
A. Użytkowanie maszyn i urządzeń. 

Przed przystąpieniem do objaśniania tematu o użytkowaniu maszyn i urządzeń, 

tytułem wstępu przedstawić należy kilka podstawowych terminów, jakimi są: obiekt 

techniczny, fazy istnienia obiektu technicznego oraz pojęcie eksploatacji. 

W istnieniu obiektu technicznego, który określa się jako wytwór cywilizacji 

technicznej człowieka, można wyróżnić pięć faz. W kolejności chronologicznej są to1: 

1) sformułowanie potrzeby 

2) konstruowanie 

3) wytwarzanie 

4) eksploatacja 

5) likwidacja. 

Najważniejszą fazą jest faza eksploatacji, kiedy to obiekt wykonuje zadania, do których 

został stworzony. Eksploatacja wg S. Legutko to „ciąg działań, procesów i zjawisk 

związanych z wykorzystywaniem obiektów technicznych przez człowieka”2  i obejmuje 

przedział czasu od chwili wyprodukowania maszyny do momentu jej likwidacji.  

Definicja eksploatacji wg PNTTE brzmi następująco: „zespół wszystkich działań 

technicznych i organizacyjnych, mających na celu umożliwienie obiektowi wypełnianie 

wymaganych funkcji, włącznie z koniecznym dostosowaniem do zmian warunków 

zewnętrznych”3. 

Eksploatacja dzieli się na: 

� użytkowanie 

� obsługiwanie. 

Obsługiwanie – „utrzymywanie obiektu w stanie zdatności oraz przywracanie obiektowi 

technicznemu wymaganych właściwości funkcjonalnych przez przeglądy, regulacje, 

konserwacje, naprawy i remonty”4. 

Użytkowanie – „wykorzystywanie obiektu technicznego zgodnie z jego przeznaczeniem i 

właściwościami funkcjonalnymi w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich”5. 

                                                 
1 S. Legutko, Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007. 
2 Tamże. 
3 Strona internetowa Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, modyfikacja: 
2010.03.23, dostępna w Internecie: http://www.eksploatacja.waw.pl/indexphp.php?s=4000. 
4 S. Legutko, Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007. 
5 Tamże. 
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Rola człowieka w użytkowaniu maszyn i urządzeń 

Użytkowanie maszyn najczęściej odbywa się za pomocą czynnika ludzkiego, który 

uruchamia i kontroluje pracę maszyn.  

Czy pracownik ma wpływ na wydajność pracy maszyn? Jakie cechy przyczyniają się do 

prawidłowego użytkowania maszyn i efektywności pracy? 

Cechy mające wpływ na prawidłowe użytkowanie maszyn i efektywność pracy: 

� kwalifikacje 

� doświadczenie 

� zdolności 

� chęć do pracy 

� skupienie. 

Co wpływa na pogorszenie efektywności i jakości wykonywanej pracy? 

Czynniki mające negatywny wpływ na efektywność i dokładność wykonywanej pracy: 

� zmęczenie 

� monotonia 

� przepracowanie 

� złe warunki w miejscu pracy (np. niedostatecznie oświetlenie, zbyt niskie temperatury, 

nadmierne zapylenie powietrza, hałas) 

� stres 

� nadmierne tempo pracy. 

Do zadań mających na celu kierowanie użytkowaniem zalicza się wydawanie i 

wykonywanie poleceń. Następnie należy kontrolować i koordynować zadania produkcyjne, 

działania operatorów maszyn, opracowane harmonogramy działania zespołów pracowników, 

którzy korzystają z maszyn. Zestawienie stanu faktycznego z planowanym pozwala nam 

ocenić przebieg oraz wyniki pracy i, w razie potrzeby, określić zadania usprawniające 

przebieg procesu technologicznego. 

Jakie działania należy podjąć, by usprawnić proces technologiczny, pracę maszyn i 

operatorów? 

Właściwe sterowanie użytkowaniem maszyn6:  

� dobór kwalifikacji operatorów maszyn 

� dobór zespołów ludzkich do zadań i maszyn 

� zwiększenie wydajności pracy 

                                                 
6 S. Legutko, Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007. 
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� polepszenie organizacji pracy 

� lepsze wykorzystanie czasu pracy 

� zwiększenie niezawodności działania maszyn 

� zaopatrzenie w części zamienne  materiały eksploatacyjne 

� udoskonalenie wyposażenia stanowisk pracy 

� polepszenie warunków pracy. 

