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PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY
Nr

lekcji
Tematy

działu i lekcji
Ilość
godz.

Wiadomości Umiejętności Metody Środki
dydaktyczne

1 2 3 4 5 6 7
III POŁ ĄCZENIA W KONSTRUKCJACH STALOWYCH

42-43 Połączenia
spawane-
rodzaje spoin

2 Uczeń określa istotę spawania
(A),[R] , opisuje sposoby spawania
(B),[D], definiuje spoiny czołowe
(A),[P] i pachwinowe(A),[P]

Uczeń potrafi klasyfikować spoiny(C),[P],
rozróżniać spoiny na rysunkach(C),[P],
narysować je (C),[D] oraz oznaczać na
rysunkach(C),[R]

Pogadanka,
pokaz,
objaśnienie

Norma,
plansze

44-45 Projektowani
e połączeń na
spoiny
czołowe

2 Uczeń określa grubość (A),[P] i
długość spoiny czołowej(A),[P],
określa wzory do sprawdzania
nośności spoiny czołowej(A), [R]
oraz wyjaśnia ich stosowalność
(B),[D]

Uczeń potrafi prawidłowo konstruować
spoiny czołowe: przyjmować grubość
(C),[P] i długość (C),[P] oraz decydować o
sposobie sprawdzania nośności spoin w
prostych stanach naprężeń (C),[R]

Objaśnienie,
pogadanka

Norma,
podręcznik

46 Obliczanie
spoin
czołowych -
ćwiczenia

1 Uczeń potrafi rozwiązywać zadania ze
spoinami czołowymi stosując odpowiednie
wzory (C),[P] oraz dobierając prawidłowe
współczynniki wytrzymałości spoin(C),[P]
oceniać rezultat tych obliczeń z uwagi na
oszczędne gospodarowanie materiałem
budowlanym(D),[D] analizować parametry,
które wpływają na podwyższenie nośności
spoin(D),[D]

Gra
dydaktyczna
– grupowe
rozwiązywan
ie
przykładów

Przykłady,
informacje
dla uczniów,
znaczki do
losowania
grup

47-48 Projektowani
e połączeń na
spoiny
pachwinowe

2 Uczeń określa grubość (A),[P] i
długość spoiny pachwinowej
(A),[P] określa wzory do
sprawdzania nośności spoiny
pachwinowej (A),[R] oraz wyjaśnia
ich stosowalność (B),[D]

Uczeń potrafi prawidłowo konstruować
spoiny pachwinowe: dobierać grubość
(C),[P] i długość spoiny pachwinowej
(C),[P] oraz decydować o sposobie
sprawdzania nośności przyjętych spoin
(C),[R]

Objaśnienie,
pogadanka

Norma,
podręcznik

49-50 Obliczenia
spoin

2 Uczeń potrafi rozwiązywać zadania ze
spoinami pachwinowymi stosując

Gra
dydaktyczna

Przykłady,
informacje
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pachwinowyc
h – ćwiczenia

odpowiednie wzory(C),[P] oraz dobierając
odpowiednie współczynniki wytrzymałości
spoin(C),[P], analizować parametry, które
mają wpływ na nośność spoin
pachwinowych(D),[D] a także oceniać
wynik obliczeń uwzględniając
ekonomiczność rozwiązania(D),[D]

– grupowe
rozwiązywan
ie
przykładów

dla uczniów,
znaczki do
losowania
grup

51-52 Połączenia
śrubowe –
rodzaje,
śruby

2 Uczeń definiuje połączeniaśrubowe
(A),[P], wymienia zalety i wady
połączeń śrubowych(A),[R],
rozróżnia rodzaje połączeń
śrubowych(B),[P], wymienia klasy
właściwości mechanicznychśrub i
nakrętek (A),[R] objaśnia
oznaczenie klasyśrub i nakrętek
(B),[D] objaśnia oznaczeniaśrub na
rysunkach(B),[P], rozróżnia
odmiany jakości wykonaniaśrub
(B),[R]

Uczeń potrafi uzasadniać stosowanie
różnych rodzajów połączeń śrubowych
(C),[P], oznaczać śruby na rysunkach
(C),[P], dobierać nakrętki do śrub
uwzględniając ich klasy(C),[R] oraz
odmianę jakości śrub do rodzaju połączenia
(C),[R]

