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1. Imię i nazwisko: 

Zenon Grześ 

 

2. Posiadane stopnie naukowe: 

          1986 r.     magister inżynier 

               Akademia Rolnicza w Poznaniu 

               Wydział Rolniczy 

               Oddział Mechanizacji Rolnictwa 

          Tytuł pracy magisterskiej: „Badania demontażu silnika  

ciągnikowego”.   

          Promotor: prof. dr hab. Czesław Rzeźnik 

                   1997 r.      doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii 

                                    Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 

                           Wydział Rolniczy 

                           Kierunek: Rolnictwo 

                               Tytuł rozprawy doktorskiej: „Optymalizacja typoszeregu ciągników 

rolniczych dla warunków wybranej gminy”. 

                               Promotor: prof. dr hab. Adam Krysztofiak                               

Recenzenci: prof. dr hab. Alojzy Skrobacki 

                                                    prof. dr hab. Witold Wielicki 

                               Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego  

                               Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, z dnia 

14 lutego 1997 roku. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach 

naukowych  

1986 r      etat techniczny, Instytut Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej  

                 w Poznaniu 

1988 r.     asystent, Instytut Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej  

                 w Poznaniu 

1989 r.     starszy asystent, Instytut Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej  

                 w Poznaniu 



Autoreferat 

Zenon Grześ 

 

4 

 

1997  r.     adiunkt, , Instytut Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej  

                 w Poznaniu 

2014  r.     starszy wykładowca, Instytut Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu 

 

4. Omówienie osiągnięcia naukowo-badawczego  

wynikającego z art. 16 ust.2 ustawy z dnia 14 marca  2003r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz.U.2016r. poz. 882 ze zm. w Dz.U. z 2016r. poz.1311). 

 

4.1.Tytuł osiągnięcia naukowego  

Metody wartościowania procesów serwisu technicznego 

 w systemie eksploatacji ciągników rolniczych. 

 

4.2.Wykaz oryginalnych prac twórczych wchodzących w skład 

osiągnięcia naukowego 

A. Grześ Z. 2010. Metoda wartościowania parametrów procesu planowego 

obsługiwania technicznego maszyn rolniczych. Inżynieria Rolnicza. 7(125);  61-

66. 

 

Procentowy udział w publikacji:  100                       Punkty wg MNiSW: 6            

 

B. Grześ Z. 2010. Results of investigations of the utilisation of agricultural 

machines in commercial agricultural farms. Journal of Research and 

Applications in Agricultural Engineering. Vol. 55(1): 37-40. 

 

Procentowy udział w publikacji:  100                       Punkty wg MNiSW: 6            

 

C. Grześ Z. 2010. Wartościowanie procesu obsługi technicznej maszyn rolniczych. 

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Vol. 55(1); 

41-42. 

 

Procentowy udział w publikacji:  100                       Punkty wg MNiSW: 6           
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D. Grześ Z. 2010. Investigations of rated power potential of agricultural tractors in 

conditions of agricultural farms in the region of Wielkopolska. Journal of 

Research and Applications in Agricultural Engineering. Vol. 55(2): 26-28. 

 

Procentowy udział w publikacji:  100                       Punkty wg MNiSW: 6            

 

E. Grześ Z., Kowalik I., Rybacki P. 2017. Comparative assessment of agricultural 

tractor serviceability. Journal of Research and Applications in Agricultural 

Engineering, Vol. 62(1): 34-37. 

 

Procentowy udział w publikacji:  70                      Punkty wg MNiSW: 12            

 

F. Grześ Z., Rybacki P. 2017. A new valuation method for technical feasibility of 

servicing of agricultural machines. Journal of Research and Applications in 

Agricultural Engineering, Vol. 62(1): 38-42. 

 

Procentowy udział w publikacji:  80                      Punkty wg MNiSW: 12  

 

G. Staszak Ż., Grześ Z., Rybacki P. 2018. A method of comparative studies on 

checkup sets to evaluate the technical condition of tractors. Eksploatacja i 

Niezawodność – Maintenance and Reliability, Vol. 20, No. 3; 450-454. DOI 

10.17531/ein.2018.3.14.  