Właściwości użytkowe maszyn 

 Podczas pracy maszyn jej części oddziałują na siebie powodując obciążenia 

pojawiające się w trakcie pokonywania chwilowych oporów (np. podczas obróbki, 

hamowania, uruchomienia maszyny pod obciążeniem); wskutek zwiększonej którejś z sił 

działających na urządzenie w określonym czasie, w momencie, gdy maszyna musi 

pokonywać dodatkowe opory ruchu; występujące w trakcie całego okresu użytkowania 

urządzenia (np. obciążenie własnym ciężarem, wynikające z przenoszenia sił napędowych, 

czy obciążenia związane z ciągłą ustabilizowaną obróbką przedmiotu) 7. 

Rodzaje obciążeń: 

� chwilowe 

� krótkotrwałe 

� długotrwałe. 

W trakcie użytkowania urządzenie mechaniczne może być obciążone normalnie, 

niedociążone lub przeciążone. Przeciążenia powstają najczęściej w skutek błędów w 

użytkowaniu maszyn8. 

W procesie użytkowania urządzeń mechanicznych występują wielkości, które są 

zmienne. Należą do nich prędkość mechanizmów (roboczych i przemieszczających); robocze 

cykle technologiczne, które są zależne od właściwości obrabianego przedmiotu; godziny 

pracy lub przejechane kilometry w jednostce czasu (np. w ciągu roku); właściwości otoczenia 

miejsca pracy (ciśnienie, wilgotność powietrza, temperatura); zmienialne parametry 

techniczne (ciśnienie w układach hydraulicznych i pneumatycznych i ogumieniu, posuwy, 

zasięg mechanizmów roboczych). 

Właściwości urządzeń i maszyn – są to wielkości służące do opisu maszyny, czy 

urządzenia, ich wartości muszą się znajdować w wyznaczonym obszarze tolerancji. Do 

podstawowych właściwości maszyn zalicza się długość, masę, temperaturę, czas, 

wytrzymałość na obciążenia, odporność na odkształcenia (trwałe, sprężyste) oraz na 

                                                 
7 S. Legutko, Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007. 
8 Tamże. 
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zużywanie i uszkodzenia. Najważniejsze parametry maszyny (m.in. wydajność, czas 

funkcjonowania urządzenia i trwania przerw, zużycie energii) podane są w charakterystyce 

maszyny. Konstruktor określa również znamionowe wartości maszyny mówiące o 

prawidłowym działaniu urządzenia w określonych warunkach, które umieszczone są na 

tabliczce znamionowej znajdującej się w widocznym miejscu na maszynie. 

Właściwości maszyn i urządzeń ze względu na użytkowanie: 

� skuteczność działania – efektywność działania, zdolność obiektu technicznego do 

wykonania żądanego wytworu zgodnie z założonymi charakterystykami ilościowymi i 

jakościowymi. Właściwość ta zależy od zdolności do działania i gotowości obiektu9. 

� zdolność do działania – zdolność obiektu technicznego do wykonania wymaganego 

wytworu zgodnie z danymi charakterystykami ilościowymi w danych warunkach 

wewnętrznych10. 

� gotowość – dyspozycyjność, gotowość operacyjna, gotowość techniczna, 

przygotowawczość, zdolność obiektu do utrzymywania się w stanie umożliwiającym 

wykonanie żądanego wytworu w danych warunkach, w danej chwili lub w danym 

przedziale czasu przy założeniu, że są dostarczone wymagane środki zewnętrzne11. 

� nieuszkadzalność – zdolność obiektu do wykonania żądanego wytworu w danych 

warunkach i w danym przedziale czasu12. 

� obsługiwalność – podatność na obsługę, zdolność obiektu do utrzymywania lub 

odtworzenia w danych warunkach eksploatacji stanu, w którym może on wykonać 

żądany wytwór, przy założeniu, że obsługa jest prowadzona w ustalonych warunkach, 

z zachowaniem procedur i środków13. 

� zapewnienie środków obsługi – zdolność organizacji zajmującej się obsługą do 

zapewnienia w danych warunkach, na żądanie środków potrzebnych do obsługi 

obiektu przy danej strategii obsługi14. 

� trwałość – zdolność obiektu do wykonywania żądanego wytworu w danych 

warunkach użytkowania i obsługiwania aż do osiągnięcia przez obiekt stanu 

granicznego15. 

                                                 
9 PN-93/N-50191-02-0. 
10 PN-93/N-50191-02-04. 
11 PN-93/N-50191-02-05. 
12 PN-93/N-50191-02-06. 
13 PN-93/N-50191-02-07. 
14 PN-93/N-50191-02-08. 
15 PN-93/N-50191-02-03. 
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Stan graniczny urządzenia lub maszyny jest to moment, czas, po którym następuje 

zakończenie możliwości użytkowania obiektu z powodu przyczyn technicznych, 

ekonomicznych lub innych czynników16. 

W trakcie użytkowania urządzeń i maszyn poszczególne części i zespoły ulegają zużyciu. 

