
 



Podstawy teoretyczne procesów spalania 

 

Paliwem  nazywamy mieszaninę gazów palnych i niepalnych, która po zainicjowaniu zapłonu 

spala się (łączy się z tlenem) wydzielając ciepło, światło i spaliny. 

W zależności od warunków, w których odbywa się kontrolowany proces spalania, wyróżniamy: 

spalanie całkowite, spalanie niecałkowite, spalanie zupełne, spalanie niezupełne. 

Spalanie całkowite i zupełne jest to takie spalanie, w którym cała zawartość węgla w postaci 

czystej chemicznie w paliwie spala się na dwutlenek węgla CO2, cały wodór na H2O, a cała 

siarka na SO2 lub SO4. Spalanie niecałkowite zachodzi wówczas, gdy w pozostałych  

po spaleniu ciałach stałych, w żużlu znajdują się jeszcze części palne (sadza, koksik, kawałki 

węgla). 

Spalanie zupełne zachodzi wówczas, gdy w spalinach nie ma gazów palnych. 

Spalanie niezupełne występuje wówczas, gdy gazy spalinowe zawierają jeszcze gazy palne, np. 

CO, H2 i CnHm. 

Aby spalanie było zupełne i całkowite, konieczne jest idealne wymieszanie paliwa  

z powietrzem, co w praktyce jest trudne do osiągnięcia. Dlatego też doprowadza się powietrze 

do spalania w pewnym nadmiarze. Liczbę mówiącą, ile razy więcej doprowadza się powietrza 

od teoretycznie wyliczonej ilości, nazywamy współczynnikiem nadmiaru powietrza. 

Współczynnik nadmiaru powietrza zależny jest od rodzaju, gatunku i sortymentu paliwa oraz 

od rodzaju rusztu lub palnika. W praktyce jego wartość zawiera się zwykle w granicach: 

– dla paliw gazowych - 1,05 do 1,4, 

– dla paliw ciekłych i pyłu węglowego -1,1 do 1,2, 

– dla paliw stałych-1,2 do 2. 

Istnieje również tak zwane spalanie wybuchowe, które występuje w zamkniętych 

pomieszczeniach. Produkty spalania mieszaniny powietrzno-gazowej nagrzewają się  

do wysokiej temperatury, a następnie gwałtownie rozszerzają. Spalanie wybuchowe jest więc 

gwałtowną, niekontrolowaną reakcją rozprzestrzeniania się płomienia na zasadzie 

przewodnictwa cieplnego, połączoną z gwałtownym rozprężaniem się powstałych gazów 

spalinowych. Powstaje fala uderzeniowa, na czele której powstaje ciśnienie rzędu kilkuset 

tysięcy bar i bardzo wysoka temperatura. 

Prawidłowy, kontrolowany proces spalania paliwa gazowego odbywa się jako spalanie 

dyfuzyjne, kinetyczne i dyfuzyjno – kinetyczne, czyli inżektorowe (dawna nazwa  

to iniektorowe) w palnikach gazowych różnej konstrukcji. 

 

Kotłownia definicja  

  

Kotłownia to zespół urządzeń w których dzięki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik 

grzewczy o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujący się w odrębnym pomieszczeniu   ( 

ewentualnie zespole pomieszczeń budynku ). W skład zespołu wchodzą urządzenia 

zabezpieczające proces spalania paliwa  i wytwarzania czynnika grzejnego, urządzenia 

utrzymujące ciśnienie i temperaturę czynnika grzejnego na żądanym poziomie oraz 

zapewniające stały obieg czynnika grzejnego, a także urządzenia pomiarowe , regulacyjne  

i rejestrujące. 



Kotłownia lokalna – kotłownia zasilająca jeden obiekt ogrzewany 

Kotłownia osiedlowa – kotłownia zasilająca czynnikiem grzejnym więcej niż jeden obiekt. 

Pomieszczenie kotłów jedno z pomieszczeń w zespole pomieszczeń kotłowni , przeznaczone 

do zainstalowania w nim innych urządzeń kotłowni. W przypadku małych kotłowni 

pomieszczenie kotłów może być jedynym pomieszczeniem mieszczącym cały zespół urządzeń 

kotłowni ( dla kotłów o mocy do 50 kW ).  

 

Kocioł grzewczy – urządzenie z komorą spalania przeznaczone do wytworzenia pary  

lub podgrzania wody ciepłem , wywiązującym się w procesie spalania paliwa   

Czynnik grzejny : płyn ( woda para wodna ) lub powietrze przenoszący ciepło. Pod pojęciem 

woda jako czynnik grzejny rozumiany jest również roztwór substancji zapobiegających korozji 

lub obniżających temperaturę zamarzania wody.  

 

Kotłownie sklasyfikowano według następujących kryteriów: 

 

1 wg rodzaju paliwa, 

2 wg czynnika grzejnego, 

3 wg znamionowej mocy kotłowni, 

4 ze względu na usytuowanie, 

5 ze względu na rodzaj, zakres i sposób obsługi. 

 

 Ze względu na rodzaj paliwa wyróżniamy : 

1. kotłownie opalane paliwem stałym, 

2. kotłownie opalane gazem, 

a. miejskim ( gaz sztuczny, otrzymywany z różnych surowców energetycznych, głównie 

węgla  i rozprowadzany siecią gazociągów ), 

b. ziemnym ( gaz ziemny – paliwo pochodzące ze złóż naturalnych, którego podstawowym 

składnikiem palnym jest metan. Stanowi on mieszaninę lekkich węglowodorów szeregu 

parafinowego oraz azot, wodór , hel, tlen ), 

c. płynnym ( gazy węglowodorowe płynne C3-C4, mieszaniny węglowodorów, składające się 

głównie z propanu, butanu i izobutanu. Największe znaczenie w ogrzewnictwie ma propan 

techniczny, skroplony gaz węglowodorowy, zakwalifikowany do materiałów 

niebezpiecznych w klasie 2  i klasie wybuchowości IIA, o gęstości względem powietrza 

1,56 i granicy wybuchowości 2,1% do 10 % 

 



Granica wybuchowości – dolna : najniższe stężenie substancji palnej w mieszaninie  

z powietrzem lub innymi utleniaczami ( wyrażone w g/ m sześć. lub w % objętości , poniżej 

którego pod wpływem bodźca cieplnego nie nastąpi zapalenie lub wybuch tej substancji. 

