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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik ten pomoże Ci w przyswajaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności z zakresu 
eksploatacji maszyn, aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego, ujętych w modułowym 
programie nauczania dla zawodu operator urządzeń przemysłu chemicznego. 

Do nauki otrzymujesz Poradnik, który zawiera: 
− wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś posiadać przed 

przystąpieniem do nauki w tej jednostce modułowej, 
− cele kształcenia – wykaz umiejętności jakie ukształtujesz podczas pracy z tym 

poradnikiem, 
− materiał nauczania – czyli zestaw wiadomości, które powinieneś posiadać, aby 

samodzielnie wykonać ćwiczenia, 
− pytania sprawdzające – zestawy pytań, które pomogą Ci sprawdzić, czy opanowałeś 

podane treści i możesz już rozpocząć realizację ćwiczeń, 
− ćwiczenia – mają one na celu ukształtowanie Twoich umiejętności praktycznych, 

Przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych powinieneś korzystać z instrukcji 
stanowiskowych, wskazówek i poleceń nauczyciela, zwracając szczególną uwagę na 
przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych. 

Po wykonaniu ćwiczeń sprawdź poziom swoich postępów rozwiązując test „Sprawdzian 
postępów” zamieszczony po ćwiczeniach, zaznaczając w odpowiednim miejscu, jako 
właściwą Twoim zdaniem, odpowiedź TAK albo NIE. Odpowiedzi TAK wskazują Twoje 
mocne strony, natomiast odpowiedzi NIE wskazują na luki w Twojej wiedzy i nie w pełni 
opanowane umiejętności praktyczne, które musisz nadrobić.  

Po zrealizowaniu programu jednostki modułowej nauczyciel sprawdzi poziom Twoich 
umiejętności i wiadomości. Otrzymasz do samodzielnego rozwiązania test pisemny oraz 
zadanie praktyczne, w formie ćwiczenia laboratoryjnego. Nauczyciel oceni oba sprawdziany 
i na podstawie określonych kryteriów podejmie decyzję o tym, czy zaliczyłeś program 
jednostki modułowej.  
− sprawdzian postępów – zestaw pytań, na podstawie których sam możesz sprawdzić, czy 

potrafisz samodzielnie poradzić sobie z zadaniami, które wykonywałeś wcześniej, 
− sprawdzian osiągnięć – zawiera zestaw zadań testowych (test wielokrotnego wyboru), 
− literaturę – wykaz pozycji, z jakich możesz korzystać podczas nauki. 
 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny 

pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. 
Przepisy te poznałeś już podczas trwania nauki i należy je bezwzględnie stosować.  
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Schemat układu jednostek modułowych 

 

815[01].Z1 
Techniczne podstawy 

chemicznych procesów 
przemysłowych 

 

815[01].Z1.03 
Stosowanie maszyn, 
aparatów i urządzeń 

przemysłu chemicznego 

815[01].Z1.02 
Wykonywanie pomiarów 

parametrów procesowych 

815[01].Z1.04 
Eksploatacja maszyn, 
aparatów i urządzeń 

przemysłu chemicznego 

815[01].Z1.01 
Posługiwanie się 

dokumentacją techniczną 

815[01].Z1.05 
Stosowanie układów 

automatyki i sterowania 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu nauczania jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− posługiwać się terminologią zawodową, 
− pobierać i przygotowywać próbki do badań substancji stałych, ciekłych i gazowych, 
− odczytywać oraz wykonywać proste rysunki techniczne i schematy technologiczne, 
− rozróżniać aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego, 
− określać mechanizmy procesów korozyjnych, 
− posługiwać się instrukcjami obsługi aparatów, maszyn i urządzeń, 
− oceniać poprawność pracy aparatów, maszyn i urządzeń oraz  aparatury pomiarowej, 
− użytkować aparaturę pomiarową i urządzenia przemysłu chemicznego,  
− posługiwać się kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych, 
− oceniać dokładność dozowania surowców i czynników energetycznych,  
− wykonywać czynności związane z prowadzeniem procesów technologicznych, 
− przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony środowiska,  
− organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, 
− udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy, 
− komunikować się z uczestnikami procesu pracy, 
− korzystać z różnych źródeł informacji. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− sklasyfikować maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle chemicznym, 
− rozróżnić stosowane w przemyśle chemicznym połączenia konstrukcyjne, 
− wskazać zastosowania: połączeń, osi i wałów, łożysk, sprzęgieł, hamulców, przekładni 

mechanicznych,  
− wyjaśnić budowę i zasadę działania napędów hydraulicznych i pneumatycznych,  
− rozróżnić stosowane w przemyśle chemicznym uszczelnienia, 
− określić na podstawie dokumentacji technicznej elementy składowe maszyn lub 

urządzeń, 
− wskazać przyczyny powodujące określony rodzaj zużycia maszyn i ich części, 
− dobrać sposoby ochrony urządzeń przed zanieczyszczeniami, 
− scharakteryzować systemy napraw, 
− ocenić zagrożenia dla środowiska pracy powstające w czasie eksploatacji podstawowych 

maszyn, aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego, 
− ocenić zagrożenia dla środowiska naturalnego powstające w czasie eksploatacji 

podstawowych maszyn, aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego, 
− scharakteryzować i rozpoznać różne rodzaje zniszczeń korozyjnych w eksploatowanych 

aparatach i urządzeniach, 
− określić stopień skorodowania powierzchni eksploatowanych maszyn, aparatów 

i urządzeń przemysłu chemicznego,  
− określić przyczyny powodujące zużywanie się urządzeń mechanicznych, 
− wyjaśnić zależność między zużyciem a smarowaniem,  
− scharakteryzować metody przeciwdziałania zużywaniu się elementów maszyn, 
− wskazać przyczyny typowych awarii maszyn, aparatów i urządzeń stosowanych 

w przemyśle chemicznym, 
− określić zasady współpracy pracowników produkcyjnych z innymi służbami utrzymania 

ruchu,  
− posłużyć się „Dokumentacją Techniczno-Ruchową”, dokumentacją technologiczną, 

instrukcjami obsługi oraz katalogami handlowymi producentów maszyn i urządzeń,  
− zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe podczas 

wykonywania prac laboratoryjnych i warsztatowych. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Klasyfikacja maszyn i urządzeń 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Przemysł chemiczny pod względem różnorodności urządzeń stosowanych do 
prowadzenia różnego rodzaju procesów technologicznych zajmuje z pewnością, jeżeli nie 
pierwsze, to na pewno jedno z pierwszych miejsc. Aby mógł być zrealizowany dowolny 
proces produkcyjny muszą być spełnione pewne warunki, z których bardzo istotne jest 
posiadanie odpowiednich urządzeń stanowiących środki produkcji. 

Urządzenia można podzielić na: zbiorniki magazynowe, maszyny, aparaty, przyrządy. 
Zbiorniki magazynowe są to naczynia o różnym kształcie, odpowiednio wyposażone, 

które służą do przechowywania i transportu materiałów płynnych i stałych sypkich. 
Maszyny są to urządzenia stanowiące układy dynamiczne o ścisłe określonym działaniu, 

stosowane do następujących celów: przetworzenia energii, zmiany cech użytkowych 
materiałów, zmiany położenia materiałów, dostarczenia informacji. Charakterystyczną cechą 
każdej maszyny jest ruch jej części wskutek działania sił lub momentów sił. 

Aparaty są to urządzenia, w których przebiegają procesy fizyczne, fizykochemiczne lub 
chemiczne, mające na celu zmianę własności substancji biorących udział w tym procesie. 

Aparatem typowym, stosowanym w większości procesów, jest aparat typu zbiornikowego 
(rys. 1). Elementy składowe tego aparatu stanowią: ściany zwane powłoką, korpusem lub 
płaszczem, dna, pokrywy, płaszcze, króćce, kołnierze, dławnice, włazy, wzierniki, 
cieczowskazy, podpory i inne. 

 
A. B. 

  
 

Rys. 1.  Aparat typu zbiornikowego: A - Schemat podstawowy aparatu: 1 – powłoka (korpus), 2 – dno,  
3 – pokrywa, 4 – płaszcz, 5 – króćce, 6 – włazy (luki), 7 – podpory, B – zdjęcie aparatu zbiornikowego  
[21, s. 15] 

 
Przyrządy są to urządzenia dostarczające informacji charakteryzujących parametry 

przebiegającego procesu w maszynie lub aparacie. 
Maszyny dzieli się na:  

− energetyczne, służące do przetwarzania jednego rodzaju energii w drugi (na przykład. 
turbina parowa, silnik elektryczny itp.), 
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A. B. 

 
 

 
Rys. 2. Silnik asynchroniczny trójfazowy: A - Schemat podstawowy aparatu: a) – stojan, b) – wirnik 

pierścieniowy, c) – wirnik klatkowy, 1 – uzwojenie stojana, 2 – pierścienie ślizgowe, 3 – pierścienie 
zwierające, B – Zdjęcie silnika asynchronicznego trójfazowego [2, s. 161] 

 
− technologiczne, służące do zmiany kształtu, wielkości i innych parametrów fizycznych 

materiałów podlegających działaniu maszyny (na przykład rozdrabniacz, tokarka, 
tabletkarka itp.),  

A. B. 

  
 

Rys. 3. Rozdrabniacz bijakowy: A – a) widok, b) – schemat budowy, b – uzwojenie stojana, 1 – kosz zasypowy, 
2 – zasuwa regulacyjna, 3 – bęben z bijakami, 4 – wymienne sito, 5 – workownik, B – Zdjęcie 
rozdrabniacza bijakowego [2, s. 182] 

 
− transportowe, służące do zmiany położenia materiałów (na przykład pompa, przenośnik, 

dźwignica, samochód itp.),  
A. B. 

  
 

Rys. 4. Przenośnik taśmowy: A – schemat: 1) rama, 2) kosz zasypowy, 3) taśma gumowa, 4) rolki podporowe, 
5) podpora, B – Zdjęcie przenośnika taśmowego [2, s. 203] 
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− informacyjne, służące do przetwarzania informacji (na przykład maszyny matematyczne). 

 
Rys. 5. Przykład notebooka firmy IBM [25] 

 
W zależności od charakteru pracy zarówno maszyny technologiczne i transportowe, 

można podzielić na trzy grupy: o działaniu okresowym, o działaniu półciągłym, o działaniu 
ciągłym. 

W urządzeniach o działaniu okresowym istnieją wyraźnie trzy kolejno po sobie 
następujące czynności: doprowadzenie surowca, proces technologiczny lub operacja 
i odprowadzenie produktu. W urządzeniach o działaniu półciągłym (dotyczy to ściśle biorąc 
tylko aparatów), stanowiących pewne zespoły, poszczególne części zespołu pracują w sposób 
okresowy, ale cały zespół pracuje w sposób ciągły (na przykład bateria ekstrakcyjna). 
W urządzeniach o działaniu ciągłym w tym samym czasie odbywa się doprowadzenie 
surowców, przebieg procesu i odprowadzenie produktów.  
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do ćwiczeń. 
1. Jak można sklasyfikować urządzenia służące do realizacji procesów produkcyjnych 

w przemyśle chemicznym? 
2. Jakie maszyny wykorzystuje się do procesów przenoszenia napędu w przemyśle 

chemicznym? 
3. Jakie aparaty wykorzystuje się do procesów wymiany ciepła w przemyśle chemicznym? 
4. Jakie aparaty wykorzystuje się do procesów wymiany masy w przemyśle chemicznym? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Rozpoznaj aparaty, urządzenia i napędy przemysłu chemicznego oraz ich elementy 
składowe na rysunkach technicznych. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem listę rysunków technicznych aparatów i urządzeń dla których 

będzie wykonane ćwiczenie, 
5) przygotować tabelę według poniższego wzoru: 
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Lp. Rysunek techniczny Aparat/urządzenie (nazwa)/ 
element y składowe 

1.    
 
6) dokonać analizy ćwiczenia, 
7) zaprezentować pracę. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− katalog rysunków technicznych aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego, 
− plansze przedstawiające podstawowe aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego, 
− prospekty aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego, 
− Poradnik dla ucznia, 
− zeszyt lub arkusz papieru, długopis, linijka, ołówek. 
 
Ćwiczenie 2 

Rozpoznaj aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego oraz ich elementy składowe na 
zdjęciach instalacji chemicznych. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem listę zdjęć instalacji chemicznych dla których będzie wykonane 

ćwiczenie, 
5) przygotować tabelę według poniższego wzoru: 
 

Lp. Zdjęcie  Rozpoznana aparatura/ 
elementy składowe 

1   
1. (typ instalacji) 

2   
 
6) dokonać analizy ćwiczenia, 
7) zaprezentować pracę. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− katalog zdjęć aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego, 
− modele laboratoryjne aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego, 
− prospekty i katalogi aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego, 
− Poradnik dla ucznia, 
− zeszyt lub arkusz papieru, długopis, linijka, ołówek. 
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Ćwiczenie 3 
Rozpoznaj aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego oraz ich elementy składowe na 

filmie dydaktycznym. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem film dydaktyczny prezentujący instalacje chemiczne dla których 

będzie wykonane ćwiczenie, 
5) przygotować tabelę według poniższego wzoru: 
 

Lp. Film dydaktyczny Rozpoznana aparatura/ 
elementy składowe 

1   1. (typ instalacji) 
2   

 
6) dokonać analizy ćwiczenia, 
7) zaprezentować pracę. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− filmy dydaktyczne prezentujące aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego, 
− modele laboratoryjne aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego, 
− prospekty i katalogi aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego, 
− Poradnik dla ucznia, 
− zeszyt lub arkusz papieru, długopis, linijka, ołówek. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) Dokonać podziału urządzeń służących do realizacji procesów 

produkcyjnych w przemyśle chemicznym?   
2) Wymienić aparaty wykorzystywane do procesów przenoszenia pędu 

w przemyśle chemicznym?   
3) Wymienić aparaty wykorzystywane do procesów wymiany ciepła 

w przemyśle chemicznym?   
4) Wymienić aparaty wykorzystywane do procesów wymiany masy 

w przemyśle chemicznym?   
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4.2. Połączenia konstrukcyjne stosowane w przemyśle chemicznym 
 
4.2.1. Materiał nauczania 

 
W każdej maszynie występuje wiele elementów o charakterze uniwersalnym, których 

budowa i działanie są podobne w różnych rodzajach maszyn. Do takich części można 
zaliczyć: wszelkiego rodzaju śruby i nakrętki, podkładki, łożyska, wały, przekładnie 
napędowe. Części te w większości są znormalizowane, co umożliwia ich zastosowanie 
w różnych maszynach bez dokonywania zmian wymiarów lub kształtów tych części. 

 
Rys. 6. Schematyczne zestawienie ważniejszych grup części maszyn [2, s. 38] 

 
Połączenia rozłączne to takie, które można rozłączyć ponownie bez uszkodzenia 

elementów łączonych i łączących. Do grupy połączeń rozłącznych zalicza się: gwintowe, 
klinowe, wpustowe, wielowypustowe, sworzniowe oraz kołkowe, sprężyste i rurowe. 

Połączenia gwintowe. W połączeniach tych podstawową rolę odgrywa gwint. 
Teoretyczny zarys gwintu wynika z linii śrubowej, która powstaje przez owinięcie równi 
pochyłej wokół walca. Gwint tego rodzaju jest gwintem walcowym (istnieją też gwinty 
stożkowe). Zarysy gwintów, jak i ich szczegółowe wymiary, są określone przez normy. Do 
określenia gwintu wystarczy podać jego średnicę nominalną i skok.  

