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1.  WPROWADZENIE  

 
Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o maszynach i urządzeniach 

energetycznych oraz transportu wewnątrzzakładowego, o ich stosowaniu a takŜe 
w kształtowaniu umiejętności doboru i instalowania tych maszyn. W poradniku znajdziesz: 
– wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć juŜ ukształtowane, 

abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika,  
– cele kształcenia – wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, 
– materiał nauczania – wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki 

modułowej, 
– zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy juŜ opanowałeś określone treści, 
– ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
– sprawdzian postępów, 
– sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi opanowanie 

materiału całej jednostki modułowej, 
– literaturę. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat układu jednostek modułowych  
 
 
 

315[01].O2.01 
Wyznaczanie obciąŜeń 

w układach statycznych, 
kinematycznych 
i dynamicznych 

315[01].O2 
Podstawy konstrukcji 

mechanicznych 

315[01].O2.03 
Dobieranie materiałów 

konstrukcyjnych 

315[01].O2.06 
Stosowanie maszyn 

i urządzeń energetycznych 
oraz transportu 

wewnątrzzakładowego 
 

315[01].O2.04 
Odwzorowywanie 
elementów maszyn 

315[01].O2.02 
Badanie materiałów 

konstrukcyjnych 

315[01].O2.05 
Wykonywanie rysunków 

z wykorzystaniem 
komputerowego 

wspomagania projektowania 
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– stosować jednostki układu SI, 
– wykonywać działania na jednostkach, 
– wykonywać przekształcenia matematyczne, 
– posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu mechaniki,  
– rozróŜniać podstawowe wielkości mechaniczne i ich jednostki, 
– czytać rysunki techniczne, 
– korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
– obsługiwać komputer, 
– współpracować w grupie. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− scharakteryzować rodzaje energii, jej źródła oraz procesy przetwarzania energii, 
− wykonać obliczenia podstawowych parametrów charakteryzujących przepływ cieczy 

i gazów, 
− sklasyfikować maszyny i urządzenia energetyczne i transportowe, 
− sklasyfikować pompy, 
− wyjaśnić budowę, zasadę działania pomp wirowych i wyporowych, 
− określić parametry pracy pomp wirowych i wyporowych, 
− dobrać pompę do podanego zastosowania i warunków pracy, 
− zainstalować i uruchomić pompę, 
− sklasyfikować spręŜarki, 
− wyjaśnić przeznaczenie, budowę, zasadę działania spręŜarek, 
− określić parametry pracy spręŜarek, 
− zainstalować i uruchomić spręŜarkę, 
− wyjaśnić przeznaczenie, budowę, zasadę działania wentylatorów, 
− wyjaśnić przeznaczenie, budowę, zasadę działania urządzeń chłodniczych, 
− wyjaśnić przeznaczenie, budowę i zasadę działania kotłów, 
− sklasyfikować przenośniki,  
− sklasyfikować maszyny do transportu wewnątrzzakładowego, 
− dobrać maszynę lub urządzenie transportowe do określonego zadania, 
− zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŜarowej, 

ochrony środowiska podczas instalowania i uruchomiania pomp, wentylatorów 
i spręŜarek. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Wiadomości wstępne o maszynach energetycznych 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

KaŜdy z nas w Ŝyciu codziennym styka się z licznymi, mniej lub bardziej 
skomplikowanymi urządzeniami technicznymi. Czasy współczesne cechuje powszechne 
stosowanie maszyn znacznie ułatwiających pracę człowiekowi. Podstawą działania tych 
maszyn są przemiany energii, które w nich zachodzą. Rozwój budowy maszyn stał się 
moŜliwy dzięki opanowaniu przez człowieka umiejętności wykorzystywania przemian energii 
i jej zasobów istniejących w przyrodzie. 

Co to jest energia? Do celów praktycznych wystarczające jest określenie jej jako zasobu 
nagromadzonej pracy, która moŜe być wykorzystywana do pokonywania oporów. Jeśli ciało 
jest zdolne wykonać pracę, mówimy, Ŝe ma energię.  

Energia występuje pod róŜnymi postaciami: jądrowej, chemicznej, potencjalnej, 
kinetycznej, elektrycznej, cieplnej itd. Zgodnie z zasadą zachowania energii nie tworzy się 
ona z niczego i nie ginie samoistnie. Bardzo częstym zjawiskiem jest natomiast 
przechodzenie energii z jednych postaci w inne. Oto kilka przykładów: W czasie hamowania 
pojazdu jego energia kinetyczna zamienia się w ciepło ogrzewające klocki hamulcowe, koła, 
otoczenie. W czasie spalania paliw energia chemiczna paliwa zamienia się w cieplną spalin. 
Gdy człowiek podnosi ładunek, energia chemiczna cukrów zawartych w jego mięśniach 
zamienia się w potencjalną ładunku. 

Energia odgrywa ogromną rolę w Ŝyciu i rozwoju społeczeństw. W staroŜytności 
człowiek wykorzystywał przede wszystkim energię własnych mięśni i energię mięśni 
zwierząt pociągowych, później energię spadku wody (w kołach wodnych) i energię wiatru (do 
napędu Ŝaglowców i wiatraków). Rewolucja przemysłowa w XVIII wieku związana była 
z wynalezieniem maszyny parowej przez Jamesa Watta. Dlatego wiek ten nazwany został 
„wiekiem pary” i zapoczątkował ogromny postęp techniczny. Wiek XIX to z kolei „wiek 
elektryczności”, gdyŜ od jego połowy zaczęto do celów uŜytecznych stosować energię 
elektryczną, bez której dziś trudno byłoby wyobrazić sobie Ŝycie. Jest ona powszechnie 
stosowana we wszystkich gałęziach przemysłu oraz w Ŝyciu codziennym. Stosuje się ją do 
napędu maszyn i urządzeń oraz do celów oświetleniowych. Powszechne stosowanie energii 
elektrycznej moŜliwa jest dzięki łatwości przesyłania jej na duŜe odległości. 

Głównymi źródłami energii są paliwa kopalne i energia spadku wód. Nieco mniejszą rolę 
odgrywa energia jądrowa, chociaŜ rozwój tej energetyki wydaje się jednak nieunikniony ze 
względu na zmniejszające się zasoby węgla, ropy i gazu ziemnego. Z tych teŜ powodów oraz 
ze względu na zanieczyszczenie środowiska przy spalaniu paliw wykorzystuje się w coraz 
większym stopniu źródła czystej energii. NaleŜą do nich między innymi: energia słoneczna, 
wiatrowa, geotermalna, energia mórz i oceanów. 

MoŜna róŜnie definiować energię, ale zawsze naleŜy pamiętać o tym, Ŝe jest ona 
czynnikiem warunkującym wszelkie działania, umoŜliwiającym przekształcenie zasobów 
naturalnych w dobra i przedmioty uŜytkowe, słuŜące zarówno poszczególnym ludziom, jak 
i całemu społeczeństwu. 
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Klasyfikacja maszyn energetycznych 
Maszyna to urządzenie do przetwarzania jednej postaci energii w inną w celu ułatwienia 

człowiekowi pracy fizycznej lub umysłowej. Dzięki maszynie praca człowieka staje się 
wydajniejsza i bardziej ekonomiczna. Ogólną klasyfikację maszyn przedstawia rysunek 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Klasyfikacja maszyn [opracowanie własne] 
 
Jak widać na schemacie maszyny moŜemy podzielić na energetyczne i robocze. Jedną 

z grup wśród maszyn energetycznych są silniki. Silniki to maszyny pobierające energię 
z zewnętrznego źródła (np. chemiczną paliw, elektryczną, wiatrową itd.) i zamieniające ją na 
energię mechaniczną potrzebną do napędu innych maszyn. Pozostałe maszyny energetyczne 
wytwarzają z energii mechanicznej inne rodzaje energii: prądnice – energię elektryczną, 
pompy i spręŜarki – energię ciśnienia. Maszyny robocze pobierają od silników energię 
mechaniczną w celu przetworzenia jej na pracę uŜyteczną potrzebną do zmiany kształtu 
i wymiarów ciała lub jego połoŜenia. Maszyny robocze dzieli się na: 
− technologiczne (słuŜące do wytworzenia gotowego produktu lub półfabrykatu), 
− transportowe (słuŜące do zmiany połoŜenia ciał stałych, cieczy i gazów). 

Podział maszyn na robocze i energetyczne nie zawsze jest jednoznaczny. Na przykład 
pompy i spręŜarki, zaleŜnie od pełnionej funkcji, mogą pełnić rolę maszyn energetycznych 
lub transportowych (gdy słuŜą do transportu cieczy i gazów). 

 
Parametry techniczne maszyn 

Praca jest iloczynem skalarnym wektora siły i wektora przesunięcia. 
    
    
                                

  
                                        

Rys. 2. Przesunięcie ciała [opracowanie własne] 
 
Gdy wartość siły jest stała, to wartość pracy oblicza się jako iloczyn drogi przez rzut siły 

na kierunek drogi 
            

 
gdzie: W – praca [J], F – siła [N], s – droga (przesunięcie) [m], α - kąt między wektorami siły 
i przesunięcia. 
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W najprostszym przypadku, gdy siła działa wzdłuŜ przesunięcia, to α = 0o (cosα = 1) 
pracę obliczamy:  

 
Moc jest to praca wykonana w jednostce czasu. Zgodnie z powyŜszym określeniem 

moŜemy zapisać, Ŝe moc maszyny P jest równa stosunkowi pracy W do czasu t, w jakim 
została wykonana 

 
Jednostką mocy w układzie jednostek SI jest wat. Wat jest to praca jednego dŜula 

wykonana w ciągu jednej sekundy 

 
Wzór na moc moŜna przedstawić w ruchu postępowym takŜe w innej postaci. Wiemy, Ŝe 

praca W = F  s, więc 

 
gdzie:  – prędkość ciała poruszającego się ruchem postępowym [m/s], F – siła wykonująca 
pracę [N], P – moc [W]. 

W przypadku ruchu obrotowego moc wyraŜamy wzorem 

 
gdzie: M – moment obrotowy [Nm],  = prędkość kątowa [rad/s]. 

Maszyny przetwarzają jedną postać energii w inną. Energia dostarczona do maszyny to 
energia włoŜona. Zostaje ona zamieniona w energię uŜyteczną. Jednak nie cała energia 
włoŜona przekształca się w uŜyteczną. Część z niej zostaje stracona np. w wyniku wymiany 
ciepła lub na pokonanie oporów tarcia.  

                                                                                                 
  
                                                                                               Ew – energia włoŜona 
                                                                                               Eu – energia uŜyteczna 
                                                                                               Es – energia stracona              
                                                                                
                                                                                          
 
               Rys. 3. Energie maszyny [opracowanie własne]                                                            
Pamiętając o zasadzie zachowania energii moŜemy zapisać 

Ew = Eu + Es 
Sprawność η maszyny jest to stosunek energii uŜytecznej do włoŜonej 

 
PoniewaŜ Eu < Ew, to η < 1. 
Sprawność moŜemy wyrazić teŜ w procentach mnoŜąc jej wartość otrzymaną w postaci 

ułamka przez 100%. 
Często spotykamy się z kolejnym przenoszeniem energii przez kilka maszyn. Mamy 

wtedy do czynienia z zespołem maszyn. Energia uŜyteczna pierwszej maszyny jest energią 
włoŜoną dla drugiej, energia uŜyteczna drugiej – energią włoŜoną dla trzeciej itd. Sprawność 
takiego zespołu to stosunek energii uŜytecznej ostatniej maszyny do energii włoŜonej 
pierwszej maszyny. 
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ZESPÓŁ MASZYN 
 
 
 

Rys. 4. Schemat zespołu maszyn [opracowanie własne] 
 

Sprawność zespołu maszyn, które kolejno przenoszą energię jest iloczynem sprawności 
poszczególnych maszyn składowych 

ηz = η1 ⋅ η2 ⋅ η3 ………⋅ηn 
gdzie: η1, η2, η3, ………ηn – sprawności poszczególnych maszyn w zespole, ηz – sprawność 
zespołu maszyn. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Kiedy mówimy, Ŝe ciało ma energię? 
2. Jakie znasz rodzaje energii? 
3. Jakie znasz zjawiska, w czasie których zachodzą przemiany energii? 
4. Jakie znasz źródła energii? 
5. Jakie maszyny naleŜą do maszyn energetycznych? 
6. Jakie maszyny nazywamy silnikami? 
7. Jakie 2 grupy maszyn naleŜą do maszyn roboczych? 
8. Jak obliczamy pracę, gdy siła o stałej wartości działa wzdłuŜ przesunięcia? 
9. Co jest jednostką pracy? Jak ta jednostka jest definiowana? 
10. Co to jest moc? Jaka jest jednostka mocy? 
11. Jak obliczamy moc w ruchu postępowym, a jak w obrotowym? 
12. Jaka jest zaleŜność między energią uŜyteczną maszyny, włoŜoną i straconą? 
13. Co nazywamy sprawnością maszyny? 
14. Jak obliczamy sprawność zespołu maszyn kolejno przenoszących energię, gdy dane są 

sprawności maszyn wchodzących w skład zespołu? 
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4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wypełnij poniŜszą tabelkę opisując moŜliwie jak najwięcej przykładów zjawisk 
i urządzeń, w których zachodzą przemiany energii 

 
Tabela do ćwiczenia 1[opracowanie własne] 

Nazwa 
urządzenia/zjawiska 

Rodzaj energii wejściowej Rodzaj energii wyjściowej 

   

   

   

Przykłady:   

silnik elektryczny elektryczna mechaniczna 

spalanie paliw chemiczna paliwa cieplna 

    
Sposób wykonania ćwiczenia 

  
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych informacje na temat rodzajów i przemian energii, 
2) przeanalizować działanie znanych Ci urządzeń energetycznych, 
3) przeanalizować zjawiska, w których mamy do czynienia z przemianami energii, 
4) nazwać urządzenie (zjawisko), nazwać rodzaj energii początkowej i końcowej. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dotycząca maszyn energetycznych, 
− tabelka wydrukowana na papierze formatu A4, flamastry. 
 
Ćwiczenie 2 

Oblicz pracę siły tarcia o wartości 60 N przy przesunięciu ciała o 120 cm. 
 

 
 

                                 
 

Rysunek do ćwiczenia 2 [opracowanie własne] 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać wzór na pracę, 
2) podstawić dane, 
3) wykonać obliczenia i działanie na jednostkach, 
4) zinterpretować otrzymany wynik. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− arkusz papieru A4. 
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Ćwiczenie 3 
Na przykładzie zespołu trzech maszyn przenoszących kolejno energię uzasadnij, Ŝe 

sprawność zespołu jest iloczynem sprawności maszyn wchodzących w jego skład. Do 
wykonania ćwiczenia moŜe być Ci pomocny poniŜszy rysunek. 

 
 
   
 
 
 
 

Rysunek do ćwiczenia 3 [opracowanie własne] 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) odszukać wzory, 
2) wykorzystując oznaczenia energii podane na rysunku wstawić do wzorów odpowiednie 

wartości, 
3) wykazać, Ŝe zaleŜność jest prawdziwa (lewa strona równania jest taka sama jak prawa). 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− arkusz papieru A4. 
 
Ćwiczenie 4 

Do silnika spalinowego doprowadzono 80 kJ energii. 48 kJ z tej energii zuŜyło się na 
straty cieplne, a 8 kJ na straty mechaniczne. Zakładając, Ŝe nie było Ŝadnych innych strat, 
oblicz sprawność tego silnika. Wynik podaj w procentach. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać wzory, 
2) wykonać obliczenia, 
3) zamienić ułamek na %. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− arkusz papieru A4. 
 
