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Wpływ trybu realizacji okresowych przeglądów 

technicznych na prawidłową gospodarkę 

samojezdnych maszyn górniczych

Streszczenie: Artykuł został opracowany w oparciu o materiały udostępnione przez KGHM Polska 

Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” i wykorzystane przy pisaniu pracy dyplomowej przez stu-

denta Artura Kucharskiego na temat wybrany ze strony internetowej www.kghm.pl.

Obecnie w podziemiach kopalń pracują maszyny (samojezdne maszyny górnicze, dalej: SMG), w któ-

rych stosowane są najnowocześniejsze elementy mechaniczne, hydrauliczne, elektryczne a coraz 

częściej także elektroniczne. Bezpieczeństwo i komfort pracy operatora zapewniają wygodne, za-

zwyczaj zamknięte, klimatyzowane i wytrzymałe kabiny. Sterowanie maszyną odbywa się za pomo-

cą precyzyjnych manetek a widoczność zapewniają urządzenia wizyjne wysokiej jakości. Na prze-

strzeni lat zredukowano również ilość spalin i ciepła emitowanego przez maszyny, co pozwoliło na 

poprawę warunków wentylacyjnych.

Dążenie do poprawy jakości i niezawodności maszyn zarówno na etapie produkcji, jak i eksploatacji 

pozwala nie tylko na zmniejszenie awaryjności i związanych z nią skutków ekonomicznych, ale przy-

czynia się do zmniejszenia negatywnego działania na człowieka i środowisko.

Wykonywanie okresowych obsług technicznych, oprócz sprostaniu wymaganiom narzuconym przez 

przepisy oraz instrukcje użytkowania, pozwala na utrzymanie sprawności, a także zwiększenie nie-

zawodności maszyn, co skutkuje uniknięciem niespodziewanych awarii i związanych z nimi przesto-

jów. Poprzez porównanie harmonogramów i zakresów przeglądów dla maszyn wyprodukowanych 

przez polskich i zagranicznych producentów scharakteryzowano wymagania dotyczące wykonywa-

nia tych przeglądów, wyróżniając: 

¡ wymagania ze strony producentów maszyn wynikające z dokumentacji techniczno-ruchowej,

¡  wymagania wynikające ze strony przepisów obowiązujących w KGHM Polska Miedź SA Oddział 

Zakłady Górnicze „Lubin” [2].

Artykuł przedstawia zasady i sposoby wykonywania okresowych przeglądów technicznych oraz ich 

wpływ na utrzymanie sprawności i niezawodności SMG. Scharakteryzowano wpływ sposobu wyko-

nywania okresowych przeglądów technicznych na sprawność i dyspozycyjność maszyn. Wyróżnio-

no metodę prowadzenia obsług technicznych w „zależności od czasu użytkowania” jako najbardziej 

skuteczną i prowadzącą do efektywnej gospodarki samojezdnymi maszynami górniczymi.

Analizą porównawczą objęto okresowe przeglądy techniczne ładowarek kopalnianych producenta 

polskiego i zagranicznego.
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Przedstawiono propozycje działań, których podjęcie pozwoliłoby na usprawnienie i poprawę najczę-

ściej stosowanego obecnie „ujednoliconego” trybu realizacji okresowych przeglądów technicznych.

Słowa kluczowe: górnictwo, maszyny górnicze, przeglądy okresowe.

The influence of completion of periodic technical inspections on the proper use of self-driven 

mining machines

Summary: This article was prepared on the basis of the corporate materials provided by KGHM Pol-

ska Miedź S.A- Lubin Mining Division and which Artur Kucharski, a student, used to write his diploma 

paper on the topic selected from the list of diploma paper topics to be found on KGHM`s website 

www.kghm.pl. Currently in underground mines the machines are equipped with the most techni-

cally advanced mechanical, hydraulic, electrical and electronic elements. The safety of a machine 

operator, as well as his work comfort are ensured by comfortable, air-conditioned and durable dri-

ver’s cabins. The machine is operated by means of high-precision levers and the screens provide 

high-quality view. Additionally, in recent years there has been a substantial reduction of emission 

of fumes and heat from the machines, which resulted in better ventilation underground. Pursuing 

the improvement of quality and reliability of the machines, both during production and operation 

results in fewer breakdowns and lower costs, as well as in a lower negative impact on a machine 

operator and the working environment. 