Jeżeli gwint jest wykonany na wałku, to otrzymuje się śrubę, jeżeli zaś jest wykonany 
w otworze, to otrzymuje się nakrętkę. W połączeniach śrubowych stosuje się śruby, wkręty 
i nakrętki. Śruby są to łączniki gwintowane z łbem dostosowanym do zakręcania ich kluczem. 
Kształty i wymiary śrub są znormalizowane. Najczęściej są stosowane śruby z łbem 
sześciokątnym. Charakterystycznymi są śruby noskowe, stosowane najczęściej do łączenia 
lemieszy i odkładnic ze słupicami korpusów płużnych (rys. 7). 
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Rys. 7.  Rodzaje śrub: a) z gwintem na całej długości, b) z łbem kwadratowym, c) z gniazdem sześciokątnym, 
d) oczkowa do transportu maszyn, e) z łbem moletowym [2, s. 41] 

 
Wkręty są to łączniki gwintowane, na łbie których jest wykonane nacięcie do wkręcania 

ich wkrętakiem (rys. 8). Charakterystycznymi są wkręty samogwintujące oraz wkręty do 
drewna. Są one wkręcane w otwory niegwintowane, a gwint otworu jest wykonywany 
podczas wkręcania przez wkręt. 

 
Rys. 8.   Rodzaje wkrętów: a) z łbem stożkowym, b) z łbem kulistym, c) z łbem walcowym, d) samogwintujący 

[2, s. 42] 
 

Nakrętki stanowią część współpracującą ze śrubami lub wkrętami w połączeniu 
gwintowym. Nakrętki mogą mieć różne kształty. Najczęściej są stosowane nakrętki 
sześciokątne. Charakterystyczną odmianą nakrętki sześciokątnej jest nakrętka koronowa, 
dostosowana do zabezpieczenia jej zawleczką. W prostych połączeniach stosuje się nakrętki 
kwadratowe. Do zakręcania palcami stosuje się nakrętki motylkowe (skrzydełkowe) – rys. 9. 

 
 

Rys. 9. Rodzaje nakrętek: a) sześciokątna, b) koronowa, c) kwadratowa, d) skrzydełkowa [2, s. 42] 
 
Połączenie śrubowe musi być zabezpieczone przed przypadkowym poluzowaniem lub 

odkręcaniem nakrętki. Istnieje wiele sposobów zabezpieczania połączeń śrubowych przed 
samoczynnym luzowaniem i odkręcaniem. Najczęściej spotykane sposoby zabezpieczania 
połączeń gwintowych przedstawiono na rys. 10. 
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Rys. 10. Różne sposoby zabezpieczania połączeń śrubowych przed samoczynnym odkręceniem: a) podkładka 

sprężysta, b) przeciwnakrętka, c) nakrętka kotonowa i zawleczka, d) podkładka odginana [2, s. 43] 
 
Do dokręcania śrub i nakrętek używa się kluczy. Najczęściej są stosowane klucze 

płaskie, widlaste. Bardziej precyzyjne są klucze oczkowe lub nasadowe, które całkowicie 
obejmują łeb dokręcanej śruby lub nakrętki. Jeżeli dokręcanie ma być dokonane ze ściśle 
określonym momentem, to stosuje się klucze dynamometryczne. 

 
Połączenia klinowe, wpustowe, wielowypustowe i sworzniowe. Połączenia klinowe wraz 

z ich odmianami oraz połączenia sworzniowe polegają na zastosowaniu dodatkowego 
elementu o określonym kształcie, przenoszącego naciski z jednej części łączonej na drugą. 
W zależności od rodzaju połączenia elementem łączącym może być klin, wpust, sworzeń, 
bądź też odpowiednio ukształtowana powierzchnia łączonych części tworząca wielowypust. 

Klin jest to element o przekroju prostokątnym, mający dwie powierzchnie ustawione pod 
pewnym kątem do siebie. Wpust jest to element o przekroju również prostokątnym, jednak 
nie mający zbieżności i zagłębiony częściowo w obu łączonych częściach. Natomiast sworzeń 
stanowi część cylindryczną, przetkniętą w otwory wykonane w obydwóch częściach 
łączonych ze sobą (rys. 11). 

 
 

Rys. 11. Zasada budowy połączeń klinowych, wpustowych i sworzniowych: a) połączenie klinowe, 
b) połączenie wpustowe, c) połączenie sworzniowe, d) połączenie klinem poprzecznym [2, s. 45] 

 
Połączenia nierozłączne 

Połączenia nierozłączne to takie, w których części łączące lub łączone ulegają 
uszkodzeniu w wypadku rozłączenia. Są to połączenia: spawane i zgrzewane oraz połączenia 
nitowe, wciskowe, lutowane i klejowe. 

Połączenia spawane i zgrzewane.  
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Połączenia spawane znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach budowy 
maszyn. Stosuje się je głównie przy wykonywaniu ram różnych narzędzi i maszyn oraz 
konstrukcji o dużych wymiarach. Spawanie polega na stopieniu brzegów łączonych części 
z dodawaniem lub bez dodawania spoiwa, którym jest materiał tego samego rodzaju, co 
materiał spawany. Przy spawaniu nie stosuje się docisku łączonych części. W zależności od 
zastosowanego źródła ciepła rozróżnia się spawanie elektryczne oraz spawanie gazowe. 
Urządzenia do spawania elektrycznego są prostsze od urządzeń do spawania gazowego. 
Spawanie gazowe stosuje się głównie do łączenia elementów o małej grubości. W celu 
uzyskania wysokiej jakości spoiny stosuje się specjalne rodzaje spawania, jak np. spawanie w 
osłonie gazowej, spawanie plazmowe. 

W połączeniach spawanych elementem łączącym jest spoina. Rozróżnia się spoiny 
czołowe, pachwinowe i otworowe.  

Innym rodzajem połączeń wykonywanych na gorąco są połączenia zgrzewane. 
Zgrzewanie polega na nagrzewaniu obu łączonych części do stanu ciastowatego(?) 
i wzajemnym dociśnięciu. 

W celu wykonania połączenia nitowego elementy łączone nakłada się na siebie i wierci 
w nich wspólne otwory przelotowe. W otwory te wkłada się nity, które zamyka się przez 
podparcie łba nitu wspornikiem i uformowanie zakuwki zakuwnikiem. Zamykanie nitów 
wykonuje się z reguły na gorąco (na zimno bywają zamykane tylko nity o średnicy mniejszej 
niż 10 mm). Podczas zamykania na gorąco nit ulega spęczeniu, wypełniając cały otwór. 
Jednocześnie stygnący nit dociska do siebie bardzo mocno łączone elementy. Nity są 
znormalizowane (rys. 12). 

 
 

Rys. 12. Przykłady szwów nitowych: a) zakładkowe, b) nakładkowe jednostronne, c) nakładkowe dwustronne   
[2, s. 50] 

 
Połączenia wciskowe można podzielić na wtłaczane i skurczowe. W obu przypadkach 

dla zapewnienia niezbędnych nacisków wykorzystuje się odkształcenie łączonych ze sobą 
części. W połączeniach wtłaczanych realizuje się to przez wykonanie z nadmiarem 
wewnętrznej części połączenia w stosunku do jego części zewnętrznej i wtłoczenie siłą jednej 
części w drugą. W połączeniach skurczowych przed złączeniem podgrzewa się część 
zewnętrzną lub schładza część wewnętrzną, wykorzystując w ten sposób odkształcenie 
termiczne do wprowadzenia jednej części w drugą i uzyskania trwałego połączenia po 
wyrównaniu temperatur. Połączenia wciskowe zalicza się zwykle do połączeń nierozłącznych, 
choć połączenia typu wtłaczanego można rozłączyć przez użycie odpowiedniej siły dla 
wyciśnięcia części wewnętrznej z zewnętrznej. Połączenia typu skurczowego są całkowicie 
nierozłączne. Przy połączeniach wciskowych występują bardzo znaczne naprężenia 
w materiale łączonych części, przekraczające często granicę plastyczności. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do ćwiczeń. 
1. Jakie znasz rodzaje połączeń części maszyn? 
2. Jakie znasz sposoby wykonywania połączeń spawanych i zgrzewanych? 
3. Jakie znasz sposoby uzyskania połączeń nitowych? 
4. Jakie znasz sposoby uzyskania połączenia wciskowego? 
5. Co to jest klin, wpust, sworzeń? 
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4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Rozpoznaj zastosowane rodzaje połączeń konstrukcyjnych między elementami na 
przekrojach maszyn, aparatów i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem zestaw przekroi maszyn, aparatów i urządzeń stosowanych 

w przemyśle chemicznym dla których będzie wykonane ćwiczenie, 
5) przygotować tabelę według poniższego wzoru: 
 

Nazwa maszyny, 
aparatu, urządzenia Zastosowane połączenia konstrukcyjne 

  
 
6) wpisać do tabeli rozpoznane połączenia konstrukcyjne między elementami, 
7) dokonać analizy ćwiczenia, 
8) zaprezentować pracę. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zestaw przekroi maszyn, aparatów i urządzeń, 
− Poradnik dla ucznia, 
− zeszyt lub arkusz papieru, długopis, linijka, ołówek. 
 
Ćwiczenie 2 

Dobierz odpowiednie połączenie konstrukcyjne do połączenia elementów narzędzi, 
aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem listę narzędzi, aparatów i urządzeń dla których będzie wykonane 

ćwiczenie, 
5) przygotować tabelę według poniższego wzoru: 
 

Narzędzie, aparat, 
urządzenie 

Zaproponowane połączenie 
konstrukcyjne 

Cechy zaproponowanego 
połączenia 

1.    
 
6) wpisać do tabeli zaproponowane połączenia konstrukcyjne między elementami, 
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7) dokonać analizy ćwiczenia,  
8) zaprezentować pracę. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− przezrocza ukazujące podstawowe narzędzia, aparaty i urządzenia przemysłu 

chemicznego. 
− Poradnik dla ucznia, 
− zeszyt lub arkusz papieru, długopis, linijka, ołówek. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wymienić rodzaje połączeń części maszyn?   
2) scharakteryzować sposoby wykonywania połączeń spawanych 

i zgrzewanych?   
3) rozróżnić stosowane w przemyśle chemicznym połączenia nitowe?    
4) rozróżnić stosowane w przemyśle połączenia wciskowe?    
5) wyjaśnić co to jest klin, wpust, sworzeń?   
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4.3. Elementy maszyn, napęd – sterowanie pneumatyczne 
i hydrauliczne 

 
4.3.1. Materiał nauczania 
 
Wały i osie 

W większości maszyn, występują elementy wykonujące ruchy obrotowe lub wahadłowe, 
których położenie z punktu widzenia pracy maszyny powinno być ściśle ustalone. Zadanie to 
spełniają wały i osie. Osie dzieli się na stałe lub ruchome w zależności od tego, czy element 
wirujący, którego położenie ustalają, obraca się względem osi, czy obraca się wraz z osią 
względem ramy. 

W skład osi i wałów wchodzą: czopy, tj. odcinki wałów i osi stykających się 
bezpośrednio z innymi elementami maszyn, odcinki swobodne oraz odsądzenia, pierścienie 
i kołnierze, stanowiące z wałem jedną całość lub na stałe z nim związane (rys. 13). 

 
 

Rys. 13. Elementy składowe osi i wałów: 1 – odcinek swobodny wału, 2 – czopy, 3 – osadzenie, 4 – kołnierz,  
5 – pierścień osadczy, 6 – wielowypust, na przykład pod koło zębate przesuwane [2, s. 51] 

 
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się wały pędne, tj. takie, których głównym 

zadaniem jest przenoszenie napędu, oraz wały maszynowe spełniające zadanie pomocnicze.  
 

Łożyska 
Łożyska są elementami maszyn służącymi do podtrzymywania osadzonych w nich 

wałów i osi oraz ustalającymi ich położenie względem nieruchomej podstawy. Łożyska dzieli 
się na dwie podstawowe grupy: ślizgowe i toczne. 

Łożyska ślizgowe to takie, w których powierzchnia czopa wału lub osi ślizga się po 
powierzchni obejmującej go, zwanej panwią. 

W łożyskach ślizgowych dąży się do minimalizacji oporów ruchu poprzez odpowiednie 
ukształtowanie powierzchni trących czopa i panwi, odpowiedni dobór materiałów na te 
powierzchnie i ich dokładną obróbkę oraz poprzez zastosowanie odpowiedniego smaru 
umożliwiającego uzyskanie najbardziej korzystnego rodzaju tarcia ślizgowego. Łożysko 
toczne - łożysko, w którym ruch jest zapewniony przez toczne elementy umieszczone 
pomiędzy dwoma pierścieniami łożyska. Pierścień wewnętrzny osadzony jest z pasowaniem 
ciasnym na czopie wału lub innym elemencie. 
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A. B. 

  
Rys. 14. Łożyska: A – Ślizgowe – oczkowe niedzielone, B – Budowa łożyska tocznego, 1 – pierścień 

zewnętrzny, 2 – bieżnia zewnętrzna, 3 – element toczny, 4 – koszyczek, 5 – bieżnia wewnętrzna, 6 – 
pierścień wewnętrzny [2, s. 53, 54] 

 
Sprzęgła mechaniczne 

Sprzęgła są urządzeniami do łączenia ze sobą dwóch współpracujących wałów w celu 
przenoszenia mocy. Podstawowym zadaniem sprzęgieł jest przenoszenie momentu 
obrotowego oraz prędkości kątowej bez zmiany jej kierunku z wału czynnego 
(napędzającego) na wał bierny (napędzany) przez ich wzajemne łączenie. 

Sprzęgła mechaniczne dzieli się na trzy klasy: 
− nierozłączne (sztywne, podatne oraz samonastawne), w których człony czynny i bierny są 

połączone trwale, a rozłączenie ich jest możliwe tylko w czasie demontażu maszyny, 
− sterowane (przełączalne synchronicznie lub asynchronicznie) mające możliwość 

złączania i rozłączania członów składowych w czasie pracy maszyny przez jej obsługę, 
− samoczynne (odśrodkowe, jednokierunkowe oraz bezpieczeństwa), w których złączanie 

i rozłączanie członów sprzęgła odbywa się samoczynnie wskutek zmian parametrów 
pracy. 
Sprzęgła sztywne służą do łączenia wałów dokładnie współosiowych, nie pozwalają na 

wzajemne ruchy łączonych wałów. Do najczęściej stosowanych w maszynach sprzęgieł 
sztywnych należą sprzęgła: tulejowe, łubkowe oraz kołnierzowe przedstawione na rys. 15. 
W maszynach i urządzeniach przemysłu chemicznego najszersze zastosowanie znalazły 
sprzęgła sztywne, kątowe, podatne, oraz asynchroniczne i bezpieczeństwa (przeciążeniowe). 

A. B. 

 

 

  
Rys. 15. Sprzęgła: A – Przykłady sprzęgieł sztywnych: a) tulejowe, b) łupkowe, c) tarczowe, B – sprzęgło 

kątowe [2, s. 57, 58] 
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Przekładnie 
Przekładnie są częściami maszyn służącymi do przekazywania energii od elementu 

napędzającego (czynnego) do elementu napędzającego (biernego). Towarzyszy temu 
najczęściej jednoczesna zmiana prędkości oraz odpowiadająca jej zmiana momentów lub sił. 
W zależności od sposobu przenoszenia energii przekładnie dzieli się na: mechaniczne, 
hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne. 

Najprostszą przekładnią mechaniczną jest przekładnia pojedyncza, w skład której 
wchodzą dwa współpracujące koła osadzone na wałach czynnym i biernym. Przekładnie te 
w zależności od tego czy ruch obrotowy koła napędzającego jest przenoszony bezpośrednio 
na koła napędzane, czy też pośrednio za pomocą elementu podatnego, zwanego cięgiem, 
dzieli się na bezpośrednie i pośrednie. Do przekładni bezpośrednich zalicza się przekładnie 
zębate i cierne, a do pośrednich – przekładnie łańcuchowe i pasowe. 

