INFORMATOR
O EGZAMINIE ZAWODOWYM

MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH
712403

Część szczegółowa

Kształcenie wg podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego z 2019 r.

Aktualizacja – 25 sierpnia 2022 r.

WARSZAWA 2022

Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie

UKŁAD GRAFICZNY © CKE 2022

Spis treści
1. Wstęp……………………………………………………………………………………………………………………………..…

4

2. Informacje o zawodzie……………………………………………………………………………………………………….……

5

2.1 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie……………………………………………………………….………….……..…..

5

2.2 Zadania zawodowe…………………………………………………………………………………….…...…………………

5

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie………………………………………………………………………………………….

5

3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań………………………………………………………………………….….

6

Kwalifikacja BUD.07 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji
przemysłowych ………………………………………………………………………………………………………………….….

6

3.1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu………………………………………….……………………………..

6

3.1.1

BUD.07.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy………………………………………………………………...…..

6

3.1.2

BUD.07.2 Podstawy izolacji przemysłowych…………………….………………………………………….....

7

3.1.3

BUD.07.3 Wykonywanie płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji
przemysłowych……………………………………………………………………………………………….…...

9

3.1.4

BUD.07.4 Wykonywanie i naprawa ciepłochronnych oraz zimnochronnych izolacji przemysłowych…...

11

3.1.5

BUD.07.5 Wykonywanie i naprawa akustycznych oraz przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych.…..

13

3.1.6

BUD.07.6 Wykonywanie i naprawa ogniochronnych izolacji przemysłowych……………………………...

14

3.1.7

BUD.07.7 Język obcy zawodowy…………………………………………………………….......................…

17

3.1.8

BUD.07.8 Kompetencje personalne i społeczne………………………………………………………….....

18

3.2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu.……………………………………………………………....….…

20

1. WSTĘP
Część szczegółowa informatora o egzaminie zawodowym składa się ze Wstępu (1.) i dwóch rozdziałów (2. i 3.):
• 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdział zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie, zadania

zawodowe i możliwości kształcenia w zawodzie wynikające z podstawy programowej dla zawodu
• 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ, rozdział zawiera przykładowe zadania do części pisemnej

i części praktycznej egzaminu.
Przykładowe zadania zamieszczone w części szczegółowej informatora nie wyczerpują wszystkich możliwych zadań, które mogą
wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie może też być główną wskazówką do planowania procesu kształcenia
w zawodzie, gdyż kształcenie powinno odbywać się zgodnie z programami nauczania opracowanymi według obowiązującej
podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.
Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych.
Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwiązanie zadań w części
pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego
rezultatem może być wyrób, usługa lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami
oceniania ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Więcej ogólnych informacji o egzaminie zawodowym znajduje się w części ogólnej informatora, dostępnej na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatorywyposazenie-osrodkow/informatory).
Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.
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2. INFORMACJE O ZAWODZIE
2.1 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
W zawodzie monter izolacji przemysłowych wyodrębniono jedną kwalifikację:
Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

BUD.07

Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz
izolacji przemysłowych

2.2 Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter izolacji przemysłowych powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.07. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy,
konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych:
1) wykonywania płaszczy ochronnych izolacji przemysłowych;
2) wykonywania konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych;
3) wykonywania i naprawy ciepłochronnych oraz zimnochronnych izolacji przemysłowych;
4) wykonywania i naprawy akustycznych oraz przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych;
5) wykonywania i naprawy ogniochronnych izolacji przemysłowych.

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie monter izolacji przemysłowych może być realizowane
w branżowej szkole I stopnia o trzyletnim okresie nauczania, w której kształcenie jest prowadzone w formie dziennej oraz
począwszy od 1 września 2020r. w formie kształcenia ustawicznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
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3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ
Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji zapisane
w jednostkach efektów kształcenia dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego (https://cke.gov.pl/akty-prawne).

Kwalifikacja BUD.07. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych
i nośnych oraz izolacji przemysłowych
3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1 BUD.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Uczeń (zdający):
2) wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy

Przykładowe zadanie 1.
Pracownik w zakładzie pracy zobowiązany jest do
A.
B.
C.
D.

prowadzenia ewidencji czasu pracy.
zaopatrywania się w obuwie robocze.
stosowania środków ochrony zbiorowej.
ponoszenia kosztów badań profilaktycznych.

