
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 
 

 
 
 

MINISTERSTWO EDUKACJI 
             NARODOWEJ 

 

 

 

Anna Szukała        
 

 

 

Eksploatacja maszyn, aparatów i urządzeń przemysłu 
chemicznego 311[31].Z2.06      

 
 

 
 
 

Poradnik dla ucznia           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydawca             
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy 
Radom 2006           



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
                                                                       1 

Recenzenci: 
mgr inż. Tomasz Surma 
dr hab. inż. Jan Surygała   
 
 
 
Opracowanie redakcyjne: 
mgr inż. Małgorzata Urbanowicz 
 
 
Konsultacja: 
dr inż. Bożena Zając 
 
 
 

 
 
 
Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 311[31].Z2.06 
„Eksploatacja maszyn, aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego” zawartego                    
w modułowym programie nauczania dla zawodu 311[31]  technik technologii chemicznej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydawca 
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom  2006



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
                                                                       2 

SPIS TREŚCI 
 

1. Wprowadzenie   3
2. Wymagania wstępne 5
3. Cele kształcenia   6
4. Materiał nauczania   7

4.1. Klasyfikacja maszyn i urządzeń. Zasadnicze części maszyn   7
4.1.1. Materiał nauczania   7
4.1.2. Pytania sprawdzające  22
4.1.3. Ćwiczenia 22
4.1.4. Sprawdzian postępów 28

4.2.  Podstawowe zagadnienia dotyczące eksploatacji maszyn  i urządzeń 29
4.2.1. Materiał nauczania 29
4.2.2. Pytania sprawdzające  36
4.2.3. Ćwiczenia 37
4.2.4. Sprawdzian postępów 38

5. Sprawdzian osiągnięć 39
6. Literatura 43

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
                                                                       3 

1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej przygotowania się do 
użytkowania i obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w procesach technologicznych 
przemysłu chemicznego. 
Poradnik zawiera: 

1) wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy koniecznej do 
realizacji tej jednostki; 

2) cele kształcenia; 
3) materiał nauczania, czyli niezbędne informacje prowadzące do osiągnięcia celów 

wyszczególnionych w punkcie 3. Materiał nauczania odejmuje również pytania 
sprawdzające wiedzę niezbędną do wykonania ćwiczeń, ćwiczenia oraz sprawdzian 
postępów, umożliwiający sprawdzenie poziomu wiedzy po wykonaniu ćwiczenia; 

4) sprawdzian osiągnięć, który umożliwi Ci sprawdzenie wiadomości i umiejętności 
uzyskanych po realizacji jednostki modułowej. 

5)   literaturę. 
 
 
 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju 
wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
– korzystać z różnych źródeł informacji, 
– czytać tekst ze zrozumieniem, 
– posługiwać się dokumentacja techniczną, 
– odczytywać rysunki i szkice techniczne. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA     
 

W wyniku procesu kształcenia, powinieneś umieć: 
– sklasyfikować maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle chemicznym, 
– rozróżnić konstrukcje stosowanych połączeń, 
– określić zastosowanie połączeń: osi i wałów, łożysk, sprzęgieł, hamulców, przekładni 

mechanicznych, 
– wyjaśnić budowę i zasadę działania napędów hydraulicznych i pneumatycznych, 
– rozróżnić stosowane uszczelnienia, 
– określić na podstawie dokumentacji technicznej elementy składowe maszyn i urządzeń,  
– podać przyczyny powodujące określony rodzaj zużycia maszyn i ich części, 
– zinterpretować informacje o zmianach stanu urządzeń, 
– dobrać sposoby ochrony urządzeń przed zanieczyszczeniami, 
– scharakteryzować systemy napraw, 
– wyjaśnić pojęcia: bezpieczeństwo techniczne pracowników produkcyjnych, 

bezpieczeństwo ekologiczne eksploatacji, 
– ocenić zagrożenia związane z eksploatacją podstawowych maszyn, aparatów i urządzeń 

przemysłu chemicznego, 
– określić wpływ agresywności środowiska na stan techniczny maszyn, aparatów                 

i urządzeń przemysłu chemicznego, 
– scharakteryzować i rozpoznać różne rodzaje zniszczeń korozyjnych w eksploatowanych 

aparatach i urządzeniach, 
– ocenić stopień skorodowania powierzchni eksploatowanych maszyn, aparatów i urządzeń 

przemysłu chemicznego, 
– określić przyczyny powodujące zużywanie się urządzeń mechanicznych, 
– wyjaśnić zależności miedzy zużyciem a smarowaniem, 
– rozróżnić metody przeciwdziałania zużywaniu się elementów maszyn, 
– określić zakres prac wykonywanych podczas przeglądów technicznych i napraw, 
– określić przyczyny typowych awarii maszyn, aparatów i urządzeń stosowanych                

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

ruchu oraz w czasie planowych i awaryjnych postojów instalacji produkcyjnych,  
– posłużyć się Dokumentacją Techniczno-Ruchową, dokumentacją technologiczną, 

instrukcjami obsługi oraz katalogami handlowymi producentów maszyn i urządzeń.  
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
 
4.1. Klasyfikacja maszyn i urządzeń. Zasadnicze części maszyn 
 
4.1.1. Materiał nauczania 

 
Maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle chemicznym można podzielić na 

następujące grupy: 
– maszyny, 
– aparaty, 
– przyrządy, 
– zbiorniki magazynowe. 

 
Maszyny są to urządzenia stanowiące układy dynamiczne o ściśle określonym działaniu. 

Cechą charakterystyczną każdej maszyny jest ruch jej części wskutek działania sił. 
Maszyny można podzielić na następujące grupy: 

– energetyczne, służące do przetwarzania jednego rodzaju energii w drugi (np. turbina 
parowa, silnik elektryczny), 

– technologiczne, służące do zmiany kształtu, wielkości i innych parametrów fizycznych 
materiałów podlegających działaniu maszyny (np. rozdrabniarka), 

– transportowe, służące do zmiany położenia materiałów (np. pompa, przenośnik), 
– informacyjne, służące do przetwarzania informacji (np. maszyny matematyczne). 

 
Aparaty są to urządzenia, w których przebiegają procesy fizyczne, fizykochemiczne lub 

chemiczne. Mają one na celu zmianę właściwości substancji biorących udział w danym 
procesie. Aparaty w zależności od procesów przebiegających w nich dzieli się na cztery 
grupy: 
– do przenoszenia pędu. Należą do nich aparaty służące do przygotowywania mieszanin 

(tzw. mieszalniki) i aparaty stosowane do rozdzielania układów niejednorodnych 
(np. cyklony, odstojniki, filtry); 

– do wymiany ciepła. Grupa druga obejmuje wymienniki ciepła i aparaty wyparne;  
– do wymiany masy. Grupa ta obejmuje krystalizatory, destylatory, suszarki, ekstraktory, 

adsorbery absorbery; 
– do prowadzenia reakcji chemicznych i elektrochemicznych. W grupie tej znajdują się 

elektrolizery i reaktory. 
 
Przyrządy, to urządzenia, które dostarczają informacji charakteryzujących parametry 

przebiegającego procesu w aparacie lub w maszynie. Przyrządy dzieli się na wskaźniki           
i mierniki. 

Zbiorniki magazynowe są to naczynia o różnym kształcie, odpowiednio wyposażone, 
które służą do przechowywania i transportu materiałów płynnych, stałych i sypkich. 
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W większości maszyn można wyodrębnić trzy zasadnicze grupy części o przeznaczeniu 
ogólnym: 

– połączenia rozłączne i nierozłączne (śruby, nity, kliny, sworznie), 
– łożyskowanie i sprzęgła (wały, osie, łożyska) 
– przekładnie. 

 
Części składowe maszyn i urządzeń mają takie same znormalizowane kształty i wymiary        
i są nazywane częściami normalnymi lub normaliami. 
 
Części i zespoły do przenoszenia ruchu  momentu obrotowego 

 Osie, są to części maszyn, na których obracają się inne elementy, np. koła zębate. Osie 
nie przenoszą momentu obrotowego i nie podlegają działaniu sił skręcających. Narażone są 
głównie na działanie sił zginających. 

Wały są to ruchome części maszyn, na których są osadzone inne elementy wykonujące 
wraz z nimi ruch obrotowy lub wahadłowy. W odróżnieniu do osi, przenoszą one moment 
obrotowy i są  narażone na działanie sil skręcających oraz zginających. W zależności od roli 
jaka spełniają w mechanizmie, wały dzieli się na napędzające i napędzane. Odcinki osi             
i wałów, na których osadzone są łożyska oraz inne ruchome lub nieruchome części 
nazywamy czopami. Kształt czopów może być stożkowy, walcowy lub kulisty. W zależności 
od rodzaju pasowania czopy dzieli się na ruchome i spoczynkowe. Osie i wały wykonuje się 
zazwyczaj  ze stali węglowej. Podstawowe rodzaje czopów przedstawiono na rys.1. 

