
Witam chciałbym przypomnieć jeżeli ktoś ma zaległości w tematach lub oceny niedostateczne 

proszę cały czas powtarzać materiał, jak wrócimy do szkoły będzie możliwość poprawy. 

 

WSZYSTKIE PRACE ZADANE DO WYKONANIA PROSZĘ PRZYSŁAĆ DO 26.04.2020 

NA ADRES  autoszkolaautor@o2.pl  PRACE BĘDĄ OCENIANE. 

 

 

PROWADZENIE OBSŁUGI I KONSERWACJI MECHATRONICZNYCH  

SYSTEMÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

 

TEMAT: POŁĄCZENIE  RÓWNOLEGŁE . 

 

PROSZĘ WYKONAĆ NOTATKĘ ,KTÓRĄ NALEŻY WPISAĆ DO ZESZYTU 
PROSZĘ ZROBIĆ ZDJĘCIE LUB SKAN I PRZESŁAĆ NA ADRES autoszkolaautor@o2.pl 
PLIK NALEŻY OPISAĆ IMIENIEM I NAZWISKIEM ORAZ KLASĄ. 
 

 DIAGNOZOWANIE STANU TECHNICZNEGO MECHATRONICZNYCH 

SYSTEMÓW POJAZDÓW  SAMOCHODOWYCH   

 

 

 

TEMAT BIEŻĄCY:Technika wykonywania pomiaru układu 

 korbowo-tłokowego: 
 

PROSZĘ O PRZEPISANIE NOTATKI DO ZESZYTU 

a) całkowicie   otworzyć   przepustnicę   w   celu   uzyskania   lepszego   napełnienia 
cylindrów. Można skorzystać z pomocy drugiej osoby, która wciśnie do oporu pedał 
przyspieszenia, lub wykonać tę czynność za pomocą specjalnej blokady. 

 b)  przygotować przyrząd do pomiaru. Najczęściej używa się sterowanego próbnika 
ciśnienia sprężania dobranego odpowiednio do typu silnika (z zapłonem iskrowym 
lub z zapłonem samoczynnym). Należy dobrać i wkręcić do przyrządu odpowiednio   
zakończony   typ   końcówki   pomiarowej   (sztywna   lub   giętka), następnie   założyć   
tarczkę,   na   której   będzie   notowane   ciśnienie   sprężania poszczególnych   
cylindrów,   nacisnąć   iglicę   zaworka   odpowietrzającego,   która znajduje   się  w   
końcówce   przyrządu.   Podłączyć   przyrząd   do   układu   zasilania pojazdu zgodnie z 
instrukcją obsługi. 

c) końcówkę próbnika wcisnąć w otwór świecy zapłonowej lub wkręcić w otwór 
wtryskiwacza.   Zwracać   należy   szczególną   uwagę   na   zachowanie   szczelności 
połączenia, gdyż słyszalne przedmuchy  świadczą o nieszczelności, a zarazem 
wpływają na nieprawidłowy wynik pomiaru. 

d) za pomocą spustu włączyć rozruszniki i utrzymywać włączony rozrusznik tak długo, 
aż wskazówka próbnika nie przestanie się przesuwać. Podczas pomiaru wał korbowy 
silnika powinien obracać się z prędkością około 100 obr/min 
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e) po wyłączeniu rozrusznika należy zdemontować końcówkę próbnika z badanego 
cylindra, odpowietrzyć za pomocą iglicy przyrząd, przesunąć tarczkę próbnika na 
kolejną pozycję,    zamontować końcówkę na  kolejnym cylindrze, zamontować 
końcówkę próbnika na kolejnym cylindrze. 

f) Przeprowadzić pomiar jak poprzednio. Na wszystkich cylindrach. 
 
 

WYKONANIE NAPRAW MECHATRONICZNYCH UKŁADÓW I SYSTEMÓW 

POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH       

 

 

TEMAT: WŁAŚCIWOŚCI NAPĘDÓW HYDROSTATYCZNYCH 

PROSZĘ O PRZEPISANIE NOTATKI DO ZESZYTU 

 


