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4. Instrukcje eksploatacji urzą-
dzeń cieplno-mechanicznych

Jednym z podstawowych elementów bezpiecznej eksploatacji urządzeń jest instrukcja 
eksploatacji. 
Instrukcja eksploatacji, opracowana przez pracodawcę, zawiera w szczególności:
•	 charakterystykę urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;
•	 opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabez-

pieczeń i sterowań;
•	 zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami, zgodnymi z obowiązującym 

nazewnictwem w języku polskim;
•	 opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzyma-

niem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;
•	 zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia energetycz-

nego lub grup urządzeń energetycznych;
•	 wymagania w zakresie eksploatacji urządzenia energetycznego oraz terminy prze-

prowadzania przeglądów, prób i pomiarów;
•	 wymagania w zakresie bhp oraz przepisów ppoż. dla danego urządzenia energe-

tycznego lub grupy urządzeń energetycznych;
•	 identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalne-

go związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego oraz zasady postę-
powania pozwalające na eliminację podanych zagrożeń;

•	 organizację prowadzenia prac eksploatacyjnych;
•	 wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnie-

nia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków 
ochrony, stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego;

•	 wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządze-
nia lub grupy urządzeń energetycznych, określone w odrębnych przepisach. 

Instrukcja eksploatacji uwzględnia uwarunkowania techniczno-organizacyjne, jakie 
istnieją w danym zakładzie pracy przy eksploatacji określonego urządzenia lub zespo-
łu urządzeń.
•	 Nazewnictwo używane w instrukcji powinno być zgodne z normami. 
•	 Zdania powinny być redagowane krótko, zrozumiale i jednoznacznie, aby ułatwić 

przyswajanie treści i uniknąć różnej interpretacji sformułowań użytych w instrukcji. 
•	 Każdy rysunek powinien posiadać legendę objaśniającą znaczenie symboli i nume-

racji elementów stosowanych na schemacie, ewentualnie inne objaśnienia.
•	 W instrukcjach powinien być podział porządkowy na poszczególne rozdziały oraz 

podrozdziały, a stosowana numeracja liczbami arabskimi. 
•	 Jednostki miary użyte w instrukcji powinny odpowiadać układowi międzyna-

rodowemu SI na pierwszym miejscu, a jednostki miary układu technicznego na 
drugim miejscu. Użyte jednostki miary należy wyraźnie opisać, np. temperatura                   
373 [K]/100 [°C].

•	 Instrukcja powinna zawierać nazwisko i imię osoby (lub zespołu) sporządzającej 
instrukcję, jej podpis, pieczęć oraz datę zatwierdzenia do użytku służbowego, zgod-
nie z uprawnieniami opisanymi wyżej.
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Instrukcja eksploatacji powinna w swej treści zawierać tytuł i spis treści, a także: 
a) przeznaczenie instrukcji;
b) granice eksploatacji objęte instrukcją;
c) dokumenty związane;
d) dane techniczne urządzenia;
e) opis budowy urządzenia oraz zabezpieczenia i blokady technologiczne;
f) eksploatacja urządzenia.

Ad. a) 
Rozdział powinien zawierać informację, dla jakiego personelu – wg stanowisk – in-
strukcja jest przeznaczona.

Ad. b)
W tym rozdziale instrukcji należy podać, jakie są granice eksploatacji urządzenia lub 
zespołu urządzeń opisanych w instrukcji, np.: po stronie elektrycznej wyłącznik w sza-
fie, polu, rozdzielni (z podaniem numerów umożliwiających identyfikację), po stronie 
mechanicznej zasuwa, zawór, przesyp, taśma itp. Należy użyć w tekście numeracji lub 
nazw z odwołaniem do rysunku lub schematu.

Ad. c)
Należy wymienić instrukcje eksploatacji urządzeń, które bezpośrednio współpracują 
z danym urządzeniem (np. kocioł parowy może bezpośrednio współpracować z turbi-
ną, ze stacją wymienników ciepła), jak również związane z nim w sposób pośredni (np. 
regulamin ochrony ppoż. zakładu, instrukcja organizacji bezpiecznej pracy).

Ad. d)
Należy podać dane charakterystyczne dla danego urządzenia, parametry pracy, np.:
•	 typ urządzenia, model, producent,
•	 moc,
•	 wydajność,
•	 pojemność,
•	 powierzchnie wymiany,
•	 ciśnienie,
•	 temperatura lub temperatury charakterystyczne,
•	 natężenie przepływu.
Dane techniczne mogą być uzupełnione o charakterystyczne parametry urządzenia 
podane w DTR. Zakres danych jest bardzo zróżnicowany, w zależności od wielkości 
(mocy) i rodzaju urządzenia lub zespołu urządzeń objętych instrukcją.

