
Dział : spawalnia 2 OOS  gr 1 

Forma zaliczenia działu spawalnia : 

Forma zaliczenia działu spawalnia : 

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  2 OOS  gr 1Imię i Nazwisko i data zajęć 

Np.: 2OOS gr1 Jan Kowalski 27.03.2020 

 

Zajęcia 27.03.2020. Temat: 1.Zgrzewanie punktowe. 

Proszę przeczytać artykuł 

http://www.e-spawalnik.pl/?zgrzewanie-punktowe,64 

film  https://www.youtube.com/watch?v=WroowIP-9I4 

Zadanie sprawdzające:  

Opisz proces zgrzewania  oraz parametry które mają wpływ na jakość połączenia. 

zadanie proszę przesłać do 03.04.2020   

 

Zajęcia 03.04.2020. Temat: 2.Zgrzewanie punktowe. 

Proszę przeczytać artykuł 

https://spawalnictwo.blogspot.com/2010/09/zgrzewanie.html 

https://www.youtube.com/watch?v=oEZaX5oQf7c 

 

Zadanie sprawdzające:  

Jakie rozróżniamy zasadnicze rodzaje zgrzewania? 

zadanie proszę przesłać do 08.04.2020   
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Zajęcia 24.04.2020. Temat: Lutowanie: propan- butan. 

Proszę przeczytać artykuł 

 https://instalacjezmiedzi.pl/instalacje-i-projektowanie/glowne-techniki-laczenia/lutowanie-

miekkie 

film  https://www.youtube.com/watch?v=sqARsWD17kU&feature=emb_rel_end 

Zadanie sprawdzające:  

Napisz własnoręcznie długopisem na kartce i wykonaj zdjęcie -Wymień czynności jakie trzeba 

wykonać by połączyć rurę z kształtką miedzianą techniką lutowania na miękko oraz podaj 

zakres temperatury palnika. 

zadanie proszę przesłać do 30.04.2020  jsuszek@ckz.swidnica.pl 

 

Zajęcia 08.05.2020. Temat:  Lutowanie: propan- butan. 

Proszę przeczytać artykuły 

 https://instalacjezmiedzi.pl/instalacje-i-projektowanie/glowne-techniki-laczenia/lutowanie-twarde 

https://spawalnicy.pl/edukacja/128-lutowanie-twarde-i-miekkie-metali 

film https://www.youtube.com/watch?v=3mMCsbrdwQ0 

https://www.youtube.com/watch?v=pGMAY65tA9c 

Zadanie sprawdzające:  

Napisz własnoręcznie długopisem na kartce i wykonaj zdjęcie - Wymień różnice pomiędzy 

lutowaniem miedzi na miękko a lutowaniem na twardo oraz podaj zakres temperatury palnika 

podczas lutowania na twardo. 

 zadanie proszę przesłać do 15.05.2020  jsuszek@ckz.swidnica.pl 

 

Zajęcia. 15.05.2020.  Temat: Wykonanie bryły przestrzennej. 

Zaliczenie tego tematu:  

Na zajęciach praktycznych każdy z Was wykonał by z metalu (spawając różne metalowe 

elementy) bryłę przestrzenną np. samochód,  wieżę lub coś innego. 

Proszę narysować własnoręcznie bryłę przestrzenną  (lub wykonaj rysunek prostszą techniką) 

i na niej za pomocą strzałek należy wskazać jaka była by w tym miejscu pozycja spawania. 
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http://spawhandl.blogspot.com/2015/11/pozycje-spawania.html 

 

przykładowe wykonanie      > 

zadanie jako pdf lub zdjęcie proszę przesłać 

do 22.05.2020 
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