A. B. 

  
 

Rys. 16. Przekładnie: A – Przekładnie zębate: a) koła walcowe o zębach prostych, b) koła walcowe o zębach 
prostych, c) koła walcowe o zębach łukowych, d) koła walcowe o zębach śrubowych (skośnych),  
e) koła stożkowe o zębach skośnych, f) koła stożkowe o zębach łukowych B – Przykład zastosowania 
przekładni pasowej [2, s. 64, 66] 

 
Przekładnie, w których może wystąpić opóźnienie ruchu koła biernego względem koła 

czynnego wskutek poślizgu nazywa się przekładniami podatnymi, natomiast przekładnie, 
w których ruch ten jest niemożliwy – przekładniami przymusowymi. W przekładniach 
podatnych koła są powiązane w sposób cierny, a w przekładniach przymusowych w sposób 
kształtowy. W zależności od wzajemnego kątowego położenia osi wałów czynnego 
i biernego, przekładnie dzieli się na równoległe, kątowe i wichrowate. 

Podstawową cechą charakteryzującą wszystkie przekładnie mechaniczne jest przełożenie.  
 
Napęd – sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne 

Napęd hydrauliczny lub pneumatyczny jest to zespół elementów wzajemnie ze sobą 
połączonych, mających na celu przetworzenie energii mechanicznej na energię płynu oraz 
przeniesienie jej za pośrednictwem czynnika roboczego pod ciśnieniem do odbiorników. 
W odbiornikach tych zostaje ona ponownie zamieniona na energię mechaniczną. Zasada 
działania poszczególnych elementów układów hydraulicznych i pneumatycznych jest taka 
sama. Różnią się one miedzy sobą rozwiązaniami konstrukcyjnymi wynikającymi 
z odmiennych właściwości fizycznych czynnika roboczego. W napędach hydraulicznych 
czynnikiem roboczym jest z reguły olej mineralny, natomiast w układach pneumatycznych 
sprężone powietrze. 

W zależności od sposobu przenoszenia ruchu rozróżnia się dwa rodzaje napędów 
hydraulicznych: hydrostatyczny i hydrokinetyczny. W układach hydrostatycznych, zwanych 
często układami hydrauliki siłowej, wykorzystuje się do przeniesienia ruchu energię ciśnienia 
cieczy, a w napędach hydrokinetycznych – energię kinetyczną cieczy. 
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W maszynach i urządzeniach przemysłu chemicznego znalazły główne zastosowanie 
hydrostatyczne układy hydrauliczne. Zastosowanie układów pneumatycznych w tych 
maszynach ogranicza się w zasadzie (ze względu na wielkość uzyskiwanych sił) do układów 
sterujących oraz hamowania. 
 
Elementy układów hydraulicznych 

Do podstawowych elementów układów hydraulicznych zalicza się: pompy, silniki 
o ruchu obrotowym organu roboczego, silniki o ruchu postępowym organu roboczego, tzw. 
siłowniki hydrauliczne, zawory oraz osprzęt obejmujący zwłaszcza filtry, przewody, zbiornik 
oleju, niekiedy chłodnicę oleju oraz inne elementy pomocnicze. 

W układach hydraulicznych maszyn  najczęściej są stosowane pompy zębate. Pompy te 
ze względu na wartość uzyskiwanego ciśnienia dzieli się na niskociśnieniowe (do 1,6 MPa), 
średniociśnieniowe (1,6÷6,3 MPa) i wysokociśnieniowe (powyżej 6,3 MPa).  
A. B. 

 

 

 
Rys. 17. Pompa zębata: A – Schemat pompy zębatej o zazębieniu zewnętrznym: 1 – koło napędzające, 2 – koło 

napędzane, 3 -  komora ssawna, 4 – komora tłoczna, 5 – przestrzeń przetłaczania, 6 – przestrzeń 
międzyrębna, B – zdjęcie pompy zębatej, [2, s. 71] 

 
Silniki hydrauliczne są maszynami przetwarzającymi energię ciśnienia doprowadzanego 

do silnika oleju na energię mechaniczną, zatem ciecz jest doprowadzana pod ciśnieniem, 
a z wału silnika jest odbierany moment obrotowy. Wyporowe silniki  hydrauliczne pod 
względem budowy dzieli się na zębate, łopatkowe i wielotłoczkowe. Do najczęściej 
stosowanych wyporowych silników hydraulicznych należą silniki wielotłoczkowe 
promieniowe lub osiowe, z uwagi na ich dużą sprawność. 

 
 

Rys. 18. Zespoły silników hydraulicznych [25] 
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Drugim rodzajem silników hydraulicznych są siłowniki - cylindry hydrauliczne. 
Siłowniki są hydraulicznymi silnikami wyporowymi, które zmieniają energię ciśnienia oleju 
na energię mechaniczną ruchu tłoka. W zależności od rodzaju ruchu tłoka siłowniki 
hydrauliczne dzieli się na siłowniki o prostoliniowym ruchu tłoka i siłowniki o wahadłowym 
ruchu tłoka. Siłowniki o prostoliniowym ruchu tłoka dzieli się na siłowniki jednostronnego 
i dwustronnego działania. W siłownikach jednostronnego działania ruch roboczy odbywa się 
pod wpływem ciśnienia oleju, natomiast ruch jałowy elementu roboczego następuje pod 
działaniem sił zewnętrznych pochodzących od sprężyny lub podnoszonego ciężaru. 
W siłownikach dwustronnego działania ruch elementu roboczego w obu kierunkach odbywa 
się na skutek różnicy ciśnienia oleju po obu jego stronach. Ze względu na budowę siłowniki 
hydrauliczne dzieli się na tłokowe, nurnikowe i teleskopowe. 

 

 

 

 
Rys. 19. Zespoły siłowników hydraulicznych [25] 

 
Do sterowania działaniem układu hydrauliki siłowej stosuje się zawory, które można 

podzielić na dwie podstawowe grupy: 
− ciśnieniowe – sterujące ciśnieniem, 
− natężeniowe – sterujące natężeniem przepływu. 

Do zaworów sterujących ciśnieniem należą zawory: bezpieczeństwa, przelewowe oraz 
redukcyjne. Natomiast do zaworów sterujących natężeniem lub kierunkiem przepływu zalicza 
się zawory: odcinające, zwrotne, dławiące, regulatory przepływu oraz zawory rozdzielające, 
tzw. rozdzielacze. 
 

 
 

Rys. 20. Schematy zaworów sterujących natężeniem przepływu  
a) odcinające, b) zwrotne, c) dławiące [2, s. 75] 

 
W każdym układzie hydrauliki siłowej musi być zainstalowany zawór bezpieczeństwa, 

gdyż są stosowane tu pompy typu wyporowego, które dają takie ciśnienie, jakie wynika 
z obciążenia układu, a więc mogące wzrosnąć teoretycznie do nieskończoności. Zawór 
bezpieczeństwa ma więc za zadanie upuścić olej bezpośrednio do zbiornika w przypadku 
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powstania nadmiernego ciśnienia w układzie. Zawór bezpieczeństwa w czasie normalnej 
pracy układu pozostaje zamknięty, a otwiera się tylko przy nadmiernym wzroście ciśnienia 
w instalacji. Natomiast zawór przelewowy w trakcie normalnej pracy umożliwia ciągłe 
odprowadzenie części strumienia oleju do zbiornika zależnie od jego nastawienia. Każdy 
zawór przelewowy może być użyty jako zawór bezpieczeństwa, natomiast nie każdy zawór 
bezpieczeństwa będzie pracował jako zawór przelewowy.  

  
 

Rys. 21. Schemat zaworów sterujących ciśnieniem:  a) bezpieczeństwa, b) przelewowy redukcyjny [2, s. 74] 
 

Do utrzymania stałego ciśnienia za zaworem, niezależnie od wartości ciśnienia 
panującego przed nim, służą zawory redukcyjne. Oczywiście ciśnienie za zaworem 
redukcyjnym może być mniejsze, a co najwyżej równe ciśnieniu przed zaworem. 

Podstawowym elementem sterującym działaniem układu hydraulicznego są zawory 
rozdzielające. Zawory te służą do kierowania przepływu cieczy do odpowiednich 
odbiorników instalacji hydraulicznej. Zawory rozdzielające można sklasyfikować 
w zależności od liczby dróg sterowniczych i od liczby położeń elementu sterującego.  

Zawory dławiące służą do regulacji natężenia przepływu cieczy. Zmiana natężenia 
przepływu następuje wskutek przepływu strumienia cieczy przez regulowany otwór lub 
szczelinę. 

W przypadku gdy zachodzi konieczność podzielenia w układzie hydraulicznym 
strumienia oleju wytwarzanego przez pompę tak, aby do poszczególnych gałęzi obwodu 
dopływała jego określona ilość, to najprostszym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie zaworu 
dławiącego, zawężającego w potrzebnym stopniu przekrój dopływowy do danej gałęzi 
układu. Jednak takie rozwiązanie nie zapewnia stałości natężenia przepływu, które będzie się 
zmieniało w zależności od obciążenia odbiornika danego podukładu. Z tego powodu 
konieczne jest zainstalowanie regulatora przepływu (rys. 22). 
A. B. 

  
 
Rys. 22. Regulator przepływu z zaworem różnicowym na wejściu: A – schemat regulatora: 1 -  korpus zaworu,  

2 – zawór różnicowy, 3 – zawór dławiący, 4 – sprężyna zaworu różnicowego, B – zdjęcie regulatora 
przepływu [2, s. 76] 

 
Regulatory przepływu uzyskuje się w wyniku połączenia zaworu dławiącego z zaworem 

różnicowym. Zawór różnicowy zapewnia utrzymanie stałej różnicy ciśnienia między 
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wejściem a wyjściem, natomiast zawór dławiący ma za zadanie właściwe sterowanie 
natężeniem przepływu. Praca takiego regulatora nie zależy od wahań ciśnienia w układzie 
hydraulicznym, co umożliwia dokładne utrzymanie nastawionego natężenia przepływu. 
 
Uszczelnienia techniczne stosowane w przemyśle chemicznym 

Spośród wielu rodzajów uszczelnień ruchu obrotowego najbardziej rozpowszechnionym 
typem uszczelnień są pierścienie uszczelniające wałki obrotowe. Ich podstawowymi zaletami 
są: 
− prosta konstrukcja, 
− nieskomplikowana zabudowa, 
− wysokie walory eksploatacyjne,  
− stosunkowo niska cena. 

Wyżej wymienione zalety umożliwiły powszechne zastosowanie uszczelnienia 
w standardowych konstrukcjach maszyn i urządzeń. Wraz z rozwojem inżynierii materiałowej 
oraz technologii tworzyw i metali, konstrukcja w.w. uszczelnień ulega ciągłemu doskonaleniu 
przez co uzyskuje się coraz wyższe parametry eksploatacyjne zwłaszcza dotyczy to prędkości 
obrotowej, ciśnienia i temperatury.  

Jednym z najbardziej znanych i powszechnie stosowanych w technice uszczelniania jest 
pierścień uszczelniający o przekroju kołowym typu Q-ring. 
 

 
Rys. 23. Pierścień uszczelniający typu Q-ring [25] 

 
Ze względu na mechanizm uszczelniania, uszczelnienia te mogły powstać w wyniku 

opracowania nowoczesnych kauczuków syntetycznych o bardzo dobrych własnościach 
sprężystych w szerokim zakresie temperatur i mediów uszczelnianych. Ponad 50-letnie 
istnienie konstrukcji takiego  uszczelnienia dowodzi trafności tego rozwiązania. Pierścień ten 
ulega ciągłemu udoskonalaniu, głównie w dziedzinie inżynierii materiałowej.  

Uszczelnienia typu Q-ring stanowią uzupełnienie oferty technicznej uszczelnień typu Q-
ring. Mają one zastosowanie w węzłach uszczelniających o bardziej złożonych parametrach 
pracy oraz gdzie wymagana jest szczelność w dużym zakresie ciśnienia tj. niskiego 
i wysokiego. Przy zastosowaniu do wykonania Q-ringów, materiałów o dobrych parametrach 
technicznych, uzyskuje się uszczelnienie o bardziej uniwersalnym zastosowaniu niż q-ringi. 
Mogą one pracować: statycznie; w ruchu posuwisto zwrotnym; oscylacyjnym oraz 
obrotowym (przy niewielkiej prędkości obrotowej), jako uszczelnienia obustronnego 
działania. 

Materiał tkaninowo-gumowy jest od dawna stosowanym materiałem na uszczelnienia 
cylindrów oraz nurników hydraulicznych pracujących w ciężkich warunkach 
eksploatacyjnych, szczególnie w cieczach hydraulicznych, w których utrzymanie czystości 
jest utrudnione. Do takich warunków pracy uszczelnień można zaliczyć rolnictwo, górnictwo, 
hutnictwo i głównie w tych dziedzinach są one stosowane. Materiał tkaninowo-gumowy 
składa się z tkaniny, najczęściej bawełnianej oraz mieszanki gumowej połączonej z tkaniną 
w procesie powlekania lub kalandrowania. Najlepsze efekty połączenia guma-tkanina daje 
metoda powlekania. Można nią uzyskać połączenie tkaniny z różnymi kauczukami oraz 
o dowolnym stopniu nasycenia gumą. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 

26 

Coraz większe wymagania stawiane cylindrom hydraulicznym (siłownikom) przez 
konstruktorów maszyn i urządzeń w zakresie przenoszenia coraz większych energii 
hydrostatycznych powoduje nałożenie na uszczelnienia wymagań pracy w coraz to wyższych 
parametrach (ciśnienie, prędkość). Koniecznym stało się więc opracowanie i wdrożenie 
materiałów spełniających wymagania pracy przy ciśnieniach do 40 MPa i prędkościach  
0,5 m/s dla standardowych konstrukcji pierścieni. Wymagania te spełniają materiały na bazie 
kauczuku uretanowego o bardzo wysokich twardościach.  

Cylindry hydrauliczne (siłowniki) mają za zadanie w szczególności zamianę energii 
hydrostatycznej na energię kinetyczną (energię ruchu). nowoczesne cylindry hydrauliczne 
cechuje różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych oraz bardzo duży zakres zastosowań. 
poczynając od maszyn, aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego, transportowych, 
budowlanych, lotnictwa, przemysłu stoczniowego i wydobywczego a kończąc na motoryzacji. 
Z uwagi na tak szeroki zakres zastosowań cylindrów hydraulicznych, konieczne było 
stworzenie konstrukcji uszczelnień oraz materiałów, które sprostałyby tak wysokim 
wymaganiom. Ciągłe dążenie do przenoszenia większych energii hydrostatycznych pociąga 
za sobą nałożenie na uszczelnienia coraz to wyższych parametrów pracy (ciśnienie, prędkość, 
temperatura). Cylindrom hydraulicznym narzuca się również wymagania co do wysokiej 
sprawności mechanicznej i wolumetrycznej oraz wymagania ekologiczne. Do szczególnie 
często stosowanych uszczelnień w siłownikach hydraulicznych można zaliczyć uszczelnienia 
o przekroju U oraz chroniące je pierścienie zgarniające. 