 
           Rys. 1. Rodzaje czopów a) poprzeczny końcowy prosty, b) poprzeczny końcowy stożkowy, 
                        c) wzdłużny  kołnierzowy, d) kulisty [2] 
 
 
Łożyska są to złożone części maszyn, które podtrzymują osadzone w nich czopy   
obracających się osi lub wałów. Łożyska dzieli się na zasadnicze grupy: 
– łożyska ślizgowe, w których powierzchnie czopa oraz gniazda (panwi) stykają się 

bezpośrednio i ślizgają się po sobie w czasie ruchu (rys. 2 a, b), 
– łożyska toczne, w których powierzchnie robocze czopa i gniazda  stykają się za 

pośrednictwem elementów tocznych, np. kulek lub wałeczków (rys. 2 c, d). 
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Rys. 2. Rodzaje łożysk; a) łożysko ślizgowe niedzielone, b) łożysko ślizgowe dzielone,  
       c) łożysko toczne: 1 – pierścień zewnętrzny, 2 –koszyczek, 3 –kulka, 4 –pierścień wewnętrzny 
       d) rodzaje elementów tocznych [2] 
 

 
W zależności od kierunku przenoszenia sił obciążających łożyska dzieli się na; 

– łożyska poprzeczne, obciążone siłą promieniową, 
– łożyska wzdłużne, przenoszące siłę osiową, 
–  łożyska skośne (poprzeczno – wzdłużne) przenoszące siły prostopadłe i równolegle do 

osi czopa. 
Łożyska ślizgowe wymagają dobrego smarowania powierzchni czopa i panwi. Przy 

niedostatecznym smarowaniu łożysko nagrzewa się i ulega szybkiemu zużyciu. Łożyska 
ślizgowe mogą być dzielone i niedzielone. Łożyska niedzielone stosuje się w czopach 
końcowych, natomiast na czopy środkowe montuje się łożyska dzielone. 

Łożyska toczne są coraz powszechniej stosowane w maszynach i urządzeniach ze 
względu na mały opór tarcia, łatwość smarowania i łatwość wymiany w razie zużycia się. 
Łożyska toczne są produkowane przez wyspecjalizowane zakłady i są gotowymi elementami 
maszynowymi. Wymiary łożysk, ich kształty, oznaczenia itp. są znormalizowane przez 
Polskie Normy zgodnie z ustaleniami światowej organizacji normalizacyjnej ISO. Łożyska 
toczne dobiera się z Katalogu Łożysk Centralnego Biura Konstrukcyjnego Łożysk tocznych. 
Wielkość łożyska określona jest trzema wymiarami: średnicą wewnętrzną (d), średnicą 
zewnętrzną (D) i szerokością (B). Wymiary łożyska określające jego wielkość przedstawia 
rys. 3. 
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 Rys. 3. Wymiary łożyska określające jego wielkość  d – średnica wewnętrzna, D – średnica zewnętrzna , 
             B – szerokość [2] 

 
 
W katalogach łożysko określane jest pełną nazwą i wymiarem średnicy wewnętrznej lub 

umownym symbolem, tzw. numerem łożyska, który składa się z symbolu cyfrowego lub 
literowo-cyfrowego. 

Łożyska toczne powinny być starannie uszczelniane, aby do wnętrza nie dostawały się 
zanieczyszczenia i aby nie wyciekał z nich smar. Do uszczelniania stosuje się pokryw, 
uszczelek lub pierścieni Sommera. W celu przedłużenia żywotności łożysk nieodzowne jest 
ich smarowanie zgodnie z zaleceniami obsługi maszyn i urządzeń. Najczęściej do ich 
smarowania używa się smarów stałych. 

 
Sprzęgła  
Sprzęgła służą do przeniesienia momentu obrotowego z wału silnika na wał maszyny 

roboczej. Oprócz tego sprzęgła mogą spełniać inne zadania, np. wyrównywać zmiany 
długości wału na skutek zmian temperatury, zabezpieczać mechanizmy napędowe przed 
przeciążeniem.  Dobrą pracę sprzęgieł zapewnia współosiowe umieszczenie obu wałów, 
wyważenie mas sprzęgieł oraz łatwy demontaż. 

Sprzęgła dzielą się na: 
– sprzęgła stałe (nierozłączne) – tulejowe, tarczowe, pierścieniowe, rys. 4, 
– sprzęgła rozłączne – kłowe, cierne, elektromagnetyczne, 
– sprzęgła przegubowe. 

Sprzęgła tulejowe służą do łączenia na stałe dwóch wałków w celu przedłużenia ich przy 
zachowaniu współosiowości wałów, natomiast sprzęgła tarczowe składają się z tarcz 
połączonych śrubami. Tarcze te są osadzone na końcach wałów za pomocą klinów lub 
wpustów. 

 

 
 
Rys. 4. Sprzęgła stałe a)  tulejowe łączone klinami, b)  tarczowe, c) tarczowe elastyczne: 
        1, 2 – wały, 3 – wpusty, 4 – śruby, 5 – tarcze, 6 – wkłady elastyczne, 7 – sworznie, 8 – kliny [2] 
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Sprzęgła rozłączne (rys. 5) wyposażone są w mechanizmy do ich włączania i  
rozłączania. Sprzęgło kłowe składa się z dwóch tarcz osadzonych na wałach tak, że jedna z 
nich jest przesuwana. Tarcze są zaopatrzone w występy, które mogą mieć zarys prostokąta, 
trójkąta lub trapezu. Na podobnej zasadzie zbudowane są sprzęgła bezpieczeństwa, zwane 
sprzęgłami przeciążeniowymi. 
 

 
                 Rys. 5.  Sprzęgło kłowe: 1 – wał, 2 – połówki sprzęgła, 3 – występy (kły) [3] 
 
 
Sprzęgła cierne umożliwiają łączenie i rozłączanie napędu wałów podczas ruchu obu tych 
wałów lub jednego z nich. Stosowane są do włączania i wyłączania napędu przenoszonego      
z wału korbowego silnika na skrzynię przekładniową. Dzięki temu możliwy jest poślizg 
jednej części sprzęgła względem drugiej. Sprzęgła cierne dzieli się na stożkowe, tarczowe       
i wielotarczowe. Sprzęgło cierne tarczowe (rys. 6), (najczęściej zabudowane w kole 
zamachowym) składa się z jednej lub z kilku tarcz dociskowych. Po naciśnięciu pedału 
sprzęgła następuje dociśnięcie tarcz i przeniesienie napędu z wału napędzającego na wał 
napędzany. 

 
 
 
Rys. 6. Sprzęgło cierne jednotarczowe 1 – wał napędzający, 2 – wał napędzany, 3 – okładziny cierne, 4 – tarcze   
         dociskowe, 5 – wielowypust na wale napędzanym [2] 
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Sprzęgła przegubowe (rys. 7) stosuje się do łączenia wałów, których osie obrotu mogą 
ulegać znacznym odchyleniom względem siebie lub są ustawione pod kątem, który podczas 
pracy może ulegać zmianom. Sprzęgła przegubowe, zwane inaczej przegubami Kardana, 
umożliwiają napęd dwóch wałów, których osie obrotu tworzą kąt do 300. 
 

 
Rys. 7. Sprzęgło przegubowe; a) widok elementów sprzęgła, b) schemat; 1 – krzyżak-łącznik, 2 – widełki  
             przegubu, 3 – końcówki na wały [2] 
 
 
W przemyśle chemicznym sprzęgła omawianej konstrukcji stosuje się do regulowania liczby 
obrotów turbodmuchaw przetłaczających gazy z pieców. 
 
 
 
Przekładnie 
 

Urządzenie służące do nadawania ruchu mechanizmom maszyny nazywamy urządzeniem 
napędowym. W skład urządzenia napędowego wchodzi silnik i przekładnia. 

Napęd może być: 
– bezpośredni, bez zmiany prędkości obrotowej (liczby obrotów w jednostce czasu), gdy 

wał silnika jest połączony z wałem roboczym maszyny, 
– pośredni, gdy obroty jednego wału są przekazywane na drugi za pośrednictwem 

przekładni, która umożliwia zmianę prędkości obrotowej. 

Przekładnia służy do przenoszenia z wału napędzającego (czynnego) na wał napędzany 
(bierny) ruchu obrotowego ze zmieniona prędkością (zwiększoną lub zmniejszoną). Każdą 
przekładnię charakteryzuje przełożenie.  

