
Dział : spawalnia 1TME P gr 2 

Forma zaliczenia: 

1. Zapoznanie się z tematem wykorzystując przesyłane treści  

2. Przesyłanie zadań domowych  na mojego maila jsuszek@ckz.swidnica.pl  

które będą oceniane. 

3. Na podstawie ocen z zadań zostanie wystawiona ocena z działu. 

 

Sposób wysyłania wiadomości  

w temacie proszę wpisać  :  1TME P gr 2 Imię i Nazwisko i data zajęć 

Np.: :  1TME P gr 2 Jan Kowalski 31.03.2020 

Zajęcia 31.03.2020. Temat: Spawanie w pozycji podolnej - MAG. 

Proszę przeczytać artykuł 

 https://spawalnicy.pl/edukacja/59-charakterystyka-spawania-metoda-mig-mag 

http://www.skladbaildon.pl/PDF-2012/1-pridavne-svarovaci-materialy/B4/B4_pozycje_spawania.pdf 

http://www.spawacz.pl/info/13/pozycja-uchwytu-i-ukladanie-spoin.html 

film  https://www.youtube.com/channel/UCnpYnnWEjd2WFJuKCIw_zyQ 

Zadanie sprawdzające:  

Wymień parametry które mają wpływ na jakość spawania.  

zadanie proszę przesłać do 07.04.2020   

 

Zajęcia 07.04.2020. Temat: Spawanie w pozycji nabocznej – MAG. 

Proszę przeczytać artykuł 

https://allweld.pl/spawanie-aluminium-blog 

 

link do filmu: 

https://www.bing.com/videos/search?q=mig+spawanie&&view=detail&mid=D7716BB7EBA

80EEAFD5DD7716BB7EBA80EEAFD5D&rvsmid=08168ABC84B129CD091508168ABC84B129C

D0915&FORM=VDRVRV 

 

Zadanie sprawdzające:  

Opisz problemy występujące w trakcie spawania aluminium. 

zadanie proszę przesłać do 21.04.2020   
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Zajęcia 21.04.2020. Temat: Spawanie w pozycji naściennej- MAG. 

Proszę przeczytać artykuł 

https://allweld.pl/spawanie-stali-nierdzewnej 

Zadanie proszę wykonać ręcznie na kartce potem zrobić zdjęcie i przesłać na maila. 

Zadanie sprawdzające: Wymień podstawowe parametry, które charakteryzują spawanie 

stali nierdzewnej metodą MIG 

zadanie proszę przesłać do 28.04.2020   

 

Zajęcia 28.04.2020. Temat: Spawanie elektrodą otuloną. 

Proszę przeczytać artykuł 

https://www.icd.pl/poradnik/post/spawanie_mma 

film https://www.youtube.com/watch?v=siwAkGNxjU4 

Zadanie proszę wykonać ręcznie na kartce potem zrobić zdjęcie i przesłać na maila. 

Zadanie sprawdzające: Określ różnicę pomiędzy metodą spawania  MMA a MAG 

zadanie proszę przesłać do 05.05.2020   

 

Zajęcia. 05.05.2020.  Temat: Spawanie elektrodą otuloną. 

Proszę obejrzeć film i przeczytać jego opis. 

film  https://www.youtube.com/channel/UCnpYnnWEjd2WFJuKCIw_zyQ 

Zadanie proszę wykonać ręcznie na kartce potem zrobić zdjęcie i przesłać na maila. 

Zadanie sprawdzające: Dlaczego nie należy spawać elektrodą rutylową techniką  „z góry na 

dół”  materiałów grubszych niż 5 mm 

Zadanie proszę przesłać do 12.05.2020 na adres jsuszek@ckz.swidnica.pl 

 

Zajęcia.12.05.2020. Temat: Spawanie z dołu do góry. 

Proszę obejrzeć film i przeczytać jego opis. 

film  https://www.youtube.com/channel/UCnpYnnWEjd2WFJuKCIw_zyQ 

Zadanie proszę wykonać ręcznie na kartce potem zrobić zdjęcie i przesłać na maila. 

Zadanie sprawdzające: Co może deformować materiał w czasie spawania ( odpowiedź w filmie) 

zadanie proszę przesłać do 19.05.2020   jsuszek@ckz.swidnica.pl 
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