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
6) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania zadań zawodowych

Uczeń (zdający):
2) dobiera środki ochrony indywidualnej w zależności
od rodzaju wykonywanych zadań na stanowisku pracy

Przykładowe zadanie 2.
Których środków ochrony indywidualnej należy użyć podczas cięcia płyt z wełny mineralnej?
A.
B.
C.
D.

Przyłbicy, obuwia ze wzmocnionymi noskami i rękawic ochronnych.
Kamizelki roboczej, szelek bezpieczeństwa i maski przeciwpyłowej.
Hełmu ochronnego, fartucha i butów gumowych oraz wkładek dousznych.
Kombinezonu, rękawic i okularów ochronnych oraz półmaski przeciwpyłowej.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.1.2 BUD.07.2. Podstawy izolacji przemysłowych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.2. Podstawy izolacji przemysłowych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) określa rodzaje systemów instalacji przemysłowych
ze względu na rodzaj przesyłanych mediów

Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje obiekty i instalacje przemysłowe
Przykładowe zadanie 3.
Na rysunku przedstawiono system przemysłowej instalacji
A.
B.
C.
D.

gazowej.
ciepłowniczej.
sprężonego powietrza.
kanalizacji technologicznej.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.2. Podstawy izolacji przemysłowych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje zjawiska związane z eksploatacją instalacji
7) wyjaśnia pojęcie punktu rosy
przemysłowych
Przykładowe zadanie 4.
Skraplanie pary wodnej zawartej w powietrzu na powierzchni instalacji, w której przepływa czynnik o temperaturze niższej od
temperatury otoczenia, następuje w momencie osiągnięcia przez parę temperatury
A.
B.
C.
D.

krytycznej.
punktu rosy.
zamarzania wody.
punktu potrójnego.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.2. Podstawy izolacji przemysłowych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje materiały i wyroby stosowane w izolacjach
przemysłowych

Uczeń (zdający):
5) stosuje materiały oraz wyroby izolacyjne do wykonania
izolacji przemysłowych, uwzględniając zakres
zastosowania, rodzaj materiału użytego do produkcji,
temperaturę stosowania oraz formę wyrobu

Przykładowe zadanie 5.
Mat z wełny mineralnej nie stosuje się do wykonywania izolacji
A.
B.
C.
D.

akustycznych.
ogniochronnych.
ciepłochronnych.
zimnochronnych.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.2. Podstawy izolacji przemysłowych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
8) charakteryzuje rodzaje rusztowań i pomostów związanych
z wykonywaniem izolacji przemysłowych
Przykładowe zadanie 6.
Eksploatacja rusztowań zewnętrznych jest zabroniona
A.
B.
C.
D.

Uczeń (zdający):
2) określa zasady bezpiecznej eksploatacji rusztowań
i pomostów roboczych

bez sprawnej instalacji odgromowej.
w czasie wiatru o prędkości do 10 m/s
w temperaturze powietrza powyżej 25°C
jeśli dla dobrej widoczności konieczne jest sztuczne oświetlenie.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.2. Podstawy izolacji przemysłowych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
10) stosuje zasady dotyczące sporządzania rysunków
technicznych

Uczeń (zdający):
6) wykonuje rysunki izometryczne i rozwinięcia elementów
instalacji przemysłowych oraz rysunki płaszczy ochronnych
o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych

Przykładowe zadanie 7.
Wskaż prawidłowo wykonany rysunek rozwinięcia powierzchni bocznej przewodu klimatyzacyjnego.

A.

B.

C.

Odpowiedź prawidłowa: A
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D.

3.1.3 BUD.07.3. Wykonywanie płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych
izolacji przemysłowych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.3. Wykonywanie płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji
przemysłowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje płaszcze ochronne izolacji przemysłowych

Uczeń (zdający):
4) rozróżnia kształty płaszczy ochronnych stosowanych
w izolacjach przemysłowych

Przykładowe zadanie 8.
Który rysunek przedstawia płaszcz ochronny izolacji przemysłowej w kształcie zwężki symetrycznej?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.3. Wykonywanie płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji
przemysłowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje konstrukcje wsporcze i nośne izolacji
przemysłowych
Przykładowe zadanie 9.
Na rysunku została przedstawiona konstrukcja wsporcza
A.
B.
C.
D.

