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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 technik garbarz wyodrębniono dwie kwalifikacje:
Symbol kwalifikacji
MOD.01
MOD.09

Nazwa kwalifikacji
Wyprawianie skór
Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór

2.2 Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik garbarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących
zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji MOD.01. Wyprawianie skór:
a) wykonywania czynności związanych z konserwacją, magazynowaniem oraz dobieraniem skór surowych i półproduktów
skórzanych w partie produkcyjne,
b) sporządzania kąpieli roboczych i przeprowadzania procesów obróbki skór,
c) przygotowania zestawów wykończalniczych oraz prowadzenia wykończenia właściwego skór,
d) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do obróbki skór,
e) wykonywania renowacji skór wyprawionych i wyrobów skórzanych;
2) w zakresie kwalifikacji MOD.09. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór:
a) organizowania oraz nadzorowania przygotowania surowców skórzanych do wyprawy,
b) organizowania oraz nadzorowania przebiegu procesu wyprawy skór,
c) oceniania jakościowego skór wyprawionych i wyrobów skórzanych przeznaczonych do renowacji oraz organizowania
i wykonywania ich odnowy.

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego technik garbarz jest realizowane w technikum
o okresie nauczania 5 lat, a od roku szkolnego 2020/2021 także w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, w której nauczanie odbywa
się wyłącznie na podbudowie branżowej szkoły I stopnia, kształcącej w zawodzie garbarz skór.
Od 1 września 2020 r. kształcenie w kwalifikacjach MOD.01. Wyprawianie skór oraz MOD.09. Organizacja i prowadzenie procesu
wyprawy skór może być prowadzone również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności 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 MOD.01 Wyprawianie skór
3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1 MOD.01.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb
1) wymienia instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
i ochrony środowiska
Przykładowe zadanie 1.
Egzekwowaniem przepisów prawa pracy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje się

A.
B.
C.
D.

Państwowa Straż Pożarna.
Państwowa Inspekcja Pracy.
Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń.

Odpowiedź prawidłowa: B.

3.1.2 MOD.01.2 Podstawy garbarstwa
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.2. Podstawy garbarstwa
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
1) charakteryzuje zasady sporządzania rysunku technicznego
5) rozróżnia rodzaje pisma technicznego i linii rysunkowych
maszynowego i uproszczeń rysunkowych
Przykładowe zadanie 2.
Na którym rysunku przedstawiono linię rysunkową służącą do oznaczania osi symetrii?
A.
Odpowiedź prawidłowa: B.

B.

C.
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D.

Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.2. Podstawy garbarstwa
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
3) charakteryzuje budowę i zasady działania maszyn, urządzeń i
3) wyjaśnia zastosowanie części maszyn w urządzeniach
narzędzi garbarskich
i maszynach garbarskich
Przykładowe zadanie 3.
Elementy robocze przedstawione na rysunku mają zastosowanie do wykonywania operacji

A.
B.
C.
D.

suszenia.
wyżymania.
prasowania.
wygładzania.

Odpowiedź prawidłowa: C.

3.1.3 MOD.01.3 Przygotowanie surowca skórzanego
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.3. Przygotowanie surowca skórzanego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
1) charakteryzuje rodzaje surowców skórzanych oraz ich
przydatność
Przykładowe zadanie 4.
W skład skóry właściwej wchodzi warstwa
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
1) określa budowę histologiczną skór

ziarnista.
rozrodcza.
podstawna.
termostatyczna.

Odpowiedź prawidłowa: D.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.3. Przygotowanie surowca skórzanego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
1) charakteryzuje rodzaje surowców skórzanych oraz ich
przydatność
Przykładowe zadanie 5.
Jak nazywa się wada skóry przedstawiona na rysunku?

A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
4) rozpoznaje wady i uszkodzenia skór surowych i półproduktów
skórzanych

Wychwyty.
Ognojenia.
Naturalne jarzma.
Blizny po ropniach.

Odpowiedź prawidłowa: C.
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Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.3. Przygotowanie surowca skórzanego
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

1) charakteryzuje rodzaje surowców skórzanych oraz ich
przydatność
Przykładowe zadanie 6.
Skóry gadów i płazów przeznaczone są na
A.
B.
C.
D.

6) określa przeznaczenie asortymentowe surowców skórzanych

podeszwy.
rękawiczki.
wyroby rymarskie.
wyroby galanteryjne.

Odpowiedź prawidłowa: D.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.3. Przygotowanie surowca skórzanego
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

2) wykonuje czynności dotyczące konserwacji surowców skórzanych

1) określa środki do konserwacji skór

Przykładowe zadanie 7.
Substancją chemiczną stosowaną do konserwacji skór przez solenie i solankowanie jest
A.
B.
C.
D.

chlorek sodu.
siarczan sodu.
chlorek wapnia.
siarczan wapnia.

Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.3. Przygotowanie surowca skórzanego
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

3) wykonuje czynności związane z magazynowaniem surowców
4) określa warunki magazynowania surowców skórzanych
skórzanych
Przykładowe zadanie 8.
Które przyrządy należy stosować do kontroli warunków magazynowania surowców skórzanych?
A.
B.
C.
D.

Higrometr i pehametr.
Termometr i areometr.
Higrometr i termometr.
Termometr i pehametr.

Odpowiedź prawidłowa: C.
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3.1.4 MOD.01.4 Garbowanie i wykończanie skór
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

1) sporządza roztwory robocze i zestawy wykończalnicze zgodnie z
1) odczytuje instrukcje i receptury technologiczne wyprawy
recepturami i instrukcjami technologicznymi
i wykończania skór
Przykładowe zadanie 9.
Który rodzaj operacji na skórach wykonuje się zgodnie z przedstawioną recepturą technologiczną?

