


„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 

 
 
 
 
 

MINISTERSTWO EDUKACJI 
 NARODOWEJ 

 
 
 
 
 
 
 
Andrzej Żelasko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonywanie obróbki ręcznej  
724[01].O2.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poradnik dla ucznia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wydawca           
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy 
Radom 2007 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 1 

Recenzenci: 
mgr inż. Grażyna Adamiec 
mgr inż. Urszula Kaczorkiewicz 
 
 
Opracowanie redakcyjne: 
mgr inż. Barbara Kapruziak 
 
 
 
Konsultacja: 
mgr inż. Ryszard Dolata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 724[01].O2.03 
„Wykonywanie obróbki ręcznej”, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu 
elektryk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydawca 
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 2 

SPIS TREŚCI 
 
1. Wprowadzenie 4 
2. Wymagania wstępne 6 
3. Cele kształcenia 7 
4. Materiał nauczania 8 

4.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa 
i ochrona środowiska 

8 

4.1.1. Materiał nauczania 8 
4.1.2. Pytania sprawdzające  10 
4.1.3. Ćwiczenia 11 
4.1.4. Sprawdzian postępów 11 

4.2. Organizacja stanowiska do obróbki ręcznej 12 
4.2.1. Materiał nauczania 12 
4.2.2. Pytania sprawdzające 13 
4.2.3. Ćwiczenia 13 
4.2.4. Sprawdzian postępów 14 

4.3. Przyrządy pomiarowe. Pomiar długości. Pomiar średnicy wałka 
i otworu. Pomiar skoku gwintu. Pomiar bicia osiowego 
i promieniowego wałków 

15 

4.3.1. Materiał nauczania 15 
4.3.2. Pytania sprawdzające 27 
4.3.3. Ćwiczenia 28 
4.3.4. Sprawdzian postępów 31 

4.4. Organizacja stanowiska do trasowania. Narzędzia, przyrządy 
i materiały do trasowania 

32 

4.4.1. Materiał nauczania 32 
4.4.2. Pytania sprawdzające 37 
4.4.3. Ćwiczenia 37 
4.4.4. Sprawdzian postępów 40 

4.5. Piłowanie 41 
4.5.1. Materiał nauczania 41 
4.5.2. Pytania sprawdzające 45 
4.5.3. Ćwiczenia 46 
4.5.4. Sprawdzian postępów 47 

4.6. Wiercenie otworów 48 
4.6.1. Materiał nauczania 48 
4.6.2. Pytania sprawdzające 51 
4.6.3. Ćwiczenia 51 
4.6.4. Sprawdzian postępów 52 

4.7. Wykonywanie gwintów wewnętrznych i zewnętrznych 53 
4.7.1. Materiał nauczania 53 
4.7.2. Pytania sprawdzające 58 
4.7.3. Ćwiczenia 58 
4.7.4. Sprawdzian postępów 60 
  



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 3 

 

4.8. Cięcie, gięcie, prostowanie prętów i płaskowników 61 
4.8.1. Materiał nauczania 61 
4.8.2. Pytania sprawdzające 68 
4.8.3. Ćwiczenia 68 
4.8.4. Sprawdzian postępów 70 

5. Sprawdzian osiągnięć 71 
6. Literatura 75 

 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 4 

1.  WPROWADZENIE 
 

Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o wykonywaniu obróbki 
ręcznej. 

W poradniku znajdziesz: 
− wymagania wstępne określające umiejętności, jakie powinieneś posiadać, abyś mógł bez 

problemów rozpocząć pracę z poradnikiem, 
− cele kształcenia czyli wykaz umiejętności, które osiągniesz w wyniku kształcenia 

w ramach tej jednostki modułowej, 
− materiał nauczania, czyli wiadomości teoretyczne konieczne do opanowania treści 

jednostki modułowej,  
− zestaw pytań sprawdzających, które pomogą Ci ocenić czy opanowałeś już podane treści, 
− ćwiczenia zawierające polecenia, sposób wykonania oraz wyposażenie stanowiska pracy, 

które pozwolą Ci ukształtować określone umiejętności praktyczne, 
− sprawdzian postępów pozwalający sprawdzić Twój poziom wiedzy po wykonaniu 

ćwiczeń, 
− sprawdzian osiągnięć opracowany w postaci testu, który umożliwi Ci sprawdzenie 

Twoich wiadomości i umiejętności opanowanych podczas realizacji programu danej 
jednostki modułowej, 

− literaturę związaną z programem jednostki modułowej umożliwiającą pogłębienie Twej 
wiedzy z zakresu programu tej jednostki.  
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724[01].O2 
Mechaniczne techniki wytwarzania 

 

724[01].O2.01 
Posługiwanie się dokumentacją 

techniczną 
  

724[01].O2.05 
Wykonywanie połączeń 

rozłącznych i nierozłącznych 
 

724[01].O2.02 
Wykorzystanie różnych materiałów  

w elektrotechnice 
  

 

724[01].O2.03 
Wykonywanie obróbki ręcznej 

724[01].O2.04 
Wykonywanie połączeń 

elektrycznych i mechanicznych  
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2.  WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− korzystać z różnych źródeł informacji, 
− korzystać z poradników i norm, 
− odczytywać informacje podane na rysunku wykonawczym i złożeniowym, 
− analizować treść zadania, dobierać metody i plan rozwiązania, 
− komunikować się i pracować w zespole,  
− samodzielnie podejmować decyzje, 
− dokonywać oceny swoich umiejętności. 
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3.  CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− rozróżnić podstawowe prace z zakresu obróbki ręcznej, 
− zastosować odpowiednią metodę obróbki do określonego elementu konstrukcyjnego, 
− rozróżnić podstawowe narzędzia pomiarowe i kontrolne, 
− zmierzyć podstawowe wielkości geometryczne, 
− wykonać trasowanie wymiarów na płaskich powierzchniach metali i innych materiałów 

stosowanych w elektrotechnice, 
− wykonać piłowanie metali i innych materiałów stosowanych w elektrotechnice, 
− wywiercić otwory w metalu i innych materiałach stosowanych w elektrotechnice, 
− wykonać gwinty wewnętrzne i zewnętrzne, 
− wykonać cięcie, gięcie, prostowanie prętów i płaskowników, 
− posłużyć się elektronarzędziami, 
− posłużyć się dokumentacją techniczną, normami i katalogami części maszyn, 
− zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony środowiska podczas wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej. 
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4.  MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1.  Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa 

i ochrona środowiska 
 
4.1.1.  Materiał nauczania 
 

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo ważnym 
obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: 
− znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz brać udział w szkoleniu  

i instruktażu z tego zakresu, 
− wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa  

i higieny pracy,  
− dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład  

w miejscu pracy, 
− stosować środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich 

przeznaczeniem, 
− niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym wypadku podczas pracy oraz  

o występujących zagrożeniach dla życia lub zdrowia ludzkiego, 
− stosować się do wydawanych poleceń i wskazówek przełożonych. 
 

Wypadki podczas pracy zdarzają się najczęściej wskutek złego stanu narzędzi, 
nieprawidłowego posługiwania się nimi, braku porządku na stanowisku pracy lub niewłaści-
wej organizacji pracy. Swoje stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i porządku 
pamiętając o tym, iż bałagan jest często przyczyną nieszczęśliwych wypadków. Ważne jest 
także utrzymanie we właściwym stanie odzieży ochronnej. Kołnierz i mankiety rękawów 
muszą przylegać do ciała. Obowiązkowe jest stosowanie nakrycia głowy i butów o twardej 
podeszwie. 

Podczas wykonywania operacji obróbki ręcznej należy: 
− mocować w imadle obrabiany przedmiot mocno, ale tak aby nie uległ on uszkodzeniu, 
− używać tylko właściwych do wykonania zadania, nieuszkodzonych narzędzi i pomocy 

warsztatowych, 
− podczas wykonywania pracy uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie  

i otoczenia:  
− zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy, 
− w razie potrzeby używać okulary ochronne, ochronniki słuchu i ochrony dróg 

oddechowych, 
− używać tylko prawidłowo oprawionych i nieuszkodzonych narzędzi − dotyczy między 

innymi: młotków, pilników, przecinaków, 
− ręcznie przemieszczać materiały i przedmioty, tylko zgodnie z obowiązującymi normami, 
− przy wykonywaniu prac na wiertarce, szlifierce lub innym urządzeniu mechanicznym, 

zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia. 
Ważne jest również prawidłowe oświetlenie stanowiska roboczego i należy je zapewnić 

poprzez stosowanie oświetlenia ogólnego lub miejscowego. Natężenie oświetlenia na 
poziomej płaszczyźnie roboczej powinno wynosić minimum 200 lx. 

W czasie pracy ślusarz powinien zachowywać prawidłową pozycję ciała przy 
wykonywaniu pracy stojąc w odległości około 20 cm od imadła z zamocowanym w sposób 
pewny obrabianym przedmiotem. 
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Pilnik należy ująć tak, aby duży palec znalazł się na trzonku, a pozostałe obejmowały go 
od spodu. Lewą rękę z nie zgiętymi palcami należy ułożyć na końcu pilnika. Nie należy 
obejmować końca pilnika całą dłonią bo może to stać się powodem skaleczenie palców  
o piłowany materiał. Pilnika nie wolno uderzać młotkiem ani o imadło ani też używać jako 
dźwigni do podważania. Pilnik jest bardzo twardy i kruchy. Może pękać i pokaleczyć ślusarza 
lub popękać i odprysnąć, co jest niebezpieczne dla otoczenia. Do pracy powinno się używać 
tylko pilników ostrych i nie uszkodzonych. 

Uszkodzenie młotka może polegać na zmianie kształtu powierzchni obucha (ścięta, 
zakrzywiona, popękana). Młotek w czasie pracy będzie odskakiwał na bok, ześlizgiwał się  
z przedmiotu lub zaczepiał o niego, co będzie stanowić zagrożenie dla pracownika i jego 
otoczenia. Trzonek młotka powinien być wykonany z suchego twardego drewna (akacji, 
wiązu, buku lub brzozy) odznaczającego się dużą sprężystością i odpowiednią 
wytrzymałością mechaniczną, a także odpornością na pękanie. Nie wolno używać pilnika  
z pękniętym trzonkiem. 

Podczas przecinania materiał powinien być pewnie zamocowany w imadle. W czasie 
przecinania piłę należy trzymać w obu rękach. Prawa ręka trzyma trzonek (rękojeść), lewa – 
przedni koniec oprawki brzeszczotu. Pracownik powinien stać w odległości np. 20 cm od 
zamocowanego przedmiotu, prosto, swobodnie, utrzymując ciężar ciała na lewej nodze. Ruch 
piły od siebie i do siebie należy wykonywać tylko rękami, a nie całym ciałem. Nacisk na piłę 
powinna wywierać przede wszystkim lewa ręka a prawa tylko prowadzić piłę. Przed 
rozpoczęciem pracy brzeszczot piły powinien być naciągnięty niezbyt mocno gdyż może to 
być przyczyną pęknięcia brzeszczotu i zranienia pracownika. Za słabe naciągnięcie 
brzeszczotu stanowi takie samo zagrożenie. 

Niedopuszczalne jest wiercenie otworów w elementach nie zamocowanych w imadle lub 
przyrządzie wiertarskim. Elementy rozwiercane i gwintowane muszą być także w sposób 
pewny zamocowane w imadle. Niedopuszczalne jest używanie tępych narzędzi podczas 
wiercenia, rozwiercana i gwintowania. Stosowanie tępych narzędzi powoduje zwiększenie 
wysiłku pracującego, zniszczenie materiału, uszkodzenie a nawet zniszczenia samego 
narzędzia. Często staje się przyczyną poważnego urazu pracownika. Narzędzia należy 
utrzymywać w czystości i przechowywać w szafce narzędziowej, zabezpieczając ostrza przed 
tępieniem się.  

Coraz częściej stosowane są w codziennej pracy elektronarzędzia. Praca przy ich użyciu 
staje się dużo lżejsza i znacznie wydajniejsza ale pojawiają się związane z ich 
nieprawidłowym sposobem wykorzystania zagrożenia. Najczęstszymi przyczynami 
wypadków przy pracy są: brak uziemienia elektronarzędzia, brak lub zły stan osłon, zły stan 
izolujących uchwytów, nieużywanie środków ochrony indywidualnej lub nieumiejętne 
posługiwanie się elektronarzędziami. Przed przystąpieniem do pracy elektronarzędziem 
należy sprawdzić jego stan techniczny i poprawność zamocowania wszystkich jego 
elementów. Nadmierny hałas podczas pracy elektronarzędzia, drgania, silne iskrzenie, złe 
funkcjonowanie wyłącznika, uszkodzenie izolacji wskazuje na uszkodzenie i niedopuszczalne 
jest dalsze jego wykorzystanie do pracy. Skręcenie lub załamywanie przewodów zasilających 
może stać się to przyczyną powstania pęknięcia lub przetarcia. używać Elektronarzędzi nie 
wolno wykorzystywać niezgodnie z ich przeznaczeniem. Czynności konserwacyjne wykonuje 
się po całkowitym zatrzymaniu części obracających się i wyłączeniu narzędzia spod napięcia.  

Ogromnym zagrożeniem w miejscu pracy jest pożar − każdy przypadek 
niekontrolowanego procesu spalania materiałów palnych. Zapobieganie pożarom to ogół 
przedsięwzięć, czynności i zabiegów profilaktycznych mających na celu ochronę życia, 
zdrowia i mienia przed pożarem. Ochrona przeciwpożarowa polega głównie na zapobieganiu 
pożarom i ich rozprzestrzenianiu się, zapewnieniu sił i środków do ich zwalczania oraz 
prowadzeniu działań ratowniczych. Przyczyną pożaru jest najczęściej ludzka nieostrożność, 
nierzadko granicząca z bezmyślnością: nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu w miejscach 
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niedozwolonych, niewłaściwe zabezpieczenie prac określanych jako niebezpieczne pożarowo 
oraz lekceważenie zagrożeń związanych z używaniem cieczy palnych. Drugą pod względem 
częstotliwości przyczyną występowania pożarów są wady i nieprawidłowa eksploatacja 
urządzeń elektrycznych: nadmierne obciążenie obwodów zasilających, eksploatowanie 
urządzeń niesprawnych technicznie z uszkodzonymi kablami i wtykami zasilającymi oraz 
używanie elektrycznych urządzeń grzewczych w sposób niezgodny z przeznaczeniem 
i zasadami użytkowania. 