 

           Procentowy udział w publikacji:  50           Punkty wg MNiSW: 25         IF: 1,383 

 

Łącznie:   73 punkty        IF- 1,383 

(wg MNiSW)                                         
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4.3.  Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników 

wraz  z omówieniem ich wykorzystania  

 

Wprowadzenie  

 

Eksploatacja maszyn jest ważną dziedziną praktyki gospodarczej i ogólnie 

definiowana jest jako zbiór procesów wykonywanych przez ludzi z maszynami 

(obiektami technicznymi). Opisuje ona wzajemne relacje między nimi od chwili 

przejęcia maszyny do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, aż do jej likwidacji. W 

procesie eksploatacji maszyn wyodrębnia się: użytkowanie, serwisowanie 

(obsługiwanie) i zasilanie (Dwiliński, 2006; Legutko, 2007, 2009; Rzeźnik, 2008). 

Użytkowanie jest to wykorzystywanie zdatnej maszyny zgodnie z 

przeznaczeniem i właściwościami funkcjonalnymi. To podstawowy proces w systemie 

eksploatacji, ponieważ w jego wyniku uzyskuje się określone efekty np. w postaci 

wykonania prac agrotechnicznych. Tym niemniej nawet najbardziej starannie 

użytkowane maszyny tracą w funkcji czasu zdatność do użytkowania, aż do osiągnięcia 

wartości granicznej. Stąd w celu przywrócenia zdatności użytkowej maszyn 

realizowany jest podsystem serwisowania. 

Ten podsystem eksploatacji przyjmował różne nazwy, takie jak: naprawy, 

remonty, odnowa, obsługa techniczna, utrzymywanie, a obecnie nazywany jest 

serwisem technicznym. Ewolucja określeń dla tego podsystemu ma swoje merytoryczne 

uzasadnienie. Dla maszyn starszej generacji o małej trwałości i niezawodności 

wykonywano głównie naprawy i remonty. Natomiast w odniesieniu do nowoczesnych 

maszyn o większej trwałości i niezawodności, charakteryzujących się mniejszym 

występowaniem uszkodzeń losowych, pojawia się określenie obsługiwania 

technicznego lub utrzymywania. Procesy te w szerokim stopniu realizowane są w 

oparciu o planową strategię eksploatacji maszyn (Nosal 2018). Ponadto o procesie 

szeroko rozumianego obsługiwania technicznego decydują także: jakość i terminowość 

serwisu, dostępność części wymiennych, organizacja usług serwisowych itp. Stąd w 

praktyce eksploatacyjnej oraz opracowaniach naukowych ten złożony podsystem 

określa się coraz częściej jako serwis techniczny, stając się w ten sposób terminem 

adekwatnym, uniwersalnym i właściwie rozumianym. 
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W okresie kilkudziesięcioletniej historii maszyn rolniczych obserwowany jest 

spadek częstotliwości, pracochłonności, materiałochłonności i energochłonności 

procesów serwisowania przy jednoczesnym wzroście parametrów ich użytkowania. 

Zmiany te są wynikiem poprawy jakości maszyn i materiałów eksploatacyjnych oraz 

wyższych kwalifikacji operatorów maszyn i pracowników zakładów serwisowych. 

Serwis techniczny jest pewną uciążliwością, wymagającą wyłączenia maszyny z 

użytkowania, poniesienia nakładów na części wymienne, materiały eksploatacyjne, 

koszty pracy, które nie przekładają się na bezpośrednie zyski płynące z użytkowania 

maszyn. Efekty przeprowadzonego lub zaniechanego serwisowania ujawniają się z 

opóźnieniem, jednak jego pozytywne oddziaływanie na użytkowanie maszyn w 

odpowiednio długim okresie eksploatacji jest bezdyskusyjne (Kołodziejski i Jósko, 

2008; Rybacki, 2012). 

Serwisowanie techniczne maszyn rolniczych, pomimo ich podobieństwa 

konstrukcyjnego i funkcjonalnego do innych grup maszyn, ma swoją specyfikę. Wynika 

ona z oddziaływania szeroko pojętego środowiska, w którym są eksploatowane.. 