Ćwiczenie 5 

W skład turbogeneratora wchodzi turbina o sprawności 30% i generator o sprawności 
94%. Oblicz sprawność tego zespołu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać wzory, 
2) przedstawić sprawności w postaci ułamków, 
3) wykonać obliczenia i zapisać wynik. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− kalkulator, 
− arkusz papieru A4. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 TAK NIE 

1) wyjaśnić pojęcie energii? � � 
2) podać przykłady przemian energii w maszynach? � � 
3) sklasyfikować maszyny energetyczne? � � 
4) dokonać podziału maszyn roboczych? � � 
5) obliczyć pracę stałej siły? � � 
6) zdefiniować moc? � � 
7) zdefiniować jednostkę mocy?  � � 
8) obliczyć moc w ruchu postępowym? � � 
9) obliczyć moc w ruchu obrotowym? � � 
10) określić sprawność maszyny? � � 
11) obliczyć sprawność zespołu maszyn? � � 
12) uzasadnić, Ŝe sprawność zespołu maszyn jest iloczynem sprawności 

maszyn wchodzących w skład zespołu? � � 
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4.2. Zarys mechaniki płynów 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 

Do płynów zaliczamy ciecze i gazy. Charakteryzują je następujące parametry: 
− gęstość: 

             [kg/m3] 

gdzie : m – masa [kg], V – objętość [m3], 
− cięŜar właściwy:  

           [N/m3] 

gdzie: G – cięŜar [N]. 
ZaleŜność między cięŜarem właściwym a gęstością moŜemy przedstawić następująco: 

 
gdzie: g – przyspieszenie ziemskie [m/s2], 
− objętość właściwa: 

        [m3/kg] 

− ściśliwość – zdolność do zmniejszania objętości pod wpływem działania sił 
zewnętrznych. Ciecze, w przeciwieństwie do gazów, są bardzo mało ściśliwe i dlatego 
ściśliwość tę moŜemy pomijać, 

− lepkość ( tarcie wewnętrzne) – opór pomiędzy warstwami cieczy lub gazu, poruszającymi 
się równolegle względem siebie z róŜnymi co do wartości prędkościami. A zatem lepkość 
występuje tylko w czasie ruchu płynu. 

 

Model cieczy doskonałej 
 Aby uprościć matematyczną postać praw hydrodynamiki wprowadzono model cieczy 
doskonałej. Jest to ciecz nieściśliwa i nielepka. 

 

Ciśnienie bezwzględne, podciśnienie i nadciśnienie 
Ciśnienie cieczy (gazu) nazywamy stosunek siły, jaką czynnik naciska na jednostkę 

powierzchni stykającego się z nim ciała 
p = F/A    [Pa] 

gdzie: F – siła [N], A – powierzchnia [m2] 
ciśnienie bezwzględne p – ciśnienie mierzone względem próŜni (ciśnienia = 0) 
ciśnienie atmosferyczne po – ciśnienie bezwzględne atmosfery (po = 100kPa) 
nadciśnienie pn – oblicza się, gdy p > po wg wzoru: pn = p – po  
podciśnienie pp – oblicza się, gdy p < po wg wzoru: pp = po – p  
 

Ciśnienie hydrostatyczne 
Ciśnieniem hydrostatycznym nazywamy ciśnienie wywołane działaniem cięŜaru 

wyŜszych warstw cieczy na warstwy połoŜone niŜej. Ciśnienie hydrostatyczne na głębokości 
h obliczamy następująco: 

             ph = ρ ⋅ g ⋅ h   [Pa]                             
            Ciśnienie całkowite na głębokości h wynosi: 
             p =   ρ ⋅ g ⋅ h + po    [Pa]                                

           gdzie: po – ciśnienie atmosferyczne 
   
 
 

Rys. 5. Ciśnienie hydrostatyczne [opracowanie własne] 
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Prasa hydrauliczna 
Prasa hydrauliczna jest to urządzenie zwielokrotniające siłę. Znajduje zastosowanie 

wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba wywierania bardzo duŜego nacisku, np. przy 
plastycznej przeróbce metali, gięciu grubych blach. Jej działanie oparte jest na prawie 
Pascala. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Rys. 6. Schemat prasy hydraulicznej [opracowanie własne] 
 

Prasa hydrauliczna zbudowana jest z dwóch cylindrów o róŜnych przekrojach 
poprzecznych A1 i A2 wypełnionych olejem hydraulicznym i szczelnie zamkniętych 
ruchomymi tłokami. Jeśli na mniejszy tłok podziałamy siłą F1, to wywoła on w układzie 
ciśnienie. 

p =  
Zgodnie z prawem Paskala ciśnienie to rozchodzi się równomiernie we wszystkich 

kierunkach, a więc działa równieŜ na duŜy tłok. Napór cieczy na duŜy tłok wynosi 

                          F2 = p ⋅ A2 =   ⋅ A2 

                          A2 : A1 = i – przełoŜenie hydrauliczne prasy 
                          F2 = F1 ⋅ i 

Jak wynika z powyŜszego wzoru siła uzyskana na duŜym tłoku prasy hydraulicznej ( siła 
prasy) jest tyle razy większa od siły przyłoŜonej do małego tłoka, ile razy przekrój 
poprzeczny duŜego tłoka jest większy od przekroju poprzecznego tłoka małego (czyli, ile 
wynosi przełoŜenie hydrauliczne). Uwzględniając sprawność prasy η moŜemy wyliczyć 
rzeczywistą siłę prasy ze wzoru 

F2 = F1 ⋅ i ⋅ η 
 

Podstawowe równania dynamiki płynów 
 
                                                              
                                                                               
 
 
                             
 
 
 
 
 
 

Rys. 7. Przepływ płynu między przekrojami 1-1 i 2-2 [opracowanie własne] 
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Równanie Bernnoulliego 
Równanie to przedstawia zasadę zachowania energii w strudze cieczy. Pomijając straty 

energii przy przepływie moŜemy zapisać: 

 1 =   2                                                         

 +  + gh = const 

gdzie: v – prędkość cieczy [m/s] 
           p – ciśnienie [Pa] 
           ρ - gęstość [kg/m3] 
           h – połoŜenie [m] 

           - jednostkowa energia kinetyczna [J/kg] 

          - jednostkowa energia ciśnienia [J/kg] 

           gh – jednostkowa energia potencjalna [J/kg] 
Prawo Bernoulliego moŜna równieŜ zastosować do gazów, zaniedbując ich ściśliwość, 

gdyŜ zmiana objętości gazu podczas jego ruchu jest niewielka. 
 
Równanie ciągłości 

Równanie to przedstawia prawo zachowania masy w ciągłym strumieniu. Mówi ono, Ŝe 
ilość czynnika przepływającego w jednostce czasu przez dowolny przekrój przewodu jest 
stała (inaczej mówiąc: natęŜenie przepływu jest stałe). 
Zatem: Q1 = Q2 
 A1 ⋅ v1 ⋅ ρ1 = A2 ⋅ v2 ⋅ ρ2 
 A ⋅ v ⋅ ρ = const 
gdzie:    A – przekrój strumienia [m2] 
              v – prędkość w danym przekroju [m/s] 
              ρ - gęstość cieczy [kg/m3] 
 Dla płynu nieściśliwego (cieczy)  ρ1 =  ρ2, więc równanie ciągłości przyjmuje postać: 
 A1 ⋅ v1 ⋅ ρ =  A2 ⋅ v2 ⋅ ρ 

A1 ⋅ v1 =  A2 ⋅ v2  
 A ⋅ v = const 

Z powyŜszego równania wypływa wniosek: v =  (prędkość jest odwrotnie 

proporcjonalna do przekroju strugi cieczy), a zatem, gdy przekrój strugi maleje, prędkość 
rośnie i na odwrót. 
  
Przepływ cieczy przez przewód o zmiennym przekroju 
 
                 
                        
 
 
 

Rys. 8. Przepływ cieczy przewodem zwęŜającym się [opracowanie własne] 
 
 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 16 

Przepływ jest poziomy (h1 = h2), więc równanie Bernoulliego przyjmie postać: 

   =     /⋅ ρ 

   ⋅ ρ + p1 =  ⋅ ρ + p2 

PoniewaŜ A2 < A1, więc zgodnie z równaniem ciągłości v2 > v1 ⇒   ⋅ ρ >  ⋅ ρ 

Zatem p2 < p1 

Wnioski:  
− JeŜeli przekrój strugi maleje, to jej prędkość wzrasta i ciśnienie maleje. 
− JeŜeli przekrój strugi wzrasta, to jej prędkość maleje i ciśnienie wzrasta. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co nazywamy ciśnieniem hydrostatycznym? 
2. Jak obliczamy ciśnienie całkowite na dnie zbiornika z cieczą? 
3. Do czego słuŜy prasa hydrauliczna? 
4. Co nazywamy przełoŜeniem hydraulicznym prasy? 
5. Jak obliczamy siłę prasy hydraulicznej? 
6. Jak przedstawia się równanie ciągłości dla gazów, a jak dla cieczy? 
7. Jak przedstawia się równanie Bernoulliego? 

 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Oblicz ciśnienie całkowite na dnie zbiornika wypełnionego olejem do wysokości 
h=30 cm. Gęstość oleju wynosi ρ=800 kg/m3, przyspieszenie ziemskie g=9,81 m/s2, 
a ciśnienie atmosferyczne po=100 kPa.  
 

                                 

 

 

 

 
                                        Rysunek do ćwiczenia 1 [opracowanie własne] 
  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
  
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych wzory, 
2) podstawić dane w odpowiednich jednostkach, 
3) wykonać obliczenia i działania na jednostkach. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− kalkulator, 
− arkusz papieru A4. 
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Ćwiczenie 2 
 Oblicz siłę prasy hydraulicznej o przełoŜeniu hydraulicznym i=500 i sprawności η=80%, 
jeśli nacisk na mały tłok wynosi F1=3 kN 

 
 
 
 
 
                                    
                                      Rysunek do ćwiczenia 2 [opracowanie własne] 
 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych wzory, 
2) podstawić dane,  
3) wykonać obliczenia i podać wynik. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− kalkulator, 
− arkusz papieru A4. 
 
Ćwiczenie 3 

Oblicz, jaka jest sprawność prasy hydraulicznej o średnicach tłoków d1=15 mm i d2=300 
mm, jeśli po przyłoŜeniu do małego tłoka siły F1=2 kN uzyskano na duŜym tłoku siłę F2=640 
kN 
  

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych wzory, 
2) podstawić dane,  
3) wykonać obliczenia i podać wynik. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− kalkulator, 
− arkusz papieru A4. 
 
Ćwiczenie 4 

Mając do dyspozycji działający model prasy hydraulicznej oblicz jej sprawność.  
 
 
 
 
 

            
 

                                                      
 

Rysunek do ćwiczenia 4 [opracowanie własne] 
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Tabela pomiarów do ćwiczenia 4 
Średnica małego tłoka: 
Średnica duŜego tłoka: 
Przekrój poprzeczny małego tłoka: 
Przekrój poprzeczny duŜego tłoka: 
PrzełoŜenie hydrauliczne prasy: 

WYNIKI POMIARÓW 
Nr 

pomiaru 
Siła przyłoŜona Siła uzyskana Obliczona sprawność 

1.    
2.    
    

Sprawność średnia: 
              

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyznaczyć przełoŜenie prasy, 
2) obciąŜyć mały tłok i zrównowaŜyć to obciąŜenie kładąc obciąŜniki na duŜym tłoku, 
3) zapisać wyniki w tabeli, 
4) wyznaczyć ze wzoru sprawność prasy, 
5) wielokrotnie powtórzyć doświadczenie dla róŜnych wartości obciąŜeń, 
6) wyznaczyć sprawność prasy poprzez obliczenie średniej z uzyskanych wyników. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− model prasy hydraulicznej, 
− wydrukowana tabela do zapisania wyników pomiarów, 
− kalkulator, długopis. 
              
Ćwiczenie 5 

Oblicz, jaka jest prędkość cieczy w przekroju 1-1, jeśli prędkość w przekroju 2-2 wynosi 
v2=1 m/s, a pola przekrojów odpowiednio: A1=0,03 m2 i A2=0,045 m2. Czy do obliczenia 
prędkości gazu wystarczyłyby Ci te same dane? 

 
 
 

 
                                                                             
                          Rysunek do ćwiczeń 5 i 6 [opracowanie własne] 

 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) skorzystać z odpowiedniego prawa dynamiki płynów, 
2) odszukać wzór, 
3) podstawić właściwe dane do wzoru, 
4) wykonać obliczenia i podać wynik, 
5) wyjaśnić róŜnice w równaniu, z którego korzystasz, wynikające z róŜnych właściwości 

cieczy i gazów. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− kalkulator, 
− arkusz papieru A4. 
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Ćwiczenie 6 
Wyjaśnij, co dzieje się z ciśnieniem cieczy w czasie przepływu przez przewód 

przedstawiony w ćwiczeniu 5? Odpowiedź uzasadnij. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) skorzystać z odpowiednich praw dynamiki płynów, 
2) odszukać potrzebne wzory, 
3) podać i uzasadnić odpowiedź. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− arkusz papieru A4. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz: TAK NIE 

1) obliczyć ciśnienie hydrostatyczne? � � 
2) wyjaśnić działanie prasy hydraulicznej? � � 
3) obliczyć przełoŜenie hydrauliczne prasy? � � 
4) obliczyć siłę prasy hydraulicznej? � � 
5) zapisać równanie Bernoulliego? � � 
6) zastosować równanie Bernoulliego? � � 
7) zapisać równanie ciągłości dla cieczy?  � � 
8) zapisać równanie ciągłości dla gazu? � � 
9) zastosować równanie ciągłości dla cieczy? � � 
10) zastosować równanie ciągłości dla gazu? � � 
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4.3. Pompy 
 
4.3.1. Materiał nauczania 

 
Pompy są to maszyny, które kosztem energii mechanicznej doprowadzonej z zewnątrz 

przenoszą ciecz z poziomu niŜszego na wyŜszy lub z obszaru o ciśnieniu niŜszym do obszaru 
o ciśnieniu wyŜszym. Pompy mogą być napędzane za pomocą silnika napędowego lub 
ręcznie. Pompa wraz ze współpracującymi z nią przewodami stanowi układ pompowy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 9. Schemat układu pompowego:  
a) z pompą wyporową tłokową 
b) z pompą wirową 
1 – zbiornik dolny  2 – przewód ssawny  3 – przewód tłoczny   
4 – zbiornik górny [1, s. 49] 

 
 

 
Pracę pompy charakteryzują następujące wielkości: 

− geometryczna wysokość ssania Hs [m] 

Hs =         gdzie: ps – ciśnienie ssania [Pa], γ - cięŜar właściwy cieczy [N/m3] 

− geometryczna wysokość tłoczenia Ht [m] 

Ht =         gdzie: pt – ciśnienie ssania [Pa], γ - cięŜar właściwy cieczy [N/m3] 

− geometryczna wysokość podnoszenia Hz [m] – róŜnica poziomów cieczy w zbiornikach: 
górnym i dolnym 

− uŜyteczna wysokość podnoszenia Hu [m] 

Hu = Hz +   + hs       

gdzie: pg – ciśnienie w zbiorniku górnym [Pa] 
 pd – ciśnienie w zbiorniku dolnym [Pa] 
 hs – wysokość oporów przepływu [m] 

− wydajność pompy Q [m3/s] – objętość cieczy przepływająca w jednostce czasu 
w przekroju króćca wylotowego pompy 
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− moc uŜyteczna pompy Pu – moc zuŜyta na zwiększenie energii pompowanej cieczy 

Pu =   [kW]  

− moc na wale pompy Pw – moc potrzebna do napędu pompy  

Pw =   [kW]    gdzie: ηe – sprawność pompy  

− sprawność pompy 

ηe =  

ZaleŜnie od konstrukcji i działania pompy moŜemy podzielić wg schematu na rysunku 10. 
 

 
 
 

Rys. 10. Klasyfikacja pomp [opracowanie własne] 
 
Pompy tłokowe 

Ruchomym elementem roboczym, który wytwarza róŜnicę ciśnień potrzebną do 
wywołania przepływu cieczy, jest tłok. Wykonuje on ruch postępowo-zwrotny. WyróŜniamy 
tłoki płaskie tarczowe i wydłuŜone, zakończone stoŜkowo lub półkuliście, tłoki nurnikowe 
(nurniki). Pompy tłokowe mogą być jednostronnego lub dwustronnego działania, jedno- lub 
wielocylindrowe. Schemat pompy tłokowej jednostronnego działania przedstawia rysunek 11.  
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Rys. 11. Schemat pompy tłokowej jednostronnego działania: 1 – tłok (nurnik), 2 – kadłub, 
3 – zawór ssawny, 4 – przewód ssawny, 5 – zawór tłoczny, 6 – przewód tłoczny, 

n – ruch dokorbowy tłoka, t – ruch odkorbowy tłoka [1, s. 52] 
 
Gdy tłok (nurnik) wycofuje się z kadłuba, zwiększa się przestrzeń kadłuba, a przez to 

wytwarza się w nim podciśnienie. Na skutek tego otwiera się zawór ssawny, a tłoczny 
zamyka i ciecz przewodem ssawnym płynie ze zbiornika dolnego do kadłuba. Gdy tłok 
wchodzi do kadłuba, przestrzeń kadłuba zmniejsza się, wytwarza się w nim nadciśnienie. Na 
skutek tego zamyka się zawór ssawny, a tłoczny otwiera i ciecz przewodem tłocznym 
przepływa z kadłuba do zbiornika górnego. Następnie cykl powtarza się. 