Granica wybuchowości górna – najwyższe stężenie substancji palnej w mieszaninie  

z powietrzem lub innymi utleniaczami, powyżej  którego pod wpływem bodźca cieplnego nie 

nastąpi zapalenie lub wybuch tej substancji. 

3.    Kotłownie opalane olejem opałowym o temperaturze zapłonu powyżej 55  C: 

a. lekkim 

b. ciężkim 

4.  Kotłownie wielopaliwowe: 

a. z wyodrębnionymi kotłami do spalania każdego z rodzajów paliw 

b. z kotłami zawierającymi palniki do spalania gazy lub oleju opałowego ( przestawienie ) 

5. Kotłownie wodne: 

a. niskotemperaturowe ( o temperaturze czynnika grzejnego poniżej 100 C ) 

b. średniotemperaturowe ( o temperaturze czynnika grzejnego do 115 C ) 

c. wysokotemperaturowe ( o temperaturze czynnika grzejnego powyżej 115 C ) 

6. Kotłownie parowe : 

a. niskoprężne o ciśnieniu wytwarzanej pary do 70 kPa nadciśnienia, 

b. wysokoprężne o ciśnieniu wytwarzanej pary powyżej  70 kPa nadciśnienia.  

 

7. Kotłownie dwuczynnikowe, w których w ramach jednego zespołu pomieszczeń występują 

kotły wodne i parowe równocześnie. 

 

Sklasyfikowane wg mocy znamionowej kotłowni: 

 

a. małe o mocy do 50 kW, 

b. średnie o mocy od 50-350 kW, 

c. duże, powyżej 350- 2500kW. 

 

Moc kotła to ilość energii cieplnej oddawana użytecznie czynnikowi grzejnemu w jednostce 

czasu. 

Moc kotła znamionowa ( nominalna ) moc kotła podana przez wytwórcę, uzyskiwana trwale 

przy spalaniu paliwa , na które kocioł został skonstruowany. 

Pomieszczenie kotłowni powinno zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne 

warunki pracy. 

Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny być instalowane  

w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych w piwnicy, na poziomie 



ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach , w których mogą być instalowane 

kotły o większych mocach cieplnych nominalnych. 

Pomieszczenie kotłowni   

 

Wysokość pomieszczenia w którym instaluje się kotły na olej opałowy nie może być mniejsza 

niż 2,2 m, a kubatura nie mniejsza niż 8m sześć.  

Wysokość kotłowni przy zasypie paliwa z przodu , powinna być nie mniejsza niż podwójna 

wysokość kotła , jednak powinna ona wynosić co najmniej 2,5 m . Przy kotłach z górnym 

zasypem paliwa odległość od wierzch kotła lub pomostu nad kotłem do stropu lub spodu 

podciągów lub przewodów nie może być mniejsza niż 2 m. 

  

Wentylacja pomieszczenia kotłowni  

 

W pomieszczeniu , w którym zainstalowane są kotły na paliwo stałe lub olej opałowy, powinien 

być zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotłów z 

mocą cieplną nominalną , a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni.  

   

Wentylacja w kotłowni o mocy cieplnej do 25 kW 

 

- wentylacja nawiewna- pomieszczenie kotła powinno mieć niezamykalny otwór  

o powierzchni minimum 200cm kw, 

- wentylacja wywiewna- pomieszczenie kotła powinno mieć niezamykalny kanał wywiewny 

o przekroju minimum 14 x 14 cm, a umieszczony pod sufitem otwór wlotowy nie może być 

mniejszy. 

 

Wentylacja w kotłowni o mocy cieplnej do 2000kW  

 

-     wentylacja nawiewna- kotłownia powinna mieć kanał nawiewny o przekroju minimum 

400cm kw ( co najmniej 50 % przekroju komina ) z otworem wylotowym o przekroju równym 

przekrojowi kanału umieszczonym nie wyżej niż 1,0 m nad podłogą. 

 Otwór wylotowy kanału nawiewnego musi się znajdować w tylnej części kotłowni za kotłami 

z dala od stanowiska palacza. Przewód kanału powinien być wykonany z materiału niepalnego. 

W kanale może się znajdować urządzenie do regulacji przepływu powietrza, jednak nie 

pozwalające na zmniejszenie przekroju więcej niż o 1/5 . 



-   wentylacja wywiewna  – kotłownia powinna mieć kanał wywiewny o przekroju minimum 

14 x 14 cm ( co najmniej 25 % przekroju komina ) ,  z niezamykanym otworem wlotowym  

o tym samym przekroju,  umieszczony pod sufitem. 

Jeżeli jest to możliwe kanał wywiewny powinien być umieszczony obok komina. 

Stosowanie wentylacji wyciągowej, mechanicznej w kotłowni z kominem o ciągu 

grawitacyjnym jest niedopuszczalne, gdyż podczas pracy wentylatora występuje spadek 

ciśnienia. Na skutek tego znacznie pogarsza się ciąg kominowy i warunki odprowadzania 

spalin. Spaliny w tych warunkach mogą być częściowo zawrócone  do pomieszczeń kotłowni. 

W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi 

pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem 

spalin przewodem  od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest 

zabronione. 