W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować osoby przebywające 
w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną. Wzywając straż telefonicznie należy po 
wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 lub 112 i zgłoszeniu się dyżurnego 
spokojnie i wyraźnie podać:  
− swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,  
− adres i nazwę obiektu,  
− co się pali, na którym piętrze,  
− czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.  

Po potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia można przerwać połączenie i przystąpić 
niezwłocznie do niesienia pomocy osobom zagrożonym, a w przypadku koniecznym 
przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia oraz likwidacji pożaru za pomocą podręcznego sprzętu 
gaśniczego. Czynności te wykonywać należy w taki sposób aby nie doszło do powstania 
paniki która często staje się przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków 
w trakcie prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych.  

Ochrona Środowiska jest dziedziną wiedzy o kompleksowych zmianach zachodzących  
w środowisku przyrodniczym, zwłaszcza pod wpływem czynników postępu technicznego 
oraz o sposobach zapobiegania lub łagodzenia ujemnych skutków ich działania. Ochrona 
środowiska jest pojmowana również jako zespół idei, środków i działań zmierzających do 
utrzymania środowiska w stanie zapewniającym optymalne warunki bytowania człowieka  
i gwarantującym ciągłość najważniejszych procesów w biosferze jako podstawy produkcyjnej 
działalności człowieka. Obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy z uwzględnieniem 
nie tylko przepisów bhp i ppoż., ale także przepisów ochrony środowiska. Bardzo często nie 
mamy osobistego wpływu na zanieczyszczenie środowiska wynikające np. z działalności 
gospodarki. Możemy jednak, zmieniając własne zachowania, przyczynić się do ograniczenia 
zanieczyszczenia środowiska w naszym otoczeniu. Pierwszym, najbardziej oczywistym 
krokiem w tym kierunku, jest ograniczenie ilości odpadów oraz ich segregacja. Rozdzielanie 
śmieci umożliwia często ich ponowne wykorzystanie, czyli recycling. Dotyczy to np. szkła, 
wyrobów metalowych, makulatury itp. Umożliwi to ich ponowne przetworzenie  
i wykorzystanie. Kolejnym krokiem jest poszanowanie energii i wody. Po pierwsze należy  
z nich nie korzystać, jeśli nie jest to niezbędne. Należy maksymalnie korzystać ze światła 
dziennego i ustawiać stanowiska pracy przy oknach. Wyłączać zbędne oświetlenie  
i urządzenia, których w danej chwili nie używamy.  
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń 
1. Jakie zasady powinieneś stosować podczas wykonywania operacji obróbki ręcznej? 
2. Jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują podczas piłowania? 
3. Jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują podczas cięcia piłką? 
4. Jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują podczas wiercenia, rozwiercania i gwintowania? 
5. W jaki sposób można w zakładzie pracy chronić środowisko naturalne? 
6. Na czym polega ochrona przeciwpożarowa? 
7. W jaki sposób wzywa się straż pożarną? 
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4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wskaż czynności związane z przestrzeganiem przepisów bhp, jakie powinieneś podjąć 
podczas wykonywania operacji wiercenia otworów w pasku blachy o wymiarach  
100 x 50 mm i grubości 3 mm. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) dobrać partnerów do pracy w grupie, 
2) zastanowić się, jakie czynności związane z przestrzeganiem przepisów bhp powinieneś 

podjąć podczas wykonania zadania (można korzystać z literatury, norm, poradnika dla 
ucznia), 

3) wpisać wszystkie pomysły na kartce (burza mózgów – nie krytykując żadnego 
z pomysłów Twoich koleżanek/kolegów), 

4) uporządkować zapisane pomysły – odrzucić ewentualnie nierealne lub budzące 
wątpliwości członków grupy, 

5) zaprezentować efekty pracy grupy na forum klasy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− duże arkusze papieru, 
− mazaki, 
− tablica flip-chart, 
− normy, podręczniki, poradnik dla ucznia. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) wymienić zasady bhp podczas piłowania?   
2) wymienić zasady bhp podczas cięcia piłką do metalu?   
3) wymienić zasady bhp podczas wiercenia, rozwiercania 

i gwintowania?   
4) wskazać przyczyny powstawania pożarów?   
5) wezwać służby ratownicze w trakcie pożaru?   
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4.2.  Organizacja stanowiska do obróbki ręcznej 
 
4.2.1.  Materiał nauczania 
 

Stanowiskiem pracy nazywamy określoną część ślusarni wraz z wyposażeniem 
niezbędnym pracownikowi do wykonywania jego czynności zawodowych. Zwykle jest to stół 
ślusarski z przymocowanym do niego imadłem, z szufladami na narzędzia oraz przyborami 
pomocniczymi. Często szuflady w stole mają obudowę w formie szafki. Ślusarz może  

pracować dorywczo także na innych stanowiskach: przy płycie traserskiej, przy maszynie 
lub obrabiarce którą naprawia. Każde stanowisko ślusarskie powinno być wyposażone w 
komplet narzędzi i przyrządów, którymi ślusarz stale się posługuje. Inne narzędzia, przyrządy 
i pomoce warsztatowe ślusarz pobiera z wypożyczalni. 

Stoły ślusarskie mogą być jednostanowiskowe, dwu– lub wielostanowiskowe. 
Poszczególne stanowiska stołów dwu – i wielostanowiskowych są nieraz, ze względów 
bezpieczeństwa pracy, oddzielane specjalnym ekranem (np. siatką). 

 
Imadło jest to przyrząd służący do mocowania obrabianych przedmiotów. Imadło 

powinno być przytwierdzone do stołu na wysokości uzależnionej od rodzaju prac 
wykonywanych przez ślusarza. 

Imadło ślusarskie zbudowane jest z dwu szczęk i zaciskanych przy pomocy śruby 
napędzanej pokrętłem. Elementy mocujące do stołu warsztatowego, Niektóre imadła 
dodatkowo wyposażone są w obrotnice lub przeguby z podziałką kątową.  

Do wyposażenia stanowiska roboczego ślusarza należą poza imadłem: narzędzia robocze, 
narzędzia pomiarowe i sprawdzające oraz przybory pomocnicze.  

Do podstawowych narzędzi ślusarskich zaliczamy takie narzędzia robocze jak: pilniki, 
przecinaki, młotki, skrobaki, piłki 

do metalu, wkrętaki, klucze maszynowe, punktaki, rysiki, cyrkle oraz narzędzia 
pomiarowe i sprawdzające, jak: przymiar kreskowy, suwmiarka, liniał krawędziowy, 
kątowniki, kątomierz i inne. 

Narzędzia ślusarskie są sprzedawane pojedynczo lub w zestawach, w opakowaniu stałym 
w postaci teczki, walizki lub specjalnego pojemnika (wózka narzędziowego). Produkowane 
zestawy narzędzi stanowią zazwyczaj wyposażenie stanowiska ślusarskiego i mają charakter 
zestawu uniwersalnego lub specjalistycznego (np. do prac ślusarsko-elektromonterskich, 
ślusarsko-stolarskich oraz do napraw pojazdów samochodowych).  
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Rys. 1.  Narzędzia ślusarskie: 1 – piłka ręczna do metali, 2 – młotek ślusarski, 3 – pilniki ślusarskie,  

4 – przecinaki, 5 – gwintowniki, 6 – narzynka, 7 – pokrętło do gwintowników i narzynek, 8 – punktaki,  
9 – rysiki traserskie, 10 – wiertło do metalu [8] 

 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co nazywamy stanowiskiem pracy? 
2. Jakie są podstawowe elementy stanowiska ślusarskiego? 
3. Jakie znasz podstawowe narzędzia ślusarskie? 
4. Jakie jest zastosowanie poszczególnych narzędzi ślusarskich? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Rozpoznaj i scharakteryzuj narzędzia ślusarskie przedstawione na rysunku podając 
przykłady ich zastosowania. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) dobrać partnerów do pracy w grupie, 
2) zapoznać się z rysunkiem, 
3) zastanowić się, jakie narzędzia są przedstawione na rysunku, 
4) wpisać wszystkie pomysły na kartce (burza mózgów – nie krytykując żadnego 

z pomysłów twoich koleżanek/kolegów), 
5) scharakteryzować przeznaczenie narzędzi i podać przykłady zastosowania, 
6) zaprezentować efekty pracy na forum klasy. 
 

Środki dydaktyczne 
− katalogi narzędzi, 
− rzutnik pisma, 
− rzutnik multimedialny, 
− foliogramy, 
− prezentacje multimedialne. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) zorganizować prawidłowo stanowisko ślusarskie?   
2) rozpoznać i nazwać narzędzia ślusarskie?   
3) określić przeznaczenie poszczególnych narzędzi ślusarskich?   
4) dobrać narzędzia ślusarskie do wykonania określonej operacji?   
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4.3.  Przyrządy pomiarowe. Pomiar długości. Pomiar średnicy 
wałka i otworu. Pomiar skoku gwintu. Pomiar bicia 
osiowego i promieniowego wałków 

  
4.3.1.  Materiał nauczania 
 

Pomiarem nazywamy zespół czynności mający na celu ustalenie wymiaru, czyli 
wielkości określającej kształt i rozmiar przedmiotu. 

Celem pomiarów warsztatowych jest sprawdzenie prawidłowości wykonania przedmiotu 
zgodnie z dokumentacją techniczną. Jest to bardzo istotny element procesu technologicznego. 
Przedmiot podlegający pomiarowi należy odpowiednio przygotować do pomiaru, oczyścić, 
prawidłowo ustawić przedmiot względem narzędzia pomiarowego oraz odczytać wynik 
pomiaru. 

Dokładność pomiarów warsztatowych zależy przede wszystkim od rodzaju stosowanych 
narzędzi pomiarowych i kontrolnych oraz dokładności odczytu przez dokonującego pomiaru. 

Podstawą do wykonanie przedmiotu jest dokumentacja warsztatowa (rysunek 
wykonawczy przedmiotu lub rysunek złożeniowy). Pomiaru wykonywanego przedmiotu 
należy dokonywać zarówno w czasie jego wykonywania jak i po jego wykonaniu. 

Wielkości charakterystyczne dla każdego narzędzia pomiarowego: 
− zakres pomiarowy – przedział między najmniejszą a największą wartością, którą można 

mierzyć danym przyrządem, 
− dokładność – największy błąd wskazania narzędzia, który występuje przy prawidłowym 

sposobie wykonywania pomiaru, 
− działka elementarna – najmniejsza odległość między sąsiednimi kreskami danej 

podziałki. 
 
Do wykonania pomiarów wielkości geometrycznych stosujemy następujące narzędzia 

pomiarowe: 
− wzorce miar – odtwarzają jedną lub więcej znanych wartości danej wielkości (płytki 

wzorcowe, przymiar kreskowy np.), 
− sprawdziany – narzędzia nastawione na pomiar jednej określonej wielkości np. długości 

lub średnicy, 
− przyrządy pomiarowe – narzędzia do wykonywania pomiarów w drodze przetwarzania 

wielkości mierzonej na odpowiednie wskazania (przyrządy suwmiarkowe, przyrządy 
mikrometryczne). 
 
Obok narzędzi pomiarowych stosowane są urządzenia pomocnicze: pryzmy, uchwyty 

do płytek wzorcowych. Stosowanie ich ma ułatwić wykonanie czynności oraz by zwiększyć 
czułość lub zakres pomiarowy.  

Wzorca miar − przymiaru kreskowego z podziałką milimetrową używa się do pomiarów 
mniej dokładnych. Do pomiaru większych długości stosuje się przymiar taśmowy. 

Innym wzorcem miary jest szczelinomierz służący, jak nazwa wskazuje, do określania 
wymiaru szczelin lub luzów między sąsiadującymi powierzchniami. Szczelinomierz składa 
się z kompletu płytek o grubości: 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 i 1 mm. 

Płytki szczelinomierza wsuwane są w szczelinę. Przyjmuje się, że grubość jest wartością 
średnią grubości płytki, która lekko wchodzi w szczelinę (np. 0,1) i następnej, która  
w szczelinę nie wchodzi (0,2): 

        mm15,0
2
3,0

2
2,01,0

==
+  
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Rys. 2.  Wzorce miar i sprawdziany: 1 – stalowy liniał kontrolny (przymiar kreskowy), 2 i 3 – szczelinomierz,  

4 – szablon do gwintów, 5 – sprawdzian tłoczkowy dwugraniczny, 6 − sprawdzian szczękowy 
nastawny, 7 − promieniomierz, 8 – sprawdzian pierścieniowy, 9 – sprawdzian graniczny do gwintów, 
10 – płytki wzorcowe [8] 

 
Przyrządy pomiarowe to przyrządy suwmiarkowe i przyrządy mikrometryczne. 
Przyrządy suwmiarkowe dzieli się na: 

− suwmiarki, 
− wysokościomierze suwmiarkowe, 
− głębokościomierze suwmiarkowe. 

W przyrządach suwmiarkowych wartość wielkości mierzonej odczytuje się bezpośrednio. 
Stosowane są noniusze: 0,1 i 0,05 mm o modułach m = 1 i m = 2. 

