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

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

 

UWAGA 

WSZYSTKIE PRACE ZADANE DO WYKONANIA PROSZĘ PRZYSŁAĆ DO 22.05.2020 

NA NOWY ADRES 

 
 grabowski.rafal@zsp4pt.onmicrosoft.com 

 

 

  PRACE BĘDĄ OCENIANE. 

 

 

 

 PRZYPOMINAM PLIK WYSŁANY NA ADRES JAK POWYŻEJ POWINIEN BYĆ 

PODPISANY IMIENIEM I NAZWISKIEM ORAZ KLASĄ 

 
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, ŻE PLIKI TEŻ SĄ DOSTĘPNE NA PLATFORMIE 

MICROSOFT W ODPOWIEDNICH ZESPOŁACH 

PROWADZENIE OBSŁUGI I KONSERWACJI MECHATRONICZNYCH  

SYSTEMÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
 

DWA TEMATY ZA 11.05  i  18.05 

 

TEMAT: POŁĄCZENIE  SZEREGOWE- KONDENSATOR . 

 TEMAT  :POŁĄCZENIA  SZEREGOWE -DIODA 

PROSZĘ O PRZERYSOWANIE RYSUNKU 

WSZELKIE TESTY PRAKTYCZNE WYKONAMY PO POWROCIE DO SZKOŁY 
http://robotykadlapoczatkujacych.pl/lekcja-5-kondensator/ 
 
 
 

 

DIAGNOZOWANIE STANU TECHNICZNEGO MECHATRONICZNYCH 

SYSTEMÓW POJAZDÓW  SAMOCHODOWYCH   

mailto:grabowski.rafal@zsp4pt.onmicrosoft.com
http://robotykadlapoczatkujacych.pl/lekcja-5-kondensator/


 

 

 

TEMAT: USTALENIE NIESZCZELNOŚCI UKŁADU 

 
PROSZĘ O PRZEPISANIE NOTATKI DO ZESZYTU 

Metoda nieszczelności polega , że do cylindrów na których stwierdzono zbyt niskie ciśnienie należy wstrzyknąć 
niewielką ilość oleju silnikowego (około 10 cm3 ). Następnie należy przysłonić otwór, którym wlaliśmy olej (otwór 
świecy zapłonowej lub wtryskiwacza) i wykonać kilka obrotów wałem korbowym silnika. Ma to na celu rozprowadzenie 
oleju po wnętrzu   cylindra.   Następnie   należy   ponownie   zmierzyć   ciśnienie   sprężania   dla   danego cylindra.   
Jeżeli wynik takiego pomiaru zbliży się do wartości nominalnej to uzyskujemy 11-12. informację, iż nieszczelność 
występuje w obrębie pierścieni tłokowych, tłoka i cylindra. Jeżeli   natomiast   wartość   ciśnienia   nie   ulegnie   
zmianie,   w   porównaniu   do   pierwszego pomiaru, wówczas mamy do czynienia z nieszczelnościami w obrębie 
zaworów i ich gniazd. 

W przypadku, gdy zaobserwujemy nieznaczny wzrost ciśnienia, wówczas diagnozujemy nieszczelności   zaworów   i   
pierścieni   tłokowych.   Również   taki   sam   objaw   nieznacznej poprawy ciśnienia sprężania daje uszkodzona 
uszczelka pod głowicą. Należy również przeprowadzić pomiar szczelności cylindrów, co pozwoli nam ustalić stan   
techniczny   elementów   silnika,   zanim   rozpoczniemy   weryfikację   poszczególnych elementów silnika 

Pomiary mikrometryczne cylindra są bardzo istotne, bowiem ich wyniki decydują o zakwalifikowaniu cylindra do 
naprawy. Średnicę cylindra mierzy się używając czujnika do otworów tzw. Średnicówki 

 

WYKONANIE NAPRAW MECHATRONICZNYCH UKŁADÓW I SYSTEMÓW 

POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

      

TEMAT: POŁĄCZENIA  W BUDOWIE MASZYN 

PROSZĘ O NAPISANIE  DO ZESZYTU NOTATKI 

OPIS POŁĄCZEŃ ROZŁĄCZNYCH 

 

file:///C:/Users/NEW/AppData/Local/Temp/czescimaszyn.pdf   

../../../../../AppData/Local/Temp/czescimaszyn.pdf