Objaśnienie,
pogadanka

Norma,
podręcznik,
plansza

53-55 Projektowani
e połączeń
śrubowych
zwykłych

3 Uczeń definiuje połączenie zwykłe
(A),[P], odczytuje z normy
przynależność do odpowiedniej
kategorii(B),[R] oraz wymagania
dotyczące sprawdzania nośności
połączenia(B),[R], określa wzory
do obliczania nośności śruby
(A),[R] oraz do sprawdzenia
nośności połączenia(A),[P],
wymienia wymagania konstrukcyjne
połączeń zakładkowych(A),[R],
wyjaśnia, od czego zależy ilość śrub
w połączeniu(B),[D]

Uczeń potrafi dobierać średnicę śrub w
stosunku do sumarycznej grubości blach
(C),[R], dobierać klasę śrub w zależności od
ich średnicy(C),[R], dobierać średnicę
otworów naśruby (C),[R], rozmieszczać
śruby w połączeniu(C),[R], decydować o
sposobie sprawdzania nośności (C),[D]

Objaśnienie,
pogadanka

Norma,
podręcznik,
plansze
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56-57 Obliczanie
połączeń
śrubowych
zwykłych –
ćwiczenia

2 Uczeń potrafi stosować wiadomości
dotyczące konstruowania połączeń
śrubowych zwykłych(C),[R], porównywać i
wybierać wyliczone nośności śrub (C),[R],
prawidłowo rozmieszczać śruby w
połączeniu uwzględniając wymagania
konstrukcyjne(C),[R] oraz przewidując
rodzaj połączenia, który musi być zgodny z
wcześniej przyjętym (D),[D]

Gra
dydaktyczna
– grupowe
rozwiązywan
ie
przykładów

Przykłady,
informacje
dla uczniów,
znaczki do
losowania
grup

58-59 Projektowani
e połączeń
śrubowych
ciernych

2 Uczeń definiuje połączenie cierne
(A),[P], odczytuje z normy
przynależność połączenia do
odpowiedniej kategorii(B),[R] oraz
wymagania dotyczące sprawdzania
nośności połączenia(B),[R],
wyjaśnia istotę pracy połączenia
ciernego(B),[D], wymienia klasy
śrub stosowanych w tych
połączeniach(A),[R], wymienia
wymagania konstrukcyjne
dotyczące projektowania tych
połączeń (A),[R], określa wzory do
obliczania nośności śrub (A),[R] do
sprawdzania nośności połączenia
(A),[P] oraz do obliczania
zredukowanej wartości obciążenia
dla połączeń kategorii C(A),[D]

Uczeń potrafi prawidłowo konstruować
połączenia cierne zgodnie z wymaganiami
normowymi: dobierać średnicę śrub w
stosunku do sumarycznej grubości blach
(C),[R],klasę śrub (C),[R] oraz minimalną
ilość śrub (C),[R], a także rozmieszczać je w
połączeniu(C),[R], decydować o sposobie
sprawdzania nośności (C),[D], dowieść,
która kategoria połączeń jest korzystniejsza
ze względów bezpieczeństwa(D),[D]

Objaśnienie,
pogadanka

Norma,
podręcznik

60-61 Obliczanie
połączeń
śrubowych
ciernych –
ćwiczenia

2 Uczeń potrafi stosować wiadomości
dotyczące warunków konstrukcyjnych
połączeń ciernych(C),[R], porównywać i
wybierać wyliczone nośności śrub (C),[R]
prawidłowo rozmieszczać śruby w

Gra
dydaktyczna
– grupowe
rozwiązywan
ie

Przykłady,
informacje
dla uczniów,
znaczki do
losowania
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połączeniu(C),[R] przewidując rodzaj
połączenia(D),[D]

przykładów grup

62 Połączenia
śrubowe
doczołowe

1 Uczeń definiuje połączenie
doczołowe(A),[P], wyjaśnia istotę
pracy połączenia(B),[D], wymienia
klasyśrub (A),[R], wyjaśnia
uzależnienie nośności połączenia
(B),[D]

