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Poniżej przygotowana została notatka dotycząca normy czasu pracy sprzętu.  Bardzo proszę                                       

o zapoznanie się z jej treścią oraz wykonanie zadań związanych z tym tematem.  

Temat: Norma czasu pracy sprzętu. 

1. Norma czasu pracy sprzętu  jednostki: m-g/m; m-g/m2; m-g/m3 

2. Nakład pracy sprzętu- obliczamy mnożąc normę czasu pracy sprzętu przez ilość 

jednostek produkcji  jednostka m-g [maszynogodzina] 

3. Norma wydajności sprzętu to odwrotność normy czasu pracy sprzętu  jednostki                          

m/m-g;  m2 / m-g; m3/ m-g 

Przykład 1. 

Oblicz nakład czasu pracy koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,40 m3                                           

przy wykonywaniu wykopu w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 20 m x 30 m                            

x 1,5 m w gruncie kategorii III.   

Skorzystaj z KNR 2-01 tablica 0206 

 

Korzystam z kolumny 02, na podstawie której określam normę czasu pracy dla koparki 

Ncz = 
7,54 𝑚−𝑔

100 𝑚3
=0,0754 

𝑚−𝑔

𝑚3
  

Obliczam objętość wykopu 

20 m * 30 m * 1,5 m = 900 m3 

Obliczam nakład czasu pracy koparki 

0,0754 
𝑚−𝑔

𝑚3  * 900 m3  = 67,86 m-g 

 



Przykład 2 

Oblicz nakład czasu pracy koparki chwytakowej o pojemności łyżki 0,60 m3, która wykona 

10 wykopów jamistych o wymiarach 2,0 m x 2,0 m x 1,2 m każdy w gruncie kategorii II. 

Skorzystaj z  KNR 2-01 tablica 0210 

 

Korzystam z kolumny 03, na podstawie której określam normę czasu pracy dla koparki 

Ncz = 
4,90 𝑚−𝑔

100 𝑚3 =0,0490 
𝑚−𝑔

𝑚3   

Obliczam ilość roboty 

10*2 m * 2 m * 1,2 m = 48 m3 

Obliczam nakład czasu pracy koparki 

0,0490 
𝑚−𝑔

𝑚3  * 48 m3  = 2,352 m-g 

Przykład 3 

Oblicz normę wydajności z przykładu 1 i 2 

dla przykładu 1 

Nw=
1  

0,0754
m−g

m3  
=13,263 

m3

m−g
 

dla przykładu 2 

Nw=
1  

0,0490
m−g

m3  
=20,408 

m3

m−g
 

 



Zadanie do samodzielnego opracowania 

Korzystając z informacji zawartych w notatce rozwiąż poniższe zadania.  

Zad. 1. Ile m-g pracy wyciągu wymaga wykonanie 3 szt. monolitycznych podciągów żelbetowych 

o dł. 380 cm, przekroju 40cm x 60 cm każdy. Skorzystaj z  KNR 2-02 tablicy 0210 

 

Zad. 2. Oblicz nakład czasu pracy prościarki, nożyc oraz giętarki do prętów przy przygotowaniu 

870 kg stali A-III potrzebnej do zbrojenia ław fundamentowych. Skorzystaj z KNR 2-02 tablica 

0290 



 

Zad. 3. Oblicz normy wydajności pracy sprzętu dla danych z zad. 1 i 2.  

 

Wykonane zadanie w postaci pliku odt. , pdf, skanu lub zdjęcia pracy np. w zeszycie 

przedmiotowym proszę podesłać do mnie na adres mailowy: projektowanie@interia.eu do dnia 

03.04.2020. W razie jakichkolwiek pytań, problemów z wykonaniem zadania proszę o kontakt 

mailowy bądź za pomocą Messengera.   

Pozdrawiam  

Katarzyna Kobylińska- Wodo  
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