W prawidłowym użytkowaniu, a co za tym idzie, funkcjonowaniu urządzenia należy 

uwzględnić i dokonywać prace konserwacyjne i remontowe. W określeniu terminów tych 

robót pomocne są mierniki ilości wykonywanej pracy. Należą do nich: 

� intensywność pracy – określa pracę poszczególnych elementów urządzenia na 

jednostkę czasu 

� intensywność użytkowania – intensywność pracy całego urządzenia, wykonana praca 

na jednostkę czasu 

� resurs – ilość pracy urządzenia, po której wymaga ono określonej obsługi technicznej 

lub musi być wymienione na nowe. 

Kryteria oceny prawidłowości użytkowania urządzeń: 

� techniczne – określają poprawność funkcji, które mają spełniać (wydajność 

mechaniczna, klasa dokładności, wartość zużytej energii) 

� ekonomiczne – interpretacja ekonomicznego znaczenia właściwości technicznych 

(wydajność rzeczywista na jednostkę czasu pracy) 

� bezpieczeństwa – uwzględniające warunki bezpieczeństwa, ochrony środowiska, 

higieny pracy (działanie wyłączników zabezpieczających, zabezpieczenia przeciwko 

drganiom) 17. 

Miary u żytkowania 

Miary użytkowania rejestrowane są za pomocą liczników i obrazują stopień użytkowania 

urządzenia, czy maszyny18:  

� długość – liczba przejechanych kilometrów 

� czas – liczba godzin pracy 

� masa – tonaż przewiezionego ładunku 

� liczebność – liczba cykli pacy 

� koszt – wartość wyprodukowanych wyrobów w jednostce czasu. 

                                                 
16 S. Legutko, Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007. 
17 Tamże. 
18 Tamże. 
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Dobór podstawowych parametrów użytkowania 

Podczas przygotowywania i prowadzenia procesu użytkowania obiektów technicznych 

ważne jest uwzględnienie odpowiednich parametrów pracy maszyn, z których najważniejsze 

są parametry dotyczące obciążenia maszyn oraz prędkości roboczej ze względu na to, że mają 

duży wpływ na zdolności użytkowe, wydajność i koszty generowane podczas użytkowania. 

Do tych parametrów należą głównie wielkości fizyczne (obciążenie, dopuszczalne zużycie 

energii, ciężar), chronologiczne (czas rozpoczęcia, trwania i zakończenia pracy), 

technologiczne, eksploatacyjne i ekonomiczne. 

Do opisu procesu użytkowania i właściwej jego oceny dokonuje się podziału parametrów 

obiektu technicznego według kryterium ich ważności19: 

� wielkości krytyczne – ich ewentualne przekroczenie znacznie zmniejsza 

funkcjonalność urządzenia oraz może spowodować zagrożenie dla urządzenia lub 

człowieka (np. niski poziom oleju w misce olejowej silnika spalinowego) 

� wielkości ważne – ich odchylenie w istotny sposób, jednak odwracalny, zmniejsza 

efektywność funkcjonowania urządzenia oraz może spowodować jego zniszczenie (np. 

złe ciśnienie w ogumieniu kół samochodu) 

� wielkości mało ważne – ich zmiany powodują nieistotne i odwracalne zmniejszenie 

efektywności funkcjonowania urządzenia 

� wielkości pomijalne – nieistotne ze względu na ocenę użytkownika urządzenia (np. 

kolor lakieru samochodu). 

Kontrola i ocena jakości użytkowania maszyn 

Kontrola użytkowania maszyn wymaga ustalenia: 

- celu kontroli, 

- przedmiotu i zakresu, 

- przebiegu kontroli, 

- wykonawców, 

- podstaw kontroli, 

- mierników oceny, 

- sposobów i środków kontroli. 

                                                 
19 S. Legutko, Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007. 
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Według S. Legutko „proces kontroli to ustalony zbiór zdarzeń o określonych skutkach”. 

Zdarzeniami procesu kontroli są np. początek kontroli, zakończenie kontroli, określenie 

wyników działania urządzenia mechanicznego20.  

Aby kontrolować działalność urządzenia operator ciągle śledzi i koryguje jego stan 

oddziałując na parametry sterowalne urządzenia. Oddziaływanie to jest konsekwencją 

odpowiednich decyzji podejmowanych na podstawie obserwacji, danych statystycznych, 

pomiarów, itp.  

