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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 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych wyodrębniono jedną kwalifikację:

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

MTL.02

Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych

2.2 Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie Operator maszyn i urządzeń odlewniczych powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MTL.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń
odlewniczych:
1)
2)
3)
4)
5)

przerobu masy formierskiej i rdzeniowej;
wykonywania form odlewniczych;
wykonywania odlewów;
wybijania, oczyszczania i wykończania odlewów;
przygotowania wsadu oraz eksploatacji maszyn i urządzeń do topienia stopów metali.

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń odlewniczych jest realizowane szkole
ponadpodstawowej branżowej I stopnia. Kształcenie w zawodzie jest realizowane również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz na
kursach umiejętności zawodowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2a tej ustawy.
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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 MTL.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych
3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1 MTL.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
2) rozróżnia środki gaśnicze ze względu
oraz przepisów prawa dotyczących ochrony
na zakres stosowania
przeciwpożarowej i ochrony środowiska na stanowisku
pracy
Przykładowe zadanie 1.
Oznaczenie D umieszcza się na gaśnicach przeznaczonych do gaszenia
A.
B.
C.
D.

tłuszczów.
metali.
gazów.
cieczy.

Odpowiedź prawidłowa: B

3.1.2 MTL.02.2. Podstawy odlewnictwa
Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.2. Podstawy odlewnictwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn
i urządzeń
Przykładowe zadanie 2.
Na rysunku przedstawiono elementy połączenia typu
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) czyta schematy strukturalne, funkcjonalne
i zasadnicze maszyn i urządzeń

śruba-nakrętka.
sworzeń-ucho.
czop-piasta.
czop-kielich.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.2. Podstawy odlewnictwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje materiały konstrukcyjne,
eksploatacyjne i uszczelniające
Przykładowe zadanie 3.
Oznaczenie GJN dotyczy żeliwa
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) rozpoznaje gatunki stopów żelaza i metali
nieżelaznych na podstawie oznaczeń

białego.
szarego.
sferoidalnego.
wermikularnego.

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.2. Podstawy odlewnictwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) wykonuje pomiary warsztatowe

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) dobiera przyrządy i narzędzia pomiarowe
do wykonywania pomiarów warsztatowych

Przykładowe zadanie 4.
Do wykonania pomiaru średnicy wałka D=12 mm, dla którego odchyłka wymiarowa wynosi ±0,009 należy
wykorzystać
A.
B.
C.
D.

średnicówkę.
suwmiarkę.
mikrometr.
linijkę.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.2. Podstawy odlewnictwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) charakteryzuje techniki i metody wytwarzania
odlewów

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) opisuje proces obróbki plastycznej, cieplnej oraz
cieplno-chemicznej opisuje proces odlewania metali
i ich stopów

Przykładowe zadanie 5.

Na rysunku przedstawiono etapy
A.
B.
C.
D.

odlewania kokilowego.
kucia matrycowego.
wytłaczania.
walcowania.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.2. Podstawy odlewnictwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
7) wykonuje połączenia mechaniczne

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) dobiera narzędzia, urządzenia i materiały
do wykonania połączeń rozłącznych nierozłącznych

Przykładowe zadanie 6.
Na rysunku przedstawiono urządzenie do wykonywania połączeń
A.
B.
C.
D.

zgrzewanych.
nitowanych.
spawanych.
klejonych.

Odpowiedź prawidłowa: C

8

Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.2. Podstawy odlewnictwa
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
10) dobiera sposoby transportu wewnętrznego
3) dobiera sposób i środki transportu do rodzaju
i składowania materiałów
materiału
Przykładowe zadanie 7.
Przedstawiony na rysunku przenośnik jest stosowany do transportu
A.
B.
C.
D.

wody.
piasku.
ciekłej żywicy.
pyłu grafitowego.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.2. Podstawy odlewnictwa
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
11) charakteryzuje etapy wykonania odlewu
1) rozpoznaje elementy zestawu modelowego
Przykładowe zadanie 8.
Na rysunku przedstawiono zestawy modelowe do odlewania
A.
B.
C.
D.

skorupowego.
ciśnieniowego.
metodą wytapianych modeli.
w klasycznych formach piaskowych.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.2. Podstawy odlewnictwa
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
12) charakteryzuje proces sporządzania różnych
1) rozróżnia główne i pomocnicze materiały
rodzajów mas formierskich i rdzeniowych
formierskie
Przykładowe zadanie 9.
Który z wymienionych materiałów jest stosowany jako spoiwo w masach formierskich?
A.
B.
C.
D.