Metodyka – fragment - otrzymywania półproduktu crust
Rodzaj
operacji
A.
B.
C.
D.

Barwienie.
Garbowanie.
Natłuszczanie.
Dogarbowanie.

Ilość
%

Produkty

Temp.
ºC

woda
1
chromal
0
soda
0
oczyszczona 3
1

?
4
4

mimoza
syntan

Czas
min

40
240

pH

Uwagi

2 w porcjach
1
5
5
3
6
0

4

w tej samej
kąpieli

Odpowiedź prawidłowa: D.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

1) sporządza roztwory robocze i zestawy wykończalnicze zgodnie
z recepturami i instrukcjami technologicznymi
Przykładowe zadanie 10.
Garbnik chromowy jest koloru
A.
B.
C.
D.

2) identyfikuje środki chemiczne i gotowe preparaty stosowane do
wyprawy i wykończania skór

żółtego.
zielonego.
brązowego.
czerwonego.

Odpowiedź prawidłowa: B.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

1) sporządza roztwory robocze i zestawy wykończalnicze zgodnie
z recepturami i instrukcjami technologicznymi

3) stosuje zasady mieszania i łączenia środków chemicznych
podczas sporządzania roztworów roboczych i zestawów
wykończalniczych do wyprawy skór

Przykładowe zadanie 11.
Składniki sporządzanej kąpieli piklującej należy dodawać w następującej kolejności
A.
B.
C.
D.

kwas, woda, sól.
woda, kwas, sól.
sól, kwas, woda.
woda, sól, kwas.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

1) sporządza roztwory robocze i zestawy wykończalnicze zgodnie z 7) przygotowuje zestawy wykończalnicze i kąpiele technologiczne
recepturami i instrukcjami technologicznymi
Przykładowe zadanie 12.
Który środek chemiczny należy zastosować, aby podwyższyć zasadowość kąpieli garbującej?
A.
B.
C.
D.

Sól spożywczą.
Kwas mlekowy.
Aldehyd mrówkowy.
Kwaśny węglan sodowy.

Odpowiedź prawidłowa: D.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

2) wykonuje czynności związane z prowadzeniem procesów
2) przygotowuje skóry do chemicznej obróbki
chemicznej obróbki skór
Przykładowe zadanie 13.
Półprodukt bydlęcy przeznaczony na "nappę" obuwiową powinien być
A.
B.
C.
D.

tylko zdwojony.
tylko odmięśniony.
zdwojony i ostrugany.
zdwojony i oszlifowany.

Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

2) wykonuje czynności związane z prowadzeniem procesów
5) prowadzi proces garbowania i wykończania kąpielowego skór
chemicznej obróbki skór
Przykładowe zadanie 14.
Procesy garbowania i wykończania kąpielowego skór futerkowych należy prowadzić w
A.
B.
C.
D.

cytroku.
bębnie garbarskim.
dołach garbarskich.
bębnie typu betoniarka.

Odpowiedź prawidłowa: A.
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Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
3) wykonuje czynności związane z prowadzeniem wykończania
2) prowadzi proces nakładania powłok wykończalniczych skór
właściwego skór
licowych
Przykładowe zadanie 15.
Ostatni natrysk podczas wykończenia skór przeznaczonych na odzież powinien być wykonany zestawem
A.
B.
C.
D.

wiążącym.
lakierowym.
uściślającym.
podkładowym.

Odpowiedź prawidłowa: B.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

3) wykonuje czynności związane z prowadzeniem wykończania
7) obsługuje urządzenia stosowane do prowadzenia procesów
właściwego skór
wykończania właściwego skór
Przykładowe zadanie 16.
Które urządzenie powinien umieć obsługiwać pracownik prowadzący wykończanie właściwe?
A.
B.
C.
D.

Prasę.
Bęben.
Strugarkę.
Wyżymarkę.

Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

4) obsługuje agregaty, maszyny
2) obsługuje maszyny i urządzenia do mechanicznej obróbki skór
i urządzenia do mechanicznej obróbki
i transportu skór
Przykładowe zadanie 17.
Jak nazywa się maszyna do mechanicznej obróbki skór przedstawiona na filmie?
A. Dwojarka.
B. Strugarka.
C. Wygładzarka.
D. Odmięśniarka.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

4) obsługuje agregaty, maszyny i urządzenia do mechanicznej
2) obsługuje maszyny i urządzenia do mechanicznej obróbki skór
obróbki i transportu skór
Przykładowe zadanie 18.
Maszyna obsługiwana przez pracowników na załączonym filmie służy do
A. szlifowania skór.
B. wyżymania skór.
C. prasowania skór.
D. wygładzania skór.

Odpowiedź prawidłowa: B.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)
6) wykonuje ręczną obróbkę skór

Uczeń (zdający)
1) przeprowadza obróbkę ręczną tkanki skórnej

Przykładowe zadanie 19.
Którą obróbkę ręczną należy przeprowadzić po struganiu skór?
A.
B.
C.
D.

Rozbijanie.
Szlifowanie.
Cyplowanie.
Zmiękczanie.

Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

7) wykonuje czynności związane z kontrolą procesów wyprawy
2) przeprowadza kontrolę procesów wyprawy skór
skór
Przykładowe zadanie 20.
Który wskaźnik należy zastosować do sprawdzenia stopnia zobojętnienia skór?
A.
B.
C.
D.

Fenoloftaleinę.
Błękit tymolowy.
Papierek skrobiowy.
Zieleń bromokrezolową.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

8) wykonuje czynności związane
5) rozpoznaje rodzaj wyprawionych skór
z magazynowaniem wyrobów gotowych
Przykładowe zadanie 21.
Jak nazywa się skóra bydlęca na wierzchy obuwia z oszlifowanym licem i delikatnym meszkiem?

