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ARKUSZ EGZAMINACYJNY 
ETAP PRAKTYCZNY 

EGZAMINU POTWIERDZAJ=CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 
CZERWIEC 2011 

Informacje dla zdaj>cego: 
1. MateriaŽy egzaminacyjne obejmuj>: ARKUSZ EGZAMINACYJNY z treWci> zadania 

i dokumentacj>, zeszyt ze stron> tytuŽow> KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ oraz KARTB 
OCENY. 

2. Sprawda, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Sprawda, czy materiaŽy egzaminacyjne 
s> czytelne i nie zawieraj> bŽCdnie wydrukowanych stron. Ewentualny brak stron lub inne 
usterki w materiaŽach egzaminacyjnych zgŽoW przewodnicz>cemu zespoŽu nadzoruj>cego 
etap praktyczny.  

3. Na KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ: 

/ wpisz swoj> datC urodzenia,  

/ wpisz swój numer PESEL*.  

4. Na KARCIE OCENY:  

/ wpisz swoj> datC urodzenia,  

/ wpisz swój numer PESEL*,  

/ wpisz symbol cyfrowy zawodu,  

/ zamaluj kratkC z numerem odpowiadaj>cym numerowi zadania,  

/ przyklej naklejkC ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie.  

5. Zapoznaj siC z treWci> zadania egzaminacyjnego oraz dokumentacj> zaŽ>czon> do zadania. 

6. Rozwi>zanie obejmuje opracowanie projektu realizacji prac okreWlonych w treWci zadania 
i wykonanie prac zwi>zanych z opracowaniem projektu.. 

7. Zadanie rozwi>zuj tylko w zeszycie KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ od razu na czysto, 
nie otrzymasz dodatkowych kartek. Notatki, pomocnicze obliczenia itp., jeceli nie nalec> 
do pracy, obwieda lini> i oznacz sŽowem BRUDNOPIS. Zapisy oznaczone BRUDNOPIS 
nie bCd> oceniane.  

8. Po rozwi>zaniu zadania ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej. Numerowanie rozpocznij 
od strony, na której jest miejsce do zapisania tytuŽu pracy. Wszystkie materiaŽy, które 
zaŽ>czasz do pracy, opisz swoim numerem PESEL* w prawym górnym rogu. 

9. Na stronie tytuŽowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbC stron swojej 
pracy i liczbC sztuk zaŽ>czonych materiaŽów. 

10. Zeszyt KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ i KARTB OCENY przekac zespoŽowi 
nadzoruj>cemu etap praktyczny. 

Powodzenia! 

Arkusz zawiera informacje 

prawnie chronione do 

momentu rozpoczCcia 

egzaminu 

* w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj>cego tocsamoW5.



Zadanie egzaminacyjne 

Hala magazynu wyrobów gotowych zakŽadu produkcyjnego wyposacona jest 

w segmentow> bramC wjazdow> z napCdem silnikowym. Ruch bramy - niezalecnie od 

kierunku pracy, zawsze rozpoczyna siC Žagodnie (z mniejsz> prCdkoWci>), aby po 

ustawionym na ok. 3 sekundy czasie, automatycznie przeŽ>czy5 siC na wiCksz> prCdkoW5 

robocz>. PoŽocenia kraMcowe skrzydŽa bramy ograniczone s> Ž>cznikami kraMcowymi: WKG 

(góra – brama caŽkowicie otwarta) i WKD (dóŽ – brama caŽkowicie zamkniCta). 

Dla zapewnienia podstawowej ochrony przed zgnieceniem – w Wwietle bramy 

zamontowane jest specjalne zabezpieczenie optyczne SCZ, przerywaj>ce natychmiast ruch 

bramy w kierunku zamykania - w momencie pojawienia siC przeszkody w jego „polu 

widzenia”. Blokada ta jest nieaktywna dla skrzydŽa bramy poruszaj>cego siC do góry 

(w kierunku otwierania). 

Podczas codziennej eksploatacji wyst>piŽa awaria ukŽadu, objawiaj>ca siC tym, ce 

kacda próba uruchomienia otwierania lub zamykania bramy skutkowaŽa jedynie jej 

powolnym ruchem w caŽym cyklu pracy.  

Po sprawdzeniu stanu technicznego instalacji zasilaj>cej silnik napCdowy oraz elementów 

konstrukcyjnych bramy stwierdzono prawidŽowe dziaŽanie obwodu gŽównego. 

Opracuj projekt realizacji prac prowadz>cych do lokalizacji i usuniCcia uszkodzenia 

w obwodzie sterowania segmentowej bramy wjazdowej (ZaŽ>cznik 1) oraz sformuŽuj 

wskazania dotycz>ce zasad jej bezpiecznej eksploatacji. 