Uczeń (zdający):
1) określa i rozróżnia rodzaje konstrukcji wsporczych
i nośnych izolacji przemysłowych

sztywna, z odstępnikami z bednarki.
sztywna, z odstępnikami z kątowników stalowych.
elastyczna, ze sprężystymi elementami dystansowymi Ω.
sztywna, z kołkami ceramicznymi eliminującymi mostki termiczne.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.3. Wykonywanie płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji
przemysłowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
6) stosuje materiały do wykonania płaszczy ochronnych

Uczeń (zdający):
5) stosuje blachy do wykonania płaszczy ochronnych

Przykładowe zadanie 10.
Do wykonania płaszcza ochronnego o obwodzie równym 628 mm należy zastosować blachę ocynkowaną o parametrach:
Grubości blach i zakładki dla blach ocynkowanych
Obwód płaszcza ochronnego

Minimalna grubość blachy
[mm]

do 400 mm
ponad 400 mm do 800 mm
ponad 800 mm do 1500 mm
ponad 1500 mm

A.
B.
C.
D.

0,5
0,6
0,7
1,0

Podłużne
[mm]
30
40
50
50

Zakładki blach
Poprzeczne (po obwodzie)
[mm]
50
50
50
50

grubość 0,5 mm, zakładki podłużne 50 mm, zakładki poprzeczne 40 mm
grubość 0,6 mm, zakładki podłużne 40 mm, zakładki poprzeczne 50 mm
grubość 0,7 mm, zakładki podłużne 30 mm, zakładki poprzeczne 50 mm
grubość 1,0 mm, zakładki podłużne 40 mm, zakładki poprzeczne 40 mm

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.3. Wykonywanie płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji
przemysłowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
8) wykonuje z blachy elementy płaszczy ochronnych

Uczeń (zdający):
5) wykonuje operacje blacharskie kształtowania elementów
płaszcza ochronnego narzędziami ręcznymi i narzędziami
z napędem mechanicznym

Przykładowe zadanie 11.

Która czynność związana z formowaniem elementów płaszcza ochronnego z blachy została zaprezentowana w filmie?
A.
B.
C.
D.

Gięcie pod kątem zaginarką.
Nadawanie kształtu zwijarką.
Pocienianie brzegów walcarką.
Wykonywanie rowków żłobiarką.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.1.4 BUD.07.4. Wykonywanie i naprawa ciepłochronnych oraz zimnochronnych izolacji
przemysłowych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.4. Wykonywanie i naprawa ciepłochronnych oraz zimnochronnych izolacji przemysłowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) posługuje się dokumentacją techniczną, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót izolacyjnych,
normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania i naprawy
ciepłochronnych i zimnochronnych izolacji przemysłowych

Uczeń (zdający):
4) stosuje normy, katalogi i specyfikacje techniczne
wykonania, naprawy i odbioru robót ciepłochronnych
i zimnochronnych izolacji przemysłowych

Przykładowe zadanie 12.
Korzystając z tabeli w katalogu, wskaż produkt do wykonania izolacji zbiornika o temperaturze większej od 250°C.
Katalog produktów z wełny mineralnej do izolacji ciepłochronnych
Rodzaje produktów
Mata lamelowa
z jednostronną
okładziną z folii
aluminiowej

Mata
z jednostronną
okładziną z folii
aluminiowej

małe
duże

X

X

małe
duże

X

Podstawowe zastosowanie

Zbiorniki

t≤250°C

Płyta półsztywna

X

t>250°C
Kotły

t≤250°C

X
X

t>250°C

A.
B.
C.
D.

Płyta sztywna

X
X

X
X

Płyta sztywna.
Płyta półsztywna.
Mata z jednostronną okładziną z folii aluminiowej.
Mata lamelowa z jednostronną okładziną z folii aluminiowej.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.4. Wykonywanie i naprawa ciepłochronnych oraz zimnochronnych izolacji przemysłowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) wykonuje ciepłochronne izolacje przemysłowe