 

 
Rys. 3. Suwmiarki: a) jednostronna ze śrubą nastawczą, b) dwustronna z zaciskiem i głębokościomierzem [2] 

1– prowadnica z podziałką główną, 2– szczęka stała, 3–szczęka przesuwna, 4– suwak z podziałką 
noniusza, 5, 6– śruby zaciskowe, 7– suwak pomocniczy, 8– nakrętka śruby nastawczej, 9, 10– szczęki 
do pomiarów wewnętrznych, 11– zacisk samoczynny, 12− wysuwka głębokościomierza; g– grubość 
szczęk do pomiarów wewnętrznych [3, s. 83] 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 17 

 
Rys. 4. Noniusze 0,1 i 0,05 o modułach m=2 i m=1 [7, s. 39] 

 

 

 

 

Rys. 5. Pomiar błędny [3, s. 89] Rys. 6. Pomiar: a) prawidłowo, b) nieprawidłowo  
[3, s. 89] 

 

 
Rys. 7. Sposób wykonywania pomiarów [7, s. 38] 
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Rys. 8. Pomiar średnicy wewnętrznej [3, str.83] 
 

 
Rys. 9. Pomiar średnicy rowka [5, str.229] 

 

 
Rys. 10. Pomiar suwmiarką wymiaru zewnętrznego [5, str.229] 
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Rys. 11. Głębokościomierz: 1– poprzeczka, 2– wysuwka, 3– powierzchnia miernicza poprzeczki,  

4– powierzchnia miernicza wysuwki [3, s. 84] 
 

 

 

 
 
 

 
 
h=h1 – h2 

Rys. 12. Wysokościomierz: 1– prowadnica  
z podziałką główną, 2– podstawa, 3– ramię przesuwne,  
4– suwak z podziałką noniusza,  
5, 6– śruby zaciskowe, 7– suwak pomocniczy,  
8– nakrętka śruby nastawczej, 9− końcówka pomiarowa 
[1, str.17] 

 Rys. 13. Pomiar głębokości za pomocą 
głębokościomierza 
suwmiarkowego [3, s. 90] 

 
 

 
Przyrządy mikrometryczne dzieli się na: 

− mikrometry zewnętrzne, 
− mikrometry wewnętrzne, 
− średnicówki mikrometryczne, 
− głębokościomierze mikrometryczne. 
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Rys. 14. Mikrometr zewnętrzny: 1– kabłąk,  
2– kowadełko, 3– wrzeciono, 4– zacisk ustalający, 
5– tuleja z podziałką wzdłużną, 6– bęben mierniczy 
z podziałką poprzeczną, 7– pokrętka sprzęgła  
[3, s. 92] 

Rys. 15. Mikrometr wewnętrzny: 
a) jednostronny, b) dwustronny  
[3, s. 93] 

 

 
 

Rys. 16. Czytanie wskazań mikrometru: a) 17,27 mm, b) 14,64 mm [3, s. 99] 
 

 
Rys. 17. Głębokościomierz mikrometryczny: 1– wrzeciono, 2– poprzeczka, 3– tuleja z podziałką wzdłużną, 

4– bęben mierniczy z podziałką poprzeczną, 5– pokrętka sprzęgła, 6– zacisk ustalający [3, str.94] 
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Rys. 18. Pomiar przy zastosowaniu mikrometru zamocowanego w szczękach podstawy do mikrometru oraz 
przedmiotu zamocowanego w pryzmie [3, s. 97] 

 
Rys. 19.  Średnicówka mikrometryczna: a) widok, b) przedłużacz  

1. tuleja, 2. bęben, 3. końcówka stała, 4. trzpień pomiarowy, 5. przedłużacz, 6. wrzeciono ze śrubą 
mikrometryczną [1, s. 19] 

 

 
Rys. 20. Pomiar średnicy otworu za pomocą średnicówki − prawidłowe położenie średnicówki w otworze 

linie grube [1, s. 19] 
 

Czujniki, służą do pomiarów długości metodą różnicową która polega na mierzeniu 
różnicy między wzorcem i mierzonym wymiarem. 

Czujniki dzieli się według zasady działania na: 
− mechaniczne (w tym zegarowe), 
− optyczno-mechaniczne, 
− elektryczne, 
− pneumatyczne, 
− inkrementalne. 
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Rys. 21. Czujnik zegarowy  
1– trzpień pomiarowy, 2– końcówka trzpienia,  
3– tarcza z podziałką, 4– podziałka pomocnicza,  
5– osłona mechanizmu przekaźnikowego,  
6– wskazówka mała, 7– ustawne wskaźniki 
tolerancji, 8– tuleja trzpienia, 9– pierścień 
do nastawienia tarczy, 10– końcówka chwytowa 
do unoszenia i opuszczania trzpienia pomiarowego, 
11– obudowa [1, s. 216] 

Rys. 22. Średnicówka czujnikowa  
1– trzonek, 2– rękojeść, 3– śruba zaciskowa,  
4– czujnik zegarowy, 5– osłona mechanizmu 
przekaźnikowego, 6– poprzeczka środkująca,  
7– przesuwna końcówka pomiarowa, 8– wymienna 
końcówka, 9– nakrętka [1, s. 216] 

 
Przyrządy do pomiaru kątów 
 

 
 

Rys. 23. Kątomierz warsztatowy zwykły 
 1– podzielnia, 2– pomiarowe ramię ruchome, 3– krawędź pomiarowa podzielni, 4– ramię 
wskazówki, 5– zacisk ramienia roboczego [1, s. 219] 
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Rys. 24.  Kątomierz uniwersalny: 1– podzielnia, 2– noniusz kątowy, 3– podzielnia mniejsza, 4– ramię 

liniału, 5– liniał, 6–zacisk, 7– korpus [1, s. 220] 
 
Sprawdziany 
 

 
 
Rys. 25. Sprawdziany do gwintów: a) jednograniczne pierścieniowy i tłoczkowy, b) dwugraniczny 

szczękowy [1, s. 87] 

  
Rys. 26. Sprawdziany dwugraniczne: a) szczękowy nastawny, b) szczękowy stały i sposób sprawdzania nim 

wymiarów wałka, c) tłoczkowy i sposób sprawdzania otworu [1, s. 221] 
 

 
Rys. 27. Płytki wzorcowe [1, s. 216] 

 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 24 

 
Rys. 28. Pomiar średnicy wałka za pomocą płytek wzorcowych i uchwytu [5, s. 241] 

 
Pomiar skoku gwintu 
 

 
Rys. 29. Gwint wewnętrzny i zewnętrzny [6, s. 44] 

 
Skok gwintu (P) to odległość mierzona równolegle do osi gwintu między dwoma 

położonymi obok siebie zwojami gwintu. W przypadku gwintów jednokrotnych skok gwintu 
jest równy podziałce gwintu. Jest to jednocześnie odległość przesunięcia się nakrętki po 
wykonaniu jednego pełnego obrotu. 
 

Pomiar skoku gwintu wykonuje się trzema metodami: 
 
1.  Przez porównanie go z wzorcem zarysu gwintu 

 
Rys. 30. Wzorce zarysu gwintu [9] 

 
Prawidłowość zarysu gwintu oraz skok sprawdza się wzorcami zarysu gwintu, 

obserwując pod światło prześwit miedzy wzornikiem a zarysem gwintu − wstępna 
identyfikacja gwintu. Przeprowadzenie wstępnej identyfikacji gwintu jest niezbędne ze 
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względu na konieczność doboru odpowiednich narzędzi pomiarowych do dokładnych 
pomiarów, m.in. powinna ona umożliwić stwierdzenie, czy mierzony gwint jest gwintem 
metrycznym czy calowym. 
 
2.  Przez pomiar za pomocą płytek wzorcowych i wkładek ostrzowych 
 
a) 

 

b) 

 
 

P = l : n P – skok gwintu, n – liczba zwojów 
Rys. 31. Schemat mierzenia średniej wartości skoku gwintu za pomocą: a) suwmiarką przez kilka zwojów,  

b) płytek wzorcowych 1 i wkładek ostrzowych 2 zamocowanych w uchwycie do płytek 
wzorcowych [3, s. 219 i 220] 

 
Pomiar ten polega na określaniu odległości zwojów gwintu za pomocą wkładek 

ostrzowych i płytek wzorcowych zamocowanych w uchwycie do płytek, a następnie 
podzieleniu tej odległości przez liczbę zwojów gwintu pomiędzy kłami kontrolnymi wkładek. 
 
3.  Pomiar skoku gwintu na mikroskopie warsztatowym 

 

Identyfikacja gwintu polega na 
zmierzeniu wielkości charakterystycznych 
gwintu. Przeprowadza się ją na podstawie 
ustalenia średnicy zewnętrznej i skoku 
gwintu. Średnicę zewnętrzną mierzymy za 
pomocą mikrometru lub suwmiarki. Skok 
gwintu określamy za pomocą wzornika do 
gwintów. Przy określaniu skoku gwintu 
wzornik dobieramy w taki sposób, aby nie 
dawał prześwitu. 

Mikroskopy optyczne należą do grupy 
przyrządów optycznych, w których stosuje 
się bezdotykowe metody pomiaru. 
Obserwacji i pomiarów dokonuje się na 
powiększonym obrazie pozornym 
obserwowanym w okularze mikroskopu. 
Przy określeniu skoku gwintu nastawia się 
punktowane kreski siatki w głowicy 
goniometrycznej tak, aby pokryły się  
z tworzącą profilu gwintu. 
 

Rys. 32. Mikroskop warsztatowy: 1− stolik, 2 i 3−bębny śrub mikrometrycznych, 4− płytki wzorcowe,  
5− rączka za pomocą której wykonuje się ruch stolika, 6− kolumna, 7− tobus, 8− obiektyw,  
9− okularowa głowica goniometryczna, 10− okular obserwacyjny, 11− okular odczytowy,  
11a− pokrętło krzyża kreskowego, 12 lampa z żarówką [7, s. 44] 
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Potem, co najmniej trzykrotnie, odczytuje się położenie na śrubie mikrometrycznej 
przesuwu wzdłużnego. 

Następnie ruchem wzdłużnym stolika ustawia się linię punktową na sąsiedni profil 
gwintu lub na profil gwintu w odległości n zwojów. Ponownie dokonuje się co najmniej 
trzech pomiarów. Różnica pomiędzy położeniami przesuwu wzdłużnego dla dwóch 
sąsiednich profilów jest wartością skoku gwintu. Skok można również obliczyć jako różnicę 
pomiędzy odczytami odpowiadającymi profilom odległych od siebie kilku zwojów, 
podzielonych przez ilość zwojów. Pomiar skoku należy również przeprowadzić po drugiej 
stronie profilu gwintu. 

Wartość skoku należy obliczyć jako średnią arytmetyczną wielkości z obu stron profilu: 

)(
2
1

III PPP +=  

 
 
 

Rys. 33. Pomiar skoku gwintu (własny) 
 
Podziałkę gwintu można zmierzyć też mikroskopem warsztatowym dużym (MWD)  

z użyciem nożyków pomiarowych. 
a) 

b)  
Rys.34. a)pomiar podziałki gwintu z użyciem 

nożyków pomiarowych mikroskopem 
warsztatowym dużym [2, s. 407], b) pole 
widzenia w mikroskopie podczas pomiaru  
[3, s. 228] 

Postępowanie podczas pomiaru jest 
podobne do metody wcześniej opisanej, z tą 
różnicą, że do boków mierzonego gwintu 
przystawia się nożyki pomiarowe. Nożyk 
powinien przylegać do boku gwintu bez 
prześwitu. 
Podziałkę P należy zmierzyć poprzez pomiar 
podziałek P’ i P” na każdej stronie gwintu: 
 

)(
2
1

III PPP +=
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Pomiar bicia osiowego i promieniowego wałków 
 

 
Rys. 35. Pomiar odchyłki bicia promieniowego: a) liniałem krawędziowym i płytkami wzorcowymi,  

b) czujnikiem zębatym i pryzmą [5, s. 261] 
 

 
Rys. 36. Pomiar odchyłki bicia osiowego czujnikiem zębatym i pryzmą [5,s. 261] 

 

 
Rys. 37.  Pomiar odchyłki współosiowości wałków: a) liniałem krawędziowym i płytkami wzorcowymi,  

b) czujnikiem zębatym i pryzmą [5,s. 261] 
 

 
Rys. 38. Pomiar odchyłki równoległości czujnikiem zębatym [5, s. 261] 

 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.  
1. Co nazywamy pomiarem i jaki jest jego cel? 
2. Od czego zależy dokładność pomiarów? 
3. Jakie znasz wielkości charakterystyczne dla każdego narzędzia pomiarowego? 
4. Jak byś dokonał podziału narzędzi pomiarowych? 
5. Jakie znasz wzorce i sprawdziany stosowane w ślusarstwie? 
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6. Co to jest suwmiarka uniwersalna, do czego służy i z jakich elementów się składa? 
7. Co nazywamy noniuszem? 
8. Jakiego narzędzia użyjesz do wykonania dokładnego pomiaru średnicy wałka? 
9. Jaka jest budowa mikrometru do pomiarów zewnętrznych i do jakich pomiarów go 

użyjesz? 
10. Do jakich celów służą czujniki pomiarowe? 
11. Jakie znasz rodzaje czujników? 
12. Jakie znasz metody pomiarów skoku gwintu? 
13. Na czym polega pomiar skoku gwintu za pomocą wzorca zarysu gwintu? 
14. Na czym polega pomiar skoku gwintu za pomocą płytek wzorcowych? 
15. Na czym polega pomiar skoku gwintu za pomocą mikroskopu warsztatowego? 
16. Na czym polega pomiar odchyłki bicia promieniowego, odchyłki bicia osiowego, 

odchyłki równoległości i odchyłki współosiowości wałków? 
 

4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Rozpoznaj i scharakteryzuj narzędzia przedstawione na rysunku. Odpowiedz na pytanie: 
do jakiej grupy narzędzi pomiarowych należą? 

 

 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z rysunkiem, 
2) zastanowić się, jakie narzędzia pomiarowe są przedstawione na rysunku, 
3) nazwać i scharakteryzować narzędzia, 
4) zaprezentować efekty pracy grupy na forum klasy. 
 

Środki dydaktyczne 
− narzędzia pomiarowe, 
− katalogi narzędzi, 
− rzutnik pisma, 
− rzutnik multimedialny, 
− foliogramy, 
− filmy wideo, 
− prezentacje multimedialne, 
− arkusze sprawozdania z przebiegu ćwiczenia. 
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Ćwiczenie 2 
Wykonaj pomiary niezbędne do zwymiarowania płytki z wywierconymi otworami 

przedstawionej na rysunku zgodnie z instrukcją wykonania ćwiczenia.  
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 

 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania zadania, 
2) dobrać metodę pomiaru, 
3) dobrać niezbędne narzędzia pomiarowe, 
4) wykonać niezbędne pomiary i zwymiarować płytkę na rysunku, 
5) uporządkować stanowisko pracy, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− rzutnik pisma, 
− rzutnik multimedialny, 
− foliogramy, 
– prezentacje multimedialne, 
– suwmiarki uniwersalne, 
– mikrometry do pomiarów zewnętrznych, 
– mikrometry do pomiarów wewnętrznych, 
– promieniomierze, 
– kątomierze uniwersalne, 
– instrukcje do wykonania ćwiczenia, 
– rysunki elementu, 
– arkusze sprawozdania z przebiegu ćwiczenia. 
 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj pomiary niezbędne do zwymiarowania wałka przedstawionego na rysunku 
zgodnie z instrukcją wykonania ćwiczenia. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 

 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
2) dobrać metodę pomiaru, 
3) dobrać niezbędne narzędzia pomiarowe, 
4) wykonać niezbędne pomiary i zwymiarować wałek na rysunku, 
5) uporządkować stanowisko pracy, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− rzutnik pisma, 
− rzutnik multimedialny, 
− foliogramy, 
− prezentacje multimedialne, 
− suwmiarki uniwersalne, 
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− mikrometry do pomiarów zewnętrznych, 
− mikrometry do pomiarów wewnętrznych, 
− promieniomierze,, 
− sprawdziany pierścieniowe do gwintu, 
− wzorniki do gwintu, 
− instrukcje do wykonania ćwiczenia, 
− rysunki elementu, 
− arkusze sprawozdania z przebiegu ćwiczenia. 
 