Bardziej równomierny przepływ występuje w pompach dwustronnego działania. Schemat 
pompy tłokowej dwustronnego działania przedstawia rysunek 12. W pompie dwustronnego 
działania obie strony tłoka pracują jednocześnie. Gdy jedna strona tłoka zasysa ciecz, druga 
tłoczy do rurociągu ciecz zassaną wcześniej. Podczas ruchu tłoka w przeciwnym kierunku 
funkcję obu jego stron zmieniają się. 

                                           
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 12. Pompa tłokowa dwustronnego działania:  
1 – tłok, 2 – zawory ssawne, 3 - zawory tłoczne [1, s. 53] 
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Wydajność rzeczywistą pompy tłokowej oblicza się wg ogólnego wzoru: 
 

      [m3/s] 

 
gdzie: i – liczba czynnych stron tłoka (dla pompy jednostronnego działania i = 1, dla pompy 
 dwustronnego działania i = 2) 

τ – liczba cylindrów 
A – pole przekroju tłoka [m2] 
S – skok tłoka (odległość między skrajnymi połoŜeniami) [m] 
n – prędkość obrotowa [1/min] 
ηv – sprawność objętościowa 

 
Pompy tłokowe stosowane są jako pompy dozujące w przemyśle chemicznym, 

papierniczym, w procesach uzdatniania wody. Mają wydajność Q = 0 ÷ 60 m3/h przy 
ciśnieniu tłoczenia do 350 MPa. Pompy takie mogą być stosowane do wszelkich cieczy 
o róŜnej lepkości i o temperaturze od – 50oC do + 400oC. 

 
Pompy rotacyjne 

Podobnie jak pompy tłokowe, naleŜą do pomp wyporowych. Organ roboczy tych pomp 
(tłok lub wirnik) oddziela obszar ssawny od obszaru tłocznego, wskutek czego zbędne są 
zawory sterujące. W czasie jednostajnego obrotu wokół własnej osi powiększa on okresowo 
przestrzeń ssawną, zmniejszając jednocześnie przestrzeń tłoczną. A zatem po stronie ssawnej 
wytwarza się podciśnienie powodujące zassanie cieczy, a po stronie tłocznej nadciśnienie 
powodujące jej wytłoczenie. 

Zaletami pomp rotacyjnych są : 
− większa niŜ w pompach tłokowych równomierność przepływu, 
− małe wymiary i cięŜar, 
− moŜliwość sprzęgania większości tych pomp z silnikami szybkobieŜnymi, 
− dobra zdolność samo zasysania. 

Wadą pomp rotacyjnych jest wraŜliwość na zanieczyszczenia. 
Do pomp rotacyjnych naleŜą między innymi: 

a) pompy łopatkowe w której organem roboczym pompy łopatkowej (rys. 13) jest wirnik 
(1) osadzony na wale (4), wyposaŜony w wysuwane łopatki (2). W czasie obrotu wirnika 
łopatki są dociskane do gładzi wnętrza kadłuba (3) na skutek działania siły odśrodkowej 
oraz ciśnienia cieczy dopływającej pod łopatki specjalnym kanałem. Docisk moŜe być teŜ 
wywołany przez spręŜyny. Wysuwające się łopatki tworzą przestrzenie międzyłopatkowe 
(5) o zmieniającej się okresowo objętości. Powoduje to zasysanie cieczy po stronie 
dopływowej i wytłoczenie po stronie odpływowej. 

Pompy łopatkowe stosuje się wyłącznie do cieczy czystych, 
samosmarujących, o temperaturze do 90oC. Ich wydajność nie 
przekracza 0,45 m3/min przy wysokości podnoszenia do 1400 m 
i prędkości obrotowej 800÷4000 obr/min. Pompy takie znajdują 
zastosowanie w napędach hydraulicznych podnośników, 
siłowników, pras, hamulców, obrabiarek itp. 
 
 
 

Rys. 13. Pompa łopatkowa [1, s. 60] 
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b) pompy zębate które mają elementy robocze w postaci kół zębatych (w liczbie 2÷5). Koła 
te obracają się w kadłubie z moŜliwie małym luzem. W miejscu zazębienia oddzielają 
one obszar ssawny pompy od obszaru tłocznego. Zęby kół ślizgają się po gładzi kadłuba 
spełniając zadania tłoków, a ciecz zawarta we wrębach międzyrębnych jest przetłaczana 
z obszaru ssawnego do tłocznego. Pompy zębate stosuje się wyłącznie do cieczy 
czystych, najlepiej samosmarujących. Stosowane są np. w układach olejowych silników 
spalinowych, pomp, turbin parowych oraz w hydraulicznych układach sterujących. 
Wydajność pomp zębatych zwykle mieści się w granicach 1,6÷1000 dm3/min przy 
ciśnieniu do 16 MPa i prędkości obrotowej 500÷4000 obr/min. Sprawność pomp 
zębatych wynosi 57÷78%. 

 
  

  
 
 
 
 
 
 

Rys. 14. Schemat pompy zębatej o zazębieniu zewnętrznym: 1 – koło zębate napędzające, 
2 – koło zębate napędzane, 3 – obszar ssawny, 4 – obszar tłoczny [1, s. 61] 

 
Do grupy pomp rotacyjnych naleŜą równieŜ pompy krzywkowe, śrubowe i ślimakowe.  

 
Pompy wirowe 

Pompy wirowe naleŜą do pomp przepływowych. Działanie takich pomp polega na 
wykorzystaniu warunków ciągłego i równomiernego przepływu cieczy przez ich przestrzeń 
wewnętrzną, a zatem opiera się na prawach hydrodynamiki. Elementem roboczym pomp 
wirowych jest wirnik z łopatkami. W zaleŜności od ukształtowania wirnika pompy wirowe 
moŜemy podzielić na: 
− odśrodkowe – ciecz dopływa do wirnika osiowo, a wypływa promieniowo, 
− helikoidalne (zwane śrubowymi) – ciecz dopływa do wirnika osiowo, a wypływa 

ukośnie, 
− diagonalne (półosiowe) – ciecz przepływa przez wirnik ukośnie, 
− osiowe – ciecz przepływa przez wirnik osiowo. 

ZaleŜnie od liczby wirników pompy wirowej połączonych szeregowo rozróŜniamy: 
− pompy jednostopniowe – z jednym wirnikiem, 
− pompy wielostopniowe – z kilkoma wirnikami, przez które ciecz pompowana przepływa 

kolejno; ciśnienia wytworzone przez poszczególne wirniki sumują się. 
Wirniki pomp odśrodkowych mogą być: 

− jednostrumieniowe – o jednostronnym dopływie cieczy do wirnika, 
− dwustrumieniowe (bliźniacze) – o obustronnym dopływie cieczy do wirnika z dwóch 

przeciwnych kierunków; zwiększa to wydajność pompy i likwiduje napór osiowy na 
wirnik. 
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Budowa i zasada działania pompy odśrodkowej 
Pompa odśrodkowa jest najbardziej rozpowszechnionym rodzajem pomp wirowych. Jej 

budowę przedstawia rysunek 15. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 15. Schemat pompy odśrodkowej [1, s. 68] 
  
 

Jej główne elementy są następujące: wirnik (1) osadzony na wale napędzanym przez 
silnik i zaopatrzony na obwodzie w łopatki, kadłub (2), który stanowi osłonę wirnika, rura 
ssawna (3), doprowadzająca ciecz do wirnika, rura tłoczna (4) przy wypływie pompy, 
odprowadzająca ciecz. 

Przed uruchomieniem pompy naleŜy zalać ją cieczą, gdyŜ pompa odśrodkowa nie ma 
zdolności samo zasysania. Następnie włączamy silnik i wirnik zaczyna się obracać. Łopatki 
wirnika pociągają za sobą ciecz znajdująca się między nimi. Na obracającą się ciecz działa 
siła odśrodkowa odrzucająca ciecz od środka wirnika ku obwodowi, co powoduje spadek 
ciśnienia w części środkowej wirnika (ssanie na dolocie), a wzrost ciśnienia przy obwodzie 
wirnika (tłoczenie na wylocie). Dalszy wzrost ciśnienia cieczy następuje w spiralnej 
obudowie pompy. 

 
Parametry pracy pomp wirowych: 
− uŜyteczna wysokość podnoszenia 

Hu = ψ ⋅   [m] 

gdzie:  ψ – współczynnik wysokości podnoszenia zaleŜny od konstrukcji pompy, 
  u2 – prędkość obwodowa wirnika [m/s], 
  g – przyspieszenie ziemskie [m/s2], 

 
− wydajność pomp wirowych – moŜna ją obliczyć korzystając z równania ciągłości strugi, 

uwzględniając pola poszczególnych przekrojów przepływu cieczy przez pompę oraz 
przyjmując odpowiednie średnie prędkości przepływu cieczy (dla wody zazwyczaj 
1,5÷15 m/s), 

− moc pobierana przez pompę wirową – obliczana jak dla pomp tłokowych, 
− sprawność pomp tłokowych – zaleŜy od wielkości pompy, waha się w granicach 

38÷90%. 
 

 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 26 

Charakterystyki pompy wirowej 
JeŜeli za pomocą zaworu na rurze tłocznej pompy będziemy zmieniali jej wydajność przy 

stałej prędkości obrotowej wirnika, to zmieniać się będą: sprawność, wysokość podnoszenia 
oraz moc pobierana przez pompę. Pokazuje to rysunek 16. Charakterystyki te wyznaczane są 
doświadczalnie. Znajomość krzywej Hu = f(Q) jest potrzebna do właściwego uŜytkowania 
pompy. Przerywana część charakterystyki Hu = f(Q) odpowiada niestatecznej pracy pompy 
i powinna być moŜliwie krótka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rys. 16. Charakterystyki 1-stopniowej pompy odśrodkowej [opracowanie własne] 

 
 Zalety pomp wirowych: 
−−−− małe wymiary i cięŜar, 
−−−− moŜliwość bezpośredniego sprzęgania z silnikami szybkobieŜnymi, 
−−−− ciągłość działania, 
−−−− prosta konstrukcja, 
−−−− niezawodność działania, 
−−−− łatwość regulacji, 
−−−− moŜliwość pompowania cieczy gęstych i zanieczyszczonych. 
 Wady pomp wirowych: 
−−−− brak zdolności samozasysania, 
−−−− mała sprawność przy duŜej wysokości podnoszenia, 
−−−− trudności konstrukcyjne przy duŜej wysokości podnoszenia, lecz małej wydajności. 
 
Pompy strumieniowe 

Pompy strumieniowe, zwane takŜe strumienicami, naleŜą do grupy maszyn zwanych 
przenośnikami cieczy. Ich działanie polega na wytwarzaniu róŜnicy ciśnień przez zasilający 
strumień cieczy lub gazu. Strumienice stanowią przyrządy zwęŜkowe, które słuŜą do 
pompowania cieczy oraz do spręŜania lub wysysania gazu. Na rysunku 17 przedstawiono 
schemat strumienicy cieczowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 17. Strumienica cieczowa [1, s. 78] 
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Ciecz robocza doprowadzona przez wlot (1), przepływając dyszą zasilającą (4) zasysa z rury 
ssawnej (2) ciecz pompowaną przez szczelinę między zwęŜką (5) i dyszą zasilającą. Ciecz ta 
jest następnie tłoczona przez dyfuzor (6), gdzie wzrasta jej ciśnienie, do kanału tłocznego (3). 
Pompa strumieniowa otrzymuje energię nie od silnika napędowego, lecz od czynnika 
zasilającego. 

Urządzenia strumieniowe wodne są uŜywane do pompowania wody ze studni o duŜej 
głębokości (ponad 10 m), do hydromechanicznego transportu (np. piasku, Ŝwiru, popiołu) 
oraz w instalacjach centralnego ogrzewania do mieszania wody grzejnej o wysokiej 
temperaturze z wodą zimną powracającą z grzejników. 

Urządzenia strumieniowe parowe, w których czynnikiem zasilającym jest para wodna, 
słuŜą do zasilania wodą kotłów parowych. 

Zaletami pomp strumieniowych są: prosta budowa, brak części ruchomych, 
niezawodność działania, moŜliwość pompowania róŜnych cieczy, w tym zanieczyszczonych, 
szybkość uruchamiania i pewność ruchu. Wadą ich jest mała sprawność (∼ 25%). 

 
Wytyczne instalowania, obsługi i doboru pomp 

Pompa wraz z silnikiem napędowym powinna stanowić jedną sztywną całość nie 
podlegającą odkształceniom. Obie maszyny powinny być sztywno zamocowane do ramy, ta 
zaś na stałe związana z podstawą betonową o odpowiedniej masie, zdolnej przenieść 
obciąŜenia i tłumić drgania. W pompach wyporowych obrotowych oraz wirowych 
najwaŜniejszym warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy jest dokładne ustawienie pompy 
i silnika oraz ich dokładna współosiowość. 

MontaŜ rurociągów ssawnych naleŜy prowadzić od pompy. Warunkiem poprawnego 
zasysania cieczy jest dobra szczelność rurociągu ssawnego, który powinien wykazywać stałe, 
choć niewielkie pochylenie, w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu, aby zapobiec 
gromadzeniu się powietrza. Podobny warunek powinien spełniać rurociąg tłoczny. Na 
rurociągu ssawnym przed wlotem do pompy nie powinno być kolan, zasuw itp., 
zakłócających dopływ do wirnika. Pompy pionowe powinny zachować dokładne ustawienie 
pionowe osi wału. 

KaŜda pompa powinna być wyposaŜona w ciśnieniomierze. Rurociągi ssawne małych 
pomp nie mających zdolności samozasysania powinny być zaopatrzone w zawór stopowy, 
a same pompy w otwory do ich zalewania. DuŜe pompy wirowe bez zaworów stopowych 
powinny mieć dodatkowe urządzenia do opróŜniania przewodu ssawnego z powietrza. Na 
rurociągu tłocznym tuŜ za pompą naleŜy umieścić zawór zwrotny, a za nim odcinający. 

Obsługę pompy naleŜy prowadzić ściśle wg wskazań producenta, ujętych 
w dokumentacji techniczno-ruchowej. Przed pierwszym uruchomieniem pompy o obrotowym 
ruchu organu roboczego naleŜy sprawdzić prawidłowość kierunku obrotów silnika przy 
rozłączonym sprzęgle. W czasie pracy naleŜy obserwować wskazania manometrów 
i zapisywać je wg instrukcji. 

Przy doborze pomp naleŜy wziąć pod uwagę: parametry pracy pompy, rodzaj 
pompowanego medium, warunki zainstalowania, rodzaj napędu i eksploatacji. 

 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Na jakie dwie grupy dzielą się pompy zaleŜnie od działania i konstrukcji? 
2. Jakie pompy zaliczamy do wyporowych? 
3. Jakie pompy zaliczamy do przepływowych? 
4. Jak obliczamy moc pobieraną przez pompę od silnika napędowego? 
5. Co nazywamy wydajnością pompy? 
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6. Jakie są zalety i wady pomp rotacyjnych? 
7. Jak działają pompy tłokowe? 
8. Jak działają pompy rotacyjne? 
9. Jak działa pompa odśrodkowa? 

 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Korzystając z materiałów dla ucznia, poradnika mechanika oraz Internetu odszukaj 
parametry róŜnych typów pomp wyporowych i przepływowych oraz zastosowanie. Dane 
zamieść w tabeli:  

 

L.P. Typ pompy 
Wydajność 

Q[m3/h] 

Ciśnienie 
tłoczenia 
p[MPa] 

Prędkość 
obrotowa 

N[obr/min] 

Moc napędu 
Pw[kW] 

Sprawność 
η[%] 

Zastosowanie 

1.        
2.        
        