Przełożenie przekładni prostej jest to stosunek prędkości obrotowej koła napędzanego 
(biernego) do prędkości obrotowej koła napędzającego (czynnego). 
 

                                                   
1

2

n
n

i =  

  i – przełożenie, 
n2 – prędkość obrotowa koła napędzanego, 
n1 – prędkość obrotowa koła napędzającego. 
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Dla każdej przekładni można również obliczyć przełożenie ze stosunku średnic koła 
napędzającego D1 i koła napędzanego D2. 
 

                                                       
2

1

D
Di =  

Przy przekładniach zębatych i łańcuchowych przełożenie można również obliczyć ze 
stosunku liczby zębów  koła napędzającego z1 i koła napędzanego z2. 
 
 

                                                           
2

1

z
zi =  

 
Przełożenie przekładni złożonej (wielokrotnej) jest iloczynem przełożeń kolejnych par kół 
przekładni prostych 
 
                                                   i = i1·  i2….ik 
 
 
Do przenoszenia ruchu obrotowego, w których wały nie znajdują się w bezpośrednim 
sąsiedztwie, stosuje się napędy pasowe, linowe i łańcuchowe (rys. 8 a, b) 
 

 
 
Rys. 8. Rodzaje przekładni kołowych: a) przekładnia pasowa, b)  przekładnia łańcuchowa, c)  przekładnia 
            cierna, d) przekładnia zębata [2] 
 
 

Przekładnie zębate (rys. 8a) służą do przenoszenia ruchu obrotowego z jednego wału na 
drugi lub zmiany ruchu obrotowego na posuwisty. Jest to możliwe dzięki zazębieniom się 
kół. Przenoszenie napędu w przekładniach zębatych odbywa się w ten sposób, że zęby 
obracającego się koła napędzającego wchodzą we wręby międzyzębne koła napędzanego        
i naciskają swoją powierzchnią boczną na powierzchnię boczną zębów tego koła, powodując 
jego obracanie się. Rozróżnia się przekładnie zębate: równoległe, stożkowe, ślimakowe, 
zębatkowe. 
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Napędy pneumatyczne 
W mechanizmach pneumatycznych czynnikiem roboczym jest najczęściej sprężone 

powietrze. Rozróżniamy mechanizmy pneumatyczne: 
– nadciśnieniowe, które pracują przy ciśnieniu roboczym większym od ciśnienia 

atmosferycznego i wymagają zasilania przez sprężarkę, 
– podciśnieniowe, w których siłą czynną na tłok w cylindrze roboczym wywiera z jednej 

strony ciśnienie atmosferyczne, a druga strona cylindra jest połączona z pompą 
próżniową wytwarzającą podciśnienie. 

Mechanizmy pneumatyczne można podzielić na mechanizmy napędowe i sterujące.               
W napędach pneumatycznych wykorzystuje się energię sprężonego powietrza do poruszania 
mechanizmów i maszyn. W mechanizmach tych prędkość ruchu roboczego zależy w dużym 
stopniu od wartości zmiennego obciążenia i powoduje trudności  w nastawianiu                        
i utrzymywaniu niewielkich prędkości roboczych. Prędkość ta nie może być regulowana  
przez zmianę wydajności sprężarki. W napędach hydraulicznych może być regulowana przez 
zmianę wydajności pompy. Napędy pneumatyczne nie posiadają przewodów 
odprowadzających czynnik roboczy, a przecieki powietrza nie pozostawiają żadnych śladów 
(w przeciwieństwie do napędów hydraulicznych). Masa czynnika roboczego i jego 
bezwładność są znikome, co stanowi dużą zaletę napędów pneumatycznych. Powietrze jest 
czynnikiem sprężystym i odznacza się dużą zdolnością magazynowania energii, co umożliwia 
okresowe wyłączanie sprężarki i utrzymywanie ciśnienia roboczego w określonych 
granicach. W przypadku napędów hydraulicznych praca pompy musi być ciągła. 

Pod względem konstrukcyjnym rozróżniamy następujące rodzaje napędów 
pneumatycznych. 
– pneumatyczne siłowniki tłokowe, 
– pneumatyczne siłowniki przeponowe, 
– pneumatyczne silniki rotacyjne, 
– pneumatyczne silniki wirowe, 
– pneumatyczne wibratory. 
 
Przykłady siłowników tłokowych i membranowych podano na rysunkach 9 i 10. 

 
 

 
 
Rys. 9. Siłowniki tłokowe: a) dwustronnego działania, b) jednostronnego działania (pchający),  
           c)  jednostronnego działania (ciągnący) [4] 
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                           Rys. 10. Siłowniki membranowe: a) o krótkim skoku, b) o długim skoku [4] 
 
 
 
Napędy hydrauliczne 
 

Rozróżniamy dwa zasadnicze rodzaje napędów hydraulicznych: 
– napęd hydrokinetyczny, gdy energia kinetyczna krążącej w układzie cieczy jest 

zamieniana na energię mechaniczną, 
– napęd hydrostatyczny, gdy energia potencjalna ciśnienia hydrostatycznego cieczy jest 

zamieniana na energię mechaniczną. 
Zasada działania hydrostatycznego napędu hydraulicznego polega na wykorzystaniu 

prawa Pascala, które brzmi: ciśnienie wywarte w jednym punkcie cieczy znajdującej się        
w równowadze mechanicznej i cieplnej rozchodzi się w niej jednakowo we wszystkich 
kierunkach. 

Istotę działania hydrostatycznego napędu hydraulicznego przedstawia rysunek 11. 
 

 
Rys. 11. Schemat napędu hydraulicznego [2] 
 
Nurnik o małej średnicy (d) obciążony siłą (P) wywrze na ciecz nacisk jednostkowy 
 

        
F
Ppw =                 gdzie      

4
dF

2⋅
=
Π  
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Zgodnie z prawem Pascala ciśnienie to przeniesie się w głąb cieczy jednakowo we 
wszystkich kierunkach, więc na nurnik o większej średnicy (D) będzie działała w kierunku 
jego osi siła (P’), większa od siły (P), ponieważ to samo ciśnienie zadziała na większą 
powierzchnię. Ruch nurnika o małej średnicy spowoduje przesunięcie nurnika o dużej 
średnicy. O taką samą objętość cieczy jaka została wypchnięta nurnikiem o średnicy (d), 
przesunie się nurnik o średnicy (D). Ponieważ powierzchnia podstawy nurnika o średnicy 
(D) jest większa niż  powierzchnia podstawy nurnika o średnicy (d), to przesunięcie (H) 
nurnika większego będzie mniejsze od przesunięcia (h) nurnika mniejszego. 

 
W skład napędu hydraulicznego wchodzą następujące elementy:       

– przekładnia hydrauliczna, tj. pompa i silnik hydrauliczny, 
– elementy regulujące, sterujące i pomiarowe (zawory, rozdzielacze, manometry itp.), 
– elementy pomocnicze (zbiorniki, przewody, filtry, chłodnice itp.), 
– uszczelnienia, 
– ciecz robocza (mineralne oleje hydrauliczne tzw. hydrole) 
 

Szczelność napędów hydraulicznych jest podstawowym warunkiem poprawnego ich 
działania. W połączeniach spoczynkowych stosuje się następujące sposoby uszczelniania: 
– uszczelki na powierzchni styku (rys.12a),  
– hermetyzację powierzchni styku przez odkształcenie lub dotarcie (rys 12b). 

 
 

 
                  
 
  Rys. 12. Sposoby uszczelniania w napędach hydraulicznych:  
               a) uszczelki na powierzchni styku, b) hermetyzacja przez odkształcenie powierzchni [5] 
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W połączeniach ruchowych stosuje się uszczelnienia za pomocą dławic (rys. 13), które 
uniemożliwiają wypływ cieczy na zewnątrz i zasysanie powietrza do wnętrza. Dławice 
stanowi komora wypełniona szczeliwem dociskanym przez dławik.  

Rys. 13. Dławica pompy tłokowej: 1 – komora dławicy, 2 – dławik, 3 – szczeliwo miękkie, 4 – tuleja  
              prowadząca, 5 – śruby dociskające [3] 

 
Rodzaj szczeliwa zależy od rodzaju, temperatury i ciśnienia pompowanej cieczy:  

– szczeliwo miękkie w postaci sznura bawełnianego nasyconego łojem lub grafitem stosuje 
się przy niskim ciśnieniu i małej temperaturze, 

– pierścienie grafitowo – konopne nasycone olejem stosuje się w wyższych temperaturach, 
– pierścienie skórzane, z tworzyw sztucznych, gumy, drutu miedzianego stosuje się przy 

wysokich ciśnieniach, 
– szczeliwo metalowe w postaci pierścieni z brązu lub białego metalu stosuje się przy 

wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnieniem. 
 