 
Rys. 24. Pierścień uszczelniający typu o przekroju U [25] 

 
Postęp w inżynierii materiałowej tworzyw sztucznych, elastomerów oraz gumy poczynił 

rewolucyjne zmiany w konstrukcji cylindrów hydraulicznych. Dotychczasową funkcję 
prowadzącą jaką spełniał tłok przy współpracy bezpośrednio z cylindrem, przejęły elementy 
prowadzące uszczelnień, rozszerzając tym samym swoją funkcję w węźle uszczelniającym. 
Przyczyniło się to do obniżki kosztów wykonania cylindrów hydraulicznych, eliminując 
drogie materiały metalowe takie jak: brąz oraz kłopotliwe w obróbce mechanicznej żeliwo. 
Ponadto, zastosowanie zespołów uszczelniająco-prowadzących umożliwiło wprowadzenie 
zwartej zabudowy opartej o niedzielony tłok. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do ćwiczeń. 
1. Co to jest łożysko i jakie znasz rodzaje łożysk? 
2. Co to jest sprzęgło? Jakie rodzaje sprzęgieł są stosowane najczęściej w maszynach 

przemysłu chemicznego? 
3. Co to jest przekładnia?  
4. Co oznaczają pojęcia: napęd hydrauliczny, napęd pneumatyczny? 
5. Jakie podstawowe elementy występują w układach hydraulicznych? 
6. Jaka jest różnica między działaniem zaworu bezpieczeństwa a działaniem zaworu 

przelewowego? 
7. Jakie uszczelnienia stosowane są w przemyśle chemicznym? 
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4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Dokonaj wymiany uszczelnienia technicznego w siłowniku pneumatycznym. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zgromadzić materiały i narzędzia potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) zapoznać się z budową i zasadą działania siłowników pneumatycznych, 
5) sporządzić schematy konstrukcyjne elementu pneumatyki, krótko opisać zasadę 

działania, 
6) ustalić z nauczycielem zakres prac dla których będzie wykonane ćwiczenie, 
7) wypracować wnioski dotyczące możliwości wykorzystania siłowników pneumatycznych, 
8) dokonać analizy ćwiczenia, 
9) zaprezentować pracę. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− maszyna/aparat z elementami hydrauliki i pneumatyki, 
− środki i narzędzia do oczyszczania i konserwacji, 
− instrukcje obsługi i konserwacji, 
− Poradnik dla ucznia, 
− zeszyt lub arkusz papieru, długopis, linijka, ołówek. 
 
Ćwiczenie 2 

Rozpoznaj zastosowane rodzaje połączeń konstrukcyjnych między elementami na 
modelach i eksponatach elementów hydrauliki i pneumatyki stosowanych w przemyśle 
chemicznym. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem listę modeli i eksponatów elementów hydrauliki i pneumatyki dla 

których będzie wykonane ćwiczenie, 
5) przygotować tabelę według poniższego wzoru: 
 
Element hydrauliki/ 

pneumatyki Zastosowane połączenia konstrukcyjne 

  
 
6) dokonać analizy ćwiczenia, 
7) zaprezentować pracę. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− modele i eksponaty elementów hydrauliki i pneumatyki, 
− Poradnik dla ucznia, 
− zeszyt lub arkusz papieru, długopis, linijka, ołówek. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) wyjaśnić co to jest łożysko i podać rodzaje łożysk?   
2) wyjaśnić co to jest sprzęgło? Podać rodzaje sprzęgieł stosowanych 

najczęściej w maszynach przemysłu chemicznego?   
3) wyjaśnić co to jest przekładnia?   
4) wyjaśnić co oznaczają pojęcia: napęd hydrauliczny, napęd 

pneumatyczny?   
5) wymienić podstawowe elementy występują w układach 

hydraulicznych?   
6) wyjaśnić jaka jest różnica między działaniem zaworu bezpieczeństwa 

a działaniem zaworu przelewowego?   
7) podać krótką charakterystykę uszczelnień stosowanych w przemyśle 

chemicznym?   
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4.4. Zużycie maszyn i urządzeń w instalacjach chemicznych – 
metody zapobiegania nadmiernemu zużyciu 

 
4.4.1. Materiał nauczania 
 

Od początku użytkowania maszyny intensywność zużywania się jej elementów ma 
niejednakowy przebieg. Wykres zużywania się maszyny dla przeciętnych warunków jej 
użytkowania przedstawiono na rys. 25. 

  

 
 
Rys. 25. Wykres zużywania się eksploatacyjnego części maszyn [2, s. 286] 

 
Zużywanie jest procesem powodującym pogorszenie się stanu technicznego 

i użyteczności części maszyny, a w następstwie zespołów i mechanizmów oraz całej 
maszyny. Zużycie jest stanem części zespołu lub maszyny. 

Narzędzia, maszyny, urządzenia i środki transportowe użytkowane w przemyśle 
chemicznym pracują bardzo często w trudnych warunkach środowiskowych 
i atmosferycznych. Poszczególne elementy maszyn narażone są na różne obciążenia 
i szkodliwe oddziaływanie środowiska, w którym pracują. 

W czasie współpracy części mechanizmów maszyny zachodzą takie zjawiska, jak: tarcie, 
wydzielanie się ciepła i podwyższanie temperatury, utlenianie, erozja i inne. Czynniki te 
sprzyjają procesowi zużywania części i rozregulowania mechanizmów. W wyniku tarcia 
współpracujących części zwiększają się luzy, następują zmiany kształtu, rozluźniają się 
połączenia. Wskutek zanieczyszczenia filtry tracą swą drożność. Stan techniczny maszyny 
pogarsza się i następuje zmniejszenie jej sprawności technicznej. 

Takie zużycie, które uniemożliwia dalszą pracę danej części maszyny nazywamy 
uszkodzeniem. Natomiast zużycie, przy którym dana część nie nadaje się już do naprawy 
nazywamy zniszczeniem. Zużycie może być: naturalne lub awaryjne. 

Zużycie naturalne narasta stopniowo w trakcie długotrwałej pracy mechanizmów i przy 
przestrzeganiu prawidłowych zasad obsługi technicznej. Objawami zużycia naturalnego są 
zmiany pierwotnych wymiarów i kształtów, a także zmiany struktury i wytrzymałości 
materiału. 

Natomiast zużycie awaryjne pojawia się szybko w czasie krótkotrwałej pracy 
mechanizmów. Zwykle tego rodzaju zużycie ma charakter uszkodzenia. 

Uszkodzeniami awaryjnymi są odkształcenia postaciowe (zgięcia lub zwichrowania), 
pęknięcia, złamania i zatarcia. 

Uszkodzenia awaryjne maszyn spowodowane są najczęściej: 
− niewłaściwym użytkowaniem (przekroczeniem luzu granicznego), 
− niedostatecznym smarowaniem, brakiem zabezpieczenia przed, przedostawaniem się ciał 

obcych do mechanizmów, 
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− złą jakością wykonania prac obsługowo-naprawczych, 
− wadami konstrukcyjnymi i materiałowymi. 

Na zużycie naturalne części maszyn wpływ ma wiele czynników, a w szczególności 
tarcie, zmienność działania sił, a także erozyjne działanie płynów lub przepływ prądu. 
W zależności od rodzaju czynników powodujących zużycie rozróżnia się: zużycie 
mechaniczne, zużycie erozyjne, zużycie chemiczne, zużycie elektryczne. 

Zużycie mechaniczne części maszyn powstaje w miejscach styku ruchomych elementów, 
które przenosząc obciążenia wzajemnie trą o siebie. Powoduje to wycieranie materiału 
z dwóch współpracujących części. Wynika to z faktu, że na każdej nawet najdokładniej 
obrobionej powierzchni występują mikronierówności. Wartość siły tarcia zależy od 
właściwości trących powierzchni oraz siły, z jaką są do siebie dociskane.  

Zużycie części maszyn na skutek tarcia następuje w wyniku odrywania się cząstek 
materiału z powierzchni współpracujących – przez ścieranie mikronierówności. 
Charakterystycznymi przykładami takiego zużywania się są: zużycia w łożyskach 
ślizgowych, w czopach wałów, na powierzchniach prowadnic itp. 

W celu zmniejszenia tarcia stosuje się smarowanie, które ma na celu wytworzenie 
cienkiej warstwy cieczy (oleju, smaru) między powierzchniami trącymi. 

Jeśli powierzchnie trące zostaną oddzielone warstwą cieczy, to przy ruchu względem 
siebie tarcie suche zostanie zamienione na tarcie płynne wewnątrz cieczy. Przy tarciu 
płynnym cząstki cieczy stawiają mniejszy opór, którego wartość zależy też od lepkości 
cieczy. 

Pod wpływem działania sił statycznych i dynamicznych następuje zużycie zmęczeniowe 
materiału. Powstaje ono w wyniku długotrwałych zmiennych (pulsujących) obciążeń takich 
części maszyn, jak wały, półosie, łożyska toczne, koła zębate. Następuje wówczas 
zmniejszenie spójności między kryształami materiału. W początkowej fazie objawia się to 
mikropęknięciami, nie widocznymi gołym okiem. Z czasem pęknięcia te powiększają się, 
osłabiając wytrzymałość części. Może nastąpić złamanie wałów i półosi. Natomiast w kołach 
zębatych i łożyskach tocznych następuje łuszczenie powierzchni zębów, bieżni łożysk, 
powierzchni kulek lub rolek. 

Złamanie zmęczeniowe można odróżnić dość łatwo od innych złamań spowodowanych 
nagłym nadmiernym obciążeniem, gdyż w pobliżu miejsca przełomu nie ma śladu żadnych 
odkształceń. 

Zużycie erozyjne występuje w zespołach, w których przepływa czynnik hydrauliczny 
w postaci płynów. Dotyczy to całego układu hydraulicznego: pomp, rozdzielaczy, 
siłowników, a także aparatury wtryskowej, szczególnie zaś - końcówek wtryskiwaczy, iglic 
itp. 

Czynnik hydrauliczny (płyn) przepływając z dużą prędkością wywołuje tarcie, w wyniku 
czego następuje wymywanie cząstek metalu. Z upływem czasu osłabia to powierzchnię 
ścianek i deformuje części (otwory kalibrowane, gniazda zaworów regulacyjnych itp.). 

Zużycie chemiczne powstaje w wyniku długotrwałego działania różnych czynników 
fizyko-chemicznych na części maszyny. Powoduje to zmiany właściwości materiału, 
szczególnie właściwości mechanicznych, jak np. osłabienie wytrzymałości. Największy 
wpływ na powstawanie zużycia chemicznego wywiera zjawisko korozji. 

Zużycie elektryczne zachodzi w urządzeniach elektrycznych (silniki elektryczne, 
odbiorniki, instalacje). Czynnikiem wywołującym to zużycie jest przepływ prądu 
elektrycznego. Zużycie naturalne elektryczne najczęściej powoduje utratę powłok 
izolacyjnych, objawiającą się tzw. przepaleniem instalacji oraz nadpaleniem styków 
w przełącznikach, przerywaczach i wyłącznikach. 

 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 

31 

Metody zapobiegania nadmiernemu zużyciu 
Mimo że procesy zużywania się części w użytkowanych maszynach są. nieuniknione, 

można im przeciwdziałać i zmniejszyć intensywność ich narastania. Pozwala to na 
wydłużenie okresu międzynaprawczego współpracujących części. Czynnikami, które mają 
wpływ na zmniejszenie i opóźnienie zużywania się części i zespołów są: 
− rozwiązania konstrukcyjne, 
− rodzaj zastosowanych materiałów i ich wytrzymałość, 
− rodzaj zastosowanego półfabrykatu (odlew, półfabrykaty obróbki plastycznej, elementy 

spawane, elementy z tworzyw sztucznych), 
− dokładność obróbki wykańczającej części, 
− mikrostruktura warstwy wierzchniej części, 
− wartość i rodzaj obciążenia, 
− rodzaj tarcia i smarowanie, 
− czystość powierzchni i temperatura współpracujących części, 
− korodujące działanie środowiska pracy, 
− technologiczność obsługowo–naprawcza, 
− czynniki eksploatacyjne. 

Stopień i tempo zużycia części maszyn zależą od wytrzymałości materiału, z jakiego są 
wykonane. Duże znaczenie ma sztywność ram i kadłubów spawanych, które chronią osadzone 
w nich części i zespoły. Do najważniejszych cech użytkowych materiału wpływających na 
trwałość części można zaliczyć: odporność na ścieranie, dużą twardość oraz małą wrażliwość 
na zmęczenie materiału i działanie drgań, wytrzymałość na obciążenia i przeciążenia, a także 
odporność na działanie korozji i zmiany temperatury. 

Technologiczność obsługowo-naprawcza jest cechą maszyny i jej części składowych, 
wyrażającą się możliwością i dogodnością przeprowadzania czynności obsługowych 
i naprawczych w czasie eksploatacji. Składają się na to takie czynniki jak: możliwość 
regulacji luzów, łatwa wykrywalność uszkodzeń, naprawialność zespołów oraz łatwość 
demontażu i montażu. Możliwość regulowania luzów powinna być przewidziana 
w konstrukcji mechanizmów i połączeń maszyny. Naprawialność zespołów oznacza 
możliwość przywrócenia sprawności użytkowej tych zespołów po przeprowadzeniu zabiegów 
naprawczych. 

Jakość wykonywanych prac obsługowo-naprawczych ma bezpośredni wpływ na zużycie 
eksploatowanych maszyn. Zła jakość prac naprawczych może być spowodowana: 
− przedwczesnym lub spóźnionym zakwalifikowaniem  zespołów maszyn do naprawy bez 

przeprowadzenia właściwej diagnostyki, 
− zbyt częstym wykonywaniem czynności demontażowo-montażowych, zwłaszcza bez 

użycia odpowiedniego oprzyrządowania, 
− złym przebiegiem procesów naprawczych oraz 
− nieprzestrzeganiem warunków odbioru technicznego po naprawie maszyny. 

Czynnikami eksploatacyjnymi mającymi wpływ na przebieg procesów zużycia maszyny 
są: racjonalne okresy i metody docierania, racjonalne użytkowanie, prawidłowa obsługa 
techniczna i właściwe zabiegi konserwacyjne. 

Docieranie ma na celu usunięcie miejscowych nierówności pozostałych po obróbce 
mechanicznej i czynnościach montażowych, a tym samym dogładzenie tych powierzchni 
i dopasowanie się wzajemne współpracujących części. Docieranie przeprowadza się przy 
zmniejszonym obciążeniu w czasie pracy zespołu lub maszyny, intensywniejszym 
smarowaniu i starannej obsłudze technicznej. W pierwszym okresie docierania zespół lub 
maszynę napędza się stosując minimalną prędkość obrotową, którą stopniowo zwiększa się. 
Podczas docierania obciążenie powinno być stopniowo zwiększane od minimalnego do 
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nominalnego. W czasie docierania konieczna jest częsta wymiana oleju, gdyż zanieczyszcza 
się on startymi, drobnymi cząstkami metalu. 

Prawidłowo przeprowadzone docieranie zapobiega zatarciu się zespołów 
i mechanizmów. 

W czasie użytkowania maszyny największy wpływ na tempo narastania zużycia mają 
obciążenia mechanizmów i odpowiednie smarowanie. Każda maszyna jest zaprojektowana 
i wykonana na przenoszenie określonych obciążeń w czasie pracy, których nie można 
przekraczać. Przeciążenia, czyli nagłe zwiększenia obciążeń nominalnych, powodują 
odkształcenia sprężyste i plastyczne. Wskutek tego następuje intensywniejsze ścieranie 
i pojawia się zużycie zmęczeniowe. Przeciążeniu towarzyszy zwykle intensywne wydzielanie 
się ciepła i wzrost temperatury. Powoduje to niekorzystne zmiany w strukturze materiału 
przegrzewanych części. 

Przeciążenie maszyny jest jedną z głównych przyczyn powstawania awarii. 
Konserwacja smarowa jest podstawową i najprostszą metodą ochrony czasowej 

elementów maszyn w okresie eksploatacji i krótkich w niej przerw. Konserwacji smarowej 
poddawane są zespoły i podzespoły, które ze względu na charakter pracy nie mogą być 
pokryte trwałymi powłokami ochronnymi. Na chronione powierzchnie metalowe nakładane 
są odpowiednie oleje i smary ochronne. Środki smarowe stosuje się głównie do połączeń 
mechanicznych i elementów maszyn – łańcuchów, połączeń śrubowych, lin stalowych, 
elementów układów hydraulicznych, aparatury paliwowej itp., zwłaszcza pracujących 
w środowiskach agresywnych. Zalicza się do nich m. in. Antykor l, Antykor 1R, Akorin N, 
Akorin PRM-5, smar Linkor N, smar grafitowy. Specjalne oleje konserwacyjne są przeważnie 
mieszaniną oleju mineralnego i dodatków uszlachetniających, na przykład inhibitorów 
korozji, substancji wypierających wodę, neutralizatorów potu itp. Zalicza się do nich m. in. 
Antykol 22, Antykol 50, Antykol TS-120. Do konserwacji wewnętrznych części maszyn 
i urządzeń stosowane są oleje, które oprócz właściwości ochronnych mają właściwości 
eksploatacyjne, a więc spełniają funkcję oleju smarującego. Są to m. in. Antykol 50 i Antykol 
SOS. Smary ochronne, takie jak smar ŁTG i TDM, są zagęszczonymi ciężkimi olejami 
mineralnymi, zawierającymi inhibitory korozji i dodatki stabilizujące. Stosowane są do 
konserwacji części metalowych i łożysk tocznych pracujących w trudnych warunkach. 
Stosowane są także środki smarowe do konserwacji połączeń i styków elektrycznych, m. in. 
smar CU10, smar G27, Elektrosol. 