Regular technical inspections do not only aim at following regulations and operation manuals 

but also assure the required durability and reliability of the machines, thus eliminating unexpected 

breakdowns and downtime. The comparison of the scheduled technical inspections and the scope 

of maintenance work for machines produced by Polish and foreign companies resulted in summary 

of the requirements for technical inspections, with an emphasis on the requirements set by machi-

ne manufacturers arising from technical and start-up documentation and the requirements arising 

from the regulations in force at  Polska Miedź S.A- Lubin Mining Division (2). 

The article presents the rules and manner of regular technical inspections and their influence on 

the maintenance and reliability of SMG. The author describe the influence of the manner of regular 

technical inspections on the maintenance and availability of the machines. A special emphasis was 

put on the method of conducting technical inspection called „depending on the working time of a 

machine” as the most effective one and resulting in an efficient management of self-driven mining 

machines. The paper also puts forward a proposal of undertakings, which could result in improve-

ment of the most often used „unified” method of conducting regular technical inspections.

Keywords: mining, machines, technical inspection, KGHM

  1. Wprowadzenie

Samojezdne maszyny górnicze przeznaczone są do pracy w trudnych i wymagających 

warunkach w przemyśle wydobywczym. W celu zapewnienia bezawaryjnej i korzystnej 

pod względem ekonomicznym eksploatacji maszyn ważne jest wykonywanie regularne-

go serwisowania. Stosując się do tego programu kontroli, można zdiagnozować zarówno 

poważne, jak i drobne uszkodzenia maszyny. Bezzwłoczna naprawa zapewnia poprawną 

eksploatację maszyny i pozwala na ograniczania propagacji uszkodzeń na inne współpra-

cujące podzespoły. Działania te pozwalają na obniżenie kosztów napraw i ograniczenie 

nagłych zakłóceń w procesie wydobycia kopalin.
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Okresowy przegląd techniczny (OPT), nazywany inaczej okresową obsługą technicz-

ną (OT), jest to zespół zabiegów technologicznych polegających na wykonaniu określo-

nych czynności obsługowych po upływie ustalonego z góry czasu pracy maszyny. Jego 

zakres oraz częstotliwość powinny być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową 

(DTR), instrukcją operatora maszyny oraz obowiązującymi w tym zakresie zarządze-

niami kierownika ruchu zakładu górniczego. Obsługa techniczna obejmująca zespół 

czynności przeprowadzanych zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi oraz w po-

wiązaniu z warunkami eksploatacji ma na celu właściwe przygotowanie maszyny do 

wypełniania narzuconych zadań produkcyjnych przy zachowaniu prawidłowego cyklu 

życia podzespołów.

  2.  Wymagania ze strony producentów maszyn dotyczące 
wykonywania OPT, określone w DTR

Każdy okresowy przegląd techniczny realizowany jest po przepracowaniu przez ma-

szynę określonej liczby godzin. Dla każdej z tych maszyn producent ściśle precyzuje in-

terwały czasowe wykonywania OPT. Dla niektórych typów maszyn zdefiniowane są też 

tolerancje, które dopuszczają niewielkie przekroczenia ustalonych liczb godzin [4]. 