 
Napędy hydrauliczne odznaczają się następującymi zaletami: 

– możliwość łatwego uzyskania dużych sil roboczych, 
– mała objętość i ciężar, przypadające na jednostkę mocy, 
– możliwość łatwej regulacji prędkości ruchu, bez drgań i wstrząsów, 
– odporność na długotrwałe przeciążenia 
– duża sprawność i pewność działania. 
 
 
Uszczelnienia techniczne 
 

Zagadnienie szczelności występuje we wszystkich gałęziach przemysłu i dotyczy: 
– maszyn i urządzeń, w których do napędu lub obiegu wprowadzono płyn w postaci cieczy, 

gazu lub pary (napędy pneumatyczne i hydrauliczne, kotły, turbiny, rurociągi 
chemiczne), 

– maszyn, urządzeń i przyrządów, w których zastosowano łożyska, 
– zbiorników, naczyń ciśnieniowych, których zawartość należy chronić przed wydostaniem 

się na zewnątrz i dostaniem się zanieczyszczeń do wewnątrz, 
– wszelkich płynów: 

• cieczy(np. wody, chemikaliów, smarów), 
• par (np. pary wodnej i przegrzanej), 
• gazów (np. powietrza, gazów technicznych). 
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Uszczelnienie techniczne jest zespołem części maszynowych lub elementów, będącym 
fragmentem maszyny lub urządzenia, służącym do zapewnienia szczelności. Uszczelnienie 
może być ruchowe lub spoczynkowe. Uszczelnienia ruchowe dotyczą elementów 
znajdujących się w ruchu obrotowym, posuwisto – zwrotnym, śrubowym, wahadłowym         
i każdym innym. 

 
Uszczelka jest gotowym elementem uszczelniającym, wykonanym z materiału 

uszczelniającego, natomiast szczeliwo stanowi materiał uszczelniający w postaci sznura 
plecionego, zwijanego lub skręcanego. 

Na całość uszczelnienia składają się: 
– zasadniczy element uszczelniający w postaci uszczelki lub kawałków szczeliwa, 
– obudowa lub ujęcie elementu uszczelniającego, 
– elementy służące do regulacji docisku uszczelki lub szczeliwa do powierzchni 

uszczelnianej. 
Szczelność można również uzyskać w pewnych przypadkach przez wzajemne dotarcie 

powierzchni uszczelnianych. Jest to jednak czynność dość kosztowna i niezmiernie czuła na 
zanieczyszczenia (rys. 14 d). 

 
 
 

 
Rys. 14. Zetkniecie się dwóch części: a) idealne, b) rzeczywiste (w powiększeniu), c) uszczelnienie wąskiej  
             szczeliny dzięki przyczepności cieczy, d) uszczelnienie przez wzajemne dotarcie powierzchni [4] 

 
Na rysunku 14 a przedstawiono idealne zetknięcie powierzchni dwóch części, które 

dzięki wzajemnemu przyleganiu na dużej powierzchni zapewniają szczelność.                       
W rzeczywistości, zależnie od rodzaju obróbki powierzchni stykowych wykazują 
nierówności przedstawione na rysunku 14 b. Między tymi nierównościami istnieje szczelina, 
przez którą odbywa się dławiony przepływ cieczy. Przy węższej szczelinie wypływ cieczy, 
zwłaszcza o dużej lepkości ulega zatrzymaniu na skutek jej przyczepności do ścianek 
szczeliny, co obrazuje rysunek 14 c. Z tego wynika, że zjawisko uszczelniania może również 
zachodzić samoistnie, bez stosowania szczególnych środków. 

Szczelność można także uzyskać przez zniekształcenie powierzchni uszczelnianych  
przez wywarcie na nie nacisku, w wyniku czego następuje wgniecenie materiału twardszego 
w bardziej miękki lub zgniecenie bardziej miękkiego przez materiał twardszy. 
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Tarcie i smarowanie 
 

Występujące w trakcie eksploatacji maszyn tarcie powoduje zużywanie się elementów 
maszyn. Podstawowym warunkiem zmniejszenia  intensywności zużycia maszyn jest 
zmniejszenie tarcia, co uzyskuje się głównie przez smarowanie. Istota smarowania polega na 
utrzymaniu ciągłej warstwy smarnej między powierzchniami współpracujących części 
maszyn. Smar nie tylko oddziela od siebie trące się powierzchnie, lecz również wypełnia ich 
nierówności, spełniając rolę uszczelniającą. Smar chłodzi również współpracujące 
powierzchnie oraz unosi ze sobą starte cząstki metalu wraz z zanieczyszczeniami. 
Amortyzuje również uderzenia występujące pomiędzy częściami  maszyn oraz przyspiesza 
docieranie.  Chroni także powierzchnie metalowe przed korozją. 

Smarowanie jest podstawowym czynnikiem umożliwiającym współpracę części maszyn. 
Zapewnia ono następujące korzyści: 
– sprawne i długotrwałe działanie mechanizmów, 
– przedłużenie czasu eksploatacji, 
– zmniejszenie zużycia energii napędowej, 
– unikanie niezaplanowanych napraw i przestojów. 
 

W zależności od metod powstawania warstwy smarującej rozróżnia się smarowanie  
hydrostatyczne i hydrodynamiczne. 

 
Smarowanie hydrostatyczne występuje wtedy, gdy dla uzyskania tarcia płynnego 

warstwa cieczy smarującej jest dostarczana do obszaru między pracującymi powierzchniami 
pod ciśnieniem. Smarowanie hydrostatyczne stosowane jest najczęściej: 
– w prowadnicach (np. obrabiarek o ciężkich suwach) (rys. 15c), 
– w łożyskach promieniowych i osiowych (rys. 15a, b), 
– w celu amortyzowania  ruchów współpracujących ze sobą płyt, 
– w celu utrzymania przymusowego dokładnego luzu pomiędzy powierzchniami. 

 
Rys. 15. Smarowanie hydrostatyczne: a) w łożysku ślizgowym promieniowym, b) w łożysku ślizgowym  
            osiowym, c) w prowadnicy płaskiej [5] 
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Smarowaniem hydrodynamicznym nazywa się proces tworzenia się klina smarowego, 
tj. warstwy cieczy smarnej posiadającej zdolność rozdzielania dwóch współpracujących 
powierzchni obciążanych zewnętrznie i przemieszczających się względem siebie. Ciecz 
smarna wypełnia całkowicie przestrzeń między współpracującymi elementami. Obciążenie 
zewnętrzne działające na nieruchomy element powoduje wyciskanie cieczy smarnej 
spomiędzy współpracujących powierzchni (rys. 16a). Ruch względny współpracujących 
elementów wytwarza w warstwie smarnej ciśnienie hydrodynamiczne. Wytworzony klin 
smarny unosi element ruchomy, zapewniając tarcie płynne (rys. 16b). 

 
                 a)                                                                       b) 

 
        
Rys. 16. Smarowanie hydrodynamiczne powierzchni płaskich: a) w stanie spoczynku , b) w  ruchu  

     (N – obciążenie zewnętrzne działające na powierzchnię styku) [5] 
 

W podobny sposób tworzy się klin smarny między elementami obrotowymi                   
np. w łożysku ślizgowym promieniowym. 

 
         a)                                                                                                       b) 

         
Rys. 17. Smarowanie hydrodynamiczne łożyska ślizgowego promieniowego: a) w stanie spoczynku,  
             b) w ruchu . (N – obciążenie zewnętrzne działające na powierzchnię styku) [5] 
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Warunkami powstawania klina smarnego między współpracującymi elementami są: 
– dostateczny luz,  
– duża różnica prędkości, 
– duża lepkość cieczy smarnej. 
 
Rozróżniamy następujące systemy smarowania:  
– smarowanie za pomocą smarów stałych, 
– smarowanie za pomocą smarów mazistych, 
– smarowanie  przy użyciu oliwiarki, 
– smarowanie kroplowe, 
– smarowanie przez zanurzenie, 
– smarowanie natryskowe. 
 
Wybór systemu smarowania i jego rozwiązanie techniczne powinny uwzględniać: 
– uzyskanie założonego rodzaju tarcia, 
– prostotę obsługi, 
– niezawodność działania, 
– niskie koszty wykonania i eksploatacji. 
Smarowanie urządzeń musi być wykonywane według instrukcji smarowania.                       
Na rysunku 18 przedstawiono przykład instrukcji smarowania tokarki. 