Wymagania dotyczące urządzeń i instalacji  

 

W dokumentacji techniczno- ruchowej ( tzw. DTR ) należy określić jakie paliwo spala się  

w danym kotle ( np. koks, węgiel kamienny, drewno ), a także zamieścić szczegółowe 

informacje dla użytkownika kotła o sposobie rozruchu i regulacji kotła, systemie pracy  

i zabezpieczeniach kotła instalacji oraz wymaganiach w zakresie niezbędnej powierzchni 

przekroju kanałów komina i jego wysokości 

Kotły podlegające dozorowi technicznemu mogą być eksploatowane tylko po dopuszczeniu 

przez właściwy organ Urzędu Dozoru Technicznego. 

Wyłączone spod dozoru są jedynie kotły wodne niskotemperaturowe zabezpieczone otwartym 

naczyniem wybiorczym ( brak ciśnienia ). 

Instrukcja eksploatacji 

 

Użytkownik na podstawie otrzymanej dokumentacji technicznej oraz przepisów o ogólnych 

zasadach eksploatacji obowiązany jest opracować na własny użytek Instrukcję eksploatacji, 

określającą  

-kolejność czynności przy uruchomieniu i obsłudze kotła , 

-wymagania i zasady prowadzenia eksploatacji  

-podstawowe zasady bezpieczeństwa. 

 

 

 



Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia : 

- kotły wodne systemu otwartego powinny posiadać naczynie zbiorcze, 

- kotły wodne systemu zamkniętego powinny być wyposażone w zawory bezpieczeństwa 

dobrane zgodnie z przepisami UDT lub naczynia zbiorcze przeponowe, 

- kotły parowe niskoprężne ( do 70 kPA nadciśnienia) powinny być wyposażone w syfonowe 

przyrządy bezpieczeństwa lub, gdy nie ma takiej możliwości, w zawory bezpieczeństwa 

zgodnie z przepisami UDT. 

 

Urządzenia pomiarowe  

Manometry i termometry powinny mieć oznaczone dopuszczalne parametry robocze. 

Zabezpieczenia przed zanikiem ciągu 

tzw miarkownik ciągu - urządzenie sterujące dopływem powietrza potrzebnego do zupełnego 

spalania paliwa. 

  

Czopuch-  przewód łączący króciec ( króćce ) wylotu spalin kotła z kominem . 

Wymagania : na wszystkich załamaniach czopucha powinny znajdować się otwory rewizyjno- 

wyczystne . 

Czopuch należy prowadzić po jak najkrótszej drodze , przy możliwie najmniejszej liczbie 

załamań i luków ; jednakże w taki sposób, aby nie utrudnić prac eksploatacyjnych w kotłowni 

. Długość czopucha nie może przekroczyć ¼ efektywnej wysokości komina oraz nie może być 

większa niż 7 m.  

Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotła. 

 Zmiana kierunku czopucha w płaszczyźnie pionowej  powinna być dokonywana pod kątem 

większym od 90 st oraz mniejszym / równym 135 st. 

Przykładowa instalacja kotłowa. 

Budowa i działanie instalacji kotłowej zilustrowano na przykładzie wodnorurkowego kotła 

rusztowego opalanego węglem (rys. 8.1) . Kocioł właściwy składa się z walczaka (1)  

z układem rur parownika (opłomek), przegrzewacza pary (3) i podgrzewacza wody (4). Węgiel 

z zasobnika (12) spada na ruchomy ruszt paleniska (2). Powietrze do spalania jest tłoczone 

wentylatorem (8) przez podgrzewacz powietrza (5) pod ruszt. Żużel spada z rusztu do leja 

żużlowego, skąd jest usuwany za pomocą wózków (13). Spaliny po wylocie z komory spalania 

omywają pierwszy pęczek rur, a następnie przegrzewacz pary (3) oraz drugi pęczek rur. Dalej 

spaliny przepływają między wężownicami podgrzewacza wody (4) oraz przez podgrzewacz 

powietrza (5), a następnie są podawane wentylatorem wyciągowym (6)  

do komina (7). Woda jest tłoczona pompą (9) przez podgrzewacz wody (4) do walczaka 

górnego (1). Oddzielona od wody w walczaku (1) para zostaje skierowana do przegrzewacza 

pary (3), a stamtąd jest odprowadzana z kotła rurociągiem parowym (10). 



Do pełnego scharakteryzowania działania kotła parowego potrzeba wielu parametrów, 

wśród których najważniejszymi wielkościami są: 

• wydajność kotła (strumień pary, kg/s), 

• ciśnienie i temperatura wytwarzanej pary, 

• pole powierzchni ogrzewalnej kotła, m2, 

• natężenie cieplne powierzchni ogrzewalnej, W/m2, 

• sprawność kotła (η). 

 

Wydajność kotła oznacza wytwarzany w kotle strumień masowy pary wodnej o określonych 

parametrach (ciśnienie, temperatura). Wydajność kotła parowego pracującego w bloku 

energetycznym kocioł–turbina–generator jest wielkością charakterystyczną dla określonej 

mocy elektrycznej bloku. 

 

Rys. 8.1. Instalacja kotłowa: 1 — walczak, 2 — ruszt, 3 — przegrzewacz pary, 4 — podgrzewacz wody,     

podgrzewac 5  — podgrzewacz powietrza, 6 — wentylator spalin, 7 — komin, 8 — wentylator 

powietrza, 9 — pompa wody, 10 — rurociąg parowy, 11 — wózki z węglem, 12 — zasobnik węgla, 13 

— wózek z żużlem 

Ciśnienie wytwarzanej w kotle pary wodnej zależy od rodzaju kotła i wynosi od 0,05 MPa (male kotły 

centralnego ogrzewania) do 26 MPa (kotły wysokoprężne). Uzyskiwana obecnie temperatura pary 

sięga 600 °C, a dalsze jej zwiększenie jest ograniczone wytrzymałością stali, z której są wykonane rury 

parownika. 