Smarowanie współpracujących powierzchni odpowiednim gatunkiem oleju zmniejsza ich 
zużycie. Jednakże z chwilą powstania mikroszczelin na współpracujących powierzchniach 
(dotyczy to głównie mechanizmów z elementami tocznymi) olej wciskany jest do tych 
mikroszczelin, co objawia się rozłupującym działaniem klina olejowego. W wyniku tego 
proces zużycia zmęczeniowego intensyfikuje się, zwłaszcza wówczas gdy w oleju znajdują 
się składniki działające korozyjnie. Z tego też względu tak ważne jest dobieranie 
odpowiedniego gatunku oleju smarującego oraz wymiana zużytych olejów w przewidzianych 
instrukcją terminach. Ważne jest również zabezpieczenie mechanizmów lub zespołów 
roboczych przed przedostawaniem się do nich ciał obcych w postaci pyłu ziemnego, 
drobnych ziarenek piasku, cząstek metalu itp. 

Do przeprowadzania zabiegów konserwacji smarowej używa się smarownic, olejarek 
oraz naczyń do zanurzania. 

Należy też podkreślić ogromną rolę operatora obsługującego maszynę w czasie pracy. 
Umiejętność odpowiedniego przygotowania maszyny do pracy, dbałość o nieprzeciążanie 
maszyny w czasie pracy, uważna obserwacja sygnalizacji kontrolnej przeciążania i wadliwej 
pracy, utrzymywanie maszyny w stanie technicznie sprawnym – to czynniki, które mają 
bezpośredni wpływ na spowolnienie procesów zużywania się maszyn i wydłużenie okresów 
międzynaprawczych. 
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Przez prawidłową obsługę techniczną należy rozumieć obsługę wykonywaną 
w odpowiednich terminach, zależnych od czasu pracy maszyny lub przebiegu silnika, oraz 
zgodnie z przepisami fabrycznych instrukcji obsługi lub technologią przeglądów 
technicznych. 

Wysoka jakość prac przy wykonywaniu czynności przeglądów technicznych ma ogromny 
wpływ na zwiększenie trwałości części, zespołów oraz całych maszyn. 

 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do ćwiczeń. 
1. Na czym polega zużywanie części maszyn? 
2. Jakie znasz przyczyny powodujące zużycie maszyn i ich części? 
3. Jakie znasz sposoby ochrony urządzeń przed zanieczyszczeniami? 
4. Jaka jest różnica między uszkodzeniem a zniszczeniem maszyny? 
5. Jakie znasz rodzaje zużycia części maszyn? 
6. Co oznaczają pojęcia: zużycie erozyjne, chemiczne, elektryczne? 
7. Jakie znasz metody zapobiegania nadmiernemu zużyciu? 
8. Jaka jest zależność między zużyciem a smarowaniem? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Na podstawie wyglądu zewnętrznego zidentyfikuj rodzaje zużyć elementów maszyn 
i urządzeń. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem zestaw zużytych detali maszyn i urządzeń dla których będzie 

wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać makroskopowo oględzin detali analizując, które z powierzchni uległy zużyciu, 
6) posługując się lupą, suwmiarką i mikrometrem określić wielkość i rodzaje występujących 

zużyć, dokonać analizy, w jakich warunkach te zużycia wystąpiły; dokonać kwalifikacji 
do grupy zużyć normalnych i awaryjnych; określić rodzaj zużycia, 

7) dla każdego z detali przedstawić sposób podwyższenia trwałości, 
8) przygotować tabelę według poniższego wzoru: 
 

Detal Zużycie Sposób podwyższenia trwałości 

   
 
9) dokonać analizy ćwiczenia, 
10) zaprezentować pracę. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− części maszyn i urządzeń z różnymi postaciami zużycia, 
− Poradnik dla ucznia, 
− zeszyt lub arkusz papieru, długopis, linijka, ołówek. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj prace obsługowo-naprawcze maszyny/aparatu zapobiegające nadmiernemu 
zużyciu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i narzędzia potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem maszynę/urządzenie dla którego będzie wykonane ćwiczenie, 
5) ustalić z nauczycielem zakres prac obsługowo-naprawczych dla których będzie 

wykonane ćwiczenie, 
6) dokonać analizy ćwiczenia, 
7) zaprezentować pracę. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− modele i eksponaty maszyn i urządzeń, 
− środki i narzędzia do oczyszczania i konserwacji, 
− instrukcje obsługi i konserwacji, 
− Poradnik dla ucznia, zeszyt lub arkusz papieru, długopis, linijka, ołówek. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wyjaśnić na czym polega zużywanie części maszyn?   
2) podać przyczyny powodujące zużycie maszyn i ich części?   
3) podać sposoby ochrony urządzeń przed zanieczyszczeniami?   
4) wyjaśnić jaka jest różnica między uszkodzeniem a zniszczeniem 

maszyny?   
5) wymienić  rodzaje zużycia części maszyn?   
6) wyjaśnić co oznaczają pojęcia: napęd hydrauliczny, napęd 

pneumatyczny?   
7) wyjaśnić co oznaczają pojęcia: zużycie erozyjne, chemiczne, 

elektryczne?   
8) określić metody zapobiegania nadmiernemu zużyciu?   
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4.5. Korozja – zniszczenia korozyjne maszyn, aparatów i urządzeń 
 
4.5.1. Materiał nauczania 
 

Korozja zaczyna się zawsze na powierzchni metalu i powoli przenika do warstw 
położonych coraz głębiej. Zużycie korozyjne powoduje zmianę wytrzymałości i składu 
warstwy zewnętrznej części maszyn i urządzeń. 

Nie wszystkie metale ulegają korozji w jednakowym stopniu. To samo środowisko może 
oddziaływać intensywnie na pewne metale, a na inne nie oddziaływać wcale. Korozja dotyczy 
przede wszystkim metali i ich stopów, jednakże obserwuje się ją także w przypadku 
materiałów niemetalowych, na przykład tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych itp. 

Metale i ich stopy pozostające przez dłuższy czas bez odpowiedniego zabezpieczenia na 
wolnym powietrzu, w wilgotnej ziemi lub w wodzie ulegają korozji samorzutnie. Wyjątek 
stanowią tylko metale szlachetne, jak platyna, srebro i złoto. 

W przemyśle chemicznym mamy do czynienia przede wszystkim z korozją metali. 
Trzeba jednak wspomnieć, że korozji ulegają także beton, na przykład zbiorniki betonowe lub 
guma, na przykład ogumienie pojazdów, pasy klinowe, węże, przenośniki gumowe itp. 

W zależności od środowiska wywołującego korozję rozróżnia się: korozję atmosferyczną, 
korozję gazową, korozję ziemną oraz korozję zanurzeniową, natomiast w zależności od 
czynników wpływających na proces niszczenia rozróżnia się: korozję chemiczną oraz korozję 
elektromechaniczną. 

Szczególnym rodzajem zużycia jest zużycie korozyjno-mechaniczne, które powstaje przy 
jednoczesnym działaniu czynników mechanicznych i agresywnego środowiska korozyjnego. 

Na przebieg korozji wpływają różne czynniki uboczne, które ogólnie można podzielić na 
wewnętrzne i zewnętrzne. Do czynników wewnętrznych zalicza się: skład chemiczny, 
strukturę i naprężenia wewnętrzne, natomiast do czynników zewnętrznych - temperaturę, 
ciśnienie, prędkość przepływu gazu lub cieczy, naprężenia od obciążeń zewnętrznych, 
stężenie i rodzaj otoczenia agresywnego (gazu lub cieczy). 

Korozja chemiczna jest to proces niszczenia metali lub stopów metali w suchych gazach 
lub ciekłych środowiskach, nie przewodzących prądu elektrycznego. W wyniku 
bezpośredniego oddziaływania otoczenia na metal powstają na powierzchni metalu różnego 
rodzaju związki chemiczne, najczęściej tlenki, siarczki i azotki. 

Powstające z produktów korozji warstwy mogą szczelnie i trwale przylegać do metalu 
lub łatwo od jego powierzchni odpryskiwać. 

Korozja elektrochemiczna ma miejsce wówczas, gdy metal znajduje się w środowisku 
elektrolitu, a więc także wówczas, gdy jest to gleba lub wilgotna atmosfera. Korozja 
elektrochemiczna jest procesem niszczenia metali lub stopów, zachodzących wskutek 
przepływu prądu elektrycznego z jednej części materiału metalicznego do drugiego – za 
pośrednictwem elektrolitu. 
 

W zależności od objawów niszczenia metali rozróżnia się: 
− korozję równomierną (ogólną), postępującą na ogół dość wolno; cała powierzchnia 

pokrywa się równomiernie warstwą rdzy, 
− korozję miejscową, gdy korodujący metal ulega lokalnemu zniszczeniu (korozja 

plamkowa, wżerowa, punktowa, międzykrystaliczna, śródkrystaliczna). 
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Rys. 26. Postacie korozji: a) powierzchniowa, równomierna, b) punktowa c) plamowa, d) wżerowa, 
e) podpowierzchniowa, f) szczelinowa, g) nitkowa, h) międzykrystaliczna, i) śródkrystaliczna [25] 

 
Metody badania stopnia skorodowania powierzchni eksploatowanych maszyn, aparatów 

i urządzeń przemysłu chemicznego ze względu na potrzebny sprzęt i sposób postępowania 
można podzielić na badania elektrochemiczne i nieelektrochemiczne. 

Zaawansowanie procesu korozji metodami nieelektrochemicznymi można oceniać na 
podstawie zmian fizycznych powierzchni korodującego metalu, zmian składu środowiska lub 
badań warstwy produktów korozji tworzących się na powierzchni metalu. 

Metody elektrochemiczne polegają głównie na pomiarze potencjału korodującego metalu 
przy zastosowaniu różnych procedur zmiany potencjału bądź zmiany prądu i rejestracji 
wartości zmieniającego się potencjału.  

Najprostsze badania polegają na obserwacji wizualnej, najlepiej przy użyciu mikroskopu 
optycznego, z powiększeniem od 10÷500-krotnym. Badania takie mają charakter jakościowy 
i dostarczają danych ogólnych. 

Ocenę stopnia skorodowania powierzchni próbek metalowych na podstawie produktów 
korozji oraz głębokości wżerów ujmuje norma: PN-78/H-046610. 

Metoda grawimetryczna jest powszechnie stosowana do ilościowej oceny procesów 
korozyjnych i jest zalecana przez Polską Normę: PN-70/H-04600. Metoda ta polega na 
określaniu ubytku lub przyrostu masy próbki. Wyniki oznaczeń badań ubytków korozyjnych 
metali i stopów metodą grawimetryczną przedstawia się jako ubytek masy materiału 
przypadający na jednostkę powierzchni i w jednostkowym czasie. 

Jest to jedna ze starszych metod badawczych. Przydatna jest do oceny korozji ogólnej lub 
powierzchniowej, a zawodzi w przypadku korozji lokalnej, na przykład wżerowej, 
międzykrystalicznej lub w przypadku odcynkowania stali. Metoda grawimetryczna jest 
niezastąpiona gdy chodzi o uzyskanie dostatecznie pewnych danych dotyczących odporności 
metali w określonych warunkach, lecz powinna być uzupełniona także o inne metody badania 
korozji.  

Metody prób mechanicznych są istotne w przypadku detali metalowych stanowiących 
elementy konstrukcyjne, przy czym stosowane są głównie badania wytrzymałości na 
rozciąganie i skręcanie. 

Metoda pomiaru własności elektrycznych pozwala na ocenę stopnia skorodowania 
próbek bez wyjmowania ich ze środowiska korozyjnego. Polega ona na określeniu zmian 
oporu elektrycznego próbki, wynikających ze zmniejszenia się jej przekroju poprzecznego. 

Metody oparte na pomiarach grubości ścianek aparatów ulegających korozji, na przykład 
metody ultradźwiękowe lub rentgenowskie. 
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4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do ćwiczeń. 
1. Co to jest korozja? 
2. Jakie czynniki mają wpływ na przebieg korozji? 
3. Jakie znasz rodzaje korozji? 
4. Wyjaśnij czym spowodowana jest korozja chemiczna, a czym elektrochemiczna? 
5. Jakie znasz metody określenia stopnia skorodowania powierzchni eksploatowanych 

maszyn, aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego? 
 
4.5.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zbadaj zachowanie się metali w różnych środowiskach korozyjnych. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) oczyść papierem ściernym i odtłuść w rozpuszczalniku organicznym przygotowane 

próbki metali, 
5) gwoździe włożyć kolejno do probówek: probówka nr 1 – bez wody, probówka nr 2 – 

całkowicie wypełniona świeżo przegotowaną, ale ostudzoną wodą wodociągową, 
probówka nr 3 – gwóźdź zanurzony do połowy,  

6) probówki szczelnie zamknąć korkami, 
7) w ten sam sposób przygotuj doświadczenie z paskami Al, Cu, Zn, 
8) po tygodniu dokonać oględzin próbek przy pomocy lupy zwracając uwagę na ich wygląd, 
9) ocenić również ewentualne zmiany w roztworze, 
10) obserwacje zanotować w zeszycie, 
11) dokonać analizy ćwiczenia, 
12) zaprezentować pracę. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− 3 gwoździe stalowe,  
− wąskie paski miedziane,  
− wąskie paski cynkowe,  
− wąskie paski aluminiowe,  
− papier ścierny,  
− rozpuszczalnik organiczny do odtłuszczania,  
− woda wodociągowa, 
− 12 probówek, 
− lupa, 
− Poradnik dla ucznia, literatura, 
− zeszyt przedmiotowy lub arkusz papieru, długopis. 
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Ćwiczenie 2 
Dokonaj wizualnej oceny stopnia i rodzaju korozji na przemysłowych wyrobach 

metalowych. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

i ergonomii pracy, 
3) otrzymane do oceny próbki wyrobów metalowych poddać oględzinom wzrokowym 

z odległości co najmniej 25 cm oraz przy zastosowaniu mikroskopu stereoskopowego lub 
lupy, 

4) określić miejsca ataku korozyjnego np. naroża, krawędzie, część środkowa powierzchni, 
5) opisać barwę i połysk powierzchni oraz zabarwienie, strukturę i przyczepność produktów 

korozji, 
6) określić procent skorodowania powierzchni, 
7) przykładając szablon do wybranych miejsc powierzchni (co najmniej 5 mm od krawędzi 

i naroży) ustalić ilość n kwadratów, których co najmniej 50% powierzchni zajmują 
punkty lub plamy korozyjne. Procent skorodowania powierzchni P obliczyć ze wzoru: 

P = n / N  ·100% 
gdzie:  

N - ilość kwadratów o boku 5 mm obejmujących badaną powierzchnię. 
8) określić stopień skorodowania powierzchni, 
9) obliczoną wartość procentu skorodowania odnieść do wartości w tabeli: 
 
