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WSTĘP 
 

1. DANE OGÓLNE 

 
Rys. 1  Spycharka gąsienicowa TD-15 seria C. 

Niektóre ilustracje posiadają charakter ogólny dla tego modelu i czasem mogą nie 

odzwierciedlać we wszystkich szczegółach konkretnie wykonanie maszyny. Użycie w tym 

podręczniku terminów „lewy”, „prawy”, „przód” i  „tył” musi być jednoznacznie rozumiane, 

aby uniknąć nieporozumień przy posługiwaniu się instrukcją (patrz rys. 1). 

 

2. NUMERY SERYJNE 

Numer seryjny silnika jest wybity na górnej lewej stronie obudowy silnika w pobliżu 

środka i tuż poniżej rozgałęzienia przewodu wlotowego.  

 

 

 

 

Rys. 2 Numer seryjny podwozia. 
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 Numer seryjny podwozia jest wybity na tabliczce usytuowanej na lewej bocznej płycie 

siedzenia (rys. 2). 

 Spycharka z lemieszem prostym lub skośnym oznaczona jest numerem wybitym na 

tylnej ścianie lemiesza w pobliżu górnego prawego rogu (rys. 3). 

 

 

 

 

Rys. 3  Oznaczenie modelu lemiesza. 

 

 

Z numerów seryjnych należy korzystać w przypadku żądania informacji lub 

zamawiania części.  

W celu szybkiego korzystania zaleca się wpisywać te numery seryjne poniżej: 

Numer seryjny silnika ………………… 

Numer seryjny podwozia ……………… 

Numer seryjny lemiesza ………………. 

 

3. NUMERY SERYJNE 

3.1. Instrukcja wysyłkowa. 

 

UWAGA!!!  W przypadku transportowania spycharki przy pomocy szybkiego 

środka transportu należy uszczelnić (zaślepić) otwory wlotu powietrza oraz rurę 

wydechową, by w ten sposób zapobiec uszkodzeniu turbosprężarki doładowującej.  

 

Samochód ciężarowy lub przyczepa. 

Mogą obowiązywać różne przepisy państwowe i lokalne w przypadku transportu 

spycharki samochodem lub przyczepą. W takim przypadku należy porozumieć się z władzami 

państwowymi lub lokalnymi w celu uzyskania właściwych przepisów, dotyczących ładowania 

i wysyłki.  

Platforma kolejowa. 

W przypadku transportu spycharki na otwartej platformie kolejowej musza być 

spełnione wymagania przepisów wydanych przez odnośne władze kolejowe. Należy zapoznać 



 

 Pomocnicze materiały dla kursantów  –  maszyny budowlane 

 
 

3 

się z przepisami określającymi sposób załadowania towarów na otwartych platformach. 

 

3.2. Transport uszkodzonej spycharki.  

 

Uwaga!!!  Jeżeli gąsienice lub przeniesienie napędu jest uszkodzone – nie holować 

spycharki. Spycharka powinna być przewożona środkiem transportu, aby uniknąć 

dalszego uszkodzenia. W celu uniknięcia możliwości uszkodzenia przeniesienia napędu 

należy ograniczyć holowanie do dystansu 0,8km, przy szybkości nie przekraczającej 

1,5km/godz.  

 

W przypadku holowania spycharki należy postępować następująco (Ciągnik z przekładnią 

POWER SHIFT): 

a) Należy zablokować dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym (”NEUTRAL”), 

b)  Przesunąć dźwignię zmiany zakresu „HI-LO” w położenie neutralne (N), 

c)  Zwolnić pedał hamulca, 

d) Należy używać liny holowniczej o odpowiedniej wytrzymałości.  

 

4. PRZECHOWYWANIE (MAGAZYNOWANIE) MASZYNY 

Ciągnik lub jego osprzęt należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, jeżeli nie 

ma się zamiaru używać go przez dłuższy okres czasu. Pozostawienie spycharki lub jej 

wyposażenia na otwartym powietrzu skraca ich żywotność.  

W przypadku przechowywania spycharki przez okres 30 dni lub więcej należy postępować 

wg podanych niżej wytycznych: 

 Maszynę  należy smarować co 6 miesięcy, 

 Postępować ostrożnie przy uruchamianiu silnika, który nie był przez pewien czas 

używany. 

Należy postępować według instrukcji podanej w niniejszym rozdziale pod tytułem 

„Przygotowanie przechowywanej maszyny do pracy”: 

 Dokładnie wyczyścić i wymyć ciągnik i jego osprzęt. 

 Ciągnik i jego osprzęt należy dokładnie nasmarować zgodnie z opisem zawartym w 

rozdziale VIII – „ Planowana konserwacja”. 

 Spuścić wodę zebraną w zbiorniku paliwa, a następnie zamknąć zawory 

odprowadzające, 

 Oczyścić filtr siatkowy paliwa – patrz rozdział IX „Układ paliwowy”. 

 Umieścić spycharkę w miejscu jej magazynowania, 
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 Unieruchomić lemiesz, podnieść ramiona lub ramię „C” tak, by nie dotykały ziemi. 

 ile system chłodzenia będzie narażony na działanie niskich temperatur w czasie 

przechowywania, a w czasie pracy była stosowana woda, układ chłodzenia musi być 

opróżniony i napełniony płynem niezamarzającym, odpowiednim dla pracy w tej 

temperaturze. Należy skorzystać z tablicy w rozdziale IX.  

 

Uwaga!!! Należy upewnić się , czy zbiornik paliwa zawiera minimum 20 do 40 

litrów właściwego oleju napędowego.  

Uwaga!!! Jeżeli nie jest używany płyn niezamarzający, resztka wody pozostała w 

rurkach chłodnicy musi być wydmuchana za pomocą sprężonego powietrza przez korek 

spustowy ulokowany z tyłu chłodnicy. Nie można polegać tylko na spuszczeniu wody z 

chłodnicy. 

 

 Oczyścić i zdjąć pokrywę głowicy, a następnie pokryć zawory, dźwigienki zaworowe i 

popychacze – olejem smarującym SAE-30 (usunąć rdzę przed smarowaniem). Za 

pomocą pędzla należy pokryć olejem smarującym SAE-30 wewnętrzną stronę 

pokrywy głowicy. Założyć z powrotem pokrywę głowicy. 

 Wyjąć dyszę wtryskową i rozpylić około 30g oleju smarowego SAE-30 do każdego 

cylindra. Następnie należy obrócić wał silnika korbą dwa lub trzy razy. Przy 

wkładaniu dyszy wtryskowej z powrotem, należy wyczyścić gniazda uszczelek oraz 

wymienić uszczelki. 

 Dokładnie należy sprawdzić filtr powietrza według informacji podanych w rozdziale 

IX „Układ oczyszczania powietrza”. 

 Zaślepić końce rury wydechowej oraz rurkę odpowietrzającą skrzyni korbowej, a 

następnie należy zdjąć pokrywę wstępnego oczyszczenia powietrza i zatkać rurę 

wlotową. 

 Wyjąć akumulatory i złożyć je w suchym, chłodnym miejscu powyżej 0
0
C (+32

0
F). 

Akumulatory muszą być w pełni naładowane w czasie magazynowania. Sprawdzać 

akumulatory co najmniej 1 raz w miesiącu na poziom i gęstość elektrolitu. Nie można 

pozwolić, aby akumulatory rozładowały się w czasie składowania poniżej ¾ pełnego 

naładowania. 

 Nasmarować smarem używanym do podwozia ostrza środkowe i końce lemiesza, 

śruby i wszystkie sworznie łączące.  

 Nasmarować smarem używanym do podwozi, wystające części tłoczysk cylindrów 

hydraulicznych i łożyska na końcach tych tłoczysk. 
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5. PRZYGOTOWANIE PRZECHOWYWANEJ MASZYNY DO 

PRACY 

 Włożyć z powrotem akumulatory i podłączyć wszystkie kable zgodnie z instrukcjami 

podanymi w rozdziale IX – „ Instalacja elektryczna”. 

 Sprawdzić układ chłodzenia, czy nie są poluzowane połączenia i czy nie występuje 

przeciek. 

 Napełnić zbiornik paliwa odpowiednim olejem używanym do silników 

wysokoprężnych i sprawdzić układ paliwa zgodnie z instrukcjami podanymi w 

rozdziale IX – „Układ paliwowy”.  

 Zdjąć zaślepki z rury wydechowej, rurki odpowietrzającej, skrzyni korbowej i rury 

wlotowej filtra powietrza. Następnie należy założyć na filtr pokrywę wstępnego 

czyszczenia powietrza. 

 Zdjąć pokrywę głowicy i przepłukać zawory i ich mechanizmy mieszanką w stosunku 

½ nafty i ½ oleju „GRADE 10”. 

 Należy wstrzyknąć paliwo do turboładowarki przed rozruchem silnika według 

instrukcji podanych w rozdziale IX – „Obsługa turboładowarki” . 

Ostrzeżenie!!!  Drzwi trzymać szeroko otwarte lub natychmiast wyjechać spycharką na 

zewnątrz, aby uniknąć niebezpieczeństwa zatrucia gazami wydechowymi. Nie 

przyśpieszać raptownie silnika i nie trzymać na wysokich obrotach bezpośrednio po 

uruchomieniu.  

 W czasie uruchamiania silnika należy silnik przetrzymać przez parę minut na małych 

obrotach, by umożliwić dokładne rozprowadzenie oleju. Ciągnika nie można używać 

do pracy przed osiągnięciem normalnego ciśnienia oleju i normalnej temperatury 

pracy.  

 Po rozruchu silnika należy sprawdzić, czy jakieś zawory nie zawieszają się. Jeśli jakiś 

zawór zawiesi się, należy polać na trzon małą ilość paliwa używanego do silników 

wysokoprężnych, nafty lub rozpuszczalnika używanego do suchego czyszczeni. Jeżeli 

praca silnika jest nieregularna lub następuje spadek mocy po rozruchu, należy 

sprawdzić czy układ paliwa nie jest zablokowany. Należy dokładnie zapoznać się z 

instrukcjami podanymi w rozdziale IX – „Układ paliwowy”. 

 Założyć pokrywę głowicy i dokręcić śruby według instrukcji podanych w rozdziale X 

– „Specjalne momenty dokręcania”. 

 Skrzynię korbową należy opróżnić i wypełnić olejem smarowym. Należy zapoznać się 

z informacjami podanymi w rozdziale VIII – „Instrukcje dla obsługi podstawowej 

maszyny”. 
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 Upewnić się, by filtry oleju silnika posiadały nowe wkłady. 

 Model D-2 lub G-2 z hydraulicznym przechyłem: należy usunąć smar z nie zakrytych 

części tłoczysk cylindrów hydraulicznych oraz z tłoczków zaworów regulujących.  

 

6. ZNORMALIZOWANE WIELKOŚCI MOMENTÓW DOKRĘCANIA ŚRUB 

Wymagane momenty (specjalne) podano w rozdziale X – „ Specjalne momenty 

dokręcania”. 

Poniżej zestawiono zalecane  momenty dokręcania normalnych śrub i nakrętek. Dane podano 

w kGm i stopo-funtach. 

A. Wszystkie gwinty są smarowane olejem silnikowym lub smarem podwoziowym, patrz 

uwaga. 

B. Wszystkie złącza muszą być sztywne, nie należy używać podkładek lub materiałów 

podatnych na ściskanie.  

 

Uwaga!!!  

 Wartości znormalizowanych momentów dokręcania należy pomnożyć przez 

następujące współczynniki:  

a) 0,85 – kiedy stosowane jest pokrycie galwaniczne śrub lub nakrętek. 

b) 0,75 – kiedy śruby lub nakrętki są parkeryzowane. 

c) 0,70 – kiedy używa się preparatu Molykote lub podobnych jako smaru. 

d) 0,9 – kiedy nakrętki lub łby śrub dokręcane są do powierzchni hartowanych. 

e) 1,20 – kiedy na gwintach nakrętek lub śrub stosowany jest „Loctite”. 

f) 1,25 – kiedy są używane śruby z łbem stożkowym. 

g) 1,40 – kiedy używa się preparatu „Loctite” na gwintach śrub z łbem stożkowym.  
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Kiedy w eksploatacji używa się ponownie tych samych śrub i nakrętek, należy stosować min. 

wielkości momentów.  

Wymiary 

śruby w 

calach 

IH TYP 5 IH TYP 8 

Minimum Maksimum Minimum Maksimum 

FTLB KGm FTLB KGm FTLB KGm FTLB KGm 

 

1/4 

5/16 

3/8 

7/16 

1/2 

9/16 

5/8 

3/4 

7/8 

1 

1-1/8 

1-1/4 

1-1/2 

1-3/4 

2 

 

 

9 

19 

33 

53 

80 

115 

160 

290 

420 

630 

850 

1200 

2000 

3300 

5000 

 

1,2 

2,6 

4,5 

7,3 

10,2 

20,3 

21,5 

39 

57 

85 

115 

163 

270 

447 

675 

 

 

10 

21 

37 

60 

90 

130 

180 

320 

470 

710 

950 

1350 

2300 

3700 

5500 

 

1,3 

2,8 

5 

8,1 

12 

17,6 

24,3 

43 

63 

96 

128 

180 

310 

500 

745 

 

12 

27 

45 

75 

115 

160 

220 

400 

650 

970 

1380 

1940 

3300 

5300 

8000 

 

1,6 

3,6 

6 

10 

15,5 

21,6 

30 

54 

81,5 

130 

186 

261 

447 

715 

1015 

 

 

14 

30 

50 

85 

130 

180 

250 

450 

730 

1090 

1550 

2180 

3700 

6000 

9000 

 

1,8 

3,9 

6,5 

10,5 

11,6 

24,3 

33 

58,5 

95 

142 

200 

283 

480 

780 

1170 

 

 WYKAZ ROZPOZNAWCZY RODZAJU ŚRUBY 

TYP IH Przestarzały 

TYP IH 

Rodzaj  

SAE 

Opis Oznaczenie 

łba śruby 

 

5 

 

2 

 

5 

Posiada trzy promieniowe 

linie w równych odstępach. 

Hartowana i odpuszczana 

stal węglowa. 
 

 

8 

 

4 

 

8 

Posiada sześć 

promieniowych linii w 

równych odstępach. 

Hartowany i odpuszczany 

stop średnio węglowy lub 

średnio węglowa stal 

borowa. 
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CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z URUCHOMIENIEM 

NOWEJ MASZYNY 

1. WSTĘPNE PRACE SERWISOWE. 

Zanim odda się ciągnik do użytku należy: 

a/ Upewnić się czy układ chłodzenia jest napełniony do właściwego poziomu (jeden cal) 

25mm powyżej przegrody. 

b/ Sprawdzić naciąg pasów wentylatora, pompy wodnej i prądnicy po okresie jednej godziny, 

dziesięciu i pięćdziesięciu godzinach, by ustabilizować ich naciąg. Należy zapoznać się z 

rozdziałem IX – „ Pasy”. 

c/ Sprawdzić poziom płynu w akumulatorach. Informacje podane są w rozdziale IX – 

„Instalacja elektryczna”. 

d/ Sprawdzić, czy zaciski akumulatorów są czyste oraz czy przewody dochodzące do 

akumulatorów są mocno dokręcone i podłączone do właściwych zacisków. Patrz rozdział IX 

– „Instalacja elektryczna”. 

e/ Sprawdzić, czy tylne zaciski prądnicy są czyste oraz czy przewody są mocno dokręcone i 

podłączone do właściwych zacisków, jak podane poniżej (patrz rys.1): 

 Przewód brązowego koloru jest podłączony do zacisku (2) „BAT” 

(akumulator). 

 Wtyczka „FIELD” jest całkowicie wciśnięta i zabezpieczona w gniazdku 

alternatora (3). 

 Do zacisku R (przekaźnik 4) nie powinien być podłączony żaden przewód. 

f/ Sprawdzić poziom oleju w różnych punktach. Rodzaje smarów podane są w rozdziale –  

„ Smarowanie maszyny przed wysyłką”. Kolejność postępowania podana jest w rozdziale 

VIII. 

g/ Sprawdzić śruby płyt gąsienicowych podczas początkowych 100 godzin użytkowania lub 

do czasu dociśnięcia się śrub. Patrz – „Znormalizowane wielkości momentów” podane w 

rozdziale I. 

h/ W spycharce z prostym lub skośnym lemieszem należy sprawdzić momenty śrub pokrywy 

czopu zawieszenia obrotowego, śruby łożysk czopu zawieszenia obrotowego (rys.2) oraz 

śruby ostrza środkowego i ostrzy końcowych lemiesza co 10 godzin przez pierwsze 100 

godzin użytkowania. Patrz – „Znormalizowane wielkości momentów” w rozdziale I.  
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Rys.1  Podłączenie prądnicy  

 

 

i/ Przez pierwszych 20 do 30 godzin pracy nowy ciągnik powinien pracować na wysokich 

obrotach przy małych obciążeniach.  

Uwaga!!!  Wieszak hydraulicznego cylindra podnoszenia należy zdjąć, kiedy 

zakłada się lemiesz. Wieszaki są używane tylko do podtrzymania cylindrów podczas 

transportu maszyny bez lemiesza. 

 

Rys.2  Pokrywa czopu 

zawieszenia obrotowego i 

śruby łożyska. 

1.Pokrywa czopu 

zawieszenia. 

2.Śruba pokrywy. 

3.Czop zawieszenia 

obrotowego. 

4.Rama – C lub rama 

zwykła. 

5. Śruby pokrywy czopu 

zawieszenia obrotowego. 

 

2. SMAROWANIE MASZYNY PRZED WYSYŁKĄ (FABRYCZNE) 

 Spycharka i wyposażenie były smarowane w fabryce dla użytkowania przy 

temperaturze powietrza w przedziale -23
0
C do +32

0
C (-10

0
F do +90

0
F). 

 Jeżeli spycharka wraz z wyposażeniem będzie użytkowana w temperaturze powyżej 

lub poniżej tego zakresu, należy użyć właściwych środków smarujących. Jeżeli nie jest 

podany poniżej wyjątek, wszystkie środki mogą być użyte (w zakresie powyższego zakresu 

temperatur) przy normalnych planowanych okresach wymiany – patrz rozdział VIII - 

„Wytyczne dla obsługi podst. silnika” odnośnie planowanych normalnych okresów wymian i 

„Charakterystyki środków smarujących i pojemności” dla doboru właściwego rodzaju oleju w 

różnych temperaturach powietrza.  
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Komora Smar 

 

Skrzynia korbowa 

Rama tylna (Przekładnia POWER SHIFT) 

Układ hydrauliczny (silnik, sprzęgło, wspomagacze) 

Układ hydrauliczny (osprzęt ciągnika) 

Rolki podtrzymujące 

Rolki jezdne gąsienic 

Koła napinające gąsienic 

Obudowy napędu kół łańcuchowych 

Obudowa wału czopu zawieszenia obrotowego 

 

EO  

EO 

EO 

EO 

 

 

 
MPL 

MPG 

 

 Po upływie 100 godzin pracy należy zmieniać olej skrzyni korbowej, a potem olei i filtr 

należy zmieniać w okresach podanych w rozdziale VIII – „Wytyczne dla obsługi podst. 

silnika”. 

Koła napinające, rolki podtrzymujące i rolki jezdne gąsienicy posiadają olej SAE-30 

(seria 3) na cały okres użytkowania maszyny i sprawdzania poziomu oleju w tych 

urządzeniach nie dokonuje się.  

 

3. PRZYRZĄDY I UKŁADY STEROWANIA 

A) DANE OGÓLNE 

W tym rozdziale podano miejsce zlokalizowania różnych przyrządów i układów 

sterowania w ciągniku oraz ich przeznaczenie. 

Operator zanim przystąpi do pracy na ciągniku, musi dokładnie zapoznać się z 

lokalizacją i przeznaczeniem wszystkich przyrządów oraz układów sterowania w tym 

ciągniku. Po uruchomieniu ciągnika, jak również po osiągnięciu właściwej temperatury – 

należy w częstych odstępach czasu sprawdzać wszystkie przyrządy, by upewnić się, czy praca 

ciągnika przebiega bez zakłóceń. Jeżeli jakikolwiek przyrząd ma wskazania niewłaściwe 

należy zatrzymać silnik, zlokalizować usterkę i usunąć ją.  

Należy zapoznać się z rozdziałem V – „Sprawdzenie wskazań przyrządów” 
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B) ZASADNICZE PRZYRZĄDY I UKŁADY STEROWANIA CIĄGNIKA 

Numer przyrządu i sterownika (od 1 do 11) odpowiada numerowi na rysunku 1 lub 2, 

chyba że inaczej jest określony. 

 

Rys.1.  Przyrządy (ciągnik z przekładnią POWER SHIFT) 

1– Gałka wtryskiwacza oleju; 3 – Światła deski rozdzielczej; 4 – Wskaźnik ciśnienia 

oleju smarującego; 7 – Wskaźnik filtra powietrza; 8 – Wskaźnik temperatury płynu 

chłodzącego; 9 – Przycisk uruchomienia silnika; 10 – Woltomierz; 11 – Wyłącznik 

świateł.  

 

1/  Gałka wtryskiwacza eteru (jeśli jest stosowana). 

 Urządzenie wtryskujące (eter) służy jako pomoc przy uruchomieniu silnika w niskich 

temperaturach. Dodatkowe informacje dotyczące użycia tego urządzenia są podane w 

rozdziale V – „Uruchomienie silnika w ciągniku”. 

3/ Światła deski rozdzielczej. 

 Światła te są włączane i wyłączane za pomocą wyłącznika (11). Należy zapoznać się z 

rozdziałem IX – „ Instalacja elektryczna”, gdzie podany jest sposób wymiany żarówek.  

4/ Wskaźnik ciśnienia oleju smarującego. 

 Wskaźnik ten pokazuje ciśnienie pod jakim olej smarujący przepływa przez silnik. 

Bezpośrednio po uruchomieniu silnika wskazówka powinna być w polu „IDLE” (bieg jałowy). 

Kiedy silnik pracuje na obrotach w pełni obciążony, wskazówka musi znajdować się w 

zakresie „RUN” (praca). Jeżeli wskazywane jest małe ciśnienie lub nie ma go w ogóle, należy 

natychmiast silnik zatrzymać i zbadać przyczynę.  

5/ Wskaźnik ciśnienia oleju sprzęgła przekładni. 

 Wskaźnik ten wskazuje ciśnienie oleju podawanego do sprzęgła przekładni. Po 

uruchomieniu silnika, po dostatecznym okresie czasu pracy wskazówka manometru musi 
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znaleźć się w zakresie „RUN” (zielone pole). O ile wskazówka jest w zakresie „DANGER 

AREA” (przedział niebezpieczny), należy zatrzymać silnik i wykonać prace serwisowe na 

filtrach ssących i filtrach ciśnieniowych, patrz rozdział IX – „Filtry hydrauliczne”. O ile 

wskazówka w dalszym ciągu znajduje się w polu „DANGER AREA”  pomimo sprawdzenia 

filtrów, należy silnik zatrzymać i ustalić przyczynę, następnie usunąć ją przed dalszym 

użytkowaniem spycharki. 

6/ Wskaźnik temperatury oleju zmiennika momentu. 

 Wskaźnik ten wskazuje temperaturę oleju w zmienniku momentu. Po uruchomieniu 

silnika i dostatecznym czasie pracy dla osiągnięcia stabilnej temperatury zmiennika momentu 

należy sprawdzić wskazania termometru. Wskazówka powinna wskazywać zakres „RUN” 

(pole zielone). O ile wskaźnik wskazuje zakres „CHECK” (sprawdzić) – czarne pole, dokonać 

następującego sprawdzenia: 

a) Należy upewnić się, czy manometr rejestruje właściwe ciśnienie oleju. 

b) Należy zatrzymać silnik dla sprawdzenia poziomu oleju w tylnej ramie (patrz 

rozdział VIII – „Miejsca/punkty objęte obsługą”). 

c) Upewnić się, czy chłodnica oleju przekładni (zamontowana przed chłodnicą 

główną) nie jest odłączona. 

d) Dokonać przeglądu filtrów przekładni i zmiennika momentu w następującej 

kolejności: filtr ciśnieniowy, filtr zabezpieczający, filtr ssący. Odnośnie 

sposobu obsługi filtrów patrz rozdział IX – „Filtry hydrauliczne”.  

7/ Wskaźnik filtra powietrza. 

 Wskaźnik filtra powietrza ma przeźroczyste okienko, pod którym przesuwa się 

czerwona taśma, poruszana spadkiem ciśnienia (pod ciśnieniem) między filtrami powietrza a 

silnikiem. Po uruchomieniu silnika czerwona taśma może być podniesiona i mała jej część 

może być widoczna przez przeźroczyste okienko. To nie może być mylnie uznane jako sygnał 

dla wymiany elementu. Podczas pracy czerwona taśma będzie się stopniowo podnosić w 

okienku, w miarę osiadania brudu na wkładzie filtra. Ostatecznie czerwona taśma podniesie 

się w okienku do położenia całkowitej widoczności , kiedy wkład filtra osiągnie maksymalne 

dopuszczalne zanieczyszczenie, wówczas taśma pozostanie zablokowana w tym położeniu, 

nawet po zatrzymaniu silnika. Kiedy to nastąpi, wymagana jest wymiana wkładu filtra. 

Odnośnie sposobu obsługi filtra powietrza patrz rozdział IX – „Układ oczyszczania 

powietrza”.  

8/ Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego. 

 Wskaźnik ten wskazuje temperaturę płynu chłodzącego, przepływającego przez silnik. 

Po uruchomieniu silnika i dostatecznym okresie czasu pracy wskazówka termometru musi 

być w zakresie „RUN” (praca) i powinna tam pozostać podczas normalnej pracy.  
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9/ Przycisk uruchomienia silnika. 

 Aby uruchomić silnik należy nacisnąć przycisk zamykający obwód elektryczny 

między akumulatorem a rozrusznikiem. 

10/ Woltomierz. 

 Woltomierz wskazuje napięcie na zaciskach zasilania instalacji elektrycznej. Kiedy 

silnik pracuje szybciej niż dolne obroty biegu jałowego wskazówka powinna się na polu 

pomiędzy 26-30V ładowania akumulatorów. O ile wskazówka w czasie pracy silnika znajduje 

się poniżej lub powyżej tego zakresu pracy (kolor czerwony) należy natychmiast zbadać 

przyczyny nieprawidłowej pracy i usunąć usterkę.  