 

Sposób wykonania ćwiczenia 
  
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych, poradniku mechanika, Internecie potrzebne 
informacje, 

2) wpisać dane do odpowiednich kolumn w tabeli (jeśli nie uda Ci się odnaleźć jakiegoś 
parametru, wpisz „ – ”). 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− poradnik mechanika,  
− komputer z dostępem do Internetu. 

 
Ćwiczenie 2 

Sporządź następujące charakterystyki pompy wirowej:  
a) przepływu Hu = f(Q), 
b) mocy Pw = f(Q), 
c) sprawności η = f(Q), 
dla róŜnych prędkości obrotowych korzystając ze stanowiska pomiarowego przedstawionego 
na rysunku (zasilanie stanowiska jest wcześniej włączane przez nauczyciela). 

 
Rysunek do ćwiczenia 2. Schemat stanowiska pomiarowego do wyznaczania charakterystyk 
pompy wirowej: 1 – przepływomierz, 2 – obrotomierz, 3 – regulator prędkości obrotowej, 

4 – pompa, 5 – zbiornik wody, M – manometr, Z.R. – zawór regulacyjny [opracowanie własne] 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) ustawić częstotliwość prądu zasilającego silnik pompy za pomocą pulpitu przetwornicy, 
2) całkowicie otworzyć zawór regulacyjny na przewodzie tłocznym, 
3) włączyć pompę, 
4) odczytać wartość ciśnienia tłoczenia pt w MPa, wskazywanego przez manometr, 
5) odczytać wartości natęŜenia przepływu Q w m3/h z wyświetlacza przepływomierza po 

uzyskaniu ustalonych warunków ruchu, 
6) odczytać wartość mocy prądu elektrycznego Nel w kW, 
7) zapisać wszystkie odczytane w punktach 4–6 wartości w tabelce pomiarowo-wynikowej,  
8) powtórzyć czynności opisane w punktach 4–7 dla kilkunastu róŜnych ustawień zaworu 

regulacyjnego (dla róŜnych wydatków Q), 
9) wyłączyć pompę, 
10) powtórzyć czynności opisane w wyŜej wymienionych punktach dla kilku róŜnych 

ustawień częstotliwości prądu zasilającego silnik pompy, a tym samym dla róŜnych 
prędkości obrotowych wału wirnika pompy, 

11) obliczyć, korzystając ze wzorów następujące wielkości i zapisać je w tabelce: 
 

– prędkość obrotową n 
 n = f ⋅ 50   [obr/min] 

gdzie: f – częstotliwość w Hz odczytana z ekranu przetwornicy, 
 
– uŜyteczną wysokość podnoszenia pompy   

 Hp = pt ⋅ 102 + 0,5   [m] 
gdzie:   pt  – ciśnienie tłoczenia odczytane z manometru w MPa,  

 
– moc uŜyteczną pompy 

 Pu = 28 ⋅ 10-4 ⋅ Q ⋅ Hp   [kW] 
gdzie: Q – wydatek odczytany na wskaźniku przepływomierza w m3/h, 

 
– moc na wale pompy 

 Pw = Pel ⋅ ηel  
gdzie: Pel – moc prądu w kW odczytana z wyświetlacza przetwornicy 
           ηel – sprawność silnika elektrycznego, 

12) na papierze milimetrowym wykonaj wykresy dla róŜnych prędkości obrotowych. 
 
Tabela do ćwiczenia 2 
L.P. Q[m3/h] pt[MPa] Pel[kW] Pw[kW] Hu[m] Pu[kW] η[%] 

f = …………Hz                           n = …………….obr/min 
        
        
        

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− stanowisko pomiarowe, 
− wydrukowana tabela, 
− długopis, kalkulator, 
− papier milimetrowy, 
− linijka, ołówek, krzywik. 
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Ćwiczenie 3 
Dobierz pompę do przepompowania wody zanieczyszczonej mułem ze zbiornika 

o głębokości 7 m do zbiornika o pojemności 10 m3, którego wlew znajduje się na wysokości 
3 m. Zbiornik naleŜy napełnić w ciągu pół godziny. Przyjąć, Ŝe straty przepływu 
w przewodach stanowią 10% geometrycznej wysokości podnoszenia. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przypomnieć sobie określenia parametrów technicznych pomp zawarte w poradniku dla 
ucznia, 

2) dokonać potrzebnych obliczeń, 
3) przypomnieć sobie zastosowania poszczególnych typów pomp, 
4) wyszukać w katalogach pompę o parametrach spełniających wymagania, 
5) zapisać nawę wyszukanej pompy i jej parametry. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− katalogi pomp, 
− kalkulator. 

 
Ćwiczenie 4 

Zainstaluj pompę PRIMSON Standart, Ŝeby zasysała wodę z jednego zbiornika 
otwartego, połoŜonego niŜej do drugiego, teŜ otwartego, połoŜonego wyŜej zgodnie 
z załączonym schematem. 

          
  Rysunek do ćwiczenia 3 [4]: 

1 – zasuwa na tłoczeniu pompy, 
2 – zasuwa na ssaniu pompy, 
3 – wsporniki orurowania, 
4 – kabel podłączenia pompy, 
5 – zawór stopowy z filtrem siatkowym. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować schemat podłączenia pompy, 
2) przeanalizować dokumentację techniczno-ruchową pompy, 
3) przeczytać wytyczne dotyczące instalowania pomp z poradnika dla ucznia, 
4) sprawdzić, czy dysponujesz potrzebnymi akcesoriami (zasuwy, odcinki przewodów, 

zawór stopowy), 
5) sprawdzić, czy dysponujesz odpowiednimi narzędziami, 
6) opracować plan montaŜu, 
7) dokonać montaŜu,  
8) uruchomić pompę po sprawdzeniu przez nauczyciela instalacji i uzyskaniu pozwolenia, 
9) ocenić poprawność działania pompy. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− stanowisko do ćwiczenia (odpowiednio połoŜone zbiorniki), 
− pompa PRIMSON Standard, 
− odcinki rur, zasuwy, zawór stopowy, wsporniki orurowania, uszczelnienia, 
− narzędzia do montaŜu, 
− dokumentacja techniczno-ruchowa pompy. 

 
Ćwiczenie 5 

Oblicz moc pobieraną od silnika napędowego przez pompę wodną o sprawności 70% 
i wydajności 14 m3/h, jeśli uŜyteczna wysokość podnoszenia wynosi 40 m. Przyspieszenie 
ziemskie wynosi 9,81 m/s2, a gęstość wody 1000 kg/m3. Przyjąć rezerwę mocy silnika 20%. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać wzór, 
2) przypomnieć zaleŜność między cięŜarem właściwym a gęstością,  
3) wykonać obliczenia. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− arkusz papieru A4, 
− kalkulator. 

 
Ćwiczenie 6 

Oblicz uŜyteczną wysokość podnoszenia 1-stopniowej pompy odśrodkowej 
o zewnętrznej średnicy wirnika 300 mm i prędkości obrotowej 1200 obr/min. Współczynnik 
wysokości podnoszenia przyjąć 0,85. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać wzór, 
2) przypomnieć zaleŜność między prędkością obwodową a obrotową, 
3) wykonać obliczenia. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− arkusz papieru A4, 
− kalkulator. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz: TAK NIE 
1) sklasyfikować pompy ze względu na konstrukcję i działanie? � � 
2) wyjaśnić działanie pompy tłokowej? � � 
3) wyjaśnić działanie pompy odśrodkowej? � � 
4) wyjaśnić działanie pomp rotacyjnych? � � 
5) dobrać z katalogu pompę do zadanych warunków? � � 
6) dobrać silnik dla danej pompy? � � 
7) obliczyć parametry pompy?  � � 
8) zainstalować pompę? � � 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 32 

4.4. Kotły parowe 
 
4.4.1. Materiał nauczania 

 
Kotły parowe to naczynia ciśnieniowe, których zadaniem jest wytwarzanie pary wodnej 

o ciśnieniu wyŜszym od atmosferycznego. Para ta jest uŜytkowana poza kotłem do celów 
grzewczych, technologicznych lub do napędu turbin parowych w siłowniach cieplnych. 
Ciepło potrzebne do wytworzenia pary uzyskuje się w wyniku spalania paliwa w palenisku 
kotła. Gorące spaliny unoszą ciepło z paleniska i przekazują wodzie przez ścianki parownika, 
dzięki czemu nagrzewa się ona i paruje. Oprócz parownika i paleniska elementami kotłów 
parowych są: 
– przegrzewacze pary, 
– podgrzewacze wody, 
– podgrzewacze powietrza, 
– urządzenia zabezpieczające (np. zawory bezpieczeństwa), 
– aparatura kontrolno – pomiarowa (np. termometry, manometry, wodowskazy), 
– róŜnego rodzaju zawory (np. spustowe, odmulające, zasilające). 

Kocioł parowy jest stale zasilany wodą, paliwem i powietrzem, potrzebnym do spalania 
paliwa. Produktem głównym jest para wodna, produktami ubocznymi, które naleŜy z kotła 
usunąć są: spaliny, popiół i ŜuŜel. 

 
Parametry techniczne kotłów parowych: 
−−−− ciśnienie pary – zawiera się w granicach 150÷35 MPa, 
−−−− temperatura pary – od niewiele ponad 100oC do 550÷700oC, 
−−−− wydajność kotła – ilość pary wytworzonej w kotle w ciągu godziny. Zawiera się 

w szerokich granicach: od kilkudziesięciu kg/h w małych kotłach do 3000 t/h w kotłach 
największych, 

−−−− powierzchnia ogrzewalna – powierzchnia wymiany ciepła między spalinami a wodą 
mierzona od strony spalin (nie zalicza się do niej powierzchni ścian przegrzewaczy pary i 
podgrzewaczy wody). Powierzchnia ta wynosi od kilku m2 w małych kotłach c.o. do 
20 000 m2 w duŜych kotłach energetycznych, 

−−−− natęŜenie powierzchni ogrzewalnej – ilość pary wytworzonej w ciągu godziny 
przypadająca na 1m2 powierzchni ogrzewalnej. Zawiera się ono w granicach od 8 
kg/m2⋅h w małych kotłach grzewczych do ponad 600 kg/m2⋅h w duŜych kotłach 
specjalnych, 

−−−− natęŜenie cieplne powierzchni ogrzewalnej – ilość ciepła przejęta przez 1 m2 powierzchni 
ogrzewalnej w czasie 1 sekundy, 

−−−− pojemność wodna kotła – ilość wody znajdująca się w układzie ciśnieniowym kotła po 
napełnieniu go do najniŜszego poziomu wody, 

−−−− wielokrotność odparowania – ilość pary uzyskanej w kotle przez spalenie 1 kg węgla, 
−−−− sprawność kotła parowego – stosunek ilości ciepła wyzyskanego uŜytecznie do 

wytworzenia w kotle pary – do całkowitej ilości energii dostarczonej do paleniska 
w postaci energii chemicznej paliwa. 

 Klasyfikacja kotłów parowych ze względu na przeznaczenie:  
– kotły grzewcze wytwarzające parę na potrzeby ogrzewania, 
– kotły przemysłowo-grzewcze wytwarzające parę do celów technologicznych 

i grzewczych, 
– kotły energetyczne wytwarzające parę do napędu turbin w elektrowniach cieplnych. 
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Klasyfikacja kotłów parowych ze względu na przepływ wody: 
– obiegowe, w których woda wielokrotnie przepływa przez układ grzejny zanim zamieni 

się w parę. Mogą być: o obiegu naturalnym (wywołanym róŜnicą gęstości wody 
w róŜnych temperaturach) lub wymuszonym (przez pompę), 

– przepływowe, w których woda tylko raz przepływa przez układ grzejny i zamienia się 
w parę. 
Klasyfikacja kotłów parowych ze względu na konstrukcję: 

– płomienicowe, 
– opłomkowe, 
– płomienicowo-płomieniówkowe, 
– kotły o budowie specjalnej. 

 
Paleniska kotłów parowych 

Zadaniem paleniska jest moŜliwie całkowite i zupełne spalanie paliwa przy udziale 
doprowadzonego powietrza. Konstrukcja paleniska zaleŜy od rodzaju paliwa i sposobu jego 
spalania oraz od parametrów, wydajności i typu kotła. 

Paleniska kotłowe moŜna podzielić na trzy grupy: 
– paleniska warstwowe (rusztowe) – słuŜą do spalania paliw stałych, paliwo ułoŜone na 

ruszcie spala się warstwami, 
– paleniska komorowe (palnikowe) – słuŜą do spalania paliw ciekłych, gazowych oraz pyłu 

węglowego, paliwo jest wdmuchiwane przez palnik do komory paleniskowej i spala się 
w locie, 

– paleniska fluidalne – do spalania szczególnie zanieczyszczonych paliw stałych. 
 

Zasady eksploatacji kotłów parowych 
 

Przepisy kotłowe  
UŜytkowanie kotłów parowych musi być zgodne z obowiązującymi ogólnymi przepisami 

urzędowymi wydanymi przez władze administracyjne oraz z instrukcjami ściśle 
dostosowanymi do warunków miejscowych. Nad przestrzeganiem przepisów ogólnych czuwa 
Urząd Dozoru Technicznego. Inspektorzy dozoru technicznego są upowaŜnieni do 
przeprowadzania rewizji kotłów, sprawdzania kwalifikacji obsługi itp. KaŜdy kocioł powinien 
mieć urzędową ksiąŜkę kotłową, wydaną przez biuro Dozoru Technicznego. 

Przepisy przewidują następujące warunki budowy kotłowni i kotła: kotłownia nie moŜe 
przylegać do budynków mieszkalnych i powinna stać w odległości co najmniej 5 m od 
sąsiednich gruntów i dróg publicznych; powinna być widna, mieć lekki i ogniotrwały dach, 
a od przyległych pomieszczeń musi być oddzielona ścianami przeciwpoŜarowymi, 
wystającymi ponad dach; podłoga kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych, 
a drzwi bez progu, otwierane na zewnątrz pod naciskiem; wysokość warstwy wody w kotle 
nad linią ogniową (górną granicą powierzchni ogrzewalnej kotła) ma wynosić co najmniej 
100 mm; kocioł musi mieć własne włazy, zawory i przyrządy kontrolno-pomiarowe. Przepisy 
określają równieŜ terminy rewizji i prób wodnych kotła. 
 
Rewizje i próby wodne 

Kocioł nowy lub przebudowany nie moŜe być oddany do uŜytku bez uprzedniej rewizji 
i próby wodnej wykonanej przez inspektora Dozoru Technicznego. Kotły będące w uŜyciu 
podlegają określonym rewizjom zewnętrznym i wewnętrznym oraz próbom wodnym. 

Rewizja zewnętrzna polega na badaniu stanu instalacji kotłowej w czasie pracy oraz na 
jednoczesnym sprawdzeniu obsługi kotła. Rewizji zewnętrznej dokonuje się, co dwa lata. 

Rewizja wewnętrzna polega na zbadaniu stanu blach kotła, ich połączeń, płomienic, 
płomieniówek, opłomek, zaworów, obmurza itp. Dokonuje się jej, co trzy lata. 
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Próbę wodną wykonuje się po rewizji wewnętrznej. Ma ona na celu sprawdzenie 
szczelności kotła. Polega na całkowitym napełnieniu kotła wodą i na zwiększaniu ciśnienia 
wody za pomocą ręcznej pompy tłokowej. Ciśnienie wody jest znacznie wyŜsze od roboczego 
ciśnienia kotła i ściśle określone normą. Kocioł powinien wytrzymać próbę wodną w ciągu 5 
minut bez pęknięć i trwałych odkształceń blachy. Próbę wodną wykonuje się, co 6 lat. 

 
Zasady doboru kotłów 

Dobierając kotły, określa się ich powierzchnię ogrzewalną wg wzoru: 

 
gdzie: Q – max zapotrzebowanie na moc cieplną [kW], 

q – natęŜenie powierzchni ogrzewalnej [kW/m2]. 
Jeśli powierzchnia kotłów > 12 m2 i wymagane jest ciągłe dostarczanie mocy cieplnej, 

naleŜy przyjąć co najmniej 2 kotły (optymalna ilość kotłów 2÷4). 
 