Specyficzne cechy, które charakteryzują proces eksploatacji maszyn rolniczych to 

(Rzeźnik, 2008): 

 duża różnorodność wykorzystywanych rodzajów i typów maszyn, 

 szczególnie trudne i dynamiczne warunki pracy, 

 małe wykorzystanie potencjalnego czasu pracy maszyn i wynikająca stąd 

konieczność zapewnienia odpowiednich warunków ich przechowywania, 

 sezonowy charakter pracy maszyn, 

 wymagana duża niezawodność maszyn i ich zestawów, 

 znaczne rozproszenie maszyn w terenie, 

 zbyt długie okresy eksploatacji maszyn. 

Wymienione uwarunkowania utrudniają proces serwisowania maszyn 

rolniczych. Tym niemniej znajomość tych uwarunkowań pozwala efektywnie zarządzać 

eksploatacją maszyn, w tym serwisowaniem. Tendencje pozytywnych zmian w tym 

obszarze są stosunkowo niewielkie. Nowoczesne maszyny mają coraz bardziej 

uniwersalne zastosowania. Przykładem są. maszyny do uprawy gleby i siewu, które 

zastępowane są agregatami uprawowo - siewnymi. Są one bardziej złożone w 

porównaniu z dotychczasowymi maszynami, co także nie ułatwia procesu ich 

serwisowania. Poprawiają się warunki pracy maszyn, ze względu na dobry stan i 
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wielkość obrabianych pól, jakość dróg dojazdowych, co wpływa na ograniczenie 

uszkodzeń awaryjnych. 

Nowoczesne maszyny rolnicze oferowane przez znanych światowych 

producentów, to bardzo złożone obiekty techniczne, o dużej trwałości i niezawodności, 

co połączone z nowoczesnym marketingiem sprawia wrażenie, że ich serwis techniczny 

podczas eksploatacji jest bardzo ograniczony lub zbędny. Zakłóca to istotnie proces 

decyzyjny, szczególnie w odniesieniu do ciągników rolniczych. Często rolnik 

podejmując decyzję o zakupie ciągnika nie bierze pod uwagę przyszłych nakładów na 

jego serwisowanie, a są one znaczące. W literaturze prezentowane są badania, z których 

wynika, że koszty zakupu ciągnika są równe kosztom jego serwisowania w całym 

okresie eksploatacji (Juściński, 2012; Juściński i Piekarski, 2010; Juściński i 

Szczepanik, 2008; Rybacki, 2012).  

Sposób przeprowadzenia serwisu technicznego zależy od przyjętej dla danego 

rodzaju maszyn strategii eksploatacji (Bocheński i in., 2001; Legutko, 2007; Nosal, 

2018). W utrzymaniu maszyn rolniczych  powszechnie korzysta się z planowego 

serwisowania technicznego (według ilości wykonanej pracy). Strategia ta polega na 

okresowym wykonywaniu pewnego zbioru operacji obsługowych ustalonych przez 

producenta maszyny. Zapewnia ona odpowiednią gotowość do pracy maszyn, ale 

związana jest z wysokimi kosztami serwisu technicznego, gdyż poszczególne czynności 

obsługowe są niekiedy niedostosowane do rzeczywistego stanu technicznego maszyny. 

Niedostatki te eliminuje stosowanie strategii według stanu technicznego maszyny. 

Strategia ta może być brana pod uwagę przy wykorzystaniu nowoczesnych metod 

diagnostyki technicznej, a w szczególności diagnostyki pokładowej. Wymaga to 

stosowania w maszynie szeregu czujników (sensorów), których przesyłane sygnały 

diagnostyczne po odpowiednim automatycznym opracowaniu będą stanowiły 

informację o rzeczywistym stanie technicznym maszyny. Odpowiednio do niej zostanie 

podjęty proces decyzyjny o terminie i zakresie wykonania serwisu technicznego. W tym 

kierunku następują zmiany w serwisowaniu technicznym współczesnych maszyn 

rolniczych. 

