Komentarz
Sesja letnia 2012
zawód: technik eksploatacji portów i terminali 342[03]
1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją
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Oceniane elementy zadania egzaminacyjnego:
Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Założenia, dane wynikające z treści zadania i załączników.
Wykaz i opis działań związanych z doborem środka transportu samochodowego.
Wykaz i opis działań związanych z doborem środka transportu bliskiego.
Plan rozmieszczania i mocowania ładunku w samochodzie ciężarowym.
Wykaz działań związanych z obsługą ładunku.
Wykaz wyposażenia niezbędnego do realizacji prac związanych z obsługą ładunku.

Przykładowe rozwiązania poszczególnych elementów zadania egzaminacyjnego z
komentarzem.
Ad. I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Powinien zawierać dwa określenia zgodne literalnie lub w istocie merytorycznej:
• projekt realizacji prac związanych z obsługą ładunku
• ładunek sztukowy w relacji wagon kolejowy- samochód ciężarowy
Zdecydowana większość zdających nie miała z tym problemu.
Wybrane przykłady rozwiązań:
Przykład 1. (prawidłowy).

Przykład 2. (prawidłowy).

Tematy zaprezentowane w przykładach 1 i 2 są poprawne. Zawierają informacje,
że jest to projekt obsługi ładunku sztukowego przeładowywanego w relacji wagon
kolejowy- samochód ciężarowy.
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Przykład 3. (nieprawidłowy).

W temacie z przykładu 3 brakuje informacji na czym ma polegać obsługa ładunku
w terminalu przeładunkowym „ LOGOS ”. Należało dopisać, że ładunek będzie
przeładowywany z wagonu kolejowego na samochód ciężarowy.

Ad. II. Założenia, dane wynikające z treści zadania i załączników.
W tym punkcie powinny znaleźć się wypisane dane informujące o tym że:
• obsługa ładunku odbywa się w kolejowo-drogowym terminalu „ LOGOS ” w
Sosnowcu,
• dostępne środki transportu samochodowego to, pojazdy samochodowe PC1,
PC2, PC3,
• dostępne środki transportu bliskiego to, suwnica bramowa, żuraw
samochodowy, żuraw samojezdny,
• rodzaj ładunku to, maszyna do przeróbki złomu Brykieciarka,
• odbiorca to, firma produkcyjno- handlowa „ ZŁOMEX ” z Poraja,
• nadawca ładunku to, firma produkcyjna „ TOMBUKO ” z Krakowa,
• siła ciężkości ładunku 80 [kN]
• środek transportu kolejowego to, wagon platforma typu normalnego.
Założenia do projektu należy szczegółowo wypisać z treści zadania i załączników.
Zdający nie mieli tu większych kłopotów, chociaż część osób odwoływała się
do załączników, co nie powinno mieć miejsca.
Pisząc projekt, zdający powinni dbać o to, aby praca była czytelna.
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Wybrane przykłady rozwiązań:
Przykład 1. (prawidłowy).
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Przykład 2. (z odwołaniami do załączników).

W przykładzie 2 zdający nie podaje ile i jakich środków transportu samochodowego
i środków transportu bliskiego dostępnych jest w zadaniu.
Przykład 3. (brak staranności w wypisywaniu danych).
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Ad. III. Wykaz i opis działań związanych z doborem środka transportu samochodowego.
W tym punkcie projektu należało w oparciu o treść zadania:
• ustalić dostępne środki transportu samochodowego
• porównać ładowność samochodów ciężarowych
• ustalić które samochody spełniają warunek ładowności przy określonej sile
ciężkości ładunku
• porównać dopuszczalne naciski osi pojazdów na drogę
• porównać wymiary skrzyni ładunkowej pojazdu z wymiarami ładunku
• wybrać pojazd samochodowy spełniający warunki
Zdający z tym punktem projektu radzili sobie bardzo różnie. Zdecydowana większość
porównywała ładowność pojazdów samochodowych z siłą ciężkości ładunku.
Część zdających nie uwzględniła dopuszczalnych nacisków pojazdu samochodowego
na drogę i to spowodowało, że wybierali pojazd PC3, którego dopuszczalny nacisk osi
na drogę był niezgodny z zasadami przepisów drogowych.
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Wybrane przykłady rozwiązań:
Przykład 1. (prawidłowy).
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Przykład 2. (prawidłowy).
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W przykładzie 1 i 2 zdający zgodnie z treścią zadania dobierają środek transportu
samochodowego spośród podanych w załączniku pojazdów PC1, PC2, PC3.
Poprawnie porównali ładowność środków transportu samochodowego z siłą ciężkości ładunku
i odrzucili pojazd PC1, jako nie spełniający warunku.
Zdający porównali dopuszczalne naciski osi pojazdów na drogę i poprawnie wybrali pojazd PC2, który
spełnia ten warunek. Zdający porównali również wymiary skrzyń ładunkowych pojazdów
z wymiarami ładunku.
Ostatecznie w przykładzie 1 i 2 zdający prawidłowo wybrali pojazd PC2 do przewozu zadanego
ładunku.

