmatyczny, 
- korpus silnika pozostawić na czas naprawy w miejscu zainstalowania. 

Opracuj projekt realizacji prac związanych z przeprowadzeniem naprawy zespołu 
napędowego w celu przywrócenia jego sprawności eksploatacyjnej na podstawie 
opisu uszkodzeń i dokumentacji. 
 
Projekt realizacji prac powinien zawierać: 

1. Tytuł pracy egzaminacyjnej, stosowny dla zakresu opracowania. 
2. Założenia do opracowania projektu, sformułowanie na podstawie treści 

zadania,opisu uszkodzeń oraz dokumentacji. 
3. Wykaz prac wchodzących w zakres naprawy zespołu. 
4. Wymiary, postać i gatunek materiału (zastępującego Zl 200) do wykonania 

kołapasowego z uwzględnieniem wymaganej wytrzymałości, Rm min 440 MPa 
oraz naddatków na obróbkę. 

5. Opis procesu wytwarzania koła pasowego, obejmujący: 
• wykaz (lub schemat) operacji technologicznych z zachowaniem ich 

kolejności, 
• wykaz maszyn i urządzeń, uchwytów i przyrządów oraz narzędzi 

obróbkowych niezbędnych w procesie wytwarzania koła pasowego, 
• wykaz narzędzi kontrolno-pomiarowych niezbędnych do kontroli wymiarów 

koła pasowego w procesie wytwarzania. 
6. Obliczenia i dobór pasów klinowych (obliczyć długość skuteczną pasa, 

określić długość i wymiary przekroju poprzecznego, ustalić ilość pasów). 
7. Opis procesu montażu części zespołu napędowego na wale silnika w formie 

schematu lub wykazu czynności montażowych z zachowaniem ich kolejności. 
 
Do wykonania zadania wykorzystaj dokumentację: 
Zespół napędowy (rysunek zestawieniowy) - Załącznik 1 
Koło pasowe (rysunek wykonawczy) - Załącznik 2 
Charakterystyka materiałów konstrukcyjnych (tabela) - Załącznik 3 
Wyposażenie Działu Utrzymania Ruchu (wykaz) - Załącznik 4 
Usytuowanie kół pasowych silnika elektrycznego i sprężarki (schemat) - Załącznik 5 
Wymiary pasów klinowych (tabela) - Załącznik 6 
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 
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Ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej 
 

I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 
II. Założenia do opracowania projektu. 
III. Wykaz prac wchodzących w zakres naprawy zespołu. 
IV. Wymiary, postać i gatunek materiału (zastępującego Zl 200) do wykonania koła 

pasowego. 
V. Opis procesu wytwarzania koła pasowego: 

a) wykaz operacji technologicznych, 
b) wykaz maszyn i urządzeń, uchwytów i przyrządów oraz narzędzi 

obróbkowych, 
c) wykaz narzędzi kontrolno-pomiarowych. 

VI. Obliczenia i dobór wymiarów pasów klinowych. 
VII. Opis procesu montażu części zespołu napędowego. 

VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 
 
 
 
 
 
Ad I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 
 
W tym elemencie pracy egzaminacyjnej powinny znaleźć się informacje dotyczące 
lub odnoszące się do: 

 nazwy zespołu mechanicznego, 
 naprawy lub przywrócenia sprawności eksploatacyjnej. 

 
Większość zdających sformułowała tytuł pracy egzaminacyjnej poprawnie, tylko 
niektórzy zatytułowali swój projekt bardzo ogólnie. W pojedynczych pracach zdarzały 
się tytuły, które nie odnosiły się do treści zadania egzaminacyjnego. 
 
Przykład poprawnego rozwiązania: 

 
 
Przykład niepełnego rozwiązania: 
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Przykład błędnego rozwiązania: 
 

 
 
 
Ad II. Założenia do opracowania projektu 
 
Założenia do opracowania projektu powinny zawierać informacje dotyczące lub 
odnoszące się do: 

 uszkodzeń lub usterek zespołu napędowego, 
 dobrania materiału na koło pasowe o wytrzymałości min. Rm = 440 MPa, 
 pozostawienia korpusu silnika na czas naprawy w miejscu zainstalowania. 