 

012136 021138 031138 041138 051138
Ol. masz. 4 Ol. masz. 4 Ol. masz. 4 Ol. masz. 4 Ol. masz. 4

 1 x 7 dni x-1,8kg 1 x zm x-2g 1 x zm x-15g 1 x xm x-1g 1 x zm x-2g

061138
Ol. masz. 4
1 x zm x-1g

1 x 6m x30kg
012238

121138
Ol. masz. 4

1 x zm x-05g

1x 2x 2x 1x 8x 2x

1x

102138
Ol. masz 4

1 x 3dni x-4,5kg

1 x 6m x 4,5kg
102238

2 x rok x 0,5kg
13274

2x 1x
2x

2 x rok x 0,1kg
093274

071138
Ol. masz. 4
1 x zm x-26g

081138
Ol. masz. 4

1 x zm x-5g

1x

1x

 
 

                                                      Rys. 18. Instrukcja smarowania tokarki [5] 
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Gospodarka przepracowanymi środkami smarowymi 
Zmiany w składzie chemicznym środków smarowych zachodzą podczas pracy urządzeń,        

a także w czasie  przerw eksploatacyjnych. Wpływa na to temperatura i oddziaływanie 
katalityczne metalowych elementów układów smarujących. Duży wpływ mają także 
zanieczyszczenia przedostające się z zewnątrz lub wewnątrz. Ten łączny wpływ temperatury  
i pozostałych wymienionych czynników wpływa na tzw. przepracowanie  oleju. 

Przepracowany olej stanowi cenny surowiec wtórny podlegający ponownej przeróbce     
w rafinerii. Przepracowane oleje smarowe należy zbierać do oddzielnych zbiorników w taki 
sposób, aby nie dopuścić do dalszego ich zanieczyszczania  i okresowo przekazywać do 
odpowiedniej placówki. 

 
 
 

4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak można sklasyfikować maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle chemicznym? 
2. Co to są części znormalizowane? 
3. Do czego służą łożyska i jakie są ich rodzaje? 
4. Jakie znasz rodzaje napędów hydraulicznych? 
5. Co nazywamy przełożeniem przekładni? 
6. Jakie znasz rodzaje stosowanych uszczelnień? 
7. Jakie znaczenie ma smarowanie dla współpracujących części? 
 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1  

Zapoznaj się z Polskimi Normami dotyczącymi łożysk tocznych oraz Katalogiem łożysk 
tocznych. Zwróć uwagę na dane i informacje mające znaczenie praktyczne. Przeanalizuj          
i scharakteryzuj warunki pracy łożysk. 
Wybierz z Katalogu łożysko toczne, dla którego przy obciążeniu P = 214 N przewiduje się 
okres użytkowania 4000 roboczogodzin. Liczba obrotów wału wynosi n = 100 obr/min. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1)  zapoznać się z Polskimi Normami dotyczącymi łożysk tocznych, 
2)  zapoznać się z Katalogiem łożysk tocznych, 
3)  przeanalizować dane mające znaczenie praktyczne zawarte w Polskich Normach              

i Katalogu łożysk, 
4)  scharakteryzować warunki pracy łożysk, 
5)  wybrać z Katalogu łożysko spełniające warunki podane w ćwiczeniu, 
6)  podać symbol łożyska i numer katalogowy, 
7)  uzasadnić swój wybór. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy 
– Katalog łożysk tocznych, 
– Normy Polskie dotyczące łożysk. 
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Ćwiczenie 2 
Na wale silnika (rysunek poniżej) osadzone jest koło A o średnicy D1 = 80 mm, które 

wykonuje 1400 obr/min i napędza ono koło B, które ma wykonać 350 obr/min.  

 
Oblicz średnicę koła B oraz przełożenie tej przekładni. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1)  zapoznać się z materiałem dla ucznia pkt. 4.1.1. 
2)  obliczyć przełożenie przekładni, 
3)  obliczyć średnicę koła B. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiały dla ucznia pkt  4.1.1. 
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Ćwiczenie 3 
Na rysunkach przedstawiono różne sposoby założenia uszczelek.       

 
                                                                                                                         Rys. 19 [3] 
 
 
Wskaż niewłaściwe rozwiązanie konstrukcyjne uszczelnienia i wyjaśnij, na czym polegają te 
nieprawidłowości 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1)  zapoznać się z materiałem dla ucznia pkt. 4.1.1., 
2)  przeanalizować rysunki, 
3)  określić, na którym z rysunków uszczelka jest nieprawidłowo umieszczona, 
4)  wyjaśnić, na czym polega nieprawidłowość umieszczenia uszczelki. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiały dla ucznia pkt. 4.1.1., 
– literatura pkt 6. 
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Ćwiczenie 4 
Posługując się uproszczeniami schematycznymi, nazwij poszczególne elementy urządzeń 

przedstawionych na poniższych rysunkach technicznych. 
          1. 

     
                                                                                                    Rys. 20 [2] 
 
 
              2. 
 

                         
 
                       
                                                                                                     Rys. 21 [2] 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1)  zapoznać się z uproszczeniami schematycznymi elementów urządzeń  i mechanizmów 
(załącznik 1), 

2)  przeanalizować zamieszczone schematy urządzeń, 
3)  zidentyfikować i nazwać poszczególne elementy składowe urządzeń. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– uproszczenia schematyczne części urządzeń i mechanizmów. 
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Załącznik nr 1  
 
Uproszczenia schematyczne części maszyn i mechanizmów.  Rys. 22 [2] 
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4.1.4.Sprawdzian postępów 
 
 
Czy potrafisz: tak nie 
1)  wyjaśnić różnicę między osią a wałem?   

2)  wyjaśnić, jaka jest zasadnicza różnica między sprzęgłami stałymi 
i  wyłączalnymi? 

  

3)  wyjaśnić, na jakiej zasadzie działa sprzęgło cierne?   

4)  określić, jaka jest zasadnicza różnica między pracą czopa w łożysku 
ślizgowym i tocznym? 

  

5)  wymienić i scharakteryzować rodzaje przekładni zębatych?   

6)  wymienić zalety napędów hydraulicznych i pneumatycznych?   
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4.2. Podstawowe zagadnienia dotyczące eksploatacji maszyn 
i urządzeń 

 
4.2.1. Materiał nauczania 

 
Podstawowe pojęcia i definicje 

 
Eksploatacja maszyny jest to zespół czynności obejmujących swym zakresem 

planowanie, użytkowanie, obsługiwanie i przechowywanie oraz wszelkie przedsięwzięcia 
zmierzające do  racjonalnej eksploatacji maszyny. 

 
 
Użytkowanie jest to etap (lub etapy) eksploatacji, w czasie którego odbywa się praca 

sprawnej maszyny oraz bieżąca kontrola jej stanu technicznego. 
 
Obsługiwanie jest to zespół działań, które są wykonywane między etapami użytkowania 

maszyny i mają na celu przywrócenie jej pierwotnego stanu technicznego. Są to okresy 
przeznaczone na obsługę techniczną oraz naprawy maszyny.  

 
Przechowywanie jest to oczekiwanie (najczęściej w magazynach) na przekazanie do 

użytkownika lub obsługi bądź naprawy. 
W praktyce przez eksploatację rozumie się tylko użytkowanie i obsługiwanie maszyny. 

Inne terminy wiążące się z eksploatacją maszyn i urządzeń. 
 
Awaria – nieplanowe zdarzenie powodujące wyłączenie lub utrudnienie eksploatacji 

maszyny, urządzenia lub obiektu wymagające natychmiastowego usunięcia. 
 
Uszkodzenie – nieprawidłowość w pracy maszyny lub inny problem nie wymagający 

natychmiastowego usunięcia. 
 
Remont – działania prowadzące do osiągnięcia pełnej sprawności technicznej maszyn      

i urządzeń powiązane z naprawą lub wymianą elementów lub podzespołów wyposażenia. 
Remonty wykonywane są przez pracowników działu utrzymania ruchu przy współpracy 
operatorów i techników produkcji lub specjalistyczne firmy zewnętrzne. 

 
Obsługa codzienna – zespół czynności niezbędnych do wykonania każdorazowo przed     

i po zakończeniu pracy na urządzeniu opisany w „dzienniku instrukcji obsługi maszyny”. 
 
 

        Użytkowanie  
          urządzeń 

Przechowywanie 
urządzeń 

   Obsługiwanie  
    urządzeń 

Eksploatacja urządzeń 
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Przeglądy i konserwacje – zakres prac wyszczególnionych w dokumentacji techniczno-  
-ruchowej, konieczny do wykonania w celu prawidłowej pracy maszyn i urządzeń w okresie 
międzyremontowym. 
 

Analiza pracy maszyn – zakres prac wynikający z analizy historii awarii danej maszyny    
i   doświadczenia eksploatacyjnego mający na celu zmniejszenie awaryjności sprzętu. 