Uczeń (zdający):
1) dobiera konstrukcje wsporcze i nośne, materiały izolacyjne
oraz uszczelniające, materiały łączeniowe i płaszcz
ochronny do wykonania ciepłochronnych izolacji
przemysłowych, w zależności od rodzaju instalacji
i urządzeń przemysłowych

Przykładowe zadanie 13.
Który typ otuliny zastosowanej do wykonania izolacji rurociągu przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Łupek dwuczęściowy z zamkiem typu „V”
Łupek dwuczęściowy z zamkiem typu „Z”
Łupek jednoczęściowy z zamkiem typu „V”
Łupek jednoczęściowy z zamkiem typu „Z”

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.4. Wykonywanie i naprawa ciepłochronnych oraz zimnochronnych izolacji przemysłowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) wykonuje ciepłochronne izolacje przemysłowe

Uczeń (zdający):
5) montuje ciepłochronne izolacje przemysłowe oraz płaszcze
ochronne

Przykładowe zadanie 14.
Który etap montażu ciepłochronnej izolacji rurociągu nr 1 przedstawiono na rysunku?

A.
B.
C.
D.

Zszywanie izolacji drutem wiązałkowym.
Mocowanie izolacji taśmą stalową i napinaczem.
Skręcanie śrubami pierścienia zaciskowego konstrukcji wsporczej.
Łączenie segmentów płaszcza ochronnego izolacji wkrętami do blachy.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.4. Wykonywanie i naprawa ciepłochronnych oraz zimnochronnych izolacji przemysłowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
6) wykonuje zimnochronne izolacje przemysłowe

Uczeń (zdający):
1) dobiera konstrukcje wsporcze i nośne, materiały izolacyjne
oraz uszczelniające, materiały łączeniowe i płaszcz
ochronny do wykonania zimnochronnych izolacji
przemysłowych, w zależności od rodzaju obiektów, instalacji
i urządzeń przemysłowych

Przykładowe zadanie 15.
Których materiałów nie stosuje się do wykonania warstwy paroizolacyjnej na otulinie z twardego poliuretanu w izolacjach
zimnochronnych rurociągów?
A.
B.
C.
D.

Folii perforowanych z polietylenu.
Folii aluminiowych z warstwą bitumiczną.
Mas plastycznych na bazie kauczuku syntetycznego.
Samoprzylepnych taśm paroszczelnych z tworzyw sztucznych.

Odpowiedź prawidłowa: A
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3.1.5 BUD.07.5. Wykonywanie i naprawa akustycznych oraz przeciwdrganiowych izolacji
przemysłowych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.5. Wykonywanie i naprawa akustycznych oraz przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) wykonuje przedmiar robót związanych z wykonywaniem
i naprawą akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji
przemysłowych

Uczeń (zdający):
1) stosuje zasady wykonania przedmiaru robót związanych
z wykonywaniem i naprawą akustycznych
i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych

Przykładowe zadanie 16.
Jaka jest powierzchnia jednowarstwowej izolacji akustycznej z maty z wełny mineralnej o grubości t = 0,05 m kanału
wentylacyjnego o długości 10 m i wymiarach przekroju poprzecznego a × b = 0,3 × 0,5 m? Wykorzystaj wzór na długość L odcinka
maty potrzebnej do zaizolowania 1 metra kanału o przekroju prostokątnym.
A. 2,00 m2
B. 5,50 m2
C. 12,00 m2
D. 20,00 m2

L = 2a + 2b + 8t

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.5. Wykonywanie i naprawa akustycznych oraz przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) wykonuje akustyczne i przeciwdrganiowe izolacje
przemysłowe

Uczeń (zdający):
2) dobiera materiały do wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego płaszcza ochronnego, elementów
konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji akustycznych
i przeciwdrganiowych w zależności od stopnia agresywności
środowiska i warunków atmosferycznych

Przykładowe zadanie 17.
Do powłokowego zabezpieczenia antykorozyjnego płaszcza ochronnego z blachy ocynkowanej, osłaniającego izolację
akustyczną kanału w pomieszczeniu produkcyjnym o stopniu agresywności środowiska na poziomie C4 stosuje się farbę
A.
B.
C.
D.