A.
B.
C.
D.

Ircha.
Nubuk.
Nappa.
Zamsz.

Odpowiedź prawidłowa: B.

3.1.5 MOD.01.5 Wykonywanie renowacji wyrobów skórzanych
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.5. Wykonywanie renowacji wyrobów skórzanych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

2) wykonuje czynności związane z renowacją wyrobów skórzanych

2) dobiera środki i materiały do renowacji wyrobów ze skór
futerkowych

Przykładowe zadanie 22.
Który rozpuszczalnik należy stosować do czyszczenia wyrobów typu kożuchy w bębnach trociniakach?
A.
B.
C.
D.

Ksylen.
Toluen.
Aceton.
Czterochloroetylen.

Odpowiedź prawidłowa: D.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.5. Wykonywanie renowacji wyrobów skórzanych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

2) wykonuje czynności związane z renowacją wyrobów skórzanych

3) dobiera metody czyszczenia i odnawiania wyrobów skórzanych

Przykładowe zadanie 23.
Odnawianie odzieży skórzanej wykonanej ze skór licowych polega na
A.
B.
C.
D.

wypraniu w cytroku w roztworze środków piorących.
ręcznym wypraniu w wodzie z mydłem i wysuszeniu.
ręcznym przetarciu gąbką nasączoną rozpuszczalnikiem.
zmyciu rozpuszczalnikiem i pomalowaniu apreturą wykończalniczą.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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3.1.6 MOD.01.6 Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.6. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
1) posługuje się podstawowym zasobem środków językowych
realizację czynności zawodowych w zakresie:
w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem
środków leksykalnych) umożliwiającym realizację czynności
zawodowych w zakresie tematów związanych:
Przykładowe zadanie 24.
Którą maszynę wykorzystuje się do wyrównywania grubości skór po garbowaniu?
A.
B.
C.
D.

Buffing machine.
Splitting machine.
Shaving machine
Fleshing machine.

Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.6. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
2) rozumie proste wypowiedzi ustne 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:
Przykładowe zadanie 25.
Określ, które polecenie wydał przełożony podwładnemu w zakładzie garbarskim: „Please check the deliming of the skins in the second
drum”?
A.
B.
C.
D.

Sprawdź odwapnienie skór w drugim bębnie.
Przedłuż proces odwapniania o dwie godziny.
Sprawdź zobojętnienie skór przed barwieniem.
Oznacz temperaturę skurczu skór po garbowaniu.

Odpowiedź prawidłowa: A.

3.1.7 MOD.01.7 Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
9) współpracuje w zespole
Przykładowe zadanie 26.
Podczas realizacji zadań zespołowych pracownik powinien
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
3) angażuje się w realizację wspólnych działań zespołu

ignorować polecenia kierownika zespołu.
wykonywać zadanie zgodnie z harmonogramem.
nie przywiązywać wagi do realizowanego zadania zawodowego.
przekazać część swoich obowiązków do wykonania kolegom z zespołu.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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Część praktyczna egzaminu
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji MOD.01 Wyprawianie skór jest przeprowadzana według modelu w i trwa 180 minut

3.2

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu

Wybierz do badań przygotowane próbki skór (wet-blue po zobojętnianiu i wybarwieniu) oraz zlewki z zużytymi kąpielami
zobojętniającą i barwiącą, następnie przeprowadź kontrolę międzyoperacyjną procesu zobojętniania i barwienia. Wyniki
przeprowadzonej kontroli zapisz w Tabeli 1.
Na podstawie fragmentu „Metodyki wyprawy skór” oblicz ilości środków do przygotowania kąpieli technologicznych w procesie
zobojętniania, dogarbowania, barwienia i natłuszczania partii skór o masie operacyjnej 1000 kg. Wyniki zapisz w Tabeli 2.
Dokumenty do wypełnienia i opracowania znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Metodyka wyprawy skór od stanu wet-blue do stanu „crust”
(fragment dokumentacji)
Przeznaczenie asortymentowe: skóry obuwiowe typu „boksy bydlęce”
Półprodukt: połówki skór bydlęcych wet-blue o grubości 1,6 mm
Rodzaj operacji
płukanie
zobojętnianie

płukanie
barwienie,
dogarbowanie,
natłuszczanie

płukanie

Ilość
[%]

Produkty

Temperatura
[ºC]

Czas w
minutach

200
100
1
1,5

woda
woda
kwaśny węglan sodu
mrówczan sodu

35

15

35

60

200
100
2
2
3
2
3
10
1,5

woda
woda
penetrator
barwnik
aldehyd glutarowy
garbnik syntetyczny
garbnik roślinny
środek natłuszczający
kwas mrówkowy

35

10

40

200 woda

25

150

10

Uwagi
kąpiel zlać
kwaśny węglan sodu
rozcieńczyć 1:3
dodać w 2 porcjach,
pH 5,0–5,5
sprawdzić stopień
zobojętnienia, kąpiel zlać
kąpiel zlać
środek natłuszczający
zemulgować 1:4,
60÷70ºC
kwas mrówkowy rozcieńczyć
1:10,
dodawać na 30 min przed
końcem w dwóch porcjach, co
10 min kąpiel zlać
kąpiel zlać

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
 kontrola procesu zobojętniania;
 kontrola procesu barwienia;
 obliczenia ilości środków do przygotowania kąpieli technologicznej w procesie zobojętniania, barwienia, dogarbowania,
natłuszczania skór;
oraz
przebieg kontroli międzyoperacyjnej procesu zobojętniania i barwienia.
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Tabela 1. Kontrola międzyoperacyjna prowadzonych procesów zobojętniania i barwienia skór

Lp.