 
Eksploatacyjna klasyfikacja maszyn i urządzeń 
 

Maszyny i urządzenia używane w przemyśle można podzielić pod względem 
przeznaczenia, czyli jakiemu celowi mają służyć lub pod względem funkcji jaką mają 
spełniać. Ponadto maszyny dzieli się pod względem: 
– ważności spełnianej funkcji, gdzie wyróżnia się maszyny podstawowe i pomocnicze, 
– krotności użycia, gdzie wyróżnia się urządzenia jednokrotnego i wielokrotnego użycia, 
– naprawialności, gdzie wyróżnia się urządzenia naprawialne i nienaprawialne. Przykładem 

nielicznych urządzeń nienaprawialnych są żarówki, 
– zmiany miejsca użytkowani, gdzie wyróżnia się urządzenia  stacjonarne                        

i przemieszczalne, 
– zasilania w energię oraz skutków jej przetwarzania. 

 
Rodzaje zużycia maszyn i urządzeń 
 

Użytkowanie urządzenia może osiągać właściwą wydajność tylko wówczas, gdy jego 
mechanizmy mają zapewnione warunki pracy zgodne z ich założeniami i właściwościami 
konstrukcyjnymi. Zmiana tych warunków może niekorzystnie wpływać na przyspieszone 
zużywanie mechanizmów i części maszyn. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie warunków 
określonych w instrukcji producenta. Jednak nawet najdokładniejsze przestrzeganie tych 
warunków nie uchroni urządzenia od tzw. zużycia.  

Zużycie jest to ciągły proces zmian stanu pierwotnego urządzeń w wyniku długotrwałej 
pracy, występowania sił tarcia, wysokiej temperatury i innych niekorzystnych czynników.    
W procesach technicznego zużycia maszyn można wyodrębnić dwa rodzaje procesów 
zużywania; zużycie naturalne i zużycie zmęczeniowe. 

Zużycie naturalne występuje od samego początku trwania tarcia. Dzieli się na: 
–  mechaniczne, które następuje przede wszystkim na skutek tarcia miedzy 

współpracującymi częściami maszyn. Przejawia się to ubytkiem masy części maszyn, co 
powoduje zmianę kształtów i wymiarów; 

– chemiczne,  które polega na zmianach w strukturze powierzchni współpracujących 
części. Zmiany te powstają w wyniku oddziaływania środowiska w którym pracuje 
urządzeni oraz korodującego działania kwasów zawartych w olejach i smarach. 

 
Naturalne zużycie poszczególnych urządzeń zależy od ich konstrukcji. Szczególnie na 
szybkie zużycie narażone są  połączenia maszyn i urządzeń. Naturalne zużycie rośnie 
proporcjonalnie do  czasu pracy. Ilościowy wzrost zużycia nie powoduje zmian jakościowych 
tylko do pewnej granicy. Jest to zużycie dopuszczalne. Po przekroczeniu tej granicy 
postępujące zużycie prowadzi do zużycia niszczącego. Należy zapobiegać tej 
nieprawidłowości i w odpowiednim momencie przeprowadzić naprawę lub wymianę 
określonej części, aby nie dopuścić do niszczącego zużycia. 
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Intensywność zużycia części maszyn jest zmienna w czasie. Można wyodrębnić trzy 
takie okresy: 

– docieranie, 
– zużycie normalne, 
– zużycie awaryjne. 

   
 

Rys. 23. Zależność zużywania się części od okresu eksploatacji [5] 
 
Zużycie zmęczeniowe 
 

Wywołuje ubytki masy części maszyn narażonych na długotrwałe obciążenia dopiero po 
upływie dłuższego czasu. W pierwszym etapie procesu narastają jedynie zmiany w stanie 
warstwy wierzchniej elementów trących i powstają mikroszczeliny, które następnie łączą się  
i powstają pęknięcia. Z upływem czasu pęknięcia powiększają  się i dochodzi do 
gwałtownego zniszczenia nadwyrężonego materiału.  
 
Zużycie ekonomiczne 
 

Oprócz zużycia powstałego w wyniku użytkowania urządzeń wyróżnia się zużycie 
ekonomiczne. Dotyczy to urządzeń, które ze względu na postęp techniczny będą miały 
mniejszą wydajność niż nowocześnie konstruowane i produkowane. Z tego też powodu 
zostają one zastąpione nowocześniejszymi urządzeniami, mimo, ze nie uległy zużyciu 
naturalnemu.  

 
Zniszczenia korozyjne maszyn i urządzeń 
 

Korozja jest przyczyną niszczenia wielu wyrobów. Skorodowane urządzenia tracą swoje 
właściwości użytkowe i muszą  być zastąpione nowymi. Niszczenie korozyjne maszyn            
i urządzeń może być niezależne od użytkownika urządzenia. Bardzo często jest ono związane 
z korodującym oddziaływaniem środowiska. Duża wilgotność, znaczne wahania temperatury, 
kwaśne opary, pot z rąk i inne szkodliwe substancje powodują przyspieszenia korozji. 
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Czynnikami wpływającymi na przebieg korozji są także: jakość powierzchni, stopień 
przetworzenia metalu i jego skład chemiczny oraz warunki użytkowania. W wyniku korozji, 
czyli stopniowego niszczenia metalu pod wpływem chemicznego lub elektrochemicznego 
oddziaływania czynników środowiskowych, metal ze stanu wolnego przechodzi w stan 
chemicznie związany. Korozja jest nieodwracalna reakcja materiału z otoczeniem.  
Ze względu na rodzaj  reakcji chemicznych towarzyszących procesowi korozji rozróżnia się: 

– korozję elektrochemiczną, będącą wynikiem reakcji elektrochemicznych 
towarzyszących działaniu elektrolitów lub zawilgoconych gazów na metale               
w warunkach, w których tworzą się ogniwa galwaniczne, 

– korozję chemiczną, będącą wynikiem reakcji metalu  bezpośrednio z substancją 
agresywna bez udziału wody. Jest ona wynikiem reakcji chemicznych na granicy faz 
metal – środowisko.  

Ze względu na rodzaj zniszczenia korozyjnego wyróżnia się  
– korozje powierzchniową, występującą na całej powierzchni metalu, 
– korozje miejscową, występującą  w określonych miejscach metalu. 

       Oba rodzaje korozji występują w wielu odmianach. 
W przypadku korozji powierzchniowej [rys. 24a] wyróżnia się korozję: 

– równomierną, występującą na całej powierzchni metalu, w wyniku tego grubość 
wyrobu zmniejsza się równomiernie. Jest ona stosunkowo najmniej groźna, 

– nierównomierną, występującą w pewnych miejscach powierzchni metalu lub na 
różnej głębokości. 

 
 
Rys. 24. Wybrane rodzaje korozji metali [ 7] 
             a) powierzchniowa równomierna, b) punktowa, c) plamowa, d) wżerowa, e)  podpowierzchniowa,  
             f )  szczelinowa, g) nitkowa, h) międzykrystaliczna, i) śródkrystaliczna. 
   
 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
                                                                       33 

W przypadku korozji miejscowej wyróżnia się korozję: 
– punktową [rys. 24b],  występującą w postaci rozsianych punktów w różnych miejscach 

na powierzchni metalu; 
– plamową [rys. 24c], tworzącą plamy na powierzchni metalu; 
– wżerową [rys. 24d], która charakteryzuje się punktowym ubytkiem masy. Atak punktowy 

skoncentrowany w niektórych punktach metalu powoduje tworzenie się głębokich 
wżerów. Pojawia się głównie na różnych niejednorodnościach wewnętrznych metali 
(zarysowania, wgniecenia, osady,  krawędzie); 

 
Rys. 24d. Korozja wżerowa [6] 

 
– podpowierzchniową [rys. 24e], rozwijającą się pod powierzchnią metalu lub pod 

naniesiona na metal powłokę ochronną; 
– szczelinową [rys. 24f], wywoływaną wnikaniem elektrolitu w szczeliny konstrukcji. 

Pojawia się pod uszczelnieniami, główkami śrub i nitów, w zagłębieniach 
konstrukcyjnych; 

– nitkową [rys. 24g], występującą na powierzchni metali pokrytych powłoką ochronną, 
w postaci nie krzyżujących się charakterystycznych nitek wychodzących z jednego 
punktu; 

– międzykrystaliczną [rys.24h], występującą w granicach ziaren kryształów. Agresywne 
środowisko bez dostrzegalnych oznak zewnętrznych narusza spójność pomiędzy 
poszczególnymi ziarnami w takim stopniu, ze stale już po lekkim uderzeniu rozsypują się 
na proszek. Jest to jeden z najbardziej groźnych typów korozji; 

– śródkrystaliczną [rys. 24i], rozprzestrzeniającą się w głąb materiału poprzez ziarna 
kryształów metalu. 