Korund.
Dekstryna.
Grafit błyszczący.
Piasek kwarcowy.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.2. Podstawy odlewnictwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
18) charakteryzuje rodzaje pieców odlewniczych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) rozróżnia piece odlewnicze do topienia metali
nieżelaznych na podstawie ich budowy i zasady
działania

Przykładowe zadanie 10.
Przedstawiony na rysunku piec jest zasilany
A.
B.
C.
D.

gazem.
koksem.
węglem.
prądem.

Odpowiedź prawidłowa: A
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3.1.3 MTL.02.3. Eksploatacja maszyn i urządzeń do przygotowania mas formierskich
i mas rdzeniowych
Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.3. Eksploatacja maszyn i urządzeń do przygotowania mas formierskich i mas rdzeniowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) stosuje maszyny i urządzenia do przerobu mas
2) dobiera maszyny i urządzenia do przerobu mas
formierskich i mas rdzeniowych
formierskich i mas rdzeniowych
Przykładowe zadanie 11.
Najwydajniejszą mieszarką do przygotowywania klasycznych mas formierskich jest mieszarka
A.
B.
C.
D.

pobocznicowa.
łopatkowa.
turbinowa.
bębnowa.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.3. Eksploatacja maszyn i urządzeń do przygotowania mas formierskich i mas rdzeniowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) stosuje urządzenia stosowane do transportu
1) opisuje urządzenia do transportu materiałów
materiałów formierskich, mas formierskich i mas
formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych
rdzeniowych
Przykładowe zadanie 12.

Na rysunku przedstawiającym schemat stacji przerobu mas formierskich numerem 5 oznaczono
A.
B.
C.
D.

elewator.
przesiewacz.
suszarko-chłodziarkę.
oddzielacz elektromagnetyczny.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.3. Eksploatacja maszyn i urządzeń do przygotowania mas formierskich i mas rdzeniowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) przeprowadza proces regeneracji mas formierskich 1) opisuje proces regeneracji mas formierskich i mas
i mas rdzeniowych
rdzeniowych
Przykładowe zadanie 13.
Podstawowym składnikiem masy formierskiej odzyskiwanym podczas mechanicznej regeneracji mas
chemoutwardzalnych jest
A.
B.
C.
D.

piasek kwarcowy.
szkło wodne.
bentonit.
żywica.

Odpowiedź prawidłowa: A

3.1.4 MTL.02.4. Wykonywanie form oraz użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania
odlewów w formach jednorazowych, trwałych i półtrwałych
Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.4. Wykonywanie form oraz użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów w formach
jednorazowych, trwałych i półtrwałych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) wykonuje formy jednorazowe i rdzenie
1) opisuje etapy procesu wytwarzania form
jednorazowych i rdzeni
Przykładowe zadanie 14.
Kolejność czynności wykonywanych na półautomatycznej linii formierskiej jest następująca:
A. wykonanie dolnej połówki formy, rdzeniowanie, wykonanie górnej połówki formy, składanie obu połówek
formy, obciążanie, zalewanie, wybijanie.
B. wykonanie dolnej połówki formy, wykonanie górnej połówki formy, składanie obu połówek formy,
rdzeniowanie, obciążanie, zalewanie, wybijanie.
C. wykonanie dolnej połówki formy, rdzeniowanie, wykonanie górnej połówki formy, składanie obu połówek
formy, zalewanie, obciążanie, wybijanie.
D. wykonanie górnej połówki formy, rdzeniowanie, wykonanie dolnej połówki formy, składanie obu połówek
formy, obciążanie, zalewanie, wybijanie.
Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.4. Wykonywanie form oraz użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów w formach
jednorazowych, trwałych i półtrwałych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) wykonuje odlewy w formach jednorazowych
2) przygotowuje łyżki i kadzie odlewnicze do zalewania
Przykładowe zadanie 15.
Na filmie przedstawiono proces kontroli
A.
B.
C.
D.