11/ Wyłącznik świateł. 

 Wyłącznik świateł posiada trzy położenia, jak to pokazano na rysunku nr. 2. 

 

 

 

 

Rys.2  Położenia wyłącznika świateł. 

A – wyłączone, 

B – światła przednie i światła deski 

rozdzielczej, 

C – światła przednie, światła deski 

rozdzielczej i światło tylne. 

 

12/ Dźwignia zmiany zakresu „HI-LO”. 

 Dźwignia jest używana do zmiany przełożenia kół zębatych w przekładni – zakres 

„HI” (wysoki) lub „LO” (niski), co zabezpiecza uzyskanie dwóch szybkości do przodu i 

dwóch do tyłu. Dalsze informacje podane są w rozdziale V – „Sterowanie dźwignią „HI-LO”. 

 

 

 

 

 

Rys. 3 Układy 

sterowania (ciągnik z 

przekładnią POWER 

SHIFT). 
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13/ Pedał hamulca. 

 Pedał hamulca używany jest do zatrzymania maszyny przez mechaniczne zadziałanie 

na czop hamulców tarczowych. Pedał hamulca jest również używany w czasie parkowania, 

wtedy stosuje się blokowanie hamulca, patrz w rozdziale „Blokada pedału hamulca”. 

14/ Dźwignia regulująca prędkość obrotową silnika. 

 Należy przesunąć tą dźwignię do tyłu w kierunku operatora, by zwiększyć prędkość 

obrotową silnika, a do przodu by zmniejszyć jego prędkość. Po przesunięciu dźwigni w 

położenie krańcowe do przodu, dopływ paliwa do silnika zostanie odcięty i silnik zostanie 

zatrzymany.  

15/ Pedał deceleratora.  

 Naciśnięcie tego pedału zmniejsza prędkość obrotową silnika i pomija nastawienie 

dźwigni regulującej prędkość obrotów silnika. Używa się go do zmniejszenia prędkości 

obrotowej silnika w przybliżeniu do wolnych obrotów jałowych, tak że przełożenie na kołach 

zębatych przekładni można zmieniać łatwo i ciągnik można rozruszać stopniowo z dźwignią 

regulacji prędkości silnika pozostającą w pierwotnym położeniu. W podobny sposób używa 

się  pedału kiedy ciągnik jest używany jako popychacz, podsuwając go do ładunku, a 

następnie zwiększa się prędkość do pełnej mocy bez przesunięcia dźwigni regulującej 

prędkość obrotową silnika. 

16/ Dźwignia sterowania. 

 Prawa i lewa dźwignia sterowania służy do kierowania spycharką na zasadzie 

włączania i wyłączania przeniesienia napędu z przekładni na obydwie lub jedną z dwóch 

gąsienic. Dla uzyskania dodatkowych informacji – patrz rozdział V – „Sterowanie podst. 

maszyną”.  

17/  Dźwignia zmiany biegów przekładni (ciągnik z przekładnią POWER SHIFT, patrz rys.3). 

 Dźwignia ta jest używana do wybierania różnych zakresów przełożeń przekładni. 

Dalsze informacje podane są w rozdziale V. 

18/ Blokada dźwigni zmiany biegów (ciągnik z przekładnią POWER SHIFT). 

 Blokada (18) jest używana do unieruchomienia dźwigni zmiany biegów w położeniu 

„NEUTRALNYM”. Podczas normalnej pracy dźwignia blokady pozostaje w położeniu 

„Wyłączone”. To umożliwia przesunięcie dźwigni zmiany biegów do któregokolwiek z 

czterech położeń.  

Kiedykolwiek ma nastąpić rozruch silnika lub kiedy silnik pracuje na niskich lub wysokich 

obrotach biegu jałowego a dźwignia zmiany biegów jest w położeniu „Neutralnym”, dźwignię 

blokady należy przesunąć do położenia „Załączone”. 
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19/ Blokada pedału hamulca. 

 Pedał hamulca (13) można również używać do parkowania przez zastosowanie 

blokady hamulca (21 rys.4). Należy nacisnąć pedał jak najdalej i podnieść dźwignię blokady, 

następnie usunąć stopę z pedału hamulca i blokada zatrzyma pedał w tym położeniu. By 

zwolnić hamulec, należy nacisnąć pedał i blokada zostanie automatycznie odłączona (rys.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Włączenie blokady 

pedału hamulca. 

 

 

20/ Główny wyłącznik instalacji elektrycznej (rys.5). 

 Należy wyciągnąć i przekręcić do któregokolwiek położenia; „Wyłączone” – aby 

rozłączyć instalację elektryczną.  

UWAGA:   

1. Aby uniemożliwić przypadkowy rozruch silnika, należy włożyć skobel pod 

wyłącznikiem i założyć kłodkę, jeżeli uważa się to za konieczne. 

2. Aby zamknąć instalację elektryczną, należy przekręcić wyłącznik do położenia 

„załączone – ON”. 

3. Wyłącznik powinien pozostać w położeniu „załączone” podczas pracy silnika. 

 

 

21/ Bagnetowy wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku (rys.6). 

 Wskaźnik ten wskazuje poziom paliwa w zbiorniku, przed tym należy odkręcić 

pokrywkę umieszczoną na górze zbiornika paliwa. 

22/ Licznik czasu pracy jest sprężony z silnikiem i kiedy wał korbowy obraca się w czasie 1 

godziny. 
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Rys.5. Główny wyłącznik instalacji 

elektrycznej (ciągnik z przekładnią 

POWER SHIFT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.6. Bagnetowy wskaźnik poziomu 

paliwa. 

 

 

 Licznik ten zamontowany jest na pulpicie i posiada elektryczny napęd. Zadaniem 

licznika czasu pracy jest  wskazywanie, kiedy należy przeprowadzić  zalecane zabiegi 

okresowe i operacje smarowania. Okresy podane w instrukcjach obsługi i smarowania są 

określone w godzinach pracy, tak, że dzienne odczyty licznika wskażą, kiedy należy 

wykonywać zabiegi okresowe. Dla określenia okresów prac serwisowych należy polegać na 

liczniku czasu pracy, a nie na zegarze.  

23/ Regulacja siedzenia (rys.8). 

 Dla wygody dostępu operatora do układów sterowania i odpowiedniej widoczności 

działania, siedzenie operatora można przesuwać do przodu lub do tyłu oraz dolną i tylną 

poduszkę można ustawiać w różnych położeniach. Należy nacisnąć w dół dźwignię (A) i 

przesunąć siedzenie do przodu lub do tyłu i ulokować w jednym z pięciu położeń. Należy 

zwolnić dźwignię (A), kiedy siedzenie zatrzyma się na wycięciu szyny przesuwu w żądanym 

położeniu. Należy przekręcić pokrętło (B), by podnieść lub obniżyć dolną poduszkę do  

jednego z czterech położeń.  
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Rys. 8.  Regulacja siedzenia. 

 

 

24/ Dźwignie sterowania osprzętem ciągnika. 

 Dźwignie te sterują zaworami układów hydraulicznych, które są używane do 

zadziałania osprzętu ciągnika. Dźwignia sterownicza (A) steruje działaniem lemiesza. Jeżeli 

ciągnik jest zaopatrzony w przechył hydrauliczny, ta sama dźwignia steruje przechyłem 

lemiesza spycharki. Dźwignia sterownicza (B) reguluje działanie osprzętu pomocniczego. 

Informacje dotyczące działania osprzętu pomocniczego są podane w podręczniku dla 

tego osprzętu. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 9. Dźwignia sterowania 

hydraulicznego.  

 

 

 

4. PRZYGOTOWANIE MASZYNY DO PRACY W KAŻDYM DNIU. 

1/  Kołpak wlotu powietrza (rys.1). 

 Należy zluzować  śruby na obejmie i zdjąć kołpak (przekręcić i pociągnąć do góry). 

Należy wyczyścić siatkę przy pomocy sprężonego powietrza lub wymyć w czystej gorącej 

wodzie zawierającej środek oczyszczający nie pozostawiający osadu.  
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Rys.1. 

 

 

 

2/ Należy sprawdzić poziom płynu w chłodnicy (rys.2). Właściwy poziom powinien być 

25mm (1 cal) powyżej przegrody, jeżeli jest poniżej należy uzupełnić płynem.  

 

Uwaga!!!  Należy zawsze sprawdzić poziom płynu przed rozruchem silnika. 

 

 

 

 

 

 

Rys.2. 

 

3/ Zawór upustowy zbiornika paliwa (rys.3). 

 Wodę i zanieczyszczenia, które zbierają się na dnie zbiornika, należy usunąć każdego 

dnia, zanim dostaną się do filtrów paliwa oraz pompy wtryskowej. Należy otworzyć zawór 

upustowy przed rozruchem ciągnika każdego dnia i pozwolić wodzie z osadem spłynąć ze 

zbiornika, a kiedy paliwo pokaże się, należy wtedy zamknąć zawór upustowy. Jeżeli 
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ciągnik jest zaopatrzony w główny filtr paliwa z oddzielaczem wody, należy otworzyć zawór 

upustowy i spuścić wodę ze zbiornika, a kiedy paliwo zacznie spływać, należy zamknąć 

zawór upustowy. 

4/ Odcinający zawór paliwa (rys.3). 

 Otworzyć zawór odcinający, odkręcić iglicowy trzon aż do oporu, aby nie dopuścić do 

wycieków z tego zaworu, kiedy jest otwarty.  

5/ Dopilnować, by zbiornik paliwa był napełniony (rys.4). 

 Zbiornik napełniać każdego dnia po pracy, aby w ten sposób zmniejszyć kondensację 

wilgoci. 

 

 

 

 

 

Rys. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.4. 

 

 

Smarowanie. 

 Należy dostosować się do wszystkich wymagań smarowania podanych w rozdziale 

VIII – „Wytyczne dla obsługi podstawowej ciągnika”. 

NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ NA WYCIEKI I USTALIĆ ICH ŹRÓDŁO. 
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5. STEROWANIE PODSTAWOWĄ MASZYNĄ. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STEROWANIA OSPRZĘTEM CIĄGNIKA PODANE 

SĄ W ROZDZIALE 6. 

 

I. Zachowanie środków ostrożności. 

 Należy przeczytać podane poniżej ogólne informacje dotyczące ostrożności przy 

rozruchu lub manipulacji ciągnikiem. Podajemy je tutaj, by zapobiec uszkodzeniu maszyny i 

by przypomnieć klientowi o ochronie przed wypadkiem jego obsługi i ludzi współpracujących 

z nim. Zdrowy rozsądek oraz przestrzeganie tych przepisów ułatwi wykonywanie pracy 

maszyną ze zmniejszoną ilością wypadków.  

 Nie należy obciążać pracą silnika przed osiągnięciem właściwego ciśnienia oleju 

silnika i normalnej temperatury pracy. Po uruchomieniu silnika należy pozostawić silnik na 

biegu przy 800 do 1200 obrotach na minutę (Dźwignia regulacji prędkości na pierwszym lub 

drugim zębie zapadki) przez 5 do 10 minut, by nastąpiło całkowite rozprowadzenie oleju 

smarowego.  

 Aby uniknąć możliwości uszkodzenia prądnicy lub regulatora napięcia, wyłącznik 

główny obwodów elektrycznych musi być w położeniu „ON” (załączony), kiedy silnik jest na 

biegu.  

 Wyłącznik główny powinien być w położeniu „OFF” (wyłączony) tylko wtedy, kiedy 

silnik jest zatrzymany przy końcu dnia pracy lub kiedy operator pozostawi ciągnik bez opieki. 

Kiedy ciągnik pozostawia się nie uruchomiony w okresie mroźnej pogody i gąsienice 

przymarzną do podłoża, nie należy próbować odrywać ich od ziemi mocą silnika. Należy 

próbować uruchomić silnik powoli i jeżeli gąsienice nie zostaną oderwane od ziemi, należy 

oderwać je poprzez podważenie. Można również użyć lampy lutowniczej zachowując wszelką 

ostrożność, by nie spowodować pożaru. Aby zabezpieczyć gąsienice przed przymarznięciem 

do podłoża, należy zaparkować ciągnik na grubych blachach. 

 Nigdy nie należy wlewać zimnego płynu do chłodnicy, jeżeli silnik jest bardzo gorący, 

chyba że nadzwyczajne warunki będą tego wymagały. W takich warunkach należy uruchomić 

silnik i pozostawić go na biegu luzem podczas wlewania płynu do chłodnicy. 

 Przy końcu każdego dnia należy wypełnić zbiornik paliwem, by w ten sposób 

zapobiec kondensacji wilgoci w zbiorniku.  

 Kiedy używa się długiego łańcucha lub liny do zaczepienia ciągnika do ładunku, 

należy poruszać ciągnik do przodu powoli do czasu pozbycia się zwisu.  

 Podczas normalnego działania ciągnika, należy zabezpieczyć turboładowarkę 

doładowującą przed drganiem i nadmiernym hałasem. Tabliczka z ostrzeżeniem dotyczącym 
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turbosprężarki doładowującej, zamocowana po lewej stronie obudowy regulatora silnika w 

kabinie operatora, podaje maksymalną wysokość przy jakiej to urządzenie może pracować. 

Jeżeli to urządzenie ma pracować przy większej wysokości, należy zasięgnąć porady 

sprzedawcy lub przedstawiciela upoważnionego przez producenta i należy zmienić 

nastawienie pompy wtryskowej.  

 Tabliczka ostrzegawcza turboładowarki. 

OSTRZEŻENIE!!! 

Ten silnik został nastawiony do pracy przy maksymalnej wysokości podanej poniżej. 

……….. m                                     m ………….. m 

……….. m                                     m ………….. m 

……….. m                                     m ………….. m 

Zmiany nastawienia pompy wtryskowej powinien dokonać przedstawiciel firmy przed 

użytkowaniem przy większej wysokości, by w ten sposób zapobiec poważnemu 

uszkodzeniu spowodowanemu nadmierną prędkością turboładowarki. 

 

Uwaga!!!  Należy zachować szczególną ostrożność dla osobistego bezpieczeństwa. 

 

Do czyszczenia części należy używać rozpuszczalnika używanego w handlu lub nafty, 

chyba że podane jest inaczej. Nigdy nie wolno uruchamiać silnika ciągnika podczas jego 

czyszczenia lub smarowania.  

W zamkniętym pomieszczeniu, gdzie pracuje silnik, należy zachować dobrą 

wentylację. 

Tylko jedna osoba, tj. operator, powinien znajdować się na ciągniku w czasie pracy. 

Ciągnik z przekładnią POWER SHIFT: 

 Jeżeli przeprowadzenie pewnych sprawdzeń jest konieczne z silnikiem pracującym, 

zawsze powinno to wykonywać dwóch ludzi. Jeden musi pozostać przy urządzeniach 

sterowniczych ciągnika, podczas gdy drugi dokonuje sprawdzenia. Dla zachowania 

dodatkowej ostrożności, kiedy dokonuje się tych sprawdzeń silnikiem na biegu, należy 

zaryglować dźwignię zmiany biegu w położeniu „NEUTRAL” (neutralnym). Należy również 

przesunąć dźwignię zmiany zakresu „HI-LO” do położenia neutralnego; następnie nacisnąć 

na hamulec i zaryglować jego pedał.  

 Kiedy pozostawia się ciągnik bez nadzoru, należy zawsze zablokować dźwignię 

zmiany biegu w położeniu „NEUTRAL” i umieścić dźwignię zmiany zakresu „HI-LO” w 

położeniu N. Następnie nacisnąć na hamulec i zablokować jego pedał. Nigdy nie należy 

pozostawić ciągnika bez nadzoru, gdy silnik jego jest na biegu. Przy parkowaniu ciągnika 

należy upewnić się, że cały jego osprzęt jest odpowiednio ustawiony i podparty, by zapobiec 

możliwości uszkodzenia osprzętu lub okaleczenia personelu obsługi. 

 Nie należy używać systemu hydraulicznego do podpierania sprzętu ciągnika, kiedy 

pozostawia się go bez nadzoru. 
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Upewnić się, że nie ma żadnych przeszkód lub ludzi w pobliżu, zanim uruchomi się 

silnik. 

Lemiesz należy trzymać nisko, by zachować maksymalną widoczność. Lemiesz należy 

zabezpieczyć blokiem popychacza lub płytą, kiedy popycha się nim inne urządzenia. Nigdy 

nie wolno pracować pod lemieszem bez właściwego jego podparcia. Przed wykonaniem 

regulacji układu hydraulicznego należy obniżyć lemiesz aby uniknąć wypadku, należy 

upewnić się, czy ktoś nie stoi pod lemieszem kiedy go się obniża. 

II. Uruchomienie silnika. 

 

 

 

 

 

Rys.1. Uruchomienie 

silnika (ciągnik z 

przekładnią POWER 

SHIFT). 

 

 

Uwaga!!!   

1. Kiedy silnik był nie używany przez 30 dni lub więcej, należy wstrzyknąć paliwo 

do turboładowarki przy rozruchu silnika. Należy zapoznać się z rozdziałem IX 

„Obsługa turboładowarki”. 

2. Silnik ten nie da się uruchomić za pomocą innego ciągnika, popychania lub 

rozpędu ciągnika.  

 

a/ Nacisnąć hamulec i zablokować jego pedał. 

b/ Włączyć główny wyłącznik instalacji elektrycznej (położenie ON). 

c/ Przekładnię należy ustawić w położeniu neutralnym, jak podane jest poniżej 

 Przekładnia POWER SHIFT: umieścić i zablokować dźwignię zmiany biegu w 

położeniu „NEUTRAL” (neutralnym), zobacz rysunek 4. 

d/ Dźwignię regulacji prędkości silnika należy przesunąć z powrotem do położenia 

odpowiadającego połowie (w przybliżeniu czwarty ząb zębatki od tyłu) 

Uwaga!!!   

Przy uruchomieniu silnika lub kiedy silnik jest gorący i na biegu, nie należy używać 

„Wtryskiwacza eteru”. 

e/ Rozruchu silnika należy dokonać w następujący sposób (ciągnik z przekładnią POWER 

SHIFT): 
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I. Rozruch normalny – należy podnieść dźwignię blokady do góry do położenia „ON” 

(załączone). Następnie przesunąć dźwignię zmiany biegu do położenia „ROZRUCH”, co da 

styk z przyciskiem załącznika rozruchu, w wyniku czego nastąpi rozruch silnika. 

II. Rozruch przy użyciu wtryskiwacza eteru: 

Uwaga !!! 

Wtryskiwacza eteru należy używać tylko wtedy, kiedy temperatura otoczenia jest 

poniżej zera. 

 dźwignię regulacji prędkości przesunąć do położenia wysokich obrotów silnika i 

cofnąć ją do położenia 3/4 jej otwarcia, 

 wyciągnąć gałkę wtryskiwacza eteru na 2-3 sekundy, napełniając w ten sposób 

komorę, 

 załączyć silnik rozrusznika zgodnie z wytycznymi podanymi w paragrafie 

zatytułowanym „Rozruch normalny”, 

 wcisnąć gałkę wtryskiwacza eteru i odczekać 2 do 3 sekundy w celu opróżnienia 

komory, 

 jeżeli temperatura powietrza jest poniżej zera, należy powtórzyć postępowanie w 

punkcie 1 i 2, kiedy zajdzie potrzeba, 

Uwaga!!! 

Obracać wałem korbowym silnika przez 30 sekund za każdym razem. Jeżeli nie nastąpi 

rozruch silnika ciągnika, należy pozwolić na ochłodzenie się rozrusznika w ciągu 2 do 3 

minut, zanim ponownie zacznie się obracać wałem silnika ciągnika. 

Jeżeli nie nastąpi rozruch silnika lub silnik pracuje nierównomiernie, może to być powodem 

następujących przyczyn: 

a) Układ paliwa zapowietrzony – należy zapoznać się z rozdziałem IX  - „Układ 

paliwowy”. 

b) Oczyszczacz powietrza może być zabrudzony – należy sprawdzić wskaźnik obsługi 

oczyszczacza powietrza. 

c) Wtryskiwacz eteru nie funkcjonuje poprawnie – należy zapoznać się z rozdziałem IX 

– „Wtryskiwacz eteru”. 

 po uruchomieniu silnika należy zmniejszyć prędkość silnika w przybliżeniu do 800 

obrotów na minutę (pierwszy lub drugi kąt zapadki), 

 sprawdzić odczyty wszystkich przyrządów, by zapewnić właściwe działanie ciągnika. 

Patrz „Sprawdzanie wskazań przyrządów kontrolnych” w tym rozdziale. 

III. SPRAWDZENIE WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW KONTROLNYCH. 

 Natychmiast po rozruchu silnika i w częstszych odstępach czasu podczas pracy należy 
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sprawdzać odczyty wszystkich przyrządów, by w ten sposób zapewnić bezpieczne i dobre 

działanie ciągnika. Przyrządy na rysunku 4 lub 5 są pokazane z odczytami w położeniu, jakie 

one wskazują podczas „normalnego działania”, przy właściwe temperaturze i prędkości pracy 

silnika. Porównanie odczytów pokazanych z odczytami przyrządów na tablicy daje dobry 

sprawdzian właściwego działania ciągnika. Jeżeli odczyty przyrządów na tablicy nie zgadzają 

się z odczytami pokazanymi na tej ilustracji, należy zatrzymać silnik i umiejscowić przyczynę, 

a następnie dokonać naprawy. Bardziej szczegółowy opis każdego przyrządu i jego zadania 

jest podany w rozdziale III.  

A/ Ciągnik z przekładnią POWER SHIFT. 

 Wszystkie odczyty przyrządów pokazane poniżej są przy normalnej temperaturze 

działania i dużych obrotach jałowych silnika.  

 

Rys. 2.  Tablica przyrządów (ciągnik z przekładnią POWER SHIFT). 

 

 Dla osiągnięcia bezpiecznego i poprawnego działania silnik, każdy odczyt przyrządu 

powinien zgadzać się z zakresem odczytu podanego poniżej. 

1. Gałka wtryskiwacza eteru (jeśli występuje). 

2. Wskaźnik ciśnienia oleju napędowego (zakres pracy). 

3. Wskaźnik ciśnienia oleju smarującego (zakres pracy). 

4. Wskaźnik ciśnienia oleju sprzęgła przekładni (zakres pracy). 

5. Wskaźnik temperatury oleju zmiennika momentu (zakres pracy). 

6. Wskaźnik filtra powietrza (nie powinien wskazywać maksymalnego 

zabrudzenia elementów). 

7. Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego (zakres pracy). 

8. Przycisk uruchomienia silnika. 
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9. Woltomierz (zakres pracy). 

10. Wyłącznik świateł. 

 

IV. ZMIANA SZYBKOŚCI JAZDY SPYCHARKI Z PRZEKŁADNIĄ POWER SHIFT. 

 

 

 

 

 

Rys.3.  Sterowanie 

spycharką z 

przekładnią 

POWER SHIFT. 

 

 

Uwaga!!! 

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wszystkie odczyty przyrządów. Patrz 

„Sprawdzenie wskazań przyrządów”, w tym rozdziale.  

 Przesunąć dźwignię regulacji prędkości obrotowej silnika do położenia wysokich 

obrotów jałowych (przesunąć całkowicie do tyłu). 

 Nacisnąć pedał deceleratora prędkości tak, aby zmniejszyć prędkość obrotową silnika 

do niskich obrotów jałowych. 

 Dźwignię zmiany zakresu „HI-LO” należy przesunąć z położenia (N) neutralnego do 

żądanego położenia. Należy zapoznać się z tekstem „Sterowanie dźwignią zmiany 

zakresu „HI-LO” (rysunek 4) w tym rozdziale. 

 Przesunąć dźwignię blokującą do położenia „Wyłączone” (OFF). Następnie należy 

przesunąć dźwignię zmiany biegu na żądany bieg – patrz rysunek 4.  

 Zwolnić pedał hamulca i równocześnie zwolnić pedał deceleratora prędkości.  
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STEROWANIE DŹWIGNIĄ ZMIANY BIEGÓW 

 

Rys.4.  Wzory sterowania dźwignią zmiany biegów (ciągnik z przekładnią POWER 

SHIFT). 

 Zakres prędkości „HI”  lub „LO” posiada dwa położenia prędkości (1 i 3 lub 2 i 4) 

przełączalne pod obciążeniem. Te prędkości są do dyspozycji w obydwu kierunkach (do 

przodu i do tyłu) i są zmieniane za pomocą dźwigni zmiany biegów. Kiedy ciągnik pracuje w 

zakresie „HI” lub „LO” i dźwignia zmiany biegów jest w położeniu 1-2, to natychmiastowe 

zwiększenie prędkości ciągnika „na biegu” uzyska się prze przełączenie dźwigni do położenia 

3-4. Podobnie, kiedy ciągnik pracuje w zakresie 3-4, a wymagane jest natychmiastowe 

zwiększenie siły pchania ciągnika, wtedy dźwignię zmiany biegów należy przełączyć do 

położenia 1-2. 

 Zmiana kierunku jazdy ciągnika: 

a) Dla wygody operatora należy zmniejszyć prędkość obrotową silnika do niskich 

obrotów biegu jałowego, za pomocą pedału deceleratora. 

b) Przełączyć dźwignię zmiany biegów do żądanego położenia. 

c) Zwolnić pedał hamulca i stopniowo zwolnić pedał deceleratora. 

 

STEROWANIE DŹWIGNIĄ ZMIANY ZAKRESU „HI-LO” (rys.4). 

 Przekładnia posiada zakres prędkości „LO” (niski) dla ciężkich warunków pracy 

(wymagana jest duża siła pchania) i zakres prędkości „HI” (wysoki) do normalnej pracy i 

przejazdu. Wybór odpowiedniego zakresu („HI” lub „LO”) będzie zależał od rodzaju gruntu i 
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przemieszczanego materiału. Aby przełączyć dźwignię zakresu na żądany zakres prędkości 

„HI” lub „LO”, należy zatrzymać ciągnik i dźwignię zmiany biegów przełączyć do położenia 

neutralnego (N). 