Ćwiczenie 4 

Wykonaj pomiary niezbędne do zwymiarowania gwintu wałka przedstawionego na 
rysunku zgodnie z instrukcją wykonania ćwiczenia. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 

 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
2) dobrać metodę pomiaru, 
3) dobrać niezbędne narzędzia pomiarowe, 
4) wykonać niezbędne pomiary i zwymiarować gwint na rysunku, 
5) uporządkować stanowisko pracy, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny ćwiczenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− rzutnik pisma, 
− rzutnik multimedialny, 
− foliogramy, 
– prezentacje multimedialne, 
– suwmiarki uniwersalne, 
– mikrometry do pomiarów zewnętrznych, 
– wzorniki do gwintu, 
– płytki wzorcowe, 
– uchwyty do płytek wzorcowych, 
– mikroskopy warsztatowe, 
– instrukcje do wykonania ćwiczenia, 
– rysunki elementu, 
– arkusze sprawozdania z przebiegu ćwiczenia. 
 
Ćwiczenie 5 

Wykonaj pomiary niezbędne do określenia bicia osiowego i promieniowego wałka 
przedstawionego na rysunku zgodnie z instrukcją wykonania ćwiczenia. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 

 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
2) dobrać metodę pomiaru, 
3) dobrać niezbędne narzędzia pomiarowe, 
4) wykonać niezbędne pomiary i zapisać wyniki, 
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5) dokonać analizy uzyskanych wyników pomiarów, 
6) uporządkować stanowisko pracy, 
7) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
8) dokonać oceny ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− rzutnik pisma, 
− rzutnik multimedialny, 
− foliogramy, 
− prezentacje multimedialne, 
− liniały krawędziowe, 
− płytki wzorcowe, 
− czujniki zębate z uchwytem, 
− pryzmy, 
− instrukcje do wykonania ćwiczenia, 
− rysunki elementu, 
− arkusze sprawozdania z przebiegu ćwiczenia. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) zorganizować prawidłowo stanowisko do pomiarów warsztatowych?   
2) rozpoznać i nazwać narzędzia i przyrządy pomiarowe?   
3) określić przeznaczenie poszczególnych narzędzi i przyrządów 

pomiarowych?   
4) dokonać pomiarów wielkości geometrycznych: długości, średnicy wałka 

i otworu przy pomocy suwmiarki uniwersalnej?   
5) dokonać pomiarów wielkości geometrycznych: długości, średnicy wałka 

i otworu przy pomocy mikrometru?   
6) dokonać pomiarów skoku gwintu?   
7) dokonać pomiarów bicia osiowego i promieniowego wałka za pomocą 

liniału krawędziowego i płytek wzorcowych oraz czujnika zegarowego 
i pryzmy?   
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4.4.  Organizacja stanowiska do trasowania. Narzędzia, 
przyrządy i materiały do trasowania 

 
4.4.1.  Materiał nauczania 
 

Trasowaniem nazywa się zespół czynności wyznaczania na powierzchni półwyrobu 
(blachy, odlewu, odkuwki) środków i okręgów kół, osi, obrysów warstw przewidzianych  
do obróbki i wykreślania rozwinięć elementów konstrukcji stalowych na podstawie 
dokumentacji technicznej. 

Rozróżnia się : 
1.  Trasowanie płaskie 

− głównych osi symetrii, 
− okręgów i łuków, 
− środka otworu, 
− środka czół wałków, 
− kątów, 
− trasowanie wg wzorników. 

2.  Trasowanie przestrzenne – stosowane do brył. 
 
Pomieszczenie, w którym znajdują się stanowiska traserskie, nazywa się trasernią. 

Miejscem pracy trasera jest stół traserski wyposażony w płytę traserską wykonaną z żeliwa 
lub granitu o równej powierzchni. Płyty traserskiej nie należy używać do żadnych innych 
celów poza trasowaniem, gdyż wykonywanie innych prac może doprowadzić do jej 
uszkodzenia. Do ustawienia przedmiotów podlegających trasowaniu na płycie traserskiej 
używa się pryzm, klocków i podkładek.  

Stanowisko robocze trasera wyposażone jest ponadto w narzędzia traserskie, które 
możemy podzielić na cztery grupy: 
− urządzenia (przyrządy) podtrzymujące, 
− narzędzia pomiarowe, 
− narzędzia do wykreślania (wyznaczania rys, okręgów, kół i punktów), 
− narzędzia do punktowania. 

 
Rys. 39. Podstawowe narzędzia traserskie podtrzymujące: a) płyta traserska, b) kątownik z rowkami 

teowymi, c) kątownik z otworami, d) pryzmy równoległe z kabłąkami zaciskowymi, e) podstawki 
pryzmowe, f) pryzma uchylna [8] 

 
Drugą grupę narzędzi traserskich stanowią narzędzia pomiarowe, takie jak: 

− suwmiarki traserskie z podstawą, stosowane do wyznaczania linii poziomych, 
− wysokościomierze, 
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− przymiary kreskowe, 
− kątomierze, 
− cyrkle traserskie – stosowane do trasowania okręgów kół, budowy kątów, podziału linii, 
− liniały traserskie z podstawą jako przyrząd pomocniczy znacznika i cyrkli, 
− kątownik – stosowany do wyznaczania linii pionowych i poziomych, 
− środkownik – stosowany do wyznaczania środka na płaskich powierzchniach 

przedmiotów walcowych. 
 

 
Rys. 40. Narzędzia traserskie pomiarowe i kontrolne narzędzia oraz narzędzia do wykreślania a) suwmiarka,  

b) wysokościomierz traserski, wysokościomierz traserski z odczytem cyfrowym, c) uniwersalny statyw 
pomiarowy, d) cyrkiel suwmiarkowy, e) kątownik centrujący (środkownik), f) przymiar traserski,  
g) kątomierz uniwersalny, h) kątownik 45°, i) liniał traserski, j) macki zewnętrzne,, k) macki 
wewnętrzne, m) kątownik 90°, n) cyrkiel, cyrkiel sprężynowy, cyrkiel z łukiem nastawnym [8] 

 
Narzędziami do wykreślania linii i punktów są rysiki oraz znaczniki. Rysik jest 

stosowany do wykreślania na trasowanym przedmiocie linii według liniału lub wzornika, 
znacznik – składający się z podstawy, słupka i rysika zwykle stosowany jest do trasowania 
przestrzennego jak również do wyznaczania linii poziomych. 
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Rys. 41. Narzędzia traserskie[8]: a) b) c) rysiki, d) punktak automatyczny, e) punktak, f) znacznik 

 
Do traserskich materiałów pomocniczych należy kreda, farba traserska, nafta, czyściwo, 

klocki i podkładki drewniane.  
Przed przystąpieniem do trasowania należy: 

− zapoznać się z rysunkiem przedmiotu, 
− sprawdzić stan i jakość materiału przeznaczonego do trasowania (porowatość, 

skrzywienia, pęknięcia i wżery korozyjne i inne widoczne wady), 
− usunąć wszystkie możliwe do usunięcia wady materiału, 
− sprawdzić główne wymiary materiału, grubość jego ścianek, rozstawienie wgłębień lub 

wypukłości, odległości otworów od krawędzi itp., 
− sprawdzić prawidłowość naddatków na późniejszą obróbkę, 
− odtłuścić przedmiot trasowany, 
− pomalować materiał w celu zwiększenia widoczności trasowanych linii kreda 

rozdrobnioną w wodzie z dodatkiem oleju lnianego (w przypadku obrobionych 
przedmiotach stalowych lub żeliwnych do malowania stosuje się roztwór wodny 
siarczanu miedzi). 
Po przygotowaniu powierzchni wybiera się podstawy (bazy) traserskie. Jest to punkt, oś 

lub płaszczyzna, od której odmierza się wymiary na trasowanym przedmiocie. Podczas 
trasowania na płaszczyźnie są to najczęściej dwie osie symetrii lub zamiast nich dwa 
obrobione boki, albo jeden bok obrobiony i prostopadła do niego oś symetrii. 

Najczęściej trasowanie sprowadza się do wyznaczenia: linii równoległych, linii 
prostopadłych, w tym także osie symetrii otworów, okręgów, wycinków koła. W niektórych 
przypadkach trasuje się także wielokąty oraz krzywe. Jeżeli zarys przedmiotu składa się  
z odcinków linii prostych i krzywych, to najpierw wykreśla się linie proste, a następnie łączy 
się je odpowiednimi łukami lub krzywymi. Wyznaczone linie mogą się podczas pracy łatwo 
zetrzeć, więc żeby można je było łatwo odtworzyć, punktuje się wszystkie przecięcia tych 
linii oraz środki okręgów, łuki i dłuższe rysy w odstępach 20÷50 mm za pomocą punktaka. 
Rysy krótkie, łuki i okręgi punktuje się w odstępach 5÷10 mm. Wymiary odmierza się za 
pomocą przymiaru lub cyrkla zgodnie z rysunkiem technicznym przedmiotu. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 35 

 
Rys. 42.  Wykreślanie linii prostych równoległych: a) poprzez odmierzaniem odstępu między liniami z pomocą 

przymiaru, b) poprzez wykorzystanie liniału i kątownika, c) technika posługiwania się rysikiem 
traserskim [1, s. 23] 

 
Rys. 43. Posługiwanie się punktakiem − kolejne fazy ustawienia punktaka na rysie [1, s. 24] 

 
Trasowanie rozpoczyna się zwykle od wyznaczenia głównych osi symetrii przedmiotu.  

Trasowania głównych osi symetrii przedmiotów płaskich o zarysach prostokątnych dokonuje 
się następująco: przedmiot układa się na płycie traserskiej i za pomocą ostrego cyrkla dzieli 
się przeciwległe boki przedmiotu na połowę, a następnie łączy się przeciwległe punkty 
podziału. Otrzymane odcinki prostych będą osiami symetrii przedmiotu. 

Wykreślanie okręgów i łuków kół wykonuje się za pomocą ostrego cyrkla. Cyrkiel 
rozwiera się na wymiar danego promienia i umieszcza się jego jedno ramię  
w napunktowanym środku okręgu lub łuku. Lekko naciskając na drugie ramię cyrkla zatacza 
się żądany okrąg lub łuk. W celu wytrasowania środka otworu, który ma być wiercony, 
należy wykreślić dwie wzajemnie prostopadłe linie. Ich przecięcie wyznaczy środek otworu. 

Środki czół wałków najłatwiej wyznacza się za pomocą środkownika. W tym celu  
przykłada się środkownik do wałka w sposób pokazany na rys. 44 (ramiona boczne 
środkownika styczne do okręgu) i wzdłuż ramienia środkowego wykreśla się rysę 1. 
Następnie obraca się środkownik o kąt 90° i wykreśla rysę 2. Jeżeli czoło wałka jest okręgiem 
prawidłowym, to jego środek wyznacza punkt przecięcia tych rys. 
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Rys. 44.  Wyznaczanie środków czół wałków 

[1, s. 24] 

 

 

 
Rys. 45. Trasowanie osi symetrii płaskownika  

[1, s. 24] 
Rys. 46. Trasowanie za pomocą wzornika [2, s. 96] 

Trasowanie wg wzorników jest powszechnie stosowane w produkcji seryjnej przy 
wykonywaniu wielu identycznych przedmiotów. Polega ono na przyłożeniu wzornika do 
płaszczyzny materiału i wyznaczeniu zarysów przedmiotu przez obrysowanie zarysu 
wzornika rysikiem. Osie otworów wyznacza się przez otwory we wzorniku, stosując do tego 
celu specjalny punktak. Trasując wg wzornika trzeba pamiętać, żeby wzornik był zawsze 
jednakowo ustawiony, a to osiąga się za pomocą wykonywania we wzorniku wycięć, które 
muszą trafiać na osie przedmiotu. 

Trasowanie kątów wykonuje się przy pomocy kątomierzy lub metodą geometryczną.  
 
 
 
 
 

Rys. 47. Ustawienie kąta: a) za pomocą kątomierza uniwersalnego, b) za pomocą kątomierza zwykłego  
[1, s. 25]: 

 
Dokładność trasowania zależy od następujących czynników: 

− od geometrycznej dokładności płaszczyzny odniesienia, 
− od dokładności narzędzi mierniczych, 
− od zmian temperatury odniesienia, 
− od sztywności rysików, 
− od błędów odczytywania wymiarów.  



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 37 

Po skończonej pracy należy płytę traserską zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez 
założenie drewnianej pokrywy.  
 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co nazywamy trasowaniem? 
2. Jakie znasz rodzaje trasowania? 
3. Jakie znasz pomiarowe przyrządy traserskie? 
4. Jakie znasz przyrządy traserskie służące do mocowania trasowanych przedmiotów? 
5. W jaki sposób należy przygotować powierzchnię do trasowania? 
6. W jaki sposób trasuje się osie symetrii? 
7. Jakiego narzędzia użyjesz do trasowania środka okręgu? 
8. Do czego służą wzorniki traserskie? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Rozpoznaj i scharakteryzuj narzędzia przedstawione na rysunku. Odpowiedz na pytanie: 
do jakiej grupy narzędzi traserskich należą? 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać partnerów do pracy w grupie, 
2) zapoznać się z rysunkiem, 
3) zastanowić się, jakie narzędzia traserskie są przedstawione na rysunku, 
4) wpisać wszystkie pomysły na kartce (burza mózgów – nie krytykując żadnego 

z pomysłów Twoich koleżanek/kolegów), 
5) scharakteryzować narzędzia, 
6) sklasyfikować grupę narzędzi, 
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7) uporządkować zapisane pomysły,  
8) zaprezentować efekty pracy grupy na forum klasy, 
9) brać udział w podsumowaniu.  

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− przyrządy i narzędzia traserskie, 
− rzutnik pisma, 
− rzutnik multimedialny, 
− foliogramy, 
– prezentacje multimedialne, 
– arkusze sprawozdania z przebiegu ćwiczenia. 
 