Rodzaj kontroli

1.

skóra do badania zobojętniania-opis

2.

kontrola przekroju skóry

3.

kąpiel do badania zobojętniania-opis

4.

pomiar pH papierkiem wskaźnikowym

5.

pomiar pH-metrem

6.

skóra do badania barwienia-opis

7.

kontrola przebarwienia

8.

kąpiel do badania barwienia-opis

9.

wyczerpanie barwnika

10.

pomiar pH kąpieli

Wyniki kontroli

Tabela 2. Ilość środków do przygotowania kąpieli technologicznych stosowanych w procesach zobojętniania, barwienia,
dogarbowania, i natłuszczania skór
Lp.

Nazwa środka

1.

kwaśny węglan sodu

2.

mrówczan sodu

3.

penetrator

4.

barwnik

5.

aldehyd glutarowy

6.

garbnik syntetyczny

7.

garbnik roślinny

8.

środek natłuszczający

9.

kwas mrówkowy

Ilość w [%]
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Ilość w [kg]

Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
5) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
2) dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju
wykonywania zadań zawodowych
wykonywanych prac
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.3. Przygotowanie surowca skórzanego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
3) rozpoznaje rodzaje skór surowych i półproduktów skórzanych
1) charakteryzuje rodzaje surowców skórzanych oraz ich
przydatność
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)
1) sporządza roztwory robocze i zestawy wykończalnicze zgodnie
z recepturami i instrukcjami technologicznymi
7) wykonuje czynności związane z kontrolą procesów wyprawy skór

Uczeń (zdający)
1) odczytuje instrukcje i receptury technologiczne wyprawy
i wykończania skór
6) przygotowuje odważone ilości składników garbarskich
7) przygotowuje zestawy wykończalnicze i kąpiele technologiczne
1) stosuje przyrządy pomiarowe do przeprowadzenia kontroli
międzyoperacyjnej
2) przeprowadza kontrolę procesów wyprawy skór

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji MOD.01 Wyprawianie skór mogą dotyczyć, np.:
- konserwacji i magazynowania skór i półproduktów skórzanych;
- procesów przygotowujących skóry do garbowania właściwego;
- prowadzenia procesów garbowania i wykończania kąpielowego;
- prowadzenia procesów wykończania właściwego.
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Kwalifikacja. MOD.09. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór
Część pisemna egzaminu
3.3

Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu

3.3.1 MOD.09.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
8) udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia
3) zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
zdrowotnego
Przykładowe zadanie 1.
Po porażeniu prądem pracownika w zakładzie garbarskim należy odizolować go od źródła prądu poprzez
A.
B.
C.
D.

przykrycie go ciepłym kocem.
przeniesienie go na powietrze.
wyłączenie bezpieczników lub wyłączenie prądu.
przeniesienie go w bezpieczne, suche miejsce w garbarni.

Odpowiedź prawidłowa: C.

3.3.2 MOD.09.2 Podstawy garbarstwa
Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.2. Podstawy garbarstwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
3) charakteryzuje budowę i zasady działania maszyn, urządzeń
i narzędzi garbarskich
Przykładowe zadanie 2.
W której maszynie wykorzystuje się tępy miedziany nóż?
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
2) rozróżnia części maszyn i urządzeń garbarskich

Dwojarce.
Strugarce.
Odmięsiarce.
Wygładzarce.

Odpowiedź prawidłowa: D.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.2. Podstawy garbarstwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
4) posługuje się normami i stosuje procedurę oceny zgodności

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
4) korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny
zgodności

Przykładowe zadanie 3.
Oznakowanie „CE” znajdujące się na urządzeniu pomiarowym będącym własnością zakładu garbarskiego
A.
B.
C.
D.

określa, że urządzenie zostało zakupione z projektu unijnego.
oznacza, że urządzenie nie podlega pod prawodawstwo unijne.
oznacza, że produkt został wyprodukowany w Polsce przed 2004 rokiem.
potwierdza zgodność wyrobu ze wszystkimi dyrektywami dotyczącymi wyrobu.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.2. Podstawy garbarstwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
1) charakteryzuje surowce i środki chemiczne do wyprawy skór na
określony asortyment wyrobów
Przykładowe zadanie 4.
Podstawowym środkiem stosowanym w odwapnieniu skór jest
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
1) rozróżnia środki chemiczne do wyprawy skór

siarczan sodu.
siarczan amonu.
wodorotlenek wapnia.
lipaza immobilizowana.

Odpowiedź prawidłowa: B.

3.3.3 MOD.09.3 Nadzorowanie procesu wyprawy skór
Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.3. Nadzorowanie procesu wyprawy skór
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
1) charakteryzuje surowce i środki chemiczne do wyprawy skór na
określony asortyment wyrobów
Przykładowe zadanie 5.
Który rodzaj surowca przeznacza się na skóry typu ircha?
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
5) dobiera surowce do wyprawy skór na określony asortyment
wyrobów

Skóry bydlęce.
Skóry królicze.
Skóry świńskie.
Skóry sarnie i jeleni.

Odpowiedź prawidłowa: D.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.3. Nadzorowanie procesu wyprawy skór
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
1) charakteryzuje surowce i środki chemiczne do wyprawy
skór na określony asortyment wyrobów
Przykładowe zadanie 6.
Skóry norek przeznacza się na
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
5) dobiera surowce do wyprawy skór na określony asortyment wyrobów

rękawiczki.
futra damskie.
paski damskie.
podszewki obuwiowe.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.3. Nadzorowanie procesu wyprawy skór
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
2) nadzoruje konserwacje oraz magazynowanie skór
3) kieruje organizacją procesu magazynowania skór i półproduktów
i półproduktów skórzanych
skórzanych
Przykładowe zadanie 7.
Którą czynność należy wykonać aby zapobiec zagrzaniu zakonserwowanych skór surowych ułożonych w stosy i przechowywanych
w magazynie przez długi okres?
A.
B.
C.
D.

