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CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO    KRAKÓW

Scenariusz zajęć praktycznych prowadzonych w pracowni pomiarów

Temat zajęć: Pomiary różnych części maszyn
Blok tematyczny: Pomiary warsztatowe i trasowanie
Symbol pracowni: KJ
Klasa: 1As  ZSZ zawód: mechanik pojazdów samochodowych
Nr programu nauczania: 3803 /MPiH/ 97.06.09
Czas zajęć: 4 godz.
Metoda: ćwiczenia przeprowadzone indywidualnie metodą przewodniego tekstu.

Cele kształcenia:
W wyniku realizacji zajęć uczeń powinien umieć:

� zebrać i dokonać analizy niezbędnych informacji do wykonania zadania,
� czytać rysunek wykonawczy,
� korzystać z tablic, układu tolerancji, poradników i in.,
� dobrać narzędzia pomiarowe w zależności od wymaganej dokładności

pomiarów, kształtów i wielkości mierzonych części,
� prawidłowo dokonać pomiarów elementu przedstawionego na rysunku

wykonawczym za pomocą podstawowych narzędzi pomiarowych,
� interpretować wyniki pomiarów celem ustalenia zgodności wymiarów

z wymaganiami przedstawionymi na rysunku.

Celem zajęć jest kształtowanie następujących umiejętności kluczowych:
� umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
� rozwiązywania problemów w sposób twórczy,
� umiejętność samooceny własnej pracy,
� umiejętność współdziałania w zespole,
� wyszukiwanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł.

INSTRUKCJA dla ucznia

Na pewno poradzisz sobie z wykonaniem tego zadania. Zapoznaj się dokładnie
z tematem ćwiczenia i rysunkiem wykonawczym przedmiotu. Zwróć uwagę na czas
przeznaczony na jego wykonanie.
Pamiętaj, że będziesz oceniany za umiejętność organizacji stanowiska pracy,
prawidłowość doboru i posługiwania się narzędziami pomiarowymi, staranność
dokonywania pomiarów, umiejętność wyszukiwania i wykorzystania niezbędnych
informacji (literatura, tablice), samodzielność wykonania zadania.
Czytaj uważnie wszystkie polecenia i uwagi skierowane do Ciebie w przedstawionym
tekście. Szczególnie uważnie przeczytaj  i udziel ustnych odpowiedzi na pytania
prowadzące zawarte w sześciu fazach tekstu przewodniego. Pytania te lub zagadnienia
do przemyślenia poprowadzą Cię do   prawidłowego wykonania ćwiczenia. Postępuj
zgodnie z moimi sugestiami starając się wykonać ćwiczenie całkowicie samodzielnie.

                                                   Powodzenia!
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Temat ćwiczenia:
Dokonaj pomiarów piasty sprzęgła i ustal zgodność wymiarów
z rysunkiem wykonawczym.
(czas wykonania 3,5 godz.)
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Faza 1 -  INFORMACJE

Zanim przystąpisz do zaplanowania i wykonania ćwiczenia odpowiedz sobie
na poniższe pytania. Pytania te pozwolą Ci przygotować się do dalszego
działania.

1. Do czego służy rysunek wykonawczy i jakie przedstawia informacje?
2. Do czego służy przedstawiony na rysunku wykonawczym element i z jakiego

materiału został wykonany?
3. Na czym polega mierzenie i sprawdzanie?
4. Jaka jest różnica między wzorcami miar a przyrządami pomiarowymi?
5. Jakie znasz narzędzia pomiarowe do pomiarów długości i kąta?
6. Jakie są metody pomiarowe?
7. Jakie mogą być przyczyny powstawania błędów pomiarów?
8. Od czego zależy dobór narzędzi pomiarowych?
9. Jaki wpływ ma organizacja stanowiska pracy i właściwa technika pomiarów

na prawidłowość wykonania zadań pomiarowych?
10. Jakich informacji zawartych w tablicach będziesz potrzebował do

zaplanowania wykonania zadania?

Faza 2 -  PLANOWANIE

Wiesz już wiele na temat wykonywanego ćwiczenia, zaplanuj zatem
działania, które pozwolą Ci prawidłowo wykonać zadanie.

1. Czym będziesz się kierował przy doborze narzędzi pomiarowych?
2. Jakie dodatkowe pomoce pomiarowe będą Ci potrzebne do wykonania

pomiarów?
3. Z jakich tablic, poradników będziesz korzystał w czasie wykonywania

ćwiczenia?
4. W jakiej kolejności będziesz przeprowadzał pomiary?