Uczeń potrafi uzasadniać stosowanie
połączeń doczołowych(C),[P], dobierać
klasę śrub do połączenia(C),[R], rysować
proste przykłady połączeń doczołowych
(C),[R]

Objaśnienie,
pogadanka

Podręcznik

63 Połączenia
nitowane

1 Uczeń definiuje połączenia
nitowane(A),[P], wymienia zalety i
wady połączeń nitowanych(A),[R],
wyjaśnia wykonywanie połączeń
nitowanych(B),[D], określa
wymagania konstrukcyjne(A),[R],
rozróżnia oznaczenia połączeń
nitowanych na rysunkach(B),[R],
wyjaśnia zasady sprawdzania
nośności połączeń nitowanych
(B),[R]

Uczeń potrafi prawidłowo konstruować
połączenie nitowane zgodnie z
wymaganiami konstrukcyjnymi: sprawdzać
czy średnica nitów została poprawnie
przyjęta w stosunku do sumarycznej
grubości blach(C),[R], rozmieszczać nity w
połączeniu(C),[R], decydować o sposobie
sprawdzania nośności (C).[R]

Objaśnienie,
pogadanka

Podręcznik,
plansze

64-65 Obliczanie
połączeń
nitowanych –
ćwiczenia

2 Uczeń potrafi stosować wiadomości
dotyczące konstruowania połączeń
nitowanych(C),[R], porównywać i wybierać
wyliczone nośności nitów (C),[R],
prawidłowo rozmieszczać nity w połączeniu
uwzględniając wymagania konstrukcyjne
(C),[R]

Gra
dydaktyczna
– grupowe
rozwiązywan
ie
przykładów

Przykłady,
informacje
dla uczniów,
znaczki do
losowania
grup

66-67 Powtórzenie i
utrwalenie
wiadomości i
umiejętności

2 Uczeń odpowiada na pytania
definiując, wymieniając (A),
wyjaśniając odpowiednie wielkości
(B)

Uczeń potrafi wykazać się wcześniej
nabytymi umiejętnościami z powtarzanego
działu w odpowiednim dla siebie zakresie
(C) i (D)

Pogadanka,
rozwiązywan
ie zadań
obliczeniowy
ch

Norma,
podręcznik
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KONCEPCJA TESTU

NAZWA TESTU: Połączenia w konstrukcjach stalowych

CHARAKTERYSTYKA
PROGRAMOWA: Test obejmuje dział tematyczny „Połączenia spawane,śrubowe

oraz nitowane” przedmiotu - Konstrukcje Budowlane stanowiący
17% materiału przewidzianego do realizacji w klasie IV w bloku
programowym – Konstrukcje stalowe.

PRZEZNACZENIE: Zadaniem testu jest określenie stopnia opanowania i zrozumienia
wiadomości oraz posługiwania się tymi wiadomościami w sytu-
acjach typowych i problemowych dotyczącymi rodzajów, własno-
ści, zastosowania, a także zasad obliczania różnych połączeń w
konstrukcjach stalowych ( pomiar sumujący).

RODZAJ TESTU: -sprawdzający 3-stopniowy (sprawdzający poziom opanowania
wymagań programowych
-analityczny (zbudowany z wielu drobnych zadań)
-nieformalny (bez pogłębionych analiz, próbnego zastosowania i
ulepszeń)
-pisemny (uczeń wybiera lub zapisuje odpowiedzi)
-bez wyposażenia (bez dodatkowych pomocy)
-nauczycielski (stosowany przez autora do jego potrzeb)

FORMA ZADAŃ: Zadania zamknięte-wyboru wielokrotnego i na dobieranie oraz
zadania otwarte-z luką i krótkiej odpowiedzi.