Wybór kryterium kontroli użytkowania zależy od poziomu hierarchicznego 

organizacji, na którym kontrola się odbywa: 

Tabela 1. Ocena kontroli użytkowania maszyn [źródło: opracowanie własne21] 

Poziom organizacji  Miejsce kontroli Rodzaj parametru Przykłady 
parametrów 

Najniższy  Stanowisko pracy Organizacyjno-
techniczny 

- Czas zatrzymania 
urządzenia z 
powodu kontroli 

- Czas trwania 
kontroli 

- Liczba 
kontrolerów 

Wyższy Wydział 

Przedsiębiorstwo 

Organizacyjno-
ekonomiczny 

- Koszty kontroli 

- Wzrost jakości 
pracy w wyniku 
kontroli procesu 
użytkowania 
maszyn  

 

O częstości i zakresie kontroli procesu użytkowania maszyn decydują względy ekonomiczne: 

- koszty kontroli, 

- koszty wyłączenia urządzenia z ruchu na czas kontroli, 

które jeśli są zbyt duże powinny spowodować organizację kontroli w czasie pracy urządzeń 

lub skrócenie czas kontroli poprzez jej automatyzacje.  

                                                 
20 S. Legutko, Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007. 
21 Tamże. 
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Sposoby kontrolowania maszyn ze względu na warunki organizacyjne, techniczne i 

ekonomiczne22: 

- kontrola statystyczna – kontrola wybranych losowo urządzeń, 

- kontrola systematyczna – w czasie, których cyklicznie, w określonym porządku kontroluje 

się wszystkie urządzenia, 

- okresowa ocena wykonania planowanych zadań (podczas wykonywania przez urządzenie 

zaplanowanych prac) przez porównywanie stanu faktycznego z opracowanym 

harmonogramem użytkowania, ocena wyników działań oraz formułowanie zadań 

dodatkowych w celu poprawienia technologii procesu roboczego. 

Zakres kontroli (może być różny): 

- najprostszy np. wzrokowy przegląd maszyn przed ich użytkowaniem, 

- złożony, który dostarcza pełnej informacji o stopniu zużycia poszczególnych elementów 

urządzenia, przyczynach utraty sprawności, zmniejszenia wydajności. 

Zapewnienie wymaganej jakości pracy – złożony problem użytkowania maszyn23: 

- zła jakość – przyczyna strat ekonomicznych, technicznych, społecznych, 

- nadmierne poprawianie jakości pracy maszyn czy urządzeń przez zwiększenie jego 

niezawodności powoduje wzrost kosztów wykonania, zwiększenie ciężaru, wymiarów, itp. 

- jakość pracy urządzenia to nie tylko względy ekonomiczne wynikające z eksploatacji 

urządzenia (dochód) i kosztów zakupu ale także jego wymiary, wygląd, ciężar, straty 

wynikające z zawodności maszyn, bezpieczeństwo, wygoda, koszty użytkowania trwałość 

i niezawodność itp. 

- niezawodność – jedna z cech świadczących o jakości użytkowania urządzenia: 

� skutki zawodności: 

• straty ekonomiczne np. koszty przestoju, koszty naprawy maszyn 

• zagrożenie życia ludzkiego, 

• bezpośredni skutek wynikający np. z niewykonania zadania lub z braku 

korzyści czerpanym w okresie jego sprawności 

� użytkownika interesuje tutaj: 

• oczekiwana wartość strat wynikająca z zawodności urządzenia w czasie 

użytkowania, 

                                                 
22 S. Legutko, Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007. 
23 Tamże.. 
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• ryzyko przekroczenia w określonym czasie pewnej granicznej wartości 

strat,  

które są wskaźnikami określającymi jakość maszyny ze względu na straty wywołane 

jego zawodnością. 

Wskaźnikiem niezawodności maszyny nazywamy prawdopodobny średni czas pracy bez 

zakłóceń. Zależy on od długotrwałości eksploatacji lub prawdopodobnej średniej 

częstotliwości zatrzymań24. 

- Z punktu widzenia producenta jakość określają te właściwości wyrobu, które decydują o:  

� czasie produkcji, 

� kosztach przygotowania produkcji, 

� niezbędnym wyposażeniu produkcyjnym, 

� ilości potrzebnych materiałów, 

� kosztach wytwarzania, 

� cenie, 

� warunkach dostawy, 

� gwarancji pracy urządzenia. 

Wdrażanie urządzeń do użytkowania 

Zakres czynności objętych programem rozruchu zależy od stopnia gotowości operacyjnej 

urządzenia do pracy.  

Gotowość operacyjna (gotowość techniczna, przygotowawczość) to zdolność do pełnienia 

funkcji, gdy użytkownik tego oczekuje25. Jest to prawdopodobieństwo rozpoczęcia pracy w 

określonym czasie. Im stopień gotowości jest wyższy, tym odpowiednio mniejszy jest zakres 

jej czynności rozruchowych i krótszy czas rozruchu. Rodzaje gotowości operacyjnej: 

- nowych urządzeń, niezainstalowanych i nigdy jeszcze nie używanych, 

- nowych urządzeń po ustawieniu, rozkonserwowaniu i podłączeniu do współpracującego 

systemu technicznego, 

- urządzeń po wdrożeniowym (pierwszym) rozruchu, 

- urządzeń znajdujących się w postoju długotrwałym, 

- urządzeń znajdujących się w postoju chwilowym, 

- urządzeń częściowo uruchomionych. 