Przerzucać skóry w stosie.
Wietrzyć pomieszczenie kilka razy dziennie.
Dodać środka bakteriobójczego i grzybobójczego do skór.
Przesypywać skóry siarczanem magnezu i siarczanem amonu (naprzemiennie).

Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.3. Nadzorowanie procesu wyprawy skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

2) nadzoruje konserwacje oraz magazynowanie skór
5) dopiera sposób magazynowania skór i półproduktów skórzanych
i półproduktów skórzanych
Przykładowe zadanie 8.
Zakres wartości parametru określanego w magazynie skór gotowych i oznaczony za pomocą psychrometru Assmana powinien zawierać się w
przedziale
A.
B.
C.
D.

10÷20%
20÷25%
50÷70%
75÷95%

Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.3. Nadzorowanie procesu wyprawy skór
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
4) charakteryzuje przebieg kolejnych etapów procesu
1) organizuje przebieg procesów technologicznych wyprawy skór
wyprawy skór
Przykładowe zadanie 9.
Które operacje należy wykonać kolejno podczas wykończania kąpielowego skór?
A.
B.
C.
D.

Moczenie, piklowanie, naturalizacja, natłuszczanie.
Płuczka, odwapnianie, neutralizacja, natłuszczanie.
Piklowanie, neutralizacja, płuczka, neutralizacja, płuczka.
Płuczka, neutralizacja, dogarbowanie, barwienie, natłuszczanie.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.3. Nadzorowanie procesu wyprawy skór
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
4) charakteryzuje przebieg kolejnych etapów procesu wyprawy
8) prowadzi wykończanie właściwe skór
skór
Przykładowe zadanie 10.
Operacja wyprawy skór wykonywana przez pracownika zakładu garbarskiego, to
A. natrysk.
B. suszenie.
C. zmiękczanie.
D. deseniowanie.
Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.3. Nadzorowanie procesu wyprawy skór
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
4) charakteryzuje przebieg kolejnych etapów procesu wyprawy
skór

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
8) prowadzi wykończanie właściwe skór

Przykładowe zadanie 11.
Na załączonym filmie przedstawiono proces
A. suszenia.
B. dwojenia.
C. malowania.
D. prasowania.

Odpowiedź prawidłowa: D.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.3. Nadzorowanie procesu wyprawy skór
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
4) charakteryzuje przebieg kolejnych etapów procesu wyprawy
skór
Przykładowe zadanie 12.
Podczas monitorowania procesu moczenia skór należy określić
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
9) kontroluje przebieg procesów technologicznych wyprawy skór

współczynnik kąpielowy, temperaturę i czas.
podatność skóry na działanie substancji żrących.
wysokość piany środka powierzchniowo czynnego.
stężenie środka powierzchniowo czynnego w kąpieli.

Odpowiedź prawidłowa: A.
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Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.3. Nadzorowanie procesu wyprawy skór
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
4) charakteryzuje przebieg kolejnych etapów procesu wyprawy
skór

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
12) podejmuje decyzje o dalszym przebiegu procesów wyprawy skór na
podstawie przeprowadzonej analizy wyników kontroli
międzyoperacyjnej

Przykładowe zadanie 13.
Przy zbyt wysokim pH procesu odwapniania należy
A.
B.
C.
D.

dodać amoniaku.
dodać kwasu mlekowego.
podnieść temperaturę kąpieli do 45ºC.
dodać wody w ilości 1/3 w stosunku do całej kąpieli.

Odpowiedź prawidłowa: B.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.3. Nadzorowanie procesu wyprawy skór
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
4) charakteryzuje przebieg kolejnych etapów procesu wyprawy
skór

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
12) podejmuje decyzje o dalszym przebiegu procesów wyprawy skór na
podstawie przeprowadzonej analizy wyników kontroli
międzyoperacyjnej

Przykładowe zadanie 14.
Technolog po stwierdzeniu zbyt dużego skurczu próbki skóry podczas próby wrzątku powinien
A.
B.
C.
D.

dodać chlorku sodu.
obniżyć T kąpieli i kontynuować proces.
zwiększyć T kąpieli i kontynuować proces.
dodać środka powierzchniowo czynnego.

Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.3. Nadzorowanie procesu wyprawy skór
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
4) charakteryzuje przebieg kolejnych etapów procesu wyprawy
skór

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
12) podejmuje decyzje o dalszym przebiegu procesów wyprawy skór na
podstawie przeprowadzonej analizy wyników kontroli
międzyoperacyjnej

Przykładowe zadanie 15.
Skóry crust z uszkodzonym licem można poddać
A.
B.
C.
D.

barwieniu kąpielowemu.
ponownemu garbowaniu.
procesowi szlifowania i wykończenia.
ponownemu procesowi natłuszczania

Odpowiedź prawidłowa: C.
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3.3.4 MOD.09.4 Przygotowanie zestawów technologicznych
Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.4. Przygotowanie zestawów technologicznych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
1) opracowuje instrukcje dotyczące sporządzania roztworów i
1) rozpoznaje środki chemiczne służące do zestawienia roztworów
zestawów technologicznych
technologicznych wyprawy skór
Przykładowe zadanie 16.
Do którego etapu procesu garbowania stosuje się środek stępiający?
A.
B.
C.
D.

Moczenia.
Wapnienia.
Garbowania.
Odwapniania.

Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.4. Przygotowanie zestawów technologicznych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
1) opracowuje instrukcje dotyczące sporządzania roztworów 2) dopiera środki chemiczne służące do sporządzenia roztworów
i zestawów technologicznych
technologicznych stosowanych w wyprawie skór
Przykładowe zadanie 17.
Przygotowanie zestawu lakieru PU wymaga zastosowania substancji sieciującej. Przez jak długi czas zestaw nadaje się do wykorzystania?
A.
B.
C.
D.

1 dobę.
2 doby.
3 doby.
4 doby.

Odpowiedź prawidłowa: A.

Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.4. Przygotowanie zestawów technologicznych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
1) opracowuje instrukcje dotyczące sporządzania
3) decyduje o wprowadzeniu środków chemicznych lub gotowych preparatów
roztworów i zestawów technologicznych
do zestawów technologicznych wyprawy skór
Przykładowe zadanie 18.
Którego środka, powinien użyć pracownik zakładu garbarskiego do procesu moczenia?
A.
B.
C.
D.

Chlorku sodu.
Kwasu solnego.
Siarczanu amonu.
Środka powierzchniowo czynnego.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.4. Przygotowanie zestawów technologicznych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
1) opracowuje instrukcje dotyczące sporządzania roztworów i
zestawów technologicznych
Przykładowe zadanie 19.
W skład kąpieli piklującej wchodzą
A. kwas siarkowy i sól kuchenna.
B. węglan sodu i siarczan amonu.
C. chlorek sodu i siarczan amonu.
D. chlorek sodu i tlenek magnezu.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
3) decyduje o wprowadzeniu środków chemicznych lub gotowych
preparatów do zestawów technologicznych wyprawy skór

Odpowiedź prawidłowa: A.

3.3.5 MOD.09.5 Określanie jakości skór
Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.5. Określenie jakości skór
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
1) przeprowadza kontrolę międzyoperacyjną procesu
4) przygotowuje próbki półfabrykatów i skór wyprawionych do badań
wyprawy skór
laboratoryjnych
Przykładowe zadanie 20.
Według normy PN-EN ISO 1421:2001, próbki skór przeznaczone do badania na rozrywanie wycina się
A.
B.
C.
D.

prostopadle do kierunku linii grzbietowej.
nie ma znaczenia kierunek wycięcia próbki.
wzdłuż i w poprzek linii grzbietowej z części zadniej.
ukośnie i w poprzek linii grzbietowej z części bocznej.

Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.5. Określenie jakości skór
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
1) przeprowadza kontrolę międzyoperacyjną procesu wyprawy skór
Przykładowe zadanie 21.
W przypadku jeśli końcowe pH procesu garbowania jest za niskie należy
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
2) kontroluje przebieg procesów chemicznej obróbki skór

wydłużyć proces garbowania o pół godziny.
wprowadzić środek stępiający do kąpieli garbującej.
dodać 25% roztworu z środkiem powierzchniowoczynnym.
podwyższyć temperaturę kąpieli i zwiększyć o 30% zawartość chromalu w kąpieli.

Odpowiedź prawidłowa: B.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.5. Określenie jakości skór
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
3) dokonuje klasyfikacji jakościowej skór wyprawionych
Przykładowe zadanie 22.
Które kryterium decyduje o podziale skór na gatunki?

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
6) określa klasę jakości skór wyprawionych

A. Elastyczność skóry.
B. Powierzchnia użytkowa skóry.
C. Rodzaj nałożonej powłoki wykańczalniczej.
D. Rodzaj zastosowanych środków garbarskich podczas wyprawy skóry.
Odpowiedź prawidłowa: B.
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3.3.6 MOD.09.6 Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.6. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności
zawodowych w zakresie: narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów
koniecznych do realizacji czynności zawodowych

Przykładowe zadanie 23.
Which device is used to applying finishing agents to the leather?
Które urządzenie należy zastosować do nakładania na skórę wykończających środków garbarskich?
A.
B.
C.
D.

Rolkoter.
Dwojarkę.
Strugarkę.
Prasę przelotową.

Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.6. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
1) posługuje się podstawowym zasobem środków językowych
w języku obcym nowożytnym
Przykładowe zadanie 24.
Po którym procesie ustala się wagę golca?
A.
B.
C.
D.

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
1) posługuje się podstawowym zasobem środków językowych
w języku obcym nowożytnym

Liming.
Pickling.
Tanning.
Washing.

Odpowiedź prawidłowa: A.

3.3.7 MOD.09.7 Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki zawodowej
5) wskazuje przykłady zachować etycznych
Przykładowe zadanie 25.
Przykładem etycznego zachowania pracownika zakładu garbarskiego jest
A.
B.
C.
D.

sprzedaż skór bez rejestrowania tego w zakładzie.
dbanie o wizerunek firmy i identyfikowanie się z zakładem.
zakłócanie pozytywnych relacji pomiędzy współpracującymi zakładami garbarskimi.
pozostanie po godzinach pracy za kolegę i poproszenie go o zwrot pieniędzy za przepracowany czas.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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3.3.8 MOD.09.8 Organizacja pracy małych zespołów
Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.8. Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
1) planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych
zadań
Przykładowe zadanie 26.
Czynnikiem ograniczającym interdyscyplinarność zespołu jest
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
3) określa cele podejmowanych zadań

wspólna wizja i cel.
obecność w grupie silnego lidera.
wykształcenie osób w jednej dziedzinie, w której zespół ma pracować.
obecność w grupie przedstawicieli przemysłu, różnych dyscyplin naukowych pracujących nad jednym zadaniem.

Odpowiedź prawidłowa: C.
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3.4.