WARUNKI
TESTOWANIA: -miejsce-sala lekcyjna

-czas-45 minut
-wyposażenie-brak
-ilość wersji-2.
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TABELARYCZNY PLAN TESTU

Cele

Poziom

Zapamiętanie
wiadomości

A

Zrozumienie
wiadomości

B

Stosowanie wiadomości
w sytuacjach typowych

C

Stosowanie wiadomości w
sytuacjach nietypowych

D
Liczba zadań Procent zadań

Podstawowy P 2 2 7 - 11 55

Rozszerzający R - 3 3 - 6 30

Dopełniający D - 1 - 2 3 15

Liczba zadań 2 6 10 2 20

Procent zadań 10 30 50 10 100
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SZCZEGÓŁOWY PLAN TESTU

Nr zadaniaLp. Rodzaj
połączeń

Cel operacyjny Kategoria
celu

Poziom
wymagań A B

Połączenia
spawane

-klasyfikować spoiny
-oznaczać spoiny na rysunkach
-wyjaśniać stosowalność wzorów do obliczani nośności spoin pachwinowych
-przyjmować grubość spoiny czołowej
-przyjmować długość spoiny czołowej
-rozwiązywać proste zadania ze spoinami czołowymi
-oceniać rezultat obliczeń z uwagi na oszczędne gospodarowanie materiałem budowlanym
-dobierać długość spoiny pachwinowej
-dobierać współczynniki wytrzymałości spoin pachwinowych
-analizować parametry, które mają wpływ na nośność spoin pachwinowych

C
C
B
C
C
C
D
C
C
D

P
R
D
P
P
P
D
P
P
D

1
12
18
2
3
4
19
6
5
20

5
14
19
6
7
8
20
11
10
18

Połączenia
śrubowe

-definiować połączeniaśrubowe
-rozróżniać rodzaje połączeń śrubowych
-objaśniać oznaczeniaśrub na rysunkach
-oznaczać śruby na rysunkach
-rozróżniać odmiany jakości wykonaniaśrub
-dobierać nakrętki do śrub uwzględniając ich klasy
-dobierać średnicę otworów, uwzględniając luz naśruby
-odczytywać z tabeli normowej wymagania dotyczące wymiarowania połączeń śrubowych

A
B
B
C
B
C
C
B

P
P
P
P
R
R
R
R

7
8
10
9
16
13
15
14

1
2
4
3
15
12
16
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Połączenia
nitowane

-definiować połączenia nitowane
-rozróżniać oznaczenia połączeń nitowanych na rysunkach

A
B

P
R

11
17

9
17
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TEST PISEMNY Z POŁ ĄCZEŃ KONSTRUKCJI STALOWYCH A
Test składa się z 20 pytań o rosnącej skali trudności, dlatego najlepiej rozwiązywać je

po kolei. Test został podzielony na pytania z poziomu podstawowego, rozszerzającego oraz
dopełniającego. Każdy z poziomów zawiera pytania-luki i krótkiej odpowiedzi- na które na-
leży odpowiedzieć słowem, wyrażeniem, bądź kilkoma słowami, pytania na dobieranie, – w
których należy przyporządkować nazwy, rysunki, wyrażenia z jednej kolumny do odpowiedniej
pozycji w drugiej kolumnie (np. 1-B, 2-A, 3-C, 4-D) oraz pytania wyboru wielokrotnego, wy-
magające wybraniawszystkich poprawnych odpowiedzi spośród kilku podanych, zakreślając
je kółkiem. Odpowiedzi należy udzielać na karcie odpowiedzi, Jeżeli omyłkowo zaznaczysz
kółkiem niewłaściwą odpowiedź, musisz ją przekreślić krzyżykiem. Pomyłkę w postaci słów i
wyrażeń przekreśl, a poprawną odpowiedź napisz nad przekreśloną. Być może nie potrafisz
odpowiedzieć na niektóre pytania. Nie trać na nie czasu. Opuść je i przejdź do następnych.
Jeżeli zostanie Ci trochę czasu, możesz wrócić do poprzednio opuszczonych pytań. Możesz
odpowiedzieć na pytania nawet wtedy, gdy brak Ci pewności, co do prawidłowej odpowiedzi.
Staraj się jednak nie zgadywać na ślepo.Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 pkt.
Najpierw wpisz na karcie odpowiedzi imię i nazwisko oraz numer z dziennika.

Powodzenia!
Pytania z poziomu podstawowego (0 lub 1 pkt.):
1. Ze względu na kształt przekroju poprzecznego, właściwości konstrukcyjne i charakter
pracy wyróżniamy spoiny....................... i .........................
2. Grubość spoiny czołowej spajającej dwie blachy jak na rysunku, powinna wynosić..............