kredową.
silikonową.
epoksydową.
chlorokauczukową.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.5. Wykonywanie i naprawa akustycznych oraz przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
7) wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem
i naprawą akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji
przemysłowych

Uczeń (zdający):
2) sporządza wykaz ilości oraz oblicza koszt materiałów,
sprzętu i robót po wykonaniu akustycznej
i przeciwdrganiowej izolacji przemysłowej

Przykładowe zadanie 18.
Którą kwotę należy zapłacić za materiał do wykonania izolacji akustycznej wewnątrz kanału wentylacyjnego, jeżeli zużyto 9 płyt
z wełny mineralnej o wymiarach 2000 × 1200 × 50 mm, a koszt 1 m2 płyty wynosi 30 zł?
A.
B.
C.
D.

270 zł
324 zł
648 zł
660 zł

Odpowiedź prawidłowa: C

3.1.6 BUD.07.6. Wykonywanie i naprawa ogniochronnych izolacji przemysłowych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.6. Wykonywanie i naprawa ogniochronnych izolacji przemysłowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) posługuje się dokumentacją techniczną, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót izolacyjnych,
normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania
ogniochronnych izolacji przemysłowych

Uczeń (zdający):
4) rozpoznaje informacje zawarte w instrukcjach, normach
i katalogach, dotyczące wykonania i napraw
ogniochronnych izolacji przemysłowych

Przykładowe zadanie 19.
Na rysunku izolacji ogniochronnej poziomego kanału wentylacyjnego, cyfrą 2 oznaczono

A.
B.
C.
D.

szpilkę stalową.
połączenie klejone.
zawieszenie kanału.
gwóźdź montażowy.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.6. Wykonywanie i naprawa ogniochronnych izolacji przemysłowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) stosuje narzędzia i sprzęt do wykonania i naprawy
ogniochronnych izolacji przemysłowych

Uczeń (zdający):
2) posługuje się narzędziami i sprzętem do wykonania
i naprawy ogniochronnych izolacji przemysłowych

Przykładowe zadanie 20.

W sytuacji przedstawionej w filmie, do naprawy ogniochronnej izolacji przemysłowej zastosowano szczypce
A.
B.
C.
D.

Rabitza.
blacharskie.
uniwersalne.
zaciskowe Morse'a.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.6. Wykonywanie i naprawa ogniochronnych izolacji przemysłowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) przygotowuje podłoże pod ogniochronne izolacje
przemysłowe

Uczeń (zdający):
1) określa podłoża pod ogniochronne izolacje przemysłowe

Przykładowe zadanie 21.
Którą cyfrą oznaczono na rysunku podłoże konstrukcji stalowej przygotowane do wykonania izolacji ogniochronnej?

A.
B.
C.
D.

1
2
3
4

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.6. Wykonywanie i naprawa ogniochronnych izolacji przemysłowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) wykonuje ogniochronne izolacje przemysłowe

Uczeń (zdający):
1) dobiera konstrukcje wsporcze i nośne, materiały izolacyjne,
uszczelniające i łączeniowe oraz płaszcz ochronny
do wykonania ogniochronnych izolacji przemysłowych,
w zależności od rodzaju obiektów, instalacji i urządzeń
przemysłowych

Przykładowe zadanie 22.
Dobierz typ kołnierza ogniochronnego do zamknięcia przejścia przez strop rury palnej o średnicy zewnętrznej 110 mm.
Typ
kołnierza

A. 65
B. 80
C. 100
D. 115

65
80
100
115

Średnica
zewnętrzna rury
[mm]
67-81
82-94
95-113
114-125

Odpowiedź prawidłowa: C
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Średnica
zewnętrzna
kołnierza [mm]
102
115
134
160

Średnica
wewnętrzna
kołnierza [mm]
81
94
113
125

3.1.7 BUD.07.7.Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.7.Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym
(ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych),
umożliwiającym realizację czynności zawodowych
w zakresie tematów związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi
w danym zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie

Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
realizację czynności zawodowych w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku
pracy w tym związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa i higieny pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów
koniecznych do realizacji czynności
zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją
zadań zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych
dokumentów związanych z wykonywaniem
zadań zawodowych
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta

Przykładowe zadanie 23.
Który obiekt przemysłowy przedstawiono na rysunku?