Część praktyczna egzaminu

Kwalifikacja. MOD.09. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór
Na podstawie załączonych zestawień
1) wycinka metodyki produkcji skór bydlęcych z przeznaczeniem na wierzchy obuwiowe,
2) założeń, przeliczeń i postępowania technologicznego
wykonaj:
A. obliczenia operacyjne dla surowca:
1) oblicz wagę skór surowych,
2) oblicz wagę skór po odmięśnieniu,
3) oblicz wagę golca przy zastosowaniu 6 kg środka powierzchniowo czynnego w procesie moczenia właściwego, a wynik
zapisz w tabeli 1.
B. obliczenia operacyjne dla półfabrykatu skórzanego „wet blue”:
1) oblicz ilość sztuk oraz metraż skór bydlęcych obuwiowych oraz ilość sztuk i metraż dwoin gotowych, a wynik zapisz w tabeli
2,
2) oblicz ilości środków chemicznych użytych do procesów warsztatu mokrego od moczenia wstępnego do wapnicy, a wynik
wpisz w tabeli 3,
3) zapisz ilości środków chemicznych użytych w procesie warsztatu mokrego od odwapnienia do garbowania właściwego
włącznie, a wynik zapisz w tabeli 4,
4) dokonaj kontroli procesów wyprawy skór przy użyciu podanych w metodyce wskaźników i czynności, a wyniki zapisz
w tabeli 5.
Charakterystyka skór i dwoin użytych w zadaniu
1. gotowe skóry licowe powinny posiadać 1,0÷1,2 mm grubości, charakteryzować się gładkim bez większych uszkodzeń,
zagięć i oparzeń lica;
2. dwoiny powinny być ocyplowane o wymiarach 1,0 m2 powierzchni (krupon).
Wyniki obliczeń zapisz w tabelach umieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów






obliczenia dla surowca - tabela 1,
obliczenia dla produktu gotowego - tabela 2,
obliczenia ilości środków chemicznych w procesie warsztatu mokrego od moczenia wstępnego do wapnicy włącznie tabela 3,
obliczenia ilości środków chemicznych w procesie warsztatu mokrego od odwapniania do garbowania właściwego
włącznie -tabela 4,
określenie rodzaju kontroli etapów wskazanych w metodyce wyprawy skór - tabela 5.
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Fragment metodyki produkcji skór bydlęcych z przeznaczeniem na wierzchy obuwiowe /wycinek/
Asortyment
Surowiec

Etap

Operacja
obróbka
wstępna moczenie

Przygotowanie skór do garbowania

moczenie
właściwe

wapnienie

Skóry obuwiowe
skóry bydlęce surowe solone

Wymagania techniczne:
- garbowanie chromowe,
- lico naturalne, gładkie,
- grubość skór gotowych 1,0-1,2 mm
- grubość dwoin 1,2-1,4 mm
Czynności, środki, postępowania prowadzące do otrzymania
półfabrykatu skórzanego „wet blue”
Środek garbarski
Procent zużycia środka
Postępowanie
wykorzystywany
w stosunku do wagi
i parametry technologiczne
w operacji/woda
operacyjnej skór
woda o temperaturze 24ºC
200
środek powierzchniowo czynny
0,3
węglan sodu
0,4
30 min obracać bęben,
30 min zatrzymać bęben,
60 min obracać bęben
kąpiel zlać do ścieków
woda o temperaturze 24ºC
250
środek powierzchniowo czynny
0,3
środek bakteriobójczy
0,2
węglan sodu
0,3
180 min obracać bęben,
następnie obracać zgodnie
z zasadami (10 min obracać/50
min postój –kontynuować całą
noc), następnego dnia skóry
usunąć z kąpieli
odmięśnianie, ustalanie wagi skór po odmięśnieniu
woda o temperaturze
80
26÷28ºC
środek pomocniczy do wapnicy
1
wodorosiarczek sodu
0,2
wapno hydratyzowane
0,8
40 min obracać bęben,
15 min obracać bęben,
siarczek sodu
0,8
wodorosiarczek sodu
0,6
30 min obracać bęben,
siarczek sodu
0,4
60 min obracać bęben,
60 min zatrzymać
30 min obracać bęben,
60 min zatrzymać
siarczek sodu
0,4
środek pomocniczy do wapnicy
0,4
wapno hydratyzowane
1,3
środek powierzchniowo czynny
0,1
30 min obracać bęben
60 min zatrzymać
wapno hydratyzowane

1,4

woda o temperaturze 25ºC

120

28

30 min obracać bęben
60 min zatrzymać
30 min obracać bęben następnie
obracać bęben zgodnie z
zasadami, (5 min obroty/55 min
postój – kontynuować całą noc)
kąpiel zlać do ścieków

płuczka

woda o temperaturze 20ºC

5 min obracać bęben,
kąpiel zlać do ścieków,
skóry wyładować

odmięśnianie, ustalanie masy golca
woda o temperaturze 25ºC
100
10 min obracać bęben,
kąpiel zlać do ścieków
płuczka
woda o temperaturze 35ºC
100
20 min obracać bęben,
siarczan amonu
0,5
kąpiel zlać do ścieków
odwapnianie woda o temperaturze 38ºC
50
90 min obracać bęben,
środek pomocniczy do
kontrola procesu 11
odwapniania
2
(pH 8,0-8,5)
płuczka

wytrawianie

enzym wytrawiający

0,4

płuczka

woda o temperaturze 20ºC

płuczka

woda o temperaturze 20ºC

piklowanie

woda o temperaturze 20ºC
sól

50
7

środek poślizgowy
kwas mrówkowy
kwas siarkowy

0,1
0,6
0,8

garbowanie mrówczan
chromal
tlenek magnezu
1

0,5
6
0,4

Należy uzupełnić tabelę 5 (dotyczy wszystkich kontroli 1, 2, 3, 4, 5).
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30 min obracać bęben,
kontrola procesu 2
15 min obracać bęben,
kąpiel zlać do ścieków
15 min obracać bęben,
kąpiel zlać do ścieków
5 min obracać bęben,
kontrola procesu 3
(6,0-6,5obe),
10 min obracać bęben,
180 min obracać bęben,
kontrola procesu 4
(pH 2,7-3,0),
30 min obracać bęben,
120 min obracać bęben,
420 min obracać bęben,
kontrola procesu 5