3. Określ długość spoiny czołowej wykonanej bez użycia płytek wybiegających:

Lsp=........................
4. Oblicz i podaj jednostkę (w układzie SI) naprężenia w spoinie czołowej mając dane:
N=100kN, a=1cm, Lsp=20cm ..........................
5. Współczynniki wytrzymałości spoiny pachwinowej łączącej blachy ze stali o Re=345 MPa
wynoszą: α =......... ,α =......... .
Współczynniki wytrzymałości obliczeniowej spoin (wg PN-90/B-03200)

Współczynnik wytrzymałości spoin*Rodzaj spoin Stan naprężenia w rozpatrywanej części
lub Re stali, MPa α α

Spoiny
pachwinowe

Re≤255
255<Re≤355
355<Re≤460

0,9
0,8
0,7

0,8
0,7
0,6

*
Podane wartości współczynników należy zmniejszyć o:

10%-w odniesieniu do spoin montażowych (wykonywanych na budowie)
20%-w odniesieniu do spoin pułapowych
30%-gdy stosuje się jednocześnie spoiny montażowe i pułapowe

6. Długość spoin pachwinowych przyjmuje się równą sumie całkowitej długości spoin w
złączu l=∑l i jeśli poszczególne odcinki li spełniają warunki:

A. 20 a≤ l i ≤ 100 a
B. li ≥ 40mm
C. 10 a≤ l i ≤100 a
D. li ≥ 50mm

t t

L
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7. Połączenieśrubowe to:
A. Połączenie łącznikowe
B. Połączenie wykorzystujące procesy cieplne powodujące stopienie brzegów łączonych

elementów
C. Połączenie rozbieralne
D. Połączenie polegające na wykonaniu otworów, włożeniu łączników oraz wykonaniu

drugiego łba, zwanego zakuwką

8. Dopasuj nazwy do rysunków:
A. B.

C. D.

1. Połączenie doczołowe
2. Połączenie kotwowe
3. Połączenie dociskowe
4. Połączenie nakładkowe
5. Połączenie zakładkowe

9. Dobierz oznaczeniaśrub na rysunkach rzutowych dośrednicyśruby:

A B C D

I. M24 II. M20 III. M16 IV. M12 V. M10

10. Wyjaśnij oznaczenieśruby w przekroju:

M 16 -4. 6- B
............................................................................................................

11. Połączenie nitowane to połączenie łącznikowe za pomocą...................., które składają się z
trzpienia i łba. Podczas zakuwania nita tworzy się z drugiej strony łeb zwany......................

Pytania z poziomu rozszerzającego (0 lub 1 pkt.):

12. Oznacz na rysunku spoinę czołową montażową o grubości 6mm i długości 20mm:

13. Dośruby klasy 4.8 należy dobrać nakrętkę klasy ...............
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14..Korzystając z podanej tabelki podaj wymagania dotyczące wymiarowania połączenia
zakładkowego kategorii B:

Kategoria połączenia A B C D E F
Kierunek obciążenia Prostopadły do osi łączników Równoległy do osi łączników

Zakładkowe DoczołoweRodzaj połączenia
Zwykłe Pasowane Sprężane (cierne) Sprężane lub niesprężane Sprężane

I I II I I I II IStany graniczne
I-nośności

II-użytkowania Ścięcie lub docisk Poślizg styku Zerwanieśrub Rozwarcie styku

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
15. Luz w otworach naśruby, przyjmuje się:

A. ∆=1mm, gdyśrednicaśruby d≤ 10mm
B. ∆=3mm, gdyśrednicaśruby d > 27mm,
C. ∆=2mm, gdyśrednicaśruby 16≤ d ≤ 27mm,
D. ∆=1mm, gdyśrednicaśruby d≤ 14mm

16. Przyporządkuj odmianę jakości śrub do zastosowania w konkretnych połączeniach:
I. A 1. Połączenieścinane
II. B 2. Połączenia elementów drugorzędnych
III. C 3. Połączenie zakładkowe

4. Połączenie pasowane.
17. Przyporządkuj podanym rysunkom odpowiednie nazwy:
A. B.

C. D.

1. Nit z łbem kulistym i zakuwką płaską
2. Nit z łbem kulistym i zakuwką kulistą
3. Nit z łbem płaskim zamykanym podczas montażu
4. Nit z łbem płaskim i zakuwką płaską
5. Nit z łbem płaskim i zakuwką kulistą