                                                 
24 H. Solis, T. Lenart, Technologia i eksploatacja maszyn, WSiP, Warszawa 1990.  
25 S. Legutko, Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007. 
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Uruchomienie polega na usunięciu blokad oraz doprowadzeniu strumieni energii i surowców 

niezbędnych do utrzymania ruchu.  

Z uwagi na trwałość urządzenia uruchomienie powinno odbywać się powoli. Rozruch wiąże 

się z określonymi stratami energetycznymi i surowcowymi, dlatego też należy w każdym 

przypadku określić czas rozruchu. Jeżeli, w uzasadnionych przypadkach, rozruch musi być 

szybki, to urządzenie należy utrzymywać w odpowiednio wyższym stopniu gotowości 

operacyjnej.  

Ze względu na niewielkie zakresy nastawcze regulatorów obszar zmian leżących poza 

zakresem zmienności ruchowej najczęściej nie może być objęty regulacją automatyczną, 

dlatego stosuje się tutaj regulację ręczną, która jest przełączana na automatyczną po 

zakończeniu rozruchu.  

Zjawiska elementarne występujące podczas rozruchu (jako przyczyna procesów zużyciowo-

starzeniowych oraz zagrożenia trwałości urządzeń w okresie rozruchu)26: 

a) zwiększony nakład energii na: 

- pokonanie sił bezładności, 

- dodatkowych oporów tarcia spoczynkowego, 

- zwiększonej lepkości zimnych środków smarnych, itp.; 

b) zmiana i różnicowanie się temperatury poszczególnych części obiektu (w wyniku 

doprowadzenia lub odprowadzenia ciepła), stosowanie do oporów, na jakie napotyka 

przepływ ciepła; 

c) utrata przyczepności (poślizgi) części współpracujących tarciowo; 

d) rozruchowe zjawiska elektryczne, np. początkowe przeciążenie prądowe silników 

elektrycznych 

e) dodatkowe utrudnienia wynikające z nienormalnej pracy urządzeń pomocniczych, a 

także z nienormalnego stanu mediów roboczych w okresie rozruchu np.: 

- nieprawidłowy początkowy stan luzów oraz uszczelnień mechanicznych i 

hydraulicznych, 

- niedziałanie mechanizmów regulacji automatycznej, 

- zakłócenia powodowane przez zanieczyszczenia nagromadzone 

grawitacyjnie w czasie postoju w najniższych częściach urządzeń, 

- zły stan urządzenia. 

                                                 
26 S. Legutko, Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007. 
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Złagodzenia skutków niekorzystnych procesów rozruchowych można poszukiwać przez 

ustalenie najkorzystniejszych procedur (programów) rozruchu (zapewniające płynne 

stopniowe, kontrolowane obciążenie urządzeń), natomiast przyspieszenia rozruchu – przez 

utrzymywanie urządzenia w odpowiedniej gotowości operacyjnej.  

Czynności programu rozruchowego27: 

1) Sprawdzenie stanu urządzenia w celu upewnienia się, czy zakończono wszystkie 

czynności naprawcze, konserwacyjne, usunięto ciała obce, blokady, zanieczyszczenia, 

itp. 

2) Przygotowanie urządzenia do ruchu przez: 

- odpowiednie ustawienie urządzeń sterujących i współpracujących 

- napełnienie zasobników surowcami, mediami, paliwem, itp. 

3) Rozruch właściwy prowadzony: 

- z najkorzystniejszą prędkością 

- ze skoordynowanym włączaniem poszczególnych mechanizmów, obiegów, zasilania 

- ze wzmożonym nadzorem i obserwacją wskazań urządzeń pomiarów, itp. 

Podczas zatrzymywania urządzeń należy pamiętać o: 

- zapewnieniu trwałości urządzenia w okresie postoju 

- czyszczeniu i suszeniu urządzenie 

- występowaniu: 

� elektrycznych wyładowań, 

� uderzeń hydraulicznych (systemy przepływowe), 

� przerzuty mediów (systemy próżniowe). 

Wdrożeniowy rozruch nowych urządzeń (3 fazy)28: 

1) Sprawdzenie gotowości urządzenia do podjęcia pracy poprzez: 

- sprawdzenie zgodności wykonania urządzenia z dokumentacją projektową 

- sprawdzenie jakości wykonawstwa (np. jakość użytych materiałów i wykonania spoin, 

staranność montażu, itp.) 

- sprawdzenie przyrządów pomiarowych 

- wykonanie prób szczelności i biegu luzem mechanizmów, drożności przewodów i ich 

próbne obciążenie. 

