
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie procesu przeróbki kopalin sta ych 
Oznaczenie kwalifikacji: M.35 
Numer zadania: 01 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL 
i naklej naklejk  z numerem PESEL i z kodem o rodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk  z numerem PESEL oraz wpisz: 
– swój numer PESEL*, 
– symbol cyfrowy zawodu, 
– oznaczenie kwalifikacji, 
– numer zadania, 
– numer stanowiska. 

3. KART  OCENY przeka  zespo owi nadzoruj cemu cz  praktyczn  egzaminu. 
4. Sprawd , czy arkusz  egzaminacyjny zawiera 8 stron  i  nie zawiera b dów. Ewentualny brak stron 

lub inne usterki zg o  przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego cz  
praktyczn  egzaminu. 

5. Zapoznaj si  z tre ci  zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie 
jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpocz cia i zako czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz cy zespo u 
nadzoruj cego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji pracy. 
8. Je eli w zadaniu egzaminacyjnym wyst puje polecenie „zg o  gotowo  do oceny przez podniesienie 

r ki”, to zastosuj si  do polecenia i poczekaj na decyzj  przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
9. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
10. Po uzyskaniu zgody zespo u nadzoruj cego mo esz opu ci  sal /miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo  

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PRAKTYCZNA 

M.35-01-14.05 
Czas trwania egzaminu:150 minut 

U
k

ad
 g

ra
fic

zn
y 

©
 C

K
E 

20
13

 

           Numer PESEL zdaj cego* 
Wype nia zdaj cy 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu Miejsce na naklejk  

z numerem PESEL i z kodem 
o rodka 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne 

Do zak adu produkcji mieszanek energetycznych dostarczono nadaw  w glow  w celu jej dalszego 
przerobu i wyodr bnienia poszczególnych sortymentów w glowych. W zak adzie wykonano analiz  
granulometryczn  nadawy, a uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 1.  
Dane charakteryzuj ce uk ad technologiczny zawiera rysunek 1. Informacje o wielko ci produkcji zak adu 
przeróbczego oraz czasie jego pracy zamieszczono w tabeli 2.  
W oparciu o podane informacje na rysunku 1 i w tabelach 1÷6:  

− oblicz wydajno  dobow  i godzinow  zak adu przeróbczego,  
− sporz d  bilans w z ów technologicznych,  
− wyznacz wydajno  w w z ach technologicznych, 
− wyznacz  sk ad i prognoza rocznej produkcji mieszanki, 

a otrzymane wyniki zapisz odpowiednio tabelach 7÷10. 
Wszystkie wyliczenia wykonaj dla fazy sta ej.  

Tabela 1. Charakterystyka nadawy w glowej 
Klasa - mm 130-20 20-0 

udzia  - % a = 50,00 b = 50,00 

Strona 2 z 8

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Rysunek 1. Schemat blokowy produkcji mieszanki energetycznej Qir = 22 MJ/kg 
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Tabela 2. Dane produkcyjne zak adu przeróbczego 

Tabela 3. Charakterystyka w z ów technologicznych  

Tabela 4. Charakterystyka wzbogacania 

Tabela 5. Charakterystyka mieszania  

Tabela 6. Zale no ci i oznaczenia 

Nadawa rocznie - N Ilo  dni roboczych w roku - D Dobowy czas pracy - t 

2 000 000 ton 250 dni 16 godz. 

Klasyfikacja Wychód klasy górnej  Wychód klasy dolnej 

Klasyfikacja wst pna I  60% 40% 

Klasyfikacja wst pna II  75% 25%  

Wzbogacanie Koncentrat  

P uczka mia owa  83 t/godz. 

Warto  opa owa 25 MJ/kg 

Mieszanie 

Mieszanie  Mia  6-0 mm 17 MJ/kg Koncentrat mia owy 25 MJ/kg 

Nadawa do mieszania 

Wydajno  Zale no  Oznaczenia 

Wydajno  dobowa QD=N/D QD – wydajno  dobowa [ton/dob ] 

Wydajno  godzinowa Qt=QD/t Qt – wydajno  godzinowa [ton/godz.] 

Wydajno /Nadawa Zale no  Oznaczenia 

Qt  Nw Qt = Nw 
Qt – wydajno  godzinowa [ton/godz.] 
Nw – nadawa na w ze  klasyfikacji 

W ze  technologiczny Bilans w z owy Oznaczenia 

Klasyfikacja wst pna  
Nw=Kg+Kd 
a · Nw=Kg 
b · Nw=Kd 

Nw – nadawa na w ze  klasyfikacji 
Kg – klasa górna  
Kd – klasa dolna 
a – udzia  % klasy górnej w nadawie 
b – udzia  % klasy dolnej w nadawie 

P uczka mia owa NPm=FKm+FOm 
FOm=Om · NPm 

NPm – nadawa na p uczk  mia ow  
FKm – frakcja koncentratu mia owego 
FOm – frakcja odpadów mia owych 
Om – zawarto  % odpadów w nadawie na p uczk  mia ow  

Mieszalnia  Kk=FM + FKm 

FM – mia   
FKm – koncentrat mia owy  
Kk – koncentrat ko cowy 
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

Ocenie podlega  b dzie 5 rezultatów: 
− Wype niona Tabela 7. Wydajno  zak adu,  
− Wype niona Tabela 8. Bilanse w z owe – Klasyfikacja,  
− Wype niona Tabela 8. Bilanse w z owe – Wzbogacanie, 
− Wype niona Tabela 9. Wydajno  w z ów technologicznych, 
− Wype niona Tabela 10. Sk ad i roczna produkcja mieszanek. 

Tabela 7. Wydajno  zak adu 

Tabela 8. Bilanse w z owe 

Wydajno  dobowa QD [t/dob ] Wydajno  godzinowa Qt [t/godz.] 

  

W ze  Nadawa 
[t/godz.] 

Klasa 
ziarnowa 
nadawy 

[mm] 

Produkt Klasa ziarnowa 
produktu 

[mm] 

Wychód 
produktu 
[t/godz.] 

Klasyfikacja 

Klasyfikacja  
wst pna I  NWI  =  

 
Klasa górna KgI 

 
 

Klasa dolna KdI 
 

 

Klasyfikacja 
wst pna II  NWII  =  

 
Klasa górna KgII 

 
 

Klasa dolna KdII 
 

 

Wzbogacanie  

P uczka mia owa Npm =  

 
Koncentrat FKpm 

 
 

Odpady FOpm 
 

 

Mieszalnia Nm  =  

Koncentrat mia owy FKm 
 

 

Mia  FM 
 

 

Koncentrat ko cowy Kk 
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Tabela 9. Wydajno  w z ów technologicznych 

Tabela 10. Sk ad i roczna produkcja mieszanek 

Miejsce na obliczenia – brudnopis 

W ze  Wydajno  [t/godz.] 

Klasyfikacja wst pna I QwI = 

Klasyfikacja wst pna II QwII = 

P uczka mia owa QPm = 

Mieszalnia QM = 

Koncentrat 
Qir =25 MJ/kg 

klasa 20-6 mm 
 

[t/rok] 

Mia  
Qir =17 MJ/kg 
klasa 6-0 mm 

 
[t/rok] 

Mia  
Qir  22 MJ/kg 
klasa 20-0 mm 

 
[t/rok] 
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