Pytania z poziomu dopełniającego(0 lub 1 pkt.):
18. Wyjaśnij w jaki sposób obciążone jest połączenie spoiną czołową dwóch blach, które
sprawdza się za pomocą wzoru: σ=N/a•Lsp ≤ α•fd
..............................................................................................................................................
19. Oceń czy połączenie na spoiny czołowe zostało optymalnie skonstruowane, mając podany
wynik: σ=115 MPa < α • fd = 259 MPa
..............................................................................................................................................
20. Na nośność spoiny pachwinowej wpływają następujące parametry:

A. Długość spoiny
B. Wartość obciążenia P
C. Grubość spoiny
D. Rodzaj materiału.
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TEST PISEMNY Z POŁ ĄCZEŃ KONSTRUKCJI STALOWYCH B
Test składa się z 20 pytań o rosnącej skali trudności, dlatego najlepiej rozwiązywać je

po kolei. Test został podzielony na pytania z poziomu podstawowego, rozszerzającego oraz
dopełniającego. Każdy z poziomów zawiera pytania-luki i krótkiej odpowiedzi- na które nale-
ży odpowiedzieć słowem, wyrażeniem, bądź kilkoma słowami, pytania na dobieranie, – w któ-
rych należy przyporządkować nazwy, rysunki, wyrażenia z jednej kolumny do odpowiedniej
pozycji w drugiej kolumnie (np. 1-B, 2-A, 3-C, 4-D) oraz pytania wyboru wielokrotnego, wy-
magające wybraniawszystkich poprawnych odpowiedzi spośród kilku podanych, zakreślając
je kółkiem. Odpowiedzi należy udzielać na karcie odpowiedzi, Jeżeli omyłkowo zaznaczysz
kółkiem niewłaściwą odpowiedź, musisz ją przekreślić krzyżykiem. Pomyłkę w postaci słów i
wyrażeń przekreśl, a poprawną odpowiedź napisz nad przekreśloną. Być może nie potrafisz
odpowiedzieć na niektóre pytania. Nie trać na nie czasu. Opuść je i przejdź do następnych.
Jeżeli zostanie Ci trochę czasu, możesz wrócić do poprzednio opuszczonych pytań. Możesz
odpowiedzieć na pytania nawet wtedy, gdy brak Ci pewności, co do prawidłowej odpowiedzi.
Staraj się jednak nie zgadywać na ślepo.Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 pkt.
Najpierw wpisz na karcie odpowiedzi imię i nazwisko oraz numer z dziennika.

Powodzenia!
Pytania z poziomu podstawowego (0 lub 1 pkt.):
1. Połączenieśrubowe to:

E. Połączenie rozbieralne
F. Połączenie polegające na wykonaniu otworów, włożeniu łączników oraz wykonaniu

drugiego łba, zwanego zakuwką
G. Połączenie łącznikowe
H. Połączenie wykorzystujące procesy cieplne powodujące stopienie brzegów łączonych

elementów
2. Dopasuj nazwy do rysunków:
A. B.

C. D.

6. Połączenie nakładkowe
7. Połączenie zakładkowe
8. Połączenie doczołowe
9. Połączenie kotwowe
10. Połączenie dociskowe

3. Dobierz oznaczeniaśrub na rysunkach rzutowych do podanejśrednicy:
A B C D

I. M24 II. M20 III. M16 IV. M12 V. M10
4. Wyjaśnij oznaczenieśruby w przekroju:

M 16 -4. 6- B
............................................................................................................
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5. Ze względu na kształt przekroju poprzecznego, właściwości konstrukcyjne i charakter
pracy wyróżniamy spoiny....................... i .........................
6. Grubość spoiny czołowej spajającej dwie blachy jak na rysunku, powinna wynosić..............

7. Określ długość spoiny czołowej wykonanej bez użycia płytek wybiegających:

Lsp=........