PRZEDSTAW zaproponowany przez siebie przebieg ćwiczenia.
Przygotuj zestawienie narzędzi pomiarowych, których będziesz  potrzebował. Podaj
ich rodzaj, dokładność pomiarową i zakres pomiarowy. Zapisz potrzebne pomoce
pomiarowe, tablice.
ZAPROPONUJ sposób zestawienia wyników pomiarów i oceny ich zgodności z
rysunkiem wykonawczym zgodnie z przyjętą przez ciebie kolejnością dokonania
pomiarów (tabelę).

 Faza 3 -  USTALENIA

Zaplanowałeś wykonanie ćwiczenia. Musimy przedyskutować Twoją
propozycję i ustalić warunki końcowe.

1. Przedstawisz swoje dotychczasowe działania.
2. Może masz jakieś wątpliwości, które należy rozstrzygnąć?
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3. Dowiesz się, czy wszystko co zaplanowałeś  można zrealizować w warunkach
naszej pracowni.

4. Zweryfikujesz swoją dotychczasową pracę i podejmiesz decyzje
o ewentualnych zmianach w dalszym działaniu.

Faza 4 -  WYKONANIE

Zwróć uwagę na prawidłowość dokonywanych pomiarów
i niebezpieczeństwo powstawania błędów pomiarów. Dbaj o prawidłowy
zapis wyników pomiarów w przygotowanej tabeli.  A zatem:

1. Na stanowisku pomiarowym nie powinny znajdować się zbędne przedmioty.
2. Dbaj o czystość mierzonych przedmiotów i narzędzi pomiarowych
3. Sprawdź czy narzędzia pomiarowe, którymi się posługujesz są we właściwym

stanie technicznym i odpowiednio wyregulowane.
4. Pamiętaj o prawidłowym przyleganiu powierzchni pomiarowych narzędzi

pomiarowych do powierzchni mierzonego przedmiotu.
5. Dokładnie odczytuj wskazania narzędzi pomiarowych, unikaj błędów paralaksy.
6. Dla sprawdzenia prawidłowości uzyskanego wyniku, powtórz pomiar.
7. Przy dokonywaniu pomiarów różnicowych zwróć uwagę na znak (+, -) wartości

wskazywanej różnicy między wymiarem wzorca a wymiarem mierzonego
przedmiotu.

8. Uwaga na błędy jakie możesz popełnić przy prostych działaniach dodawania
i odejmowania.

9. Nieprawidłowy zapis wartości dokonanych pomiarów w tabeli pomiarów  może
zniweczyć efekty Twojej pracy.

10. Tak samo ważne jak prawidłowe dokonanie pomiarów jest określenie ich
zgodności z wymaganiami podanymi na rysunku. Określ zgodność wymiarów
z rysunkiem właściwie interpretując tolerancje wymiarowe.

Faza 5 -  SPRAWDZANIE

1. Porównaj dostarczony arkusz zgodno ści wymiarów tarczy z wymaganiami
rysunku  wykonawczego  z uzyskanymi przez Ciebie wynikami pomiarów
(zamieszczonymi w tabeli pomiarów i ich zgodności z rysunkiem).

2. Zakreśl w tabeli pomiarów błędy jakie popełniłe ś.

Faza 6 – ANALIZA

Zastanów się czy wykonałeś zadanie najlepiej jak to było możliwe?
Przeanalizuj cały przebieg ćwiczenia i przedstaw swoje wnioski.

1. Czy udało Ci się wykonać ćwiczenie bezbłędnie?
2. Jakich błędów przy wykonywaniu ćwiczenia mogłeś uniknąć? Z czego one

wynikały?
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3. Czy prawidłowo zaplanowałeś przebieg wykonania ćwiczenia?
4. Jakich wiadomości i umiejętności zabrakło Ci w trakcie planowania i wykonania

ćwiczenia?
5. Co przeszkadzało Ci w wykonaniu ćwiczenia, a co ułatwiało jego wykonanie?
6. Czy można było to ćwiczenie wykonać sprawniej i bardziej dokładnie?
7. Co byś zrobił inaczej gdybyś wykonywał to ćwiczenie jeszcze raz?

załącznik
Przykładowy arkusz zgodności wymiarów tarczy z wymaganiami rysunku
wykonawczego, który otrzymuje uczeń realizujący fazę 5 - Sprawdzanie

Karta zgodno ści wymiarów tarczy sprz ęgła  Nr 1
z rysunkiem wykonawczym

Wymiar
Zgodno ść

z rysunkiem
(T - tak, N - Nie)

Ø35-0,04 N
Ø17H7 T
Ø23 N
Ø42+0,2 N
Ø84 T
Ø62+0,1 T
Ø8,5 T
450±10’ T
14 N
16 N
47 T
3 T
4 T
3,17Js9 N
18,6+0,1 T
0,5-450 T
1-450 T
2-450 N
5-450 N
R2 T
R5 N