Tab. 1. Zakresy czasów pracy wybranych typów ładowarek [1]

Ładowarki wyprodukowane przez KGHM ZANAM

Typ maszyny Rodzaj przeglądu
Liczba godzin 

pracy [h]

Tolerancja 

[h]

LKP903

LKP1601B

OT-0 50 + 5

OT-1 250 ± 25

OT-2 500 ± 25

OT-3 1000 ± 25

Ładowarki wyprodukowane przez Sandvik 

Typ maszyny Rodzaj przeglądu
Liczba godzin 

pracy [h]

Tolerancja  

[h]

LH209L

LH517

po 50 godzinach pracy 50 –

co 125 godzin 125 –

co 250 godzin 250 –

co 500 godzin 500 –

co 1000 godzin 1000 –

co 1500 godzin 1500 –

co 2000 godzin 2000 –

co 4000 godzin 4000 –
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Producenci nie określają szczegółowo liczby osób wykonujących OPT. Dla powyż-

szych maszyn „OT-0” i „po 50 godzinach pracy” są przeglądami wykonywanymi jedno-

razowo po przepracowaniu przez maszynę pierwszych 50 godzin, po których zgodnie 

z wyliczeniami producentów następuje tzw. „dotarcie” ważniejszych zespołów maszy-

ny (silnika spalinowego, układu napędowego itp.). 

Zalecane jest, aby w okresie gwarancyjnym maszyn OPT były wykonywane przez pra-

cowników serwisu producenta.

    3.   Wymagania dotyczące wykonywania OPT ze strony 
przepisów obowiązujących w kopalni

Przy sposobie realizacji OPT w świetle przepisów obowiązujących w Oddziale Zakłady 

Górnicze „Lubin” wykładnią jest załącznik do Polecenia Służbowego z dn. 30 grudnia 2013 

roku [3]. Zasady wykonywania przeglądów są następujące:

¡  OT-1 (po 250 godzinach pracy maszyny) – wykonuje dwóch mechaników i elektryk  

w czasie nie krótszym niż 6 godzin (jedna zmiana),

¡  OT-2 (po 500 godzinach pracy maszyny) – wykonuje dwóch mechaników i elektryk  

w czasie nie krótszym niż 12 godzin (dwie zmiany),

¡  OT-3 (po 1000 godzinach pracy maszyny) – wykonuje dwóch mechaników i elektryk  

w czasie nie krótszym niż 24 godziny.

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych czynności, jak wymiana więk-

szych podzespołów czy usuniecie bardziej skomplikowanych niedomagań, liczba osób 

wykonujących OPT jest odpowiednio zwiększana. Ma to na celu uniknięcie niepotrzeb-

nego wydłużenia czasu postoju maszyny.

Do ustalenia liczby godzin służy licznik godzin pracy maszyny, zliczający czas po uru-

chomieniu silnika spalinowego. Dla niektórych pojazdów transportowych są to liczniki ki-

lometrów i wtedy OPT jest wykonywany po przejechaniu ich określonej liczby. Natomiast 

maszyny wiercące i kotwiące mają zabudowany dodatkowo licznik godzin pracy układu 

wiertniczego, który wymaga osobnej obsługi wykonywanej w ramach OPT.

Szczegółowy zakres czynności obejmujących poszczególne OPT ujęty jest w harmo-

nogramach opisanych w rozdziale 5 niniejszego opracowania.

Czynności wynikające z DTR, które są przewidziane po 1500, 2000, 4000 godzin pracy 

maszyny, zgodnie z założeniami przepisów w Oddziale Zakłady Górnicze „Lubin”, wykony-

wane są już po 250 godzinach, inne później (po 500 lub 1000 godzinach). Pozwoliło to na 

ujednolicenie sposobu realizacji OPT dla wszystkich producentów. Przykładowo w przy-

padku maszyny LH517L po przepracowaniu 4000 godzin producent zaleca wymianę po-

łączeń gumowych układu ssącego. Jednak taka konieczność może zajść już po 250 godzi-

nach i dlatego przy OT-1 jest nakazane sprawdzenie czystości, szczelności i mocowania 

elementów układu ssącego. Dzięki takiemu sposobowi realizacji OPT, wykraczającemu 
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poza wymagania producentów, wszelkie uszkodzenia wykrywa się zdecydowanie wcze-

śniej – zanim spowodują poważne i nieprzewidziane awarie. 