Ad. e)
Należy podać w formie skrótowej opis budowy urządzenia, obieg mediów itp. z przywo-
łaniem rysunków, przekrojów i schematów. Należy również podać automatykę podstawo-
wych procesów oraz zabezpieczenia technologiczne, jakie zastosowano w danym obiekcie.
Jeżeli obiekt objęty instrukcją składa się z kilku urządzeń, to oddzielnie w podrozdzia-
łach należy opisać ich budowę, wraz ze zwróceniem uwagi na elementy, które obsługa 
urządzenia będzie bezpośrednio eksploatować. 
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W oddzielnym podrozdziale należy podać i omówić zabezpieczenia i blokady, jakie są 
zastosowane na danym obiekcie oraz ich powiązania.

Ad. f)
Obejmuje w formie podrozdziałów kolejno następujące podstawowe czynności:
•	 Przygotowanie urządzenia do uruchomienia.

Należy podać czynności, jakie powinna wykonać obsługa celem przygotowania 
urządzenia do uruchomienia. Zakres tych czynności to: oględziny urządzenia, 
stanu powierzchni, stanu urządzeń pomocniczych, dostępności do określonych 
urządzeń i  jego elementów, stanu szczelności, porządku, kompletności instalacji, 
położenia elementów sterujących (klap, zaworów, zasuw) oraz innych czynności 
charakterystycznych dla danego urządzenia.

•	 Zakaz uruchamiania urządzenia.
Należy opisać sytuacje, w których obowiązuje zakaz uruchamiania urządzenia. 
Obejmuje on zestawienie stanów technicznych urządzenia (usterek), które mogą 
w  wypadku prowadzenia eksploatacji spowodować powiększenie zakresu uszko-
dzeń lub stanowią zagrożenie dla obsługi i otoczenia.

•	 Uruchamianie urządzenia.
Należy opisać czynności, jakie powinna wykonać obsługa dla uruchomienia urzą-
dzenia podczas jego rozruchu oraz odstawienia urządzenia (wyłączenia). Należy 
również podać charakterystyczne parametry pracy, np. temperaturę, ciśnienie, na-
tężenie przepływu, natężenie prądu, zawartość CO2 lub O2 (w spalinach), parame-
try chemiczne lub inne charakterystyczne dla danego urządzenia. Jest to tzw. karta 
reżimowa urządzenia.
Instrukcja powinna określać również:
– zakresy i terminy wykonywania zapisów ruchowych: wskazań aparatury kontrolno-

-pomiarowej (wzór raportu ruchowego – o ile taki dokument będzie sporządzany),
–  dokonywanie zapisów ruchowych, załączeń, przełączeń, wyłączeń urządzeń 

w dziennikach operacyjnych obsługi.
Wykonywane czynności ruchowe opisane w instrukcji, załączenia, przełączenia powin-
ny mieć odniesienie do zawartych schematów, przekrojów i opisanych w nich elementów.
Podane parametry pracy urządzeń, które są mierzone, powinny mieć podane wiel-
kości dopuszczalne (maksymalne lub minimalne), przekroczenie których spowo-
duje uszkodzenie urządzenia. Należy podać, czy przekroczenie danego parametru 
jest sygnalizowane obsłudze w formie informacji (wizualnej, akustycznej) bądź 
powoduje wyłączenie urządzenia (zabezpieczenie).

•	 Prowadzenie ruchu urządzenia.
Obsługa urządzenia w czasie ruchu obejmuje czynności, jakie powinni wykonywać 
pracownicy, tj.:
– kontrolę parametrów pracy i ich zgodność z kartą reżimową urządzenia,
– kontrolę pracy automatyki,
– kontrolę stanu technicznego urządzeń, poziomów oleju w olejowskazach, prze-

pływu wody chłodzącej chłodzonych elementów urządzenia, stanu zaworów bez-
pieczeństwa, drgań obrotowych elementów urządzenia (pomp, silników), położe-
nia klap, zaworów, zasuw, szczelności rurociągów itp.

Czynności tych należy dokonywać również podczas rozruchu urządzeń.
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Wspomniana karta reżimowa urządzenia obejmuje zestawienie charakterystycz-
nych dla danego urządzenia parametrów, które obsługa eksploatacyjna powinna 
dokonywać w czasie rozruchu urządzenia i jego eksploatacji.

•	 Odstawianie urządzeń z ruchu.

Odstawianie urządzeń z ruchu obejmuje podstawowo dwie sytuacje: odstawienie 
planowe, które obejmuje odstawienie do rezerwy (gorącej lub zimnej) oraz odsta-
wienie do remontu (bieżącego, średniego, kapitalnego), a także odstawienie niepla-
nowane – najczęściej awaryjne.
Odstawienie planowe polega na stopniowym obniżaniu obciążenia aż do wyłącze-
nia urządzenia z ruchu oraz na wykonaniu czynności na instalacji urządzenia w za-
leżności od celu odstawienia.
W przypadku odstawienia urządzenia do remontu obsługa musi wykonać dodatkowe 
czynności dla umożliwienia brygadom remontowym wykonania planowanych czyn-
ności remontowych, np. wystudzenie, pozbawienie ciśnienia, zamknięcie określo-
nych zawieradeł (zasuw, zaworów), pozbawienie napięcia, czyszczenie urządzenia itp.
Awaryjne odstawienie urządzenia następuje w sytuacji, gdy stan techniczny urzą-
dzenia uniemożliwia jego dalszą eksploatację (ruch), bowiem:
– stanowi zagrożenie dla obsługi i otoczenia,
– dalsze prowadzenie ruchu jest niemożliwe,
– prowadzenie ruchu zwiększy niezbędny zakres naprawy lub remontu,
– prowadzenie ruchu spowoduje niedotrzymanie wymaganych norm ochrony śro-

dowiska i wpłynie bezpośrednio na jego pogorszenie.
Instrukcja powinna podawać przypadki, w których należy wyłączyć urządzenie 
z ruchu.