W kotle właściwym przepływają woda i para, jego powierzchnia zewnętrzna natomiast, omywana 

przez gorące spaliny, stanowi powierzchnię ogrzewalną kotła. 



Najistotniejszymi czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi mogącymi powodować 

zagrożenia dla obsługujących kotłownię pracowników są: 

 

1. tlenek węgla ( CO ) tzw. czad; bezwonny i bezbarwny silnie toksyczny gaz. Tworzy 

mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Jest to gaz duszący, który wiąże się z hemoglobiną 

szybciej niż tlen i w sposób trwały , hamując oddychanie. W zależności od stężenia 

wywołuje bóle głowy, nudności, apatie , utratę przytomności , nieodwracalne zmiany  

w układzie nerwowym i krwionośnym a nawet zgon. 

Najwyższe dopuszczalne stężenie ( NDS ) wynosi 30 mg/ m sześć , a najwyższe dopuszczalne 

stężenie chwilowe 180 mg/ m sześć. 

Tlenek węgla wydziela się w niebezpiecznym stężeniu na skutek niezupełnego spalania paliwa 

( brak powietrza w ilości niezbędnej do zupełnego spalania lub nieumiejętna obsługa urządzeń 

sterujących dopływem powietrza do komory spalania ). Do przestrzeni kotłowni przedostaje się 

przede wszystkim na skutek nieszczelności kotła , przewodów spalinowych  

i czopucha. Niezbędna jest wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja ogólna 

pomieszczenia .  

Do przyczyn obecności tlenku węgla można zaliczyć  

a ) nieprawidłowe nagrzanie czopucha i przewodów kominowych, 

b ) nieszczelne wyczystki i drzwiczki czopucha, 

c ) nieszczelne kanały dymowe na styku członów kominowych,  

d ) nieszczelne drzwiczki paleniskowe, 

e ) nieszczelne drzwiczki popielnikowe,  

f ) nieszczelne zasłony lub drzwiczki kanałów, 

g ) nieszczelność mocowania skrzynek czopucha z kotłem i czopuchem. 

 

2. dwutlenek siarki ( SO 2 ) gaz toksyczny , bezbarwny o ostrym, przenikliwym zapachu. Jest 

cięższy od powietrza i gromadzi się w dolnych partiach pomieszczeń. Dwutlenek siarki działa 

silnie drażniąco na drogi oddechowe i oczy. W dużych stężeniach wywołuje skurcz oskrzeli i 

krtani , duszność obrzęk płuc i zgon. Szczególnie podatne na zatrucie dwutlenkiem  siarki  o  

mniejszym stężeniu są osoby chorujące na astmę oskrzelową. Wartość NDS dla dwutlenku 

siarki wynosi 2 mg/ m sześć,  a NDSCh 5 mg/ m sześć. Gaz ten wydziela się  

na skutek spalania siarki zawartej w paliwach stałych i olejowych.  

 

 



3. Pyły węgla i popiołu powstają w czasie nawęglania , spalania węgla oraz odżużlania. 

Przenikają do organizmu przez układ oddechowy i pokarmowy. Szkodliwe działanie pyłu 

zależy od jego stężenia w powietrzu i czasu oddziaływania na organizm. Pyły węglowe 

charakteryzują się działaniem drażniącym oraz zwłókniającym ( trwałe uszkodzenie tkanki 

płucnej ) . Najwyższe dopuszczalne stężenia pyłów węglowych przyjmują wartości  

w zależności od zawartości krzemionki. Szkodliwe zapylenie jest związane zwykle  

z niewłaściwym usytuowaniem pomieszczenia składu paliwa węglowego i żużlowni (brak 

osłon i przegród ) oraz brakiem skutecznej wentylacji wywiewnej. 

 

Narażenie na czynniki fizyczne  

 

1. Hałas – źródłem mogą być maszyny i urządzenia stosowane w kotłowniach kotły, pompy 

sprężarki, taśmociągi. Najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu w odniesieniu do  

8 godzinnego dnia ( ew. tygodnia  ) pracy wynosi 85 dB, maksymalny poziom dźwięku  

A – 115 dB, szczytowy poziom dźwięku C 135dB.  

 

2. Niekorzystne warunki mikroklimatu – podwyższona temperatura, mała wilgotność. 

Podstawowe czynności podczas obsługi kotła: 

 

- przewietrzyć  pomieszczenie kotłowni przed rozpoczęciem pracy, 

- całkowicie otworzyć przepustnicę spalin w kotle, 

- rozpalać ogień po napełnieniu woda i przy maksymalnym otwarciu przepustnicy powietrza 

oraz przesłon w czopuchach, 

- regulować pracę kotła ilością doprowadzonego powietrza – kontrolować pracę urządzeń 

sterujących przepustnica powietrza, 

- obserwować manometry. 

Po długotrwałym postoju ( pierwsze rozpalenie w sezonie ) oraz po remoncie próbny rozruch 

na gorąco powinien być przeprowadzony przez 2 osobowa obsadę. Czopuch i przewody 

kominowe należy nagrzewać tak długo, aby osiągnąć prawidłowy ciąg naturalny komina. 

Układy sieci ciepłowniczych 

Ciepłownictwo to nauka o wytwarzaniu i przesyłaniu ciepła do odbiorców. Ciepło wytwarzane 

jest w źródle ciepła. 

Źródła ciepła dzielimy na: konwencjonalne i niekonwencjonalne. Konwencjonalne źródło 

ciepła to takie, w którym wytwarzane jest ciepło w wyniku spalania paliw stałych, ciekłych  

i gazowych, lub wskutek użycia energii elektrycznej. Niekonwencjonalne źródła ciepła  

to takie, w których nośnik ciepła podgrzewany jest za pomocą energii odnawialnej 

(promieniowania słonecznego, wiatru, wód termalnych, ciepła ziemi) lub ciepła zawartego 

w ściekach, ciepła powstałego ze spalania np. biomasy, odpadów komunalnych. 