W Oddziale Zakłady Górnicze „Lubin” wprowadzono ujednolicone schematy wykony-

wania OPT, stanowiące tzw. harmonogramy (karty) przeglądów okresowych. Oprócz miej-

sca zawierającego nazwę przeglądu umieszczone są w nich rodzaje zabiegów (czynności), 

powtarzających się w przypadku maszyny danego rodzaju i obejmujących przegląd, któ-

rego wykonanie zostaje potwierdzone podpisem pracownika. Ponieważ harmonogramy 

nie zawierają wszystkich operacji określonych w DTR, znajdują się tam rubryki pozwala-

jące na dopisanie „innych” wykonanych działań, a także uwag, które mogłyby się poja-

wić w trakcie przeglądu. W niektórych rubrykach stosownie do wymagań należy wpisać 

wartości uzyskane w drodze pomiarów kontrolnych, np. zawartość CO w gazach spalino-

wych, ciśnienie w akumulatorach azotowych itp.

Zakres czynności dla przeglądu OT-1 jest realizowany przy OT-2 i OT-3, ale zostaje 

wzbogacony o odpowiednie działania dla kolejnych OPT. Po wykonaniu przeglądu OT-3 

cykl obsług technicznych zaczyna się od początku. 

Rys. 1. Diagram obrazujący cykl czasookresów wykonywania OPT

  4. Analiza porównawcza OT przykładowych maszyn

Porównanie zakresów czynności zawartych w programach OPT dla ładowarek firmy 

Sandvik i KGHM ZANAM wykazało na duże podobieństwa w zakresie wykonywanych prac 

[1]. Różnice dla obydwu analizowanych przypadków są niewielkie i wynikają jedynie 

z rozwiązań konstrukcyjnych (występowanie względnie brak niektórych podzespołów  

w maszynie, zastosowanie innego rozwiązania technicznego układu). Zatem można przy-

puszczać, że do zbudowania obydwu typów maszyn użyto podobnych, a w niektórych 

układach takich samych, elementów.
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  5. Tryby wykonywania OPT

Od doboru właściwej metody wykonania OPT zależy nie tylko sprawność i dyspozycyj-

ność maszyn, ale również koszt ich utrzymania.

Najgorszą metodą jest tzw. obsługa maszyny zależna od awarii. Maszyna jest zatrzymy-

wana dopiero przy uszkodzeniu, awaria występuje wtedy nagle, zatem eksploatacja jest pro-

wadzona dopóty, dopóki nie nastąpi defekt. Zaletą tego sposobu obsługi są niskie koszty za-

kupu sprzętu diagnostycznego i szkolenia pracowników, jednak poważne wady stanowią: 

¡  duże prawdopodobieństwo skomplikowanych awarii, 

¡  niebezpieczeństwo dla pracującego operatora, 

¡  uniemożliwienie planowania produkcji, 

¡  wysokie koszty przestoju (straty produkcyjne, niska dyspozycyjność),

¡  konieczność utrzymywania dużego zapasu części zamiennych. 

Wiele zakładów zrezygnowało z tej metody na przełomie lat 70. i 80. XX wieku.

Rys. 2. Wykres obrazujący sposób obsługi SMG „do awarii”

Innym sposobem prowadzenia OPT jest obsługa w zależności od stanu, bazująca na 

aktualnym stanie maszyny. Wymaga ona skomplikowanej i ciągłej diagnostyki. Podsta-

wową wadą jest zakup i montaż koniecznych urządzeń pomiarowych na maszynie oraz 

budowa odpowiednich stanowisk pomiarowo-diagnostycznych. Jest ona stosowana 

w zasadzie tylko dla maszyn stacjonarnych (np.: obrabiarki, linie technologiczne), rzadko 

w przypadku maszyn przemieszczających się. Ze względu na konieczność częstych po-

miarów kontrolnych metoda ta jest wykorzystywana tylko w przypadkach krótkich cza-

sów pracy tych maszyn. Wiąże się to z ich niską dyspozycyjnością.