•	 Typowe zakłócenia, przyczyny i sposoby ich usunięcia.
Podstawowym warunkiem prawidłowej eksploatacji jest znajomość budowy i dzia-
łania danego urządzenia oraz wpływu zakłóceń na pracę samego urządzenia lub 
urządzeń współpracujących.
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Typowe zakłócenia, objawy, ich potencjalne przyczyny i stosowane środki zaradcze 
(z odstawieniem urządzenia z ruchu włącznie) powinny być podane w formie tabeli.

Lp. Typowe zakłócenia Objawy Przyczyny Środki 
zaradcze

1 2 3 4 5

•	 Przekazywanie urządzenia do remontu i przeglądu.
Należy opisać czynności, jakie ma wykonać obsługa danego urządzenia, aby przy-
gotować i przekazać urządzenie do remontu lub przeglądu celem bezpiecznego 
przeprowadzenia planowanych prac.

•	 Oględziny, przeglądy, próby eksploatacyjne, pomiary i badania.
Obejmują czynności dokonywane przez obsługę ruchową w zakresie:
– przeglądów urządzeń przez obsługę,
– prób zabezpieczeń technologicznych,
– pomiarów (jeżeli jest to wymagane) technologicznych, sprawnościowych, regu-

lacyjnych.
Wskazane jest, by czynności te dla przejrzystości były zestawione w tabeli wg przed-
stawionego wzoru:

Lp. Nazwa elementu lub 
instalacji

Rodzaj 
czynności

Częstotliwość 
wykonania lub 

czas

Osoba 
wykonująca

1 2 3 4 5

Dla każdego z tych przypadków należy podać zakres i kolejność czynności, które 
powinna wykonać obsługa ruchowa oraz kryteria oceny wykonanej próby – infor-
macje te dotyczą rodzaju czynności.
Dla pomiarów specjalistycznych wykonywanych zazwyczaj przez specjalne grupy 
pomiarowe (badawcze) firmy zewnętrznej, sposób przygotowania urządzenia do po-
miarów, prowadzenie ruchu urządzenia, czas trwania powinny być szczegółowo spi-
sane w protokole (programie prób i pomiarów) podpisanym przez obydwie strony.
Tryb ich przeprowadzenia nie może naruszać zasad eksploatacji danego urządze-
nia, jak również stwarzać zagrożenia dla obsługi i otoczenia.
Jeżeli takie sytuacje miałyby wystąpić, to w programie powinien być określony tryb 
postępowania i przedsięwzięte środki ostrożności dla zminimalizowania potencjal-
nych skutków zagrożeń.

•	 Wykonywanie prac konserwacyjnych w czasie postoju urządzenia.
W rozdziale tym należy wymienić prace konserwacyjne, które są wykonywane 
w czasie postoju urządzenia przez obsługę ruchową.
Do wspomnianych czynności należy:
– czyszczenie zewnętrzne urządzenia,
– usuwanie drobnych usterek,
– utrzymanie porządku wokół urządzenia,
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– zwracanie uwagi na kompletność aparatury kontrolno-pomiarowej i wyposaże-
nia urządzenia,

– kontrola utrzymania urządzenia w odpowiednim stanie technicznym i wykony-
wanie odpowiednich zabiegów konserwacyjnych, np. konserwacja kotła na „mo-
kro” i na „sucho”.

•	 Wymagania w zakresie bhp oraz ochrony ppoż.
Należy podać, jakie są wymagania w zakresie uprawnień do obsługi danego urzą-
dzenia (uprawnienia kwalifikacyjne), wyposażenia obsługi w odzież ochronną           
i roboczą oraz wymienić stosowany sprzęt w zakresie ochrony ppoż. 
Instrukcja powinna zawierać zestawienie stosowanych środków gaśniczych wraz 
z miejscami ich przechowywania, opisanymi w sposób niebudzący wątpliwości.
Instrukcja powinna zawierać również numery telefonów straży pożarnej i pogoto-
wia ratunkowego oraz informację o środkach łączności wewnątrz zakładu.

Pytania: (odpowiedzi na str. 68)
P.4.1. Na podstawie jakiego dokumentu prowadzi się eksploatację (ruch) określonego 
urządzenia lub zespołu urządzeń i co ten dokument powinien zawierać w swej treści?
P.4.2. W jakich przypadkach urządzenie energetyczne będące w ruchu należy odstawić awaryjnie?