Przykład 3. (nieprawidłowy).

Zdający w tym punkcie projektu nie określił kryteriów doboru środka transportu
samochodowego, nie przeprowadził wyboru właściwego środka transportu spośród
dostępnych w zadaniu.
Zdający wskazał do wykonania zadania niewłaściwy środek transportu PC3- środek ten nie
spełnia warunków zadania.
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Przykład 4. (nieprawidłowy).
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W przykładzie 4 zdający pisze w sposób bardzo nieczytelny, nie określa kryteriów doboru środków
transportu samochodowego, nie porównuje parametrów pojazdów z parametrami ładunku
i warunkami przepisów drogowych.

Ad. IV. Wykaz i opis działań związanych z doborem środka transportu bliskiego.
W tym punkcie projektu należało w oparciu o treść zadania:
• ustalić dostępne środki transportu bliskiego
• określić które środki transportu bliskiego spełniają kryterium udźwigu
• ustalić wysokość wagonu
• ustalić minimalną wysokość podnoszenia haka
• dokonać wyboru środka transportu bliskiego
W tym punkcie projektu zdecydowana większość zdających ustaliła dostępne środki
transportu bliskiego i porównała ich udźwig z ciężarem ładunku.
Część zdających miała problem z ustaleniem minimalnej wysokości podnoszenia haka,
co powodowało zły wybór urządzenia ładunkowego.
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Wybrane przykłady rozwiązań:
Przykład 1. (prawidłowy).

Zdający w przykładzie 1 zgodnie z treścią zadania dobierał środek transportu bliskiego
spośród podanych w załączniku urządzeń ZSH1, DSK2, SBK3.
Poprawnie porównał udźwig środków transportu bliskiego z siłą ciężkości ładunku i ustalił,
że warunek spełniają urządzenia ZSH1 i SBK3. Wyznaczył wysokość wagonu i minimalną wysokość
podnoszenia haka.
Zdający uwzględnił wszystkie wcześniejsze kryteria i prawidłowo wybrał suwnicę bramową
torową SBK3 do zadanego przeładunku.
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Przykład 2. (nieprawidłowy).

Przykład 3. (nieprawidłowy).

Przykład 4. (nieprawidłowy).
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W przykładach 2 i 3 zdający nie ustalili kryteriów doboru środka transportu bliskiego
i nie dokonali wyboru tego środka.
W przykładzie 4 zdający wskazuje kryteria doboru środka transportu bliskiego ale go
nie przeprowadza. Brakuje w projekcie zdającego porównania udźwigu dostępnych
w zadaniu urządzeń z siłą ciężkości ładunku. Zdający nie wyznaczył minimalnej wysokości
podnoszenia haka.
Konsekwencją braku wykonania niezbędnych obliczeń przez zdającego, jest wybór
nieprawidłowego środka transportu bliskiego- ZSH1.

Ad. V. Plan rozmieszczania i mocowania ładunku w samochodzie ciężarowym.
W tym punkcie projektu należało podać:
•
•
•
•
•
•
•
•

wymiary skrzyni ładunkowej pojazdu
samochodowego- można to było zrobić na rysunku
wymiary ładunku- można to było zrobić na
rysunku
rozmieszczenie ładunku na skrzyni ładunkowej
samochodu gwarantujące równomierny nacisk kół na drogę - można to było zrobić na
rysunku
współczynnik tarcia mata- podłoga i mataładunek – 0,6
siła bezwładności przy hamowaniu- 0,8 G
siłę tarcia pomiędzy ładunkiem a matą i podłogą
pojazdu
maksymalną siłę bezwładności przy hamowaniu
sposób mocowania ładunku na pojeździe
samochodowym

W tym punkcie projektu część zdających poprawnie zaznaczało na rysunku rozmieszczenie
ładunku, z uwzględnieniem wymiarów skrzyni ładunkowej i ładunku oraz konieczności ustawienia
ładunku na środku skrzyni.
Tylko niewielu zdających poprawnie wyznaczało siłę bezwładności przy hamowaniu i siłę tarcia
pomiędzy ładunkiem a matą i podłogą pojazdu.
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Wybrane przykłady rozwiązań:
Przykład 1. (prawidłowy).