A.
B.
C.
D.

Gas tank.
Cooling tower.
Sewage settler.
Industrial chimney.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.7.Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozumie proste wypowiedzi artykułowane wyraźnie,
2) znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje
w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego,
a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym
nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań
zawodowych:
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące
czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości,
komunikaty, instrukcje lub filmy instruktażowe,
prezentacje), artykułowane wyraźnie,
w standardowej odmianie języka
b) rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące
czynności zawodowych (np. napisy, broszury,
instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację
zawodową)
Przykładowe zadanie 24.
Korzystając z danych zawartych w karcie technicznej otuliny z wełny skalnej pokrytej zbrojoną folią aluminiową, ustal jej długość.
Technical data
Fire classification - reaction to fire
Internal diameter range lagging
Internal diameter range lagging for size 110 mm
Length

A2-s1, d0
15 - 813 mm
64 - 813 mm
1200 mm

Range of thickness of insulation lagging

20 - 120 mm

Thermal conductivity λ

0,034 W/mK

Size

110

A.
64 mm
B. 120 mm
C. 813 mm
D. 1200 mm
Odpowiedź prawidłowa: D

3.1.8 Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.8. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
4) wykazuje się kreatywnością i otwartością na zmiany

Uczeń (zdający):
3) proponuje sposoby rozwiązywania problemów związanych
z wykonywaniem zadań zawodowych
w nieprzewidywalnych warunkach

Przykładowe zadanie 25.
Skutecznym sposobem rozwiązywania problemów zawodowych jest
A.
B.
C.
D.

wdrożenie środków zaradczych bez konsultacji.
ignorowanie bieżących małych nieprawidłowości.
analiza faktów i opracowanie nowego standardu pracy.
solidarne obarczenie odpowiedzialnością wszystkich pracowników.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.8. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

Uczeń (zdający):
5) rozróżnia techniki rozwiązywania konfliktów związanych
z wykonywaniem zadań zawodowych

Przykładowe zadanie 26.
Metoda polegająca na zwróceniu się pracowników biorących udział w konflikcie do osoby trzeciej, zupełnie niezależnej,
z prośbą o rozwiązanie konfliktu to
A.
B.
C.
D.

arbitraż.
kompromis.
odwlekanie.
reorientacja.

Odpowiedź prawidłowa: A
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3.2

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu

Wykonaj izolację ciepłochronną rurociągu przedstawionego na rysunku 1. Wełnę mineralną o gr. 50 mm wzmocnioną
siatką stalową zamontuj na poziomym odcinku rurociągu i pionowym odgałęzieniu, zgodnie z rysunkiem 2. Wszystkie
połączenia izolacji zszyj drutem stalowym.
Wykonanie izolacji ciepłochronnej zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody przystąp do
dalszych prac.
Na izolacji wykonaj płaszcz ochronny z blachy stalowej, zgodnie z rysunkiem 3. Odcinek płaszcza o długości 600 mm
dopasuj, wytnij otwór na przejście odgałęzienia oraz zamontuj na rurociągu. Następnie dopasuj i zamontuj płaszcz
o długości 150 mm na pionowym odgałęzieniu rurociągu. Elementy płaszcza połącz za pomocą wkrętów do blachy.
Podczas wykonywania pracy na przygotowanym stanowisku, przestrzegaj przepisów BHP, warunków technicznych
wykonania i odbioru robót izolacji przemysłowych, zachowując porządek na stanowisku pracy.
Po zakończeniu pracy oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko, a odpady umieść w pojemniku
przeznaczonym na ten cel.