 

KIEROWANIE SPYCHARKĄ 

 Sterowania maszyną dokonuje się dwoma dźwigniami sterowniczymi. Każda z tych 

dźwigni wykonuje zadanie w trzech położeniach, jak jest pokazane na rysunku 4. Położenie 

„Włączone” (do przodu) reguluje przepływ mocy z przekładni do każdej gąsienicy. Położenie 

„Rozłączone” przerywa przepływ mocy z przekładni do gąsienic. Położenie „Hamulec” (do 

tyłu) przerywa przepływ mocy w wyniku zadziałania hamulca.   

By dokonać skrętu w lewo lub w prawo, należy pociągnąć do tyłu dźwignię sterowniczą po 

stronie, w którą ma się wykonać obrót. Dźwignię należy pociągnąć do tyłu tylko tyle aby 

wykonać pożądany obrót. Do wykonania obrotu na miejscu należy pociągnąć dźwignię do 

tyłu całkowicie. 

 

ZABLOKOWANIE OBYDWU GĄSIENIC 

 Działanie hamulca unieruchomi obydwie gąsienice, kiedy obydwie dźwignie 

sterownicza są równocześnie pociągnięte do tyłu całkowicie.  

Uwaga!!! 

Nigdy nie należy pociągać obydwu dźwigni sterowniczych całkowicie do tyłu, chyba że 

ciągnik porusza się bardzo wolno. Do zwolnienia lub zatrzymania ciągnika należy 

używać hamulca nożnego. 

 

 PRACA NA POCHYŁOŚCIACH 

Zanim zacznie się jazda ciągnika w dół, należy najpierw wybrać odpowiedni bieg , 

który umożliwi całkowitą regulację prędkości bez nadmiernej prędkości obrotowej silnika. 

Sterowanie ciągnika na pochyłości dokonuje się w taki sam sposób, jak gdyby poruszał się 

ciągnik na równym gruncie bez/z obciążeniem. 

Uwaga!!! 

Przy pracy ciągnika na stromych pochyłościach należy używać pedału deceleratora 

prędkości i hamulca nożnego do kontrolowania prędkości ciągnika. 

 

 Sterowania dokonuje się w podobny sposób, kiedy ciągnik jest używany do pchania 

ładunku w celu dokonania stopniowego skrętu w lewo, należy rozłączyć sprzęgło sterowania 

po prawej stronie, należy rozłączyć sprzęgło sterowania po prawej stronie. Ładunek wtedy 

będzie „pchany” prawą gąsienicą prędzej niż lewą. 
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 POKONYWANIE PRZESZKÓD 

Należy użyć pedału deceleratora prędkości do zwolnienia ciągnika, kiedy przejeżdża 

się przez rów lub kłody drewniane. Jeżeli jest to możliwe, przez przeszkody należy 

przejeżdżać ciągnikiem na ukos. Z chwilą kiedy ciągnik znajdzie się nad przeszkodą, należy 

stopniowo dodać mocy do gąsienic. Jeżeli obciążenie ciągnika jest małe, może zajść potrzeba 

użycia hamulca nożnego. 

 ZATRZYMANIE MASZYNY 

Numery kolejności postępowania odpowiadają numerom podanym na rysunkach. 

Ciągnik z przekładnią POWER SHIFT – patrz rysunek 5. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5. Zatrzymanie 

maszyny (ciągnik z 

przekładnią 

POWER SHIFT). 

 

 

a) Przesunąć dźwignię regulacji prędkości obrotów do położenia małych obrotów 

jałowych. Nie należy zatrzymywać silnika.  

b) Przekładnię należy ustawić w położeniu neutralnym, jak podano poniżej: 

- przekładnia POWER SHIFT : należy przesunąć i zaryglować dźwignię zmiany biegu 

w położeniu „NEUTRALNYM”. Również należy umieścić dźwignię zmiany zakresu 

„HI-LO” w położeniu neutralnym (N). 

c) Nacisnąć pedał hamulca i zablokować go.  

Uwaga!!! 

Podczas wyjątkowo mroźnej pogody należy podłożyć belki drewniane pod gąsienice. 

Hamulce należy pozostawić nie zablokowane. 

 PARKOWANIE MASZYNY 

 W czasie parkowania spycharki należy przestrzegać następujących zaleceń: 

 W okresie mroźnej pogody ciągnik parkować na belkach drewnianych. 

 Obniżyć do poziomu gruntu osprzęt hydrauliczny, by zmniejszyć możliwość wypadku 

oraz osiągnąć równowagę ciągnika. 

 Wykonać parkowanie na równym gruncie, jeżeli to jest tylko możliwe, aby uniknąć 



 

 Pomocnicze materiały dla kursantów  –  maszyny budowlane 

 
 

29 

nieprzewidzianego przemieszczania się ciągnika i aby można było dokładnie 

sprawdzić poziom paliwa i olejów. 

Ostrzeżenie!!!  

Nigdy nie należy pozostawiać ciągnika z silnikiem na biegu bez opieki. 

Parkowanie na stromych pochyłościach jest niewskazane. 

 

 Unikaj parkowania ciągnika na gruncie pochyłym. Jeżeli nie ma innego miejsca, 

należy zaparkować go w poprzek pochyłości pod kątem prostym i zabezpieczyć belkami 

drewnianymi (z przodu i z tyłu). 

 ZATRZYMANIE SILNIKA 

1/ Utrzymać silnik na półobrotach (bieg jałowy – bez obciążenia) przez trzy do pięciu minut. 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.7.  Zatrzymanie 

silnika. 

 

 

 

Uwaga!!! 

Poważne uszkodzenia silnika i turboładowarki może nastąpić, jeżeli pominie się 

powyższą informację. 

 

2/ Przesunąć dźwignię regulacji obrotów silnika do przodu w położenie „do odcięcia” 

dopływu paliwa. 

3/ Wyłączyć główny wyłącznik instalacji elektrycznej – położenie „OFF”. 

Uwaga!!! 

Wyłącznik instalacji elektrycznej można blokować, kiedy ciągnik jest zatrzymywany 

każdego dnia i pozostawiony bez nadzoru. 

 Należy odprowadzić wodę z oddzielacza głównego filtra paliwa (jeżeli jest 

dostarczony).  

 Należy otworzyć zawór spustowy, który znajduje się w dnie obudowy. Wodę należy 

odprowadzić do wiadra lub innego pojemnika. Kiedy ukaże się czyste paliwo zamknąć zawór 

spustowy. 
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PYTANIA I ODPOWIEDZI: 

KOPARKI, ŁADOWARKI, SPYCHARKI, KOPARKO-

ŁADOWARKI 

KOPARKO-SPYCHARKI, RÓWNIARKI,  

KOPARKI WIELONACZYNIOWE-ŁAŃCUCHOWE 

1.Parametry robocze charakteryzujące: koparkę, ładowarkę, spycharkę, koparko-ładowarkę, 

koparko-spycharkę, równiarkę, koparki wielonaczyniowe-łańcuchowe. 

Są to wielkości określające możliwości maszyny w czasie jej pracy, np. wysokości i głębokości 

kopania, wysokości wyładunku, zasięgu w poziomie, pojemności naczynia roboczego, wydajności 

(m
3
/h), roboczej prędkości jazdy, kąta skrętu, promienia wyładunku, promienia kopania, nacisku 

jednostkowego na grunt (kg/cm
2
), rodzaj napędu (mechaniczny, hydrauliczny). 

 

2.Zasadnicze zastosowanie koparek oraz prace, które mogą być wykonywane za ich pomocą. 

a) koparki: odspajanie gruntu, wykopy fundamentowe, pod instalacje, roboty melioracyjne, załadunek 

na samochody, odkład, wykopy szerokoprzestrzenne i wąskoprzestrzenne, załadunek gruntów 

spulchnionych osprzętem ładowarkowym, przy zastosowaniu osprzętu zrywarkowego, zrywanie 

nawierzchni drogowych oraz rozdrabnianie gruntów skalistych i zmarzniętych, do robót 

wyburzeniowych, przy zastosowaniu osprzętu dźwigowego służą do montażu konstrukcji stalowych, 

do przeładunku ciężkich elementów, współpraca z innymi maszynami. 

b) ładowarki: urabianie gruntów od I do III kat. Wraz z transportem urobku na odległość do 200m, 

wykonywanie wykopów, spychanie gruntu, zwałowanie urobku, załadowywanie urobku na środki 

transportowe, załadowywanie innych materiałów sypkich, przewóz elementów długich, np. pni drzew 

przy zastosowaniu osprzętu widłowego, współpraca z innymi maszynami. 

c) spycharki: urabianie gruntów od I do III kat, spychanie i hałdowanie gruntu, wyrównywanie 

(niwelacja) terenu, nadawanie kształtu (profilowanie) terenu, wykonywanie wykopów pod budynki, 

kanały i zbiorniki, wykonywanie podtorza drogowego i kolejowego, obsypywanie fundamentów, 

zasypywanie wykopów, prace w kopalniach żwiru i piasku, usuwanie drzew i krzewów, ładowanie z 

ramp na środki transportowe, spulchnianie i zagęszczanie gruntów, współpraca z innymi maszynami, 

odśnieżanie. 

 

3.Omów przeniesienie napędu na układ jezdny. 

A. Uproszczony opis układu podstawowego – kołowego z napędem mechanicznym: 

a)  silnik spalinowy (obecnie przeważnie silnik o zapłonie samoczynnym (Diesel’a)). 

b)  sprzęgło cierne (przeważnie w kole zamachowym silnika). 

c) wałek sprzęgłowy skrzyni biegów. 

d)  skrzynia biegów (skrzynia przekładniowa). 

e)  skrzynia rozdzielcza (jeżeli jest napęd na dwie osie (napęd na 4 koła)). 

f) wał (lub wały) napędowe z przegubami (patrz punkt e) krzyżakowymi (Cardan’a), zawiasowymi 

lub synchronicznymi (homokinetyczne) typu np. Weiss’a lub Rzeppa. 

g) przekładnia główna (lub dwie – tylna i przednia). 

h) mechanizm (-y) różnicowy (-e) z blokadą lub bez.  
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i) półosie (połączone bezpośrednio z kołami jezdnymi – napędowymi) względnie półosie połączone z 

reduktorem (najczęściej). 

j) reduktor zwany „zwolnicą” (często planetarny) wbudowany w piastę koła. 

k) oś koła jezdnego – napędowego (nie dotyczy punktu i) 

B. Napęd mechaniczny z częściowym wykorzystaniem hydrauliki kinetycznej (opis ogólny-

uproszczony): 

a) sprzęgło hydrokinetyczne (zamiast sprzęgła ciernego) dalej jak w punkcie A 

b) zmiennik momentu obrotowego (hydrokinetyczny) zastępujący sprzęgło oraz częściowo skrzynię 

biegów (w większych jednostkach a więc koparkach czy ładowarkach o dużej wydajności i mocy – 

skrzynia biegów jest stosowana – dalej jak w punkcie A) 

C. Napęd od silnika spalinowego przenoszony na układ jazdy – wyłącznie za pośrednictwem 

„hydrauliki statycznej”: 

a) silnik spalinowy napędza za pośrednictwem odpowiedniej przekładni pompę (lub pompy) 

hydrauliczną (wyporową) z której olej poprzez układy „hydrauliki siłowej” a więc przewody, filtry, 

rozdzielacze, zawory (redukcyjne, obiegowe, zwrotne itd.) dostarczany jest do indywidualnych (t.z. 

przy każdym kole jezdnym) silników hydraulicznych – najczęściej tłokowych – które poprzez 

przekładnie (np. planetarną) napędzają koła jezdne. Zmiana kierunku jazdy jak i prędkości 

sterowana jest rozdzielaczem, który steruje kierunkiem oraz natężeniem przepływu cieczy roboczej. 

UWAGA: Wszystkie wyżej opisane sposoby przeniesienia napędu dotyczą również pojazdów 

gąsienicowych, z tą tylko różnicą, że napęd jest na koła napędowe – zębate napędzające gąsienice. 

Są również stosowane układy napędu mechanicznego pojazdów gąsienicowych bez mechanizmu 

różnicowego w celu umożliwienia skrętu pojazdu – półosie są zaopatrzone w sprzęgła cierne 

rozłączalne, dzięki którym operator może wyłączyć jedną gąsienicę a drugą ciągnąć, co powoduje 

wykonanie skrętu w kierunku wyłączonej gąsienicy. 

 

4.Omów przeniesienie napędu na organy robocze koparki hydraulicznej. 

Napęd na układy robocze koparki spalinowej jest przenoszony przez n/w elementy:  

a) silnik spalinowy 

b) pompy hydrauliczne 

c) rozdzielacze 

d) siłowniki robocze 

e) przewody hydrauliczne – sztywne i giętkie 

f) olej hydrauliczny 

g) różnego typu zawory i filtry 

 

5.Zasady bezpiecznego urabiania gruntu. 

Praca w gruncie o kategorii zgodnej z możliwościami maszyny, w odpowiedniej odległości od 

krawędzi wykopu – równej głębokości plus 1m, w odległości nie mniejszej jak 1 m od skarpy nasypu, 

bez powstawania nawisu na skarpie, odpowiedniej odległości od linii elektroenergetycznych, przy 
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dobrym oświetleniu, przy znajomości instalacji podziemnych, z zabezpieczonym terenem wykopu, nie 

składowanie urobku w granicach klina odłamu gruntu nieumocnionego, nie włączać mechanizmu 

obrotu przed końcem wypełniania łyżki gruntu. 

 

6.Zalety i wady koparki kołowej w porównaniu z gąsienicową 

Zalety: 

a) możliwość szybkiego przemieszczania koparki z jednego mniejsza pracy na drugie. 

b) mniejsze zapotrzebowanie mocy napędowej do jazdy – koła stawiają mniejszy opór toczenia niż 

gąsienice (nie ma tarcia między ogniwami), a tym samym mniejsze zużycie paliwa na identycznym 

odcinku drogi. 

c) możliwość poruszania się po drogach utwardzonych - krajowych (drogi asfaltowe, ulice miejskie 

itp.) gdzie dla koparki gąsienicowej musi być specjalne zezwolenie lub konieczność przewozu na 

przyczepach niskopodwoziowych. 

d) łatwiejszy wjazd na środki transportowe. 

Wady: 

a) duży nacisk jednostkowy na podłoże. 

b)  utrudniony przejazd lub praca (a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe) w terenie 

grząskim, podmokłym itp.  

c) możliwość obracania się koła napędowego w miejscu – potocznie „buksowanie” (lub kół – jeżeli 

jest możliwe załączenie blokady mechanizmu różnicowego) w przypadku nieodpowiedniego podłoża, 

np. błoto lub glina.  

d) mniejsza stabilność. 

 

7. Przebieg cyklu pracy koparki. 

Cyklem pracy koparki nazywamy czas liczony od chwili rozpoczęcia odspajania gruntu do momentu 

uzyskania przez łyżkę położenia początkowego (przed kolejnym odspajaniem). Cykl pracy można 

podzielić na cztery zasadnicze operacje: odspajanie, obrót, opróżnianie, powrót. 

 

8. Ustawienie osprzętu roboczego ładowarki przy przewożeniu urobku. 

Podczas przewożenia urobku ładowarką łyżka powinna być w położeniu zamkniętym i uniesiona na 

wysokość ok. 0,5 m nad gruntem. 

 

9. Omów co wpływa na czas trwania cyklu roboczego. 

Na czas trwania cyklu roboczego wpływają następujące czynniki: 

a) kategoria gruntu 

b) wysokość i głębokość ściany kopania 

c) stan techniczny maszyny 

d) umiejętności i zaangażowanie operatora 

e) sposób podstawiania środków transportowych pod załadunek 
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10. Ruchy robocze koparki przy odspajaniu gruntu. 

Standardowy osprzęt roboczy koparki składa się z wysięgnika (ramienia), ramienia łyżki i samej łyżki. 

W czasie odspajania gruntu wykonują one następujące ruchy robocze: 

a) wysięgnik – podnoszenie i obniżanie, obrót w prawo, obrót w lewo 

b) ramię łyżki – ruch na zewnątrz (od maszyny), ruch do wewnątrz (do maszyny) 

c) łyżka – obrót łyżki przy jej napełnianiu, obrót łyżki przy jej opróżnianiu 

W koparkach posiadających ramię łyżki o zmiennej długości (np. „Caterpillar”) występuje dodatkowo 

ruch wydłużania i skracania tego ramienia. 

 

11. Ustawianie i zabezpieczanie osprzętów w czasie jazdy transportowej. 

Należy wykonywać indywidualnie dla każdej maszyny zgodnie z jej instrukcją obsługi. Ogólnie 

czynności wykonywane przed jazdą transportową to: 

a) ustawienie osprzętu w odpowiedniej pozycji do jazdy transportowej. 

b) założenie sworzni zabezpieczających, zawleczek, cięgieł, blokad w które jest wyposażona maszyna. 

 

12. Zasady bezpieczeństwa przy załadunku urobku na samochody (taśmociągi). 

a) kierowca powinien opuścić kabinę samochodu 

b) naczynie robocze nie powinno przemieszczać się ponad kabiną samochodu 

c) wyładunek urobku powinien odbywać się z wysokości max 50 cm dla gruntów sypkich i max 25 

cm dla gruntów spoistych 

d) maszyny powinny się znajdować w odpowiedniej odległości od krawędzi wykopu i skarpy nasypu. 

e) w promieniu działania maszyny nie powinno być osób trzecich 

f) załadunek powinien odbywać się w odpowiedniej odległości od linii wysokiego napięcia 

g) teren pracy powinien być odgrodzony 

h) teren pracy powinien być dobrze oświetlony 

 

13. Informacje i zalecenia zawarte w instrukcji smarowania maszyny. 

a) schemat maszyny z zaznaczonymi punktami smarnymi 

b) opis punktów smarnych 

c) rodzaje środków smarnych stosowanych w danych punktach 

d) sposób smarowania w danych punktach, przyrządy jakie należy zastosować np. smarownica, 

łopatka do nakładania smaru 

e) czasokresy pomiędzy kolejnymi smarowaniami 

 

14. Skutki zbyt silnego naciągu gąsienic. 

a) przyspieszone zużycie na skutek zwiększonego tarcia elementów łańcucha gąsienicy – sworzni i 

tulei 

b) zwiększenie obciążenia przekładni bocznych co powoduje przyśpieszone zużycie, uszkodzenie 
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uszczelnień 

c) gorsze przyleganie gąsienicy do nierównego podłoża 

d) brak właściwej amortyzacji przez sprężynę napinającą w momencie wciśnięcia się twardych 

przedmiotów np. kamieni. 

 

15. Skutki zbyt słabego naciągu gąsienic. 

a) przyspieszone zużycie elementów łańcucha gąsienicy –sworzni, tulei na skutek nadmiernych drgań, 

trzepotania gąsienicy 

b) spadanie gąsienicy w czasie pracy 

 

16. Dostosowanie naciągu gąsienic do rodzaju podłoża, po którym ma poruszać się maszyna. 

a) dla podłoża równego, twardszego – większy naciąg gąsienicy 

b) dla podłoża nierównego, miękkiego – mniejszy naciąg gąsienicy 

 

17. Czynności operatora wykonywane w trakcie skrętu maszyny – jakie mechanizmy pracują? 

 

18. Co to jest sprzęgło hydrokinetyczne? 

Jest to sprzęgło, w którym moment obrotowy przekazywany jest ze strony napędzającej na stronę 

napędzaną za pośrednictwem cieczy, czyli wykorzystujemy układ napędu „hydrokinetyczny”. Składa 

się z następujących podstawowych elementów: obudowa z łożyskami, pompy oraz turbiny. 

 

19. Omów budowę podwozia gąsienicowego. 

UWAGA: Jasne jest, że poszczególne podwozia różnią się, tak konstrukcją jak i indywidualnymi 

mechanizmami czy detalami. 

           Upraszczając zagadnienie podwozie gąsienicowe składa się z: 

a) ramy podwozia 

 rama podwozia, przeważnie (często jest to konstrukcja skrzynkowa, spawana z profilowanych 

blach stalowych, do których mocuje się mechanizmy napędu jazdy, rolki jezdne i podtrzymujące, 

mechanizmy napinania gąsienic, kolumnę obrotu itp. 

b) mechanizmów napędu jazdy 

  do mechanizmów napędu jazdy oprócz (co się samo rozumie) silnika spalinowego oraz zespołów 

przenoszenia (mechaniczne – np. sprzęgło cierne, skrzynie biegów, wały napędowe oraz hydrauliczne 

– np. sprzęgło hydrokinetyczne lub zmiennik momentu obrotowego itd.) zaliczamy przekładnie jazdy 

oraz przekładnie główną (zwolnicę) z kołem napędowym gąsienicy. 

c) gąsienic (metalowych lub gumowo-metalowych) 

 podstawowym elementem pasa gąsienicowego jest łańcuch gąsienicowy, składający się z 

poszczególnych ogniw łączonych sworzniami (na wzór łańcucha „Galla”) do których przykręcone są 

płyty gąsienicowe. 
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UWAGA: gąsienice gumowo-metalowe (przede wszystkim z nakładkami gumowymi i na 

powierzchniach ogniw) przeznaczone są do poruszania po drogach utwardzonych (nie niszczą 

nawierzchni i zmniejszają hałaśliwość). 

d) rolek jezdnych i podtrzymujących (gąsienice) pas gąsienicy 

 koła dociskające „jezdne” i podtrzymujące mogą być zawieszone (zamocowane) na sztywno, 

półsztywno lub sprężyście. 

e) mechanizmu napinania (naciągu, zwane również „napięciem”) gąsienicy 

 składa się z koła napinającego, wspornika z prowadnicą, sprężyny napinającej oraz śruby 

umożliwiającej regulację napięcia sprężyny ( a tym samym napięcia gąsienicy) jest to regulacja 

mechaniczna, lub cylindra z tłoczkiem napinającym – wypełnionego np. smarem stałym przez 

odpowiedni zawór zwrotny. Smar pod wymaganym ciśnieniem – za pośrednictwem tłoczka, napina 

odpowiednio gąsienice (jest to regulacja hydrostatyczna). Niniejszy opis dotyczy podstawowych 

(typowych) rozwiązań napinania gąsienic, zrozumiałe że każda maszyna (innego typu czy 

przeznaczenia) ma swoje indywidualne rozwiązanie. 

UWAGA: ogólnie przyjmuje się iż naciąg gąsienicy powinien być taki aby zwis (strzałka ugięcia) 

mierzony między rolkami podtrzymującymi wynosił od 30 do 50 mm. Jeżeli jest jedna rolka 

podtrzymująca (przeważnie na środku) to pomiar należy wykonać pomiędzy kołem napinającym a 

rolką 

f) w przypadku koparki – kolumny obrotu i elementów układu hydraulicznego 

 

20. Podaj przyczyny dymienia silnika, z uwzględnieniem wszystkich możliwych przypadków. 

a) przeciążony silnik 

b) niesprawny wtryskiwacz lub wtryskiwacze (leją) 

c) za późny kąt wyprzedzania wtrysku 

d) za duża dawka paliwa 

e) zabrudzony filtr powietrza (czarny dym) 

f) za wysoki stan oleju (w misce olejowej) 

g) zużyte pierścienie (przede wszystkim zgarniające) 

h) niesprawna uszczelka trzonka zaworu (dym błękitny) 

i) woda (ciecz chłodząca) dostaje się do komory spalania - najczęściej uszkodzona uszczelka pod 

głowicą (dym biały – siny) nie dotyczy zimnego silnika. 

 

21. Sposób ustawiania i zabezpieczania maszyny na codzienny postój. 

a) ustawić maszynę na terenie równym, poziomym 

b) teren postoju maszyny powinien być strzeżony 

c) przed opuszczeniem maszyny odłączyć wyłącznikiem masy akumulator od instalacji elektrycznej, 

wyjąć kluczyki  

d) osprzęt roboczy opuścić i oprzeć o grunt 

e) dźwignie zmiany biegów ustawić w położenie neutralne 
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f) załączyć i zablokować układ hydrauliczny 

g) zamknąć kabinę i pozostałe zamki 

 

22. Sposób zabezpieczenia maszyny w przypadku konieczności pozostawienia jej na pochyłości. 

a) maszynę należy ustawić prostopadle do kierunku pochylenia 

b) koła lub gąsienice zabezpieczyć przez położenie klinów  

c) o ile to możliwe osprzęt roboczy tak ustawić i oprzeć o grunt aby przeciwdziałał przesunięciu lub 

przewróceniu się maszyny 

d) włączyć hamulec postojowy 

 

23. Sposób ustawienia i zabezpieczenia maszyny na codzienny postój w okresie zimowym. 

Oprócz normalnego ustawienia i zabezpieczenia maszyny jak w pyt 21 należy: 

a) ustawić maszynę w miejscu zacisznym, osłoniętym od wiatru 

b) nie ustawiać maszyny na terenie grząskim, wilgotnym lub wręcz wodzie 

c) zastosować ocieplanie silnika 

d) przy dużych mrozach, jeżeli jest to możliwe, należy wyjąc akumulator i umieścić w ogrzewanym 

pomieszczeniu 

 

24. Przyrządy i wskaźniki kontrolno-pomiarowe, służące do obserwacji pracy maszyny. 

a) wskaźnik ciśnienia oleju lub kontrolka braku ciśnienia 

b) wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej lub kontrolka przegrzewania silnika 

c) wskaźnik poziomu oleju (układ smarowania silnika) 

d) wskaźnik lub kontrolka poziomu paliwa 

e) wskaźnik lub kontrolka ładowania akumulatora 

f) wskaźnik lub kontrolka poziomu cieczy hydraulicznej w zbiorniku 

g) wskaźnik temperatury płynu hydraulicznego 

 

25. Wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych powodujące natychmiastową konieczność 

wstrzymania pracy lub zatrzymania silnika. 

a) za niskie ciśnienie oleju w układzie smarowania silnika lub jego (ciśnienia) brak 

b) za wysoka temperatura pracy silnika – przegrzany silnik 

c) za niski stan paliwa – może dojść do zapowietrzenia układu zasilania 

 

26. Czynności przygotowania maszyny do pracy na okres zimowy. 

a) wymienić olej silnikowy na zimowy (jeżeli nie ma w silniku oleju wielosezonowego 

b) wykonać ocieplenie silnika – jeżeli jest taka konieczność  

c) wymienić wodę na płyn niskozamarzający lub w okresie od 15 listopada do 15 kwietnia spuszczać 

z silnika wodę po pracy (wywiesić tabliczkę – „brak wody w chłodnicy”) 

d) sprawdzić ogrzewanie kabiny 
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e) wykonać przegląd akumulatora 

 

27. Zasady obsługi i użytkowania maszyny w okresie docierania. 

W zasadzie należy stosować się do instrukcji obsługi, są to indywidualne wymogi dla danej maszyny. 