 
Większość zdających prawidłowo określiła założenia do projektu, ale niektórzy nie 
wypisywali uszkodzeń lub usterek zespołu napędowego oraz nie podkreślali 
konieczności doboru materiału na koło pasowe o wytrzymałości, Rm min = 440 MPa. 
 
Przykład poprawnego rozwiązania: 
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Przykład niepełnego rozwiązania: 
 

 
 
Przykład błędnego rozwiązania: 
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Ad III. Wykaz prac wchodzących w zakres naprawy 
 
W tym elemencie pracy należało sporządzić wykaz głównych prac związanych 
z naprawą zespołu, takich jak: 

 demontaż części zespołu napędowego, 
 wykonanie koła pasowego, 
 dobranie, wymiana pasów klinowych, 
 wymiana wpustu pryzmatycznego, 
 montaż części zespołu napędowego, 
 kontrola wykonania. 

 
Większość zdających określała czynności związane z naprawą zespołu napędowego 
poprawnie. Zdarzały się prace, gdzie naprawa zespołu napędowego potraktowana 
została skrótowo, np.: pomijano czynność montażu części zespołu napędowego 
i kontrolę wykonania, traktując w domyśle, że w naprawie zespołu napędowego po 
demontażu musi być montaż, ale nie zapisując tej czynności. Takie myślenie 
zdających powodowało uzyskanie mniejszej liczby punktów. W wielu pracach 
działania związane z naprawą zespołu napędowego były przedstawione 
w przypadkowej, nieprzemyślanej kolejności. 
Wielu zdających podczas opisywania czynności naprawy wymieniało poszczególne 
części, zapominając o montażu i kontroli wykonania naprawy. 
 
Przykład prawidłowego rozwiązania: 
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Przykład niepełnego rozwiązania: 
 

 
 
Przykład błędnego rozwiązania: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Komentarz technik mechanik 311[20]-01   Czerwiec 2009 

Strona 13 z 23 
 

Ad IV. Wymiary, postać i gatunek materiału (zastępującego Zl 200) do   
wykonania koła 

 
W tym elemencie pracy należało dobrać wymiary, postać i gatunek materiału do 
wykonania nowego koła pasowego z uwzględnieniem naddatków na obróbkę 
i określonej wytrzymałości na podstawie rysunku i załączników. Należało dobrać 
następujące parametry materiału: 

 pręt walcowany lub blacha uniwersalna, 
 średnica zewnętrzna od 130 do 135 mm, 
 długość/grubość od 50 do 55 mm, 
 stale niestopowe St4S (S275JR), St5 (E295), 25 (C25), 35 (C35) lub 

o wyższej wytrzymałości. 
Zdający najczęściej na koło pasowe wybierali stal St4S, rzadziej St5. Obydwa te 
materiały były dobierane prawidłowo, a ponieważ mieli do wyboru wiele materiałów 
spełniających kryteria, prawie wszyscy dobierali materiał poprawnie. Zdarzały się 
jednak sporadyczne przypadki nieprawidłowego doboru materiału, np.: St0S, który 
ma niższą wytrzymałość Rm=320 MPa i nie spełnia kryterium doboru. Czasami 
pojawiały się trudności u zdających z prawidłowym określeniem wymiarów materiału 
wyjściowego do dalszej obróbki, szczególnie z podaniem długości/grubości 
materiału: 50÷55 mm, a sporadycznie określeniem prawidłowej średnicy 
130÷135 mm. 
 
Przykład prawidłowego rozwiązania: 
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Przykład niepełnego rozwiązania: 

 
 
Przykład błędnego rozwiązania: 
 

 
 
 
Ad V. Opis procesu wytwarzania koła pasowego 
 
W opisie procesu technologicznego wytwarzania koła pasowego, zdający powinien 
uwzględnić: 
 

a) wykaz operacji technologicznych, obejmujący 
 cięcie materiału, 
 toczenie powierzchni czołowych (planowanie), 
 toczenie powierzchni zewnętrznych, 
 wykonanie otworu lub wiercenie i rozwiercanie lub wiercenie i wytaczanie, 
 wykonanie wybrań na powierzchniach czołowych, 
 wykonanie rowków na pasy klinowe, 
 dłutowanie lub wykonanie rowka wpustowego, 
 stępienie ostrych krawędzi, 
 kontrolę techniczną. 