Tabela do ćwiczenia 2 

Procent 
skorodowania 

Stopień 
skorodowania  

Procent 
skorodowania  

Stopień 
skorodowania 

0  10 1,0 - 2,5 5 
0,0 - 0,1 9 2,5 - 5,0 4 

0,1 – 0,25 8 5,0 - 10 3 
0,25 - 0,5 7 10 - 25 2 
0,5 - 1,0 6 25 - 50 1 

- - 50 - 00 0 
 
10) dokonać analizy ćwiczenia, 
11) zaprezentować pracę. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− mikroskop stereoskopowy lub lupa,  
− szablon z naniesioną siatką kwadratów o boku 5 mm, 
− próbki wyrobów metalowych o różnym stopniu skorodowania o powierzchni 

przynajmniej 50 cm2, 
− Poradnik dla ucznia,  
− literatura. 
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4.5.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wyjaśnić co to jest korozja?   
2) wymienić rodzaje korozji?   
3) wyjaśnić czym spowodowana jest korozja chemiczna, a czym 

elektrochemiczna?   
4) wymienić czynniki mające wpływ na przebieg korozji?   
5) określić metody określenia stopnia skorodowania powierzchni 

eksploatowanych maszyn, aparatów i urządzeń przemysłu 
chemicznego?   
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4.6. Techniczna obsługa, przeglądy, naprawy i konserwacje oraz 
dozór techniczny. Ekologiczne i techniczne bezpieczeństwo 
eksploatacji 

 
4.6.1. Materiał nauczania 
 

W przypadku każdej maszyny przygotowanie do pracy rozpoczyna się od sprawdzenia jej 
stanu technicznego oraz współdziałania poszczególnych mechanizmów i zespołów. Najlepiej 
jest uruchomić maszynę i obserwować jej pracę. Wszelkie nieprawidłowości w pracy 
zespołów roboczych powinny być zlikwidowane. Należy też zwrócić uwagę na prawidłowe 
ustawienie zespołów roboczych. W czasie wykonywania czynności obsługi technicznej trzeba 
sprawdzić stan połączeń śrubowych. W razie stwierdzenia luzów konieczne jest dokręcenie 
śrub i nakrętek. Niedokręcone połączenia podczas pracy maszyn stają się przyczyną 
zniszczenia nie tylko łączników gwintowych, ale również innych części roboczych. 
Połączenia obrotowe i suwliwe powinny być smarowane smarem stałym. Smarowanie 
powinno być wykonywane zgodnie ze schematem smarowania zamieszczonym w instrukcji 
obsługi maszyny. Niektóre mechanizmy wymagają codziennego smarowania. Łożyska toczne 
smaruje się rzadziej, zwykle raz w ciągu sezonu. W maszynach wyposażonych w obudowane 
przekładnie zębate zachodzi potrzeba sprawdzenia poziomu oleju przekładniowego i w miarę 
potrzeby uzupełnienia go. Zużyty olej wymienia się okresowo, zwykle po zakończeniu 
sezonu pracy. Konieczne jest przestrzeganie terminów okresowej wymiany oleju. 

Podczas wykonywania przeglądu technicznego maszyny należy sprawdzić stan i napięcie 
poszczególnych pasów i łańcuchów napędowych. W razie poluzowania łańcuchów i pasów 
klinowych konieczne jest skorygowanie ich napięcia. Uszkodzenia łańcuchów i pasów 
powinny być zlikwidowane. Szczególną uwagę trzeba także zwracać na sprawność sprzęgieł 
przeciążeniowych zabezpieczających napędy i zespoły robocze przed uszkodzeniem. 

Przeglądem technicznym nazywamy całokształt czynności określonych instrukcją obsługi 
lub technologią przeglądów dotyczących kontroli stanu technicznego maszyny, mycia, 
czyszczenia, regulacji i smarowania. 

Przegląd techniczny ma na celu okresowe sprawdzenie stopnia zużycia elementów 
i zespołów maszyny, wykrycie niedomagań mechanizmów, a także - w razie potrzeby - 
przeprowadzenie we właściwym czasie niezbędnych czynności konserwacyjnych 
i naprawczych. Te przeglądy, które są wykonywane w okresach gwarancyjnych, nazywają się 
przeglądami gwarancyjnymi. Natomiast przeglądy przeprowadzane po okresie gwarancyjnym 
noszą nazwę przeglądów okresowych. 

Zakres czynności poszczególnych przeglądów technicznych oraz czas między 
przeglądami określany jest przez wytwórcę; danej maszyny czy urządzenia i podawany 
w instrukcjach obsługi. 

Zabiegiem możliwym do wykonania w ramach obsługi technicznej i zapewniającym 
optymalne warunki pracy danego zespołu jest regulacja. 

Konstrukcje wielu mechanizmów umożliwiają przeprowadzenie regulacji mechanicznej, 
która polega na przesunięciu względem siebie części współpracujących. W ten sposób 
reguluje się luz w łożyskach ślizgowych dzielonych (usuwając część podkładek 
regulacyjnych) oraz w przekładniach stożkowych (dosuwając koła stożkowe współpracujące). 
Czynności regulacyjne mają pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej pracy mechanizmów, 
łożysk itp. Naprawa przez regulację jest prawidłowa tylko wtedy, gdy powierzchnie 
współpracujące nie uległy poważniejszemu zużyciu i ich wymiary nie odbiegają istotnie od 
wymiarów części nowych. Właściwa regulacja wadliwie pracującego zespołu wpływa na 
poprawę jego sprawności i niezawodności oraz przedłużenie okresu eksploatacji. 
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Rys. 27. Podział przeglądów technicznych [9, s. 294] 
 

Terminy i rodzaje napraw 
Naprawa jest to zespół czynności związanych z usuwaniem wszelkich uszkodzeń 

i niedomagań maszyny, powstałych podczas eksploatacji lub w wyniku awarii. 
Pełny zakres czynności naprawy maszyny obejmuje: 

− demontaż maszyny na zespoły, a zespołów na części, 
− oczyszczenie maszyny i jej części składowych, 
− sprawdzenie stopnia zużycia części i dokonanie oceny ich dalszej przydatności, 
− przywrócenie wartości użytkowej częściom zakwalifikowanym do naprawy, 
− montaż zespołów i ich regulację, 
− wykonanie prób i docierania oraz 
− zabezpieczenie antykorozyjne naprawionej maszyny. 

W zależności od zakresu wykonywanych czynności technologicznych rozróżnia się: 
− naprawę bieżącą o zmiennym zakresie czynności; obejmuje ona zwykle naprawę lub 

wymianę szybko zużywających się części oraz regulację mechanizmów;  
− naprawę średnią, obejmującą wymianę lub naprawę główną jednego z zasadniczych 

zespołów, a także przegląd techniczny i naprawę bieżącą pozostałych zespołów, 
− naprawę specjalistyczną (główną), obejmującą największy zakres czynności; maszynę 

poddaje się całkowitemu demontażowi. 
 
Regeneracją części nazywamy zbiór zabiegów i czynności procesu technologicznego 

mającego na celu przywrócenie utraconych w czasie eksploatacji kształtów, wymiarów 
geometrycznych i właściwości użytkowych powierzchni roboczych. 

Stosowanie regeneracji części pozwala na poważne obniżenie kosztów naprawy 
i zaoszczędzenie materiałów konstrukcyjnych, niekiedy deficytowych. 

Zakres i terminy wykonywania napraw ustalane są podczas przeglądów technicznych 
wykonywanych w określonym dla danej maszyny czasie. 

System planowo - zapobiegawczych przeglądów technicznych i napraw ma na celu 
stworzenie warunków umożliwiających maksymalne wydłużenie okresów 
międzynaprawczych oraz optymalne wykorzystanie maszyn i urządzeń w przemyśle 
chemicznym. 
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Sposoby oczyszczania maszyn, aparatów i urządzeń 
Istnieje wiele metod oczyszczania maszyn, aparatów i urządzeń. Wybór odpowiedniej 

metody zależy głównie od: 
− rodzaju tworzywa, z jakiego wykonana została maszyna, 
− kształtu przedmiotów,  
− wymaganego stanu powierzchni po czyszczeniu,  
− skali wykonywanej operacji, 
− możliwości zagospodarowania odpadów. 

Wyróżnia się następujące metody czyszczenia powierzchni: 
− metody mechaniczne (ręczne lub mechaniczne za pomocą narzędzi, obróbka 

strumieniowo-ścierna, czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem); 
− metody termiczne (z wykorzystaniem płomienia lub nagrzanej pary); 
− metody chemiczne i elektrochemiczne (odtłuszczanie, trawienie, polerowanie 

chemiczne). 
W zależności od zastosowanego narzędzia wyróżnia się następujące metody 

mechanicznego czyszczenia metalowego podłoża: ręczne (skrobanie, młotkowanie, 
szczotkowanie, szlifowanie) lub mechaniczne (obróbka strumieniowo-ścierna: pneumatyczna, 
wirnikowa). 

Ręczne czyszczenie (również z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych) pozwala tylko 
na zgrubne oczyszczeniu. Podczas tej obróbki usuwane są produkty korozji, zgorzelina, stare 
powłoki polimerowe.  
 
Sposoby naprawy zużytych części maszyn, aparatów i urządzeń 

Najczęściej części maszyn o zużyciu naturalnym naprawia się przez: 
− przez zastosowanie obróbki na wymiary naprawcze, 
− przez zastosowanie elementów dodatkowych - tulei, nakładki, listwy, wieńca itp., 
− przez regenerację części. 

Regeneracja ma na celu przywrócenie częściom zużytym w sposób naturalny 
pierwotnych kształtów, wymiarów, stanu powierzchni i odpowiednich właściwości materiału. 

Metodę regeneracji dobiera się w zależności od rodzaju części, wielkości zużycia, 
wymaganej twardości powierzchni oraz od warunków pracy części w maszynie. 

Najbardziej rozpowszechnionymi metodami regeneracji są: 
− metody spawalnicze, w których wykorzystuje się spawanie gazowe i elektryczne oraz 

napawanie, 
− metalizacja natryskowa, 
− metody galwaniczne i chemiczne nakładanie powłok metalicznych (żelazowanie, 

chromowanie, niklowanie), 
− obróbka plastyczna (kucie, tłoczenie), 
− nakładanie powłok z tworzyw sztucznych (fluidyzacja, natryskiwanie, napylanie), 
− klejenie. 

Części zużyte awaryjnie naprawia się stosując różne metody technologiczne, jak 
prostowanie, spawanie, klejenie. 
 
Dokumentacja napraw 

Po skończonej naprawie wykonuje się Kartę Naprawy Urządzenia z adnotacją, kto je 
naprawił, kiedy i jakie części zostały użyte do naprawy.  
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Rys. 28. Przykładowa karta naprawy urządzenia 

 
Ekologiczne i techniczne bezpieczeństwo eksploatacji 

Zakłady chemiczne zwykle są uważane za szczególnie szkodliwe dla środowiska 
i dlatego podlegają obowiązkowi wykonania oceny ich oddziaływania na środowisko. 
W stosunku do instalacji chemicznych ze względu na skalę zdarzenia można wyróżnić: 
Lokalne zdarzenia wypadkowe: efekt fizyczny zagrożenia nie przekracza obszaru danego 
urządzenia (instalacji), np. pożar pompy, nagły wypływ gazu toksycznego. Poważne 
zdarzenie wypadkowe: średni zakres oddziaływania nie przekraczający granic zakładu np. 
mały pożar lub wybuch. Katastrofalne zdarzenie wypadkowe: duży, poza obszar zakładu, 
zakres strefy efektu fizycznego, np. duży wypływ gazu toksycznego, poważna eksplozja. 

Fizycznym efektem zagrożeń są pożary, wybuchy, emisje substancji toksycznych, 
promieniowanie radioaktywne. Warunki powstawania zagrożeń są zwykle złożone 
i wymagają indywidualnej oceny, można jednak zaproponować ogólny mechanizm 
powstawania zagrożeń znajdujący się na rys. 29. 
 

 
 
Rys. 29. Mechanizm powstawania zagrożeń w czasie eksploatacji maszyn, aparatów i urządzeń przemysłu 

chemicznego 
 

Największe zagrożenia dla środowiska naturalnego występujące podczas eksploatacji 
maszyn, aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego wiążą się z charakterystyką materiałów 
niebezpiecznych które występują w procesie technologicznym. W zależności od substancji są 
to właściwości palne, utleniające lub redukujące i toksyczne. Składają się na nie: 
− zagrożenie pożarowe (związane z promieniowaniem cieplnym), 
− zagrożenie skażeniem powietrza produktami spalania związków chemicznych, 
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− zagrożenie skażenia wód powierzchniowych lub podziemnych w wyniku 
niekontrolowanego przedostania się do tych wód związków chemicznych, 

− zagrożenie skażeniem powietrza w wyniku awaryjnej emisji związków chemicznych, 
− zagrożenie wybuchem w pomieszczeniach produkcyjnych, w których stosowany jest gaz 

ziemny (zawierający metan). 
 

 
 
Rys. 30. Potencjalne zagrożenia skażenia wód powierzchniowych w czasie eksploatacji maszyn, aparatów 

i urządzeń przemysłu chemicznego [25] 
 
Gospodarka smarami – odpady niebezpieczne 

Odpady przemysłowe powstają w dużej masie i stanowią duże zagrożenie dla środowiska 
i zdrowia ludzkiego ze względu na toksyczność, palność, wybuchowość, rakotwórczość. 

Ogólne zasady gospodarki odpadami określa Ustawa o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 
628). Zasady postępowania z odpadami: 
− należy ograniczać ilości powstających odpadów poprzez zastosowanie takich sposobów 

produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu 
odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także 
ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia 
ludzi, 

− należy poddawać odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów w miejscu ich wytworzenia,  
− należy przekazywać w celu zagospodarowania do najbliższego możliwego miejsca 

z uwzględnieniem najlepszej dostępnej technologii, 
− należy przekazywać do unieszkodliwienia bądź składowania (tylko odpady z których 

wysegregowano partie nadające się do odzysku). 
Ustawa kładzie nacisk na ekonomiczne uzasadnienie wszelkich działań związanych 

z gospodarką odpadami. Jednocześnie określa szczególne zasady postępowania dla niektórych 
rodzajów odpadów takich jak np: oleje odpadowe i akumulatory ołowiowe. Nakazuje 
selektywne gromadzenie odpadów dopuszczając mieszanie różnych odpadów o ile w wyniku 
takiego działania nie nastąpi pogorszenie warunków do przeprowadzenia procesów odzysku 
lub zwiększenie zagrożenia dla ludzi i środowiska.  
Decyzje o rodzaju selektywnej zbiórki odpadów, posiadacz odpadów powinien podjąć na 
podstawie uzgodnień z odbiorca odpadów w celu ustalenia kryteriów jakie decydują 
o skierowaniu poszczególnych rodzajów odpadów do procesów odzysku. Grupy odpadów 
które ze względu na uwarunkowania prawne musza być gromadzone oddzielnie od innych 
odpadów: oleje odpadowe, akumulatory i baterie, opony, świetlówki, złom metali, 
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rozpuszczalniki. Ponadto istnieje zakaz mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami 
innymi niż niebezpieczne. 

W celu standaryzacji prawa dotyczącego gospodarki odpadami w Unii Europejskiej 
stworzono Europejski Katalog Odpadów. 

W Polsce aktem prawnym wprowadzającym wytyczne UE jest Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 
1206). 

Każdy odbiór przepracowanego smaru, powinien być potwierdzony dokumentem 
zwanym Kartą Przekazania Odpadu. 

 

 
 

Rys. 31. Przykładowa karta przekazania odpadu 
 
Powierzanie usuwania odpadów firmie nie posiadającej zezwolenia lub usuwanie ich 

samodzielnie np. poprzez palenie w piecu, zakopywanie, wylewanie do kanalizacji, jest 
niedozwolone. W tym przypadku organ wydający zezwolenie na wytwarzanie odpadów, cofa 
je bez odszkodowania – co oznacza w praktyce np. zamkniecie zakładu. 
 