Jednak ze względów technicznych i ekonomicznych wynika brak możliwości 

ciągłego monitorowania stanu technicznego większości maszyn rolniczych. Zatem w 

praktyce eksploatacyjnej maszyn rolniczych wykorzystuje się powszechnie strategię 

planowego serwisowania technicznego. Pomimo pewnych niedostatków stwarza ona 

możliwości efektywnego zarządzania eksploatacją maszyn, zapewniając ich dużą 
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trwałość i niezawodność. Jest ona stosowana do różnych obiektów technicznych, w tym 

między innymi do ciągników rolniczych. 

Z przeprowadzonej analizy systemu serwisu technicznego maszyn rolniczych 

wynika, że (Sienkiewicz, 1987): 

 jest to system słabo strukturalizowany, o niejednorodnej strukturze, 

 składa się z dużej liczby różnorodnych procesów i obiektów technicznych, 

 różnorodne są także relacje występujące w tym systemie np. energetyczne, 

następstw, ekonomiczne itp. 

Brak jest w dostępnej literaturze efektywnych metod wartościowania (liczbowej 

oceny) procesów serwisu technicznego, szczególnie w odniesieniu do maszyn 

rolniczych nowej generacji. Utrudnia to podejmowanie decyzji w zakresie efektywnej 

realizacji procesów systemu eksploatacji maszyn, którego obiektem jest podsystem 

serwisu technicznego. Obszarem badawczym wymagającym szczególnego 

zainteresowania inżynierii rolniczej jest: 

 wartościowanie technologiczności serwisowania (podatności serwisowej) 

współczesnych ciągników rolniczych (zadanie 1), 

 wartościowanie zbiorów sprawdzeń (pomiarów) do identyfikacji stanu 

technicznego ciągników, z wykorzystaniem entropii informacyjnej (zadanie 2). 

 

 

Zadanie 1. Metoda wartościowania technologiczności serwisowania   

 ciągników rolniczych  

 

Problem badawczy  

Trafność decyzji rolnika o zakupie ciągnika przesądza o efektywności 

gospodarstwa w długim okresie czasu. Aby decyzja taką była, trzeba dysponować 

możliwie pełnym zbiorem informacji o ciągniku. Jak wynika z przeprowadzonych 

analiz, użytkownik podejmując decyzję o zakupie ciągnika dysponuje szeregiem 

informacji o jego użytkowaniu, np. moc, wyposażenie, zużycie paliwa itp. Często brak 

jest natomiast precyzyjnych i komunikatywnych informacji o jego serwisowaniu 

(pracochłonność i koszty serwisu, stosowane materiały eksploatacyjne, koszty części 

wymiennych itp.).  
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Pomimo, że serwis techniczny jest częścią eksploatacji maszyn, to jednak jego 

realizacja w znacznym stopniu wynika z procesów projektowania, konstruowania i 

wytwarzania maszyny. To na tych etapach konstruktor decyduje o podatności maszyny 

na realizację serwisu technicznego. Przystosowanie maszyny oraz jej zespołów do 

łatwego i szybkiego wykonywania poszczególnych operacji procesu technologicznego 

serwisowania technicznego określa się jako technologiczność serwisową. Niekiedy 

korzysta się z pojęcia technologiczność naprawcza lub naprawialność, co oznacza 

przystosowanie maszyny do łatwego i szybkiego wykonywania operacji procesu 

technologicznego naprawy. Obydwa te określenia traktowane są jako uszczegółowienie 

technologiczności serwisowania. (Legutko, 2007; Rzeźnik, 2008).  

Technologiczność serwisowa jest ważną cechą współczesnych maszyn 

rolniczych. Decyduje ona o przebiegu, zakresie serwisu, pracochłonności, zużyciu 

płynów eksploatacyjnych, potrzebnym wyposażeniu, a w konsekwencji o kosztach 

serwisu technicznego. Wartościowanie tej cechy w maszynach jest zadaniem trudnym i 

złożonym. Najczęściej dokonuje się to w sposób opisowy wykorzystując metodę 

porównywania odpowiednich cech maszyn o zbliżonej konstrukcji i przeznaczeniu. 

