
 



 

 
 
 



 

 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



Obsługą techniczną nazywamy zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi i właściwe dla danych 
warunków użytkowania przygotowanie pojazdu do pracy ,zmierzające do zmniejszenia intensywności 
zużywania się jego części. 
Eksploatacją, inaczej użytkowaniem pojazdów samochodowych nazywamy zespół czynności 
umożliwiających wykonywanie zadań transportowych lub innych zadań specjalnych. 
Czynności związane z eksploatacją samochodów możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy 
- czynności techniczne (prowadzenie pojazdu oraz wszystkie czynności mające na celu utrzymanie 
taboru samochodowego w dobrym stanie technicznym) 
- administracyjne (zarządzani, organizację pracy, prowadzenie ewidencji, sprawozdawczości, 
czynności finansowe)  
Zmiany zachodzące w elementach mechanizmów, spowodowane siłami tarcia oraz zjawiskami 
fizykochemicznymi, występującymi w czasie pracy pojazdu samochodowego, określa się nazwą 
zużycie. Wskutek zużycia następuje ciągła zmiana wymiarów, ubytek materiału albo deformacja pla-
styczna niektórych pracujących części w pojeździe samochodowym. Do kryteriów, według których 
określa się zużycie większości części pojazdu samochodowego, zaliczyć należy:stopień zużycia w 
funkcji czasu pracy pojazdu lub w funkcji przebytych kilometrów przez pojazd; na podstawie tego 
kryterium rozróżniamy zużycie normalne i zużycie przyspieszone.wielkość zużycia, czyli zużycie w 
granicach dopuszczalnych i zużycie nadmierne.Zużycie nadmierne, w stopniu wykluczającym dalszą 
pracę mechanizmu, nazywa się uszkodzeniem. Uszkodzenia w stopniu uniemożliwiającym naprawę 
elementu określa się nazwą zniszczenie.Zużycie normalne jest to zmiana stanu technicznego pojazdu 
wskutek eksploatacji w przeciętnych warunkach w określonym czasie, mimo że nie było błędów 
konstrukcyjnych i technologicznych w czasie produkcji pojazdu samochodowego, oraz gdy 
przestrzegane były instrukcje i zalecenia dotyczące użytkowania, obsługi technicznej i napraw 
bieżących. Zużycie przyspieszone będzie to takie zużycie, jakie nastąpi w krótszym okresie (po 
mniejszym przebiegu kilometrów), aniżeli przewidywał to konstruktor i producent pojazdu. Przyczyną 
zużycia przyspieszonego mogą być błędy konstrukcyjne lub błędy w wykonaniu pojazdu, a także 
niewłaściwe użytkowanie, zła obsługa techniczna, nieprzestrzeganie warunków naprawy. Zużycie 
przyspieszone może być spowodowanetakże stosowaniem niewłaściwych materiałów 
eksploatacyjnych, jak np. nieodpowiednie paliwo, oleje, smary. 
 

 
Początkowy okres eksploatacji (okres I) to docieranie się części współpracujących, polegające na 
wygładzaniu się powierzchni roboczych, zarówno elementów ruchomych (np. sworzni), jak i 
nieruchomych (np. tulei). Przyrost zużycia w tym okresie jest stosunkowo duży, a sam przebieg 
docierania zależy od dokładności obróbki elementów i od warunków współpracy części, np. kierunku 
ruchu lub rodzaju obciążenia. W tym okresie zmniejszają się małe nierówności, a tym samym 
zwiększa się powierzchnia styku obu części. Poprawiają się równocześnie warunki smarowania, 
ponieważ dotarte powierzchnie łatwiej utrzymują jednakową grubość warstwy oleju lub smaru (tzw. 
film olejowy).W toku właściwej eksploatacji (okres II) zużycie postępuje już wolniej, dzięki większej 
powierzchni nośnej i lepszemu smarowaniu. Jest to okres normalnej eksploatacji pojazdu 
samochodowego i dopuszczalnego obciążenia mechanizmów. Okres ten trwa do chwili osiągnięcia 
dopuszczalnej maksymalnej wielkości zużycia Po osiągnięciu maksymalnego, dopuszczalnego zużycia 



następuje szybkie progresywne zużywanie się (okres III), prowadzące do uszkodzenia lub zniszczenia 
danej części i części z nią współpracującej. Występujący w tym okresie wzrost zużycia wynika z 
nadmiernego powiększania się luzów i występowania z tego powodu dodatkowych obciążeń. W tym 
okresie nie powinno się już eksploatować pojazdu, ponieważ prowadzi to na ogół do uszkodzenia, a 
nawet zniszczenia mechanizmu. Zużyty, ponad maksymalne granice, mechanizm pojazdu 
samochodowego należy poddać naprawie, choćby nawet pojazd był sprawny. 
 
 
 Materiałami ściernymi, które przedostają się do mechanizmów pojazdu samochodowego, są np. kurz 
i piasek z powietrza, opiłki powstałe w toku obróbki, zanieczyszczenia oleju itp.Zużycie przyspieszone 
utlenianiem następuje wówczas, gdy tarciu towarzyszy przenikanie tlenu w głąb materiału. Stale 
miękkie wykazują skłonność do utleniania, stale twarde są odporne na utlenianie. Szybko zużywają 
się powierzchnie pracujące w wysokich temperaturach. Zużycie, uszkodzenie lub zniszczenie 
występuje także w tych elementach pojazdu samochodowego, w których nie zachodzą siły tarcia, lecz 
niszcząco działa erozja, korozja. Zużycie erozyjne wywołane jest przepływem cząsteczek cieczy, które 
powolnie wypłukują materiał. Przykładem tego zjawiska może być zużycie się dysz gaźnika. W wielu 
elementach pojazdu samochodowego występuje zużycie korozyjne. Korozją nazywamy niszczenie 
materiału w warunkach otaczającego środowiska, w wyniku procesów elektrochemicznych lub 
fizykochemicznych. Większość zespołów i części pojazdu samochodowego jest narażona na ró-
wnoczesne działanie zużycia mechanicznego, utleniania i korozji.  
 