Rysunek 1. Widok rurociągu przed wykonaniem izolacji ciepłochrochronnej
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Rysunek 2. Izolacja ciepłochronna zamocowana na fragmencie rurociągu

Rysunek 3. Fragment rurociągu z zamontowanym płaszczem ochronnym
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót izolacyjnych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

materiał izolacyjny powinien być dokładnie dopasowany do zewnętrznej średnicy rurociągu, tak by obejmował rurę z lekkim
naprężeniem;
wszystkie połączenia wzdłużne i poprzeczne maty izolacyjnej powinny być przeszyte drutem stalowym między oczkami siatki;
w celu zapewnienia szczelnego połączenia szew powinien mieć długość nie większą niż 100 mm;
położenie i wymiary izolacji powinny być zgodne z rysunkiem; dopuszczalne odchylenie nie może przekraczać ±10 mm;
izolacja z wełny mineralnej w miejscach łączenia powinna ściśle przylegać do siebie;
izolacja z wełny mineralnej powinna być ułożona równomiernie na obwodzie rurociągu;
izolacja z wełny mineralnej na całej długości powinna być ułożona bez widocznych uszkodzeń;
drut stalowy łączący maty izolacji powinien przylegać do izolacji;
powierzchnia płaszcza z blachy stalowej powinna być gładka, bez pęknięć, załamań i wgnieceń;
powierzchnia płaszcza z blachy stalowej powinna zachowywać kształt odpowiedni do izolowanego rurociągu;
styki podłużne blach płaszcza ochronnego powinny być szczelne i prostoliniowe;
rozstaw wkrętów do blachy nie powinien być większy niż 150 mm;
położenie i wymiary płaszcza ochronnego izolacji powinny być zgodne z rysunkiem; dopuszczalne odchylenie nie może
przekraczać ±5 mm;
po zamocowaniu elementów płaszcza ochronnego, różnica grubości izolacji wokół rurociągu nie może przekraczać 5 mm.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:
- izolacja ciepłochronna zamontowana na rurociągu,
- płaszcz ochronny zamontowany na izolacji ciepłochronnej
oraz
przebieg wykonywania robót izolacyjnych.
Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):
5) organizuje stanowisko pracy zgodnie
z wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Uczeń (zdający):
2) stosuje zasady organizacji stanowiska pracy wynikające
z ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

6) stosuje środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych

2) dobiera środki ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju
wykonywanych zadań na stanowisku pracy

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.3. Wykonywanie płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
5) stosuje maszyny, narzędzia oraz przyrządy
kontrolno-pomiarowe do wykonania płaszczy
ochronnych oraz konstrukcji wsporczych
i nośnych izolacji przemysłowych

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia i dobiera maszyny, narzędzia i przyrządy kontrolnopomiarowe do wykonania płaszczy ochronnych oraz
konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych
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8) wykonuje z blachy elementy płaszczy
ochronnych

4) trasuje elementy płaszcza ochronnego na podstawie
dokumentacji
5) wykonuje operacje blacharskie kształtowania elementów
płaszcza ochronnego narzędziami ręcznymi i narzędziami
z napędem mechanicznym

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.07.4. Wykonywanie i naprawa ciepłochronnych oraz zimnochronnych izolacji przemysłowych
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) posługuje się dokumentacją techniczną,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót izolacyjnych, normami, katalogami oraz
instrukcjami wykonania i naprawy
ciepłochronnych i zimnochronnych izolacji
przemysłowych

Uczeń (zdający):
2) odczytuje z dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej
informacje niezbędne do wykonania i naprawy
ciepłochronnych i zimnochronnych izolacji przemysłowych
obiektów, instalacji i urządzeń przemysłowych

3) stosuje narzędzia i sprzęt do wykonania
i naprawy ciepłochronnych i zimnochronnych
izolacji przemysłowych

2) posługuje się narzędziami i sprzętem do wykonania robót
zgodnie z przeznaczeniem

5) wykonuje ciepłochronne izolacje przemysłowe

1) dobiera konstrukcje wsporcze i nośne, materiały izolacyjne oraz
uszczelniające, materiały łączeniowe i płaszcz ochronny
do wykonania ciepłochronnych izolacji przemysłowych,
w zależności od rodzaju instalacji i urządzeń przemysłowych
5) montuje ciepłochronne izolacje przemysłowe oraz płaszcze
ochronne

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji BUD.07. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji
wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych mogą dotyczyć, np.:
− wykonywania płaszczy ochronnych izolacji przemysłowych;
− wykonywania konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych;
− wykonywania i naprawy ciepłochronnych oraz zimnochronnych izolacji przemysłowych;
− wykonywania i naprawy akustycznych oraz przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych;
− wykonywania i naprawy ogniochronnych izolacji przemysłowych.
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