8. Oblicz i podaj jednostkę (w układzie SI) naprężenia w spoinie czołowej mając dane:
N=100kN, a=1cm, Lsp=20cm ..........................
9. Połączenie nitowane to połączenie łącznikowe za pomocą...................., które składają się z
trzpienia i łba. Podczas zakuwania nita tworzy się z drugiej strony łeb zwany......................
10. Współczynniki wytrzymałości spoiny pachwinowej łączącej blachy ze stali o Re=345 MPa
wynoszą: α =......... ,α =......... .

Współczynniki wytrzymałości obliczeniowej spoin (wg PN-90/B-03200)
Współczynnik wytrzymałości spoin*Rodzaj spoin Stan naprężenia w rozpatrywanej części

lub Re stali, MPa α α

Spoiny
pachwinowe

Re≤255
255<Re≤355
355<Re≤460

0,9
0,8
0,7

0,8
0,7
0,6

*
Podane wartości współczynników należy zmniejszyć o:

10%-w odniesieniu do spoin montażowych (wykonywanych na budowie)
20%-w odniesieniu do spoin pułapowych
30%-gdy stosuje się jednocześnie spoiny montażowe i pułapowe

11. Długość spoin pachwinowych przyjmuje się równą sumie całkowitej długości spoin w
złączu l=∑l i jeśli poszczególne odcinki li spełniają warunki:

D. 10 a≤ l i ≤100 a
E. li ≥ 50mm
F. 20 a≤ l i ≤ 100 a
G. li ≥ 40mm

Pytania z poziomu rozszerzającego (0 lub 1 pkt.):
12. Dośruby klasy 4.8 należy dobrać nakrętkę klasy ...............
13. Korzystając z podanej tabelki podaj wymagania dotyczące wymiarowania połączenia
zakładkowego kategorii B:

Kategoria połączenia A B C D E F
Kierunek obciążenia Prostopadły do osi łączników Równoległy do osi łączników

Zakładkowe DoczołoweRodzaj połączenia
Zwykłe pasowane Sprężane (cierne) Sprężane i niesprężane Sprężane

I I II I I I II IStany graniczne
I-nośności

II-użytkowania Ścięcie lub docisk Poślizg styku Zerwanieśrub Rozwarcie styku

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

t t

L
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14. Oznacz na rysunku spoinę czołową montażową o grubości 6mm i długości 20mm:

15. Przyporządkuj odmianę jakości śrub do zastosowania w konkretnych połączeniach:
I. A 1. Połączenie zakładkowe
II. B 2. Połączenia elementów drugorzędnych
III. C 3. Połączenia pasowane

4. Połączenieścinane
16. Luz w otworach naśruby, przyjmuje się:

A. ∆=3mm, gdyśrednicaśruby d > 27mm,
B. ∆=1mm, gdyśrednicaśruby d≤ 10mm,
C.∆=2mm, gdyśrednicaśruby 16≤ d ≤ 27mm,
D. ∆=1mm, gdyśrednicaśruby d≤ 14mm.

17. Przyporządkuj podanym rysunkom odpowiednie nazwy:
A. B.

C. D.

1. Nit z łbem kulistym i zakuwką płaską
3. Nit z łbem płaskim i zakuwką płaską
4. Nit z łbem płaskim i zakuwką kulistą
5. Nit z łbem kulistym i zakuwką kulistym
6. Nit z łbem płaskim zamykanym podczas montażu

Pytania z poziomu dopełniającego (0 lub 1 pkt.):
18. Na nośność spoiny pachwinowej wpływają następujące parametry:

D. Grubość spoiny
E. Rodzaj materiału
F. Długość spoiny
G. Wartość obciążenia P

19. Wyjaśnij w jaki sposób obciążone jest połączenie spoiną czołową dwóch blach, które
sprawdza się za pomocą wzoru: σ=N/a•Lsp ≤α•fd
..............................................................................................................................................
20. Oceń czy połączenie na spoiny czołowe zostało optymalnie skonstruowane, mając podany
wynik: σ=115 MPa < α • fd = 259 MPa
..............................................................................................................................................