spektrometrycznej materiału łyżki odlewniczej.
grubości pokrycia łyżki odlewniczej.
temperatury łyżki odlewniczej.
wilgotności łyżki odlewniczej.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.4. Wykonywanie form oraz użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów w formach
jednorazowych, trwałych i półtrwałych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) wykonuje odlewy w formach trwałych i półtrwałych
2) wykonuje pokrycia ochronne i oddzielające
na wnęki form trwałych i półtrwałych
oraz na powierzchnie rdzeni
Przykładowe zadanie 16.
W celu spowolnienia odprowadzenia ciepła z kokili należy przygotować pokrycie ochronne na bazie
A.
B.
C.
D.

grafitu.
alkoholu.
tlenku aluminium.
oleju syntetycznego.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.4. Wykonywanie form oraz użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów w formach
jednorazowych, trwałych i półtrwałych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) użytkuje maszyny i urządzenia stosowane
3) ocenia jakość odlewów wykonanych w formach
w procesach wytwarzania odlewów w formach
trwałych i półtrwałych
trwałych i półtrwałych
Przykładowe zadanie 17.
Sprawdzając stopień rozdrobnienia struktury odlewu należy wykonać badanie
A.
B.
C.
D.

rentgenowskie.
metalograficzne.
spektroskopowe.
wytrzymałościowe.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.1.5 MTL.02.5. Eksploatacja maszyn i urządzeń do wybijania, oczyszczania i wykończania
odlewów
Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.5. Eksploatacja maszyn i urządzeń do wybijania, oczyszczania i wykończania odlewów
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) dobiera metody wybijania i wykończania odlewów
3) dobiera metodę wybijania odlewów w zależności od
technologii ich wykonania
Przykładowe zadanie 18.
Rozbijanie form metodą wodno-ścierną wykorzystuje się najczęściej do wybijania odlewów wytwarzanych metodą
odlewania w formach
A.
B.
C.
D.

grafitowych.
szamotowych.
klasycznych piaskowych.
wykonanych metodą wytapianych modeli.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.5. Eksploatacja maszyn i urządzeń do wybijania, oczyszczania i wykończania odlewów
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) naprawia wady odlewów
1) rozpoznaje i klasyfikuje wady odlewów
Przykładowe zadanie 19.
Przełom biały należy do grupy wad
A.
B.
C.
D.

powierzchni surowej.
wewnętrznych.
ciągłości.
kształtu.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.1.6 MTL.02.6. Eksploatacja pieców odlewniczych oraz maszyn i urządzeń
do przygotowania wsadu
Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.6. Eksploatacja pieców odlewniczych oraz maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) użytkuje maszyny i urządzenia do rozładunku,
2) dobiera maszyny i urządzenia do transportu
oraz transportu materiałów wsadowych
materiałów wsadowych z miejsca składowania
do miejsca wytopu
Przykładowe zadanie 20.
Do transportu wsadu stalowego do pieca topialnego stosuje się osprzęt przedstawiony na rysunku oznaczonym
literą

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.6. Eksploatacja pieców odlewniczych oraz maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) przygotowuje wsad do pieca zgodnie
1) rozróżnia materiały wsadowe do pieca
z recepturą
Przykładowe zadanie 21.
Na rysunku przedstawiono wsad metalowy w postaci
A.
B.
C.
D.

gąski.
pręta.
stożka.
kęsiska.

