
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie eksploatacji złó ż podziemnych

Oznaczenie 
kwalifikacji: M.39

Numer 
zadania: 01

Kod arkusza: M.39-01-21.06-SG

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Profil geologiczny pokładu 401
Na profilu w kolejności od góry narysowana :

R.1.1 warstwa wypełniona znakiem umownym iłowca
R.1.2 warstwa wypełniona znakiem umownym łupka ilastego
R.1.3 warstwa wypełniona znakiem umownym w ęgla kamiennego
R.1.4 warstwa wypełniona znakiem umownym piaskowca
R.1.5 warstwa wypełniona znakiem umownym łupka w ęglowego
R.2 Rezultat 2: Nazwy podzespołów kombajnu AM-50 

R.2.1 1 - podawarka kombajnu
R.2.2 2 - agregat hydrauliczny
R.2.3 3 - obrotnica
R.2.4 4 - organ urabiaj ący (głowica urabiaj ąca)
R.2.5 5 - ładowarka łapowa
R.2.6 6 - podwozie g ąsienicowe
R.2.7 7 - przeno śnik mostowy
R.3 Rezultat 3:  Wykaz maszyn i urz ądzeń do dr ążenia chodnika B-3

W tabeli 2 zapisano:
R.3.1 kombajn chodnikowy AM-50 
R.3.2 przeno śniki zgrzebłowe SKAT
R.3.3 przeno śnik ta śmowy PTG 50/1000
R.3.4 kolejka szynowa podwieszana KSP-16
R.3.5 kołowrót EKO-D30/HK
R.3.6 lutnioci ąg elastyczny Ø800
R.3.7 wentylator lutniowy WLE
R.3.8 urządzenie odpylaj ące UO-630-1

R.4 Rezultat 4: Sposoby zabezpieczenia przed zagro żeniami w chodniku B-3 

R.4.1 metanometria automatyczna 
R.4.2 pomiary metanu metanomierzami przeno śnymi

R.4.3 utrzymywanie zapór przeciwwybuchowych
R.4.4 utrzymywanie stref zabezpieczaj ących na całej długo ści wyrobiska
R.4.5 stosowanie zraszania na kombajnie i przesypach

R.4.6 ruroci ąg przeciwpo żarowy
R.4.7 samoczynne urz ądzenie ga śnicze SAGA
R.4.8 gaśnice proszkowe i pianowe
R.4.9 stosowanie aparatów KA-60
R.4.10 aktualne schematy dróg ucieczkowych

R.5 Rezultat 5:  Wykaz kolejnych czynno ści cyklu pracy w przodku chodnika B-3
W tabeli 4  zapisano w kolejności poprawnie technologicznie czynności cyklupracy w 
przodku chodnika B-3 (bez przypisania do danego rezultatu):

R.5.1 przegl ąd kombajnu
R.5.2 urabianie przodka kombajnem
R.5.3 wykonanie obrywki przodka

                  W tabeli 1 zapisano: 

               W tabeli 3  dla klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego zapisano: 

              W tabeli 3 dla zagrożenia pożarowego zapisano:

               W tabeli 3 dla zagrożenia metanowego IV kategorii zapisano:
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R.5.4 podniesienie łuku stropnicowego obudowy ŁP za pomoc ą kombajnu
R.5.5 połączenie stropnicy z łukami ociosowymi
R.5.6 sprawdzenie ustawienia odrzwi do zadanego kierunku
R.5.7 wykonanie opinki oraz wykładki ociosów i stropu
R.5.8 kontrola momentu dokr ęcenia strzemion
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