Ćwiczenie 2 
 Z grupy narzędzi, które otrzymałeś, wybierz służące do mocowania przedmiotów do 
trasowania i nazwij je.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z otrzymanymi przyrządami i narzędziami traserskimi, 
2) wybrać narzędzia służące do mocowania przedmiotów trasowanych, 
3) nazwać narzędzia, 
4) zaprezentować efekt swojej pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− rzutnik pisma, 
− rzutnik multimedialny, 
− foliogramy, 
− prezentacje multimedialne, 
− przyrządy i narzędzia traserskie, 
− katalogi narzędzi, 
− arkusze papieru, 
− arkusze sprawozdania z przebiegu ćwiczenia. 
 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj trasowanie niezbędne do wykonania przedmiotu przedstawionego na rysunku 
zgodnie z instrukcją wykonania ćwiczenia.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania zadania, 
2) dobrać metodę trasowania, 
3) dobrać narzędzia traserskie, 
4) przygotować powierzchnię do trasowania, 
5) wytrasować kształt przedstawiony na rysunku, 
6) uporządkować stanowisko pracy, 
7) zaprezentować wykonane zadanie, 
8) dokonać oceny ćwiczenia. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− rzutnik pisma, 
− rzutnik multimedialny, 
− foliogramy, 
– prezentacje multimedialne, 
– płyty traserskie, 
– płytki metalowe do wykonania przedmiotu, 
– narzędzia traserskie, 
– farba traserska, 
– instrukcje do wykonania ćwiczenia, 
– rysunki elementu, 
– czyściwo, 
– pisaki, 
– arkusze sprawozdania z przebiegu ćwiczenia. 
 
Ćwiczenie 4 

Wykonaj trasowanie środków czół wałków zgodnie z instrukcją wykonania ćwiczenia.  
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
2) dobrać metodę trasowania, 
3) dobrać narzędzia traserskie, 
4) przygotować powierzchnię do trasowania, 
5) wykonać trasowanie czół wałków, 
6) uporządkować stanowisko pracy, 
7) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
8) dokonać oceny ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− rzutnik pisma, 
− rzutnik multimedialny, 
− foliogramy, 
– prezentacje multimedialne, 
– płyty traserskie, 
– wałki stalowe, 
– narzędzia traserskie, 
– farba traserska, 
– instrukcje do wykonania ćwiczenia, 
– rysunki elementów przeznaczonych do trasowania, 
– czyściwo, 
– pisaki, 
– arkusze sprawozdania z przebiegu ćwiczenia. 
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4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) zorganizować prawidłowo stanowisko traserskie?   
2) rozpoznać i nazwać narzędzia i przyrządy traserskie?   
3) określić przeznaczenie poszczególnych narzędzi i przyrządów 

traserskich?   
4) przygotować powierzchnię do trasowania?   
5) dobrać metodę i narzędzia traserskie w zależności od kształtu 

i wielkości przedmiotu?   
6) ustalić kolejność czynności podczas trasowania na płaszczyźnie?   
7) wykonać trasowanie na płaszczyźnie?   
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4.5.  Piłowanie 
  
4.5.1.  Materiał nauczania 
 

Piłowanie odbywa się za pomocą narzędzia zwanego pilnikiem i ma na celu usunięcie 
nadmiaru materiału o grubości 0,5 ÷ 1,5 mm z obrabianego przedmiotu, aby nadać mu 
właściwy kształt i wymiary, a powierzchniom określoną gładkość. Powstające drobne wiórki 
noszą nazwę opiłków. 
 Pilniki wykonuje się ze stali niestopowej narzędziowej. 
 
 
 

Rys. 48. Pilnik: 1 – część robocza, 2 – uchwyt, 3 – drewniana rękojeść, 4 – linia kolejnych zębów 
utworzonych przez przecięcie nacięcia górnego z dolnym [1, s. 56] 

 
Na części roboczej są wykonane nacięcia, czyli zęby wykonane przez maszynowe 

nacinanie przecinakiem, frezowanie lub przeciąganie. Zależnie od sposobu wykonania zęby 
mają różne kształty oraz różną geometrię ostrzy. Zęby nacięte przecinakiem mają kąt 
przyłożenia α = 36°, kąt ostrza β = 70°, kąt natarcia γ = 16°, kąt skrawania δ = 106°. Zęby 
wykonane innymi metodami mają następujące kąty: α = 20÷25°, β = 60÷63°, γ = (+2)÷(–
10°), δ =0÷90°.  

Wielkość pilnika jest określona długością części roboczej L. 

 

a) kąty zębów: 
α – kąt przyłożenia 
β – kąt ostrza 
γ – kąt natarcia 
δ – kąt skrawania 

b) zęby nacinane przecinakiem 
c) zęby frezowane 
d) zęby przeciągane 

Rys. 49. Zęby pilnika [1, s. 56] 
 

Rozróżnia się pięć rodzajów nacięć pilników.  

 
Rys. 50. Nacięcia pilników: a) pojedyncze jednorzędowe, b) pojedyncze wielorzędowe, c) pojedyncze 

wielorzędowe śrubowe, d) podwójne jednorzędowe, e) podwójne wielorzędowe[1, s. 57] 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 42 

Pilniki o nacięciu jednorzędowym są używane do piłowania materiałów miękkich. 
Zbierają one wiór równy szerokości pilnika, co przy piłowaniu twardych materiałów 
wymagałoby bardzo dużego wysiłku. 

Nacięcia podwójne na pilniku sprawiają, że zamiast jednego wióra o szerokości równej 
szerokości pilnika otrzymuje się drobne wióry, co zmniejsza wysiłek fizyczny podczas 
piłowania. 

Podział pilników: 
Według liczby nacięć (na długości 10 mm) 

nr 0 – zdzieraki – liczba nacięć od 4,5 do 10 
nr 1 – równiaki – liczba nacięć od 6,3 do 28 
nr 2 – półgładziki – liczba nacięć od 10 do 40 
nr 3 – gładziki – liczba nacięć od 14 do 56 
nr 4 – podwójne gładziki – liczba nacięć od 25 do 80 
nr 5 − jedwabniki – liczba nacięć od 40 do 80 

 
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego 

płaskie, 
okrągłe, 
półokrągłe, 
kwadratowe,  
trójkątne, 

płaskie zbieżne, 
nożowe, 
owalne, 
soczewkowe, 
mieczowe. 

 
Pilniki igiełkowe − pilniki o bardzo drobnych nacięciach i małych długościach, 

stosowane do piłowania wykańczającego bardzo drobnych powierzchni z dużą dokładnością. 
Dobór odpowiedniego pilnika zależy: 

− od rodzaju obrabianego materiału, 
− rodzaju piłowania (powierzchni płaskich, kształtowych, rowków, otworów), 
− rodzaju obróbki (zgrubna, wykańczająca), 
− wielkości obrabianego przedmiotu, 
− kształtu miejsca obrabianego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 51.  Pilniki o różnych kształtach i ich zastosowanie a) i b) płaskie, c) i d) trójkątne,e) i f) półokrągłe,  

g) mieczowe, h) trójkątne spłaszczone, k) nożowe, l) trójkątne do pił, m) okrągłe [4, s. 138] 
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Decydujący wpływ na dokładność obróbki oraz wydajność pracy ma właściwa technika 
piłowania.  

 
Rys. 52. Właściwa postawa podczas piłowania: a) zgrubnego, b) wykańczającego, c) ustawienie nóg  

[1, s. 60] 
 
Podczas piłowania zgrubnego zdzierakiem należy wykorzystać ciężar ciała, przesuwając 

tułów wraz z ramionami do przodu i z powrotem, przy czym ciężar ciała przesuwa się z nogi 
prawej na lewą. Podczas piłowania wykańczającego niewymagającego już wywierania tak 
znacznego nacisku, ciężar ciała powinien być równomiernie rozłożony na obie nogi, tułów 
pozostaje w równowadze a ruchy robocze wykonują tylko ramiona.  

 

 
Rys. 53. Prawidłowe uchwycenie pilnika [1, s. 61] 

 
Ruch pilnika podczas piłowania powinien być ciągły i równomierny na całej długości 

roboczej pilnika. Nacisk na pilnik należy wywierać tylko podczas ruchu roboczego, czyli 
ruchu do przodu.  
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Rys. 54. Rozkład pionowy siły nacisku rąk 
na pilnik: a) na początku ruchu 
pilnika większy nacisk lewej ręki,  
b) przedmiot piłowany w środku 
pilnika − nacisk obu rąk 
jednakowy, c) w końcu ruchu 
pilnika większy nacisk prawej 
ręki [4, str.141] 

Rys. 55. Zasada piłowania krzyżowego: 
a) piłowanie w prawo, b) piłowanie w lewo [4, s. 
143] 

 
Duże płaszczyzny piłuje się zgrubnie metodą krzyżową. Obróbkę wykańczającą 

powierzchni można wykonać pilnikiem o drobnym nacięciu lub płótnem ściernym. Należy 
przy tym dbać, aby nie wystąpiły głębokie zadrapania. Najczęściej przyczyną zadrapań są 
wióry zakleszczone między zębami pilnika. Aby je usunąć, pilnik należy starannie oczyszczać 
metalowymi szczotkami. 

Podczas piłowania cienkich płytek pilnik należy prowadzić wzdłuż dłuższej krawędzi, co 
zapobiega powstawaniu drgań przecinanej płytki. 

Wykonując piłowanie wykańczające nie należy zmieniać kierunku piłowania, a pilnik 
prowadzić wzdłuż osi lub w poprzek. 

Przed rozpoczęciem piłowania należy sprawdzić czy przedmiot jest dobrze zamocowany 
w imadle. Zamocowanie przedmiotu do piłowania musi zapewnić całkowite unieruchomienie 
i usztywnienie obrabianego materiału. Mocując przedmiot należy zwracać uwagę, żeby 
obrabiana powierzchnia znajdowała się o 5 ÷10 mm ponad szczękami imadła. 

Podczas piłowania często zdarzają się skaleczenia rąk na skutek przesunięcia ręki po 
ostrych krawędziach obrabianego przedmiotu, zsunięcia pilnika z rękojeści lub usuwania 
rękami opiłków z powierzchni przedmiotu. Wadliwy sposób osadzania rękojeści może 
spowodować wypadek. Zbyt głębokie osadzenie rękojeści może spowodować jej pęknięcie w 
czasie pracy i w następstwie skaleczenie. 

Podczas piłowania nie należy używać pilników pękniętych oraz bez rękojeści lub  
z wadliwą rękojeścią. Podczas piłowania przedmiotów o ostrych krawędziach nie należy 
podginać palców pod pilnikiem przy powrotnym ruchu pilnika. Podczas piłowania nie wolno 
wykonywać gwałtownych ruchów do przodu, żeby nie uderzać rękojeścią pilnika  
o przedmiot, gdyż może się zsunąć, nie wolno usuwać opiłków ręką ani też zdmuchiwać 
ustami. 
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Rys. 56.   Piłowanie powierzchni kształtowych: a) zgrubne powierzchni wypukłej, b) wykańczające 

powierzchni wypukłej, c) powierzchni wklęsłej [1, s. 63] 
  

Podczas piłowania należy często sprawdzać wyniki piłowania. 
 

 
 

Rys. 57.  Sprawdzanie wyników piłowania: a) sprawdzanie płaskości powierzchni liniałem krawędziowym, 
b) sprawdzanie wzajemnej prostopadłości płaszczyzn kątownikiem, c) pomiar kątów kątomierzem 
uniwersalnym, d) sprawdzanie wzornikiem [4,s. 146] 

 
4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co nazywamy piłowaniem i jaki jest jego cel? 
2. Z jakiego materiału i w jaki sposób wykonuje się pilniki? 
3. Jaki jest podział pilników ręcznych? 
4. Jakie znasz rodzaje pilników ze względu na ich kształt? 
5. Od czego zależy dobór pilnika? 
6. Jakie znaczenie podczas piłowania ma prawidłowe zamocowanie przedmiotu w imadle 

oraz właściwa postawa piłującego i technika piłowania? 
7. Jakie znasz podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas piłowania? 
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4.5.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj element z tworzywa sztucznego przedstawiony na rysunku metodą piłowania. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dokładnie zapoznać się z rysunkiem, 
2) zaplanować niezbędne do wykonania czynności, 
3) dobrać niezbędne narzędzia, 
4) zorganizować stanowisko pracy, 
5) wykonać element zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zasadami bezpieczeństwa, 
6) zaprezentować efekty swojej pracy i dokonać samooceny. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− rzutnik pisma, 
− rzutnik multimedialny, 
− foliogramy, 
− prezentacje multimedialne, 
− półfabrykaty z naddatkami na obróbkę, 
− dokumentacje techniczne wyrobu, 
− komplety pilników ślusarskich o różnych długościach i przeznaczeniu (do wyboru przez 

ucznia), 
− suwmiarki, 
− arkusze sprawozdania z przebiegu ćwiczenia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj element z blachy stalowej przedstawiony na rysunku metodą piłowania. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dokładnie zapoznać się z rysunkiem, 
2) zaplanować niezbędne do wykonania czynności, 
3) dobrać niezbędne narzędzia, 
4) zorganizować stanowisko pracy, 
5) wykonać element zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zasadami bezpieczeństwa, 
6) zaprezentować efekty swojej pracy i dokonać samooceny. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− rzutnik pisma, 
− rzutnik multimedialny, 
− foliogramy, 
− prezentacje multimedialne, 
− półfabrykaty z naddatkami na obróbkę, 
− dokumentacje techniczne wyrobu, 
− komplety pilników ślusarskich o różnych długościach i przeznaczeniu, 
− suwmiarki, 
− arkusze sprawozdania z przebiegu ćwiczenia. 
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4.5.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) zorganizować prawidłowo stanowisko do wykonania piłowania?   
2) zaplanować niezbędne do wykonania zadania czynności?   
3) dobrać prawidłowo niezbędne do wykonania zadania narzędzia 

obróbcze?   
4) dobrać niezbędne narzędzia pomiarowe?   
5) wykonać zadanie zgodnie z zasadami techniki piłowania i zasadami 

bezpieczeństwa?   
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4.6.  Wiercenie otworów  
  
4.6.1.  Materiał nauczania 
 

Wiercenie polega na wykonywaniu otworów w pełnym materiale za pomocą narzędzia 
skrawającego zwanego wiertłem.  

Przedmioty ciężkie i duże nie wymagają mocowania podczas wiercenia. Podczas 
wiercenia otworów o małej średnicy wystarczy przytrzymać przedmiot ręką za 
pośrednictwem imadła ręcznego. Przedmioty o niewielkich wymiarach należy mocować 
w imadle maszynowym, a do wiercenia otworów pod różnymi kątami stosuje się imadło 
maszynowe uniwersalne przychylne i obrotowe. 