Ogólnie można powiedzieć, że w pierwszych trzech fazach docierania należy obchodzić się z 

silnikiem szczególnie ostrożnie. Przede wszystkim nie przeciążać go i nie przegrzewać. Okres 

docierania (3 fazy) trwa od 100 do 200 motogodzin. 

 

28. Fazy docierania maszyny, przez kogo realizowane i orientacyjne czasokresy. 

Docieranie dzielimy na 3 fazy, czyli przeprowadza się w trzech etapach: 

a) docieranie warsztatowe – około 10% całego okresu docierania – praca silnika bez obciążenia – 

powinien wykonywać wytwórca lub warsztat naprawy głównej  

b) docieranie zasadnicze – około 40% całego okresu 

c) docieranie eksploatacyjne – reszta czasu docierania – około 50% całego docierania, wykonuje 

obsługujący 

 

29. Cel docierania maszyny i skutki nieprzestrzegania zasad obsługi w okresie docierania. 

Docieranie ma na celu wzajemne wyrównanie i dopasowanie współpracujących części tj. 

przygotowanie silnika lub układów hydrauliki siłowej do dalszej eksploatacji. Nieprzestrzeganie zasad 

obsługi w okresie docierania powoduje nieprawidłowe działanie maszyny i przedwczesne jej zużycie. 

 

30. Okoliczności w których obowiązuje docieranie maszyny. 

Maszyna (silnik) nowa lub po kapitalnym remoncie. 

 

31. Sposoby wjazdu maszyny na środek transportowy. 

a) po podjazdach, w które musi być wyposażony środek transportowy 

b) z rampy 

c) umieszczona za pomocą dźwigu 

 

32. Zasady ustawiania i elementy służące do mocowania maszyny na platformie środka 

transportowego. 

Zasady ustawiania: 

a) ustawienie maszyny należy wykonać zgodnie z instrukcją obsługi maszyny i środka 

transportowego  

b) nośność środka transportowego nie może być mniejsza jak ciężar maszyny 

c) maszynę i osprzęt należy ustawić w osi wzdłużnej platformy 

d) sprawdzić, czy nie została przekroczona skrajnia drogowa, jeżeli została przekroczona to wystające 

elementy maszyny – jeżeli to możliwe – należy zdemontować, w przeciwnym razie drogę przejazdu 

należy uzgodnić z właściwym Działem Komunikacji 
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e) jeżeli instrukcja obsługi nie przewiduje inaczej, osprzęt roboczy należy oprzeć o podłogę i 

zabezpieczyć 

f) zastosować blokady, w które wyposażona jest maszyna, np. rygle blokujące obrót nadwozia 

g) pod koła lub gąsienice umieścić kliny 

h) odpowiednimi cięgnami przytwierdzić maszynę do platformy 

i) na czas transportu wyzerować układ hydrauliczny, zaciągnąć hamulec ręczny, zamknąć kabinę 

Elementy służące do mocowania: liny, druty, pasy parciane i kliny, haki. 

 

33. Ustawianie i zabezpieczanie maszyny na czas wykonywania obsługi technicznej. 

a) maszynę należy ustawić na terenie równym i dobrze oświetlonym 

b) osprzęt roboczy oprzeć o grunt 

c) zaciągnąć hamulec postojowy 

d) miejsce przeglądu należy ogrodzić sznurem i wywiesić tabliczkę mówiącą o przeglądzie maszyny 

e) silnik należy wyłączyć a biegi pozostawić w pozycji neutralnej 

f) przy przeglądach ładowarek przegubowych rama maszyny musi być spięta w pozycji „prosto” za 

pomocą specjalnego płaskownika, w który wyposażona jest maszyna 

 

34. Zasady bezpieczeństwa w przypadku konieczności obsługi technicznej przy pracującym 

silniku: 

a) bezwzględnie nie dopuszczać do maszyny osób postronnych 

b) drążek skrzyni biegów musi być ustawiony na „luz” (bieg wyłączony) 

c) hamulec ręczny musi być zaciągnięty (koła zahamowane) 

d) nie wolno obsługiwać w pobliżu wirujących elementów (np. wentylatora) 

 

35. Zabezpieczenie osprzętu roboczego w czasie jego przeglądów i obsługi. 

Przed przystąpieniem do przeglądu lub obsługi sprzętu roboczego należy: 

a) opuścić i oprzeć go o twarde i równe podłoże 

b) unieruchomić silnik 

c) wyzerować układ hydrauliczny 

d) zabezpieczyć przed samowolnym przemieszczeniem się – podłożyć kliny, użyć elementów 

zabezpieczeń, w które wyposażona jest maszyna np. sworznie zabezpieczające 

 

36. Zagrożenia i środki ostrożności przy kontrolowaniu oraz uzupełnianiu stanu cieczy 

chłodzącej. 

Zagrożenia: przy nadmiernie rozgrzanym silniku, raptowne otworzenie korka wlewy (chłodnicy) może 

spowodować poparzenie rąk lub twarzy. 

Środki ostrożności: wyłączyć (zgasić) silnik i poprzez (za pośrednictwem) rękawic wolno uchylić 

korek – tak, by wstępne ciśnienie zmalało – następnie można otworzyć zupełnie. 

 



 

 Pomocnicze materiały dla kursantów  –  maszyny budowlane 

 
 

39 

37. Uzasadnienie konieczności utrzymania porządku i czystości w kabinie oraz na dojściach do 

kabiny. Skutki nieprzestrzegania tych zasad. 

Utrzymanie porządku i czystości w kabinie i na jej dojściach wpływa korzystnie na prawidłowość 

wykonywanej pracy oraz bezpieczeństwo obsługi maszyny. Występujące nieprawidłowości i ich 

skutki: 

a) zabrudzone szyby kabiny – niedostateczna możliwość obserwacji terenu pracy, niebezpieczeństwo 

wjazdu w nieodpowiedni teren, najazd na przeszkody, uszkodzenia instalacji podziemnych i 

naziemnych, uszkodzenia współpracujących maszyn, wypadki z udziałem osób trzecich 

b) przechowywanie w kabinie zbędnych przedmiotów – możliwość zablokowania mechanizmów 

sterowania maszyną, brak szybkiego dostępu do elementów maszyny w razie awarii oraz do gaśnicy w 

trakcie pożaru 

c) przechowywanie w kabinie zaoliwionych szmat i papierów – możliwość wystąpienia pożaru, np. 

od niedopałka papierosa 

d) zaoliwione wejście na maszynę – możliwość pośliźnięcia się i uszkodzenia ciała 

 

38. Zabezpieczenie maszyny na czas chwilowego oddalenia się operatora. 

Przed oddaleniem się od maszyny będącej w ruchu maszynista jest zobowiązany zatrzymać silnik, 

zaciągnąć hamulec ręczny i zabezpieczyć ją przed uruchomieniem przez osoby trzecie. 

 

39. Postępowanie operatora w razie awarii maszyny. 

W razie stwierdzenia awarii maszyny należy: 

a) zatrzymać maszynę 

b) wyłączyć napęd i wyzerować układ hydrauliczny 

c) określić rodzaj awarii 

d) zminimalizować skutki awarii np. uniemożliwić wypływ oleju hydraulicznego z pękniętego 

przewodu 

e) jeżeli to możliwe, samemu usunąć awarię 

f) zawiadomić o awarii przełożonych 

g) zabezpieczyć maszynę do czasu usunięcia awarii 

 

40. Uzasadnij konieczność stosowania bezpiecznych odległości ustawienia maszyny w pobliżu 

górnej krawędzi skarpy, podając od jakich punktów są mierzone. 

W związku z możliwością obsunięcia się gruntu ze skarpy, maszynę należy ustawić w bezpiecznej 

odległości od jej krawędzi. Odległość ta wynika z wielkości tzw. klina odłamu dla danej kategorii 

gruntu, głębokości wykopu oraz dodatkowej odległości o wartości min. 60 cm zwiększającej strefę 

bezpieczeństwa. 

Ogólnie przyjmuje się, że bezpieczna odległość ustawienia maszyny od krawędzi wykopu równa się 

głębokości wykopu plus 1 m. 
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41. Wyjaśnij zasady bezpiecznego przejazdu koparki po terenie nachylonym – przejazd 

wzdłużny i poprzeczny. 

Podczas przejazdu po terenie nachylonym należy dbać o prawidłową stateczność maszyny. Manewry 

należy wykonywać na pierwszym biegu, bez nagłych skrętów. Przy przejeździe wzdłużnym i 

poprzecznym w celu poprawienie stateczności wysięgnik koparki należy ustawić na stronę wzniesienia. 

Przy przejeździe wzdłużnym pod górę koparkę należy tak ustawić, aby koła napędowe gąsienic 

znalazły się z przodu, co zapewnia samohamowalność. Dopuszczalne pochylenia wzdłużne (wzdłuż 

osi maszyny) nie powinny być większe niż 30° a pochylenia boczne (w poprzek maszyny) niw 

większe niż 15°, o ile Instrukcja Obsługi nie stanowi inaczej. 

 

42. Co to jest KMB (Książka Maszyny Budowlanej)? 

Książka maszyny budowlanej jest to przynależności do każdej maszyny budowlanej dokument w 

formie książki, w której odnotowuje się dane związane z maszyną i jej pracą. Główne zapisy w KMB 

to: 

a) dane właściciela maszyny 

b) dane techniczne maszyny, wyposażone w części zamienne i osprzęt 

c) wymiany silnika i zespołów maszyny 

d) naprawy główne 

e) przeglądy i naprawy bieżące 

f) godziny pracy maszyny 

g) rodzaj paliwa, olejów i smarów stosowanych w maszynie 

Prowadzenie KMB ma zapewnić prawidłowa eksploatację maszyny poprzez dbałość o jej stan 

techniczny. 

 

43. Podaj charakterystykę takich materiałów jak: piasek, glina, żwir, torf, węgiel, gruz ceglany i 

betonowy. 

a) piasek – grunt mineralny o ziarnach grubości od 0,05 do 2 mm, o małej spoistości kat I do II, przy 

wzroście wilgotności piasku wzrasta jego spoistość 

b) glina – grunt w stanie suchym tworzący twarde bryły, po roztarciu otrzymuje się drobny proszek z 

niewielką ilością ostrego piasku, w stanie wilgotnym plastyczny, spoistość kat II do V, przy wzroście 



 

 Pomocnicze materiały dla kursantów  –  maszyny budowlane 

 
 

41 

wilgotności następuje spadek spoistości 

c) żwir – grunt mineralny o ziarnach od 2 do 25 mm, o małej spoistości kat II, przy wzroście 

wilgotności wzrasta spoistość żwiru 

d) torf – grunt roślinny, mało spoisty kat I do II, o małym ciężarze właściwym ok. 1 t / m
3
 

e) węgiel – grunt pochodzenia roślinnego, o dużej spoistości, występujący w postaci czarnych brył 

różnej wielkości 

f) gruz ceglany – elementy rozbitych budynków, składających się z cegieł połączonych zaprawą, 

występuje w różnej wielkości bloki i zależnie od tego zaliczany jest do kat IV do V 

g) gruz betonowy - skruszone elementy betonowe o różnej wielkości zaliczane do kat IV do VI lub 

wyższej 

 

44. Omów sposoby rozruchów silników spalinowych występujących w koparkach. 

Rozruszniki podstawowe: 

a) mechaniczne (przede wszystkim – silniki spalinowe „rozruchowe”), których rozruch przeważnie 

jest ręczny, np. za pomocą korby 

b) elektryczne  

 z mechanicznym lub elektromagnetycznym sprzęganiem kół zębatych (małej mocy) 

 z elektromagnetycznym sprzęganiem kół zębatych lub z przesuwnym wirnikiem (rozruszniki 

większej mocy) 

c) jest również stosowany rozruch pneumatyczny 

Pomocniczymi urządzeniami są świece żarowe (w komorze spalania), świece płomieniowe lub 

grzejniki elektryczne umieszczone w kolektorze ssącym. 

 

45. Co to jest i podaj powody „rozbiegania” się silnika spalinowego i sposoby przeciwdziałania 

skutkom tego zjawiska. 

Rozbieganiem nazywamy „niekontrolowane maksymalne obroty silnika”. 

Powodem rozbiegania silnika jest: 

a) uszkodzenie regulatora obrotów 

b) zatarcie tłoczka pompy wtryskowej 

c) zatarcie listwy zębatej (sterującej dawką paliwa) w prowadnicach 

d) w szczególnych wypadkach może być spowodowane przez za wysoki stan oleju w t.z. mokrym 

filtrze powietrza 

Sposoby przeciwdziałania: 

a) odcięcie dopływu paliwa (nie dotyczy przypadku „d”) 

b) zatrzymanie (zaduszenie) silnika przez maksymalne obciążenie, np. włączenie najwyższego 

(bezpośredniego) biegu oraz hamulca – nie dotyczy silnika większej mocy 

c) w przypadku „d” musimy zamknąć dopływ powietrza do filtra, np. nakryć kocem lub t.p 
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46.  Omów znaczenie filtrowania cieczy roboczej układu hydraulicznego. 

Podczas pracy układu hydraulicznego krążąca w nim ciecz robocza zostaje zanieczyszczona pyłem 

atmosferycznym, cząstkami metali lub ścieranymi cząstkami metali, produktami utleniania i starzenia. 

Zawarte w cieczy twarde zanieczyszczenia powodują zakłócenia w działaniu urządzeń oraz 

mechaniczne (przedwczesne) zużycie części. Aby utrzymać ciecz roboczą w odpowiedniej czystości 

należy ją filtrować, a więc w układzie krążenia należy stosować odpowiednie filtry, które usuwają z 

płynu hydraulicznego wszelkie zanieczyszczenia. 

 

47. Jakim wymaganiom powinny odpowiadać ciecze hydrauliczne: 

a) dobre własności smarne – musza zapewnić małe tarcie 

b) mała temperaturowa zmienność lepkości 

c) temperatura zapłonu i samozapłonu powinna być jak największa 

d) bardzo mała (lub żadna) zdolność rozpuszczania w oleju powietrza  

e) antykorozyjność – ciecze robocze nie powinny powodować korozji, odwrotnie, winny chronić 

przed korozją 

f) powinny jak najdłużej zachowywać swoje właściwości, a więc możliwie bardzo powolne starzenie 

się 

 

48. Wymień i omów systemy smarowania silnika: 

a) rozbryzgowy – przestarzały, obecnie nie stosowany 

b) ciśnieniowy (wymuszony) 

c) mieszany (ciśnieniowo-rozbryzgowy, najczęściej stosowany) 

d) z suchą miską olejową (charakteryzują się tym, że zbiornik oleju zamiast miski olejowej jest na 

zewnątrz silnika; muszą być dwie pompy olejowe: główna – smarująca układ, oraz zwrotna) 

e) mieszankowy (olej dolany w odpowiedniej proporcji do paliwa) silniki dwusuwowe stosowane 

jako silniki rozruchowe 

Smarowanie ciśnieniowo-rozbryzgowe polega na tym, że pompa olejowa tłoczy olej poprzez filtr do 

kolektora olejowego, skąd płynie do łożysk głównych wału korbowego i dalej do panewek 

korbowodowych. Również z odgałęzienia kolektora olej tłoczony jest do mechanizmu rozrządu. 

Pozostałe elementy a przede wszystkim gładź cylindra i sworzeń tłokowy smarowane są rozbryzgiem 

(rozbryzgowo – inaczej mówiąc „mgłą olejową”). 

 

49. Podaj wszystkie elementy i miejsca smarowania silnika spalinowego: 

a) ręczne poprzez operatora 

 sprawdzenie poziomu oleju w silniku, jego uzupełnienie lub okresowa wymiana 

 smarowanie łożysk pompy wodnej (dotyczy starszych typów) 

 uzupełnienie lub wymiana oleju w pompie wtryskowej (nie dotyczy pomp rozdzielaczowych lub 

smarowanych centralnie z silnika 

b) smarowanie wewnętrzne podczas pracy silnika. Wszystkie elementy współpracujące ze sobą, 
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między którymi występuje tarcie – ślizgowe lub tłoczne 

 

50. Na czym polega zerowanie ciśnienia w układzie roboczym maszyny? 

Zerowanie ciśnienia w układzie roboczym maszyny ma spowodować spadek ciśnienia w tym układzie 

do zera. W celu wyzerowania układu należy: 

a) oprzeć układ roboczy o grunt 

b) wyłączyć silnik maszyny wraz z pompami hydraulicznymi  

c) przestawiając dźwignię rozdzielacza powodujemy przepływ oleju hydraulicznego do zbiornika co 

powoduje spadek ciśnienia w układzie do zera. 

 

51. Podaj przyczyny powstawania nagaru w komorze spalania oraz omów wpływ nagaru na 

pracę silnika. 

Przyczyny powstawania nagaru: 

a) nagar olejowy ( z oleju silnikowego) spowodowany z następujących przyczyn: 

 nadmiar oleju w misce olejowej 

 zużyty zespół złożeń tłok-cylinder a przede wszystkim pierścienie zgarniające  

 niesprawne uszczelnienie trzonka zaworu ssącego (trzonek-prowadnica) 

 nieodpowiedni lub nadmiernie zużyty olej 

b) nagar paliwowy (z oleju napędowego) – przyczyny: 

 nieprawidłowe działanie wtryskiwaczy (wtryskiwacze leją) 

 nadmierna dawka paliwa (źle wyregulowana pompa) 

 kąt wyprzedzenia wtrysku za późny 

 nieodpowiedni olej napędowy (np. mieszany z opałowym) 

 przeciążony silnik 

 zanieczyszczony filtr powietrza 

 zużyty zespół złożeń tłok-cylinder (brak kompresji) 

c) nagar olejowo-paliwowy (przyczyny: punkt A i B) 

 

52. Wpływ nagaru na pracę silnika: 

a) Silnik o zapłonie iskrowym: 

 zwiększony stopień sprężania, powodujący spalanie stukowe oraz przeciążenie układu korbowego 

– również przegrzanie silnika 

 samozapłon, co jest szczególnie niebezpieczne dla silnika tak pod względem termicznym jak i 

mechanicznym 

b) Silnik o zapłonie samoczynnym: 

 przeciążenie układu tłokowo-korbowego 

 niedostateczne odprowadzanie ciepła z denka tłoka – powodujące przeciążenie termiczne – 

włącznie z wypaleniem otworu w denku tłoka (podobne zjawisko zachodzi przy za późnym wtrysku 

lub lejącym wtryskiwaczu) 
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53. Wyjaśnij do czego służy i gdzie jest zainstalowana świeca żarowa. 

Świeca żarowa służy do wspomagania rozruchu silnika o ZS lub wręcz (w temperaturach ujemnych) 

umożliwienie rozruchu. Świece żarowe dzielimy (bardzo ogólnie) na jedno biegunowe – przeważnie 

12 V, oraz na dwubiegunowe o napięciu żarzenia 1,7 V. Jednobiegunowe są łączone równolegle (w 

tym przypadku gdy jedna ze świec się przepali – pozostałe grzeją nadal). Dwubiegunowe są łączone 

szeregowo wraz z opornikiem redukcyjnym(często wykorzystywanym jako kontrolka żarzenia) i tu 

przepalenie się jednej ze świec przerywa obwód, a więc wyłączone są wszystkie (w tym przypadku 

rozruch silnika jest utrudniony lub niemożliwy). Świece (żarniki) są zainstalowane w komorach 

spalania (przede wszystkim w komorach pośrednich) lub w przewodzie dolotowym powietrza 

(kolektorze ssącym) i często nazywane są grzejnikami. 

 

54. Omów następujące pojęcia: lepkość oleju, natężenie przepływu, opory przepływu. 

a) definicja lepkości: jest to tarcie wewnętrzne cieczy (siła potrzebna do przesunięcia jednej 

cząsteczki cieczy względem drugiej) zatem lepkość cieczy będzie decydowała o wielkości oporów 

przepływu w przewodach i szczelinach oraz o wyciekach cieczy ze szczelin. Lepkość cieczy 

określamy w jednostkach bezwzględnych np. lepkość kinetyczna wyrażana w centistokesach (cSt) lub 

jako lepkość względną mierzoną w jednostkach Englera (°E). 

b) natężenie przepływu jest to ilość jednostek objętości cieczy przepływającej w jednostce czasu (np. 

1/s, 1/min lub m
3
/h itp.) Wielkość natężenia przepływu decyduje o prędkości ruchów obrotowych lub 

prostoliniowych urządzeń wykonawczych np. silników hydraulicznych czy siłowników. 

c) opór przepływu, czyli opór hydrauliczny – jest to spadek ciśnienia na danym odcinku (np. w 

przewodzie o określonej długości) lub na urządzeniu biernym albo czynnym ( do biernych zaliczamy 

miedzy innymi przewody, filtry, rozdzielacze itp. Natomiast do czynnych urządzenia wykonawcze jak 

siłowniki, silniki). Uzupełnienie tematu – ciśnienie: ciśnieniem nazywamy stosunek siły działającej na 

ciecz do wielkości powierzchni na którą ta siła działa. Jest to wielkość decydująca o sile (np. 

siłownika) lub o momencie obrotowym wytwarzanym przez napęd hydrauliczny.  

Uwaga :wielkość ciśnienia podajemy w „at” atmosferach tech. t.j. siła w kG/cm
2
 (1 at = 1 kG/cm

2
) w 

niutonach na metr kwadratowy (N/m
2
), w barach (1 bar = 10

5 
N)lub w Pascalach. 

 

55. Omów sposoby gaszenia pożaru. 

Do gaszenia pożaru maszyny służą gaśnice, w które każda maszyna musi być wyposażona. W razie 

zauważenia pożaru, maszyną należy natychmiast ją zahamować, zaciągnąć hamulec ręczny, wyłączyć 

silnik, odłączyć akumulator od instalacji elektrycznej, wyjąć gaśnicę i użyć ją z bezpiecznej odległości 

oraz działając zgodnie z kierunkiem wiatru. Jeżeli to konieczne, wysłać osobę postronną z wezwaniem 

do przybycia straży pożarnej. 

 

56. Objaśnij przeznaczenie rozdzielacza wielosekcyjnego i równoległego, omów zasady działania. 

a) ogólnie dzielimy (pomijając wzmacniacze) rozdzielacze na: 
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 obrotowe 

 suwakowe 

 zaworowe, należące do pierwszej grupy, oraz proporcjonalne, należące do drugiej grupy. 

b) rozdzielacze dzielą się na pojedyncze (indywidualne – jednosekcyjne) oraz na wielosekcyjne – 

szeregowe i równoległe. 

c) rozdzielacz hydrauliczny, kieruje ciecz roboczą (wg nastawu operatora) ze źródła energii (np. 

potencjonalnej – ciśnieniowej) do pracujących przestrzeni roboczych urządzeń wykonawczych, 

umożliwiając jednocześnie odpływanie cieczy roboczej na przelew z niepracujących przestrzeni tych 

urządzeń. 

d) rozdzielacze wielosekcyjne są najczęściej zblokowane, tz są umieszczone (zabudowane) w jednej 

obudowie i tak (przeważnie) szeregowe są jedną dźwignią natomiast równoległe mogą być sterowane 

wieloma (tyle ile jest w korpusie rozdzielaczy) dźwigniami lub jedną dźwignią sterowaną 

wielokierunkowo tj w lewo, prawo, do przodu lub do tyłu. 

e) rozdzielacze mogą być sterowane: 

 mechanicznie 

 hydraulicznie 

 elektromagnetycznie (najczęściej sterowane na odległość) 

 pneumatycznie (dotyczy to maszyn w których jest również instalacja pneumatyczna 

f) rozdzielacze proporcjonalne, spełniają dodatkowo rolę zaworów sterujących natężeniem przepływu 

(jest to regulator automatyczny, wykorzystujący zasadę sprzężenia zwrotnego) jako najprostszy 

przykład można podać np. synchronizator ruchu. 

 

57. Jak i gdzie chłodzony jest płyn hydrauliczny? 

a) w zbiorniku – przez wymianę ciepła, płynu powracającego z układu roboczego (ciepłego) a płynem 

(chłodnym) będącym w zbiorniku. 

b) w większej mocy układów hydraulicznych, a przede wszystkim tak gdzie w maszynie jest 

stosowany „hydrauliczny zmiennik momentu obrotowego”, stosowane są indywidualne wymienniki 

ciepła – chłodnice. 

 

58. Do czego służy turbosprężarka w silniku wysokoprężnym? 

Sprężarka służy do: doładowania powietrza do cylindrów silnika, celem zwiększenia mocy oraz 

poprawienia sprawności termicznej - zmniejszenia jednostkowego zużycia paliwa. Jedną z 

podstawowych tendencji w budowie tłokowych silników spalinowych jest poprawienie (zwiększenie) 

napełniania cylindra przez zastosowanie doładowania poprzez zwiększenie gęstości powietrza 

(nadciśnienia wstępnego). 

 

59. Wymień rodzaje filtrów olejowych o różnej konstrukcji. 

a) podział I: 

 filtr wlewowy 
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 ssawny 

 główny – najczęściej szeregowy 

 zlewowy (powrotny) 

b) podział II 

 filtry – szeregowe oraz bocznikowe 

 zgrubnego oczyszczania oraz dokładnego oczyszczania 

c) podział III 

filtry statyczne i kinetyczne (odśrodkowe) 

 statyczne: 

1. siatkowe 

2. drutowe 

3. szczelinowe 

4. tekstylne 

5. filcowe 

6. papierowe 

7. ceramiczne 

8. magnetyczne oraz suche i mokre (np. filtr powietrza z kąpielą olejową) 

 kinetyczne 

1. odśrodkowe, napędzane mechanicznie 

2. odśrodkowe, turbinowe-reakcyjne (wirujące na zasadzie „młynka Segera”) 

 

60. Jaką rolę spełnia regulator napięcia? 

Utrzymuje stałą wartość napięcia niezależnie od obrotów silnika. 