Kotły płomienicowe 
Podstawowym elementem kotłów płomienicowych jest walczak wypełniony wodą, 

zamknięty z obu stron lekko wypukłymi dennicami. Wewnątrz walczaka umieszczona jest 
płomienica (czasem dwie, rzadziej trzy) wykonana zazwyczaj z blachy falistej. W płomienicy 
umieszczone jest palenisko. Schemat kotła jednopłomienicowego przedstawia rysunek 18.  

 
Rys. 18. Kocioł jednopłomienicowy: 1 – płomienica, 2 – palenisko, 3 – II przelot spalin, 4 – III przelot 
spalin, 5 – stojaki oporowe, 6 – kołpak parowy, 7 – zawór spustowy, 8 – linia ogniowa [3, s. 229] 

 
Spaliny powstałe w palenisku omywają powierzchnię płomienicy od wewnątrz 

(I przelot), potem powierzchnię zewnętrzną walczaka (II przelot), płynąc do przodu kotła 
kanałem utworzonym między obmurzem a walczakiem, a następnie sąsiednim kanałem 
spalinowym (III przelot) uchodzą do komina. W czasie tych trzech przelotów spaliny oddają 
ciepło wodzie; najpierw przez ściankę płomienicy, potem walczaka. Dzięki temu nagrzewa 
się ona i paruje. Para zbiera się w górnej części walczaka i stamtąd przez kołpak parowy 
przepływa do rurociągu łączącego kocioł z odbiorcą.  

Kocioł ten jest kotłem o naturalnym krąŜeniu wody, dlatego płomienica przesunięta jest 
nieco w stosunku do osi walczaka, Ŝeby wywołać Ŝywsze krąŜenie przez nierównomierne 
nagrzewanie się wody. Płomienica jest najczęściej pofalowana, Ŝeby zwiększyć powierzchnię 
ogrzewalną i spręŜystość wzdłuŜną. Zapobiega to odkształcaniu się dennic w czasie 
nierównomiernego nagrzewania się walczaka. 

Poziom wody w kotle jest zmienny, zaleŜny od ilości doprowadzonej wody i pobieranej 
pary. NajniŜszy poziom wody powinien się stale znajdować powyŜej linii ogniowej. Zejście 
poniŜej grozi wybuchem. Poziom wody nie moŜe być tez zbyt wysoki, Ŝeby nie dostawała się 
ona do rurociągu parowego. 
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Zalety kotłów płomienicowych: 
– tania i prosta konstrukcja, 
– łatwa obsługa,  
– duŜa pewność ruchu, 
– duŜa przestrzeń wodna, 
– niewraŜliwość na twardą wodę, 
– duŜa sprawność,  
– duŜe natęŜenie powierzchni ogrzewalnej. 

Wady kotłów płomienicowych: 
– duŜe wymiary i cięŜar, 
– niskie ciśnienie pary, 
– małe rozmiary paleniska (gorsze warunki spalania), 
– mała wydajność, 
– powolne rozgrzewanie się, 
– niebezpieczeństwo uszkodzenia ze względu na małą grubość warstwy wody nad 

płomienicami. 
 

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe 
Uproszczony schemat kotła płomienicowo-płomieniówkowego przedstawia rysunek 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 19. Schemat kotła płomienicowo-płomieniówkowego [opracowanie własne] 
 

Oprócz płomienicy (2) w walczaku (1) umieszczone są dwa pęki rurek zwanych 
płomieniówkami (3). Pozwala to na zwiększenie powierzchni ogrzewalnej. Spaliny, 
powstające wskutek spalania paliwa w palenisku (4), płyną płomienicą (I ciąg) oddając przez 
jej ścianki ciepło wodzie. Następnie w tylnej komorze nawrotnej (6) zawracają i wpływają do 
dolnego pęku płomieniówek (II ciąg). Z płomieniówek tych przedostają się przez przednią 
komorę nawrotną (5) do pęku górnego, płyną nim do przodu kotła (III ciąg) i stamtąd przez 
dymnicę uchodzą do komina. 

 
Kotły opłomkowe (wodnorurkowe) 

Powierzchnie ogrzewalna kotłów wodnorurkowych składa się z rur o małej średnicy, 
którymi przepływa odparowywana woda, a które są z zewnątrz omywane przez spaliny. Rurki 
te noszą nazwę opłomek. KrąŜenie wody w kotłach opłomkowych jest naturalne, wywołane 
róŜnicą gęstości. Odparowanie wody zachodzi w opłomkach, a oddzielenie pary od wody – 
w walczaku kotła. Z walczaka do opłomek woda dopływa specjalnymi rurkami opadowymi 
lub słabo ogrzewanymi opłomkami. Takie rozwiązanie pozwala na szybki ruch wody 
w opłomkach.  
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RozróŜniamy dwa rodzaje kotłów 
wodnorurkowych: pochyłorurkowe – o 
opłomkach nieznacznie pochylonych 
względem poziomu (pod kątem 10÷15o) 
i stromorurkowe – o duŜym kącie pochylenia 
opłomek (60÷90o). Pochylenie opłomek jest 
potrzebne do zwiększenia intensywności 
obiegu wody. Kotły pochyłorurkowe mogą 
być z walczakiem wzdłuŜnym (ułoŜonym 
wzdłuŜ opłomek) lub poprzecznym 
(ułoŜonym prostopadle do opłomek). 
Schemat kotła pochyłorurkowego 
z walczakiem wzdłuŜnym przedstawia 
rysunek 20. 

Rys. 20. Schemat kotła pochyło rurkowego z walczakiem wzdłuŜnym: 
1 – walczak, 2 – palenisko, 3 – przegrzewacz pary [3, s. 212] 

 
 Zalety kotłów opłomkowych: 
– duŜa wydajność, 
– wytwarzanie pary o wysokim ciśnieniu, 
– duŜa powierzchnia ogrzewalna, 
– małe zapotrzebowanie miejsca, 
– wysoka sprawność, 
– moŜliwość budowy duŜych komór paleniskowych (dobre warunki spalania), 
– moŜliwość spalania róŜnych paliw, 
– krótki czas rozpalania. 

Wady kotłów opłomkowych: 
– duŜa wilgotność pary (konieczność stosowania urządzeń osuszających), 
– konieczność stosowania dokładnie oczyszczonej i zmiękczonej wody zasilającej. 
 
Kotły specjalne 

 
Kocioł La Monta 

Kocioł La Monta jest kotłem o wymuszonym obiegu wody. Schemat kotła przedstawia 
rysunek 21. 

Woda z walczaka (1) pobierana jest przez 
pompę obiegową (2) i przetłaczana przez układ 
opłomek (3), gdzie zamienia się w mieszaninę 
wodno-parową, po czym dostaje się do walczaka. 
W walczaku następuje oddzielenie pary od wody. 
Para przepływa przez przegrzewacz (4) do 
odbiorcy, a woda, uzupełniana wodą zasilającą 
z podgrzewacza (5), ponownie bierze udział 
w obiegu. Wydajność pompy jest 4÷8 razy większa 
niŜ wydajność kotła.  

Główne zalety kotła La Monta to małe 
wymiary i stosunkowo niski koszt budowy, a wady 
to trudniejsza obsługa i większe wymagania 
w stosunku do wody zasilającej. 

 

Rys, 21. Schemat kotła La Monta: 1 – walczak, 2 – pompa obiegowa, 
3 – opłomki, 4 – przegrzewacz pary, 5 – podgrzewacz wody [1, s. 181] 
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Kocioł przepływowy  
Kotły przepływowe są kotłami bezwalczakowymi 

złoŜonymi wyłącznie z węŜownic rur bardzo duŜej długości 
ogrzewanych spalinami. Schemat kotła przepływowego Bensona 
przedstawia rysunek 22. 

Kocioł Bensona ma budowę dwukanałową. Palenisko 
pyłowe znajduje się w lewym ramieniu kotła; spaliny mają tu 
najwyŜszą temperaturę. Drugi przelot spalin mieści się 
w prawym ramieniu. Pompa zasilająca tłoczy wodę do 
podgrzewacza, gdzie ogrzewa się ona do temperatury ok. 230oC 
i przechodzi do rur ekranu wodnego. Tu ogrzewa się do 
temperatury wrzenia przy danym ciśnieniu w kotle i częściowo 
odparowuje. Następnie mieszanina wodno-parowa przechodzi do 
rur tzw. strefy przejściowej, gdzie następuje całkowite 
odparowanie. Ze strefy przejściowej para sucha lub lekko 
przegrzana płynie przez przegrzewacze do odbiorcy. 

 

Rys. 22. Schemat kotła Bensona: 1 – podgrzewacz wody, 
2, 4 – rury ekranu, 3 – rury opadowe, 5 – strefa przejściowa, 
6, 8 – przegrzewacze pary, 7 – regulator temperatury pary,  
9 – podgrzewacz powietrza [3, s. 241] 

 
4.4.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jak dzielą się kotły parowe ze względu na konstrukcję? 
2. Co to jest: opłomka, płomieniówka, płomienica? 
3. Co nazywamy powierzchnią ogrzewalną kotła parowego? 
4. Co to jest natęŜenie powierzchni ogrzewalnej? 
5. Jaka jest optymalna ilość kotłów w kotłowni? 
6. Jakie są zalety kotłów płomienicowych? 
7. Jakie są zalety kotłów opłomkowych? 
8. Jak działa kocioł La Monta? 
9. Jak działa kocioł przepływowy Bensona? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 

 
Ćwiczenie 1 

Opracuj tabelę zawierającą parametry techniczne kotłów parowych wg wzoru: 
 

Typ kotłów 
Max. ciśnienie 

pary 
[MPa] 

Powierzchnia 
ogrzewalna 

[m2] 

NatęŜ. pow. 
ogrzewalnej 

[kg/m3h] 

 
Wydajność 

[t/h] 

 
Sprawność 

[%] 
      
      
      

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
  
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w materiałach dydaktycznych, katalogach kotłów parowych, Internecie 
potrzebne informacje, 

2) wpisać dane do odpowiednich kolumn w tabeli.  
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− katalogi kotłów parowych, 
− komputer z dostępem do Internetu. 
 
Ćwiczenie 2 

Dobierz kotły parowe ECA IV A (ilość kotłów i ich wielkość) dla kotłowni o mocy 
cieplnej 600 kW, jeśli natęŜenie powierzchni ogrzewalnej tych kotłów wynosi 7,3 kW/m2. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
  
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać wzór określający powierzchnię ogrzewalną kotła, 
2) z katalogu kotłów ECA IV A wybrać wielkość i ilość kotłów tak, aby ich łączna 

powierzchnia ogrzewalna była jak najbardziej zbliŜona do wyliczonej, jednak nie 
mniejsza od niej. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− katalog kotłów parowych ECA IV A, 
− kalkulator. 
 
Ćwiczenie 3 

Korzystając z zasad BHP przy eksploatacji kotłów parowych wymień sytuacje, w których 
naleŜy bezzwłocznie wstrzymać pracę kotła parowego. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
  
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) skorzystać z instrukcji BHP (moŜesz znaleźć ją w Internecie), 
2) wybrać z instrukcji informacje. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− instrukcja BHP przy obsłudze kotłów parowych, 
− komputer z dostępem do Internetu. 
 
Ćwiczenie 4 

Korzystając z zasad BHP przy eksploatacji kotłów parowych określ czynności, jakie 
powinna wykonywać osoba obsługująca kocioł parowy: 
a) przed rozpoczęciem pracy kotła, 
b) w czasie pracy kotła, 
c) przy zakończeniu pracy kotła. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
  
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować instrukcję BHP (moŜesz znaleźć ją w Internecie),  
2) wybrać z instrukcji potrzebne informacje. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− instrukcja BHP przy obsłudze kotłów parowych lub komputer z dostępem do Internetu. 
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4.4.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz: TAK NIE 
1) sklasyfikować kotły parowe ze względu na konstrukcję? � � 
2) sklasyfikować kotły parowe ze względu na przeznaczenie? � � 
3) sklasyfikować kotły parowe ze względu na przepływ wody? � � 
4) wyjaśnić działanie kotła płomienicowo-płomieniówkowego? � � 
5) wyjaśnić działanie kotła La Monta? � � 
6) wyjaśnić działanie kotła przepływowego? � � 
7) dobrać kotły parowe przy danym zapotrzebowaniu na moc cieplną? � � 
8) wymienić wymagania, jakie powinny spełniać kotłownie wyposaŜone 

w kotły parowe? � � 
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4.5. SpręŜarki i wentylatory  

 
4.5.1. Materiał nauczania 

 
SpręŜarki są to maszyny robocze słuŜące do spręŜania i przetłaczania czynników 

gazowych (najczęściej powietrza) kosztem energii mechanicznej pobieranej od silnika 
napędowego. Ze względu na wartość wytwarzanego przyrostu ciśnienia gazu maszyny 
spręŜające moŜna podzielić na: 
−−−− spręŜarki – przyrost ciśnienia 0,2÷200 MPa, 
−−−− dmuchawy – przyrost ciśnienia 15÷200 kPa, 
−−−− wentylatory – przyrost ciśnienia do 15 kPa, 
−−−− pompy próŜniowe, wytwarzające podciśnienie. 
 W zaleŜności od konstrukcji i zasady działania spręŜarki dzielimy, podobnie jak pompy, na: 
−−−− wyporowe:  

a) tłokowe, 
b) rotacyjne, 

−−−− przepływowe: 
a) wirowe, 
b) strumieniowe. 
 

SpręŜarki tłokowe 
W spręŜarce tłokowej spręŜanie czynnika roboczego następuje na skutek postępowo-

zwrotnego ruch tłoka w cylindrze. Tłok jest napędzany za pomocą mechanizmu korbowego. 
W głowicy cylindra znajdują się dwa zawory, otwierające się samoczynnie pod wpływem 
róŜnicy ciśnienia, a zamykające pod działaniem spręŜyn. Schemat jednostopniowej spręŜarki 
tłokowej przedstawia rys. 23. W czasie jednego cyklu pracy tłok wykonuje dwa suwy: ssania 
i spręŜania. W czasie, gdy tłok przemieszcza się w kierunku dolnego martwego połoŜenia 
(DMP), w cylindrze spręŜarki wytwarza się podciśnienie, otwiera 
się zawór ssawny i następuje dolot gazu. Gdy tłok przemieszcza się 
w kierunku górnego martwego połoŜenia (GMP), przy zamkniętych 
obu zaworach, następuje spręŜanie gazu. Gdy osiągnie on Ŝądane 
ciśnienie, otwiera się zawór tłoczny i gaz jest wytłaczany z cylindra 
spręŜarki. Po przejściu tłoka przez GMP, zawór tłoczny zamyka się 
i cykl się powtarza.  

Przy spręŜaniu gazu do wyŜszych ciśnień stosuje się spręŜarki 
wielostopniowe z międzystopniowym chłodzeniem, dzięki czemu 
gaz nie nagrzewa się tak jak w spręŜarce 1-stopniowej oraz mniejsza 
jest praca spręŜania.  

Rys. 23. Schemat spręŜarki tłokowej [1, s. 266] 
 

Podstawowe parametry techniczne spręŜarek tłokowych: 
−−−− wydajność – objętość gazu spręŜonego i wtłoczonego z cylindra w jednostce czasu, 

zredukowana do ciśnienia i temperatury ssania. Obliczamy ją wg wzoru: 
                    [m3/s] 

gdzie: A – pole przekroju poprzecznego cylindra [m2], 
 S – skok tłoka (droga od jednego matrwego połoŜenia do drugiego) [m], 
 n – prędkość obrotowa wału korbowego spręŜarki [obr/min], 
 λ – współczynnik wydajności (0,65÷0,9), 
 i – liczba cylindrów, 
 τ – liczba czynnych stron tłoka. 
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−−−− moc 1 cylindra spręŜarki przy jednostronnym zasysaniu gazu  
 ⋅                           [kW] 

gdzie: pi – średnie ciśnienie indykowane, wyznaczane z wykresu [kPa], 
−−−− moc potrzebna do napędu spręŜarki  

 =                                       [kW] 

gdzie: Pi – suma mocy indykowanej wszystkich cylindrów, 
 ηm – sprawność mechaniczna. 
Gdy spręŜarka jest napędzana za pośrednictwem przekładni, moc Ps na wale silnika 

określa wzór: 

 =                                   [kW] 

 
SpręŜarki rotacyjne 

W spręŜarkach rotacyjnych element roboczy wykonuje ruch obrotowy. Elementem tym 
moŜe być wirnik wyposaŜony w łopatki, ale mogą być teŜ wirujące tłoki lub śruby. Obracając 
się elementy te tworzą wraz z obudową szereg komór o zmieniającej się cyklicznie objętości. 
Po stronie ssawnej objętość tych komór się zwiększa, a po stronie tłocznej – zmniejsza, co 
powoduje zassanie, spręŜanie i wytłaczanie gazu. Podobnie jak w spręŜarkach tłokowych, 
procesy te nie zachodzą w sposób ciągły, lecz dawkami. 