Dozór techniczny 

Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne począwszy od fazy 
projektowania i wytwarzania, oraz w czasie eksploatacji. Szczegółowy wykaz rodzajów 
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu określony jest 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021 z późn, zm.). 
Wszystkie urządzenia objęte dozorem technicznym mogą być eksploatowane tylko 
i wyłącznie na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, która jest wydawana przez 
organ właściwej jednostki dozoru technicznego.  

Na eksploatującym urządzenie ciąży obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwej 
jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub 
nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją.  

Jednostka dozoru technicznego może wydać decyzję o wstrzymaniu eksploatacji 
urządzenia w przypadkach, gdy: eksploatujący nie przestrzega przepisów o dozorze 
technicznym lub nastąpi stwierdzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia 
i środowiska. 
Dokumentacja „Techniczno-Ruchowa” 

Dla urządzeń przemysłu chemicznego DTR jest z reguły bardzo obszerna i zawiera: dane 
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ewidencyjne, spis rysunków opis techniczny z określeniem wielkości charakterystycznych 
wraz z wykazem wyposażenia normalnego i specjalnego, opis sposobu transportowania 
ilustrowany rysunkami wykazującymi miejsca złożenia lin podczas transportu np. suwnicą, 
opis ustawienia i fundamentowania na stanowisku pracy wraz z rys. fundamentu opis 
przyłączenia do sieci elektrycznej oraz jej uziemienia lub zerowania, opis sposobu 
czyszczenia przed uruchomieniem, instrukcję smarowania, opis przeznaczenia 
poszczególnych dźwigni, korb, pokręteł, wyłączników itp. opis sposobu uruchomienia, 
szczegółowy opis eksploatacji, schemat elektryczny ideowy i montażowy wraz z opisem, 
schemat kinematyczny , opis poszczególnych zespołów i mechanizmów wraz z rysunkami 
zestawionymi poszczególnych zespołów, opis wyposażenia normalnego i specjalnego wraz 
uwagami dotyczącymi jego użytkowania, opis regulacji i usuwania usterek w poszczególnych 
zespołach i mechanizmach, określenie cyklu naprawczego oraz uwagi dotyczące konserwacji, 
przeglądów, remontu bieżącego, remontu średniego i remontu głównego oraz odbioru 
technicznego po remontach, katalog części zamiennych, karty pomiarów dokładności. 
W przedsiębiorstwie, które zakupiło urządzenie lub maszynę, dokumentację DTR otrzymuje 
dział głównego mechanika. Jeżeli nie zawiera ona oddzielnie wykonanych instrukcji 
smarowania i obsługi, to dział głównego mechanika powinien opracować takie instrukcje na 
podstawie DTR i umieścić je na stanowisku pracy. Dział głównego mechanika opracowuje na 
podstawie DTR kartę maszynową, która zawiera: dane ewidencyjne, czyli nazwę maszyny, 
typ, nr fabryczny, nr inwentarzowy, rok budowy, rok ustawienia i 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. 
 
4.6.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do ćwiczeń. 
1. Co to jest  przegląd techniczny? 
2. Jaka jest zależność między zużyciem a smarowaniem? 
3. Jakie zabiegi konserwacyjne należy przeprowadzić w czasie eksploatacji maszyn i przed 

okresem dłuższego przechowywania? 
4. Jakie zagrożenie dla środowiska naturalnego powstaje w czasie eksploatacji maszyn, 

aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego? 
5. Co to jest dozór techniczny? 
6. Co to jest dokumentacja „Techniczno-Ruchowa”? 
 
4.6.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Dokonaj analizy wymagań dozoru technicznego na podstawie dokumentacji technicznej 
i technologicznej maszyny/urządzenia. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem maszynę/urządzenie, dla którego będzie wykonane ćwiczenie, 
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5) zapoznać się z wymaganiami dozoru technicznego dla maszyny/urządzenia, 
6) przygotować tabelę według poniższego wzoru: 
 

Maszyna/urządzenie Wymagania dozoru technicznego 

  
 
7) wykonać ćwiczenie, 
8) dokonać analizy ćwiczenia, 
9) zaprezentować pracę. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021 z późn, zm.), 
− instrukcje obsługi, konserwacji maszyny/urządzenia, 
− Poradnik dla ucznia, literatura, 
− zeszyt lub arkusz papieru, długopis, linijka, ołówek. 
 
Ćwiczenie 2 

Określ zakres działalności służb technicznych i remontowych. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem maszynę/urządzenie dla którego będzie wykonane ćwiczenie, 
5) przygotować tabelę według poniższego wzoru: 
 

Maszyna/urządzenie  
A Zakres prac służb 

technicznych B.. 
A Zakres prac służb 

remontowych B.. 
 
6) wykonać ćwiczenie, 
7) dokonać analizy ćwiczenia, 
8) zaprezentować pracę. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− instrukcje obsługi, konserwacji maszyny/urządzenia, 
− Poradnik dla ucznia, literatura, zeszyt lub arkusz papieru, długopis, linijka. 
 
Ćwiczenie 3 

Dokonaj analizy procesu technologicznego napraw na podstawie dokumentacji 
technicznej i technologicznej. 
 
 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 

48 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem dokumentację techniczną i technologiczną dla której będzie 

wykonane ćwiczenie, 
5) wymień kolejne operacje wykonywane przez obsługę zgodnie z procesem 

technologicznym naprawy maszyny/urządzenia, 
6) przygotować tabelę według poniższego wzoru: 
 

Lp. 

Dokumentacja 
techniczna i 

technologiczna dla  
maszyny/urządzenia  

Proces technologiczny 
naprawy 

Operacje wykonywane przez 
obsługę 

1   1.  2   
 
7) dokonać analizy ćwiczenia, 
8) zaprezentować pracę. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− dokumentacja techniczna i technologiczna maszyny/urządzenia, 
− zeszyt lub arkusz papieru, długopis, linijka, ołówek, 
− Poradnik dla ucznia, literatura. 
 
4.6.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wyjaśnić co to jest przegląd techniczny?   
2) podać zależność między zużyciem a smarowaniem?   
3) wymienić zabiegi konserwacyjne jakie należy przeprowadzić 

w czasie eksploatacji maszyn i przed okresem dłuższego 
przechowywania?   

4) wymienić zagrożenie dla środowiska naturalnego jakie powstają 
w czasie eksploatacji maszyn, aparatów i urządzeń przemysłu 
chemicznego?   

5) wyjaśnić co to jest dozór techniczny?   
6) wyjaśnić co to jest „Dokumentacja Techniczno-Ruchowa”?   



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 

49 

4.7. Transport ciał stałych i gazów. Urządzenia do transportu ciał 
stałych 

 
4.7.1. Materiał nauczania 
 

W przemyśle chemicznym transport substancji łączy się ściśle z procesem 
technologicznym, obejmując czynności związane z przenoszeniem surowców, półproduktów 
i wyrobów gotowych. Dostawy z zewnątrz (z innych zakładów i oddalonych źródeł 
zaopatrzenia) materiałów niezbędnych do przebiegu produkcji i wywóz produktów są 
realizowane przez transport zewnętrzny. Środkami transportu zewnętrznego są samochody, 
pociągi, statki itp. Ruch i przenoszenie wszelkich materiałów w obrębie zakładu (fabryki) 
nosi natomiast nazwę transportu wewnętrznego. Stosowanymi środkami tego transportu są 
dźwignice do przenoszenia ciał stałych ruchem przerywanym i przenośniki – do przenoszenia 
ciał stałych ruchem ciągłym. Sposób transportu zależy od rozmiaru ziaren i postaci 
opakowania, rodzaju pojemnika, rodzaju i rozmiaru pomieszczeń magazynowych, odległości 
i wysokości pomiędzy magazynem a miejscem przebiegu procesu oraz jego specyficznych 
wymagań. Ze względu na sposób przenoszenia materiału wyróżnia się przenośniki cięgnowe, 
bezcięgnowe i z czynnikiem pośredniczącym – pneumatyczne i hydrauliczne. 

Do przenoszenia materiałów na stosunkowo krótkie odległości – co jest określane jako 
podawanie, zasilanie lub dozowanie – są stosowane przenośniki małych wymiarów 
i urządzenia specjalnej konstrukcji, zwane podajnikami i dozownikami. 

Dźwignice są to urządzenia pracujące okresowo, służące do podnoszenia lub 
przenoszenia ciał stałych. Zalicza się do nich cięgniki (wciągniki, wciągarki, wyciągi), wózki, 
suwnice, żurawie i in.  

 
 

Rys. 32. Dźwignica [25] 
 

Cięgniki stanowią dźwignice proste, którymi za pomocą odpowiedniego uchwytu (haka, 
chwytaka) przymocowanego do cięgna (liny, łańcucha) można przesuwać lub podnosić 
ładunek.  

 
 

Rys. 33. Ciągnik [25] 
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Wózki (spalinowe, elektryczne) są stosowane do przenoszenia różnego rodzaju ładunków 
w płaszczyźnie poziomej lub nieznacznie pochylonej. Są one jednym i najbardziej 
rozpowszechnionych środków transportu wewnętrznego w okresowym ruchu materiałów na 
małe odległości - w halach produkcyjnych i magazynowych i in. Suwnice są dźwignicami 
złożonymi, dającymi możliwość transportu w przestrzeni określonej przez wysokość 
podnoszenia chwytaka, drogę jazdy wózka i mostu suwnicy.  

 
Rys. 34. Wózek spalinowy [25] 

 
Suwnice są używane do obsługi hal fabrycznych, magazynów, placów składowych, 

wyładunku i załadunku innych urządzeń transportowych, jak np. wagonów, samochodów, 
statków i in.  

 
 

Rys. 35. Suwnica [25] 
 

Żurawie przenoszą ładunek wzdłuż łuku kołowego i mogą obsługiwać przestrzeń objętą 
walcem, którego wysokość jest wysokością podnoszenia, promień podstawy natomiast – 
wysięgiem. Zastosowanie ich jest podobne jak suwnic. 
 

 
 

Rys. 36. Żuraw [25] 
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Przenośniki 
Transport ciał stałych przenośnikami cięgnowymi odbywa się za pośrednictwem cięgna, 

które stanowi taśma, łańcuch lub lina. Materiał może być przenoszony bezpośrednio na 
cięgnie lub za pomocą elementu nośnego przymocowanego do cięgna. Wyróżnia się 
następujące przenośniki cięgnowe: taśmowe, członowe, zgarniakowe, kubełkowe. 
 

 
 

Rys. 37. Przenośnik taśmowy [25] 
 
Magazynowanie i transport gazów 

Specjalną grupę zbiorników o stałej objętości stanowią pojemniki, służące do 
magazynowania i transportu gazów. Pojemniki mają zwykle kształt cylindryczny i objętość 
od kilku do kilkuset decymetrów sześciennych. Jednymi z najbardziej rozpowszechnionych 
pojemników są tzw. butle gazowe, a wśród nich butle o pojemności 40 dm3. W tego rodzaju 
pojemnikach ciśnienie nie przekracza zwykle 15 MPa. Gazy znajdują się w nich w stanie 
sprężonym, np. powietrze, tlen, azot, wodór, gazy szlachetne lub w stanie skroplonym – 
moniak, dwutlenek węgla, chlor albo rozpuszczone w rozpuszczalnikach – amoniak 
w wodzie, dwutlenek węgla w wodzie, acetylen w acetonie. 

Istnieją specjalne instrukcje eksploatacji i przechowywania butli gazowych. Specjalnym 
przepisom podlega również transport i magazynowanie substancji stwarzających zagrożenie 
dla środowiska. Podlegają im substancje wybuchowe lub wytwarzające mieszaniny 
wybuchowe, gazy pod zwiększonym ciśnieniem, substancje palne, żrące, cuchnące, trujące 
itp. Według odpowiednich kryteriów są ustalane zarówno klasy niebezpieczeństwa, jakie te 
substancje stwarzają, jak i środki, jakie muszą być przedsięwzięte dla zachowania 
bezpieczeństwa. 
A. B. 

 

 

Rys. 38. A. Butla gazowa, B: zawór redukcyjny [25] 
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Dla ułatwienia rozpoznawania oraz ochrony przed korozją butle, w zależności od rodzaju 
gazu, są malowane różnego rodzaju farbami i barwnymi paskami.(normy). Butle są również 
zaopatrzone w napisy informujące o rodzaju magazynowanego gazu i dopuszczalnym 
ciśnieniu. Butle podlegają legalizacji i w określonych odstępach czasu są poddawane próbie 
wytrzymałościowej, co również jest uwidocznione na butli. 
 
4.7.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do ćwiczeń. 
1. Jakie znasz środki transportu zewnętrznego? 
2. Jakie znasz środki transportu wewnętrznego? 
3. Jakie znasz urządzenia służące do podnoszenia lub przenoszenia ciał stałych? 
4. Jakie znasz urządzenia służące do wyładunku i załadunku innych urządzeń 

transportowych? 
5. Jakie znasz metody magazynowania i transportu gazów? 
 
4.7.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 

Wykonaj pobranie gazu z butli z zastosowaniem zaworu redukcyjnego. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem zakres prac dla których będzie wykonane ćwiczenie, 
5) sprawdzić dokładnie stan reduktora, a szczególnie łącznika wlotowego, nakrętki 

łącznikowej oraz zaworu bezpieczeństwa, 
6) sprawdzić stan zaworu na butli i następnie, stojąc z boku króćca wylotowego, 

przedmuchać zawór przez jednorazowe jego otwarcie, 
7) w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia zaworu lub reduktora należy te miejsca 

oczyścić. Miejsca tłuste przeczyścić bezwzględnie czterochlorkiem węgla. Jeśli 
stwierdzasz uszkodzenie uszczelek, bezwzględnie musisz wymienić je na nowe, 

8) przyłączyć reduktor do zaworu butlowego przy ustawieniu śruby regulacyjnej, 
9) po podłączeniu reduktora do zaworu butlowego otworzyć powoli zawór na butli i przy 

całkowicie odkręconej śrubie nastawczej sprawdzić, przez smarowanie wodą mydlaną, 
szczelność zaworu butlowego oraz jego połączenia z reduktorem, 

10) następnie zwolnić śrubę regulacyjną i przez krótkie otwarcie zaworu odcinającego np. na 
palniku, spuścić gaz z reduktora, 

11) po w/w procesach możesz rozpocząć pracę. 
W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieszczelności, należy zaprzestać eksploatacji 

reduktora i zgłosić problem nauczycielowi. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− butla gazowa i zawór redukcyjny, 
− instrukcja do wykonania ćwiczenia, 
− Poradnik dla ucznia,  
− literatura. 
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4.7.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wymienić środki transportu wewnętrznego?   
2) wymienić środki transportu zewnętrznego?   
3) wymienić urządzenia służące do podnoszenia lub przenoszenia ciał 

stałych?   
4) wymienić urządzenia służące do wyładunku i załadunku innych 

urządzeń transportowych?   
5) podać metody magazynowania i transportu gazów?   
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4.8. Transport płynów. Rurociągi: sposoby połączeń, elementy 
rurociągów, oznakowanie rurociągów. Obsługa i konserwacja 
pomp 

 
4.8.1. Materiał nauczania 
 

Zależnie od ciśnienia, średnicy i rodzaju cieczy lub gazu, które płyną przewodami, 
stosuje się rury żeliwne, stalowe, (walcowane, ciągnione, spawane, zgrzewane), staliwne, rury 
z innych metali (np. miedzi, aluminium), rury betonowe, żelazobetonowe, kamionkowe, 
porcelanowe, rury z tworzyw sztucznych itp. 

 
 

Rys. 39. Połączenia rurowe nierozłączne: a), b) połączenia spawane, c) połączenie lutowane, d) połączenie 
 nitowane, e) połączenie roztłaczane, uszczelnione nitowaniem [13, s. 455] 

 
W budowie maszyn największe zastosowanie mają rury stalowe (instalacje parowe, 

wodne, gazowe); stosowane są również rury miedziane (przewody smarownicze, chłodnicze), 
mosiężne (rury do skroplin). Wzrasta zastosowanie rur z tworzyw sztucznych. 