 

61. Jak jest zbudowana i jak działa pompa hydrauliczna o zmiennym wydatku? 

a) hydrauliczna pompa łopatkowa o zmiennej wydajności jest to pompa mimośrodowa, której 

obracający się wirnik ma promieniowe wycięcia, w których znajdują się dopasowane suwliwie łopatki. 

Wirnik wraz z łopatkami umieszczony jest mimośrodowo w cylindrycznej obudowie. Łopatki podczas 

obracania się wirnika wysuwają się na zewnątrz (siłą odśrodkową, wewnętrznym ciśnieniem oleju lub 

przy pomocy sprężyn). Podczas obracania się wirnika usytuowanego mimiśrodowo w obudowie 

zmieniają się objętości poszczególnych przestrzeni wydzielonych wewnątrz obudowy, co powoduje z 

jednej strony zassanie a z drugiej tłoczenie oleju (czyli pompowanie). Przesuwając obudowę 

względem wirnika, czyli zmieniając jego mimośrodowość, regulujemy (zmieniamy) wydajność 

pompy, jeżeli wirnik jest ustawiony współśrodkowo względem obudowy – pompa nie tłoczy cieczy, 

pomimo obracającego się wirnika. 

b) pompy tłokowe: 

 pompa wielotłoczkowa promienista – skok tłoczków, czyli przesunięcie wzdłużne tłoczków w 

cylindrach wydrążonych w korpusie jest powodowane mimośrodem obrotowym (napędzanym) o 

wielkości skoku tłoczków decyduje mimośrodowość (zmienna) wirnika względem obudowy, 
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zmieniając położenie mimośrodu względem obudowy – zmieniamy wydajność pompy. 

 pompa wielotłoczkowa osiowa – posiada ruchomy (obrotowy) korpus w którym są cylindry z 

tłoczkami - dalej nieruchomą tarczą rozdzielczą oraz tarczę napędową umieszczoną na wale pędnym. 

czemu tłoczki wykonują ruch posuwisto-zwrotny. Wielkość tego skoku, a więc wydajność jest zależna 

od wielkości tego kąta – 

tłoczy oleju. 

 

62. Wyjaśnij jaką rolę w instalacji elektrycznej maszyny spełniają bezpieczniki? 

Bezpieczniki zabezpiecza instalację maszyny przed skutkami zwarcia (przed spaleniem instalacji 

elektrycznej i załączonych odbiorników). 

 

63. Jakie zastosowanie ma zamek hydrauliczny? 

Zamek hydrauliczny (nazywany również „podwójny zawór zwrotny sterowany”) złożony z dwóch 

zaworów zwrotnych sterowanych ciśnieniem płynu hydraulicznego oraz ruchomym tłokiem w 

korpusie, zapewnia unieruchomienie (zablokowanie hydrauliczne – przyjmujemy że ciecz jest 

nieściśliwa – naturalnie w pewnych praktycznych granicach) elementu roboczego np. tłoka siłownika 

– w położeniu w którym się znajduje w momencie przerwania doprowadzenia cieczy do zamka (jako 

przykład silnik „zagaśnie”, przewód zasilania pęknie itp.). 

 

64. Wyjaśnij co oznacza „ZWIS” i czym on zagraża? 

Ze „zwisem mamy do czynienia w gąsienicowych układach jezdnych, przy zbyt słabym naciągu 

gąsienic. Powoduje to spadanie gąsienicy z koła napinającego w trakcie pracy, przyspieszone zużycie 

elementów łańcucha na skutek nadmiernych drgań, trzepotania gąsienicy. Zwis powinien być 

wyregulowany w sposób podany w instrukcji obsługi danej maszyny. 

 

65. Omów budowę sprzęgieł 

            Rodzaje sprzęgieł: 

A. Sprzęgło mechaniczne wyłączalne (rozłączalne) cierne: jednostopniowe lub dwustopniowe, 

jednotarczowe lub wielotarczowe. 

a) tarcza napędowa (przy silniku spalinowym najczęściej jest to koło zamachowe, będące 

jednocześnie obudową sprzęgła) 

b) wałek sprzęgłowy z wielowypustem, po którym może posuwać się (poosiowo) piasta tarczy ciernej 

c) tarcza sprzęgła (cierna) z okładzinami ciernymi 

d) tarcza dociskowa 

e) sprężyny działające na tarczę dociskową 

f) pokrywa sprzęgła (najczęściej przykręcona do koła zamachowego, o które opierają się sprężyny) 

g) dźwignie oraz łożysko wyciskowe (razem z pedałem stanowią mechanizm rozłączający) 
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B. Sprzęgło hydrokinetyczne (potocznie „hydrauliczne”) z indywidualną obudową (korpusem) lub 

wspólnie z kołem zamachowym. 

a) obudowa (często połączonej z kołem zamachowym) 

b) wałek napędowy – wykorzystuje się najczęściej wał korbowy silnika 

c) czasza napędzająca z łopatkami – nazywana najczęściej „pompą”. 

d) czasza napędzana z łopatkami – nazywana najczęściej „turbiną” 

e) wałek napędzany (zdawczy) połączony z turbiną (zrozumiałym jest, że wnętrze obudowy 

wypełnione jest olejem, który spełnia rolę nośnika energii kinetycznej) 

C. Sprzęgło kłowe rozłączalne 

a) tarcza napędowa z odpowiednimi wycięciami, która (przeważnie) jest nieruchomo osadzona na 

wałku (lub korpusie) napędowym 

b) tarcza napędzana z odpowiednimi kłami (które są wsuwane w wycięcia tarczy napędowej) 

usadowionej (osadzona) na wieloklinie wałka napędzanego 

UWAGA: ten rodzaj sprzęgła często jest wykorzystywany w układach „blokady” mechanizmu 

różnicowego. 

 

66. Wyjaśnij sposób ładowania akumulatora elektrycznego. 

Akumulatory kwasowe ładujemy prądem stałym o wartości nie przekraczającej 10% pojemności (np. 

60Ah ładujemy prądem 1/10 z 60 = 6A) przez okres 10 do 12 godzin . Oznaką naładowania 

akumulatora jest jego gazowanie, czyli wydzielanie tlenu i wodoru (mieszanina wybuchowa) 

 

67. Co to jest akumulator hydrauliczny? 

Akumulator hydrauliczny (zasobnik hydrauliczny) przeznaczony jest do gromadzenia energii 

potencjalnej w postaci cieczy pod ciśnieniem. W pojazdach (np. koparkach) z roboczym układem 

hydraulicznym stosujemy przeważnie akumulatory hydrauliczne: 

a) tłokowo-sprężynowe 

b) tłokowo-gazowe 

c) przeponowo-gazowe 

Zastosowanie (najczęściej): 

a) do pokrywania chwilowego zwiększonego zapotrzebowania cieczy pod ciśnieniem (np. włączone 

do pracy wszystkie urządzenia wykonawcze) 

b) służy jako kompensator przecieków 

c) spełnia rolę tłumika uderzeń hydraulicznych (tłumik – amortyzator drgań hydraulicznych) 

 

68. Wyjaśnij przyczyny przegrzewania się oleju hydraulicznego. 

a) przeciążenie układu hydraulicznego (np. długotrwała praca z maks. obciążeniem) 

b) zanieczyszczone filtry 

c) zapowietrzony układ hydrauliczny 

d) zanieczyszczony, przeterminowany okres wymiany lub nieodpowiedni olej 
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e) mechaniczne usterki lub uszkodzenia mechaniczne 

f) nieprawidłowa regulacja (np. zaworów obiegowych – przelewowych itp.) 

 

69. Co jest powodem zapowietrzania się silnika spalinowego? 

a) brak paliwa w zbiorniku – napełnić zbiornik (odpowietrzyć układ) 

b) nieszczelny układ zasilania – usunąć nieszczelność (odpowietrzyć układ) 

 

70. Co nazywamy napędem hydraulicznym? 

Hydraulika siłowa – to znaczy, że ciecz robocza jest nośnikiem energii w maszynie. 

Napędem hydraulicznym określa się te zespoły wykonawcze, w których czynnikiem roboczym są 

ciecze, czyli tam gdzie ciecz jest nośnikiem energii w urządzeniu (maszynie). Napęd hydrauliczny 

dzielimy na dwa rodzaje: 

a) napęd hydrostatyczny jest to napęd w którym jest wykorzystywania energia ciśnienia statycznego 

cieczy 

b) napęd hydrodynamiczny jest to napęd w którym energia jest przenoszona przez rozpędzone cząstki 

cieczy 

 

71. Wyjaśnij jakie są objawy i skutki nadmiernego zużycia pierścieni tłokowych. 

A. Pierścienie tłokowe (ogólnie) dzielimy na dwa rodzaje: 

a) pierścienie uszczelniające – których główną funkcją jest uszczelnianie tłoka w cylindrze, co ma 

bezpośredni wpływ na ciśnienie sprężania, popularnie nazywane „kompresją” 

b) pierścienie zgarniające – mają na celu rozprowadzenie i zgarnianie oleju (aby możliwie jak 

najmniej oleju przedostawało się do komory spalania) 

B. Objawy nadmiernego zużycia pierścieni 

a) pierścienie uszczelniające: za niskie lub brak ciśnienie sprężania (kompresji) co objawia się słabą 

mocą silnika oraz trudnym (lub wręcz niemożliwym, przy stosowaniu typowych metod rozruchu) – 

uruchomienie silnika  

b) pierścienie zgarniające powodują (nadmierne zużycie oleju) objawia się to zwiększonym (powyżej 

dopuszczalnej normy) poborem oleju silnikowego, powstawaniem (tworzeniem się) nagaru w 

komorze spalania, objawiającego się twardą pracą silnika (silnik stuka) oraz silnym dymieniem z rury 

wydechowej (w odcieniu stalowo-błękitnym) 

C. Skutki nadmiernego zużycia pierścieni 

a) brak odpowiedniej mocy i trudności w uruchomieniu silnika 

b) nadmierne obciążenie termiczne (przegrzanie silnika) oraz dynamiczne, co może doprowadzić do 

uszkodzenia silnika  np. wypalenie otworu w denku tłoka, zatarcie silnika itp. 

 

72. Podaj skutki nieprawidłowego ciśnienia wtrysku? 

a) Ciśnienie za niskie (powoduje nieprawidłowe rozpylanie paliwa – włącznie z t.z. popularnie 

„laniem” co prowadzi do:) 
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 trudności rozruchu silnika 

 zmniejszenia mocy silnika 

 dymienia silnika 

 powstawania nagaru w komorze spalanie (a przede wszystkim na denku tłoka) 

 przegrzanie silnika 

 nadmierne zużycie paliwa 

 silnik stuka 

b) Ciśnienie za wysokie: 

 twardo pracuje, nadmierne obciążenie silnika, termiczne i dynamiczne – może doprowadzić do 

awarii silnika – wręcz do zniszczenia 

 silnik dymi jasnym kolorem 

 przeciążony układ zasilania (pompa wtryskowa) powoduje silnik przedwczesne zużycie pompy lub 

jej awarię 

 wybicie gniazda iglicy rozpylacza 

 przedwczesne zużycie rozpylacza (t.z. końcówki wtryskiwacza) 

 

73. Omów budowę odśrodkowego regulatora obrotów. 

Inaczej regulator mechaniczny prędkości obrotowej, które dzielimy na: 

a) jednozakresowe 

b) dwuzakresowe 

c) wielozakresowe 

Wszystkie te (mechaniczne regulatory) są o sprzężeniu bezpośrednim napędzane od wału korbowego 

za pomocą (pośrednictwem) przekładni o stałym przełożeniu (np. przekładnia zębata, łańcuchowa itp.) 

Zasada działania 

Regulator mechaniczny, wykorzystuje do sterowania wielkością prędkości obrotowej „siły 

odśrodkowe” działające na wirujące bezwładniki (ciężarki), które są równoważone  przez 

odpowiednio dobrane (strale lub nastawne) sprężyny. Sprężyny te dążą do zbliżenia się wirujących 

bezwładników (ciężarków), a więc przeciwstawiające się sile odśrodkowej. Ogólnie można 

powiedzieć, że zasada działania jest oparta na „regulatorze WATTA”. 

Budowa 

Upraszczając zagadnienie – regulator odśrodkowy składa się z następujących podstawowych 

elementów: 

a) wałek napędowy – najczęściej wałek kułaczkowy pompy wtryskowej 

b) ramiona promieniowe na piaście wałka napędowego 

c) najczęściej dwa bezwładniki (ciężarki) osadzone suwliwie na ramionach promieniowych 

d) sprężyny (utrzymujące bezwładniki w pobliżu osi) 

e) dźwignie kątowe, połączone z bezwładnikami 

f) dźwignia swobodna osadzona na wałku sterującym (prędkością obrotową z mimośrodem – łącząca 

dźwignie kątowe z zębatką sterującą (listwa zębata) dawką paliwa 
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74. Wyjaśnij w jakim celu stosowane są zawory bezpieczeństwa? 

Zawory bezpieczeństwa mają za zadanie chronić układ ciśnieniowy (np. układ hydrauliki siłowej – 

układ smarowania silnika, pneumatyczny układ hamulcowy itp.) przed awarią lub eksplozją, w 

przypadku przekroczenia dopuszczalnych ciśnień. 

 

75. Omów budowę zbiornika cieczy roboczej 

Zadania zbiornika hydraulicznego: 

Zapewnić stałą ilość cieczy w obiegu układu hydraulicznego oraz odpowiedni jej zapas, pojemność 

zbiornika musi być na tyle duża, aby nie tylko mieściła się ciecz odprowadzana za urządzeń roboczych, 

ale był odpowiedni zapas (nadmiar) zapewniający chłodzenie cieczy powracającej z obiegu poprzez 

wymieszanie się z cieczą chłodzącą. Pojemność zbiornika powinna być co najmniej 2 do 3 razy 

większa niż minutowa wydajność pompy. Odpowiednio duża pojemność powoduje spokojną (bez 

turbulencji) ruch cieczy, co pozwoli na swobodne opadanie zanieczyszczeń na dno zbiornika 

(częściowo oczyszczenie) oraz wydzielanie się z cieczy zawartego w niej powietrza. 

Budowa zbiornika: 

Większość zbiorników jest zwykle wykonana z blach stalowej (przeważnie spawane) oraz 

zabezpieczone przed korozją, np. przez lakierowania. Ze względów funkcjonalnych zbiornik winien 

być wyposażony w następujące urządzenia i detale: 

a) odpowiednio duży wlew z filtrem i zamykany uszczelnioną pokrywą 

b) wskaźnik poziomu cieczy wraz z zaznaczeniem dopuszczalnego poziomu minimalnego i 

maksymalnego, często używa się pływaka ze stycznikiem elektrycznym, który przy za niskim 

poziomie cieczy powoduje zapalenie się lampki sygnalizacyjnej (alarmowej) 

c) zbiornik w górnej części (np. w pokrywie) powinien mieć wywietrznik (tzw. zawór 

odpowietrzający) zaopatrzony w filtr, by do wnętrza zbiornika nie przedostawał się brud z zewnątrz 

d) w dolnej części w dnie znajduje się t.z. korek spustowy wyposażony przeważnie w układ 

magnetyczny (magnes) celem wychwytywania zanieczyszczeń metalowych (feromagnetycznych) 

e) zbiornik jest zwykle wyposażony (ma wbudowane) w kilka przegród (dzielących zbiornik na kilka 

komór połączonych w dolnej części utrudniających falowanie a przez to pienienie cieczy przy 

drganiach maszyny (kołysanie) 

f) poza tym zbiornik musi być wyposażony w układ ssawny z filtrem oraz zlewowy również z filtrem 

 

76. Wyjaśnij jakie są przyczyny nieregularnego biegu silnika i jak należy je usunąć? 

Przyczyny: 

a) uszkodzony regulator 

b) niesprawna pompa zasilająca (paliwowa) 

c) częściowo zapowietrzony układ zasilania 

d) zanieczyszczony filtr paliwa (może być także zanieczyszczony filtr powietrza) 

e) niesprawne wtryskiwacze (np. różne ciśnienie wtrysku na poszczególnych wtryskiwaczach – 
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zawieszona iglica lub w kilku rozpylaczach zapieczone otwory (przede wszystkim w rozpylaczach 

wielootworkowych) itp. 

f) niewłaściwy kąt wyprzedzenia wtrysku 

g) zróżnicowane dawki poszczególnych sekcji pompy wtryskowej, np. rozregulowana pompa 

wtryskowa (każda sekcja podaje inną wartość dawki) 

h) luzy zaworowe nieprawidłowe lub pęknięta sprężyna zaworowa albo nieszczelne zawory (np. 

nadpalone grzybki lub wybite gniazda) 

i) wypracowany (zużyty) układ tłok-cylinder, przede wszystkim zużyte pierścienie – nie 

równomiernie w poszczególnych cylindrach – co powoduje zróżnicowane ciśnienie sprężania, a tym 

samym nierówną pracę silnika (nieregularny bieg silnika) 

j) uszkodzona uszczelka podgłowicowa 

 

Jak należy je usunąć: 

a) ad. c – uszczelnić układ zasilania paliwem i odpowietrzyć – wykonuje operator 

b) ad. d – wymienić lub wyczyścić poszczególne filtry – wykonuje operator 

c) ad. a, b, e, f, g, j – usterki może usunąć tylko uprawniony mechanik (warsztat) 

d) od. i – silnik należy skierować (przekazać) do kapitalnego remontu (przeważnie nie wystarcza 

tylko wymiana pierścieni) 

 

77. Wymień możliwe przyczyny ubytku oleju smarującego w silniku. 

a) zużyte (starte) pierścienie tłokowe – przede wszystkim pierścienie zgarniające (ogólnie – układ 

tłok-cylinder wypracowany) 

b) niesprawne uszczelnienie trzonka zaworu (skruszały pierścień uszczelniający, pierścieniowy 

odrzutnik oleju) przede wszystkim zaworu ssącego (wlotowego) 

c) nieszczelność w układzie smarowania – uszkodzona uszczelka miski olejowej, uszczelka pod 

pokrywą zaworów, uszczelki wału korbowego (pierścienie uszczelniające wału korbowego - zużyte), 

uszkodzona lub zużyta uszczelka filtra olejowego itd. 

 

78. Wymień możliwe przyczyny wzrostu oleju smarującego w silniku. 

A. do miski olejowej przedostaje się woda (ciecz chłodząca) 

a) uszkodzona uszczelka podgłowicowa 

b) pęknięta głowica 

c) uszkodzona uszczelka pod tuleją cylindryczną (dotyczy tulei „mokrych) 

d) pęknięty blok (kadłub, korpus) cylindrowy 

e) nieszczelny wymiennik ciepła (chłodnica olejowa) umieszczony w misce olejowej – jeżeli w 

danym silniku takowy jest zainstalowany 

B. do miski olejowej dostaje się paliwo – olej napędowy (uwaga: niniejszy opis dotyczy silników o 

zapłonie samoczynnym 

a) niesprawne wtryskiwacze – nieprawidłowa rozpylają paliwo w komorze spalania – potocznie „leją” 
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b) za późny kąt wyprzedzenia wtrysku (popularnie – za późny „zapłon”) 

c) za duża dawka paliwa (źle wyregulowana lub rozregulowana pompa wtryskowa) – np. ogranicznik 

pełnej dawki celowo rozregulowany, przez pseudofachowca, celem zwiększenia mocy silnika – co w 

konsekwencji prowadzi do zniszczenia silnika 

 

79. Określenie udźwigu nominalnego ładowarki. 

Udźwig nominalny ładowarki jest to największa masa ładunku łyżki podstawowej, którą ładowarka 

wraz z tą łyżką może podnieść i przenieść w cyklu roboczym. 

 

80. Różnice w zastosowaniu wymiennych łyżek ładowarki o różnych pojemnościach.  

Zależnie od rodzaju urabianego materiału oraz jego ciężaru właściwego i spoistości, stosuje się łyżki o 

różnych konstrukcjach i pojemnościach. Dla gruntów cięższych np. glina, rumosz skalny należy 

stosować łyżkę o mniejszej pojemności. 

Dla gruntów lżejszych np. torf, gleba uprawna można stosować łyżki o większej pojemności. 

Wielkość łyżki jest również uzależniona od miejsca jej pracy np. przy wybieraniu materiału z 

wagonów, silosów itp. 

 

81. Zastosowanie łyżki nieuzębionej. 

Łyżkę nieuzębioną stosujemy, jeżeli praca odbywa się w gruntach sypkich bez konieczności jego 

odspajania. Również wtedy, gdy po usunięciu gruntu chcemy uzyskać teren równy, niespulchniony. 

 

82. Zastosowanie łyżki uzębionej. 

Łyżkę uzębioną stosujemy wtedy, gdy ładujemy na samochody grunt zwięzły o wyższej kategorii, 

przy skrawaniu gruntu lub wykonywaniu wykopów. 

 

83. Cel i sposób łączenia ruchów roboczych ładowarki przed opróżnieniem łyżki. 

Celem łączenia ruchów roboczych jest szybsze opróżnianie łyżki a przez to zwiększenie wydajności 

maszyny. 

Łączyć można np.: 

a) ruch podjeżdżania do wywrotki z jednoczesnym unoszeniem wysięgnika 

b) ruch podnoszenia lub opuszczania wysięgnika z jednoczesnym obrotem łyżki 

 

84. Sposób równania gruntu ładowarką. 

Równanie terenu można wykonywać wykorzystując tzw. pływające położenie wysięgnika. Ładowarka 

powinna jechać tyłem, a swobodnie wleczony wysięgnik z poziomo ułożoną łyżką będzie równał 

grunt. Można także równać teren łyżką ustawioną pod kątem ok. 15° do poziomu i wciskaną w grunt 

przy jednoczesnej jeździe do tyłu. 
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85. Czynności codziennej kontroli ogumionych kół jezdnych. 

a) oględziny stanu zewnętrznej powierzchni opony 

b) sprawdzenie ciśnienia w oponach 

c) sprawdzenie dokręcenia nakrętek, śrub mocujących koło 

 

86. Skutki zbyt niskiego ciśnienia w ogumionych kołach jezdnych. 

a) nadmierne nagrzewanie się opony 

b) zmniejszenie przyczepności do podłoża – gorsze hamowanie 

c) nadmierne zużycie bieżnika na krawędziach opon 

d) uszkodzenie lub przyspieszone zużycie osnowy opony 

e) łatwiejsze zniszczenie opony przy uderzeniach w nią (np. o krawężnik) 

f) skrócenie żywotności opony 

 

87. Zagrożenia przy zdejmowaniu, zakładaniu i pompowaniu ogumionych kół jezdnych – 

prawidłowe postępowanie przy tych czynnościach. 

a) przed przystąpieniem do demontażu kół ładowarki przegubowej (np. Ł-34) należy założyć 

specjalny płaskownik spinający ramę przednią z tylną i unieruchamiający łączący je przegub 

b) przed zdjęciem koła należy ramę przednią lub tylną podstemplować 

c) ramę tylną podpierać tylko pod przeciwciężarem (nie pod mostem tylnym) 

d) zabrania się zdejmowania z maszyny koła napompowanego (przed zdjęciem należy wypuścić 

powietrze) 

e) pompowanie zdjętego koła należy wykonać dopiero po jego zamontowaniu na maszynie, jeżeli tak 

zaleca „Instrukcja obsługi” (np. w ładowarce Ł-34) 

f) przed przystąpieniem do pompowania należy sprawdzić moment dokręcenia nakrętek kół kluczem 

dynamometrycznym 

g) w czasie pompowania koła odsunąć się od niego na bezpieczną odległość 

 

88. Podaj i uzasadnij ekonomiczną odległość przewożenia urobku. 

Za ekonomiczną odległość przewożenia towaru ładowarką uważamy taką, przy której koszt 

przetransportowania 1m
3
 gruntu jest mniejszy niż gdyby w przewóz oprócz ładowarki zaangażować 

również inne środki transportowe, np. samochody, przenośniki taśmowe. Odległość ekonomiczna 

zależy od rodzaju przewożonego materiału, stanu dróg dojazdowych, żądanej wydajności przewozu itp. 

Wielkość ta waha się w granicach kilkuset metrów. 

 

89. Podaj przyczyny niedomagania silnika objawiające się: stalowo-błękitnym zabarwieniem 

spalin, brunatnym lub czarnym zabarwieniem spalin. 

