
Zadanie 04 i 05-05-2020  zajęcia praktyczne kl II h.

Witam Was i przesyłam kolejne zadanie do wykonania,
Temat: Montaż instalacji ciepłej i zimnej wody z rur PP – przygotowanie narzędzi i materiałów oraz
wykonanie montażu instalacji.
Zadanie: Na podstawie zaproponowanych przez Was w poprzednim zadaniu, wykonanych na 
rysunkach układach przewodów instalacji zimnej i ciepłej wody, należy wykonać:

– Spis materiałów - jakie i w jakiej ilości będą potrzebne do wykonania robót.
– Spis narzędzi i urządzeń potrzebnych do wykonania robót.
– Na podstawie planu działania z poprzedniego zadania opiszcie sposób wykonania robót.
– Bezpieczeństwo podczas wykonywania robót, środki ochronne.

Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:
– Zapoznać się z informacjami technicznymi dla materiałów ich stosowania i sposobu 

montażu. 
– Obliczyć potrzebną ilość przewodów dla ciepłej i dla zimnej wody oraz dla danej średnicy 

na podstawie wymiarów podanych w rysunkach. (podać rodzaj przewodu i łączną długość 
np. 1.Rura PP-R φ 20 mm – 15 m)

– Obliczyć potrzebną ilość łączników ich, rodzaj i średnica dla układu przewodów 
zaproponowanego przez każdego z Was w poprzednim zadaniu.(podać rodzaj łącznika, 
średnicę i ilość łączników np. 1.kolano PP-R/2K/kąt 90° -  szt 5 )

– Obliczyć łączną długość wykonanych bruzd pod przewody.
– Sporządzić spis urządzeń i narzędzi  potrzebnych do wykonania ćwiczenia, kierując się 

zaleceniami producentów systemów instalacyjnych.
– Opisać poszczególne czynności jakie należy  wykonać, żeby zmontować instalacje, 

poczynając od trasowania, wykucia bruzd po próbę szczelności.
– W kwestii bezpieczeństwa odnieść się co do narzędzi i urządzeń,stanowiska pracy oraz 

ochrony własnej.
    Zadanie wykonajcie w edytorze tekstu i wyślijcie na maila dz.zygmunt@wp.pl do 11-05-20  
Zróbcie wydruk i wklejcie do zeszytów zajęć praktycznych.
   Brak odpowiedzi jest równoznaczne z oceną niedostateczną.
   Prace napisane odręcznie nie będą oceniane bo są nieczytelne.    
Telefon kontaktowy 669216106. 
Materiały:

– notatki i wiadomości z zajęć
– informacje pozyskane we własnym zakresie
– informacje z poniższych linków

Pozdrawiam.
 Zdzisław Zygmunt 
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