Oprócz  przewodów rurowych sztywnych stosowane są węże (przewody podatne) 
metalowe, gumowe, z tworzyw sztucznych lub parciane (tkane z przędzy lnianej lub 
konopnej). 

Połączenia rurowe mogą być nierozłączne lub rozłączane. Do połączeń nierozłącznych 
należą połączenia spawane, lutowane, roztłaczane i nitowe, a do rozłącznych - połączenia 
gwintowe, kielichowe i kołnierzowe, które uzyskuje się przez skręcanie siatami kołnierzy, 
połączonych z rurami sztywno lub luźno. 
A. B. C. 

 
 

 
Rys. 40.   Połączenia rur: A, B – gwintowane: a), za pomocą złączki 1 z przeciwnakrętką 2, b) za pomocą 

dwuzłączki składającej się z trzech nakrętek: 1, 2, 3, C – kielichowe: 1 – rura, 2- kielich, 3 – beton 
wlewany do kielicha po ubiciu szczeliwa, 4 – szczeliwo [13, s. 466] 

 
Oznakowanie rurociągów 

Czytelne oznakowanie rurociągów jest niezbędne dla bezpieczeństwa pracy i obsługi 
instalacji. Zarówno polskie jak i europejskie normy wymagają, aby rurociągi były znakowane 
kolorem identyfikującym rodzaj przenoszonego czynnika oraz strzałką kierunkową 
określającą kierunek przepływu medium. Ważne jest, aby element kolorystyczny, jak 
i strzałka kierunkowa widoczne były z każdej strony rurociągu. Jako dodatkowe oznakowanie 
rurociągów zalecane jest stosowanie opisu medium i jego parametrów. Znaczącym 
ułatwieniem dla obsługi jest identyfikacja rurociągu za pomocą numeru lub kodu 
alfanumerycznego. Oznakowania powinny być zamontowane z częstotliwością umożliwiającą 
ich szybkie odnalezienie, w miejscach budzących wątpliwości, np. na rozgałęzieniach, przed 
i za pompą, a także w miejscach, w których mogą usprawnić obsługę instalacji. 
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Ostrzeżenie przed niskimi 
temperaturami 

Ostrzeżenie przed substancjami 
promieniotwórczymi 

Ostrzeżenie przed substancjami 
toksycznymi 

   
Ostrzeżenie przed substancjami 

wybuchowymi 
Ostrzeżenie przed substancjami 

łatwopalnymi 
Ostrzeżenie przed substancjami 

żrącymi 

  

 

 

Ostrzeżenie przed wysokim ciśnieniem Ostrzeżenie przed wysoką temperaturą Tabliczki orientacyjne dla wodociągów 
i gazociągów 

 
Rys. 41. Oznakowanie rurociągów [25] 

 
Pompy - obsługa i konserwacja 

Pompy są podstawowym urządzeniem każdej instalacji wodociągowej. Zadaniem pomp 
jest przetłaczanie cieczy z przestrzeni o ciśnieniu niższym do przestrzeni o ciśnieniu 
wyższym. W instalacjach wodociągowych stosuje się pompy wirowe oraz pompy wyporowe 
(tłokowe, skrzydełkowe). 

Pompy wirowe łączy się bezpośrednio z wałem silnika. Ich zaletą jest stosunkowo mała 
masa, prosta budowa i równomierne ciśnienie po stronie tłocznej. Podstawowymi zespołami 
pompy wirowej, przedstawionej są wirnik z obwodowe zamocowanymi łopatkami, przewód 
ssawny i przewód tłoczny. Podczas pracy pompy cząsteczki cieczy, ześlizgując się z łopatek 
obracającego się wirnika, są wtłaczane pod wpływem siły odśrodkowej do przewodu 
tłocznego. W wyniku tego w wirniku powstaje podciśnienie zasysające ciecz do pompy 
poprzez przewód ssawny. Końcówka przewodu jest zanurzona w studni.  

Pompa wirowa może mieć jeden wirnik (jednostopniowa) lub kilka wirników 
(wielostopniowa) połączonych ze sobą szeregowo. Pompy wielostopniowe umożliwiają 
uzyskiwanie ciśnienia przekraczającego 0,6 MPa. 
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A. B. 

  
Rys. 42. Pompa wirowa jednostopniowa: A – schemat pompy: a) widok, b) schemat pompy wielostopniowej,  

1 – przewód ssawny, 2 – wirnik, 3 – przewód tłoczny, 4 - kierownica, B – zdjęcie pompy [2, s. 170] 
 
W studniach kopanych i w otwartych zbiornikach są stosowane pompy pływające, 

utrzymujące się na powierzchni wody. Jednostopniowy wirnik pompy jest napędzany 
silnikiem elektrycznym. W głębokich studniach wierconych stosuje się pompy głębinowe 
wielostopniowe o pionowej osi obrotu, napędzane również silnikiem elektrycznym 
opuszczanym do studni wraz z pompą. 

 
A. B. C. 

 

 

 

 

Rys. 43. Pompa pływająca i tłokowa: A – schemat pompy pływającej: 1 - wirnik, 2 – silnik elektryczny,  
3 – przewód tłoczny, 4 – przewód tłoczny, 5 - linka, B – zdjęcie pompy pływającej, C – schemat pompy 
tłokowej: a) wyporowa, b) jednostronnego działania, c) dwustronnego działania, 1 – przewód ssawny,  
2 – zawór ssawny, 3 – tłok, 4 – zawór tłoczny, 5 – tłoczysko, 6 – przewód tłoczny [2, s. 170] 

 
Pompy tłokowe są napędzane najczęściej ręcznie. Budowę i zasadę działania pomp 

tłokowych przedstawiono na rys. 43. Podczas pompowania ruch tłoka do góry wytwarza 
podciśnienie powodujące otwarcie zaworu ssawnego i zassanie wody do cylindra. Po 
zatrzymaniu się tłoka, wartość podciśnienia maleje i zawór ssawny opada odcinając odpływ 
wody. Podczas ruchu tłoka ku dołowi woda, unosząc zawór tłoczny, dostaje się do przestrzeni 
cylindra nad tłokiem. W trakcie ponownego ruchu ssania, woda znad tłoka jest wypychana do 
przewodu odpływowego, a pod tłok zostaje zassana nowa porcja wody. Tak pracuje pompa 
tłokowa wyporowa. 
 
Obsługa i konserwacja pomp 

Obsługa każdego typu pompy wymaga ścisłego przestrzegania załączonych instrukcji 
obsługi. W instrukcjach obsługi zawarte są istotne informacje dotyczące bezpiecznego 
instalowania i użytkowania pomp. Przed podjęciem czynności związanych 
z zainstalowaniem, uruchomieniem i użytkowaniem należy dokładnie przeczytać instrukcję 
obsługi. Instrukcje należy zachować do przyszłego użytku w miejscu dostępnym przez 
obsługę. 
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W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas montażu, obsługi i eksploatacji należy: 
− stosować urządzenie zgodnie z przeznaczeniem, 
− nie stosować pomp w otoczeniu zagrożonym wybuchem gazu, 
− podczas wykonywania prac przy komorach i zbiornikach nigdy nie pracować 

w pojedynkę, 
− wykluczyć zagrożenie powodowane prądem elektrycznym, 
− wykonywać prace przy urządzeniu, przy wyłączonym napięciu zasilania, 
− pompę zanurzoną w zbiorniku wydobyć na powierzchnię, 
− sprawdzić bezwzględnie, czy silnik jest odłączony od zasilania przed odłączaniem 

przewodów z puszki silnika, odłączając najpierw przewód fazowy a następnie przewód 
ochronny, 

− odczekać przed demontażem aż temperatura elementów obniży się poniżej 50°C, 
stosować przy wymianie i naprawie wyłącznie oryginalne części zamienne,  

− ponownie zamontować lub załączyć wszelkie urządzenia ochronne i zabezpieczające po 
zakończeniu prac, 

− stosować odzież i obuwie ochronne, 
− przed rozpoczęciem naprawy lub obsługi pompy należy ją i jej części zdezynfekować 

i spłukać wodą. 
 
   Tabela 2. Przegląd zakłóceń pracy pompy 

 
 
4.8.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do ćwiczeń. 
1. Jakie znasz urządzenia do transportu cieczy? 
2. Jakie znasz rodzaje połączeń rurociągów? 
3. Jakie zastosowanie ma pompa? Jakie znasz rodzaje pomp? 
4. Jakie znasz zasady bezpieczeństwa podczas montażu, obsługi i eksploatacji pomp? 
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4.8.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj połączenie rurowe oraz próbę szczelności połączenia. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem zakres prac dla których będzie wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać wymaganego połączenia rur zgodnie z zaleceniami nauczyciela, 
6) wykonać próbę szczelności rur zgodnie z zaleceniami nauczyciela, 
7) dokonać analizy ćwiczenia, 
8) zaprezentować pracę. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− elementy hydrauliki, 
− zestawy i przyrządy ćwiczeniowe, 
− instrukcja do wykonania ćwiczenia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj prace obsługowo-naprawcze pompy wodnej.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zgromadzić materiały i narzędzia potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 

i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) ustalić z nauczycielem zakres prac obsługowo-naprawczych dla których będzie 

wykonane ćwiczenie, 
5) wypełnić kartę naprawy urządzenia, 
6) dokonać analizy ćwiczenia, 
7) zaprezentować pracę. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− pompa wodna, 
− środki i narzędzia do oczyszczania i konserwacji, 
− instrukcja obsługi i konserwacji pompy, 
− Poradnik dla ucznia,  
− zeszyt lub arkusz papieru, długopis, linijka, ołówek. 
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4.8.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wymienić urządzenia do transportu cieczy?   
2) wymienić rodzaje połączeń rurociągów?   
3) wyjaśnić jakie zastosowanie ma pompa i wymienić rodzaje pomp?   
4) podać zasady bezpieczeństwa podczas montażu, obsługi 

i eksploatacji pomp?   
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję zanim rozpoczniesz rozwiązywać zadania. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Odpowiedzi udzielaj tylko na załączonej karcie odpowiedzi. 
5. Test składa się z 20 zadań wielokrotnego wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. 
6. Wybraną odpowiedź zaznacz na karcie odpowiedzi znakiem X. 
7. Jeśli uznasz, że pomyliłeś się i wybrałeś nieprawidłową odpowiedź, to otocz wybór 

kółkiem, a następnie prawidłową odpowiedź zaznacz znakiem X. 
8. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz mógł sprawdzić poziom swojej wiedzy 

i umiejętności. 
9. Jeśli jakieś zadanie sprawi Ci trudność, rozwiąż inne i ponownie spróbuj rozwiązać 

poprzednie. 
10. Odpowiedzi udzielaj tylko na załączonej karcie odpowiedzi. 
11. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 45 minut. 

Powodzenia! 
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Aparaty są to urządzenia 

a) stanowiące układy dynamiczne o ściśle określonym działaniu, stosowane do 
następujących celów: przetworzenia energii, zmiany cech użytkowych materiałów, 
zmiany położenia materiałów, dostarczenia informacji. 

b) dostarczające informacji charakteryzujących parametry przebiegającego procesu 
w maszynie lub aparacie. 

c) które służą do przechowywania i transportu materiałów płynnych i stałych sypkich. 
d) w których przebiegają procesy fizyczne, fizykochemiczne lub chemiczne, mające na 

celu zmianę własności substancji biorących udział w tym procesie.  
 
2. Na zdjęciu znajduje się rozdrabniacz 

bijakowy należący do grupy maszyn 
a) transportowych. 
b) technologicznych. 
c) energetycznych. 
d) informacyjnych. 

 
 

 
3. Na rysunku obok znajduje się 

a) łożysko. 
b) sprzęgło. 
c) przekładnia. 
d) wał. 

  
 
4. Śruby są elementami połączeń 

a) wpustowych. 
b) gwintowych. 
c) wciskowych. 
d) spawanych. 
 

5. Na rysunku obok znajduje się połączenie 
a) klinowe. 
b) wpustowe. 
c) sworzniowe. 
d) połączenie klinem poprzecznym.  
 

6. Rozdzielacze to zawory należące do 
a) zaworów sterujących ciśnieniem. 
b) zaworów sterujących natężaniem lub kierunkiem przepływu. 
c) zaworów dławiących. 
d) zaworów redukcyjnych. 
 

7. W napędzie pneumatycznym czynnikiem roboczym powodującym przetworzenie energii 
jest 
a) olej. 
b) ciecz. 
c) ciało stałe. 
d) sprężone powietrze. 
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8. W napędzie hydraulicznym czynnikiem roboczym powodującym przetworzenie energii 
jest 
a) olej. 
b) ciało stałe. 
c) sprężone powietrze. 
d) ciało stałe. 

 
9. W zespołach, w których przepływa czynnik hydrauliczny w postaci płynów występuje 

zużycie 
a) chemiczne. 
b) erozyjne. 
c) elektryczne. 
d) zmęczeniowe. 

 
10. Na rysunku obok znajduje się przykład korozji 

a) punktowej. 
b) podpowierzchniowa. 
c) wżerowej. 
d) szczelinowej.  

 
11. Korozja chemiczna metali następuje w wyniku działania 

a) wody. 
b) suchych gazów lub cieczy nie przewodzących prądu elektrycznego. 
c) wylanych chemikaliów na powierzchnię metalu. 
d) próżni. 
 

12. Wysoka temperatura i ciśnienie wpływa na korozję 
a) nieznacznie. 
b) zwiększa ją. 
c) zmniejsza ją. 
d) ma wpływ tylko w agresywnym środowisku chemicznym. 
 

13. Inhibitory korozji to 
a) substancje chemiczne powodujące korozję. 
b) środki chemiczne hamujące przebieg procesów niszczenia materiałów instalacji. 
c) symbole oznaczające typ korozji. 
d) substancje rozpuszczające rdzę . 
 

14. Do przenoszenia różnego rodzaju ładunków w płaszczyźnie poziomej lub nieznacznie 
pochylonej stosuje się 
a) suwnice. 
b) żurawie. 
c) wózki spalinowe lub elektryczne. 
d) ciągniki. 
 

15. Na rysunku symbol oznaczający ostrzeżenie przed substancjami 
a) promieniotwórczymi. 
b) żrącymi. 
c) toksycznymi. 
d) łatwopalnymi.  
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16. Połączenia wciskowe można podzielić na 
a) wtłaczane i skurczowe. 
b) gwintowe i rozłączne. 
c) nitowe i zgrzewne. 
d) klinowe i sworzniowe 

 
17. Łożyska ślizgowe to takie, w których 

a) powierzchnia czopa wału lub osi kręci się po powierzchni obejmującej go, zwanej 
panwią. 

b) powierzchnia czopa wału lub osi ślizga się po powierzchni obejmującej go, zwanej 
panwią. 

c) powierzchnia czopa wału lub osi nie ślizga się po powierzchni obejmującej go, 
zwanej panwią. 

d) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna. 
 
18. Korozja miejscowa, występuje gdy 

a) korodujący metal nie ulega lokalnemu zniszczeniu. 
b) cała powierzchnia pokrywa się równomiernie i szybko warstwą rdzy. 
c) cała powierzchnia pokrywa się równomiernie i dość wolno warstwą rdzy. 
d) korodujący metal ulega lokalnemu zniszczeniu. 

 
19. W celu zwiększenia odporności stali na korozję stosuje się powłoki z 

a) metalu. 
b) ebonitu. 
c) kałczuku. 
d) Metalu, ebonitu, kauczuku. 

 
20. Do połączeń nierozłącznych należą 

a) spawane i kołnierzykowe. 
b) gwintowe. 
c) spawane i lutowane. 
d) kielichowe i kołnierzowe. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko ............................................................................................................................ 
 
Eksploatacja maszyn, aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego  
 
 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
 
 

Nr  
zadania Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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