(Rzeźnik, 2008). Bardziej wymiernym sposobem oceny technologiczności 

serwisowania maszyn jest analiza wartości i system punktowy (Wrotkowski in., 1987; 

Legutko, 2007). W trakcie analizy wartości porównuje się wartość użytkowa wyrobu z 

kosztami wykonania remontu lub regeneracji. Uzyskany w ten sposób wskaźnik jest 

dogodny w odniesieniu kompletnych urządzeń i maszyn oraz ich zespołów. Podczas 

oceny punktowej dla każdej cechy technologiczności określa się liczbę punktów oraz 

wskaźnik ważności danej cechy. Postępując w sposób uproszczony zmniejsza się 

niekiedy liczbę cech do najistotniejszych. 

Pomimo trudności z wartościowaniem technologiczności, praktyka eksploatacji 

maszyn dostarcza wielu informacji o cechach, jakimi powinna  charakteryzować się 

maszyna, aby miała dobrą technologiczność serwisowania Do najważniejszych cech 

należą: 

• łatwy dostęp do miejsc regulacji, kontroli, uzupełniania płynów 

eksploatacyjnych, 

• dobry dostęp i łatwy demontaż części szybkozużywających się np. filtry paliwa, 

oleju itp.,  

• stosunkowo mała liczba punktów smarowania i wymiany płynów 

eksploatacyjnych oraz ograniczony ich asortyment, 
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• łatwe mycie i oczyszczenie maszyny, jej zespołów oraz części,  

• stosowanie połączeń łatwych do demontażu np. gwintowe o dużym skoku, 

zatrzaskowe, sprężyste, 

• odrębność konstrukcyjna poszczególnych zespołów (panelowość lub 

modułowość konstrukcji), która pozwala na łatwe wymontowanie jednego z nich 

bez naruszenia struktury i regulacji pozostałych, 

• łatwość identyfikacji poszczególnych zespołów, części, połączeń, 

• możliwie mała liczba narzędzi i przyrządów koniecznych do wykonania serwisu, 

• mała masa zespołów i części, która nie wymaga stosowania podczas obsługi 

technicznej stosowania urządzeń dźwigowych. 

Wymienione cechy ułatwiają proces serwisowania technicznego maszyn i czynią go 

bardziej efektywnym 

 W literaturze do tej pory brak jest metody, która pozwoli na uzyskanie 

obiektywnej liczbowej miary technologiczności serwisowania maszyny. Opracowanie 

takiej metody stanowi problem naukowy w inżynierii rolniczej.  

 

Wartościowanie technologiczności serwisowania ciągników rolniczych 

Koszty serwisu technicznego w sposób systemowy łączą najważniejsze obiekty i 

relacje w podsystemie serwisowania oraz pozwalają na obiektywne wartościowanie 

jego parametrów. Podstawowym współczynnikiem opisującym proces serwisowania 

ciągników i maszyn rolniczych jest wskaźnik kosztu napraw. Wyraża on udział 

ogólnych kosztów serwisu technicznego w relacji do ceny maszyny, w przewidywanym 

okresie jej wykorzystania. Wartości tego wskaźnika stosowane w kalkulacjach 

poszczególnych krajów są częściowo rozbieżne. Dla ciągników wartość wskaźnika 

kosztu napraw według źródeł austriackich wynosi 60% (Kogler 2006), według danych 

szwajcarskich – od 50 do 100% (Ammann, 2008), a według źródeł niemieckich – od 60 

do149% (KTBL, 2004). W kalkulacjach polskich wskaźnik kosztu napraw dla 

ciągników ma wartość stałą w całym okresie eksploatacji i wynosi 90% (Muzalewski, 

2009).  