Do wiercenia otworów w wałku prostopadle do jego osi stosuje się podstawkę pryzmową. 
Przedmioty duże i o nieregularnych kształtach mocuje się na stole wiertarki za pomocą 
podkładek i docisków. 

Przed przystąpieniem do wiercenia należy: 
− wytrasować osie otworu i zapunktować punktakiem położenie jego środka, 
− wytrasować cyrklem koło o średnicy otworu i napunktować je w paru miejscach oraz 

drugie koło współśrodkowe o średnicy nieco większej, 
− wiercić próbnie wykonując wiertłem niewielkie wgłębienie, sprawdzając czy jest ono 

współśrodkowe do wytrasowanych kół; jeżeli stwierdzi się brak współosiowości, czyli 
zboczenie wiertła z osi otworu, to należy za pomocą wycinaka naciąć rowek  
z wgłębieniem, powtórnie napunktować i powtórzyć wiercenie. 

 
Wiertło wykonuje podczas wiercenia ruch obrotowy i posuwowy, a przedmiot obrabiany 

pozostaje nieruchomy. Obrabiany materiał usuwany jest przez wiertło w postaci wiórów  
i powstaje walcowy otwór, przy czym średnica otworu odpowiada średnicy wiertła.  

Wiertło kręte składa się z części roboczej (części skrawającej i części prowadzącej), 
szyjki i chwytu. Chwyt może być stożkowy z płetwą (w wiertłach o średnicy powyżej 10 mm) 
oraz walcowy z płetwą lub bez (w wiertłach o średnicy poniżej 10 mm). 

Cześć robocza wiertła ma nacięte na obwodzie dwa przeciwległe rowki śrubowe do 
pomieszczenia i odprowadzania wiórów z wierconego otworu. 

Prawidłowe prowadzenia wiertła w otworze możliwe jest dzięki dwóm łysinkom  
w kształcie wąskich pasków, położonych wzdłuż rowków. Tarcie o ścianki otworu występuje 
tylko na powierzchni łysinek prowadzących. Lekko stożkowa cześć robocza wiertła, zbieżna 
w kierunku chwytu sprawia, że tarcie o ścianki otworu jest jeszcze mniejsze. 

Część skrawająca wiertła to dwie proste krawędzie tnące o jednakowej długości łączące 
się ze sobą poprzeczną krawędzią tnąca, zwaną ścinem. 

Stanowi on wierzchołek wiertła, a krawędzie tnące tworzą kat wierzchołkowy. Wartość 
kąta wierzchołkowego zależy od rodzaju wierconego materiału − im twardszy jest materiał 
obrabiany, tym mniejszy powinien być kąt wierzchołkowy. Wiertła wykonuje się ze stali 
szybkotnącej, także z płytkami z węglików spiekanych. 
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Tabela 1.  Wartości kąta pochylenia rowka wiórowego oraz kąta wierzchołkowego wiertła w zależności od 
materiału obrabianego [7, s. 120]  

 
 

Wiercenie otworów w ścianach pochyłych zewnętrznych wymaga przygotowania 
frezowaniem wgłębienia oraz napunktowania w nim środka otworu − rys. 59 a. Wykonanie 
otworu w ściance pochyłej wewnętrznej z zastosowaniem wkładki z drewna obrazuje  
rys. 59 b. Na rys. 60 przedstawiony został sposób wiercenia otworów niepełnych. Wiercenie 
wykonuje się zamocowując razem dwa identyczne przedmioty i wiercąc otwór w taki sposób 
jak pokazano na rysunku. 

Wiercenie bez wkładki może spowodować złamanie wiertła lub wadliwe wykonanie 
otworu. 

Aby wywiercić otwór nieprzelotowy, czyli określonej głębokości, można na wiertle 
oznaczyć kredą wymiar głębokości otworu i wiercić aż do znaku na wiertle. Innym sposobem 
jest założenia na wiertło, na określonej wysokości pierścienia oporowego zamocowanego 
wkrętem. Wiercąc wiertarką z posuwem mechanicznym należy skorzystać z urządzenia do 
nastawiania zadanej głębokości wiercenia stanowiącego jej wyposażenie. 

W przypadku wiercenia otworów o średnicy powyżej 20 mm wiercenie należy 
wykonywać dwoma wiertłami (dowiercanie) − należy wywiercić otwór o średnicy 8÷10 mm, 
a następnie wiertłem o średnicy odpowiadającej zadanej średnicy otworu. 
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Rys. 59. Wiercenie otworów w ścianach pochyłych [1, s. 73] 

 

Rys. 58. Wiertło kręte: a) części składowe, 
b) chwyt walcowy bez płetwy,  
c) chwyt walcowy z płetwą [4, 
str.152] 

 

 
 
Rys. 60. Wiercenie otworów niepełnych [1, s. 73] 

 
Podczas wiercenia na skutek tarcia wytwarza się duża ilość ciepła, które podwyższa 

temperaturę wiertła. Aby nie dopuścić do nagrzania się wiertła i jego stępieniu lub 
zniszczeniu podczas wiercenia stosuje się (w zależności od rodzaju wierconego materiału 
i głębokości wierconego otworu) ciecze chłodzące (np. emulsje wodno–olejowe), które 
oprócz chłodzenia mają właściwości smarujące i zmniejszające tarcie. Podczas wiercenia 
głębokich otworów należy wiertło co pewien czas wyjmować z otworów oczyszczając otwór 
z nadmiaru nagromadzonych wiórów i schładzając ostrze wiertła. 

Niezmiernie ważne jest by po przewierceniu otworu najpierw wysunąć wiertło z otworu,  
a dopiero potem wyłączyć napęd wrzeciona wiertarki. Zatrzymanie obrotów wiertła  
w otworze może spowodować złamanie wiertła. Złamanie wiertła może nastąpić również  
w przypadku: 
− zbyt małej prędkości wrzeciona, a dużym posuwie, 
− zbyt dużym luzie wrzeciona wiertarki, 
− gdy przy wierceniu trafi w materiale wierconym na lukę spowodowaną pęcherzem, 
− złego usytuowania otworu, 
− krzywego osadzenia wiertła, 
− niewłaściwego zamocowania przedmiotu wierconego.  

Wyciągniecie złamanego wiertła z otworu nastręcza wiele trudności i jest bardzo 
czasochłonne. Często gdy złamane wiertło nie wystaje z otworu staje się to niemożliwe bez 
uszkodzenia wierconego przedmiotu. 
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Tabela 2. Zalecane parametry wiercenia. 
 

Szybkość skrawania 
m/mm 

Średnica 
wiertła 

mm 

Posuw 
mm/obr

. Stali 
Rm = 750 

MPa 

Żeliwa 
HB = 190 

2 0,03 40 53 
4 0,06 35 51 
6 0,10 32 43 
8 0,13 30 38 
10 0,16 28 36 
12 0,20 27 33 

 
16 0,25 25 30 
20 0,30 29 28 
25 0,35 23 27 
30 0,40 22 26 
35 0,45 21 25 
40 0,49 20 24 
45 0,53 20 24 
50 0,56 19 23 
55 0,60 19 22 
60 0,62 18 22 

 
 
4.6.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest wiercenie i na czym ono polega? 
2. Jakie czynności należy wykonać przed wierceniem otworu? 
3. Z jakich elementów zbudowane jest wiertło? 
4. Od czego zależy kąt wierzchołkowy wiertła? 
5. Na czym polega technika wiercenia otworów w ściankach pochyłych? 
6. Na czym polega technika wiercenia otworów niepełnych? 
7. Co może być powodem złamania wiertła? 
 
4.6.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj otwory w płytce stalowej zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dokładnie zapoznać się z rysunkiem, 
2) zaplanować niezbędne do wykonania czynności, 
3) dobrać niezbędne narzędzia, 
4) zorganizować stanowisko pracy, 
5) przygotować płytkę do wiercenia, 
6) wykonać wiercenie zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zasadami bezpieczeństwa, 
7) zaprezentować efekty swojej pracy i dokonać samooceny. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− rzutnik pisma, 
− rzutnik multimedialny, 
− foliogramy, 
− prezentacje multimedialne, 
− płytki stalowe przeznaczone do ćwiczeń, 
− dokumentacja techniczna wyrobu, 
− komplety wierteł, 
− przyrządy traserskie, 
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− wiertarki stołowe, 
− imadła maszynowe, 
− suwmiarki, 
− arkusze sprawozdania z przebiegu ćwiczenia. 
 
4.6.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) zorganizować prawidłowo stanowisko do wiercenia?   
2) zaplanować niezbędne do wykonania zadania czynności?   
3) dobrać prawidłowo niezbędne do wykonania zadania narzędzia 

obróbcze?   
4) dobrać niezbędne narzędzia pomiarowe?   
5) wykonać zadanie zgodnie z zasadami techniki wiercenia?   
6) wykonać zadanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa?   



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 53 

4.7.  Wykonywanie gwintów wewnętrznych i zewnętrznych 
 
4.7.1.  Materiał nauczania  
 

Połączenia gwintowe zaliczane do rozłącznych połączeń kształtowych służą do łączenia 
elementów maszyn. 

Wyróżnia się następujące, mające przemysłowe znaczenie, metody wykonywania gwintu: 
− walcowanie, 
− szlifowanie, 
− frezowanie, 
− nacinanie głowicami gwinciarskimi (gwinty zewnętrzne), 
− nacinanie narzynką (gwinty zewnętrzne), 
− nacinanie gwintownikiem (gwinty wewnętrzne), 
− nacinanie nożem na tokarce. 

Nacinanie gwintu, czyli gwintowanie, polega na wykonaniu na powierzchni wałka lub 
otworu wgłębień wzdłuż linii śrubowej za pomocą narzędzi zwanych gwintownikami (do 
gwintowania wałka) lub narzynki (do gwintowania otworu). 

Mechanizm powstawanie linii śrubowej jest następujący: jeżeli na walcu punkt A 
przesuwa się po tworzącej w kierunku A', a jednocześnie walec się obraca, to na powierzchni 
walca powstaje linia śrubowa. Zależnie od kierunku ruchu obrotowego walca może powstać 
linia śrubowa prawo– lub lewoskrętna. Odległość A — A’, czyli odcinek drogi, jaka przebył 
punkt A w czasie jednego pełnego obrotu walca, nazywamy skokiem Ph linii śrubowej. 
 

 
Rys. 61. Powstawanie linii śrubowej [4, str.165] 

 
Ostrze narzędzia w czasie nacinania gwintu wykonuje w stosunku do obrabianej części 

ruch po linii śrubowej, tworząc rowek o odpowiednim zarysie gwintu. Nacinając gwint na 
powierzchni walcowej zewnętrznej − otrzymujemy śrubę, a nacinając gwint na powierzchni 
walcowej wewnętrznej – otrzymujemy nakrętkę. 

W zależności od systemów rozróżnia się gwinty: 
− metryczne,  
− calowe (Whitwortha), 
− inne. 
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Zależnie od ilości zwojów rozróżnia się gwinty: 
− jednokrotne (zwane jednozwojnymi, w których podziałka jest równa skokowi), 
− wielokrotne (zwane wielozwojnymi, w których podziałka P jest mniejsza od skoku  

Ph = z⋅P, gdzie z– krotność gwintu). 
Zależnie od kierunku nacięcia gwintu rozróżnia się gwint prawy i lewy. 
W zależności od zarysu gwintu w płaszczyźnie przechodzącej przez jego oś rozróżnia się 

gwinty: 
− trójkątne − do połączeń nieruchomych czyli jako gwinty złączne (rys. 62a),  
− prostokątne śruby do przenoszenia ruchu, jak np. śruba pociągowa w obrabiarkach (rys. 

62c), 
− trapezowe symetryczne (walcowy o kącie zarysu 30°, stosowany głównie w połączeniach 

ruchowych o zmiennych kierunkach obciążenia) − rys. 62b lub niesymetryczne 
stosowane w połączeniach ruchowych obciążonych jednokierunkowo (walcowy o kącie 
zarysu 30°, walcowy o kącie zarysu 45°) − rys. 62d, 

− okrągłe (rys. 62e).  
− gwint Edisona, stosowany głównie w elektrotechnice, 
− gwint pochłaniaczy i masek, 
− gwint opakowań szklanych, metalowych i z tworzyw sztucznych oraz zamknięć 

metalowych i z tworzyw. 
 

 
Rys. 62. Rodzaje gwintów [1, s. 79]: a) trójkątny, b) trapezowy symetryczny, c) prostokątny, d) trapezowy 

niesymetryczny, e) okrągły, f) wielkości charakteryzujące gwint metryczny (1 − występ,  
2 − bruzda, 3 − zarys, α − kat gwintu, d − średnica zewnętrzna gwintu, d2 − średnica podziałowa 
gwintu, d1 − średnica wewnętrzna gwintu, p − podziałka, H − wysokość) 

 
Gwint charakteryzują następujące wielkości: 

− średnica zewnętrzna d, 
− średnica wewnętrzna d1, 
− średnica podziałowa d2, 
− skok gwintu P, 
− podziałka gwintu. 

Gwinty metryczne są określane przez podanie symbolu gwintu − M, wartości średnicy 
zewnętrznej, np. M16 — dla gwintów zwykłych, a w przypadku gwintów drobnozwojnych 
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podaje się jeszcze podziałkę gwintu, np. M16 x 1,5. Gwinty lewe oznacza się dodatkowo 
symbolem LH. Na przykład oznaczenie gwintu metrycznego drobnozwojowego o podziałce  
P = 1,5 mm i średnicy zewnętrznej 16 mm określa się symbolem M16 x 1,5LH. 

Gwinty metryczne wykonuje się w trzech klasach dokładności: 
− klasie dokładnej dla gwintów do urządzeń precyzyjnych, 
− klasie średnio dokładnej dla gwintów ogólnego przeznaczenia, 
− klasie zgrubnej dla gwintów o obniżonej dokładności. 

Inne częściej spotykane gwinty oznacza się następująco:  
− 3/4" − gwint calowy Whitwortha o średnicy 3/4", 
− R3" − gwint rurowy o średnicy 3",  
− Tr24 x 5 − gwint trapezowy symetryczny o średnicy 24 mm i skoku 5 mm, 
− S22 x 6 − gwint trapezowy niesymetryczny o średnicy 22 mm i skoku 6 mm. 

