
ZESPÓŁ SZKÓŁ 2 W GARWOLINIE 

 

 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - MEC.05. Użytkowanie obrabiarek 

skrawających (zawód: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik) 

Absolwent kursu w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być przygotowany 

do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.05.Użytkowanie obrabiarek 

skrawających:  

1)przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie 

do planowanej obróbki; 

2)wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z 

dokumentacją technologiczną; 

3)wykonywania obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie zgodnie z 

dokumentacj technologiczną. 

 

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym 

nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź 

programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu 

i tworzyw sztucznych. 

Obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, 

takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie 

(komputerowo). Działalność zawodowa obejmuje między innymi: przygotowywanie 

stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie 

narzędzi do pracy), ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek, obsługa frezarek, 

tokarek i innych obrabiarek sterowanych przy pomocy komputera, wykonywanie i czytanie 

rysunków technicznych, ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych 

w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność 

obróbki, czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów. 

Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach 

produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem 

i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów 

i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, 

spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców 

itp.  

 

Absolwent kkz po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.05 uzyskuje dyplom operatora 

obrabiarek skrawających. 

Absolwent kkz kształcącego w zawodzie operator obrabiarek skrawających po 

potwierdzeniu kwalifikacji MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających może uzyskać 

dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu 

dodatkowo kwalifikacji MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn 

i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. 

 



Potwierdzenie kwalifikacji kończy się egzaminami. Po ukończeniu w/w kursów i 

potwierdzeniu egzaminami oraz ukończeniu szkoły średniej słuchacz otrzymuje dyplom 

technika mechanika. 

 

Dla zawodu technik mechanik określono trzy podstawy programowe z wyodrębnionymi 

kwalifikacjami: 1)MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń oraz MEC.09. Organizacja i 

nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń; 2)MEC.05. Użytkowanie obrabiarek 

skrawających oraz MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i 

urządzeń; 3)MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz 

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. 

 

 

ZS nr 2 w Garwolinie posiada własne nowoczesne obrabiarki numeryczne. 

Są to: 

FREZARKA CNC (DMC 635V ecoline) 

- zakres przesuwu: X=635 mm, Y=510 mm, Z=460 mm: 

- zakres obrotów: 20-8.000 U/min.; 

- szybkość przesuwu roboczego: oś X,Y,Z – max 20.000mm/min.; 

- przesuw szybki: oś X,Y,Z – 25m/min. 

 

TOKARKA CNC (CTX 310 ecoline) 

- droga przesuwu w osiach X/Z: 160/450 mm; 

- maks. prędkość obrotowa: 5000 obr./min.; 

- maź. średnica toczenia : 200 mm; 

- dynamiczny napęd wrzeciona. 

 

Oprogramowanie : HEIDENHAIN CNC PILOT 640 