 
W zależności od oddziaływań mechanicznych na materiał stanowiący materiał konstrukcyjny 
wyróżnia się korozję: 
– naprężeniową, wywoływaną jednoczesnym oddziaływaniem na metal czynników 

korozyjnych i naprężeń rozciągających [rys.25]. Środowisko, które przyspiesza 
występowanie tej korozji to obecność ługów i halogenków; 

 

                Rys. 25. Korozja naprężeniowa; a) obraz makroskopowy, b) obraz mikroskopowy [6] 
 
– zmęczeniową, wywoływana jednoczesnym oddziaływaniem na metal czynników 

korozyjnych i szybkozmiennych naprężeń mechanicznych, które powodują pękanie 
metalu [rys. 26] Korozja ta może pojawić się w dowolnym środowisku wodnym (para 
wodna, woda, wilgotne powietrze, roztwory chemiczne); 
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                                                               Rys. 26. Korozja zmęczeniowa [6] 
 
– cierną, wywoływana jednoczesnym oddziaływaniem na metal czynników korozyjnych 

i tarcia. 
 

Czynnikami wpływającymi na procesy korozyjne są: 
– właściwości metalu: skład pierwiastkowy, potencjał elektrochemiczny, zanieczyszczenia, 

sposób otrzymywania, sposób obróbki, gładkość powierzchni, 
– otoczenie, z jakim metal ma kontakt: natężenie czynników wywołujących korozję (tlenu, 

wody, kwasu itp.), 
– warunki pracy metalu: czynniki zmęczeniowe, tarcie, kształt wyrobu, sposób łączenia 

(spawanie, zgrzewanie, lutowanie), 
– temperatura – procesy korozyjne najczęściej ulegają przyspieszeniu wraz ze wzrostem 

temperatury, 
– czas i związane z nim procesy starzenia metalu i powłok ochronnych, a także 

występujące naprężenia (zmęczenie metalu). 
Charakter zmian szybkości procesu korozyjnego stali konstrukcyjnej w zależności od 
agresywności środowiska przedstawia wykres na rys. 27. 
 

 
 
Rys. 27. Charakter zmian szybkości procesu korozji w zależności od korozyjności środowiska  (powietrza): 
            1 –suche czyste, 2 – wilgotne, czyste, 3 – morskie, 4 – wilgotne, chemicznie korozyjne [6] 
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Metody zapobiegania nadmiernemu zużyciu maszyn i połączeń części maszyn 
 
Prawidłowość działania maszyn ocenia się na podstawie ich charakterystyk roboczych. 

Wszelkie odchylenia charakterystyk rzeczywistych od teoretycznych świadczą o istnieniu  
nieprawidłowości w maszynie. Nieprawidłowości te mogą występować z powodu złego 
wyregulowania maszyny do określonej pracy bądź też z powodu zmian w maszynie, 
niezależnych od regulacji. 

Każda maszyna składa się z wielu połączeń ruchowych i spoczynkowych. W wyniku 
zmian, które występują w tych połączeniach, następuje zmiana charakterystyki pracy. Dlatego 
na trwałość połączeń mają decydujący wpływ: prawidłowa regulacja poszczególnych 
elementów maszyn oraz przestrzeganie warunków eksploatacji określonych w Dokumentacji 
Techniczno-Ruchowej. 

Na intensywność zużywania się połączeń maszyn mają wpływ: 
– konstrukcja części i zespołów, np. szczelne obudowy nie dopuszczają do przedostawania 

się zanieczyszczeń, 
– jakość użytych materiałów, np. zwiększenie twardości współpracujących części 

wielokrotnie zwiększa ich odporność na zużycie, 
–  jakość  obróbki części, np. nierówności na powierzchniach współpracujących ślizgowo 

wpływają na warunki smarowania, 
– dobór luzów pomiędzy współpracującymi częściami, np. duży luz powoduje wypływanie 

oleju i smaru, a zbyt mały utrudnia warunki smarowania i przyspiesza zużycie części, 
– dobór pasowań spoczynkowych, np. zbyt ciasne pasowania mogą powodować 

występowanie naprężeń, 
– dobór olejów i smarów, np. rodzaj oleju lub smaru ma wpływ na warunki smarowania, co 

wiąże się z trwałością części maszyn. 
 
Ocena maszyny lub urządzenia pod względem niezawodności 
 

Niezawodnością urządzenia nazywamy właściwość określoną przez 
prawdopodobieństwo spełniania przez urządzenie postawionych mu wymagań w ciągu 
określonego czasu i w określonych warunkach pracy. Teoria niezawodności obejmuje 
wszystkie zagadnienia związane z niezawodnością urządzeń, badaniem wszystkich zjawisk    
z tym związanych oraz formułowaniem teoretycznych i praktycznych wniosków. 
Wskaźnikiem niezawodności urządzenia jest prawdopodobny średni czas bezzakłóceniowej 
pracy. 

Kryteriami określającymi niezawodność są: 
– duża trwałość, 
– pewność działania, 
– zdolność do długiej pracy bez pogarszania parametrów wyjściowych, 
– łatwość obsługi, 
– długie okresy międzynaprawcze, 
– mała pracochłonność napraw. 
 
Przymusowe zatrzymanie urządzenia może być spowodowane usterkami konstrukcyjnymi 
lub technologicznymi, nieprawidłową eksploatacją lub przyczynami przypadkowymi. 
Rozróżnia się trzy rodzaje zatrzymywania się urządzeń: 
– lekkie, gdy usuniecie usterki może dokonać obsługa urządzenia przy użyciu podręcznych 

narzędzi, 
– średnie, gdy usunięcie usterki wymaga częściowego demontażu i wymiany uszkodzonych 

części lub zespołów przy współpracy pracowników służb naprawczych, 
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– ciężkie, gdy naprawie podlegają ważne zespoły i w celu usunięcia uszkodzenia należy 
odstawić urządzenie do naprawy. 

 
Diagnostyka techniczna jest to określenie stanu technicznego maszyny lub urządzenia            

z lokalizacją ewentualnych niedomagań bez demontażu zespołów. 
Diagnostyka niezawodnościowa jest to rozpoznawanie i przewidywanie przyczyn 

uszkodzeń oraz ocena poprawności działania urządzenia. Obejmuje ona, między innymi, 
obserwację i rejestrację zewnętrznych objawów towarzyszących procesom fizycznym, analizę 
i ocenę rejestrowanych danych oraz stawianie diagnozy. 

 
 

Techniczna obsługa maszyn i urządzeń 
 

Bezpośredni nadzór odpowiedzialność za stan techniczny, prawidłowe wykorzystanie 
maszyn i urządzeń oraz wykorzystanie czasu pracy maszyn należą do kierownika produkcji. 
Kierownik odpowiada za właściwe dysponowanie i wykorzystanie maszyn pod względem 
mocy i przeznaczenia. Nadzoruje i odpowiada również za prawidłową obsługę zgodna            
z instrukcją użytkowania. Kierownik produkcji  zgłasza do działu Utrzymania ruchu wszelkie 
usterki, uszkodzenia  i awarie zauważone przez obsługę w czasie pracy maszyny.  

Bezpośrednią odpowiedzialność za użytkowanie maszyny ponoszą kierownicy 
wydziałów, mistrzowie i brygadziści. Każdy pracownik jest również odpowiedzialny za stan 
powierzonej maszyny. Dlatego należy ściśle przestrzegać instrukcji użytkowania,                    
a szczególnie instrukcji smarowania. Podczas pracy należy zachować na stanowisku pracy 
porządek i czystość, a po zakończeniu pracy dokładnie oczyścić maszynę, ułożyć na 
przeznaczonym do tego miejscu narzędzia i oprzyrządowanie. O wszelkich usterkach, 
awariach i uszkodzeniach w pracy należy natychmiast meldować swoim przełożonym. 

Dla bardziej operatywnego obsługiwania maszyn i urządzeń, szczególnie w zakresie 
konserwacji i przeglądów powołani zostają specjaliści utrzymywania ruchu. Do zadań  
brygad utrzymania ruchu należy  usuwanie drobnych awarii i wykonywanie czynności 
smarowniczych. Od ich codziennej pracy zależy stan maszyn i ich gotowość techniczna. 