 
Proces technologiczny wytwarzania koła pasowego zdający przedstawiali w bardzo 
różny sposób, od schematu blokowego, poprzez wypunktowanie operacji, aż do 
formy opisowej. Nie zawsze ten proces, był przemyślany pod względem 
technologicznym i ekonomicznym wytwarzania części maszyn, np.: wiercenie 
i rozwiercanie można było wykonać na tokarce, a nie kwalifikować do dodatkowej 
operacji wykonywanej na wiertarce. Zdający często obrabiali koło pasowe stosując, 
np.: operację frezowania rowka na wpust – prawdopodobnie wynikało to z myślenia, 
że rowek na wpust zarówno na zewnątrz jaki wewnątrz można frezować. Należy też 
zwrócić uwagę na fakt, iż sformułowania zdających są często lakoniczne, niepełne, 
np.: obróbka zgrubna – brak w treści czego?. Rzadziej używają sformułowania 
obróbka kształtująca - brak w treści czego?. Język techniczny zdających jest bardzo 
ubogi i nieprawidłowy, np.: „czołowanie”. 
W niektórych pracach w procesie technologicznym wytwarzania koła pasowego 
pojawiają się operacje obróbki cieplnej, które w tym procesie należało pominąć. 
W pracach niektórych zdających nie zachowana została kolejność operacji procesu 
technologicznego wytwarzania koła pasowego, np.: cięcie, toczenie, szlifowanie i na 
koniec wykonanie rowków. Ogólnie stwierdzić należy, że proces technologiczny 
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wytwarzania koła pasowego, stanowił dla zdających poważny problem. Szczególnie 
duże trudności występowały w trakcie ustalenia prawidłowej kolejności operacji jak 
również toczenie (wykonanie) rowków na pasy klinowe, gdzie niektórzy próbowali 
wykonywać rowki za pomocą freza lub noża dłutowniczego. 
Należy zauważyć, iż zdający mieli trudności ze stosowaniem języka technicznego. 
 
Przykład prawidłowego rozwiązania: 
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Przykład niepełnego rozwiązania: 
 

 
 
 
 
Przykład błędnego rozwiązania: 
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b) wykaz obejmujący niezbędne w procesie wytwarzania 
 
maszyny i urządzenia 

 przecinarka/piła tarczowa lub urządzenie laserowe, 
 tokarka uniwersalna, 
 dłutownica bezwspornikowa, 

uchwyty i przyrządy 
 imadło maszynowe, 
 uchwyt tokarski, 
 trzpień tokarski, 
 oprawki narzędziowe do wierteł, 
 oprawki narzędziowe do rozwiertaków, 
 oprawka narzędziowa do noża dłutowniczego, 

narzędzia obróbkowe 
 noże tokarskie do obróbki powierzchni zewnętrznych, 
 noże tokarskie do obróbki powierzchni wewnętrznych, 
 wiertła, 
 rozwiertaki, 
 pilnik, 
 nóż dłutowniczy. 

 
Przykład prawidłowego rozwiązania: 
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Przykłady niepełnych rozwiązań: 
1. 

 
 
2. 
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Wszyscy zdający przedstawiali wykazy, chociaż były one pisane czasami w sposób 
nieprzemyślany lub pomijane były niezbędne obrabiarki, narzędzia skrawające, 
uchwyty lub przyrządy obróbkowe. W pracach zdających pojawiały się więc tylko 
przykłady pełnych lub niepełnych rozwiązań. 
 

c) wykaz niezbędnych narzędzi kontrolno-pomiarowych, obejmujący 
 

 suwmiarkę, 
 mikrometr wewnętrzny jednostronny, 
 płytki kątowe lub kątomierz uniwersalny, 
 promieniomierz, 
 wzorce chropowatości. 