Wartościowanie parametrów serwisu technicznego maszyn rolniczych odbywało 

się dotychczas na podstawie empirycznych badań eksploatacyjnych maszyn i 

wyznaczania odpowiednich współczynników. Postęp techniczny i technologiczny oraz 

coraz powszechniejsze stosowanie elektroniki w budowie maszyn rolniczych powodują, 
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że wyznaczone przed wielu laty na podstawie ówczesnych badań eksploatacyjnych 

współczynniki techniczno-ekonomiczne w odniesieniu do cen maszyn tracą swą 

aktualność. Stąd kalkulacje kosztów eksploatacji maszyn rolniczych nowej generacji 

prowadzone przy zastosowaniu dotychczasowych wskaźników są obarczone błędami. 

W konsekwencji prowadzi to do błędnej oceny poziomu kosztów i opłacalność 

produkcji rolniczej.  

Przyjmuje się, że w rolnictwie krajów zachodnich udział kosztów mechanizacji 

wynosi do 40% w odniesieniu do produkcji zbóż, 32-40% w odniesieniu do roślin 

okopowych – ziemniaków i buraków cukrowych, zaś średni udział tych kosztów wynosi 

od 25 do 30% (Scherer, 1994). W warunkach polskiego rolnictwa koszty serwisu 

technicznego generują około połowy ogólnych kosztów eksploatacji (Grześ i Kowalik, 

2004). Proporcje te dodatkowo zakłócają różnorodne formy pomocy finansowej z Unii 

Europejskiej. Dofinansowanie obejmuje tylko zakup ciągnika i wtedy jest on relatywnie 

tani, ale koszty serwisowania w całości obciążają użytkownika. Niektórzy producenci 

wykorzystują ten fakt, oferując ciągniki po relatywnie niskiej cenie, a poniesione koszty 

rekompensują serwisem, który jest koniecznością. Są one rozłożone w czasie i nie 

zawsze fakt ten w procesie decyzyjnym zakupu ciągnika jest uwzględniany, ale 

znacząco rzutuje na koszt jego eksploatacji (Piekarski i Juściński, 2005; Kołodziejski i 

Jósko, 2009).  

Duża trwałość i niezawodność współczesnych maszyn sprzyja ich długotrwałej i 

bezawaryjnej pracy. Następuje wydłużenie okresu użytkowania maszyn rolniczych 

nowej generacji, przy jednoczesnym ograniczeniu procesów ich serwisowania. Stąd 

rodzi się pytanie o aktualną wartość rzeczywistych nakładów rzeczowych (np. części 

wymiennych) i finansowych, które są ponoszone w procesie serwisowania ciągników. 

Według danych literaturowych występują określone różnice pomiędzy rzeczywistymi 

kosztami napraw, a danymi teoretycznymi. Na podstawie badań zakresu rzeczowego i 

kosztów napraw ciągników o mocy 90 kW przeprowadzonych w Niemczech 

stwierdzono, że koszt napraw przeliczony na 1 h pracy badanego ciągnika wynosił 7 

DM (Wendl, 1989). Uzyskane wyniki jednostkowych kosztów napraw były mniejsze od 

kosztu przyjętego dla warunków rolnictwa niemieckiego w poradniku KTBL i 

wynoszącego w porównywalnym okresie 12 DM∙h
-1

 (Jäger i Engel, 1987). Podobne 

wyniki uzyskano w badaniach polskich. Według tych badań średnia obniżka wskaźnika 

kosztu napraw badanych ciągników wyniosła 33 punkty procentowe (Grześ, 2005). 
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Przedstawione wyniki świadczą o pozytywnym wpływie postępu technicznego, 

wyrażającym się zmniejszeniem współczynników kosztów napraw w stosunku do cen 

ciągników rolniczych.  

 

Cel badań 

Podstawowym celem pracy jest opracowanie obiektywnej metody ujmującej w 

sposób liczbowy technologiczność serwisowania ciągników rolniczych. Proponowana 

metoda pozwala to na wyznaczenie wartości wskaźnika kosztów serwisu technicznego, 

który oparty jest na kryteriach ekonomicznych. Wskaźnik ten określa wartości 

nakładów ponoszonych na serwis techniczny w określonym przedziale czasu 

eksploatacji, w relacji do pierwotnej wartości ciągnika. 