Narzynki to narzędzia do nacinania gwintów zewnętrznych. Są to stalowe, hartowane 
pierścienie, wewnątrz nagwintowane, z wywierconymi otworami tworzącymi krawędzie tnące 
i jednocześnie służącymi do odprowadzania wiórów. Liczba krawędzi skrawających równa 
jest liczbie otworów i zależy od średnicy gwintu. Cześć skrawająca narzynki l1 jest 
ukształtowana w postaci stożka o kacie rozwarcia 60° i jest jednakowa po obu stronach 
narzynki. Cześć walcowa l2 służy do wykańczania gwintu i prowadzenia narzędzia. 
 

 
Rys. 63. Narzynki okrągłe [1, s. 81] 
a) pełna, b) przecięta, c) przekrój narzynki 

 
 
 
 
 

 
Rys. 64. Nacinanie gwintu zewnętrznego narzynką dzieloną  

[1, s. 83] 
 
 

 
Narzynki okrągłe mogą być: 

− pełne (dokładniejsze), 
− przecięte – można w niewielkich granicach regulować średnice nacinanego gwintu, 
− dzielone – składa się z dwóch części, umieszczonych przesuwnie w prowadnicach 

oprawki. 
 
Gwintownik to narzędzia do nacinania gwintów wewnętrznych. Narzędzie to ma kształt 

śruby o stożkowym zakończeniu z rowkami wyciętymi na powierzchni wzdłuż osi 
gwintownika. Rowki te tworzą krawędzie tnące i służą do odprowadzania wiórów.  

Gwintownik składa się z: 
− części roboczej, 
− stożkowej skrawającej, 
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− walcowej wykańczającej, 
− chwytu o zakończeniu kwadratowym umożliwiającym założenie pokrętki. 
 

Do gwintowania otworów używa się kompletu składającego się z trzech gwintowników: 
− gwintownika wstępnego (nr 1) oznaczonego na obwodzie jedną rysą, 
− zdzieraka (nr 2) oznaczonego dwiema rysami,  
− wykańczaka (nr 3) oznaczonego trzema rysami. 

Gwintownikiem wstępnym i zdzierakiem wykonuje się tylko cześć zarysu gwintu, 
a dopiero za pomocą wykańczaka nacina się pełny zarys gwintu. Każdy gwintownik 
z kompletu ma stożek skrawający o innej długości (najdłuższy gwintownik wstępny, 
a najkrótszy wykańczak). Gwinty drobnozwojne wykonuje się jednym lub dwoma kolejnymi 
gwintownikami. 
 
 

 
Rys. 66. Komplet gwintowników: a) komplet 

gwintowników do otworów, b) kolejne zarysy 
gwintu wykonane poszczególnymi 
gwintownikami [1, s. 82] 

 
 
Rys. 65. Gwintownik i jego elementy  
1. część robocza, 2. część skrawająca, 3. część 
wygładzająca, 4. uchwyt, 5. łeb kwadratowy,  
6. rowek, 7. krawędź tnąca, 8. powierzchnia 
natarcia, 9. powierzchnia przyłożenia [1, s. 82] 
α – kąt przyłożenia, β – kąt ostrza, γ – kąt 
natarcia, δ – kąt skrawania 
 

 
Rys. 67.   Gwintowanie otworu :a) sprawdzenie 

prostopadłości, b) przebieg gwintowania 
[1, s. 84] 

 
Gwintowniki maszynowe służą do nacinania maszynowego gwintu. Budowa ich niewiele 

różni się od gwintowników ręcznych. Mają one chwyt przeważnie cylindryczny, zakończony 
zabierakiem. Do wykonywania otworów nieprzelotowych gwintowniki te mają bardzo krótką 
cześć stożkową, a do przelotowych dłuższą niż gwintowniki ręczne, ponieważ gwint 
wykonuje się jednym gwintownikiem, a nie jak przy gwintowaniu ręcznym kompletem trzech 
gwintowników. 
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Technika nacinania gwintów 
Nacinanie gwintu zewnętrznego wymaga odpowiedniego przygotowania wałka, na 

którym ma być nacięty gwint. Średnica wałka musi być mniejsza od średnicy zewnętrznej 
gwintu i musi mieć stożkowe zakończenie. Wartość średnicy wymaganej do przygotowania 
pod gwint należy dobrać w zależności od rodzaju i średnicy gwintu z tablic zamieszczonych 
w poradnikach technicznych. 
W sposób przybliżony średnicę wałka pod gwint można obliczyć wg. wzoru: 

d = dg − 0,1 P 
gdzie: d − średnica wałka, dg − średnica gwintu, P − skok gwintu 
  

Przygotowany do gwintowania wałek należy zamocować w imadle, nasmarować jego 
cześć stożkową (olejem − stalowe, olejem rzepakowymi − żeliwne lub mosiężne, olejem  
z terpentyną − miedziane, olejem z naftą − aluminiowe) i przystąpić do gwintowania. 

Podczas gwintowania, a szczególnie podczas nacinania pierwszej bruzdy, należy 
utrzymać prostopadłe położenie narzynki względem osi wałka. Po założeniu narzynki na 
zukosowany koniec wałka należy rozpocząć obrót w prawo, wywierając niewielki nacisk 
osiowy w dół aż do momentu, gdy narzynka będzie prowadzona samoczynnie przez 
powstający gwint. Po wykonaniu każdego pełnego obrotu w prawo należy cofnąć narzynkę 
o pół obrotu w lewo, powtarzając te czynność aż do nacięcia całego gwintu (odprowadzenie 
wiórów zapobiegające zniszczeniu narzędzia). 

Nacinanie gwintu wewnętrznego poprzedza dobór średnicy wiertła do wykonania otworu 
pod gwint (wg tablic w zależności od rodzaju gwintu, jego średnicy i rodzaju materiału 
gwintowanego). W sposób przybliżony średnicę otworu pod gwint można obliczyć wg wzoru: 

D = dg − 1,1 P 
gdzie: D − średnica otworu, dg − średnica gwintu, P − skok gwintu 

 
Rys. 68. Gwintowanie: a) technika gwintowania, b) kolejność czynności podczas gwintowania [4, s. 172] 

 
Niewłaściwie dobrana średnica wiertła to: otrzymuje się gwint niepełny gdy średnica 

otworu pod gwint jest zbyt duża, a łamie się gwintownik lub zrywa nitka gwintu przy za 
małej. 
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W otwór przedmiotu zamocowanego w imadle wkłada się nasmarowany gwintownik nr 1  
i po sprawdzeniu kątownikiem prostopadłości położenia gwintownika względem powierzchni 
przedmiotu można przystąpić do gwintowania. Pokrętką gwintownika należy obracać  
w prawo wywierając lekki nacisk osiowy aż do momentu, gdy zacznie powstawać bruzda  
i gwintownik będzie wgłębiał się samoczynnie. Po nacięciu kilku zwojów gwintu należy 
ponownie sprawdzić kątownikiem prostopadłość. Po wykonaniu każdego pełnego obrotu  
w prawo należy cofnąć gwintownik o pół obrotu w lewo, powtarzając te czynność aż do 
nacięcia całego gwintu. Po nagwintowaniu otworu gwintownikiem nr 1 należy w taki sam 
sposób prowadzić gwintowanie stosując kolejno gwintownik nr 2 i nr 3.  

Nacinając gwint w otworach metali nieżelaznych oraz w otworach głębokich  
i nieprzelotowych należy, co pewien czas gwintownik wykręcać w celu oczyszczenia otworu  
i rowków gwintownika z wiórów oraz smarowania.  

Przyczyny wadliwego wykonywania gwintów są następujące: nieuwaga lub 
nieumiejętność pracownika, zły stan narzędzia, gwintowanie bez smarowania, używanie 
tępego gwintownika lub narzynki oraz wskutek złego ustawienia narzędzia, nieodpowiednie 
średnice otworów lub wałków. 
 
4.7.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie znasz metody wykonywania gwintów? 
2. Co to jest gwintowanie? 
3. Jakie znasz rodzaje gwintów? 
4. Jakie wielkości charakteryzują gwint? 
5. Jak oznaczany jest gwint metryczny? 
6. Jakimi narzędziami wykonuje się gwinty na zewnętrznej powierzchni walcowej 

materiału? 
7. Jakie znasz narzędzia do gwintowania otworów? 
8. Z jakich elementów składa się gwintownik? 
9. Co to jest skok gwintu? 
10. Co to jest podziałka gwintu? 
11. Jaką średnicę powinien mieć sworzeń pod gwint metryczny? 
12. Jakie znasz podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące gwintowania? 
 
4.7.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj gwint na pręcie stalowym zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dokładnie zapoznać się z rysunkiem, 
2) zaplanować niezbędne do wykonania czynności, 
3) dobrać niezbędne narzędzia, 
4) zorganizować stanowisko pracy, 
5) wykonać gwintowanie pręta zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zasadami 

bezpieczeństwa, 
6) zaprezentować efekty swojej pracy i dokonać samooceny. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− rzutnik pisma, 
− rzutnik multimedialny, 
− foliogramy, 
− prezentacje multimedialne, 
− pręty stalowe przeznaczone do gwintowania, 
− dokumentacje techniczne wyrobu, 
− tablice − wybrane średnice sworzni pod gwinty metryczne, 
− pilniki ślusarskie, 
− narzynki, 
− pokrętła do narzynek, 
− suwmiarki, 
− sprawdziany do gwintów,  
− olej, 
− czyściwo, 
− arkusze sprawozdania z przebiegu ćwiczenia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj gwint wewnętrzny w tulei ze stopu aluminium zgodnie z dokumentacją. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dokładnie zapoznać się z rysunkiem, 
2) zaplanować niezbędne do wykonania czynności, 
3) dobrać niezbędne narzędzia, 
4) zorganizować stanowisko pracy, 
5) wykonać gwintowanie otworu zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zasadami 

bezpieczeństwa, 
6) zaprezentować efekty swojej pracy i dokonać samooceny. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− rzutnik pisma, 
− rzutnik multimedialny, 
− foliogramy, 
− prezentacje multimedialne, 
− wiertarki stołowe, 
− komplety wierteł, 
− imadła maszynowe, 
− tuleje przeznaczone do gwintowania, 
− dokumentacje techniczne wyrobu, 
− tablice − wybrane średnice otworów pod gwinty metryczne, 
− komplety gwintowników, 
− suwmiarki, 
− sprawdziany do gwintów,  
− olej z naftą, 
− czyściwo, 
− arkusze sprawozdania z przebiegu ćwiczenia. 
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4.7.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) zorganizować prawidłowo stanowisko do gwintowania?   
2) zaplanować niezbędne do wykonania zadania czynności?   
3) dobrać prawidłowo niezbędne do wykonania zadania narzędzia 

obróbcze?   
4) dobrać niezbędne narzędzia pomiarowe?   
5) wykonać zadanie zgodnie z zasadami gwintowania i zasadami 

bezpieczeństwa?   
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4.8.  Cięcie, gięcie, prostowanie prętów i płaskowników 
 
4.8.1.  Materiał nauczania 
 

Proces cięcia obejmuje ścinanie, wycinanie i przecinanie. Operacje te mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie za pomocą narzędzi pracujących na zasadzie klina. 
Do takich narzędzi należą: przecinaki, wycinaki, nożyce do cięcia, piłki brzeszczotowe, 
tarczowe, taśmowe i krążkowe. 

Do przecinania niezbyt grubych prętów, płaskowników i blach używa się najprostszych 
narzędzi − przecinaków. Robocza częścią przecinaka jest klin o kącie rozwarcia 8 ÷ 120, 
zakończony ostrzem w kształcie klina o kącie β o wartości zależnej od skrawanego materiału: 
– do obróbki stali      β = 600, 
– do obróbki żeliwa i brązu   β = 700, 
– do obróbki cynku i aluminium  β = 350, 
– do obróbki mosiądzu i miedzi   β = 450. 
Im kąt β jest mniejszy tym łatwiej narzędzie zagłębia się w materiał. 
 

 
 

Rys. 69.  Ścinanie wąskich płaszczyzn: 
a) wzdłuż poziomu szczęk imadła, 
b) wg rys powyżej poziomu imadła 
[1, s. 32] 

Rys. 70. Przecinanie przecinakiem na kowadle [1, s. 23] 
 

 
Rys. 71. Ścinanie i przecinanie: a) nacinanie wycinakiem równoległych rowków, b) ścinanie przecinakiem 

powstałych występów, c) ścinanie cienkiej blachy, d) przecinanie w imadle prętów [1, s. 32] 
 

Do przecinania prętów i płaskowników wykonanych z metalu stosuje się piłkę ręczną  
z brzeszczotem przedstawioną na rys. 72. Najważniejszym elementem piłki jest wymienny 
brzeszczot działający na zasadzie wielokrotnych, słabych uderzeń przecinaka. Jest on 
wykonany w postaci cienkiej taśmy stalowej z naciętymi na jednej lub obu krawędziach 
ostrzami w postaci ząbków. Brzeszczoty piłek ręcznych do metali są znormalizowane.  
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Rys. 72.  Piłka ręczna: a) budowa, b) ukształtowanie ostrzy brzeszczotu [1, s. 34] 

1 − oprawka stała, 2 − oprawka rozsuwana, 3 – brzeszczot, 4 − rękojeść 
I − zęby zgrubiane, II − zęby rozwierane i falistość brzeszczotu, III − zęby rozwierane 

 
Charakterystyczną cechą brzeszczotu jest liczba zębów przypadająca na 25 mm 

długości (18, 22, lub 32 zęby) lub odległością dwóch sąsiednich ostrzy w mm (podziałką). 
Im twardszy materiał ma być cięty tym zęby piłki muszą być drobniejsze. 

 
Rys. 73. Brzeszczot dwustronny pił ręcznych do metali [1, s. 35] 

 

 
Rys. 74.   Kształt zębów brzeszczotu: α − kąt przyłożenia, β − kąt ostrza, γ − kąt natarcia, δ − kąt skrawania, 

P − podziałka [1, s. 34] 
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Prawidłową postawę jaką należy zachować podczas przecinania piłką obrazuje rys. 75. 

 

 

Rys. 75. Technika przecinania piłką ręczną [1, s. 35] Rys. 76. Przecinanie płaskowników [1, s. 36] 
 

 
Rys. 77. Przecinanie piłką przedmiotów płaskich: a) właściwe, b) niewłaściwe, c) zamocowanie przedmiotu 

w imadle (linia cięcia blisko szczęk imadła) [1, s. 36] 
 
Rozpoczynając przecinanie lekko pochylamy piłkę (rys. 77a) i wywieramy tylko 

nieznaczny nacisk. Przedmioty płaskie przecina się wzdłuż szerszej krawędzi, co ułatwia 
prowadzenie piłki w wyznaczonym kierunku. Linia cięcia powinna znajdować się blisko 
szczęk imadła (mniejsze drgania i mniejsz możliwość uszkodzenia brzeszczotu). Blachę 
cienką mocuje się w imadle między dwiema drewnianymi nakładkami. Przecinanie 
wytrasowanych przedmiotów powinno odbywać się w odległości 0,5÷1 mm od wytrasowanej 
linii. Naddatek spiłowywuje się pilnikiem. 