 

90. Omów sposób wykonania wykopu szerokoprzestrzennego za pomocą ładowarki. 

W celu wykonania wykopu szerokoprzestrzennego należy: 
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a) zgodnie z instrukcją obsługi maszyny ustawić łyżkę pod odpowiednim kątem do poziomu (dla 

ładowarki Ł-34 wynosi on 15°) 

b) pod tym samym kątem wykonać wjazd do wykopu 

c) wgłębić w grunt łyżkę ustawioną pod odpowiednim kątem kopania (15° dla Ł-34) z jednoczesną 

jazdą do przodu na pierwszym biegu 

d) z chwilą napełnienia gruntem około połowę objętości łyżki, należy ją stopniowo zamykać tak, aby 

w przewidywanym końcu napełniania łyżka była zamknięta, a wysięgnik uniesiony do pozycji 

transportowej 

e) wycofać maszynę i wysypać grunt na zwał 

f) powtarzając powyższe operacje można wykop wydłużać, pogłębiać i poszerzać otrzymując wykop 

szerokoprzestrzenny 

 

91. Omów zasady działania układu kierowniczego. 

 

92. Omów zasady prawidłowego montażu i demontażu opon. 

a) demontaż opon można wykonać dopiero po całkowitym wypuszczeniu powietrza 

b) jeżeli tarcza koła (felga) jest dzielona, należy ją rozkręcić i wyjąć z opony 

c) jeżeli opona jest zabezpieczona na tarczy koła za pomocą sprężystego stalowego pierścienia, 

należy go ostrożnie zdjąć, używając łyżek do opon tak, aby nie pogiąć i nie uszkodzić powierzchni 

stykających się z tarczą koła. 

d) przy zdejmowaniu pierścienia należy tak się ustawić, aby ewentualnie wyskakujący pierścień 

nikogo nie uderzył 

e) do zdejmowania opon z tarcz powinno używać się specjalnych hydraulicznych lub mechanicznych 

urządzeń tzn. ściągaczy do opon 

f) przed montażem opon należy sprawdzić stan pierścienia zabezpieczającego (czy nie jest 

uszkodzony, pogięty), stan krawędzi tarczy koła oraz czy dobrze do siebie przylegają 

g) po założeniu na tarczę opony i pierścienia należy lekko koło napompować, opukać pierścień i 

sprawdzić czy dobrze przylega do tarczy 

h) pompowanie koła przeprowadzić w osłonie zabezpieczającej (koszu) w celu zabezpieczenia przed 

ewentualnym wyskoczeniem pierścienia w czasie pompowania 

i) odsunąć się od koła na bezpieczną odległość 

 

93. Sposoby odpowietrzania silnika. 

 

94. Zasady bezpiecznego hałdowania urobku i sposoby jego (urobku) przemieszczania. 

Podczas ładowania jazda i praca spycharką jest dozwolona na spadkach i wzniesieniach nie 

przekraczających 30° oraz na pochyłościach poprzecznych nie większych niż 30° o ile Instrukcja 

Obsługi nie stanowi inaczej. Manewrowanie na pochyłościach hałd powinno odbywać się na 

pierwszym biegu, bez stosowania ostrych skrętów. W czasie hałdowania należy  zwracać uwagę na 
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stateczność maszyny. Jeżeli shałdowany urobek ma być zepchnięty do głębokiego wykopu, maszynę 

należy ustawić prostopadle do krawędzi skarpy wykopu, przy czym grunt należy spychać na skarpę 

pośrednio, tzn. gruntem znajdującym się na lemieszu, zachowując bezpieczną odległość od krawędzi 

skarpy. Hałdowany grunt powinien być częściowo zagęszczony ciężarem maszyny, dlatego też jego 

warstwy powinny być grubości około 30 cm, zależnie od nacisków jednostkowych maszyny. Lemiesz 

spycharki nie powinien wypadać poza krawędź nasypu. 

Sposób przemieszczania urobku: zwykły, z dopełnieniem lemiesza wzdłuż grzbietu, z dopełnieniem 

lemiesza przez równoczesne skrawanie gruntu cienką warstwą, łożyskowanie płytkowe, łożyskowanie 

głębokie, z zastosowaniem bocznych osłon lemiesza, z zastosowaniem wklęsłego lemiesza, z 

zastosowaniem wałów pośrednich, zespołowe. 

 

95. Zalety i wady spycharki kołowej w porównaniu z gąsienicową: 

Zalety spycharki kołowej: 

a) większa szybkość jazdy 

b) możliwość korzystania z dróg utwardzonych asfaltowych 

c) większa manewrowość 

d) łatwiejszy wjazd na środki transportowe 

e) tańsze w produkcji i w eksploatacji 

Wady spycharki kołowej: 

a) utrudnione poruszanie się w ciężkim terenie 

b) większy nacisk jednostkowy na grunt 

c) mniejsza stabilność 

d) mniejsza siła naporu przy tej samej mocy silnika co gąsienicowe 

 

96. Omów odspajanie schodowe. 

Odspajanie schodowe polega na kolejnym zmniejszaniu grubości skrawanej warstwy gruntu w miarę 

napełniania lemiesza. W pierwszej fazie zagłębienie wynosi średnio 15 do 20 cm, w drugiej 10 do 15 

cm, w trzeciej 5 do 10 cm. Łączna długość odcinka napełniania lemiesza wynosi 6 do 8 m. 

 

97. Sposób równania gruntu. 

Podczas równania gruntu należy stosować następujące sposoby: 

a) jeżeli wzniesienie jest duże, należy je ścinać zgodnie ze spadkiem terenu a odspojony grunt 

należy rozplantować cienką warstwą na całej długości występującego za wzniesieniem wgłębienia 

b) jeżeli nierówności terenu są małe, wystarczy przy małej szybkości prowadzić lemiesz na takiej 

wysokości aby je zlikwidować i uzyskać równy teren. 

c) w celu dokładnego wygładzania powierzchni można zastosować włócznie lemiesza przy jeździe 

do tyłu 

d) równając nasypy, spycharką należy prowadzić powoli z tak ustawionym lemieszem aby pod 

gąsienicami pozostawała warstwa urobku o w miarę równej grubości 
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98. Ustawianie zrywaka spycharki w celu rozluźnienia gruntu. 

Zrywak spycharki należy ustawić tak, aby: 

a) głębokość penetracji przekraczała o 20-30% głębokość urabiania maszyny współpracującej 

b) wypiętrzanie brył gruntu nie doprowadzało do ich blokowania pod ramą zrywaka 

c) odłam gruntu nie obejmował obszaru leżącego pod gąsienicą ciągnika 

d) wielkość brył gruntu była taka, aby nie blokowała się między zębami (dla zrywaków 

kilkuzębnych) 

e) zapewnić odpowiedni kąt skrawania ???. Większy kąt skrawania ułatwia wgłębienie w grunt, 

mniejszy ułatwia przecinanie gruntu. 

 

99. Podaj i uzasadnij ekonomiczną odległość przemieszczania urobku. 

Ekonomiczna odległość przemieszczania urobku zależy od wielkości strat urobku wysypującego się z 

boków lemiesza w trakcie przemieszczania maszyny. Straty te zależą od wielkości maszyny, rodzaju 

lemiesza, sposobu przemieszczania urobku. Zależnie od rodzaju gruntu ubytek ten wynosi 0,5 do 1% 

objętości gruntu na lemieszu na każdy metr drogi przemieszczania, np. dla spycharek czołowych 

średniej wielkości ekonomiczna odległość nie powinna przekraczać 60 m. 

 

100. Na czym polega przemieszczanie urobku z wałem pośrednim? 

Przemieszczanie urobku z wałem pośrednim zalecane jest przy przemieszczaniu gruntu na znaczne 

odległości powyżej 40m. Jeżeli np. wał gruntu należy przemieścić na odległość 75 m, to najpierw 

sukcesywnie przepychamy go na odległość 25 m tworząc pierwszy wał pośredni, potem przepychamy 

ten wał na 50 m tworząc drugi wał pośredni a następnie przepychamy go i tworzymy wał w odległości 

75 m. Taki sposób jest stosowany w celu ograniczenia strat gruntu wysypującego się z boków 

lemiesza przy przepychaniu na duże odległości. 

 

101. Omów w jaki sposób następuje przesunięcie w prawo (lewo) osprzętu koparkowego. 

Osprzęt koparkowy może być, zależnie od potrzeby, zamocowany w dowolnym miejscu na długości 

ramy poprzecznej. W tym celu należy: 

a) ustawić maszynę na podporach 

b) zluzować nakrętki śrub mocujących wysięgnik do prowadnic ramy poprzecznej – jest to 

mocowanie mechaniczne w koparko-ładowarkach typu „Ostrówek” lub odblokować zaciski 

hydrauliczne mocujące wysięgnik koparkowy do prowadnic ramy poprzecznej – jest to mocowanie 

hydrauliczne w koparko-ładowarkach typu „Caterpillar”. 

c) obrócić wysięgnik w położenie prostopadłe do osi wzdłużnej maszyny i wbić łyżkę w grunt lub 

oprzeć o jakąś przeszkodę 

d) manewrując wysięgnikiem i ramieniem łyżki dokonać przesunięcia osprzętu na prowadnicach 

e) zamocować osprzęt dokręcając zluzowane uprzednio śruby – „Ostrówek” lub zablokować zaciski 

hydrauliczne – „Caterpillar” 
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102. Jak zwiększamy zasięg kopania? 

Zasięg kopania można zwiększyć: 

a) maksymalnie wysuwając wysięgnik i ramię łyżki 

b) jeżeli w maszynie jest taka możliwość, odpowiednio przestawić sworzeń łączący wysięgnik z 

ramieniem łyżki 

c) zastosować dłuższe, wymienne (jeżeli jest taka możliwość) ramię łyżki 

d) wydłużyć hydraulicznie wysuwany wysięgnik ramienia (jeżeli maszyna jest w taki wyposażona 

np. „Caterpillar”) 

 

103. Obsługi techniczne: 

a) codzienna (przed pracą, w trakcie pracy i po pracy) 

b) docierania 

c) sezonowa 

d) okresowa 

e) transportowa 

f) magazynowa 

 

104. Jakie czynności wykonuje operator przy każdej z tych obsług? 

A. Czynności obsługi codziennej 

Obsługa trwa cały dzień, ma na celu sprawdzenie stanu technicznego maszyny i przygotowanie jej do 

pracy w danym dniu roboczym. Dzielimy ją na: OC przed pracą, OC w czasie pracy, OC po pracy. 

OC przed pracą: 

a) oczyszczenie maszyny 

b) oględziny wzrokowe – sprawdzenie połączeń (spawy, śruby, wycieki, instalacja elektryczna) 

c) sprawdzenie poziomów: olei, paliwa, płynów, elektrolitu, (uzupełnić) 

d) sprawdzenie ogumienia 

e) sprawdzenie naciągu i stanu paska klinowego 

f) sprawdzenie zamontowania i naładowania akumulatora 

g) smarowanie zgodnie z tabelą smarowania 

h) uruchomienie silnika, kontrola słuchowa, wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych 

i) sprawdzenie działania wszystkich mechanizmów bez obciążenia 

j) sprawdzenie zespołu podnośnego 

k) kontrola działania hamulców 

l) sprawdzenie świateł ostrzegawczych (np. stopu) oraz sygnalizacji dźwiękowej 

OC w czasie pracy: 

Obserwacja wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych (kontrola wzrokowa), kontrola słuchowa, 

kontrola węchowa. 

OC po pracy 



 

 Pomocnicze materiały dla kursantów  –  maszyny budowlane 

 
 

59 

 a) pozostawienie maszyny w miejscu postoju, w pozycji postojowej 

 b) zabezpieczenie przed uruchomieniem przez osoby trzecie 

 c)przygotowanie do pracy w dniu następnym: ładowanie akumulatora, wyczyszczenie    maszyny 

         B. Obsługa transportowa OTT – przewóz maszyny 

Jest to zakres czynności jakie należy wykonać w celu przygotowania maszyny do transportu 

(częściowy demontaż, załadunek i zabezpieczenie w środku transportu, zdjęcie elementów 

wystających poza skrajne wymiary transportowe-drogowe, kliny pod koła, napięcie rozłączone, 

rozładunek i przygotowanie do podjęcia pracy). Transport „koleją” ma indywidualne wymogi, miedzy 

innymi zbiornik paliwa musi być opróżniony. 

         C. Obsługa OTD docieranie 

OTD ma na celu stopniowe dopasowywanie się elementów ze sobą współpracujących nowej maszyny 

lub maszyny po remoncie. Wykonywana jest etapami zgodnie z DTR maszyny. Podczas docierania 

należy kontrolować temperaturę, stan oleju oraz osłuchiwał czy nie występują niepożądane odgłosy 

(np. stuki) 

Etapy docierania (fazy docierania): 

a) docieranie warsztatowe (maszyna pracuje bez obciążenia ok. 10 godz.) 

b) docieranie eksploatacyjne, zasadnicze przy obciążeniu 50% przez 10 godzin 

c) docieranie eksploatacyjne przy obciążeniu 75% przez 10 godzin. 

         D. Obsługi sezonowej 

Ma na celu przygotowanie maszyny do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych, wykonujemy 

je na przełomie 15 kwietnia (letnia), 15 października (zimowa). Wymiana olei sezonowych: płyn 

chłodzący, paliwo letnie-zimowe, akumulator doładować i ocieplić. W okresie zimowym należy 

spuścić wodę z układu chłodzenia (jeżeli nie ma płynu niskozamarzającego) po pracy i wywiesić 

tabliczkę z napisem „brak wody”. 

         E. Obsługi magazynowej 

Przygotowanie maszyny do dłuższego postoju 

  a)  zbiornik zatankowany do pełna (pkt. 20) 

  b) maszyna postawiona w pomieszczeniu magazynowym na koziołkach 

  c) koła zdemontowane lub obniżone ciśnienie o około 50% 

  d) komory spalania w silniku zalane olejem, przez otwory po wtryskiwaczach lub świecach 

żarowych – 15 do 25 cm
3
 na cylinder 

  e) części metalowe zabezpieczone smarem przed korozją 

  f) tłoczyska posmarowane i zawinięte papierem (pergaminowym) 

  g) spuszczanie płynów z układu chłodzenia i przekręcamy silnik celem opróżnienia pompy z cieczy. 

Akumulator wyciągnięty z maszyny i przekazany do akumulatorowni. 

         F. Obsługi okresowe OTO 1 i OTO 2 

a) OTO 1 ma na celu przygotowanie maszyny do pracy w następnym okresie eksploatacyjnym co 200 

motogodzin lub według Instrukcji Obsługi, wykonywana jest przez obsługę maszyny , polega na 

wymianie przepracowanego smaru, oleju oraz zużytych filtrów. 
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b) OTO 2 ma na celu przygotowanie maszyny w następnym okresie eksploatacyjnym, wykonana jest 

przez serwis z udziałem operatora maszyny z użyciem przyrządów kontrolno-pomiarowych. W zakres 

czynności OTO 2 wchodzą czynności OTO 1 oraz dodatkowe (wykonujemy co 400 motogodzin jeżeli 

Instrukcja nie podaje innych wartości). 

 

105. Przyczyny przegrzewania się silnika: 

a) przeciążony silnik 

b) zacięcie się termostatu 

c) zerwanie lub poluźnienie paska klinowego 

d) wyciek cieczy chłodzącej 

e) niedrożność układu chłodzenia obiegu powietrza lub wody 

f) za mało oleju silnikowego 

g) zbyt rzadki olej 

h) uszkodzona pompa wodna 

Wyłączamy silnik!!!  sprawdzić w Instrukcji czy nie trzeba najpierw przez parę minut utrzymywać 

silnik na biegu jałowym (wolne obroty) aż troszkę przestygnie 

 

106. Przyczyny nie ładowania akumulatora. 

a) zużycie lub zawieszenie szczotek 

b) przepalony bezpiecznik 

c) uszkodzony regulator napięcia 

d) przepalone („przebite” – przewodzą w obu kierunkach) diody (alternator) 

e) luźny przewód 

f) przerwa w obwodzie elektrycznym 

g) luźny lub zerwany pasek klinowy 

h) zanieczyszczone końcówki (czopy biegunowe, zaciski) biegunowe akumulatora 

i) zaniżony poziom elektrolitu lub jego brak 

j) zwarcie między płytami ogniw 

 

107. Od czego zależy odległość maszyny od wykopu? 

Od głębokości wykopu i kategorii gruntu. Powinna wynosić głębokość wykopu +1 metr. 

 

108. Jakie prace możemy wykonywać maszyną? 

a) koparki: odspajanie gruntu, wykopy fundamentowe, pod instalacje, roboty melioracyjne, 

załadunek na samochody i na odkład, wykopy szerokoprzestrzenne i wąskoprzestrzenne, załadunek 

gruntów spulchnionych osprzętem ładowarkowym, przy zastosowaniu osprzętu zrywarkowego, 

zrywanie nawierzchni drogowych oraz rozdrabnianie gruntów skalistych i zmarzniętych, do robót 

wyburzeniowych, przy zastosowaniu osprzętu dźwigowego służą do montażu konstrukcji stalowych, 

do przeładunku ciężkich elementów, współpraca z innymi maszynami. 
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b) ładowarki: : urabianie gruntów od I do III kat. Wraz z transportem urobku na odległość do 200m, 

wykonywanie wykopów, spychanie gruntu, zwałowanie urobku, załadowywanie urobku na środki 

transportowe, załadowywanie innych materiałów sypkich, przewóz elementów długich, np. pni drzew 

przy zastosowaniu osprzętu widłowego, współpraca z innymi maszynami. 

c) spycharki: urabianie gruntów od I do III kat, spychanie i hałdowanie gruntu, wyrównywanie 

(niwelacja) terenu, nadawanie kształtu (profilowanie) terenu, wykonywanie wykopów pod budynki, 

kanały i zbiorniki, wykonywanie podtorza drogowego i kolejowego, obsypywanie fundamentów, 

zasypywanie wykopów, prace w kopalniach żwiru i piasku, usuwanie drzew i krzewów, ładowanie z 

ramp na środki transportowe, spulchnianie i zagęszczanie gruntów, współpraca z innymi maszynami, 

odśnieżanie. 

 

109. Od czego zależy wydajność maszyny i co to jest wydajność maszyny? 

Wydajność jest to ilość pracy jaką możemy wykonać w danym okresie czasu (np. godzina, zmiana, 

tydzień) 

a) umiejętności operatora 

b) stanu technicznego maszyny budowlanej 

c) parametrów roboczych maszyny (np. pojemność łyżki, moc silnika) 

d) kategorii gruntów 

e) warunków atmosferycznych 

f) organizacji pracy 

g) długości cyklu pracy maszyny 

 

110. Co to jest instrukcja obsługi ? 

Instrukcja obsługi jest to dokument, który mówi jak prawidłowo postępować z maszyną w trakcie 

całej jej eksploatacji. 

 

111. Do jakiej kategorii gruntu można pracować maszyną? 

W zależności od typu maszyny, jest to określone w instrukcji obsługi lub DTR. 

 

112. Połączenia akumulatorów. 

a) równoległe („PLUS” do „PLUSA” i „MINUS” do „MINUSA”) zwiększa się pojemność 

akumulatora. Przy połączeniu szeregowym łączymy (jednym przewodem) plus z minusem drugiego 

akumulatora, sumują się napięcia, pojemność układu wynosi tyle, ile pojemność najsłabszego ogniwa 

w połączeniu. 

b) szeregowe („PLUS” do „MINUSA” i „MINUS” do „PLUSA”) zwiększa się napięcie. Połączenie 

równoległe: łączymy plus z plusem, minus z minusem drugiego akumulatora (dwa przewody), 

napięcie pozostaje bez zmian, sumują się pojemności (prąd). 
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113. Jak zabezpieczyć pracę pod linią wysokiego napięcia? 

Czynności te wykonują uprawnieni pracownicy energetyki: 

 wyłączenie napięcia w linii wysokiego napięcia 

 zwarcie linii przez narzutkę z liny stalowej lub łańcuch, które muszą być uziemione (narzutka 

musi być widoczna przez operatora z kabiny maszyny!!!) 

 

114. Jaka jest różnica między prądnicą a alternatorem? 

a) prądnica jest generatorem prądu stałego, ładuje dopiero przy wysokich obrotach silnika. 

Regulator prądnicy ma dodatkowo samoczynny wyłącznik prądnicy, który zapobiega poborowi prądu 

z akumulatora przy niższym napięciu (wtedy prądnica działałaby jak silnik) oraz ogranicznik prądu 

b) alternator jest generatorem prądu przemiennego trójfazowego prostowanego przez diody 

prostownicze, ładuje już przy niskich obrotach silnika i posiada (koniecznie) tylko regulator napięcia. 

Przy pracującym silniku z alternatorem nie wolno rozłączać akumulatora. Nie można uruchamiać 

silnika przy luźnych zaciskach akumulatora!!! 

 

115. Przyczyny przyrostu oleju w silniku. 

a) dostaje się ciecz chłodząca 

b) do oleju dostaje się paliwo 

c) do oleju dostaje się olej hydrauliczny 

 

116. Co stanie się gdy prądnica nie ładuje (przerwa)? 

Nastąpi rozładowanie się akumulatora. 

 

117. Kiedy w zimie smarujemy układy? (na zimnym czy ciepłym silniku). 

Na ciepłym silniku. 

 

118. Od którego miejsca zaczynamy odpowietrzanie układu hydraulicznego/ hamulcowego? 

Od najdalszego miejsca w układzie. 

 

119. Czy sprawdzam układ hydrauliczny przed włączeniem silnika? 

Tak sprawdzam bo mogą być wycieki. 

 

120. Przy obsłudze magazynowej co robimy z paliwem w zbiorniku paliwa? 

Napełniamy do końca (max). 

 

121. Jakie czynności wykonujemy przy wymianie przewodu wysokiego cisnienia? 

a) wyzerowujemy układ 

b) podkładamy w tym miejscu zbiornik na olej 

c) odkręcamy przewód 
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d) zabezpieczamy przed jego zanieczyszczeniem 

e) wkręcamy nowy przewód 

f) uzupełniamy ewentualne ubytki oleju hydraulicznego w układzie 

g) odpowietrzamy układ 

 

122. Zasady bezpiecznego urabiania gruntu. 

Praca w gruncie o kategorii zgodnej z możliwościami maszyny, w odpowiedniej odległości od 

krawędzi wykopu – równej głębokości plus 1 m, w odległości nie mniejszej jak 1 m od skarpy nasypu, 

bez powstawania nawisu na skarpie, odpowiedniej odległości od linii elektroenergetycznych, przy 

dobrym oświetleniu, przy znajomości instalacji podziemnych, z zabezpieczonym terenem wykopu, nie 

składowanie urobku w granicach klina odłamu gruntu nieumocnionego, nie włączać mechanizmu 

obrotu przed końcem napełniania łyżki gruntem. 

 

123. Spoistość gruntu. 

Wielkość siły tarcia pomiędzy poszczególnymi cząstkami gruntu lub opór stawiany przez grunt przy 

jego urabianiu (odspajaniu). 

 

124. Spulchnianie gruntu. 

Powiększenie objętości gruntu rodzimego podczas jego odspajania. Następuje zwiększenie odległości 

między cząstkami gruntu oraz spadek jego spoistości. 

 

125. Stany gruntów. 

Rodzimy, spulchniony, zagęszczony. 

 

126. Kąt stoku naturalnego. 

Przy swobodnym usypywaniu gruntów sypkich tworzy się pochyła skarpa, dla której wielkość 

pochylenia do poziomu to kąt stoku naturalnego. 

 

127. Kategorie gruntów. 

Grunty sklasyfikowano na 16 kategorii i oznaczono cyfrowo od 1 do 16. Jest to klasyfikacja pod 

względem trudności odspajania. Czym wyższa kategoria tym wyższa spoistość. Zasadniczo maszyny 

budowlane pracują w kategoriach od 1 d o5. 

 

128. Od czego zależy w jakiej kategorii gruntu pracuje konkretna maszyna: 

 od jej konstrukcji, mocy 

 od rodzaju osprzętu którym aktualnie pracuje 

 od rodzaju napędu tego osprzętu – mechaniczny czy hydrauliczny 
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129. Co to jest instrukcja obsługi.  

Jest to dokument, który opisuje w jaki sposób postępować z maszyną przez cały okres jej eksploatacji. 

 

130. Zalety i wady maszyny kołowej w porównaniu z gąsienicową. 

a) kołowe: szybsza jazda, bardziej zwrotna na twardym podłożu, łatwy transport przy zmianie frontu 

robót, tańsze w wykonaniu i eksploatacji, mniej stabilna, trudna w manewrowaniu na twardym 

podłożu, duży nacisk jednostkowy na grunt. 

b) gąsienicowe: lepsza manewrowość w trudnym terenie, na gruncie wilgotnym, poniżej lustra wody, 

mały nacisk jednostkowy na grunt, bardziej stabilna, trudny transport przy zmianie frontu robót, wolna 

jazda, droższe w wykonaniu i eksploatacji. 

 

131. Co to jest cykl pracy maszyny. 

Cyklem pracy maszyny nazywamy czas liczony od chwili rozpoczęcia odspajania gruntu do momentu 

uzyskania przez naczynie robocze położenia początkowego (przed kolejnym odspajaniem). W cyklu 

pracy można wyróżnić cztery podstawowe operacje: odspajanie, obrót, opróżnianie, powrót. 

 

132. Co to jest wydajność maszyny. 

Wydajnością maszyny nazywamy liczbę jednostek objętości masy przerobionych przez daną maszynę 

w jednostce czasu (lub ilość pracy wykonanej przez maszynę w jednostce czasu). Podstawową 

jednostką wydajności jest m
3
/godz. 

 

133. Rodzaje wydajności. 

 teoretyczna – stała, określona przez producenta 

 techniczna – zmienna, maksymalna w danych warunkach 

 eksploatacyjna – zmienna, osiągana przez operatorów 

 

134. Czynniki wpływające na wydajność. 

Pojemność naczynia roboczego, warunki atmosferyczne, kategoria gruntu, stan techniczny maszyny, 

umiejętności i zaangażowanie operatora, wysokości i głębokości ściany kopania, organizacja robót, 

sposoby i metody pracy maszyn. 

 

135. Co wpływa na czas trwania cyklu roboczego. 

Kategoria gruntu, wysokość i głębokość ściany kopania, stan techniczny maszyny, umiejętności i 

zaangażowanie maszynisty, sposób podstawienia środków transportowych pod załadunek. 

 

136. Zasady bezpieczeństwa przy załadunku urobku na samochody. 

Załadunek wykonywać w odpowiedniej odległości od linii wysokiego napięcia, maszyna i samochód 

w odpowiedniej odległości od krawędzi wykopu, kierowca nie przebywa w kabinie, osprzęt roboczy 

nie przesuwać nad kabiną, wyładunek z odpowiedniej wysokości na skrzynię ładunkową (50 cm dla 
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gruntów sypkich, 25 cm dla gruntów spoistych), nie przeciążać samochodu, nie ładować „z czubem”, 

aby nie wysypywało się w trakcie jazdy, ładunek rozkładać równomiernie na skrzyni ładunkowej. 

 

137. Co to jest nacisk jednostkowy na grunt? 

Jest to obciążenie na grunt wynikające z ciężaru maszyny i przypadające na jednostkę powierzchni 

styku maszyny z gruntem. Za jednostkę nacisku przyjmuje się kg/cm
2
 lub MN/m

2
. Większe naciski 

jednostkowe mają maszyny kołowe a mniejsze gąsienicowe. 

 

138. Sposoby usuwania drzew. 

 cienkie drzewa – pojazd na pierwszym biegu, oparcie osprzętu o pień możliwie wysoko, jazda do 

przodu i przewrócenie pnia, wykarczowanie pnia. 

 grube drzewa – podkopanie drzewa z trzech stron w celu zerwania korzeni, obalenie drzewa j.w., 

karczowanie pnia.  