Rys. 3. Wykres obrazujący sposób obsługi SMG „od stanu”
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Bardziej efektywna metoda obsług technicznych to obsługa w zależności od czasu  

– system obowiązujący w Oddziale Zakłady Górnicze „Lubin”. Prowadzona jest z góry okre-

ślona i zaplanowana gospodarka remontowo-przeglądowa, niezależna od stanu technicz-

nego maszyny. OPT są prowadzone w określonych interwałach czasu. Taki sposób pozwala 

na zaplanowanie produkcji oraz obniżenie kosztów zapasu części zamiennych, gdyż ich ilość  

i asortyment są z góry ustalone i zapisane w harmonogramie przeglądów. 

Rys. 3. Wykres obrazujący sposób obsługi SMG „od stanu”

Rys. 4. Wykres obrazujący sposób obsługi SMG „od czasu”

Porównując wszystkie trzy metody, na podstawie wykresów można wnioskować,  

że obsługa „w zależności od czasu” jest najkorzystniejsza przede wszystkim ze względu 

na bardzo krótkie okresy wyłączające maszynę z produkcji. Niestety często dochodzi do 

niespodziewanych awarii, co oprócz wzrostu kosztów powoduje także straty produkcyj-

ne. Wielokrotnie przy usuwaniu niedomagań dochodzi do zniszczenia niedawno zamon-

towanych, nowych elementów (np. konieczność demontażu w celu usunięcia uszkodzeń). 

Skutecznym sposobem poprawienia powyższego typu OT jest ciągły nadzór i regularne 

serwisowanie maszyny.

Rys. 5. Wykres obrazujący sposób obsługi SMG „od czasu” z nadzorem i serwisem

O.

P.

T.

O.

P.

T.
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Zgodnie z RRMG, operatorzy wykonują obsługi codzienne (zmianowe) maszyn, przed 

rozpoczęciem i po zakończeniu ich pracy oraz potwierdzają stosownym wpisem w „Książ-

ce pracy maszyny”. Ponadto osoby z dozoru są zobowiązane do przeprowadzania syste-

matycznych kontroli stanu maszyn.

Skuteczność funkcjonowania gospodarki remontowo-przeglądowej zależy przede 

wszystkim od rzetelności i dokładności wykonywania wszelkich kontroli, a także 

okresowych przeglądów technicznych. Aby jednak mogła w porę nastąpić realizacja 

OPT, KD itd., określone osoby muszą je odpowiednio wcześniej zaplanować, zlecić, jak 

również zorganizować niezbędne działania mające na celu zaopatrzenie w materiały 

eksploatacyjne, części zamienne, podzespoły oraz narzędzia i sprzęt. Łatwo wniosko-

wać z powyższego, że do wykonywania jakiejkolwiek obsługi maszyny konieczne jest 

zaangażowanie ogromnego potencjału ludzkiego, co może przekładać się odpowied-

nio na:

¡ sprawność maszyn – zależną od jakości wykonanych przez ludzi działań,

¡  dyspozycyjność maszyn – zależną od czasu wykonanych przez ludzi działań, brak 

zbędnych opóźnień, zwiększoną dyspozycyjność.

  6. Wpływ sposobu eksploatacji maszyn na wykonywania OPT 

Podczas użytkowania samojezdnej maszyny górniczej zawsze mogą wystąpić jej 

uszkodzenia. Podstawowymi elementami mogącymi spowodować ich pojawienie się są:

¡ Nieprawidłowa technika operowania maszyną.