                                                 
27 S. Legutko, Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007. 
28 Tamże. 
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2) Przygotowanie urządzenia do pracy: 

- oczyszczenie urządzenia, 

- przeszkolenie załogi, 

- opracowanie dokumentacji ruchowej, 

- sprawdzenie dokumentacji o charakterze techniczno-prawnym, 

- operacje wykańczające. 

3) Przystosowanie urządzenia do warunków pracy w którym zachodzą: 

- procesy zużyciowo – starzeniowe , 

- docieranie (tj. dostosowywanie kształtów i struktury geometrycznej powierzchni 

współpracujących elementów), 

- zmiany w powierzchni urządzania – chemiczna adaptacja (np. usuwanie zbędnych 

powłok), 

- stabilizacja wewnętrznej struktury tworzyw, 

- samoczyszczenie urządzenia.  

W tym okresie dokładnie poznaje się ruchowe właściwości urządzenia oraz trenuje 

obsługującą załogę. 

Urządzenia można uznać za wdrożone do eksploatacji29: 

- po trwałym osiągnięciu założonej zdolności użytkowej, tzn. zachowaniu pozostałych 

założonych parametrów użytkowych (wydajności, jakości produktu, itp.), 

- po uregulowaniu całego urządzenia i zoptymalizowaniu jego pracy pod względem 

określonych kryteriów, 

- po uznaniu jego charakterystyki i ustaleniu szczegółowych zasad eksploatacji. 

Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń i maszyn (DTR, paszport maszynowy) 

DTR opracowywana jest dla każdego urządzenia lub maszyny i powinna zawierać30: 

- charakterystykę techniczną i dane ewidencyjne, 

- rysunek złożeniowy, 

- wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego, 

- schematy kinematyczne, elektryczne i pneumatyczne, 

- schemat funkcjonowania, 

- instrukcję użytkowania, 

- instrukcję obsługiwania, 

                                                 
29 S. Legutko, Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007. 
30 Tamże. 
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- instrukcję konserwacji i smarowania, 

- instrukcję BHP, 

- normatywy remontowe, 

- wykaz części zamiennych, 

- wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia, 

- wykaz załączonych rysunków 

- wykaz części zapasowych. 

Dla obrabiarek skrawających do metali DTR jest bardzo obszerna i zawiera31: 

- dane ewidencyjne, 

- spis rysunków, 

- opis technicznych z określeniem wielkości charakterystycznych obrabiarki i wykazem 

wyposażenia normalnego i specjalnego, 

- opis sposobu transportowania obrabiarki ilustrowany rysunkami wskazującymi 

miejsca założenia lin podczas transportu suwnicą, 

- opis ustawienia i fundamentowania obrabiarki na stanowisku pracy z rysunkiem 

fundamentu, 

- opis przyłączenia obrabiarki do sieci elektrycznej oraz jej uziemienia lub zerowania, 

- opis sposobu czyszczenia obrabiarki przed uruchomieniem, 

- instrukcję smarowania, 

- opis wraz z rysunkiem przeznaczenia poszczególnych dźwigni, korb, pokręteł, 

wyłączników itp., 

- opis sposobu uruchomienia obrabiarki,  

- szczegółowy opis użytkowania obrabiarki,  

- ideowy schemat elektryczny i montażowy wraz z opisem, 

- schemat kinematyczny obrabiarki, 

- opis poszczególnych zespołów i mechanizmów obrabiarki wraz z rysunkami 

zestawieniowymi poszczególnych zespołów, 

- opis wyposażenia normalnego i specjalnego wraz z uwagami dotyczącymi 

użytkowania go, 

- opis regulacji i usuwania usterek w poszczególnych zespołach mechanizmach 

obrabiarki, 

                                                 
31 S. Legutko, Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007. 
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- określenie cyklu remontowego oraz uwagi dotyczące konserwacji, przeglądów, 

remontu bieżącego, remontu średniego i remontu głównego oraz odbioru technicznego 

po remoncie, 

- katalog części zamiennych, 

- karty pomiarów dokładności obrabiarki.  

W przedsiębiorstwie, które zakupiło urządzenie lub maszynę, dokumentację techniczno-

ruchową otrzymuje dział głównego mechanika, gdzie opracowuje się w przypadku ich braku 

instrukcje smarowania i obsługi na podstawie DTR i umieszcza na stanowisku pracy. Dział 

głównego mechanika opracowuje również na podstawie DTR kart ę maszynową, która 

zawiera32: 

- dane ewidencyjne ( nazwa maszyny, typ, nr fabryczny, nr inwentarzowy, rok budowy, 

rok ustawienia, miejsce ustawienia), 

- wielkości charakterystyczne maszyny, 

- rysunek lub zdjęcie maszyny, 

- wymiary zewnętrzne maszyny i jej masę, 

- dane dotyczące napędu, 

- dane dotyczące wyposażenia normalnego i specjalnego, 

- dane eksploatacyjne maszyny. 