Przed usuwaniem drzew należy zwrócić uwagę na kierunek nachylenia drzewa, przewagę konarów, 

kierunek wiatru, usytuowanie drzewa (droga, linie telefoniczne, energetyczne). Usuwanie drzew 

poprzez ciągnięcie na linie, długość liny większa od wysokości drzewa. Usuwanie wielu cienkich 

drzew jedną liną poprzez ich równoczesne oplecenie i ciągnięcie przez maszynę. 

 

139. Sposoby odspajania urobku. 

 koparki – zależnie od zastosowanego osprzętu tzn. łyżki przed i podsiębiernej, chwytakowej, 

zgarniakowej, zęba spulchniającego, odpowiednie prowadzenie łyżki w różnych gruntach – kolejność 

odspajania, usuwanie z nasypu wtrąceń dużych kamieni – odkopanie z boku i z góry i powolne 

opuszczanie, ustawienie zębów i łyżki tak aby maszyny nie przeciążać ale osiągnąć jak najlepsze 

napełnienie. 

 ładowarki – przy załadunku z hałdy ustawić kąt skrawania łyżki do 5-7 stopni i jadąc do przodu 

obracać wolno łyżkę. Przy wykonywaniu wykopów zwiększyć kąt skrawania (np. dla Ł-34 15°), 

stosować odpowiednią kolejność odspajania tak jak w koparkach, aby łyżka nie uległa skręcaniu. 

 

140. Sposoby przemieszczania urobku dla spycharki i osprzętów spycharkowych. 

Zastosowanie danego sposobu zależy od ustawienia lemiesza, odległości przemieszczania i warunków 

pracy. Sposoby: zwykły, z dopełnieniem lemiesza wzdłuż grzbietu, z dopełnieniem lemiesza wzdłuż 

grzbietu, z dopełnieniem lemiesza przez równoczesne skrawanie gruntu cienką warstwą, łożyskowe 

płytkie, łożyskowe głębokie, z zastosowaniem bocznych osłon lemiesza, z zastosowaniem wklęsłego 

lemiesza, z zastosowaniem wałów pośrednich, zespołowe. 

 

141. Sposoby wykonywania wykopów. 

 koparki – czołowy, boczny, boczno-czołowy 

 spycharki – prosty, schodkowy, grzebieniowy, klinowy 
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142. Metody wykonywania wykopów. 

Metoda dwóch ciągów, metoda tarasowa, metoda zygzakowa, usuwanie nadkładu koparką 

przedsiębierną, wykonywanie wykopu zespołem maszyn. 

 

143. Ustawienie osprzętu roboczego koparki do wykonywania wykopu. 

Zastosować odpowiednią łyżkę pod lub przedsiębierną lub inną, ustalić wielkość łyżki ewentualnie jej 

profil zależnie od rodzaju wykopu i kategorii gruntu, ustawić odpowiednią długość ramienia, jeżeli 

jest możliwość i konieczność – przesunąć poprzecznie osprzęt koparkowy, ewentualnie ustawić 

podpory, zastosować łyżkę z zębami lub bez, dobrać odpowiednie kąt skrawania gruntu. 

 

144. Rodzaje osprzętów stosowanych w koparkach. 

Łyżki: przedsiębierna, podsiębierna, chwytakowa, zgarniakowa,  

Osprzęt: kafara, żurawia, karczownika, młot wyburzeniowy, zrywak, łyżki z zębami i bez, łyżki 

profilowe, nożyce do cięcia złomu. 

 

145. Dobór kąta skrawania przy odspajaniu gruntu. 

Prawidłowe ustawienie łyżki (dobór kąta skrawania) w stosunku do ściany kopania ma wpływ na 

napełnienie łyżki oraz opory skrawania. Kąt ten powinien być tak dobrany, aby opory nie przekraczały 

siły skrawania maszyny (czym kąt większy , tym opory skrawania mniejsze), a jednocześnie żeby 

napełnienie łyżki było jak najszybsze (czym kąt mniejszy tym napełnienie większe). Czyli przy 

gruntach spoistych, kąt skrawania musi być większy, co zmniejsza napełnienie łyżki a więc i 

wydajność maszyny. Ponadto prawidłowo dobrany kąt skrawania powoduje samoostrzenie się zębów 

łyżki, oraz powoduje, że nie me ona tendencji do „uciekania” od ściany kopania. 

 

146. Jaką koparkę nazywamy uniwersalną? 

Koparką uniwersalną, inaczej wielocelową, nazywamy taką, która może wykonywać różnorodne prace, 

do których została wyposażona w wymienne osprzęty robocze np. przedsiębierny, chwytakowy, 

zbierakowy, żurawia, młot itp. 

 

147. Rodzaje dokumentów, które są związane z maszyną. 

Instrukcja obsługi, książka maszyny budowlanej (KMB), raport dzienny pracy maszyny, katalog 

części, certyfikat jakości, gwarancja. 

 

148. Wykonywanie wykopów sposobem czołowym. 

Koparka posuwa się wzdłuż wykopu, usuwając grunt przed sobą. Ściana kopania w zasięgu działania 

koparki jest jednakowej wysokości. Górna szerokość wykopu może równać się dwóm maksymalnym 

promieniom kopania. Sposobem tym wykonuje się wykopy szerokoprzestrzenne, wąskoprzestrzenne, 

wąskie przekopy, rowy. 
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149. Wykonywanie wykopów sposobem bocznym. 

Koparka jedzie obok skarpy wykopu lub ściany kopania, a osprzęt roboczy w czasie odspajania 

usytuowany jest prostopadle do kierunku jazdy. Stosowany jest w górnictwie, do kopania i 

oczyszczania rowów rzek. 

 

150. Wykonywanie wykopów sposobem boczno-czołowym. 

Koparka poruszając się wzdłuż wykopu zbiera jednocześnie urobek na kierunku jazdy jak i 

prostopadle do niego. Jest to kombinacja sposobu bocznego i czołowego. Ten sposób jest najbardziej 

wydajny. Stosowany przy kopaniu rowów szerokoprzestrzennych, zwałowania nadkładów w 

kopalniach odkrywkowych. 

 

151. Praca zespołowa maszyn budowlanych. 

Zależnie od potrzeb i rodzaju robót maszyny budowlane mogą pracować w różnych zespołach 

roboczych np.: 

a) spycharka + koparka: wykonywanie płytkich wykopów, spycharka podgarnia grunt na większą 

wysokość co ułatwia nabieranie urobku przez koparkę; usuwanie nawisu przy wykonywaniu 

głębokich wykopów lub wąskich skarp; zasypywanie przez spycharkę rowów (Np. pod instalacje) 

wykonanych przez koparkę; przemieszczanie przez spycharkę wykopanych przez koparkę mas 

ziemnych 

b) spycharka + zgarniarka: zasypywanie przez spycharkę głębokiego wykopy gruntem dowiezionym 

przez zgarniarkę 

c) kilka spycharek: jednoczesne przemieszczanie większych mas ziemnych na większe odległości 

d) spycharka + wywrotki: załadunek na wywrotki z rampy 

e) koparka + wywrotki: załadunek na samochody 

f) ładowarka + wywrotki: załadunek na samochody 

g) koparka + ładowarka: odwóz przez ładowarkę na krótką odległość urobku spod koparki 

 

152. Czy zwiększenie obrotów silnika spalinowego maszyny hydraulicznej zwiększy jej udźwig i 

siłę odspajania? 

Nie zwiększy, ponieważ o udźwigu i sile odspajania decyduje ciśnienie w układzie hydraulicznym 

roboczym, które przy sprawnym zaworze przelewowym jest stałe. 

 

153. Na co wpływa zwiększenie obrotów silnika spalinowego w maszynach hydraulicznych? 

Zwiększa prędkość obrotową pomp hydraulicznych i ich wydajność, co powoduje większą prędkość 

przepływu oleju hydraulicznego i zwiększa szybkość ruchu maszyny. 

 

154. BHP przy robotach ziemnych 

            §166-§196 cyt. Rozporządzenia MB i PMB z 28.03.72 r (Dz.U. nr 13, poz. 93) 

a) Wymagania ogólne wykonywania robót ziemnych 
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Roboty ziemne należy poprzedzić pracami przygotowawczymi, polegającymi na ustaleniu kategorii 

gruntu i poziomu wód gruntowych, oczyszczeniu terenu i usunięciu przeszkód (np. starych 

fundamentów), przeprowadzeniu dokładnego rozeznania odnoście istniejącego uzbrojenia ternu. 

Następnym etapem jest wyznaczenie robót ziemnych w terenie, wykonanie odwodnienia 

zabezpieczającego wykop przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi oraz 

zaznaczenie w terenie, określonych w projekcie lub stwierdzonych podczas przeprowadzonego 

rozpoznania, kolizji robót z istniejącymi instalacjami lub innymi obiektami. 

Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu 

odbywa się na głębokości większej niż 40 cm, należy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym. 

Gdy roboty ziemne prowadzone są w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, 

kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania itp., należy określić bezpośrednią odległość (w 

pionie i w poziomie) w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór 

techniczny. Odległość tę określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w 

których zarządzie znajdują się instalacje. 

Odkrycie niezidentyfikowanych instalacji lub przedmiotów. 

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych przewodów instalacji (nie 

wskazanych w dokumentacji technicznej) należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia 

pochodzenia tych instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robót w tym miejscu, jeżeli jest 

to możliwe. Również w przypadku znalezienia niewypałów lub przedmiotów trudnych do 

identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, usunąć pracowników i sprzęt z miejsca zagrożenia, 

powiadomić kierownika budowy (osobę pełniącą nadzór na budowie), właściwy Urząd Gminy oraz 

policję, a miejsce niebezpieczne odgrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi. 

Zagrożenie stateczności skarp wykopu lub budowli. 

Jeżeli podczas wykonywania wykopu wystąpi zagrożenie stateczności jego skarp lub budowli, należy 

natychmiast przerwać roboty i powiadomić kierownictwo budowy oraz inwestora. 

Wystąpienie osuwiska lub przebicia wodnego. 

W przypadku wystąpienia osuwisk lub przebicia wodnego (kurzawka, źródło wody) należy roboty 

natychmiast przerwać, uniemożliwić dostęp pracowników i innych osób do miejsca zagrożenia, a 

następnie niezwłocznie w sposób określony przez kierownika budowy doraźnie zabezpieczyć 

zagrożone miejsce przed dalszym naruszaniem struktury gruntu. 

Kierownictwo budowy powinno powiadomić o wystąpieniu zjawiska organy państwowego nadzoru 

budowlanego, inwestora (generalnego wykonawcę) oraz projektanta w celu ustalenia sposobu 

zabezpieczenia wykopu i dalszego prowadzenia robót ziemnych. 

b) Wykopy 

Wykopy wykonywane w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych. 

Podczas wykonywania wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostępnych dla 

osób nie zatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne, 

umieścić na nich napis „osobom postronnym wstęp wzbroniony” a na czas nocy zapewnić czerwone 

światła ostrzegawcze. Poręcze należy umieścić na wysokości 1,10 m nad poziomem terenu i ustawione 
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przynajmniej w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych względami 

bezpieczeństwa wykop należy przykryć szczelnie balami. 

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 

Zejścia do wykopu 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne 

zejście (wyjście) dla pracowników. Odległość między zejściami nie powinna przekraczać 20 m. 

Zabronione jest: 

1. schodzenie lub wychodzenie z wykopu o ścianach pionowych obudowanych po rozporach. 

2. transportowanie ludzi w urządzeniach do wydobywania urobku. 

Wydobywanie urobku 

Przy wydobywaniu urobku z wykopem sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdować się 

w bezpiecznej odległości. W przypadku jednoczesnej pracy w wykopie i transporcie urobku należy 

przykryć wykop szczelnym, wytrzymałym pomostem. 

Składowanie urobku i materiałów 

Wykopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na 

odkład przeznaczony do zasypania wykopu po wykonaniu robót. Odległość podnóża skarpy odkładu 

od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

 nie mniej niż 3 m w przypadku gruntów przepuszczalnych. 

 

Czy potrafisz odpowiedzieć na następujące pytania?! 

Pytania egzaminacyjne - sprzęt 

I  Budowa  maszyn 

1. Zespoły maszyn (podwozie, nadwozie, układ roboczy) 

2. Układy maszyn 

a) mechaniczne ( napędowy jezdny, kierowniczy, hamulcowy, hydrauliczny) 

b) elektryczne – obwody 

3. Omówić układ napędowy 

4. Omówić mechanizm różnicowy 

5. Omów przekładnię planetarną- zwolnice 

6. Do czego służy blokada mechanizmu różnicowego 

7. Sprzęgła cierne i „mokre” 

8. Hamulce 

9. Felgi 

10. Parametry maszyny 

11. Siła wyrywająca 

12. Waty napędowe 

13. Przekładnia hydrokinetyczna – zmiennik momentów 
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14. Układy skrętu – kierownicze, hydrauliczne, hydrostatyczne. 

15. Różnica pomiędzy koparko-ładowarkami „Ostrówek” a obecnymi koparko-ładowarkami 

(Ostrówek ma napęd tylko na jeden – tylny most napędowy) 

16. Szybkozłącza do wymiany osprzętów roboczych 

17. Wymienne osprzęty robocze (widły, osprzęt dźwigowy, inny) 

II  Hydraulika 

1. Budowa układu hydraulicznego 

2. Elementy układu hydraulicznego 

3. Omówić budowę dowolnej pompy hydraulicznej 

4. Zawory w układzie hydraulicznym 

5. Budowa siłownika hydraulicznego 

III Elektrotechnika 

1. Akumulatory 

2. Łączenie akumulatorów ( szeregowe i równoległe) 

3. Alternatory 

4. Regulatory napięcia 

5. Różnica między alternatorem a prądnicą 

IV Użytkowanie eksploatacyjne 

1. Co to jest DTR (obecnie książka operatora, dokumentacja techniczna, dokumentacja 

techniczno-ruchowa), co zawiera? 

2. Raport – karta praca operatora 

3. KMB – książka maszyny budowlane 

4. Wymienić wszystkie płyny w maszynie 

5. Czynności operatora maszyny:  

a) przed rozpoczęciem pracy 

b) w czasie pracy 

c) po zakończeniu pracy 

V Silniki spalinowe 

1. Wymienić suwy silnika 

2. Turbosprężarka 

3. Intercooler – chłodnice powietrza 

4. Budowa układu zasilania silnika 

5. Budowa układu chłodzenia silnika 

6. Do czego służy termostat 

7. Co robimy w przypadku częściowego wyparowania cieczy w układzie chłodzenia silnika? 

8. Układ smarowania silnika 
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9. Czym mierzymy poziom oleju smarującego? 

10. Uruchamianie silnika 

11. Gaszenie silnika po intensywnej pracy 

12. Uruchamianie silnika w okresie niskich temperatur (okresie zimowym) 

VI  Technologia robót i gruntu 

1. Scharakteryzować grunty do IX kategorii gruntu 

2. Praca maszyną osprzętem koperkowym 

3. Praca maszyną osprzętem ładowarkowym 

4. Klin odłamu, nawis (usuwanie nawisów) 

5. Odległość maszyny poza klinem odłamu 

6. Czynności przed rozpoczęciem pracy 

7. Cykl pracy osprzętem ładowarkowym 

8. Sposoby pracy osprzętem koparkowym 

9. Metody pracy osprzętem ładowarkowym 

10. Średni ciężar wartościowy gruntu 

11. Zasypywanie wykopów osprzętem ładowarkowym 

VII  BHP  

1. Praca pod linią wysokiego napięcia 

2. Praca w pobliżu linii energetycznych oraz w pobliżu „zakopanych” kabli energetycznych 

3. Zabezpieczenie maszyny po pracy 

4. Zabezpieczenie maszyny po pracy na terenie pochyłym (w wypadku awarii) 

5. Holowanie maszyny na budowie 

6. Kabiny ROPS – FOPS 

7. Zabezpieczenie wykopów 

8. Czy w pobliżu pracy osprzętem koparkowym mogą znajdować się ludzie 

9. Załadunek urobku na samochody 

10. Wyjazd maszyną na drogę publiczną 

11. Zabezpieczenie maszyny pod względem bhp 

12. Wyjście awaryjne z maszyny 

13. Napięcie krokowe 

14. Ratowanie porażonego prądem, przysypanego w wykopie 

15. Certyfikat maszyny – znak CE 

16. Stateczność maszyny 

17. Kiedy maszyna może utracić stateczność 
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ELEMENTY HYDRAULIKI 

Gr I 

1.W skład układów jezdnych w napędach hydrokinetycznych wchodzi między innymi: 

a) sprzęgło cierne 

b) zmiennik momentu 

c) przekładnia hydrostatyczna 

d) sprzęgło kołowe 

2.Siła cylindra hydraulicznego zależeć będzie od: 

a) natężenia przepływu i pola powierzchni tłoka 

b) ciśnienia cieczy pola powierzchni tłoka 

c) długość siłownika i pola powierzchni tłoka 

d) szybkość przepływu i pola powierzchni tłoka  

3.Skrzynia biegów sterowana hydraulicznie przy stałym zazębieniu wszystkich kół z 

przekładnią hydrokinetyczną daje możliwość: 

a) przełączenia biegów pod obciążeniem 

b) tylko zmiany kierunku jazdy 

c) nie daje możliwości przełączania biegów pod obciążeniem 

d) trzeba zatrzymać maszynę aby zmienić biegi 

4.Hydrostatyczny układ skrętu składa się z: 

a) kół jezdnych, siłowników hydraulicznych, rozdzielacza 

b) przewodów hydraulicznych, silnika hydraulicznego, drążków kierowniczych 

c) koła kierownicy, akumulatora hydraulicznego, przekładni skrętu 

d) rozdzielacza skrętu typu Orbitrol, pompy hydraulicznej, siłownika skrętu 

5.Hydrostatyczny układ napędu jazdy to hydrauliczne połączenie: 

a) silnika hydraulicznego z silnikiem hydraulicznym  

b) pompy hydraulicznej i silnika lub silników hydraulicznych 

c) pompy hydrauliczne z pompą hydrauliczną 

d) pompy hydraulicznej z akumulatorem hydraulicznym 

ELEMENTY HYDRAULIKI 

Gr II 

1.Czym różni się sprzęgło hydrauliczne od przekładni hydrokinetycznej: 

a) brakiem koła pompy 

b) brakiem kiła turbiny 

c) brakiem oleju wewnątrz sprzęgła 

d) brakiem kierownicy 
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2.Kierunkiem przepływu oleju hydraulicznego w instalacji hydraulicznej steruje: 

a) zawór dławiący  

b) rozdzielacz 

c) zawór bezpieczeństwa  

d) synchronizator ruchu 

3.Zasadnicze cechy cieczy hydraulicznej to: 

a) nieściśliwość, lepkość, smarność 

b) gęstość, kolor, objętość 

c) wysoka cena, szybkość przepływu, lotność 

d) objętość, temperatura pracy, czas schnięcia 

4.Jaką rolę pełni zawór krzyżowy? 

a) synchronizuje pracę silników 

b) zabezpiecza osprzęt roboczy w przypadku uszkodzenia przewodów hydraulicznych 

c) steruje natężeniem przepływu 

d) zabezpiecza hydrauliczne urządzenia robocze przed uszkodzeniem na skutek wzrostu 

ciśnienia 

5.Zerowanie układu hydraulicznego to: 

a) różnicowanie ciśnień w układzie 

b) opróżnienie układu z oleju 

c) wyrównanie ciśnienia w układzie 

d) zalewanie układu olejem hydraulicznym 

 

PYTANIA EGZAMINACYJNE 
BUDOWA MASZYNY 

I. Parametry maszyny 

1) Pojemność łyżki – m
3
 

2) Udźwig – dotyczy łyżki podstawowej (standardowej)[podajemy w tonach] 

obliczamy mnożąc poj. łyżki przez średni ciężar właściwy gruntu – żwiru [1,6 – 

1,8 
t
/m

3] 

3) Siła wyrywająca [podajemy w kN] jest to siła krótkotrwała [czas trwania 1÷2 

sekundy]; siła przekraczająca udźwig – średnio 1,5 raza. Jest to siła potrzebna do 

oderwania łyżki od gruntu spoistego (pyły, iły, lessy, gliny) do zrywania starych 

posadzek, płyt drogowych itp. Siła ta istnieje dzięki zmiennikowi momentu 

(przekładni hydrokinetycznej) w maszynie. 

II. Łyżki ładowarkowe 

1) Do materiałów sypkich, piaszczystych, ziarnistych – łyżki gładkie, szczelne (bez 
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zębów) 

2) Do materiałów skalistych – łyżki z zębami (zęby odspajają grunt) 

3) Łyżki uniwersalne Drottam, otwierane, dzielone do wykonywania wszystkich prac 

(z wyjątkiem wykonywania wykopów) 

III. Układy napędowe maszyn 

1) Napęd mechaniczny – ze sprzętem ciernym (kop-ład „Ostrówek”) 

2) Napęd hydrokinetyczny – z przekładnią hydrokinetyczną (zmiennikiem momentu ) 

3) Napęd hybrydowy – mieszany (spalinowo – elektryczny) 

4) napęd hydrostatyczny  

a) hydrostatyczno – mechaniczny; pompa hydrauliczna napędza jeden silnik 

hydrauliczny, a ten poprzez skrzynię rozdzielczą wałami oba mosty 

napędowe (lub silnik hydrauliczny bezpośrednio na moście napędowym 

napędzający jeden most napędowy) 

b) pompa hydrauliczna zasilająca 2 silniki hydrauliczne w moście 

napędowym (tylnym), napęd z silnika przekazywany jest na zwolnice a 

stąd na koła napędowe 

c) napęd z pompy hydraulicznej bezpośrednio na 2 silniki hydrauliczne 

zamontowane bezpośrednio przy kołach jezdnych (silniki hydrauliczne 

wolnoobrotowe o dużym momencie obrotowym)[koparki gąsienicowe, 

ładowarki kołowe Bohcat] 

IV. Napęd hydrokinetyczny maszyny: silnik spalinowy, zmiennik momentu , skrzynia 

biegów, skrzynia rozdzielcza, wały napędowe, mosty napędowe i koła jezdne ze 

zwolnicami  

V. Przekładnia hydrokinetyczna (zmiennik momentu) zastępuje sprzęgło cierne, 

przekazuje napęd od silnika do skrzyni biegów płynnie, łagodnie, elastycznie; zbudowana 

jest ona z wirnika pompy zwanego pompą z wirni9ka turbiny zwanego turbiną i 

kierownicy; parametry przekładni: temp. oleju od 50
0
C do 120

0
C, zalecana temp. 

75
0
C÷105

0
C, ciśnienie oleju w przekładni od 2 do 6 barów, przełożenie dynamiczne od 2 

do 3 (do3,5) średnio tyle razy, moment jest większy na wyjściu 

VI. Skrzynie biegów manualne (ręczne) pracujące bez przerywania strumienie mocy, 

maszynę zatrzymujemy przy zmianie biegów z terenowych na szosowe (z 2 na 3) lub 

odwrotnie oraz przy zmianie kierunku jazdy przód – tył i odwrotnie; nie potrzeba 

zatrzymywać przy zmianie biegów terenowych z niższych na wyższe lub odwrotnie i przy 

zmianie biegów szosowych z niższych na wyższe lub odwrotnie. Obecnie w 

automatycznych skrzyniach biegów (przełączonych pod obciążeniem) nie ma potrzeby 

zatrzymywać maszynę przy zmianie kierunku jazdy przód – tył lub odwrotnie) jak i 
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również przy zmianie biegów z terenowych na szosowe. 

VII. Wały napędowe – max długość 1,6m, gdy są dłuższe to muszą być łączone, dzielone, 

podwieszone i łożyskowane. Wały zakończone są przegubami krzyżakowymi Cardana. 

VIII. Mosty napędowe służą do przekazania napędu z wału napędowego na koła jezdne; 

zbudowane są z obudowy, przekładni głównej (najczęściej stożkowej), która zwiększa 

moment obrotowy i zmienia kierunek napędu z podłużnego na poprzeczny (na półosie); 

mechanizmu różnicowego, służącego do różnicowania prędkości półosi a tym samym kół 

jezdnych W tylnym moście zamontowana jest blokada mechanizmu różnicowego żeby 

wyjechać z terenu grząskiego/śliskiego itp. (koła obracają się wtedy z jednakową 

prędkością), blokady nie włączamy za zakrętach i drogach publicznych; półosie , a z 

półosi napęd przekazywany jest na zwolnice (przekładnie planetarne, obiegowe), które 

zwiększają moment obrotowy, a zmniejszają prędkość, zabezpieczają one półosie przed 

ukręceniem się, ze zwolnic napęd przekazywany jest na koła jezdne poprzez piasty kół (w 

kop. ład. przy wyjeździe na drogę publiczną wyłączamy przedni most ,jedziemy tylnym 

mostem ) 

IX. Układy skrętu maszyn roboczych  

1) przy przednim moście napędowym (kop. ład. starszego typu) 

2) przy tylnym moście napędowym (wózki podnośnikowe, kombajny) 

3) przy obu mostach  napędowych , tzw.: układ AWS możliwa jazda zygzakiem , 

tzw.: psi chód, pełzanie kraba (obecnie kop. ład. i ład. teleskopowe) 

4) układ skrętu przegubowy (w ład. i niektórych kop. ład.) 

5) układ skrętu silnikami hydraulicznymi przy kołach (głównie w kop. 

gąsienicowych) 

X. Budowa układy skrętu:  pompa hydrauliczna, przekładnia kierownicza – tzw.: orbitol, 

przewody hydrauliczne, siłowniki hydrauliczne. Awaryjny układ skrętu: w orbitolu 

znajduje się pompa hydrauliczna zębata o zazębieniu wewnętrznym, tzw.: pompa 

gerotorowa, napędzana siłą mięśni operatora (na wypadek awarii pompy hydraulicznej 

układu skrętu). 

XI. Układy hamulcowe  

Hamulce: zasadnicze i postojowe (pomocnicze), hamulec postojowy zawsze uruchamiany 

po zatrzymaniu maszyny. Obecnie w maszynach stosowane są hamulce tarczowe mokre 

(pracujące w oleju). 