15

INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA

WERSJA A

1. czołowe i pachwinowe
2. t
3. Lsp=L−2t
4. 50 MPa
5. α =0,8 α =0,7
6. B, C
7. A, C
8. A-2, B-5, C-4, D-1
9. A-IV, B-III, C-II, D-I

10. M16-średnica trzpieniaśruby, 4.6-klasaśruby, B-średnio dokładna jakość wykonania
11. nitów, zakuwką
12. 6 V 20
13. 4
14. połączenie sprężane, I stan graniczny-ścięcie lub docisk, II stan graniczny-poślizg

styku
15. B, C, D
16. I-4, II-3, III-2
17. A-2, B-4, C-1, D-5
18. połączenie rozciągane
19. nieoptymalnie, bo nieekonomicznie
20. A, C, D

WERSJA B

1. A, C
2. A-4, B-2, C-1, D-3
3. A-IV, B-III, C-II, D-I
4. M16-średnica trzpieniaśruby, 4.6-klasaśruby, B-średnio dokładna jakość wykonania
5. czołowe i pachwinowe
6. t
7. Lsp=L−2t
8. 50 MPa
9. nitów, zakuwką

10. α =0,8 α =0,7
11. A, D
12. 4
13. połączenie sprężane, I stan graniczny-ścięcie lub docisk, II stan graniczny-poślizg

styku
14. 6 V 20
15. I-3, B-1, C-2
16. A, C, D
17. A-4, B-2, C-1, D-3
18. A, B, C
19. połączenie rozciągane
20. nieoptymalnie, bo nieekonomicznie
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KRYTERIA OCENIANIA

Przy podziale pytań w teście na trzy poziomy: podstawowy, rozszerzający i dopełniający
oraz przyjętej normie ilościowej 75%, wymagania na poszczególne oceny szkolne są

następujące:

-dopuszczający – co najmniej 50% poprawnych (pełnych) odpowiedzi z poziomu
podstawowego, co odpowiada 6 zadaniom;

-dostateczny- co najmniej 75% poprawnych (pełnych) odpowiedzi z poziomu
podstawowego, co odpowiada 8 zadaniom;

-dobry - co najmniej 75% poprawnych (pełnych) odpowiedzi z poziomu
podstawowego i 75% poprawnych odpowiedzi z poziomu
rozszerzającego, co odpowiada 8 zadaniom z poziomu podstawowego i
5 zadaniom z poziomu rozszerzającego;

-bardzo dobry - co najmniej 75% poprawnych (pełnych) odpowiedzi z poziomu
podstawowego, 75% poprawnych odpowiedzi z poziomu
rozszerzającego oraz 75% poprawnych odpowiedzi z poziomu
dopełniającego, co odpowiada 8 zadaniom z poziomu podstawowego, 5
zadaniom z poziomu rozszerzającego i 2 zadaniom z poziomu
dopełniającego.
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KARTA ODPOWIEDZI

Połączenia w konstrukcjach stalowych-WersjaA

...............................................................................................................
Imię i Nazwisko

P......... R......... D......... suma......... ocena..................

1. ...................................................................................................
2. ...................................................................................................
3. Lsp=............................................................................................
4. ...................................................................................................
5. ...................................................................................................
6. A B C D
7. A B C D
8. A-......... B-......... C-......... D-.........
9. A-......... B-......... C-......... D-.........

10. ...................................................................................................
...................................................................................................

11. ...................................................................................................
12. ...................................................................................................
13. ...................................................................................................
14. ...................................................................................................

...................................................................................................
15. A B C D
16. I-......... II-.........III-.........
17. A-...... B-...... C-...... D-......
18. ...................................................................................................
19. ...................................................................................................
20. A B C D

KARTA ODPOWIEDZI

Połączenia w konstrukcjach stalowych-WersjaB

...............................................................................................................
Imię i Nazwisko

P......... R......... D......... suma......... ocena..................

1. A B C D
2. A-......... B-......... C-......... D-.........
3. A-......... B-......... C-......... D-.........
4. .....................................................................................................

.....................................................................................................
5. .....................................................................................................
6. .....................................................................................................
7. Lsp=..............................................................................................
8. .....................................................................................................
9. .....................................................................................................

10. .....................................................................................................
11. A B C D
12. .....................................................................................................
13. .....................................................................................................

.....................................................................................................
14. .....................................................................................................
15. I-......... II-......... III-.........
16. A B C D
17. A-........ B-......... C-......... D-.........
18. A B C D
19. .....................................................................................................
20. .....................................................................................................