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.6. Eksploatacja pieców odlewniczych oraz maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) prowadzi proces topienia w piecu odlewniczym
2) dobiera narzędzia do obsługi pieców odlewniczych
Przykładowe zadanie 22.
Które z przedstawionych na rysunkach narzędzi służy do rafinacji gazowej stopów aluminium?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.6. Eksploatacja pieców odlewniczych oraz maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) wykonuje obsługę codzienną, przeglądy bieżące
4) Przedstawia zasady działania maszyn i urządzeń
oraz konserwację maszyn i urządzeń do topienia
do topienia metali oraz możliwości diagnozy
metali
bez demontażu
Przykładowe zadanie 23.
Wzrost temperatury w cewce pieca indukcyjnego może być spowodowany przez
A. zużycie się przewodów oporowych.
B. nierównomierne zużycie elektrod.
C. mały przepływ wody chłodzącej.
D. zbyt małą ilość wsadu w piecu.
Odpowiedź prawidłowa: C

3.1.7 MTL.02.7. Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.7. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane
wyraźnie, 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.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu
lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu

Wyraz na tablicy zamieszczonej na rysunku oznacza
A.
B.
C.
D.

Uwaga!
Alarm!
Zakaz!
Stop!

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.7. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach
5) stosuje zwroty i formy grzecznościowe
związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje
w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały,
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie
lub w formie prostego tekstu:
a) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym
pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym
rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach
związanych z wykonywaniem czynności
zawodowych
b) reaguje w formie prostego tekstu pisanego
(np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument
związany z wykonywanym zawodem) w typowych
sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności
zawodowych
Przykładowe zadanie 25.
Który zwrot grzecznościowy powinien być umieszczony na zakończenie oficjalnej wiadomości e-mail?
A.
B.
C.
D.

Hope to see You again.
Yours faithfully.
See You later.
Stay in touch.

Odpowiedź prawidłowa: B

3.1.8 MTL.02.8. Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.8. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) przedstawia różne formy zachowań asertywnych
jako sposobów radzenia sobie ze stresem

Przykładowe zadanie 26.
Które z wymienionych zachowań świadczy o braku asertywności u pracownika?
A.
B.
C.
D.

Akceptacja pochwał.
Przyjęcie odpowiedzialności za popełnione błędy.
Wykonywanie zadań za niedysponowanego kolegę.
Odmowa przyjęcia nadgodzin, które dezorganizują jego plany prywatne.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.2

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji MTL.02 Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych jest przeprowadzana według
modelu w i trwa 150 minut.
Przygotuj 40 kg masy formierskiej w mieszarce, zgodnie z recepturą podaną w tabeli 1. Oblicz ilość składników do wykonania 40 kg
masy formierskiej, wyniki obliczeń zapisz w tabeli 3. Następnie odważ poszczególne składniki masy formierskiej
z dokładnością do 0,10 kg i przygotuj masę formierską. Gotową masę formierską przetransportuj na stanowisko formierskie. Dobierz
wielkość skrzynek formierskich, aby zapewnić położenie modelu w formie zgodnie z danymi na rysunku 1
oraz wymiarami podanymi w tabeli 2. Wykonaj formę fałszywą (tzw. fałszywkę) z przygotowanej masy formierskiej wykorzystując
model odlewniczy przedstawiony na rysunku 1, znajdujący się na stanowisku formierskim. Formę wykonaj ręcznie, za pomocą
narzędzi znajdujących się na stanowisku formierskim. Wykonaj formę odlewniczą przy zastosowaniu formy fałszywej zgodnie
z dokumentacją techniczną wykonania formy – dokumentacja dostępna na stanowisku egzaminacyjnym. W razie konieczności
wykonaj dodatkową porcję masy formierskiej.
Zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu ZN gotowość do oceny każdorazowo po wykonaniu kolejnych czynności:




dobranie skrzynek formierskich,
wykonanie dolnej i górnej połówki formy,
złożenie i przygotowanie formy do zalania stopem odlewniczym.