W maszynach najczęściej stosowane są dwa pedały hamulcowe: prawy (którym 

hamujemy) i lewy (hamujemy i odłączamy skrzynię biegów),praktycznie prawym 

hamulcem działamy na prawe koła ,a lewym na lewe; wyjeżdżając na drogę publiczną 

blokujemy , czyli spinamy zapadką oba pedały hamulcowe 
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 TECHNOLOGIA ROBÓT 

I. Zasypywanie wykopów łyżką ładowarkową – poprzez spychanie urobku do wykopu 

(nie zrzucamy urobku do wykopu), pamiętając o podjeżdżaniu tak, aby koła przednie 

maszyny były zawsze o min. 0,6 m poza klinem odłamu 

II. Usuwanie drzew, ścian, murów – poprzez naciski łyżką ładowarkową (nigdy nie 

uderzamy łyżką) 

III. Metody załadunku urobku na wywrotki: schodkowa, przechodnia, na ‘V’, na ‘i’ 

IV. Sposoby kopania osprzętem koperkowym: czołowy (kopanie rowów itp.), boczny 

(skarpowanie rowów) i czołowo – boczny (wykopy szerokoprzestrzenne) 

V. Cykl pracy – zespół czynności od rozpoczęcia do zakończenia, np.: załadunek urobku na 

wywrotkę 

VI. Pracę osprzętem koperkowym wykonujemy do takiej pochyłości gruntu, dopóki 

operator jest w stanie „wypoziomować” maszynę 

VII. Pokonywanie wzniesień – czołowe – do 30
0
, bocznie – do 15

0
, ze względu na to, że 

rozstaw miedzy mostami jest znacznie większy niż między kołami 

VIII. Kopanie wykopów wzdłuż ścian, obiektów, placów, dróg – „przesuwamy” osprzęt 

koperkowy  do lewej, lub prawej strony maszyny 

IX. Ustawienie maszyny przy kopaniu – hamulec postojowy zaciągamy, opieramy na 

przedniej łyżce i podnosimy koła przednie, następnie wysuwamy podpory stabilizujące, 

podnosimy koła tylne (wydajność m
3
/godz). 

OGÓLNE BHP 

I. Z przodu w maszynie jest większe ciśnienie w ogumieniu niż z tyłu, ze względu na 

obciążenie w łyżce ładowarkowej urobkiem „przodu maszyny” oraz ze względu na brak 

amortyzacji, mostów napędowych (obecnie w maszynach ciśnienie jest jednakowe) 

II. Na drodze publicznej poruszamy się maszyną z wyłączonym przednim mostem 

napędowym (jedziemy z włączonym tylnym mostem), mamy spięte oba pedały 

hamulcowe; musimy mieć prawo jazdy, uprawnienie, ubezpieczenie OC, z tyłu trójkąt, 

prędkość dp 25 km/h; nie włączamy obrotowej lampy błyskowej(‘koguta’); łyżka 

ładowarkowa uniesiona na wysokość ok. 0,5 m jeżeli jest możliwość to zabezpieczona 

przed opadaniem (bez ładunku, przechylona w stronę maszyny), zalecane jest w 

przypadku łyżek z zębami zakładanie nakładek ochronnych ; koła maszyny oczyszczone, 

osprzęt koparkowy przesunięty do lewej strony. 

III. Kabina ROPS/FOPS – ROPS zabezpiecza operatora w przypadku przewrócenia się 

maszyny, a FOPS upadku ładunku z góry na kabinę, muszą być wtedy pasy 

bezpieczeństwa i operator musie je zapinać 
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IV. Możliwość przewrócenia się maszyny przy pracach załadunkowych: zbyt wysoko 

uniesiona łyżka ładowarkowa (przy transporcie na budowie od ok. 30 – 5- cm nad 

podłożem – zalecana wysokość), gwałtowny skręt maszyną, nierówności terenowe, za 

małe ciśnienie w ogumieniu (maszyna ‘pływa’), ‘wystrzał’ koła, gwałtowne hamowanie. 

V. Postawienie maszyny na pochyłości po zakończeniu pracy, lub w razie awarii – można 

zostawić tak maszynę ale koła należy zaklinować 

VI. Napięcie krokowe – różnica potencjałów pomiędzy stopami, powstała w wyniku 

przerwania kabla, oberwania się przewodów elektrycznych, lub uderzenia pioruna, wtedy 

nie wychodzimy z maszyny, tylko odjeżdżamy, lub, gdy jesteśmy na podłoży odchodzimy 

nie odrywając nóg od podłoża 

VII. Zdejmowanie kół z maszyny – po spuszczeniu powietrza 

VIII. Zabezpieczanie wykopów – do głębokości 1m. nie zabezpieczamy, głębsze już tak, 

szalunki drewniane, lub na drogach metalowe rozpory, albo wykonujemy wykopy 

szerokoprzestrzenne ze skarpowaniem 

IX. Ustawienie maszyny (bezpieczne) przy kopaniu – głębokość wykopu + 0,6m 

X. Praca pod liniami wysokiego napięcia – po wyłączeniu linii spod napięcia (operator 

widzie wtedy z kabiny z jednej i z drugiej strony maszyny wszystkie przewody 

uziemione), lub zabezpieczenie linii na odcinku, gdzie pracujemy specjalnymi osłonami 

przewodów 

XI. Odległości maszyny od skrajnego przewodu (‘rzutu’ przewodu w pionie) linii 

napięciowej do 1kV -3 m, pow. 1kV - 15kV – 5m, pow. 15kV – 30kV – 10 m, pow. 30kV 

– 110kV – 15m,a pow. 110 i nieznane napięcia – 30m 

XII. Kopanie wykopów przy ich ‘skrzyżowaniu’ z innymi sieciami – jest dopuszczalne    

mechanicznie do głębokości ok. 40 cm, ale lepiej wtedy kopać ręcznie, gdyż nigdy nie 

wiadomo na jakiej głębokości przebiega dana sieć 

XIII. Kolory folii zabezpieczających sieci 

czerwona – wysokie napięcie 

niebieska – niskie napięcie 

żółta – sieć CO i gaz 

Brązowa – sieć kanalizacyjna 

XIV. W zasięgu pracy maszyny nie wolno nikomu przebywać 

XV. Wchodzenie i schodzenie z maszyny – ,,przodem” do maszyny, czyli ,,tyłem” do 

placu budowy. 
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ELEKTROTECHNIKA 

I. Łączenie szeregowe akumulatorów- różnymi znakami po to by zwiększyć napięcie, np. 

instalacja jest 24V a mamy akumulatory 12V. 

II. Łączenie równoległe – tymi samymi znakami, żeby zwiększyć moc rozruchową, czyli 

pojemność akumulatora, robimy to gdy mamy rozładowany akumulator. 

III. Do akumulatora – nalewamy wodę destylowaną, chyba że „wyleje się” elektrolit, wtedy 

dolewamy elektrolitu, zaciski (klemy) smarujemy wazeliną techniczną. 

IV.  Alternator – to prądnica prądu przemiennego trójfazowego, do prostowania prądu służą 

diody prostownicze, tylko że alternator jest prądownicą obcowzbudną, dlatego nie wolno 

odłączać jej od akumulatora. 

V. Różnica pomiędzy alternatorem i prądnicą – alternator jest mniejszy, lżejszy, „ładuje” 

akumulator na wolnych obrotach, czego prądnica nie jest w stanie zapewnić. 

VI. Regulator napięcia – zbudowany w alternatorze utrzymuje napięcie w pewnych 

granicach na stałym poziomie, np.: przy instalacji 12V max. napięcie to 14V, 14,4V a nawet 

do 14,6V. 

SILNIKI SPALINOWE 

I. Ogólna budowa silnika: kadłub, głowica z układem rozrządu, układ tłokowo-karbowy, 

układ zasilania silnika w paliwo, układ smarowania i układ chłodzenia. 

II. Uszczelnienia silnika (główne): uszczelka pod miskę olejową, uszczelka pod głowicę, 

uszczelka pokrywy rozrządu, uszczelka (oring) pomiędzy cylindrem i blokiem cylindrowym. 

III. Podział silników ze względu na stopień sprężania: silniki wysokoprężne – inaczej z 

zapłonem samoczynnym (Diesla), silniki niskoprężne z zapłonem iskrowym (benzynowe). 

IV. Podział silników ze względu na suwy: dwusuwowe i czterosuwowe. 

V. Suwy silnika: ssani polega na tym, że zawory ssące są otwarte, tłok porusza się w dół, 

zasysane jest powietrze, następnie sprężanie, tłok porusza się do góry, zawory zamykają się, 

spręża się powietrze; w skutek tarcia się cząsteczek powietrza między sobą wzrasta 

temperatura sprężonego powietrza, przy zimnym silniku -400 stopni i -500 stopni, przy 

rozgrzanym 500-800 stopni. Pod koniec suwu sprężania z tzw. kątem wyprzedzenia wtrysku 

paliwa, następuje wtrysk rozpylonego paliwa (oleju napędowego) i na skutek wysokiej 

temperatury sprężonego powietrza, wysokiego ciśnienia wtryśniętego rozpylonego paliwa, 

przed górnym martwym punktem następuje samozapłon oparów paliwa z powietrzem, 

następnie suw pracy tłoku porusza się w dół naciskany spalinami, cała praca przenoszona jest 

na koło zamachowe, które gromadzi energię kinetyczną, potrzebną do poruszania się tłoka 

przy suwach jałowych (ssanie, sprężanie, wydech), następnie suw wydechu, zawory 

wydechowe się otwierają, tłok porusza się ku górze i usuwa spaliny z cylindra. 
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VI. Turbosprężarka – zamontowana na kolektorze wydechowym, służy do zwiększenia 

mocy silnika, gdyż dostarcza dużą ilość powietrza do cylindra silnika (więcej powietrza, 

więcej paliwa), zbudowana jest z obudowy turbiny napędzanej spalinami i sprężarki, 

otrzymującej napęd od turbiny wałkiem. Turbosprężarka smarowana jest centralnie od silnika. 

Przy gaszeniu po intensywnej pracy musimy chwilę mieć włączony silnik na wolnych 

obrotach, żeby nie „zatrzeć” łożysk (ceramicznych) turbosprężarki. 

VII. Zawór upustowy turbosprężarki – zabezpiecza układ powietrzny, zwany sikaczem, 

wypuszczając do atmosfery nadmiar powietrza. 

VIII. Intercooler – chłodnica powietrza montowana przed chłodnicą cieczową, służy do 

dalszego zwiększania mocy silnika (powietrze z turbosprężarki jest schładzane, a wtedy jest 

go więcej i jest gęstsze). 

IX. Świece żarowe – służą do podgrzewania powietrza , ułatwiając rozruch silnika w niskich 

temperaturach, montowane w głowicy silnika. 

X. Układ chłodzenia – zbudowany z dwóch obiegów cieczy chłodzącej: małego (ciecz krąży 

przed termostatem) i dużego obiegu (chłodnica). Do przepływu cieczy służy pompa wodna 

(wtryskowa), napędzana paskiem klinowym (naciąg paska do 1,5cm), gdy termostat się 

„zawiesi”, należy go przebić, jeśli niemożliwe – wyciągnąć, gdyż przegrzejemy silnik; 

poziom cieczy chłodzącej sprawdzamy w zbiorniczku wyrównawczym, jeśli brak – to w 

chłodnicy. W przypadku wyparowania cieczy chłodzącej nie gasimy silnika, silnik pracuje na 

wolnych obrotach, a my po chwili dolewamy w miarę ciepłej cieczy chłodzącej. 

Tuleje suche – układ chłodzenia powietrzny, tuleje mokre – układ chłodzenia cieczowy. 

XI. Układ smarowania, systemy smarowania: rozbryzgowy, opadowy i ciśnieniowy (w 

silnikach dwusuwowych - mieszankowy). W silnikach maszyn roboczych układ wymuszony: 

ciśnieniowo – rozbryzgowo – opadowy; pod ciśnieniem smarowany jest układ rozrządu, 

łożyska wału korbowego (panewki na końcach wału, półpanewki, olej dopływa kanalikiem w 

wale korbowym a panewki i półpanewki mają otworki i wyżłobienia), turbosprężarka, pompa 

wtryskowa i sworznie tłokowe – gdy korbowód ma kanalik. Olej zasysany jest z miski 

olejowej pompą przez smok (filtr) ssawny i podawany na filtry (filtr odśrodkowy działa na 

zasadzie wirówki, zanieczyszczenia osiadają na ściankach wirujących komór, filtr z wkładem 

wymiennym – to filtr papierowy, a z filtrów przewodami dalej jw.). Rozbryzgowo smarowane 

są cylindry, pierścienie zgarniające (1 lub 2), rozprowadzają olej po cylindrze smarując je, 

natomiast nad pierścieniem zgarniającym znajdują się 2 lub 3 pierścienie uszczelniające, czyli 

pierścienie posiadające wycięcia, tzw. zamki ułożone na przemian.  

XII. Układ zasilania na paliwo: Zbiornik paliwa z odpowietrznikiem, smok (filtr) ssawny w 

zbiorniku, przewód ze zbiornikiem, filtr wstępnego oczyszczania (osadnik, odstojnik, 

odwadniacz) wyłapujący grubsze zanieczyszczenia i zatrzymujący wodę (do paliwa dostaje 
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się na skutek skraplania), następnie pompa paliwowa tłoczkowa z zaworkiem zwrotnym 

zabezpieczającym przed powrotem paliwa do zbiornika, na pompce paliwowej znajduje się 

pompka ręczna służąca do odpowietrzania układu (odpowietrzniki są na filtrach i pompie 

wtryskowej) filtry paliwa, pompa wtryskowa wielosekcyjna (tyle sekcji ile cylindrów ma 

silnik), przewody wysokiego ciśnienia – rury stalowe grubościenne bez szwu i wtryskiwacze 

oraz przewód nadmiaru paliwa doprowadzonego do silnika. 

XIII. Wtryskiwacz zbudowany z obudowy, końcówki wtryskiwacza (rozpylacza), iglicy, 

zaworka, sprężyny i śruby regulacyjnej lub podstawek regulacyjnych. W ciągu minuty 

wtryskuje około tysiąca dawek paliwa do cylindra (na 2 obroty wału 1 dawka, obroty silnika 

w maszynach ok. 2tys.). 

XIV. Pompa wtryskowa podaje paliwo pod ciśnieniem około 200, 300 a nawet 400 barów; 

pompowtryskiwacze do 2000 barów, układ CR (Comorein) do 2500 barów. 

XV. W przypadku rozbiegania się silnika – silnik „wchodzi” na bardzo wysokie obroty, 

należy odciąć dopływ paliwa. 

XVI. Przyczyną wzrostu poziomu oleju smarowniczego w silniku (uszczelka pod głowicą) 

jest dostawanie się do oleju cieczy chłodzącej lub paliwa. 

HYDRAULIKA 

I.Układ hydrauliczny: zbiornik oleju hydraulicznego, pompa hydrauliczna, rozdzielacz 

hydrauliczny, siłowniki hydrauliczne, przewody (sztywne – z rur stalowych bez szwu i giętkie 

- elastyczne), filtry (ssawny, zlewowy – spływowy pod spływem oleju do zbiornika i wlewem 

oleju – siatkowy, oraz gdy w układzie jest pompa tłoczkowa filtr dokładnego oczyszczeni 

przed pompą), chłodnica oleju, podgrzewacz oleju oraz może być akumulator hydrauliczny 

(zbiornik oleju do gromadzenia energii hydraulicznej). 

Pompy hydrauliczne: ślimakowe, łopatkowe (ciśnienie do 150 barów), zębate (ciśnienie do 

250 a nawet 300 barów i tłoczkowe): osiowe do 400 barów oraz tłoczkowe do 600, a nawet 

do 700 barów. 

Silniki nurnikowe: jednostronnego działania – zasilania (w wózkach podnośnikowych), 

dwustronnego działania z jednostronnym tłoczyskiem oraz dwustronnego działania 

dwustronnym tłoczyskiem w układach skrętu. 

Budowa silnika: cylinder, tłok z uszczelnieniami, tłoczysko zamontowane przegubowo do 

mechanizmu, króćce do przyłączenia przewodów– 2szt, i obecnie montowane zamki 

hydrauliczne (zawory specjalne). 

Zawory hydrauliczne – zabezpieczają przed gwałtownym opadaniem wysięgnika i blokują 

opadanie wysięgnika w przypadku pęknięcia przewodu hydraulicznego; sprawdza się je przez 

podniesienie wysięgnika, wyłączeni pompy i opuszczenie wysięgnika – nie opada.  

 



 

 Pomocnicze materiały dla kursantów  –  maszyny budowlane 

 
 

81 

Zawór przelewowy – zabezpiecza maszynę przed przeciążeniem (zamontowany najczęściej 

w rozdzielaczu), sprawdza się go przez wysunięcie siłownika do końca i trzymanie dźwigni 

rozdzielacza – jeżeli słychać syczenie, cała ilość oleju przepływa przez zawór przelewowy do 

zbiornika. 

Zawór dławiący- potocznie kryza, zmniejsza przepływ oleju. 

Zawór zwrotny – przepuszcza olej w jedną stronę. Temperatura oleju w układzie 

hydraulicznym – 30 do 50 stopni (teoretycznie), a praktycznie d 80 stopni, gdy przekracza 

lepkość oleju na leje „robi się” rzadki i wycieka z siłowników. 

UŻYTKOWANIE EKSPLOATACYJNE 

I.  DTR a KMB 

 DTR to dokumentacja techniczno–ruchowa (obecnie instrukcja obsługi),, zawiera ona 

dane techniczne, obsługi technicznej, instrukcję smarowania, BHP, usuwanie usterek; KMB 

(książka maszyny budowlanej) to książka (obecnie KM) serwisowa do której wpisujemy 

przeroby, godzin pracy, wymiany olejów, smarowanie, usuwanie usterek, itp. Szczególnie 

ważne jest prowadzenie jej gdy licznik motogodzin jest niesprawny. 

II. Obsługi techniczne: 

1. OTC – codzienna, przed pracą i po pracy – szczególnie smarowanie maszyny 

w okresie niskich temperatur. 

2. OTO – okresowe, tzw. OT -1 po około 50-60 motogodzin pracy (dla nowej 

maszyny lub po remoncie)i OT – 2 po około 250 – 300 motogodzinach pracy – 

następne wymiany oleju. 

III. 1 mtg – to jest średnio około 1,4 godziny pracy, zależy od obrotów. 1mtg = 1 godz. pracy 

przy pełnym obciążeniu maszyny. 

IV. Obroty jałowe – na luzie, robocze (pracy) i maksymalne. 

V. Centralne smarowanie – ręcznie smarujemy punkty zgodnie z DTR (smarowniczki 

kulkowe ze sprężyną pot. kalamit ki, nie mylić ze smarowniczkami STAUFERA – smar 

podawany jest przez dokręcanie nakrętki).  

VI. Płyny w maszynie: 

 Oleje: hydrauliczny, smarowniczy – silnikowy, przekładniowy – do mostów 

napędowych, przekładniowych do przekładni ATF (automatycznych – BOXOL 26), do 

przekładni hydrokinetycznej i skrzyni biegów, olej napędowy. 

 Płyny: chłodniczy – do układu chłodzenia, hamulcowy, do spryskiwaczy i elektrolit. 
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Przykładowe pytanie kontrolne dla operatorów spycharek: 

I 

1). Wymień fazy eksploatacji? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2). Co oznacza pojęcie „użytkowanie eksploatacyjne”? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3). Jakie czynniki mają wpływ na efektywność pracy spycharką? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4). Wymień podstawowe obowiązki operatora spycharek? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5). Jaką dokumentację eksploatacyjną wypełnia operator? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6). Jaką dokumentacją musi posłużyć się operator przed podjęciem pracy na nieznanym typie 

spycharki? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7). Co należy rozumieć przez obsługiwanie eksploatacyjne? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8). Wymień rodzaje usług technicznych? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9). W jakich sytuacjach operator powinien odmówić podjęcia pracy spycharki? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10). Wymień podstawowe obowiązki operatora spycharki? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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II 

1). Co oznacza skrót DTR?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2). Dla jakich celów stosuje się rysunki przekrojów?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3). Posługując się rysunkiem siłownika hydraulicznego przedstawionego w przekroju wymień 

poszczególne jego elementy? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4). Wymień elementy składowe wybranej pompy hydraulicznej posługując się rysunkiem 

przekroju tej pompy? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5). Posługując się schematem obwodu ładowania – wskaż poszczególne elementy tej 

instalacji? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

6). Posługując się schematem układu hydraulicznego napędu jazdy – wskaż jego elementy. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7). Jakie informacje zawiera Dokumentacja techniczno-ruchowa? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8). Jaką dokumentacją musi posłużyć się operator przed podjęciem pracy na nieznanym typie 

spycharki? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9). Wymień sposoby mocowania lin. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10). Do czego służy i co zawiera Książeczka maszyny budowlanej? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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III 

1). Jakie znaczenie ma bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2). Wymień podstawowe obowiązki służb bhp i p.poż. w zakresie pracy. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3). Jakie informacje zawiera stanowiskowa instrukcja bhp? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4). Wymień podstawowe obowiązki pracownika w zakresie bhp na stanowisku pracy. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5). Omów sposoby oznakowania stanowiska pracy spycharką. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6). Omów (na konkretnym przykładzie) zasady organizacji stanowiska pracy. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7). Omów warunki bhp obowiązujące przy obsłudze silników: spalinowych, elektrycznych. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8). Omów warunki bhp przy obsłudze spycharki. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9). Omów obowiązki pracownika w przypadku powstania zagrożenia pożarowego. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10). Omów sposoby postępowania przy ratowaniu zasypanego ziemią. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

11). Co rozumiesz pod pojęciem wypadek przy pracy? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

12). Wymień podstawowe obowiązki zakładu pracy w zakresie bhp wobec pracownika. 

………………………………………………………………………………………………… 
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IV 

1). W jakich jednostkach wyrażamy: natężenie prądu, napięcie, oporność (rezystencję)? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2). W jaki sposób przeprowadza się pomiar natężenia prądu, a w jaki pomiar napięcia? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3). W jaki sposób zabezpieczone są urządzenia elektryczne przed zwarciem oraz 

przeciążeniem? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4). Jakie skutki wywiera przepływ prądu przez organizm ludzi? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5). W jakich jednostkach wyrażana jest moc prądu elektrycznego? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6). Omów czynności obsługowe akumulatora. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7). W jakim celu łączymy akumulatory równolegle i na czym ono polega? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8). Od czego zależy i ile wynosi maksymalny prąd ładowania? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9). Wymień podstawowe urządzenia elektryczne obwodu ładowania w spycharce. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10). Wymień środki zabezpieczające operatora przed porażeniem prądem elektrycznym.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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V 

1). Wymień podstawowe parametry charakteryzujące silniki spalinowe? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2). Omów zasadę pracy silnika z zapłonem samoczynnym. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3). Wymień objawy i skutki pracy silnika z uszkodzoną uszczelką głowicy, oraz podaj główne 

przyczyny jej uszkodzenia.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4). Omów budowę i zasadę pacy układu chłodzenia cieczą. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5). Omów budowę i zasadę przy układzie smarowania. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6). Wymień przyczyny rozbiegania się silnika spalinowego z zapłonem samoczynnym. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7). Jaką rolę spełnia odśrodkowy regulator obrotów? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8).Omów sposób postepowania przy wyłączeniu silnika wysokoprężnego z 

turbodoładowaniem. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9). Wymień elementy układu zasilania silnika z zapłonem samoczynnym oraz zadania jakie 

mają do spełnienia. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10). Wymień główne przyczyny przegrzewania się silnika spalinowego. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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VI 

1). Co oznacza pojęcie „napęd hydrauliczny”? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2). Wymień rodzaje pomp hydraulicznych. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3). Wymień parametry charakteryzujące pompę hydrauliczną oraz wyjaśnij, w jaki sposób 

można zmieniać wydajność w pompach o zmiennej wydajności. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4). Wymień rodzaje cylindrów hydraulicznych. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5). Jaką rolę spełnia zawór przelewowy, a jaką przeciążeniowy? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6). Wymień rodzaje filtrów stosowanych w układach hydraulicznych. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7). W jakich jednostkach wyrażane jest ciśnienie w układach hydraulicznych? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8). Czym kieruje się przy doborze średnicy przewodu hydraulicznego?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9). Na czym polega i w jakim celu wykonuje się zerowanie układu hydraulicznego? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10). Na czym polega zjawisko „zapowietrzania się układu” i jak to można usunąć? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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VII 

1). Omów podział spycharek na typy i odmiany. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2). Wymień podstawowe zespoły układu napędowego jazdy spycharek kołowych od silnika 

do kół jezdnych. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3). Wymień podstawowe zespoły układu napędowego jazdy spycharki mechanicznej 

gąsienicowej. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4). Omów przeznaczenie, budowę, zasadę działania przekładni hydrokinetycznej. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5). Omów zasadę przełączenie biegów podczas jazdy spycharką z napędem 

hydrotechnicznym. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6). Omów układy jezdne i skrętu w spycharkach hydraulicznych. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7). Omów sprzęty robocze stosowane w spycharkach. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8). Omów przeznaczenie dźwigni i pedałów sterowniczych oraz przyrządów kontrolno-

pomiarowych rozmieszczonych w kabinie w określonym typie spycharki. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9). Wymień rodzaje stosowanych typów gąsienic.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10). Omów budowę osprzętu zrywakowego.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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VIII 

1). Omów znaczenie mechanizacji robót ziemnych. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2). Omów organizację robót ziemnych uwzględniając niezbędną dokumentację. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3). Omów podział gruntów na kategorie. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4). Omów czynniki wpływające na wydajność spycharki. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5). Na czym polega i w jakim celu określany jest klin odłamu? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6). Omów uwarunkowania dla pracy spycharką na pochyłościach. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7). Omów zasady niwelowana terenu spycharką. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8). Omów zasady pracy spycharką na podwoziu kołowym, podaj przykłady. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9) Omów zasady użytkowania spycharki w okresie docierania. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10). Omów zagrożenia występujące w czasie wjazdu na przyczepę niskopodwoziową.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 