Zlokalizuj uszkodzenie na podstawie opisu sytuacji oraz zamieszczonych 

w ZaŽ>czniku 3 wyników pomiarów rezystancji, a nastCpnie opisz sposób usuniCcia 

uszkodzenia. 

Dokonaj modyfikacji ukŽadu, który uwzglCdni takie przeŽ>czenie cewki przekaanika 

fotokomórki SCZ, aby byŽa ona zasilana tylko w przypadku zamykania bramy oraz takie 

podŽ>czenie wolnych styków zwiernych NO przekaanika fotokomórki, aby po zatrzymaniu 

bramy przez fotokomórkC SCZ, nast>piŽo automatyczne uruchomienie cyklu jej otwierania. 

Projekt realizacji prac powinien zawiera5: 

1. TytuŽ pracy egzaminacyjnej. 

2. ZaŽocenia do opracowania projektu realizacji prac wynikaj>ce wyŽ>cznie z opisu 

w treWci zadania i analizy dziaŽania ukŽadu sterowania zawieraj>ce opis funkcji 

speŽnianych przez poszczególne elementy tego ukŽadu. 

3. Wykaz prawdopodobnych przyczyn wyst>pienia uszkodzenia w obwodzie 

sterowania bramy w oparciu o schemat obwodu sterowania (ZaŽ>cznik 1) i dane 

techniczne podstawowych elementów ukŽadu (ZaŽ>cznik 2). 

4. Wykaz planowanych pomiarów oraz prac prowadz>cych do lokalizacji i usuniCcia 

uszkodzenia. 

5. Wskazania dla administratora dotycz>ce zasad bezpiecznej eksploatacji 

segmentowej bramy wjazdowej. 
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Dokumentacja z wykonania prac powinna zawiera5: 

6. Wnioski wynikaj>ce z analizy wyników pomiarów (ZaŽ>cznik 3) dotycz>ce rodzaju 

i miejsca uszkodzenia 

7. Opis sposobu usuniCcia uszkodzenia. 

8. PropozycjC modernizacji ukŽadu sterowania bram> segmentow> zawieraj>c>: 

– schemat zmodernizowanego ukŽadu sterowania,  

– opis przebiegu peŽnego cyklu pracy bramy po podŽ>czeniu wolnych styków NO 

fotokomórki SCZ.  

Do wykonania zadania wykorzystaj: 

ZaŽ>cznik 1. Schemat ukŽadu sterowania ruchem bramy segmentowej 

ZaŽ>cznik 2. Dane techniczne podstawowych elementów ukŽadu 

ZaŽ>cznik 3. Wyniki pomiarów rezystancji w obwodzie sterowania bram> segmentow> 

oraz zamieszczone w KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ: 

Tabele do wpisania oceny wyników wykonanych pomiarów.  

Schemat do uzupeŽnienia zmodyfikowanego ukŽadu sterowania bram> segmentow>. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut. 
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ZaŽ>cznik 1. 

Schemat ukŽadu sterowania ruchem bramy segmentowej 

 

Kaseta sterownicza w pomieszczeniu ochrony zawiera: 

ST – przeŽ>cznik kluczykowy, 

SW, SG, SD – przyciski sterownicze.  

K1, K2 – przekaaniki zaŽ>czaj>ce odpowiednio pierwsz> i drug> prCdkoW5 dwubiegowego 

3–fazowego silnika napCdowego.  
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ZaŽ>cznik 2. 

Dane techniczne podstawowych elementów ukŽadu 

1. Przekaaniki: K1 i K2 KD i KG (np. przemysŽowe do gniazd wtyczkowych) 
 

Kod cewki NapiCcie znamionowe Rezystancja cewki +/-10% przy 20°C 

5024 24 V AC 50/60 Hz 158 っ 

 

 
 

Schemat poŽ>czeM  
(widok od strony wyprowadzeM, oznaczono tylko wykorzystane styki) 

2. Przekaanik czasowy PCR-513 24 V 

 

 Sposób podŽ>czenia przekaanika 

3. Fotokomórka PROTECO FTE 
 
 
Opis podŽ>czenia: 
- zasilanie 24 V AC nalecy podŽ>czy5 do 
zacisków oznaczonych na listwie 
zaciskowej fotokomórki jako: (+/~) oraz (-/~) 
 
- styki robocze SCZ, których schemat 
przedstawiono na rysunku wyprowadzone s> na zaciski C, 
NC i NO listwy zaciskowej fotokomórki 
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ZaŽ>cznik 3. 