 
Przykład prawidłowego rozwiązania: 
 

 
 
Przykład niepełnego rozwiązania: 

 
Wszyscy zdający przedstawiali wykazy narzędzi kontrolno-pomiarowych, chociaż 
były one pisane czasami w sposób nieprzemyślany lub pomijane często były istotne 
do kontroli wymiarów koła pasowego w procesie wytwarzania, narzędzia pomiarowe. 
W pracach zdających pojawiały się więc tylko przykłady pełnych lub niepełnych 
rozwiązań. 
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Ad VI. Obliczenia i dobór pasów klinowych 
 
W tym elemencie pracy należało obliczyć długość skuteczną pasa oraz na podstawie 
załączników dobrać znormalizowaną jego długość, wymiary przekroju poprzecznego 
oraz określić ilość pasów. Na podstawie obliczeń, tabeli i rysunku należało dobrać 
następujące parametry pasów: 

 długość skuteczna - 1114,24 mm, 
 długość dobrana - 1120 mm, 
 przekrój - 17x11 mm lub typ B, 
 ilość pasów - 2 szt. 

Obliczanie i dobór pasów klinowych koła pasowego, zdający przedstawiali w różny 
sposób. Ten element zadania nie sprawiał większych trudności, chociaż zdarzały się 
błędy matematyczne związane z poprawnym wyliczeniem długości skutecznej pasa. 
Zdarzały się również przypadki braku określenia liczby pasów lub właściwego doboru 
pasów. 
Przykład błędnego rozwiązania: 

 
Przykład prawidłowego rozwiązania: 
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Przykład niepełnego rozwiązania: 

 

 
 
Ad VII. Opis procesu montażu części zespołu napędowego 
W opisie przebiegu procesu montażu zespołu napędowego zdający powinni, 
uwzględnić czynności montażowe, takie jak: 

 wciśnięcie wpustu w rowek wału silnika, 
 osadzenie koła pasowego, 
 założenie podkładki specjalnej, 
 dokręcenie śruby, 
 założenie pasów klinowych, 
 kontrolę jakości montażu. 

Przebieg procesu montażu zespołu koła pasowego zdający przedstawiali w różny 
sposób, od schematów blokowych, poprzez wypunktowanie, aż do formy opisowej. 
Ten element zadania nie sprawiał zdającym większych trudności. Problemy pojawiały 
się w prawidłowym nazewnictwie czynności. Słowa: zakładam, wkładam, dokręcam, 
najczęściej zastępowano jednym „montuję”. Często zdający zapominali o kontroli 
jakości montażu. W nielicznych pracach można było zauważyć brak odpowiedniej 
kolejności czynności montażu, przez co proces ten był nielogiczny, wręcz 
chaotyczny. 
Przykład prawidłowego rozwiązania: 
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Przykład niepełnego rozwiązania: 
 

 
 
 
 
 
Przykład błędnego rozwiązania: 
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Ad VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 
 
W tym elemencie pracy egzaminatorzy oceniali: 

 logiczność procesu technologicznego wytwarzania koła pasowego i montażu 
zespołu, 

 poprawność terminologiczną i merytoryczną pracy, 
 przejrzystość i czytelność pracy. 

 
Większość zdających napisała prace w sposób przejrzysty i zgodny z treścią 
zadania. Uwzględniały one elementy podlegające ocenie w pracy egzaminacyjnej. 
Prace te były przemyślane, poprawne terminologicznie i merytorycznie. Zdarzały się 
jednak prace nieprzemyślane w których zauważono pewną przypadkowość myślenia. 
Zdający mieli trudności z prawidłowym nazewnictwem, kolejnością operacji 
wytwarzania koła pasowego i montażu zespołu napędowego. Niektóre prace były 
napisane niestarannie, przez co były trudne do odczytania dla egzaminatorów. 
Z prawdziwą przyjemnością egzaminatorzy sprawdzali prace egzaminacyjne, gdzie 
zdający uzyskiwali ponad 90 punktów oraz prace o niewielkiej ilości błędów lub uwag. 