 



Ciepło może być wytwarzane w: 

-indywidualnych źródłach ciepła (wytwarzana moc cieplna nie przekracza 50 kW), 

-scentralizowanych źródłach ciepła (wytwarzana moc cieplna przekracza 50 kW). 

 

Scentralizowane źródła ciepła dzielimy na: 

-kotłownie wbudowane, 

-kotłownie lokalne, 

-ciepłownie, 

-elektrociepłownie. 

 

Kotłownia to zespół urządzeń technicznych, w których dzięki spalaniu paliw stałych, ciekłych 

i gazowych lub zastosowaniu energii elektrycznej wytwarzany jest nośnik ciepła  

o wymaganej temperaturze i ciśnieniu. Kotłownia wbudowana wytwarza ciepło na potrzeby 

jednego budynku, powinna być zlokalizowana centralnie w stosunku do odbiorców ciepła. 

Kotłownia lokalna może wytwarzać ciepło na potrzeby jednego budynku lub grupy budynków. 

Ciepłownia to zespół urządzeń, w których dzięki spalaniu paliw wytwarzany jest nośnik ciepła 

na potrzeby systemu ciepłowniczego. Elektrociepłownia to zespół urządzeń,  

w których wytwarzane są w układzie skojarzonym, energia elektryczna i ciepło na potrzeby 

systemu ciepłowniczego. 

Zadaniem sieci ciepłowniczych jest przesyłanie ciepła ze źródła ciepła (elektrociepłownia, 

ciepłownia, kotłownia) do odbiorców ciepła (budynki mieszkalne, obiekty użyteczności 

publicznej, obiekty przemysłowe). Nośnikiem ciepła jest woda lub para wodna. 

Dla odbiorców komunalnych (budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej) 

nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze: do 115°C przy niskich parametrach 

oraz od 115°C do 150oC przy wysokich parametrach. Dla odbiorców przemysłowych, często 

nośnikiem ciepła jest para wodna: niskoprężna (do 70 kPa) lub wysokoprężna (powyżej 70 

kPa). W sieciach wysokoprężnych stosuje się parę nasyconą lub przegrzaną. 

Sieć ciepłownicza to układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi 

(armatura odcinająca i regulacyjna, urządzenia kontrolno – pomiarowe, odpowietrzenia, 

odwodnienia, komory i studzienki ciepłownicze, kanały ciepłownicze, punkty stałe i ruchome, 

kompensatory, drenaż) służący do transportu energii cieplnej. 

 

W sieci ciepłowniczej (rys. 1) można wyodrębnić następujące odcinki: 

-sieć tranzytową – odcinek sieci ciepłowniczej o długości powyżej 500 m, na którym nie 

występują żadne odbiory ciepła, 

-sieć magistralną – odcinek sieci ciepłowniczej od źródła ciepła lub sieci tranzytowej  

do odgałęzień lub sieci osiedlowej, 

-odgałęzienie sieci ciepłowniczej – odcinek sieci ciepłowniczej przyłączony bezpośrednio  

do sieci magistralnej, którym przesyłane jest ciepło do sieci osiedlowej lub dużego 

odbiorcy ciepła (np. zakładu przemysłowego), 

-osiedlową sieć ciepłowniczą – sieć ciepłownicza rozprowadzająca ciepło na danym obszarze, 



-przyłącze ciepłownicze – odcinek sieci, którym doprowadzane jest ciepło do budynku (węzła 

ciepłowniczego). 

 
Rys. 1. Ideowy schemat systemu ciepłowniczego miasta 

1 - sieć tranzytowa, 2 – sieć magistralna, 3 – odgałęzienie sieci, 4 – sieć osiedlowa,  

5 – przyłącze ciepłownicze, 6 – źródło ciepła (np. ciepłownia), 7 – węzeł ciepłowniczy 

 

Podziału sieci ciepłowniczej możemy dokonać w zależności od: 

Rodzaju nośnika ciepła: 

-sieci ciepłownicze wodne, 

-sieci ciepłownicze parowe: 

 

Przeznaczenia: 

-sieci ciepłownicze komunalne, 

-sieci ciepłownicze przemysłowe. 

 

Liczby rurociągów: 

– sieci wodne jednoprzewodowe, 

– sieci wodne dwuprzewodowe, 

– sieci wodne trój-, cztero- i wieloprzewodowe, 

– sieci parowe jednoprzewodowe bez zwrotu kondensatu, 

– sieci parowe dwu- i wieloprzewodowe, 

– sieci mieszane, z kombinacją różnej liczby przewodów wodnych i parowych. 

 

Sposobu prowadzenia rurociągów: 

• sieci podziemne, 

• sieć kanałowa. 

• w kanałach nieprzechodnich, 

• w kanałach półprzechodnich, 

• w kanałach przechodnich, 

• bezkanałowa sieć ciepłownicza (preizolowana), 

• sieci nadziemne (układana na niskich lub wysokich podporach, słupach). 

 

 

 



Sieć ciepłowniczą możemy zaprojektować jako: 

– sieć promieniową – sieć ta pozwala (rys. 2) na przesyłanie ciepła tylko w jednym kierunku, 

tzn. od źródła ciepła do odbiorcy, 

– sieć pajęczą – sieć tą (rys. 3) tworzą oddzielne pary rurociągów (zasilający i powrotny)  

do każdego odbiornika ciepła (węzła ciepłowniczego). Sieć ta zapewnia bardzo dużą 

niezawodność dostawy ciepła, ponieważ awaria odcinka sieci, powoduje tylko odcięcie 

dopływu ciepła do jednego odbiorcy, 

– sieć pierścieniową – pozwala na przesyłanie ciepła (rys. 4) w dwóch kierunkach. 