 
 

4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz ,czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie działania obejmuje swoim zakresem eksploatacja maszyn? 
2. Jakie czynniki wpływają na procesy korozyjne? 
3. Jakie zmiany na powierzchni metali powoduje korozja punktowa, podpowierzchniowa, 

wżerowa, nitkowa, szczelinowa i plamowa? 
4. Jaka jest różnica między awarią a uszkodzeniem urządzenia? 
5. Jakie czynniki mają wpływ na intensywność zużywania się połączeń maszyn? 
6. Jakie kryteria określają niezawodność maszyn i urządzeń? 
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4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zidentyfikuj rodzaje zniszczeń korozyjnych i oceń stopień skorodowania powierzchni 
próbek metali i stopów. Przedstaw w tabelce wyniki swoich obserwacji i uzasadnij swój 
wybór. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

– obejrzeć próbki metali i stopów z przykładami różnych zniszczeń korozyjnych, 
– zidentyfikować rodzaje korozji, 
– ocenić stopień skorodowania powierzchni, 
– przedstawić wyniki swoich obserwacji w tabelce, 
– uzasadnić wybór. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– zestawy próbek metali i stopów z przykładami różnych zniszczeń korozyjnych, 
– materiały dla ucznia pkt 4.1.2. 
 
Ćwiczenie 2 

Określ prawdziwą przyczynę awarii głównego sterownika urządzenia, analizując 
poszczególne przyczyny, które mogły doprowadzić do uszkodzenia. Kolejne etapy wpisz do 
załączonego schematu i podaj, w jaki sposób należy ustrzec się od podobnego zdarzenia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Awaria 
sterownika    

 

 

 

 

 

Dlaczego? 

Dlaczego? 

Dlaczego? 

Dlaczego? 

Dlaczego? 

Inne problemy 

Prawdziwy problem
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1)  podać pierwszą z przyczyn awarii sterownika i wpisać ją do schematu, 
2)  zastanowić się, dlaczego nastąpiło uszkodzenie właśnie tej części i wpisać ją do 

kolejnego miejsca w schemacie, 
3)  postępując w ten sam sposób, powinieneś kolejno wypełnić schemat i określić przyczynę 

awarii, 
4)  podać sposób na uniknięcie tej awarii w przyszłości. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy 
− załącznik 1 – przykładowy schemat  awarii urządzenia spowodowanego jego 

przeciążeniem. 
 
 
Załącznik 1 

 
Główną przyczyną awarii jest brak bezpiecznika, a nie awaria układu smarowania. 
 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
 
Czy potrafisz: 
 

TAK NIE

1)  określić, jakimi okresami charakteryzuje się intensywność zużycia 
maszyn? 

  

2)  wyjaśnić, na czym polega zmęczeniowe zużycie maszyn?   

3)  określić rodzaje i cechy charakterystyczne korozji miejscowej?   

4)  wyjaśnić zależność zużywania się części od okresu eksploatacji?   

5)  wyjaśnić pojęcie niezawodności maszyn i urządzeń?   

6)  określić zadania działu utrzymania ruchu?   
 

Awaria  
urządzenia

przeciążenie

Awaria pompy 
smarowniczek 

Zużyty i stukający 
wał 
Brak bezpiecznika

Brak smaru 
na łożyskach

Dlaczego?

Dlaczego? 

Dlaczego? 

Dlaczego?

Inne problemy  

Prawdziwa przyczyna 
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5.  SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 

 

INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań wielokrotnego wyboru. 
5. Każde zadanie zawiera cztery możliwości odpowiedzi, z których jedna jest tylko 

poprawna. 
6. Dobrze zastanów się nad wyborem prawidłowej odpowiedzi 
7. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając znak X.               

W przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

8. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego 
rozwiązanie na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny. 

9. Na rozwiązanie testu masz 45 min. 
10. Pracuj samodzielnie. 
 

Powodzenia 
 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Maszyny są to urządzenia służące między innymi do 

a) przenoszenia pędu. 
b) przetwarzania energii. 
c) wymiany ciepła. 
d) wymiany masy. 

 
2. Łożyska wzdłużne przenoszą siłę 

a) promieniową. 
b) prostopadłą do osi czopa. 
c) osiową. 
d) poprzeczną. 

 
3. Sprzęgło cierne jest sprzęgłem 

a) nierozłącznym. 
b) przegubowym. 
c) bezpieczeństwa. 
d) rozłącznym. 

 
4. Przegub Kardana  to sprzęgło 

a) kłowe. 
b) cierne. 
c) przegubowe. 
d) tulejowe. 
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5. Gdy prędkość obrotowa wału napędzającego wynosi 180 obr/min, a wału        
napędzanego  720 obr/min, to przełożenie przekładni pasowej wynosi 
a) 4 : 1. 
b) 1 : 4. 
c) 3 : 1. 
d) 1 : 3. 

 
6. Do uszczelniania napędów hydraulicznych w połączeniach ruchowych stosuje się 

a) hermetyzację przez dotarcie. 
b) hermetyzacje przez odkształcenie. 
c) uszczelki. 
d) dławice. 

 
7. Jednym z warunków powstawania klina smarnego jest 

a) duża różnica prędkości między współpracującymi elementami. 
b) mała różnicą prędkości między współpracującymi elementami. 
c) brak luzu między współpracującymi elementami. 
d) mała lepkość cieczy smarnej. 

 
8. Na „przepracowanie” olejów smarowych nie mają wpływu 

a) temperatura. 
b) ciśnienie. 
c) zanieczyszczenia zewnętrzne. 
d) zanieczyszczenia wewnętrzne. 

 
9. Napęd pneumatyczny charakteryzuje się          

a) możliwością płynnej regulacji prędkości ruchów tłoków w szerokim zakresie. 
b) brakiem przewodów odprowadzających czynnik roboczy. 
c) konicznością okresowej wymiany czynnika roboczego. 
d) koniecznością stosowania do każdego urządzenia oddzielnego zasilającego                

agregatu. 
 
10. Analiza pracy maszyny to zakres prac wynikających z 

a) dokumentacji techniczno-ruchowej. 
b) instrukcji obsługi maszyny. 
c) dokumentacji części zamiennych. 
d) historii awarii maszyny. 

 
11. „Przepracowane” oleje smarowe należy 

a) utylizować w ramach zakładu pracy. 
b) odprowadzić do kanalizacji. 
c) przekazać do odpowiedniej placówki. 
d) powtórnie użyć. 

 
12. Zużycie zmęczeniowe powoduje 

a) powstawanie pęknięć na powierzchni. 
b) powstawanie nadmiernych luzów. 
c) zmianę kształtów części maszyn. 
d) zmianę wymiarów części maszyn. 
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13. Zużycie ekonomiczne powoduje wymianę urządzeń z powodu 
a) zniszczeń  fizycznych. 
b) zniszczeń chemicznych. 
c) produkcji tańszych urządzeń. 
d) rozwoju postępu technicznego. 

 
14. Korozja części maszyn najszybciej następuje w powietrzu 

a) wilgotnym, czystym. 
b) suchym, czystym. 
c) wilgotnym, morskim. 
d) wilgotnym, z oparami kwasów. 

 
15. Przykładem korozji miejscowej nie jest korozja 

a) wżerowa. 
b) nierównomierna. 
c) międzykrystaliczna. 
d) szczelinowa. 

 
16. Awaria urządzenia to 

a) nieplanowe zdarzenie wymagające natychmiastowego usunięcia 
b) nieplanowe zdarzenie nie wymagające natychmiastowego usunięcia 
c) nieprawidłowość w pracy maszyny nie wymagające natychmiastowego              

usunięcia, 
d) uszkodzenie utrudniające eksploatację. 

 
17. Diagnostyka urządzeń to 

a) przewidywanie przyczyn uszkodzeń. 
b) określanie stanu technicznego bez demontażu zespołu. 
c) określanie stanu technicznego po demontażu zespołu. 
d) określanie przyczyn uszkodzeń. 

 
18. Minimalizacja kosztów produkcji wiąże się z 

a) maksymalnym wydłużaniem pracy urządzenia. 
b) zastępowaniem części maszyn tańszymi zamiennikami. 
c) wykonywaniem okresowych przeglądów. 
d) zmniejszaniem wynagrodzeń pracowników. 

  
19. Utrzymanie ruchu maszyn istotnych dla procesów technologicznych powinno polegać na 

a) ciągłej ich  pracy, aż do wystąpienia awarii. 
b) okresowych przeglądach. 
c) bieżącej ocenie stanu technicznego. 
d) okresowych i bieżących ocenach stanu technicznego. 

 
20. W zakładzie  przemysłowym za stan techniczny maszyn i ich wykorzystanie w procesie 

technologicznym  odpowiedzialny jest 
a) kierownik utrzymania ruchu. 
b) specjalista utrzymania ruchu. 
c) kierownik produkcji. 
d) operator maszyn i urządzeń. 
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KARTA  ODPOWIEDZI 
 
 
Imię i nazwisko.......................................................................................... 
 
Eksploatacja maszyn, aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego 
 
 
Zakreśl 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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