Do cięcia blach, kształtowników, płaskowników i prętów cienkich używa się nożyc 
ręcznych, nożyc dźwigniowych (grubsze do 5 mm), o napędzie mechanicznym tzw. 
gilotynowych. 
 

 
Rys. 78. Nożyce ręczne: a) proste lewe, b) proste prawe, c) do wycinania otworów [1, s. 38] 
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Rys. 79. Kolejne fazy cięcia:  

a) nacisk, b) przesunięcie materiału, 
c) rozdzielenie materiału [1, s. 38] 

Rys. 80. Cięcie blachy nożycami [1, s. 39] 

 
Rys. 81. Nożyce dźwigniowe [1, s. 39] 

 
Gięcie i prostowanie 
 
 

Rys. 82. Gięcie materiału [1, s. 46] 
 

Gięcie i prostowanie to operacje obróbki plastycznej polegające na kształtowaniu 
półfabrykatów do żądanego kształtu bez skrawania materiału. Obie te operacje mogą być 
wykonywane na zimno lub na gorąco. Gięcie na zimno wymaga użycia większej siły, a po 
operacji elementy o skomplikowanych kształtach lub stanowiące odpowiedzialne części 
maszyn należy poddać wyżarzaniu rekrystalizującemu w celu usunięcia naprężeń i skutków 
zgniotu powstałych podczas gięcia. Warstwy zewnętrzne materiału podczas gięcia z jednej 
strony są rozciągane i po zakończeniu gięcia pozostają wydłużone, a z drugiej strony − 
wewnętrznej − są w trakcie operacji ściskane i po jej zakończeniu pozostają skrócone. 
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Przed przystąpieniem do gięcia należy ustalić wymiary materiału wyjściowego 
niezbędnego do wykonania produktu. 
  

Tabela 3. Ustalanie materiału wyjściowego podczas gięcia [7, s. 79, 80] 
 

 
 

Gięcie cienkich płaskowników najczęściej wykonuje się w szczękach imadła. Proces 
gięcia płaskowników przedstawia rysunek 83 i 84. Gięcie grubszych płaskowników oraz 
prętów wykonuje się na gorąco często w specjalnych prasach ręcznych. 
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Rys. 83. Gięcie zetownika i skobla prostokątnego w imadle – kolejne fazy gięcia [1, s. 49] 

 

 
Rys. 84. Gięcie skobla półokrągłego (rys. a) w imadle: b, c, d – gięcie bez sworznia pomocniczego,  

e, f – gięcie za pomocą sworznia pomocniczego [1, s. 49] 
 

 
 

Rys. 85. Zamocowanie blachy w imadle za 
pomocą dwóch kątowników [1, s. 50] 

Rys. 86. Zwijanie blachy: a i b – ręcznie, c – na walcach  
[1, s. 50] 

 
Gięcie drutu wykonuje się ręcznie używając szczypiec płaskich lub okrągłych o różnych 

kształtach i rozmiarach. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 67 

 
Rys. 87. Szczypce do wykonywania operacji gięcia [8] 

 

 
Rys. 88. Gięcie oczka drutu: a) gięty przedmiot, b), c), d) kolejne operacje gięcia [1, s. 51] 

 
 
 

Rys. 89. Wyginanie pręta okrągłego: a) w imadle, b) w przyrządzie [1, s. 51] 
 
Prostowanie prętów i płaskowników 

Prostowanie zgiętych płaskowników lub prętów jest znacznie prostsze w wykonaniu niż 
prostowanie blach. Układa się je wypukłością ku górze na płycie lub kowadle i uderza 
młotkiem w wypukłe miejsce. Początkowo wykonywane są mocne uderzenia w miarę postępu 
w prostowaniu zastępuje się coraz słabszymi obracając jednocześnie prostowany element, aby 
zapobiec wygięciu w przeciwną stronę. Wyniki prostowania kontroluje się wzrokowo. 
Zauważone nierówności oznacza się kredą i ponownie prostuje. Płaskowniki i pręty grube 
prostuje się po nagrzaniu na prasie stosując odpowiednie podkładki. 
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4.8.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie znasz narzędzia do cięcia? 
2. Z jakich elementów składa się piła ręczna? 
3. Co to jest brzeszczot i jakie jest jego zastosowanie? 
4. Jakie rozróżnia się brzeszczoty? 
5. Jakie jest zastosowanie nożyc do cięcia? 
6. Jakie narzędzia są potrzebne do wykonywania operacji gięcia blach i płaskowników? 
7. Jakie narzędzia są potrzebne do wykonywania operacji gięcia drutu? 
8. W jaki sposób można wykonywać operacje gięcia prętów? 
9. W jaki sposób prostuje się pręty i płaskowniki? 
 
4.8.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj element z płaskownika stalowego metodą cięcia piłką zgodnie z dokumentacją 
techniczną. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dokładnie zapoznać się z rysunkiem, 
2) zaplanować niezbędne do wykonania czynności, 
3) dobrać niezbędne narzędzia, 
4) zorganizować stanowisko pracy, 
5) przygotować płaskownik do wykonania zadania, 
6) wykonać operacje ciecia zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zasadami 

bezpieczeństwa, 
7) zaprezentować efekty swojej pracy i dokonać samooceny. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− rzutnik pisma, 
− rzutnik multimedialny, 
− foliogramy, 
− prezentacje multimedialne, 
− imadła ślusarskie, 
− płaskowniki stalowe przeznaczone do wykonania wyrobu, 
− dokumentacje techniczne wyrobu, 
− oprawki piłki, 
− brzeszczoty do cięcia, 
− przymiary kreskowe, 
− rysiki traserskie, 
− pilniki ślusarskie, 
− suwmiarki, 
− czyściwo, 
− arkusze sprawozdania z przebiegu ćwiczenia. 
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Ćwiczenie 2 
Wykonaj element z płaskownika aluminiowego metodą gięcia zgodnie z dokumentacją 

techniczną. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dokładnie zapoznać się z rysunkiem, 
2) zaplanować niezbędne do wykonania czynności, 
3) dobrać niezbędne narzędzia, 
4) zorganizować stanowisko pracy, 
5) wykonać przedmiot poprzez gięcie zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zasadami 

bezpieczeństwa, 
6) zaprezentować efekty swojej pracy i dokonać samooceny. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− rzutnik pisma, 
− rzutnik multimedialny, 
− foliogramy, 
− prezentacje multimedialne, 
− imadła ślusarskie, 
− szczęki miękkie, 
− płaskowniki aluminiowe, 
− dokumentacje techniczne wyrobu, 
− suwmiarki, 
− czyściwo, 
− arkusze sprawozdania z przebiegu ćwiczenia. 
 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj haczyk z drutu stalowego zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dokładnie zapoznać się z rysunkiem, 
2) zaplanować niezbędne do wykonania czynności, 
3) dobrać niezbędne narzędzia, 
4) zorganizować stanowisko pracy, 
5) dokonać niezbędnych obliczeń, 
6) wykonać przedmiot poprzez gięcie zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zasadami 

bezpieczeństwa, 
7) zaprezentować efekty swojej pracy i dokonać samooceny. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− rzutnik pisma, 
− rzutnik multimedialny, 
− foliogramy, 
− prezentacje multimedialne, 
− imadła ślusarskie, 
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− druty stalowe, 
− szczypce do gięcia drutu, 
− dokumentacje techniczne wyrobu, 
− suwmiarki, 
− czyściwo, 
− arkusze sprawozdania z przebiegu ćwiczenia. 
 
4.8.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) zorganizować prawidłowo stanowisko do cięcia, gięcia  

i prostowania?   
2) zaplanować niezbędne do wykonania zadania czynności?   
3) dobrać prawidłowo niezbędne do wykonania zadania narzędzia?   
4) dobrać niezbędne narzędzia pomiarowe?   
5) wykonać zadanie zgodnie z zasadami techniki cięcia, gięcia  

i prostowania oraz zasadami bezpieczeństwa?   
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5.  SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj dokładnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Odpowiedzi udzielaj wyłącznie na karcie odpowiedzi. 
4. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
5. Test zawiera 20 zadań.  
6. Do każdego pytania podane są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 
7. Zaznacz prawidłową według Ciebie odpowiedź wstawiając literę x w odpowiednim 

miejscu na karcie odpowiedzi. 
8. W przypadku pomyłki zaznacz błędną odpowiedź kółkiem, a następnie literą x zaznacz 

odpowiedź prawidłową. 
9. Za każde poprawne rozwiązanie zadania otrzymujesz jeden punkt. 
10. Za udzielenie błędnej odpowiedzi, jej brak lub zakreślenie więcej niż jednej odpowiedzi 

− otrzymujesz zero punktów. 
11. Uważnie czytaj treść zadań i proponowane warianty odpowiedzi. 
12. Nie odpowiadaj bez zastanowienia; jeśli któreś z zadań sprawi Ci trudność – przejdź do 

następnego. Do zadań, na które nie udzieliłeś odpowiedzi możesz wrócić później.  
13. Pamiętaj, że odpowiedzi masz udzielać samodzielnie. 
14. Na rozwiązanie testu masz 45 minut. 

Powodzenia! 
 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1.  Podczas wiercenia otworów na wiertarce stołowej 

b) nie wolno stosować rękawic ochronnych. 
c) można użyć rękawic z drelichu. 
d) można używać rękawic podgumowanych. 
e) należy używać cienkich rękawic bawełnianych. 

 
2.  Jeżeli pilnik ma pękniętą rękojeść 

a) należy koniecznie wymienić ją na nieuszkodzoną. 
b) należy założyć rękawice ochronne. 
c) należy ją zabezpieczyć przed dalszym pękaniem poprzez oklejenie plastrem. 
d) należy skleić za pomocą kleju. 

 
3.  Rozmieszczenie narzędzi i przedmiotów na stanowisku roboczym 

a) nie ma żadnego znaczenia. 
b) ma bezpośredni wpływ na jakość produkcji. 
c) wpływa na efektywność pracy. 
d) pozwala rozróżnić przeznaczenie narzędzi. 

 
4.  Do sprawdzania płaskości piłowanej powierzchni używa się 

a) liniału krawędziowego. 
b) przymiaru kreskowego. 
c) kątownika walcowego. 
d) płytek wzorcowych. 
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5.  Podziałka suwmiarki ustawiona jest na wymiar 
a) 110,4 mm. 
b) 114,0 mm. 
c) 114,2 mm. 
d) 114,7 mm. 

 
6.  Podziałka mikrometru ustawiona jest na wymiar 

a) 21,26 mm. 
b) 21,24 mm. 
c) 21,74 mm. 
d) 24,21 mm. 

 
 
 
7.  Czujnik zegarowy nie jest stosowany 

a) do pomiarów bicia osiowego wałków. 
b) do pomiarów bicia promieniowego wałków. 
c) do pomiarów długości. 
d) do pomiarów średnicy otworów. 

 
8.  Na rysunku pokazano 

a) sposób ostrzenia zębów brzeszczotu. 
b) piłowanie kształtowe. 
c) frezowanie zębów frezem krążkowym. 
d) pole widzenia w mikroskopie warsztatowym podczas pomiaru 

podziałki gwintu z użyciem nożyków pomiarowych. 
 
9.  Rysunek przedstawia 

a) rysik. 
b) znacznik. 
c) punktak. 
d) przecinak. 

 
10.  Malowanie materiału przed trasowaniem 

a) ma na celu zwiększenie widoczności trasowanych linii. 
b) ma na celu nadanie przedmiotowi estetycznego wyglądu. 
c) ma na celu zabezpieczenie przed korozją. 
d) jest niepotrzebne. 

 
11.  Utrwalanie rys traserskich polega na 

a) pogłębianiu rys traserskich. 
b) trasowaniu podwójnych linii. 
c) punktowaniu rys traserskich. 
d) pogrubieniu specjalnym mazakiem. 

 
12.  Podczas cięcia piłką blachy, należy zamocować ją 

a) między dwiema drewnianymi nakładkami. 
b) bezpośrednio w szczękach imadła. 
c) w szczękach imadła osłoniętych wkładkami z blachy. 
d) lub oprzeć na stole ślusarskim i pewnie trzymać ręką. 
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13.  Płaszczyzna przedmiotu zamocowanego w imadle podczas cięcia powinna wystawać 
ponad szczęki 
a) 1÷4 mm. 
b) 4÷7 mm. 
c) 5÷10 mm. 
d) 10÷12 mm. 
 

14.  Do piłowania zgrubnego są stosowane pilniki 
a) równiaki. 
b) zdzieraki. 
c) gładziki. 
d) jedwabniki. 

 
15.  Dobór odpowiedniego pilnika zależy od 

a) rodzaju obrabianego materiału. 
b) siły nacisku jaką może wywrzeć wykonujący piłowanie. 
c) wielkości imadła w którym zamocowano przedmiot do obróbki. 
d) gabarytów obrabianego przedmiotu. 

 
16.  Wartość kąta wierzchołkowego wiertła 

a) jest tym mniejsza im twardszy jest materiał wiercony. 
b) jest tym większa im twardszy jest materiał wiercony. 
c) dobiera się w zależności od prędkości wiercenia. 
d) ma wartość stałą i niezależny od rodzaju wierconego materiału 

 
17.  Na rysunku przedstawiono operacje 

a) wycinania w płaskowniku w imadle. 
b) ścinania w imadle. 
c) przecinania płaskownika w imadle. 
d) zaginania. 

 
18.  Gwint okrągły przedstawiono na rysunku 

a) a. 
b) b. 
c) c. 
d) d. 

 
19.  Oznaczenie Tr24 x 5 dotyczy 

a) gwintu trapezowego symetrycznego o średnicy 24 mm i skoku 5 mm. 
b) gwintu trójkątnego o średnicy 24 mm i skoku 5 mm. 
c) gwintu trójkątnego pięciozwojnego. 
d) gwintu rurowego o średnicy 24 mm i skoku 5 mm. 

 
20.  Komplet gwintowników do wykonywania otworów składa się z 

a) 2 sztuk. 
b) 3 sztuk. 
c) 4 sztuk. 
d) 5 sztuk. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko.................................................................................................. 
 
Wykonywanie obróbki ręcznej 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr  
zadania Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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