Zapewnia to dużą niezawodność dostawy ciepła. Sieć tą można rozbudować, tworząc tzw. sieć 

wielopierścieniową. Nośnik ciepła może być dostarczany z jednego lub kilku źródeł ciepła. Jest 

to najczęściej stosowany system ciepłowniczy w dużych miastach. 

 
Rys. 2. Ideowy schemat promieniowej sieci ciepłowniczej  

 
 

Rys. 3. Ideowy schemat pajęczej sieci ciepłowniczej  

 

Rys. 4. Ideowy schemat pierścieniowej sieci ciepłowniczej  

Najczęściej stosowanym systemem sieci ciepłowniczej jest system dwuprzewodowy. 

Nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 130 0C. Woda przepływa rurociągiem 

zasilającym ze źródła ciepła (np. elektrociepłownia) do węzła ciepłowniczego, tam oddaje 

ciepło, skąd powraca rurociągiem powrotnym do źródła ciepła (rys. 5). 



System ciepłowniczy dostarcza ciepło na potrzeby: 

-centralnego ogrzewania, 

-ciepłej wody, 

-wentylacji i klimatyzacji, 

-przemysłu (procesy technologiczne). 

 

Wymiana ciepła odbywa się w węzłach ciepłowniczych tzw. pośredniego zasilania. Węzeł 

ciepłowniczy pośredniego zasilania to taki, w którym wymiana ciepła pomiędzy siecią 

ciepłowniczą a czynnikiem grzewczym instalacji centralnego ogrzewania, odbywa się  

w przeponowych wymiennikach ciepła. Jeszcze do niedawna stosowane były węzły 

bezpośrednio przyłączane do sieci ciepłowniczej (np. węzły hydroelewatorowe). 

 

Rys. 5. Ideowy schemat przesyłu ciepła w systemie ciepłowniczym 

1 – wymiennika ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, 2 – wymiennik ciepła na potrzeby 

ciepłej wody, 3 – instalacja centralnego ogrzewania, 

K – kocioł, POB – pompa obiegowa 

Przy wyborze trasy sieci ciepłowniczej (jej projektowaniu) należy przestrzegać następujących 

zasad: 

-sieć powinna być prowadzona jak najkrótszą drogą, 

-sieć należy tak prowadzić, aby zasilała jak największą liczbę odbiorców, 

-w miarę możliwości należy stosować zasadę samokompensacji, 

sieć należy prowadzić poza obrębem budynków, poza jezdnią z wyjątkiem przejść 

poprzecznych, poprzeczne przejścia pod jezdnią należy wykonać tak, aby istniała możliwość 

wymiany rur bez naruszania nawierzchni jezdni, 

-sieć należy prowadzić z zachowaniem minimalnych odległości od: budynków, urządzeń 

podziemnych i nadziemnych, zieleni (drzew), 

-sieć należy prowadzić z zachowaniem minimalnego przykrycia, 

-w dwuprzewodowym systemie, przewody układa się obok siebie tak, aby przewód zasilający 

znajdował się z prawej strony, patrząc w kierunku przepływu nośnika ciepła w przewodzie 

zasilającym, 

-sieć należy prowadzić ze spadkiem umożliwiającym całkowite odwodnienie sieci. Minimalny 

spadek 3‰, 

-przejście rurociągów przez ściany budynków muszą być wykonane jako szczelne, 



-kanały nieprzechodnie, komory ciepłownicze muszą mieć wentylację grawitacyjną. 

 

W przypadku sieci ciepłowniczych naziemnych należy uwzględnić jeszcze następujące zasady: 

-sieć należy prowadzić na słupach niskich w taki sposób, aby odległość spodu izolacji  

od terenu wynosiła minimum 0,75 m, 

-w miejscach zainstalowania armatury wymagającej obsługi należy ją zabezpieczyć, przed 

dostępem osób postronnych. 

 

Sprężarki i instalacje sprężonego powietrza 

 
Sprężarki tłokowe.  

Wiadomości wstępne.  

Sprężarki należą do maszyn roboczych, których zadaniem jest sprężanie gazów w celu: 

• przemieszczenia ich z obszaru o niższym ciśnieniu do obszaru o ciśnieniu 

wyższym,  

• zwiększenia gęstości gazu w celu ułatwienia transportu i magazynowania,  

• zwiększenia zdolności gazu do wykonywania pracy,  

• dostosowania ciśnienia gazu do wymagań procesu technologicznego.  

W związku z powyższym przemiany termodynamiczne oraz wymiana ciepła mają  

w sprężarkach istotne znaczenie.  

Przed przystąpieniem do opisu działania i konstrukcji sprężarek wyporowych należy  
rozpatrzyć ich podział. Sprężarki tłokowe o ruchu tłoka posuwisto-zwrotnym dzielą się  
z uwagi na:  

 

Wysokość ciśnienia wytłaczania:  

a) pompy próżniowe - ciśnienie ssania i wytłaczania do 0,1 MPa,  

b) sprężarki niskociśnieniowe - ciśnienie końcowe do 0,3 MPa,  

c) sprężarki średniociśnieniowe - ciśnienie wytłaczania do 1,1 MPa,  

d) sprężarki wysokociśnieniowe - powyżej 1,1 MPa,  

 

Ze względu na strumień objętości na:  

a) małe - do 10 m3/min gazu zassanego,  

b) średnie - do 50 m3;min gazu zassanego,  

c) duże - powyżej 50 m3/min gazu zassanego,  

 

Konstrukcję i układ cylindrów:  

a) jednocylindrowe poziome i pionowe,  

b) wielocylindrowe poziome i pionowe,  

c) jednostopniowe,  

d) wielostowe. 