Zaletami spręŜarek rotacyjnych są: prosta budowa, moŜliwość bezpośredniego 
napędzania silnikiem szybkobieŜnym, mały cięŜar, niski kosz budowy i eksploatacji. 

Wady to: niskie ciśnienie tłoczenia (do 1MPa), większe straty mechaniczne niŜ 
w spręŜarkach tłokowych. 

Przykładami spręŜarek tłokowych są: spręŜarka łopatkowa (rys. 24) i krzywkowa (rys. 25). 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 24. SpręŜarka łopatkowa: 1 – cylinder,  Rys. 25. SpręŜarka krzywkowa: 

2 – wirnik, 3 – łopatki, 4 – osłona [1, s. 274]  1 – kadłub, 2 – wirnik [1, s. 276] 
 
SpręŜarki wirowe 

Elementem roboczym spręŜarek wirowych jest wirnik zaopatrzony na obwodzie 
w łopatki osadzony na wale napędzanym przez silnik. Wirnik umieszczony jest w kadłubie. 
W spręŜarce wirowej zasysany gaz wchodzi ciągle do wirnika, przepływa przez jego kanały 
międzyłopatkowe, a następnie przez dyfuzor i spiralną komorę zbiorczą wpływa do rury 
tłocznej spręŜarki. Gazy, w przeciwieństwie do cieczy, są bardzo łatwo ściśliwe. W czasie 
przepływu gazu przez spręŜarkę zachodzi jego spręŜanie związane ze zmniejszaniem 
objętości oraz ze wzrostem ciśnienia i temperatury. W porównaniu ze spręŜarkami 
wyporowymi działanie spręŜarek wirowych jest bardzo równomierne, a spręŜony gaz nie jest 
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zanieczyszczony olejem smarowym. SpręŜarki wirowe dzieli się na osiowe (rys. 26) 
i promieniowe (rys. 27). SpręŜarki osiowe odznaczają się duŜą wydajnością, a małym 
spręŜem, spręŜarki promieniowe – odwrotnie. Często spręŜarki wirowe buduje się jako 
wielostopniowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 26. Schemat spręŜarki osiowej: 

1 – dyfuzor, 2 – wał, 3 – łopatki wirnika,  
4 – łopatki kierownicze [1, s. 278] 

                                          Rys. 27. Schemat spręŜarki promieniowej: 1 – dyfuzor, 
2 – wał, 3 – łopatki wirnika [1, s. 278] 

  
Obliczanie ciśnienia tłoczenia spręŜarki wirowej 

Ciśnienie to obliczamy podobnie jak uŜyteczną wysokość podnoszenia pompy wirowej 

 ρ ⋅             [Pa] 
gdzie: p2 – nadciśnienie tłoczenia [Pa], 
  – współczynnik ciśnienia tłoczenia, 
 ρ – gęstość spręŜanego gazu [kg/m3], 
 v2 – prędkość obwodowa na wylocie z wirnika [m/s]. 
 
Wentylatory 

Wentylatory to maszyny robocze, które przetłaczają duŜe ilości czynnika gazowego 
(najczęściej powietrza), wytwarzając przy tym bardzo mały przyrost ciśnienia, najczęściej 
w granicach 0,05÷2 kPa. W zaleŜności od wartości wytwarzanego przyrostu ciśnienia 
wentylatory dzielimy na: niskopręŜne (do 1 kPa), średniopręŜne (1÷3 kPa) i wysokopręŜne 
(3÷15 kPa). 
W zaleŜności od budowy wentylatory moŜna podzielić na osiowe i promieniowe. Istnieją 
takŜe wentylatory diagonalne stanowiące typ pośredni między osiowymi i promieniowymi. 

Wentylator promieniowy (rys. 28) budową przypomina pompę odśrodkową. Jego główne 
części składowe to: króciec ssący (wlotowy), wirnik promieniowy, obudowa spiralna 
i króciec tłoczny (wylotowy).  

 
Rys. 28. Schemat wentylatora promieniowego [2, s. 449] 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 43 

Gaz jest zasysany przez króciec ssący osiowo. W wirniku następuje zmiana kierunku 
strugi gazu na promieniowy (prostopadły do osi obrotu). Jednocześnie następuje przyrost jej 
prędkości obwodowej, wzrost ciśnienia statycznego i energii kinetycznej. Spiralna obudowa 
zbiera czynnik wypływający z wirnika i wyprowadza go króćcem tłocznym. W króćcu tym, 
usytuowanym poprzecznie do osi, następuje zamiana części energii kinetycznej na ciśnienie 
statyczne. Wentylatory promieniowe są uŜywane w wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwie, 
ogrzewnictwie oraz róŜnych procesach technologicznych. 

Głównymi częściami składowymi wentylatora osiowego (rys. 29) są: wlot, wirnik 
wyposaŜony w łopatki, kierownica łopatkowa oraz dyfuzor. Wirnik jest napędzany silnikiem 
elektrycznym. Ruch obrotowy wirnika sprawia, iŜ między przednimi i tylnymi 
powierzchniami łopatek powstają róŜnice ciśnienia, wywołujące przepływ gazu w kierunku 

osiowym. Wentylatory osiowe są budowane w dwóch 
odmianach: z kierownicą umieszczoną przed i za wirnikiem. 
Te drugie odznaczają się cichszą pracą.  

W celu otrzymania większego nadciśnienia buduje się 
wentylatory wielostopniowe (z wieloma wirnikami). 

Wentylatory osiowe są stosowane w wentylacji, 
klimatyzacji, chłodnictwie, suszarnictwie itp. 
 

Rys. 29. Schemat wentylatora osiowego: 1 – kadłub, 
2 – wirnik, 3 – piasta wirnika, 4 – kierownica, 5 – dyfuzor [1, s. 281] 
 

Parametry techniczne wentylatorów: 
−−−− wydajność Qv [m

3/s], 
−−−− spiętrzenie – całkowity przyrost ciśnienia gazu w wentylatorze ∆p [Pa], 
−−−− sprawność ηe, 
−−−− moc pobierana przez wentylator od silnika napędowego Pw [W]. 

Pw =  

 
Dobór wentylatorów 

Doboru wentylatorów dokonuje się na podstawie charakterystyk zbiorczych lub 
odpowiednich tablic. Tablice, umoŜliwiające dobór wentylatora zawierają wartości liczbowe 
waŜniejszych parametrów wentylatorów, między innymi: wydajności, spiętrzenia, mocy na 
wale wentylatora, sprawności. Parametry róŜnych rodzajów wentylatorów w duŜym stopniu 
wzajemnie się pokrywają. Wybór właściwego wentylatora zaleŜy, nie tylko od wymaganych 
wartości wydajności i spiętrzenia, lecz takŜe w duŜym stopniu od jego przeznaczenia 
i warunków eksploatacji. 
 
4.5.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jak dzielą się spręŜarki ze względu na wartość wytwarzanego przyrostu ciśnienia? 
2. Co to jest wydajność spręŜarki? 
3. Jak obliczamy ciśnienie tłoczenia spręŜarki wirowej? 
4. Jak jest zbudowana i jak działa spręŜarka tłokowa? 
5. Co charakteryzuje spręŜarki rotacyjne? 
6. Z jakich elementów składa się wentylator osiowy? 
7. Z jakich elementów składa się wentylator promieniowy? 
8. Jakie parametry naleŜy brać pod uwagę przy doborze wentylatorów? 
9. Jak obliczamy moc pobieraną przez wentylator od silnika napędowego?  
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4.5.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1 
Zamontuj wentylator WO 300 na konstrukcji wsporczej. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
  
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować instrukcję dołączoną przez producenta, 
2) opracować plan pracy, 
3) przygotować potrzebne narzędzia, 
4) zamocować wentylator do konstrukcji, 
5) przedstawić pracę nauczycielowi, 
6) po uzyskaniu akceptacji nauczyciela uruchomić wentylator. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− wentylator, 
− konstrukcja wsporcza, 
− śruby M8, 
− klucze do śrub, 
− instrukcja obsługi wentylatora. 
 
Ćwiczenie 2 

Oblicz ciśnienie tłoczenia powietrznej jednostopniowej spręŜarki odśrodkowej, jeśli 
współczynnik ciśnienia tłoczenia ψ = 1,2, średnica zewnętrzna wirnika wynosi d = 300 mm, 
a prędkość obrotowa n = 9000 obr/min. Gęstość powietrza ρ = 1,293 kg/m3. 

Wskazówka: ZaleŜność między prędkością obwodową a obrotową przedstawia się 
następująco:   [m/s] , gdzie: d – średnica [m], n – prędkość obrotowa [obr/min]. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
  
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać potrzebny wzór, 
2) wyliczyć prędkość obrotową,  
3) obliczyć ciśnienie tłoczenia, 
4) wykonać działania na jednostkach, 
5) zapisać wynik. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− arkusz papieru A4, 
− kalkulator. 
 
Ćwiczenie 3 

Oblicz moc pobieraną od silnika napędowego przez wentylator o sprawności 70% 
i przyroście ciśnienia 1,5 kPa, który w ciągu minuty tłoczy 240 m3 gazu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać potrzebny wzór, 
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2) wyliczyć wydajność wentylatora w m3/s, 
3) obliczyć moc pobieraną od silnika napędowego, 
4) wykonać działania na jednostkach, 
5) zapisać wynik. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− arkusz papieru A4, 
− kalkulator. 
 
Ćwiczenie 4 

Oblicz rzeczywistą wydajność jednocylindrowej (i=1) spręŜarki tłokowej obustronnego 
działania (τ=2) o następujących parametrach: średnica tłoka D=280 mm, skok tłoka 
S=300 mm, prędkość obrotowa wału n=1200 obr/min. Współczynnik wydajności λ=0,75. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać potrzebny wzór, 
2) wyliczyć przekrój tłoka,  
3) obliczyć wydajność spręŜarki, 
4) wykonać działania na jednostkach, 
5) zapisać wynik. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− arkusz papieru A4, 
− kalkulator. 
 
Ćwiczenie 5 

Napisz, jakie czynności powinien wykonać pracownik obsługujący spręŜarkę. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować instrukcję BHP przy obsłudze spręŜarek powietrznych,  
2) wypełnić poniŜszą tabelę. 

 
Tabela do ćwiczenia 5 

Czynności pracownika obsługującego spręŜarkę 

przed uruchomieniem spręŜarki: 

1. 
2. 
3. 
 

w czasie pracy spręŜarki: 1. 
2. 
3. 
 

po zakończeniu pracy spręŜarki: 1. 
2. 
3. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− instrukcja BHP przy obsłudze spręŜarek powietrznych, 
− komputer z dostępem do Internetu. 

 
4.5.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz: TAK NIE 
1) sklasyfikować spręŜarki ze względu na przyrost ciśnienia? � � 
2) sklasyfikować spręŜarki ze względu na konstrukcję? � � 
3) wyjaśnić działanie spręŜarki tłokowej? � � 
4) wyjaśnić działanie spręŜarek rotacyjnych? � � 
5) obliczyć parametry spręŜarek (wydajność, ciśnienie tłoczenia)? � � 
6) zamontować wentylator? � � 
7) obliczyć moc silnika napędzającego wentylator? � � 
8) zastosować przepisy BHP podczas pracy spręŜarek? � � 
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4.6. Urządzenia chłodnicze 
 
4.6.1. Materiał nauczania 

 
W róŜnych działach gospodarki, przede wszystkim w przemyśle spoŜywczym, handlu, 

lecznictwie, gospodarstwach domowych, klimatyzacji, szerokie zastosowanie znajdują 
urządzenia chłodnicze. Ich zadaniem jest obniŜanie temperatury zamknietego środowiska (np. 
pomieszczenia) poniŜej temperatury jego otoczenia, najczęściej w granicach od – 40oC do + 
10oC. Zadanie to sprowadza się do odbierania ciepła q1 od środowiska o temperaturze niŜszej 
i oddawania ciepła q2 do środowiska o temperaturze wyŜszej (np. do otoczenia lub wody 
chłodzącej). PoniewaŜ proces taki nie moŜe przebiegać samoczynnie, doprowadza się do 
układu pewną ilość energii zewnętrznej w w postaci pracy lub ciepła. RozróŜniamy dwa 
zasadnicze typy urządzeń chłodniczych:  
−−−− chłodziarki spręŜarkowe, 
−−−− chłodziarki absorpcyjne. 

 
 Parametry urządzeń chłodniczych: 
−−−− wydajność chłodnicza Q1 [J/s] – ilość ciepła pobranego w jednostce czasu od ciała 

oziębianego, 
−−−− współczynnik wydajności chłodniczej 

ε =  

gdzie: W – energia włoŜona w jednostce czasu do układu chłodniczego [J/s] 
 w = q2 – q1 

 
Czynniki chłodnicze  

Czynniki chłodnicze, jakimi napełniane są urządzenia chłodnicze dzieli się ze względu na 
budowę chemiczną cząsteczki na: 
−−−− CFC (FCKW)  – chlorofluorowęglowodory, związki węgla, w których wszystkie atomy 

wodoru w cząsteczce zostały zastąpione atomami chloru i fluoru. Są to związki trwałe, 
rozkładające się jedynie w warstwie ozonowej i są bardzo groźne dla środowiska, 

−−−− HCFC (HFCKW)  – wodorochlorofluorowęglowodory. Są to związki węgla, w których 
nie wszystkie atomy wodoru zostały zastąpione atomami chloru i fluoru. Ulegają 
rozkładowi w dolnych warstwach atmosfery, 

−−−− HBFC (BrFCKW)  – wodorobromofluorowęglowodory, związki, w których atomy 
wodoru zostały częściowo zastąpione atomami fluoru i bromu. Są bardziej szkodliwe niŜ 
CFC,  

−−−− HFC – hydrofluorowęglowodory – związki organiczne, w których część atomów wodoru 
zastąpiono atomami fluoru,  

−−−− FC (HFWK)  – fluorowęglowodory. W tych związkach atomy wodoru zastąpione zostały 
atomami fluoru. Nie są szkodliwe dla warstwy ozonowej, 

−−−− HC – węglowodory nasycone, np. propan i n-butan. 
Instalacje chłodnicze muszą być projektowane i konstruowane są zgodnie z przepisami, 

normami, wytycznymi i innymi wymaganiami technicznymi. Przemysł chłodniczy na całym 
świecie dąŜy do wymiany węglowodorów chlorowcopochodnych CFC i HCFC (znanych pod 
nazwą freonów) na nowe czynniki chłodnicze HFC (bezchlorowe). Naturalne czynniki 
chłodzące takie jak powietrze, woda, amoniak, dwutlenek węgla, węglowodory stanowią 
alternatywę dla substancji chlorowcopochodnych.  
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Chłodziarki spr ęŜarkowe 
Schemat chłodziarki spręŜarkowej przedstawia rysunek 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 30. Schemat chłodziarki: 1 – przestrzeń chłodzona, 2 – parownik, 3 – spręŜarka, 
4 – skraplacz, 5 – zawór regulacyjny (dławiący) [opracowanie własne] 

 
Ciepło q1 pobierane jest z przestrzeni chłodzonej i za pośrednictwem solanki 

przekazywane czynnikowi chłodniczemu w parowniku. Na skutek tego czynnik odparowuje. 
SpręŜarka zasysa czynnik chłodniczy z parownika, spręŜa go do ciśnienia odpowiadającego 
temperaturze skraplania i przetłacza do skraplacza. W skraplaczu przy stałym ciśnieniu 
następuje ochłodzenie przegrzanej pary czynnika chłodniczego za pomocą zimnej wody, 
a następnie skroplenie jej przy stałej temperaturze i stałym ciśnieniu. Następnie czynnik 
przepływa przez zawór regulacyjny, w którym maleje jego ciśnienie do ciśnienie panującego 
w parowniku i czynnik częściowo odparowuje. W postaci pary mokrej wędruje do parownika 
i cykl się powtarza. 