Na podstawie DTR i karty maszynowej dział głównego mechanika opracowuje kartę 

remontów maszyn, w której ustala się cykl remontowy oraz plan przeglądów i remontów. W 

niektórych przedsiębiorstwach stosuje się jedną kartę, która zawiera zarówno dane dotyczące 

maszyny, jak i dane dotyczące remontów.  

Zasady bezpiecznego użytkowania maszyn 

Istotnym czynnikiem wpływającym na jakość i wydajność pracy jest bezpieczeństwo i 

higiena pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest stworzenie bezpiecznych, higienicznych 

warunków pracy. Operator (bezpośredni użytkownik) maszyny musi w pełni przestrzegać 

ustanowionych w tym zakresie przepisów. Przepisy takie określa się najczęściej w sposób 

zwięzły w formie instrukcji. Mogą to być instrukcje BHP dotyczące użytkowania 

konkretnych urządzeń i maszyn, tzw. instrukcje stanowiskowe przeznaczone dla operatorów.  

Ważnym elementem oceny bezpiecznego użytkowania maszyn jest ocena ryzyka 

zawodowego na określonym stanowisku pracy. W związku z tym dla każdego stanowiska 

                                                 
32 S. Legutko, Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007. 



 15 

opracowuje się dokumentację oceny ryzyka. Schemat oceny ryzyka zawodowego jest na ogół 

trójstopniowy i obejmuje33: 

1) przygotowanie do oceny stanowiska pracy: 

- ustalenie wymagań ogólnych dla pomieszczenia, stanowiska pracy i pracownika, 

- identyfikacja zagrożeń i stosowanych środków ochrony; 

2) opracowanie karty pomiaru ryzyka zawodowego: 

- szacowanie sumarycznej kategorii ryzyka w zależności od spełnienia wymagań 

ogólnych i stosowanych środków ochrony, 

- porównanie sumarycznej kategorii ryzyka ustalonej przez pracodawcę z kategorią 

określoną przez ekspertów; 

3) opracowanie dokumentacji programu naprawczego: 

- opracowanie planu działań korygujących i zapobiegawczych, 

- zapoznanie pracowników z wynikami oceny, 

- ustalenie daty następnej oceny. 

                                                 
33 S. Legutko, Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007. 
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B. Tarcie 

Definicja i podział 

Tarcie występuje powszechnie w przyrodzie i  jest nie do uniknięcia. Tarcie 

scharakteryzowane jest ze względu na skalę. Tarcie zewnętrzne jest to ogół zjawisk 

fizycznych dążących do przeciwdziałania ruchowi względem dwóch stykających się 

powierzchni. Tarciem wewnętrznym nazywamy natomiast tarcie cząsteczek na siebie  

wewnątrz ciał.   

Schemat 1. Rodzaje tarcia [źródło: S. Legutko34] 

 

Pozostałe podziały tarcia35: 

a) Ze względu na rodzaj styku 

- suche – występuje, gdy ciała nie dzieli żadna warstwa smaru, tlenków lub wody. 

Charakterystyczne jest bardzo duże zużycie powierzchni, wzrost chropowatości oraz 

znaczny spadek wytrzymałości. Tarciu suchemu towarzyszy duży wzrost temperatury, 

który również przyczynia się do spadku wytrzymałości. Tarcie suche dzieli się na 

tarcie suche fizycznie i suche technicznie w zależności od czystości powierzchni 

                                                 
34 S. Legutko, Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007. 
35 Strona internetowa Polskiego stowarzyszenia tribologicznego, modyfikacja: 2010.03.10, dostępna w 
Internecie: http://www.tribologia.org/ptt/BiPol.htm, S. Legutko, Podstawy eksploatacji maszyn, WSiP, 
Warszawa 2004. 

Rodzaj tarcia 

Ze względu na 
rodzaj styku 

Ze względu na 
rodzaj ruchu 

Ze względu na 
cechy ruchu 

Ze względu na 
skalę 

Suche 

Płynne 

Graniczne 

Mieszane 

Spoczynkowe 

Ruchowe 

Ślizgowe 

Toczne 

Wewnętrzne 

Zewnętrzne 
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trących (dla fizycznego są one absolutnie czyste fizykochemicznie dla technicznego 

wyłącznie nie są smarowane) 

- płynne – występuje, gdy pomiędzy dwa ciała wprowadzony zostaje środek 

smarujący w postaci gazu lub cieczy. Opory ruchu zostają wtedy zamienione z 

zewnętrznych na wewnętrzne , czyli zostają wielokrotnie zmniejszone. 