Przygotuj do zalania kokilę na próbkę do badań spektrometrycznych. Zgłoś przez podniesienie ręki zakończenie przygotowania
kokili.
Uwaga: o otwieranie i zamykanie drzwi pieca poproś asystenta technicznego.
Przygotuj termoparę zanurzeniową do pomiaru temperatury ciekłego stopu. Sprawdź poprawność działania układu pomiarowego
nad dowolnym źródłem ciepła. Przeprowadź wytop stopu cynku ZnAl4Cu1 w atmosferze utleniającej. Stop utrzymuj w temperaturze
420oC. Zgłoś przez podniesienie ręki gotowość pomiaru temperatury ciekłego stopu i pobrania próbki. Bezpośrednio przed pobraniem
próbki stopu oczyść jego powierzchnię z tlenków i skontroluj temperaturę. Wynik pomiaru temperatury zapisz w tabeli 4. Pobierz
łyżką porcję stopu i zalej kokilę na próbkę do badań spektrometrycznych. Próbkę pozostaw na stanowisku zalewania do oceny.
Narzędzia, przyrządy, materiały oraz instrukcje niezbędne do wykonania zadania znajdują się na stanowisku egzaminacyjnym.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz przepisów i instrukcji związanych z użytkowaniem narzędzi i urządzeń do topienia metali.
Po zakończeniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.
Tabela 1. Receptura przygotowania masy formierskiej
Lp.

Składniki masy formierskiej

Zawartość składnika
% masy

1
2
3

Piasek kwarcowy średni 1K 0,20/0,16/0,315
Bentonit
Woda

90

Czas mieszania
składników masy
składników suchych
formierskiej
minuty
minuty
3

6
4

-
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5

Rysunek 1. Model odlewniczy
Tabela 2. Zalecane minimalne odległości między elementami formy piaskowej
Odległość
[mm]
Pomiędzy
Pomiędzy dolną
górną
Pomiędzy
Pomiędzy
Masa odlewu
powierzchnią
powierzchnią
modelem,
wlewem,
[kg]
modelu,
modelu,
a ścianką
a ścianką
a dolną
a górną
skrzynki
skrzynki
powierzchnią
powierzchnią
formierskiej
formierskiej
formy
formy
do 5
30
30
30
30
5÷10
50
50
40
40
10÷25
60
60
40
50

Pomiędzy modelem,
a wlewem
rozprowadzającym
(belką żużlową)
30
40
40

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:







skład masy formierskiej i metryka wytopu – tabela 3 i tabela 4
masa formierska,
forma fałszywa (fałszywka),
górna i dolna połówka formy,
złożona forma,
kokila i próbka do badań spektrometrycznych
oraz
przebieg przygotowania masy formierskiej i formy oraz przeprowadzenia wytopu stopu cynku ZnAl4Cu1.
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Tabela 3. Skład masy formierskiej
Ilość
Lp.
materiał
[kg]
1
Piasek kwarcowy 1K
2
Bentonit Special
3
Woda
Tabela 4. Metryka wytopu
Lp.
1

Czynność

Wynik
[oC]

Temperatura stopu

Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
5) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz przepisów prawa dotyczących ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska na
stanowisku pracy
6) organizuje stanowisko pracy zgodnie
z wymaganiami ergonomii bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) obsługuje maszyny i urządzenia na stanowisku
pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska
2) organizuje swoje stanowisko pracy w odlewni
zgodnie z wymaganiami ergonomii, bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska
3) utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy
w odlewni
4) stosuje środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej na stanowisku pracy w odlewni zgodnie
z przeznaczeniem