 
Chłodziarki absorpcyjne 

Schemat absorpcyjnego urządzenia chłodniczego przedstawia rysunek 31. 
 

Rys. 31. Schemat chłodziarki  
Absorpcyjnej: 1 – skraplacz, 
2 – zawór dławiący, 3 – parownik, 
4 – komora oziębiana, 5 – absorber, 
6 – pompa, 7 – warnik, 8 – dodatkowy 
wymiennik ciepła [3, s. 405] 
 
 
 
 
 
 
 

Czynnikiem chłodniczym w chłodziarce absorpcyjnej jest najczęściej amoniak. Wilgotna 
para amoniaku dopływa ze skraplacza przez zawór dławiący do parownika. Tu odbiera ciepło 
od solanki, osusza się i przepływa do absorbera, gdzie zostaje pochłonięta przez ubogi wodny 
roztwór amoniaku. Wydziela się przy tym ciepło rozpuszczania, które odbiera woda 
chłodząca pochłaniacz. Pompa zasysa wzbogacony roztwór amoniaku i podaje go do warnika 
przez dodatkowy wymiennik ciepła. Amoniak w warniku odparowuje kosztem ciepła 
doprowadzonej do niego grzejnej pary wodnej. Para amoniaku przepływa do skraplacza 
i obieg się powtarza. 
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Charakterystycznym typem chłodziarek absorpcyjnych jest chłodziarka gazowa. 
W typowej chłodziarce warnikiem jest grzałka elektryczna, a w gazowej palnik gazowy. To 
rozwiązanie jest często stosowane w miejscach, gdzie nie ma prądu, lub są jego zaniki, 
a łatwo urządzenie podłączyć do butli gazowej (np. w przyczepach kempingowych). W tego 
typu chłodziarkach często zamontowana jest teŜ grzałka i urządzenie moŜna zasilać zarówno 
prądem jak i gazem. 
 
4.6.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Gdzie znajdują zastosowanie urządzenia chłodnicze? 
2. Co to jest wydajność chłodnicza? 
3. Jak obliczamy współczynnik wydajności chłodniczej? 
4. Jakie znasz czynniki chłodnicze? 
5. Jak działa chłodziarka spręŜarkowa? 
6. Jak działa chłodziarka absorpcyjna? 

 
4.6.3. Ćwiczenia 

 
Ćwiczenie 1 

Oblicz teoretyczną najmniejszą moc silnika napędzającego spręŜarkę chłodziarki, jeśli 
współczynnik wydajności chłodniczej wynosi 5, a wydajność chłodnicza urządzenia 300 kJ/s. 

Zastanów się, jakie czynniki powodują, Ŝe moc rzeczywista silnika powinna być większa 
od tej wyliczonej. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
  
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać wzór, 
2) przekształcić go, 
3) wykonać obliczenia i podać wynik. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− arkusz papieru A4. 
 
Ćwiczenie 2 

Przeanalizuj rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji 
chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spoŜywczego. Na jego podstawie napisz: 
a) jakie wymagania powinny spełniać pomieszczenia maszynowni i aparatowni komór 

chłodniczych, 
b) jakie zasady obowiązują przy przechowywaniu i przetaczaniu amoniaku, 
c) jak naleŜy postępować w przypadku niekontrolowanego wycieku amoniaku. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
  
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać rozporządzenie (korzystając z Dz.U. lub Internetu), 
2) uwaŜnie przeczytać rozporządzenie, 
3) wynotować informacje. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− komputer z dostępem do Internetu,  
− flamastry, arkusze papieru. 
 
Ćwiczenie 3 

Na podstawie informacji zawartych w Internecie opracuj katalog urządzeń chłodniczych. 
Powinny znaleźć się w nim następujące informacje: 
−−−− rodzaj urządzenia (szafa chłodnicza, szafa mroźnicza, regał chłodniczy, witryna 

mroźnicza itp.), 
−−−− parametry techniczne: 

– zakres temperatur, 
– czynnik chłodniczy, 
– pojemność uŜytkowa, 
– moc zainstalowana, 
– dobowe zuŜycie energii. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
  
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przygotować na kartce papieru tabelę do wpisywania odpowiednich danych,  
2) odszukać informacje w Internecie,  
3) nanieść dane do tabeli. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− komputer z dostępem do Internetu. 
 
Ćwiczenie 4 

Dobierz urządzenie chłodnicze do przechowywania produktów o objętości 350 dm3 
w temperaturze +5oC. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
  
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) skorzystać z katalogów urządzeń chłodniczych lub informacji w Internecie,  
2) znaleźć urządzenia spełniające wymagania, 
3) wybrać jedno, uwzględniając koszt zakupu oraz koszty eksploatacyjne. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− komputer z dostępem do Internetu.  
 
4.6.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz: TAK NIE 
1) wymienić zastosowanie urządzeń chłodniczych? � � 
2) obliczyć moc włoŜoną do urządzenia chłodniczego o znanej wydajności 

chłodniczej i współczynniku wydajności chłodniczej? � � 

3) wymienić czynniki chłodnicze groźne dla warstwy ozonowej? � � 
4) wyjaśnić działanie chłodziarki spręŜarkowej? � � 
5) wyjaśnić działanie chłodziarki aborpcyjnej? � � 
6) dobrać urządzenie chłodnicze? � � 
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4.7. Urządzenia transportowe 
 
4.7.1. Materiał nauczania 

 
Transportem nazywamy zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób lub 

towarów. Maszyny umoŜliwiające wykonanie czynności transportowych nazywamy środkami 
transportu. W zaleŜności od zasięgu wyróŜniamy transport daleki lub bliski. Jeśli odbywa się 
w obrębie jednego zakładu, nosi nazwę wewnątrzzakładowego.  

Środki transportu bliskiego moŜemy podzielić na: 
−−−− dźwignice – maszyny do przenoszenia ciał stałych ruchem roboczym przerywanym, 
−−−− przenośniki – maszyny do przenoszenia ciał stałych ruchem ciągłym. 

 

 
Rys. 32. Podział maszyn transportowych [opracowanie własne] 

 
Dźwignice 

Podstawowymi parametrami, które naleŜy wziąć pod uwagę przy doborze dźwignic są: 
−−−− udźwig nominalny mQ [t] – największa dopuszczalna masa ładunku, która moŜe być 

przenoszona przez dźwignicę (do udźwigu wlicza się masę zdejmowalnych urządzeń 
chwytających przekraczającą 5% udźwigu, ale nie wlicza się masy zblocza hakowego, 
które jest niezdejmowalne), 

−−−− przestrzenny zakres pracy – przestrzeń, która moŜe być obsługiwana przez dźwignicę 
(określony wysokością podnoszenia ładunku H [m], rozpiętością suwnicy L [m] lub 
zmiennym wysięgiem Rmin i Rmax [m] Ŝurawia oraz długością drogi przejazdu dźwignicy), 

−−−− prędkości ruchów roboczych: liniowe (podnoszenia, jazdy) vp,j  [m/s] oraz kątowe ω [s-1] 
lub n [obr/min]. 
 

Podstawowymi częściami dźwignic są: konstrukcja nośna i mechanizm do podnoszenia 
lub przesuwania materiału. Poszczególne rodzaje dźwignic mogą mieć róŜne rozwiązania 
konstrukcyjne, ale większość z nich jest zbudowana z jednakowych lub działających na tych 
samych zasadach części i zespołów. Są to: 
−−−− cięgna (liny, łańcuchy) – słuŜą do przeniesienia obciąŜenia na dalsze elementy 

dźwignicy, 
−−−− krąŜki – słuŜą do zredukowania siły potrzebnej do podniesienia ładunku, zmiany 

prędkości podnoszenia oraz zmiany kierunku cięgna, 
−−−− bębny – słuŜą do nawijania cięgna w czasie podnoszenia ładunków, 
−−−− urządzenia chwytające – słuŜą do chwytania i zamocowywania cięŜaru. W zaleŜności od 

własności podnoszonego ładunku jako urządzenia chwytające stosuje się: haki, uchwyty, 
kleszcze, chwytaki, pętle, 

−−−− urządzenia unieruchamiające – słuŜą do utrzymywania ładunków w stanie podniesionym 
(urządzenie zapadkowe, hamulec) oraz do regulowania szybkości ich opadania 
(hamulec). 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 52 

Cięgniki  
Istotnym elementem konstrukcyjnym cięgnika jest cięgno nośne zakończone 

urządzeniem chwytającym. Do cięgników zaliczamy wciągniki i wciągarki. Wciągnik składa 
się z mechanizmu podnoszenia, układu cięgnowego oraz z korpusu, które tworzą układ 
podwieszony. Wciągniki mogą być stałe, przenośne lub przejezdne, z napędem ręcznym lub 
elektrycznym. Budowę przenośnego wciągnika elektrycznego przedstawia rysunek 33.  

 
 
 
 
 
 
 

Rys. 33. Przenośny wciągnik elektryczny: 1 – silnik elektryczny, 
2 – reduktor z hamulcem wzdłuŜnym, 3 – bęben  linowy, 
4 – lina stalowa, 5 – zblocze hakowe, 6 – korpus [1, s. 367] 

 
 
Wciągarka równieŜ składa się z mechanizmu podnoszenia, układu cięgnowego oraz 

z ramy stałej, przenośnej lub przejezdnej. Wciągarki przyścienne z napędem ręcznym 
przedstawia rysunek 34.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 34. Ręczna wciągarka przyścienna: a – z przekładnią ślimakową, 

b – z przekładnią czołową [3, s. 411] 
 

Suwnice 
Suwnice pomostowe (rysunek 35) poruszają się po torach po torach ułoŜonych ponad 

miejscem składowania ładunków (zwykle tuŜ pod stropem hali produkcyjnej, montaŜowej). 
Suwnice półbramowe (rysunek 36 – a) poruszają się po torach, których szyny ułoŜone są 

na dwóch poziomach: jedna szyna na znacznej wysokości ponad miejscem składowania 
ładunków, a druga, po której porusza się wysoka podpora (noga) suwnicy, na poziomie 
miejsca składowania ładunków. 

Suwnice bramowe (rysunek 36 – b), których konstrukcja nośna jest wyposaŜona w dwie 
wysokie podpory (nogi), poruszają się po torach ułoŜonych na poziomie miejsca składowania 
ładunków. 
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Rys. 35. Schemat suwnicy pomostowej: 1 – mechanizm jazdy, 2 – konstrukcja nośna, 

3 – wciągarka przejezdna, 4 – kabina dźwignicowego, L – rozpiętość suwnicy [1, s. 369] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 36. Suwnice: a – półbramowa, b – bramowa  

1 – konstrukcja nośna, 2 – wciągarka przejezdna, 
 L – rozpiętość suwnicy, H – wysokość 
 podnoszenia ładunku [1, s. 370] 
 
 
 

śurawie 
śuraw stanowi dźwignicę o ruchu obrotowym dookoła osi pionowej. CięŜar jest 

zawieszony na końcu belki stałej, zwanej wysięgnicą, albo na końcu belki ruchomej, zwanej 
wysięgnikiem. Odległość cięŜaru od osi Ŝurawia nazywa się wysięgiem Ŝurawia. 

śurawie dzielą się na: stacjonarne, przenośne, przewoźne lub przejezdne. Ze względu na 
napęd rozróŜniamy Ŝurawie: ręczne, elektryczne, spalinowe. Przykłady Ŝurawi przedstawione 
są na rysunkach 37 i 38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 37. Stoczniowy Ŝuraw młotowy o wielkim udźwigu:  
1 – trzon, 2 – wysięgnica, 3 – wieŜa, 

4 – wózek z wciągarką [3, s. 436] 
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Rys. 38. śuraw budowlany wieŜowy z wychylnym wysięgnikiem: 

1 – wysięgnik 2 – liny, 3 – wieŜa [3, s. 435] 
 
 
Dźwigniki  

Są to urządzenia słuŜące do prostoliniowego podnoszenia ładunków na nieznaczną 
wysokość za pośrednictwem sztywnego elementu. Tym elementem moŜe być: zębatka, śruba, 
tłoczysko lub dźwignia i w zaleŜności od tego dźwignik przyjmuje odpowiednią nazwę. 
Przykładem jest dźwignik śrubowy (rys. 39). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 39. Dźwignik śrubowy: 1 – dźwignia ręczna z mechanizmem zapadkowym 

2 – nakrętka, 3 – śruba, 4 – głowica, 5 – korpus [1, s. 375] 
  
 Elementem podnoszącym w dźwigniku śrubowym jest śruba, która przechodzi przez 
nakrętkę umieszczoną w korpusie. Dla podniesienia ładunku opartego na głowicy obraca się 
śrubę za pomocą dźwigni. Aby uniknąć konieczności chodzenia dookoła dźwignika w czasie 
obracania śruby, uŜywa się mechanizmu zapadkowego. 
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Przenośniki 
 Podstawowymi parametrami, które naleŜy wziąć pod uwagę przy doborze przenośników są: 
−−−− rodzaj i cechy transportowanego materiału (gęstość usypowa, granulacja, wilgotność, 

ścieralność, lepkość, toksyczność, wybuchowość),  
−−−− wydajność teoretyczna przenośnika – ilość materiału przemieszczana w ciągu 1 godziny 

w warunkach idealnych, wyraŜona w m3/h, t/h lub szt/h, 
−−−− trasa transportu (moŜe przebiegać w pionie, w poziomie, w kierunku pochyłym). 

Przenośniki składają się z zespołów konstrukcyjnych oraz z dodatkowego wyposaŜenia 
(np. elektrycznego, sterującego). Do zespołów konstrukcyjnych naleŜą: 
− konstrukcje wsporcze, ramy, obudowy, 
− zespoły napędowe, 
− zespoły transportujące, 
− zespoły kierujące i napinające, 
− układy załadunkowe i wyładunkowe, 
− inne zespoły w zaleŜności od rodzaju i konstrukcji przenośnika. 

Przenośniki moŜna podzielić na dwie grupy: 
−−−− przenośniki cięgnowe: taśmowe, członowe, kubełkowe i zabierakowe, 
−−−− przenośniki bezcięgnowe: wałkowe, śrubowe i wstrząsowe. 

Przenośnik taśmowy (rys. 40) jest to przenośnik cięgnowy bezpośredni, w którym 
transportowany materiał spoczywa bezpośrednio na cięgnie (taśmie). SłuŜą głównie do 
przenoszenia materiałów sypkich, transportowanych luzem. Są bardzo wydajne przy niskich 
kosztach eksploatacji, charakteryzują się bardzo małymi oporami ruchu. Mogą transportować 
materiały nawet na bardzo duŜe odległości, nawet rzędu kilkuset kilometrów (np. na 
obszarach pustynnych). Pracują zwykle w poziomie lub przy niewielkim kącie pochylenia 
(20÷25o). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 40. Stacjonarny przenośnik taśmowy: 1 – taśma gumowa, 

2 – bęben napędzający, 3 – bęben napinający, 4 –bęben kierujący, 
5 – zespół napinający, 6 – krąŜki podtrzymujące taśmę, 
7 – kosz zasypowy, 8 – wózek zrzutowy (wyładunek), 
9 – konstrukcja wsporcza [1, s. 377] 

 
Przykładem przenośnika cięgnowego pośredniego jest 

przenośnik kubełkowy (rys. 41). Cięgnem moŜe być taśma lub 
łańcuchy. Materiały sypkie (np. zboŜe, mąka, piasek) są 
transportowane w kubełkach przymocowanych do cięgna tworzącego 
obwód zamknięty. Najczęściej spotykany jest pionowy kierunek 
transportu. 

 
 
 
 

 
Rys. 41. Schemat przenośnika kubełkowego: 1 – kubełek, 2 – cięgno, 

3 – bęben napędzający, 4 – bęben napinający, 5 – obudowa [1, s. 383] 
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Do przenośników bezcięgnowych naleŜą przenośniki 
wałkowe. Transport jednostek ładunkowych odbywa się 
bezpośrednio na wałkach wykonanych z rur stalowych 
i osadzonych obrotowo w konstrukcji wsporczej. Trasa 
transportowa moŜe być prostoliniowa – pozioma lub 
z pochyleniem. MoŜe teŜ zawierać odcinki zatoczone 
łukiem lub tworzyć tor śrubowy. Wałki mogą być 
napędzane lub nie. Napęd ręczny polega na popychaniu 
ładunków. Transport moŜe teŜ odbywać się grawitacyjnie 
– pod wpływem cięŜaru jednostki ładunkowej (rys. 42). 