W przykładzie 1 zdający w sposób poprawny pokazał na rysunku rozmieszczenie ładunku na skrzyni
ładunkowej środka transportu samochodowego. Uwzględnił wymiary skrzyni ładunkowej i wymiary
ładunku, rozmieszczając go na środku skrzyni.
Zdający prawidłowo wyznaczył maksymalną siłę bezwładności występującą przy hamowaniu
i pozostałe siły poziome występujące w czasie jazdy. Uwzględnił potrzebę mocowania poziomego
ładunku do podłogi pasami lub łańcuchami.

Przykład 2. (nieprawidłowy).
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Przykład 3. (nieprawidłowy).

W przykładach 2 i 3 zdający nie dokonali rozmieszczenia ładunku na skrzyni pojazdu,
nie wyznaczyli wartości sił bezwładności występujących przy hamowaniu pojazdu i sił
tarcia pomiędzy ładunkiem a matą i podłogą pojazdu.
Przykład 4. (nieprawidłowy).

W przykładzie 4 zdający pisze bardzo niestarannie. Taki rysunek nie jest planem
rozmieszczenia i mocowania ładunku na skrzyni pojazdu samochodowego.
Ad. VI. Wykaz działań związanych z obsługą ładunku
W tym punkcie projektu zdający powinien wymienić następujące działania:
•
dobór środka transportu samochodowego
•
dobór środka transportu bliskiego
•
unieruchomienie wagonu
•
unieruchomienie samochodu ciężarowego
•
kontrola ilościowa i jakościowa ładunku
•
plan rozmieszczenia i mocowania ładunku
•
przeładunek ładunku w relacji wagon- samochód
•
zamocowanie ładunku na samochodzie
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Wybrane przykłady rozwiązań:
Przykład 1. (prawidłowy).

Przykład 2. (nieprawidłowy).

W przykładzie 2 zdający popełnia błędy merytoryczne. Do przeładunku proponuje
użycie wszystkich środków transportu bliskiego, planuje przeładunek pośredni, co jest
niezgodne z treścią zadania.
Przykład 3. (nieprawidłowy).

W przykładzie 3 zdający podał zbyt mało działań związanych z obsługą ładunku.
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Ad. VII. Wykaz wyposażenia niezbędnego do realizacji prac związanych z obsługą ładunku
W tym punkcie projektu zdający powinien wymienić następujące wyposażenie:
•
środek transportu bliskiego
•
samochód ciężarowy
•
plac ładunkowy
•
tor ładunkowy
•
mata gumowa zwiększająca współczynnik tarcia
•
środki do mocowania ładunku- pasy lub liny lub
łańcuchy.
Zdający różnie wykonywali ten punkt projektu. W większości prac znajdowało się niezbędne
wyposażenie frontu przeładunkowego.

Wybrane przykłady rozwiązań:
Przykład 1. (prawidłowy).

W przykładzie 1 zdający poprawnie wymienił wyposażenie niezbędne do wykonania
prac związanych z obsługą ładunku wynikającą z treści zadania.
Przykład 2. (nieprawidłowy).

W przykładzie 2 zdający nie wymienił wszystkich elementów wyposażenia.
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Przykład 3. (nieprawidłowy).

W przykładzie 3 zdający pisze w sposób nieczytelny. Nie można tu znaleźć
wyposażenia terminalu przeładunkowego niezbędnego do wykonania przeładunku.
Ad. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
W tym punkcie projektu są uwzględniane następujące kryteria:
• logiczność i uporządkowanie,
• poprawność językowa i terminologiczna,
• estetyka i czytelność.
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Prace zdających są uporządkowane przez odpowiednią numerację stron,
stosowanie tytułów, punktów, podpunktów.
Logika projektu konsekwentnie wynika z treści zadania egzaminacyjnego
objawiając się właściwą kolejnością i merytoryczną zawartością poza nielicznymi
odstępstwami.
W większości prac stosowany jest poprawny język i terminologia.
Ogólnie została zachowana estetyka i czytelność większości prac w stopniu
pozwalającym na jednoznaczną interpretację zapisów. Części zdającym warto zalecić
t większą staranność pisania.
Warunkiem prawidłowego wykonania poleceń okazało się zrozumienie sensu
zadania. Prawidłowy dobór środków transportu samochodowego i bliskiego oraz
rozmieszczenie ładunku na samochodzie ciężarowym stanowiło sedno zadania.
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