Wyniki pomiarów rezystancji w obwodzie sterowania bram> segmentow> 

Pomiary rezystancji przewodów, cewek i zestyków przycisków i przekaaników 

(w stanie wyŽ>czenia i zaŽ>czenia) wykonane zostaŽy po uprzednim wyŽ>czeniu napiCcia 

zasilaj>cego ukŽad przeŽ>cznikiem kluczykowym ST. 

Pomiary stanu styków przekaaników KD, KG, K1 i K2 wykonano z wykorzystaniem ich 

fabrycznych przycisków testuj>cych - po wyjCciu przekaaników z ich gniazd wtyczkowych.  

Pomiary stanu zestyków czujnika optycznego SCZ oraz przekaanika czasowego KT 

wykonano przy zasileniu ich napiCciem znamionowym. Podczas badania zestyków 

fotokomórki SCZ, w stanie aktywnym i nieaktywnym, wykonano symulacjC ruchu przed jej 

obiektywem.  

Pomiarów stanu zestyków przekaanika czasowego KT dokonano korzystaj>c 

z przycisku testowego przekaanika K1, który uruchamiaŽ cykl pracy przekaanika KT, 

(przekaanik wŽocony do gniazda wtyczkowego). 

NapiCcie 
zasilania 

L.p. Pomiar pomiCdzy Wynik pomiaru 

1 0 V AC SW/22 24 V AC 

 

Rezystancja 
zestyków 
fotokomórki SCZ 
i przekaanika 
czasowego KT 

L.p. Pomiar pomiCdzy 
Wynik pomiaru w っ 

w stanie: 

nieaktywnym  aktywnym 

2 SCZ/C SCZ/NC 0 ı 

3 KT/3 KT/7 ı ı 

 

Rezystancja cewek 
przekaaników KD, 
KG, K1, K2 

L.p. Pomiar pomiCdzy 
Wynik pomiaru 

w っ 

4 KD/A1 KD/A2 158 

5 KG/A1 KG/A2 158 

6 K1/A1 K1/A2 158 

7 K2/A1 K2/A2 158 
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Rezystancja 
zestyków 
przekaaników KD, 
KG, K1, K2, 
Ž>czników 
kraMcowych WKG, 
WKD i przycisków 
SW, SD i SG  

L.p. Pomiar pomiCdzy 

Wynik pomiaru w っ 
w stanie: 

nieaktywnym aktywnym 

8 KD/13 KD/14 ı 0 

9 KD/43 KD/44 ı 0 

10 KD/31 KD/32 0 ı 

11 KG/13 KG/14 ı 0 

12 KG/43 KG/44 ı 0 

13 KG/31 KG/32 0 ı 

14 K1/13 K1/14 ı 0 

15 K2/13 K2/14 ı 0 

16 K2/31 K2/32 0 ı 

17 WKD/C WKD/NC 0 ı 

18 WKG/C WKG/NC 0 ı 

19 SW/21 SW/22 0 ı 

20 SD/13 SD/14 ı 0 

21 SG/13 SG/14 ı 0 

 

 
 
Rezystancja 
poŽ>czeM 

L.p. 
Pomiar pomiCdzy 

punktami 
Wynik pomiaru  

w っ 

22 ST/2 PT/95 0 

23 PT/96 SCZ/+ 0 

24 SCZ/+ SW/22 0 

25 SW/21 SCZ/C 0 

26 SCZ/NC SD/13 0 

27 SD/14 WKD/NC 0 

28 WKD/C KG/31 0 

29 KG/32 KD/A1 0 

30 SCZ/NC KD/13 0 

31 KD/14 WKD/NC 0 

32 SCZ/C SG/13 0 

33 SG/14 WKG/NC 0 

34 WKG/C KD/31 0 

35 KD/32 KG/A1 0 

36 SG/13 KG/13 0 

37 KG/14 WKG/NC 0 

38 KG/13 KG/43 0 

39 KG/44 K2/31 0 

40 K2/32 K1/A1 0 

41 KG/43 KD/43 0 

42 KG/44 KD/44 0 

43 KG/44 K2/13 0 

44 K2/14 K2/A1 0 

45 KD/44 KT/3 0 

46 KT/7 K2/A1 0 

47 KD/43 K1/13 0 

48 K1/14 KT/1 0 
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49 SCZ/- 0 V AC 0 

50 SCZ/- KD/A2 0 

51 KD/A2 KG/A2 0 

52 KG/A2 K1/A2 0 

53 K1/A2 K2/A2 0 

54 K2/A2 KT/2 0 

 

 
 

Strona 8 z 8



 