Informacje, założenia oraz wzory niezbędne do wykonania obliczeń
1. Waga skóry bydlęcej wynosi:
2. Powierzchnia jednej sztuki dwoiny bydlęcej(krupon) wynosi:
3. Powierzchnia skóry w produkcie gotowym wynosi:

20 kg
0,9 m2
2,7 m2

Należy przyjąć następujące założenia:
waga jednej sztuki skóry surowej: 20 kg,
waga skór po odmięśnieniu wynosi 80% wagi skór surowych
waga golca wynosi 125% wagi skór po odmięśnieniu
uzysk dwoin wynosi 60% tzn. ilość sztuk dwoin równa jest ilości 60% skór poddanych procesowi dwojenia
Zasada obliczania zastosowanych w metodyce środków chemicznych:
Ilość danego środka w poszczególnych etapach procesu należy obliczać w stosunku do wagi operacyjnej skór
wykorzystując zależność:
Ms[kg] =
gdzie: Ms - masa środka
Mo - masa operacyjna skór
S - % zastosowania środka podany w metodyce

Mo[kg]𝑥 𝑆[%]
100%

Obliczenia dotyczące wody technologicznej należy pominąć we wszystkich etapach.
Środki chemiczne dodawane w procesie wielokrotnie, należy obliczać osobno (bez sumowania).
Uwaga:
Przy obliczaniu masy, metrażu skór oraz środków chemicznych wyniki należy zaokrąglić do jednego miejsca po
przecinku zgodnie z zasadami zaokrąglania liczb.
Przy obliczaniu ilości sztuk należy zaokrąglić do jednostek zgodnie z zasadami zaokrąglania liczb.
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Tabela 1. Obliczenia operacyjne dla surowca
Waga skór surowych (obliczenia)

Waga skór po odmięśnieniu (obliczenia)

Waga golca (obliczenia)
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Tabela 2. Obliczenia dla produktu gotowego
Ilość sztuk skór bydlęcych

Powierzchnia gotowych skór bydlęcych

Ilości sztuk dwoin bydlęcych

Powierzchnia gotowych dwoin bydlęcych
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Tabela 3. Ilości środków garbarskich użytych w operacjach warsztatu mokrego od moczenia wstępnego do wapnicy
włącznie/bez obliczania ilości wody
Lp.

Operacja

1.

moczenie
wstępne

2.

moczenie
właściwe

3.

wapnienie

Środek garbarski

Waga
operacyjna
skór [kg]

środek powierzchniowo
czynny
węglan sodu
środek powierzchniowo
czynny
środek bakteriobójczy
węglan sodu
środek pomocniczy do
wapnienia
wodorosiarczek sodu
wapno hydratyzowane
siarczek sodu
wodorosiarczek sodu
siarczek sodu
siarczek sodu
środek pomocniczy do
wapnienia
wapno hydratyzowane
środek powierzchniowo
czynny
wapno hydratyzowane

Procent zużycia
środka do wagi
operacyjnej skór
0,3

Obliczona ilość środka
garbarskiego [kg]

0,4
0,3
0,2
0,3
1,0
0,2
0,8
0,8
0,6
0,4
0,4
0,4
1,3
0,1
1,4

Tabela 4. Ilości środków chemicznych użytych w procesie warsztatu mokrego od odwapnienia do garbowania właściwego
włącznie (bez obliczania ilości wody)

Lp.

Waga
operacyjna skór
[kg]

Procent zużycia
środka do wagi
operacyjnej skór

Operacja

Środek garbarski

1.
2.

płuczka
odwapnianie

3.

wytrawianie

siarczan amonu
środek pomocniczy do
odwapniania
enzym wytrawiający

4.

piklowanie/
garbowanie

sól
środek poślizgowy

7,0
0,1

kwas mrówkowy

0,6

kwas siarkowy

0,8

mrówczan sodu
chromal
tlenek magnezu

0,5
6,0
0,4

0,5
2,0
0,4
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Obliczona ilość
środka
garbarskiego [kg]

Tabela 5. Kontrola procesów (wskazanych w metodyce produkcji)
Proces

Rodzaj kontroli/próby,
mierzony parametr

Wartość parametru/opis próby

odwapnianie
wytrawianie
piklowanie/
garbowanie (1)
piklowanie/
garbowanie (2)
piklowanie/
garbowanie (3)

Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji
Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.3. Przygotowanie surowca skórzanego
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający)
1) charakteryzuje surowce i środki chemiczne do wyprawy
skór na określony asortyment wyrobów
3) charakteryzuje przebieg kolejnych etapów procesu
wyprawy skór
Jednostka efektów kształcenia
MOD.09.4. Przygotowanie zestawów technologicznych
1) opracowuje instrukcje dotyczące sporządzania
roztworów i zestawów technologicznych
Jednostka efektów kształcenia
MOD. 09.5.Określanie jakości skór
1)przeprowadza kontrolę międzyoperacyjną procesu
wyprawy skór

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający)
1) rozróżnia środki chemiczne do wyprawy skór4) dobiera środki
chemiczne do wyprawy skór na planowany asortyment skór
5) dobiera surowce do wyprawy skór na określony asortyment wyrobów
2) stosuje dokumentację techniczno-technologiczną procesu wyprawy skór

2) dobiera środki chemiczne służące do sporządzania roztworów
technologicznych stosowanych w wyprawie skór
2) kontroluje przebieg procesów chemicznej obróbki skór
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