Działanie:  



a. wyporowe - tłokowe i rotacyjne,  

b. rotodynamiczne - sprężanie gazu zachodzi na skutek działania siły odśrodkowej, układ 

cylindrów - sprężarki jedno- i dwustronnego działania o układzie cylindrów V, W, L  

i gwiaździstym, bliźniacze i posobne,  

c. urządzenia sterujące gazu:  

d. zaworowe,  

e. suwakowe.  

 

 

Zastosowanie 

sprężarek:  

a) jednostopniowe - dla ciśnień 0,5÷0,8 MPa; dla okresowej pracy i małych strumieni 
objętości - do 1,1 MPa,  

b) dwustopniowe - dla ciśnień 0,6÷3,5 MPa i wyżej; dla okresowej pracy i małych 
strumieni objętości - do 5,0 MPa,  

c) trzystopniowe - dla ciśnień 3,0÷12,0 MPa; dla okresowej pracy i małych strumieni 
objętości do 16,0 MPa,  

d) czterostopniowe - dla ciśnień 10,0÷35,0 MPa,  

e) pięciostopniowe - dla ciśnień do 50,0 MPa.,  

f) sześciostopniowe - dla ciśnień do 100,0 MPa,  

g) siedmiostopniowe - dla dużych ciśnień i dużych strumieni objętości.  

 

Zasada działania sprężarek tłokowych.  

Polega na zasysaniu, sprężaniu i wytłaczaniu gazu wskutek okresowego zwiększania 
i zmniejszania objętości przestrzeni roboczej, w której znajduje się gaz, przez 
poruszający się organ roboczy (tłok, łopatki, krzywki). Cechą charakterystyczną 
sprężarek wyporowych jest ich okresowość działania. Zależnie od rodzaju ruchu organu 
roboczego sprężarki wyporowe dzielą się na:  

• tłokowe o posuwisto-zwrotnym ruchu tłoka,  

• rotacyjne o obrotowym ruchu organu roboczego.  

 

Sprężarki tłokowe odznaczają się dużą ekonomią ruchu. Można je stosować zarówno 
do małych jak i bardzo dużych ciśnień. Natomiast ich wadą jest nierównomierny 
przepływ gazu. Sprężone powietrze jest zanieczyszczone olejem, więc w rurociąg tłoczny 
sprężarki musi być zabudowany odolejacz (odoliwiacz). Sprężarki te wymagają fachowej 
obsługi, zajmują dużo miejsca i są kosztowne.  

Parametry pracy sprężarki.  

Wielkości charakteryzujące pracę sprężarki to:  

• strumień objętości, nazywany wydajnością sprężarki, lub strumień masy M(m).  

• wydajność sprężarki określa się dla przekroju ssawnego z odniesieniem  
do warunków normalnych czyli temperatury 20°C, ciśnienia 1012 kPa i gęstości  
powietrza, podstawowego czynnika roboczego sprężarek, po = 1,2 kq/rn3,  

• ciśnienie Ps i temperatura Ts ssania, mierzone w przewodzie ssawnym sprężarki, 

• ciśnienie pt i temperatura Tt mierzone na wylocie sprężarki,  



• spręż ujmujący stosunek ciśnień na wylocie i wlocie sprężarki,  

• zapotrzebowanie mocy na wale sprężarki P,  

• prędkość obrotowa n,  

• sprawność ƞ określona stosunkiem zapotrzebowanej mocy maszyny w warunkach  

porównawczych (wyidealizowanych) do mocy rzeczywiście pobranej.  

 

 

Zastosowanie sprężarek tłokowych.  
Powietrzne sprężarki tłokowe znajdują 

szerokie zastosowanie w różnych 

dziedzinach przemysłu. Szereg danych 

dotyczących zastosowania sprężarek 

powietrznych przedstawiono poniżej.  

W hutnictwie dostarczają sprężonego 

powietrza do wytopu surówki  

w wielkich piecach, do wytwarzania 

tlenu technicznego dla procesu 

konwertorowego. W górnictwie służą do 

napędu urządzeń urabiających.  

W budownictwie zasilają narzędzia 

pneumatyczne, urządzenia do 

tynkowania i malowania. W transporcie samochodowym stosowane są do pompowania opon 

i w urządzeniach pomocniczych. Używane są również  

w różnego rodzaju hamulcach i narzędziach pneumatycznych.   

ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY 

 1. Przepisy związane z organizacją bezpiecznej pracy 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U.96.89.62], 

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04. 2003 roku,  

w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące 

się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.[Dz.U. nr 89, poz 828], 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118], 

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych1) (Dz. U. z dnia 

23 kwietnia 2013 r.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U.10.239.1597]. 

 



2. Wymagania ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

      Art. 51. Projektowanie, produkcja, import, budowa oraz eksploatacja urządzeń, instalacji  

i sieci powinny zapewniać racjonalne i oszczędne zużycie paliw lub energii przy zachowaniu: 

      1) niezawodności współdziałania z siecią; 

2) bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań ochrony środowiska; 

3) zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów: 

prawa budowlanego, o ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie przeciwpożarowej,  

o dozorze technicznym, o ochronie  dóbr kultury, o muzeach, Polskich Norm wprowadzonych  

do obowiązkowego stosowania lub innych  przepisów wynikających z technologii wytwarzania 

energii i rodzaju stosowanego paliwa. 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04. 2003 

roku, w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.[Dz.U. nr 89, poz 828] 

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych muszą 

spełniać wymagania kwalifikacyjne dla stanowisk dozoru oraz eksploatacji i co 5 lat 

aktualizować zaświadczenia w tym zakresie. 

Do stanowisk dozoru zalicza się stanowiska pracowników i innych osób kierujących 

czynnościami osób wykonujących prace w zakresie: 

• obsługi, 

• konserwacji, 

• remontów, 

• kontrolno-pomiarowym, 

• montażu 

• oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. 