W celu uniknięcia tego przypadku rolą dozoru jest odpowiedni dobór ludzi obsługują-

cych maszyny. Nie każda osoba posiada odpowiednie predyspozycje do pracy na stanowisku 

operatora. Ważna jest także profilaktyka polegająca na organizowaniu systematycznych 

szkoleń pozwalających na podnoszenie umiejętności praktycznych oraz szeroko pojęta 

edukacja umożliwiająca zrozumienie, że maszyna jest narzędziem o bardzo dużej wartości  

i operatorowi powierzono bardzo odpowiedzialną funkcję.

¡ Zbyt uciążliwe warunki pracy.

W tym zakresie osoby z dozoru i pracownicy muszą pamiętać, że maszyna nie jest 

urządzeniem niezniszczalnym. Wykonanie przez nią określonej pracy może być niekiedy 

bardzo trudne lub nawet niemożliwe. Skierowanie jej do takich działań na pewno będzie 

skutkowało pojawieniem się kosztownych i trudnych do usunięcia uszkodzeń, które spo-

wodują bardzo długie przestoje. Może się zdarzać, że zamiast odbycia planowanego okre-

sowego przeglądu technicznego maszyny będzie musiała ona zostać oddana wcześniej 

do poważnego remontu. Na rysunku 6 wyraźnie widać zsumowanie się czasów remontu 

i OPT, stanowiących wydłużony przestój.
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Rys. 6. Przypadek awarii skutkującej zsumowaniem się czasów remontu i OPT

  7.  Wnioski końcowe precyzujące zmiany w metodzie 
wykonywania OPT, mogące poprawić niezawodność maszyn

Na przestrzeni lat sposób wykonywania okresowych przeglądów technicznych ewo-

luował. Konieczne były modyfikacje pozwalające na obniżenie kosztów eksploatacji  

i zmniejszenie zużycia podzespołów maszyn. Stosowana dziś metoda realizacji OPT jest 

dostatecznie efektywna, jednak ze względu na stale rosnące skomplikowanie w zakresie 

budowy maszyn i zaostrzone wymagania zakresu obsług powinna ona być stale dosko-

nalona. Spośród głównych elementów, które pozwalają podnieść jakość obsług technicz-

nych samojezdnych maszyn górniczych, należy wyróżnić:

¡  regularne podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w proces realizacji 

OPT – szkolenia, kursy, pozyskiwanie szczegółowych dokumentacji serwisowych 

od producentów maszyn, umożliwiających uzyskanie wiedzy dotyczącej prawidło-

wej obsługi i eksploatacji, znacznie wykraczającej poza informacje zawarte w DTR, 

a konieczne do prowadzenia skutecznej diagnostyki i remontów, zwłaszcza po 

okresie gwarancyjnym;

¡  ciągłe rozwijanie zaplecza narzędziowo-sprzętowego, szczególnie doposażanie 

oddziałów w nowoczesne urządzenia diagnostyczne, pomiarowe itp., umożliwiają-

ce szybkie i skuteczne wykrywanie uszkodzeń oraz pozwalające na łatwą obsługę 

techniczną maszyn;

¡  budowa nowoczesnych stanowisk obsługowych, które oprócz bezpiecznej i pro-

fesjonalnej obsługi zapewniałyby skuteczniejsze metody oczyszczania maszyn, 

a także umożliwiały wykonywanie OPT w warunkach większej czystości.

Maszyny są wytwarzane po to, aby służyły ludziom i umożliwiały realizację zadań 

produkcyjnych. Troska o dobry stan techniczny SMG z pewnością zapewni możliwość 

bezpiecznej i komfortowej pracy, jak również utrzymanie wydobycia na założonym po-

ziomie.

Należy zwrócić uwagę, że wyróżniona metoda prowadzenia obsług technicznych sto-

sowana w KGHM Polska Miedź SA w „zależności od czasu użytkowania” jest najbardziej 

skuteczna i prowadzi do efektywnej gospodarki samojezdnymi maszynami górniczymi.
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