7) stosuje środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych
Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.2 Podstawy odlewnictwa
10) dobiera sposoby transportu wewnętrznego
3) dobiera sposób i środki transportu do rodzaju
i składowania materiałów
materiału
13) charakteryzuje metody wykonania form
3) omawia metody ręcznego wykonania form
jednorazowych
jednorazowych
Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.3 Eksploatacja maszyn i urządzeń do przygotowywania mas formierskich i mas rdzeniowych
1) określa etapy procesu przerobu mas formierskich i 1) przygotowuje świeże składniki masy formierskiej
mas rdzeniowych
i masy rdzeniowej
2) stosuje maszyny i urządzenia do przerobu mas
2) dobiera maszyny i urządzenia do przerobu mas
formierskich i mas rdzeniowych
formierskich i mas rdzeniowych
Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.4 Wykonywanie form oraz użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów
w formach jednorazowych, trwałych i półtrwałych
1) wykonuje formy jednorazowe i rdzenie
5) wykonuje formy jednorazowe do odlewania
4) wykonuje odlewy w formach jednorazowych
1) składa i przygotowuje formy jednorazowe
do zalewania
Jednostka efektów kształcenia:
MTL.02.6 Eksploatacja pieców odlewniczych oraz maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu
5) prowadzi proces topienia w piecu odlewniczym
5) pobiera próby ciekłego metalu
6) wykonuje obsługę codzienną, przeglądy bieżące
2) przygotowuje narzędzia, przyrządy, urządzenia
oraz konserwację maszyn i urządzeń do topienia
i materiały do wykonania obsługi codziennej
metali
i przeglądów bieżących oraz konserwacji maszyn
i urządzeń do topienia metali
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Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji MTL.02 Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych mogą dotyczyć np.:































wykonywania form odlewniczych w dwóch skrzynkach z obieraniem, luźną częścią, tzw. ”sztuczką”, z modeli
z odejmowanymi częściami;
wykonywania form odlewniczych w trzech skrzynkach;
wykonywanie form odlewniczych w skrzynkach usuwalnych;
wykonywania form odlewniczych w gruncie: otwartych, pod skrzynką, z użyciem modeli i wzorników;
wykonywania form odlewniczych metodą pełnej formy;
wykonywania form odlewniczych na maszynach formierskich;
wykonywania form odlewniczych z mas szybkowiążących i samoutwardzalnych;
wykonywania form skorupowych;
wykonywania form do odlewania metodą wytapianych modeli;
wykonywania form odlewniczych do odlewania metodą Shawa;
ręcznego wykonywania rdzeni w różnego rodzaju rdzennicach;
maszynowego wykonywania rdzeni metodą cold-box i hot-box;
przygotowania metalowej formy odlewniczej (kokili) do pracy i wykonania odlewu kokilowego;
przygotowania maszyny do odlewnia pod ciśnieniem do pracy oraz wykonanie odlewu;
ręcznego wybijania odlewów z form;
maszynowego wybicia odlewów z form odlewniczych przy użyciu np. krat wibracyjnych;
usunięcia rdzeni z odlewów na maszynach wibracyjnych;
oddzielenia układu wlewowego i nadlewek z odlewu ręcznie lub przy użyciu narzędzi;
wykańczania powierzchni odlewów w bębnach obrotowych lub wibracyjnych;
usuwania zalewek, obróbki ściernej;
wykonania obróbki cieplnej lub cieplno-chemicznej odlewu;
usunięcia wad odlewów;
zabezpieczenia oczyszczonej powierzchni odlewów przed korozją;
ułożenia w magazynie materiałów wsadowych o różnej postaci, składzie chemicznym, właściwościach;
rozdrobnienia materiałów wsadowych w celu uzyskania odpowiedniej kawałkowości z użyciem maszyn i urządzeń
do rozdrabniania;
oczyszczenia i konserwacji użytkowanych przy przygotowaniu wsadu maszyn i urządzeń;
wykonania wymurówki tygla niewielkiego pieca indukcyjnego;
przygotowania (dobrania, ewentualnego zabezpieczenia odpowiedniego pokrycia i wysuszenia) łyżek odlewniczych
do pobierania próbek ciekłego metalu w trakcie wytopu lub narzędzi do wykonania innych zabiegów metalurgicznych;
kontroli przebiegu procesu topienia, np. pomiar temperatury pirometrem optycznym, kontroli parametrów pracy
laboratoryjnego pieca elektrycznego;
kontrolowania składu chemicznego stopu odlewniczego, analizy składu chemicznego próbek pobranych z pieca w trakcie
wytopu, oceny stopnia zużycia wyłożenia ogniotrwałego.
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