- graniczne -  występuje gdy adhezyjność smaru jest dużo i smar przylega do 

powierzchni ciała. Smarcie to występuje głównie w trakcie docierania się maszyn, gdy 

powierzchnie pracujące nie są jeszcze do siebie przystosowane w stopniu 

pozwalającym na wydajną współpracę.  Smarcie występuje zatem nie pomiędzy 

powierzchniami roboczymi a pomiędzy warstwami smaru 

- mieszane – dotyczy mikroobszarów styku i występuje gdy mamy do czynienia z 

wieloma rodzajami tarcia. 

b) Ze względu na rodzaj ruchu 

- spoczynkowe – występuje gdy dwa ciała nie poruszają się względem siebie. Jego 

wartość równa jest sile którą należałoby użyć by wprowadzić ciało w ruch. 

Uzależnione jest od siły nacisku jednego ciała na drugie.  W przypadku, gdy ciało nie 

porusza się tarcie równoważy wypadkową zewnętrznych sił stycznych działających na 

ciało. Wartość maksymalna tarcia spoczynkowego jest większa od wartości tarcia 

kinetycznego działającego w identycznych warunkach. Tarcie statyczne nie zawsze 

powoduje zużycia materiałów. 

- ruchowe ( kinetyczne) – występuje, gdy dwa ciała są względem siebie w ruchu, a ich 

powierzchnie stykają się. Powoduje zużycie materiałów. 

c) Ze względu na cechy ruchu 

- toczne – powstałe w skutek toczenia się jednego ciała po drugim. W teorii obszar 

styku powierzchni zaokrąglonej powinien mieć postać punktu (w przypadku kuli) lub 

prostej (w przypadku stożka lub walca). W praktyce jednak nacisk jednego ciała na 

drugie powoduje odkształcenie ciała a zatem tworzy się strefowa powierzchnia tarcia. 

Tarcie toczne dane jest wzorem: 

d

fP
T

*2=
 

Wzór 1. Tarcie Toczne [źródło: S. Legutko36] 

                                                 
36 S. Legutko, Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007. 



 18 

Gdzie: 

P – reakcja podłoża (w stanie równowagi równa naciskowi) 

f – współczynnik tarcia tocznego uzależniony od współpracujących materiałów – 

odległość na której zachodzi reakcja 

d - średnica 

- ślizgowe – tarcie przeciwdziałające poruszania się dwóch stykających się ciał 

względem siebie. Występuje przy ruchu obrotowym, postępowym, postępowo – 

zwrotnym, wiernym oraz obrotowo – zwrotnym. Opór tarcia spowodowany jest 

zaczepianiem się wierzchołków powierzchni jednego ciała o wierzchołki drugiego.  

Tarcie ślizgowe dane jest wzorem: 

NT µ=  

Wzór 2. Tarcie ślizgowe [źródło: S. Legutko37] 
Gdzie: 

T – tarcie ślizgowe 

µ - współczynnik tarcia dany dla dwóch współpracujących ze sobą ciał 

N – siła nacisku 

d) Ze względu na skalę 

- zewnętrzne 

- wewnętrzne 

Przyczyny i skutki tarcia: 

Do przyczyn tarcia należą: 

A) Adhezja – czyli wymiana cząsteczek pomiędzy dwoma stykającymi się ciałami na 

skutek działania sił międzyatomowych i elektrycznych. Obecność warstwy tlenków 

pomaga przeciwdziałać takiemu stanu rzeczy (tlenki są częściej obojętnie 

elektrycznie) 

B) Sczepianie – polega na trwałym połączeniu dwóch współpracujących ze sobą ciał w 

skali mikroobszarów w wyniku wiązań chemicznych 

C) Zrastanie tarciowe – polega na połączeniu się dwóch ciał w wyniku dyfuzji 

atomowej. 

Skutki tarcia  są zarówno pozytywne jak i negatywne. Pozytywne występują w przypadku 

przekazania napędu, czyli głównie w sprzęgłach tarciowych oraz przekładniach ciernych, jak i 

również gdy chcemy ruch zatrzymać – w hamulcach ciernych. Do negatywnych skutków 

                                                 
37 S. Legutko, Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007. 
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można zaliczyć niepożądane opory ruchu a ci za tym idzie, zwiększenie zużycia energii i 

części .   



 20 

Literatura:  

1. S. Legutko, Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 

2007. 

2. Strona internetowa Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa 

Eksploatacyjnego, modyfikacja: 2010.03.23, dostępna w Internecie: 

http://www.eksploatacja.waw.pl/indexphp.php?s=4000. 

3. H. Solis, T. Lenart, Technologia i eksploatacja maszyn, WSiP, Warszawa 1990. 

4. Strona internetowa Polskiego stowarzyszenia tribologicznego, modyfikacja: 

2010.03.10, dostępna w Internecie: http://www.tribologia.org/ptt/BiPol.htm. 

5. S. Legutko, Podstawy eksploatacji maszyn, WSiP, Warszawa 2004. 