Natomiast do stanowisk eksploatacji zalicza się stanowiska osób wykonujących prace  

w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowym i montażu. 

4.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych(Dz. U. z dnia 23 

kwietnia 2013 r.). 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem procedury i zasady dotyczące wykonywania czynności 

dotyczących eksploatacji urządzeń oraz instalacji energetycznych muszą zostać ustalone przez 

pracodawcę w instrukcji eksploatacji.  

Instrukcja eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych jest dokumentem określającym 

procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych przy eksploatacji urządzeń oraz 

instalacji energetycznych, opracowanym na podstawie odrębnych przepisów i dokumentacji 

producenta, a następnie zatwierdzona przez pracodawcę do stosowania w firmie. 



Instrukcja eksploatacji powinna określać przede wszystkim: 

• ogólną charakterystykę techniczną urządzenia, 

• czynności związane z uruchomieniem, obsługą i zatrzymaniem urządzenia  

w warunkach jego normalnej eksploatacji, 

• zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub wystąpienia zakłóceń pracy urządzenia, 

• wymagania w zakresie konserwacji i jego napraw, 

• wymagania dotyczące bezpieczeństwa obsługi, 

• zapisy związane z ruchem urządzeń, 

• zakresy i częstotliwość przeprowadzania oględzin, przeglądów, pomiarów oraz badań. 

Opracowywanie instrukcji bhp 

Niezależnie od instrukcji eksploatacji pracodawca ma obowiązek opracować instrukcję 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych 

(rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm. 

 

Pracodawca ma obowiązek udostępnić wszystkim pracownikom w firmie, do stałego 

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

• stosowanych w zakładzie procesów technologicznych, 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników, 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

• udzielania pierwszej pomocy. 

 5. Wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118] 

      Art. 62.1.Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez 

właściciela lub zarządcę kontroli: 

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: 

          a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 

          b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych  

i wentylacyjnych); 

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i 

przydatności  do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 

otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej  

i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń,  osprzętu, zabezpieczeń i środków 

ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji  i aparatów. 

 

Obowiązki osób odpowiadających za eksploatację urządzeń 



Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzeń energetycznych całość zagadnień powinna 

być odpowiednio uporządkowana.  

 

Niezbędne są:  

• odpowiednie akty prawne wydane przez pracodawcę,  

• organizacja i bezpośredni nadzór nad ich przestrzeganiem, 

• prowadzenie bezpośredniej eksploatacji urządzeń zgodnie z zasadami przyjętymi w zakładzie.  

 

Obowiązki te spoczywają odpowiednio na:  

• pracodawcy,  

• osobach dozoru, 

• pracownikach eksploatacji.  

 

Pracodawca wydaje i zatwierdza m.in.:  

• Szczegółową instrukcję organizacji bezpiecznej pracy (zwaną „instrukcją bhp"),  

• wykaz stanowisk osób dozoru i eksploatacji, zobowiązanych do uzyskania niezbędnych 

wymagań kwalifikacyjnych oraz szczegółowe instrukcje eksploatacji urządzeń,  

• wykaz odzieży ochronnej i roboczej przysługującej na danym stanowisku pracy wraz  

z okresem jej użytkowania,  

• wykaz stanowisk szczególnie uciążliwych, na których przysługują odpowiednie posiłki i napoje 

regeneracyjne. Pracodawca wydaje polecenia usunięcia uchybień w zakresie bhp, zapewnia 

wykonanie zarządzeń i zaleceń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy oraz 

organizuje odpowiednie szkolenia okresowe dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy.  

 

Obowiązki osób dozoru:  

• organizują stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz prowadzą bieżącą 

kontrolę ich stanu,  

• wydają i zatwierdzają instrukcje stanowiskowe,  

• zapewniają terminowe okresowe przeszkolenia pracowników oraz posiadanie przez nich 

ważnych zaświadczeń kwalifikacyjnych,  

• zapewniają pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz nadzorują, by środki 

te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem,  

• organizują, przygotowują i prowadzą pracę w sposób zabezpieczający przed wypadkami przy 

pracy, chorobami zawodowymi i schorzeniami związanymi z warunkami pracy,  

• zapewniają i egzekwują od podległego personelu bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń 

(stanowisk) pracy i wyposażenia technicznego,  

• zapewniają przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp. Należy również 

podkreślić, że kierownictwo zakładu oraz osoby dozoru uczestnicząc zazwyczaj w procesie 

decyzyjnym obejmującym wymianę istniejącego parku maszynowego (w tym np. urządzeń  

cieplno-mechanicznych) lub instalowanego w ramach rozbudowy zakładu musi brać pod uwagę 

wymagania zasadnicze (minimalne) określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 30 

października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.  

 

Obowiązki pracowników eksploatacji:  



• znać obowiązujące instrukcje eksploatacji urządzeń oraz instrukcje stanowiskowe w zakresie 

swojego stanowiska pracy,  

• znać ogólne przepisy i zasady bhp,  

• brać udział w okresowych szkoleniach i instruktażach,  

• wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz przestrzegać wydanych w tym zakresie zarządzeń i wskazówek przełożonych,  

• dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i sprzętu oraz porządek w miejscu pracy,  

• używać przydzielonej odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej zgodnie 

z przeznaczeniem,  

• poddawać się badaniom lekarskim wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz stosować się  

do zaleceń lekarskich,  

• niezwłocznie powiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku przy pracy 

lub występującym zagrożeniu życia lub zdrowia. Obowiązki osób eksploatacji (pracowników) 

dotyczą w odpowiednim zakresie, wynikającym z charakteru pracy, zarówno osób dozoru, jak 

i kierownictwa zakładu. 
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