 
 
 
 
 
 
 

Rys. 42. Przenośnik wałkowy grawitacyjny [1, s. 388] 
 

Innym przenośnikiem bezcięgnowym jest przenośnik śrubowy (rys. 43), słuŜący do 
transportu materiałów sypkich. Transport materiału, zwykle przebiegający w zamkniętej 
obudowie w postaci stalowej rury, odbywa się za pomocą obracającego się wału, z częścią 
roboczą w postaci śruby o róŜnych kształtach.  

 
Rys. 43. Schemat przenośnika śrubowego: 1 – napędzająca przekładnia zębata, 

2 – wał śrubowy, 3 – łoŜyska, 4 – obudowa [1, s. 388] 
 

Zasady bhp przy obsłudze dźwignic i przenośników 
Podstawową zasadą bezpiecznej obsługi dźwignic i przenośników jest znajomość 

ogólnych przepisów bhp oraz instrukcji obsługi i eksploatacji dotyczącej wyposaŜenia 
mechanicznego i elektrycznego maszyny. Ponadto, obsługujący dźwignice muszą odpowiadać 
określonym wymaganiom zdrowotnym i psychofizycznym (dobry ogólny stan zdrowia, dobry 
wzrok i słuch, brak zawrotów głowy, brak lęku przestrzeni i wysokości, dobra wyobraźnia 
przestrzenna, zdolność prawidłowej oceny wysokości, odległości i prędkości). W związku 
z tym kandydaci, po odbyciu przeszkolenia, poddawani są egzaminowi oraz badaniom 
i uzyskują odpowiednie świadectwa i uprawnienia. 

Obsługujący muszą nosić właściwe ubranie robocze – najlepiej jednoczęściowe 
kombinezony, wygodne buty, skórzane lub drelichowe rękawice, hełm ochronny – oraz mieć 
torbę na drobne narzędzia i rzeczy osobiste. Ponadto, powinni być wyposaŜeni w dodatkowy 
sprzęt – odpowiednio do warunków pracy (np. okulary ochronne, wkładki od uszu tłumiące 
hałas, specjalną odzieŜ ochronną). 

Spośród zasad bhp obowiązujących przy obsłudze dźwignic jako najwaŜniejsze naleŜy 
wymienić: 
– przed przejęciem zmiany naleŜy zluzować wszelkie urządzenia ustalające 

dźwignicę miejscu postoju, np. hamulce, kleszcze szynowe lub inne zabezpieczenia 
przeciwwiatrowe, 
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– przed włączeniem wyłącznika głównego naleŜy sprawdzić, czy wszystkie nastawniki, 
sterowniki itp. urządzenia są ustawione w połoŜeniu zerowym, 

– naleŜy bezwzględnie unikać najazdu na wyłączniki i odboje krańcowe oraz unikać zbyt 
wysokiego skrajnego podnoszenia zblocza hakowego, 

– dźwignicowy powinien znać rzeczywistą długość drogi hamowania dźwignicy obciąŜonej 
i nieobciąŜonej, 

– nie wolno przekraczać udźwigu nominalnego, 
– swobodne ładunki moŜna podnosić tylko pionowo, 
– w przypadku współpracy z hakowymi operator dźwignicy moŜe uruchamiać mechanizmy 

tylko na polecenie hakowych, przekazane za pomocą umownych i ogólnie przyjętych 
ręcznych znaków porozumiewawczych, potwierdzonych sygnałem akustycznym lub 
optycznym przez dźwignicowego, 

– ładunek musi być zawieszony w pozycji równowagi w taki sposób, by nie zmieniał 
swego połoŜenia względem haka podczas transportu, 

– niedopuszczalny jest przejazd hakowego na ładunku, 
– luźne części ładunku naleŜy zawczasu usunąć lub przymocować w taki sposób, by nie 

spadły w czasie transportu, 
– wejście do kabiny dźwignicowego moŜe odbywać się wyłącznie po drabinkach lub 

schodkach w miejscach do tego wyznaczonych, 
– nieupowaŜnionym osobom nie wolno wchodzić do kabiny dźwignicowego, 
– przebywanie osób pod przenoszonym ładunkiem jest zabronione, 
– po zakończeniu pracy naleŜy: nieobciąŜone zblocze hakowe ustawić w górnym 

połoŜeniu, a urządzenia sterujące w połoŜeniu zerowym, wyłączyć wyłącznik główny, 
sprawdzić zaciśnięcie hamulców mechanicznych oraz zabezpieczyć dźwignicę w miejscu 
postoju przed przypadkowym przemieszczeniem. 

 
4.7.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Do czego słuŜą dźwignice? 
2. Jak dzielą się dźwignice? 
3. Do czego słuŜą przenośniki? 
4. Jak dzielą się przenośniki? 
5. Co nazywamy udźwigiem nominalnym dźwignicy? 
6. Co to jest przestrzenny zakres pracy dźwignicy? 
7. Do czego słuŜą; cięgna, krąŜki i bębny w dźwignicach? 
8. Jakie znasz rodzaje suwnic? 
9. Jakie znasz rodzaje przenośników? 

 
4.7.3. Ćwiczenia 

 
Ćwiczenie 1 

Korzystając z katalogu dobierz Ŝuraw przyścienny do wyciągania z kotłowni 
wbudowanej pojemników z ŜuŜlem i popiołem o pojemności 130 l, jeśli gęstość ŜuŜla 
i popiołu wynosi 800 kg/m3. Przyjmij masę pustego pojemnika 5 kg. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
  
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) obliczyć cięŜar pojemnika z ŜuŜlem i popiołem, 
2) wyszukać w katalogu Ŝuraw o potrzebnym udźwigu. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− katalog urządzeń transportowych lub komputer z dostępem do Internetu. 
 
Ćwiczenie 2 

Dobierz podnośnik hydrauliczny do podniesienia samochodu o wysokości podwozia 20 
cm o 30 cm. Masa samochodu wynosi 1800 kg. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
  
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyznaczyć wysokość na jakiej znajdzie się podwozie po podniesieniu, 
2) wyszukać w katalogu lub Internecie podnośnik spełniający wymagania (musisz wziąć 

pod uwagę udźwig, minimalną i maksymalną wysokość). 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− kalkulator,  
− katalog urządzeń transportowych lub komputer z dostępem do Internetu. 
 
Ćwiczenie 3 

Dobierz przenośnik kubełkowy do transportu zboŜa w elewatorze na wysokość 15 m. 
Pracując przez 12 godzin powinien on przenieść 360 ton zboŜa. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
  
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) obliczyć wymaganą wydajność przenośnika, 
2) wyszukać lub Internecie przenośnik spełniający wymagania. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− kalkulator,  
− katalog urządzeń transportowych lub komputer z dostępem do Internetu. 
 
4.7.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz: TAK NIE 
1) sklasyfikować urządzenia do transportu bliskiego? � � 
2) wyjaśnić działanie poszczególnych urządzeń transportowych? � � 
3) określić parametry techniczne urządzeń transportowych? � � 
4) wyjaśnić przeznaczenie poszczególnych elementów dźwignic? � � 
5) dobrać urządzenie transportowe dla określonych celów? � � 
6) wyjaśnić zasady BHP przy obsłudze urządzeń transportowych? � � 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 30 zadań. Do kaŜdego zadania dołączone są 4 moŜliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Niektóre zadania wymagają stosunkowo prostych obliczeń, które powinieneś wykonać 
przed wskazaniem poprawnego wyniku.  

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
8. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie 

na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
9. Na rozwiązanie testu masz 40 minut. 
 

Powodzenia! 
 

 
 
ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH 

 
1. Sprawność maszyny to 

a) róŜnica energii włoŜonej i uŜytecznej. 
b) energia uŜyteczna maszyny. 
c) stosunek energii włoŜonej do uŜytecznej. 
d) stosunek energii uŜytecznej do włoŜonej. 

 
2. Silnik spalinowy zamienia energię 

a) chemiczną w mechaniczną. 
b) cieplną w elektryczną. 
c) mechaniczną w elektryczną. 
d) chemiczną w elektryczną. 

 
3. Paleniska rusztowe to inaczej paleniska 

a) komorowe. 
b) warstwowe. 
c) palnikowe. 
d) gazowe. 

 
4. Prasa hydrauliczna o średnicach tłoków 20 mm oraz 400 mm i sprawności 80% zwiększa 

siłę 
a) 16 razy. 
b) 1600 razy. 
c) 320 razy. 
d) 3200 razy. 
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5. Rurka w kotle parowym, wewnątrz której płynie woda, a z zewnątrz spaliny, to 
a) płomienica. 
b) płomieniówka. 
c) opłomka. 
d) dysza. 

 
6. ZaleŜność między objętością właściwą cieczy v a gęstością ρ jest następująca 

a) v = 1 / ρ. 
b) v = ρ / g. 
c) v = ρ ⋅ g. 
d) v = 1 / ρ ⋅ g. 

 
7. Jednostką mocy jest 

a) dŜul. 
b) wat. 
c) niuton. 
d) niutonometr. 

 
8. Jeśli przekrój strugi cieczy maleje, to 

a) jej prędkość wzrasta, a ciśnienie maleje. 
b) jej prędkość maleje, a ciśnienie wzrasta. 
c) jej prędkość wzrasta, a ciśnienie nie zmienia się. 
d) jej ciśnienie wzrasta, a prędkość nie zmienia się. 

 
9. Kocioł pochyłorurkowy jest kotłem 

a) przepływowym. 
b) opłomkowym o wymuszonym obiegu wody. 
c) opłomkowym o naturalnym obiegu wody. 
d) płomieniówkowym o naturalnym obiegu wody. 

 
10. Wadą pomp rotacyjnych jest 

a) brak zdolności samozasysania. 
b) ich duŜy wymiar zewnętrzny. 
c) nierównomierny przepływ cieczy. 
d) wraŜliwość na zanieczyszczenia. 

 
11. Do dźwignic naleŜą między innymi 

a) suwnice, Ŝurawie, przenośniki. 
b) cięgniki, suwnice, Ŝurawie. 
c) przenośniki, suwnice, cięgniki. 
d) przenośniki, cięgniki, Ŝurawie. 

 
12. Na przedstawionym poniŜej schemacie kotła liczby 1 i 2 oznaczają 

 
 

a) 1 – płomienica, 2 – opłomka. 
b) 1 – płomienica, 2 – płomieniówka. 
c) 1 – płomieniówka, 2 – opłomka. 
d) 1 – płomieniówka, 2 – płomienica. 
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13. Wadą kotłów opłomkowych jest 
a) konieczność zmiękczania wody zasilającej. 
b) niskie ciśnienie pary. 
c) mała komora paleniskowa. 
d) duŜe zapotrzebowanie miejsca. 

 
14. Drzwi kotłowni powinny 

a) otwierać się do wewnątrz po przekręceniu klucza. 
b) być rozsuwane. 
c) otwierać się na zewnątrz pod naciskiem. 
d) otwierać się na zewnątrz po przekręceniu klucza. 

 
15. Wentylatory słuŜą do przetłaczania gazów 

a) przy małym przyroście ciśnienia i duŜej wydajności. 
b) przy duŜym przyroście ciśnienia i duŜej wydajności. 
c) przy duŜym przyroście ciśnienia i małej wydajności. 
d) przy małym przyroście ciśnienia i małej wydajności. 

 
16. Spiętrzenie wentylatora to 

a) stosunek ciśnienia gazu na wylocie do ciśnienia na wlocie. 
b) stosunek ciśnienia gazu na wlocie do ciśnienia na wylocie. 
c) róŜnica między ciśnieniem gazu na wylocie i na wlocie. 
d) objętość gazu przepływająca przez wentylator w jednostce czasu. 
 

17. Najbardziej równomiernym działaniem odznaczają się spręŜarki 
a) tłokowe. 
b) wirowe. 
c) łopatkowe. 
d) krzywkowe. 

 
18. PrzełoŜenie hydrauliczne prasy to 

a) stosunek średnicy duŜego tłoka do średnicy tłoka małego. 
b) stosunek średnicy małego tłoka do średnicy tłoka duŜego.  
c) stosunek przekroju duŜego tłoka do przekroju tłoka małego. 
d) stosunek przekroju małego tłoka do przekroju tłoka duŜego.  

 
19. Gęstość wody wynosi 1000 kg/m3, a przyspieszenie ziemskie 9,81 m/s2. Słup wody 

o wysokości 10 cm wywiera ciśnienie hydrostatyczne równe 
a) 9810 N. 
b) 981 kN. 
c) 98,1 kN. 
d) 0,981 kN. 

 
20. Aby dobrać kotły parowe naleŜy obliczyć ich 

a) wydajność. 
b) powierzchnię ogrzewalną. 
c) natęŜenie powierzchni ogrzewalnej. 
d) pojemność wodną. 
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21. Geometryczna wysokość podnoszenia pompy to 
a) odległość między zwierciadłami cieczy w zbiornikach górnym i dolnym. 
b) odległość od wylotu króćca tłocznego do zwierciadła cieczy w zbiorniku górnym. 
c) odległość od zwierciadła cieczy w zbiorniku dolnym do wlotu króćca ssawnego. 
d) odległość między króćcami ssawnym i tłocznym. 

 
22. Wydajność chłodnicza to 

a) energia włoŜona w jednostce czasu do układu chłodniczego. 
b) ilość ciepła pobranego w jednostce czasu od ciała oziębianego. 
c) stosunek ciepła pobranego od ciała oziębianego do energii włoŜonej w tym samym 

czasie do układu chłodniczego. 
d) stosunek energii włoŜonej do układu chłodniczego do ciepła pobranego w tym 

samym czasie od ciała oziębianego. 
 

23. Czynniki chłodnicze znane pod nazwą freonów są szkodliwe dla środowiska, gdyŜ 
a) powodują kwaśne opady. 
b) są przyczyną powstawania smogu. 
c) niszczą warstwę ozonową. 
d) Ŝadna z powyŜszych odpowiedzi nie jest poprawna. 

 
24. Pole przekroju 1-1 strugi cieczy przedstawionej na rysunku wynosi 2 cm2, a przekroju 2-

2–6 cm2. JeŜeli prędkość v2 = 0,15 m/s, to prędkość v1 wynosi 
 

 
 
 
 
 

a) 0,05 m/s. 
b) 0,45 m/s. 
c) 0,5 m/s. 
d) jest taka sama jak v2, więc 0,15 m/s. 

 
25. W chłodziarce spręŜarkowej energia doprowadzana jest w postaci 

a) pracy. 
b) ciepła. 
c) ciepła i pracy. 
d) ciśnienia. 

 
26. Częściami dźwignic słuŜącymi do przeniesienia obciąŜenia na dalsze elementy 

urządzenia są 
a) bębny. 
b) krąŜki. 
c) cięgna. 
d) urządzenia zapadkowe. 
 

27. Do przenośników bezcięgnowych naleŜą przenośniki 
a) członowe i wałkowe. 
b) śrubowe i kubełkowe. 
c) taśmowe i członowe. 
d) wałkowe i śrubowe. 
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28. Działanie prasy hydraulicznej opiera się na prawie 
a) Pascala. 
b) Archimedesa. 
c) Bernoulliego. 
d) Hooke’a. 

 
29. Rysunek przedstawia pompę 

a) wirową. 
b) strumieniową. 
c) rotacyjną. 
d) przepływową. 

 
 

30. W pompach odśrodkowych ciecz 
a) dopływa do wirnika promieniowo, a wypływa osiowo. 
b) dopływa do wirnika osiowo, a wypływa promieniowo. 
c) dopływa do wirnika osiowo, a wypływa ukośnie. 
d) dopływa do wirnika osiowo i wypływa osiowo. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko............................................................................... 
 
Stosowanie maszyn i urządzeń energetycznych oraz transportu 
wewnątrzzakładowego 
 
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  
21 a b c d  
22 a b c d  
23 a b c d  
24 a b c d  
25 a b c d  
26 a b c d  
27 a b c d  
28 a b c d  
29 a b c d  
30 a b c d  

Razem:  
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