Ponadto przeprowadzono empiryczną weryfikację opracowanej metody na 

przykładzie wybranych ciągników, wykorzystujących strategię planowego 

serwisowania technicznego. Ułatwia to ocenę porównawczą kosztów serwisowania dla 

różnych ciągników o zbliżonej mocy i porównywalnym wyposażeniu. 

 

Materiał i metody badawcze  

Podstawowym założeniem proponowanej metody wartościowania serwisu 

technicznego ciągników jest analiza jego kosztów w okresie pełnego cyklu 

serwisowego. Cyklem serwisowym nazywa się czas lub ilość wykonanej pracy 

pomiędzy dwiema obsługami o największym zakresie lub od rozpoczęcia eksploatacji 

do pierwszej obsługi o największym zakresie. W każdym cyklu serwisowym w 

ustalonej kolejności i określonych odstępach czasu przeprowadza się określoną liczbę 

różnego rodzaju obsług powtarzających się cyklicznie. Charakteryzują się one tym, że 

są wykonywane po zrealizowaniu przez ciągnik określonej ilości jednostek pracy, 

wyrażonej liczbą przepracowanych przez ciągnik motogodzin (mth). Ilość jednostek 

pracy po wykonaniu, której należy zrealizować daną obsługę serwisową nazywa się 

okresem międzyobsługowym. W większości przypadków producenci ciągników stosują 

zasadę, że okres międzyobsługowy obsługi serwisowej wyższego rzędu jest 

wielokrotnością okresu międzyobsługowego obsługi niższego rzędu. Stosowanie tej 

zasady ułatwia organizację i kierowanie procesem serwisowania ciągników. 

Dla każdego ciągnika charakterystyczny jest zbiór obsług serwisowych 

powtarzających się cyklicznie. Tworzą one pewną strukturę, która obejmuje zakresy i 

powtarzalność poszczególnych obsług stanowiących pełny cykl serwisowy. Badania 
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kosztów wykonania obsług serwisowych pozwalają na wyznaczenie sumarycznych 

kosztów serwisowania kst w rozpatrywanym okresie eksploatacji, według następującego 

równania: 

 

,,
1

EURkk
n

i

ist 


                                                             (1) 

gdzie: 

 ki – koszt wykonania obsługi serwisowej i-tego rodzaju, EUR, 

n – liczba obsług serwisowych i-tego rodzaju, realizowanych w określonym 

przedziale eksploatacji. 

W celu uniknięcia niestabilnego wymiaru finansowego porównano wartość 

sumarycznych kosztów serwisu technicznego z ceną zakupu ciągnika. Stąd 

wprowadzono wskaźnik kosztów serwisu Kst oparty na kryteriach ekonomicznych, co 

wyrażono za pomocą następującej zależności: 

%,,100
m

st
st

C

k
K                                                            (2) 

gdzie: 

kst – sumaryczne koszty serwisu technicznego ponoszone w rozpatrywanym 

przedziale eksploatacji, EUR, 

 Cm – cena zakupu maszyny, EUR. 

Uwzględniając równanie (1) ostateczna postać równania na obliczenie wartości 

wskaźnika Kst dla określonej maszyny przedstawia się następująco: 

%.,1001 



m

n

i

i

st
C

k

K                                                          (3) 

Zgodnie z równaniem (3) wskaźnik kosztów serwisu Kst rozumiany jest jako stosunek 

sumarycznych nakładów finansowych poniesionych na realizację cyklicznie 

powtarzających się obsług serwisowych w określonym przedziale eksploatacji, do ceny 

zakupu danego ciągnika.  

 

Empiryczna weryfikacja metody  

Empiryczną weryfikację proponowanej metody przeprowadzono na przykładzie 

wybranych ciągników rolniczych. Są one podstawową grupą maszyn eksploatowanych 

we współczesnym rolnictwie.  
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Do badań wybrano ciągniki o podobnej budowie i przeznaczeniu. Stąd wybrane 

do badań ciągniki charakteryzowały się zbliżonymi wartościami mocy nominalnej (od 

70,5 do 74 kW). Badaniami objęto następujące ciągniki rolnicze: Pronar 5135 (70,5 

kW), Same Explorer 3 100 (70,5 kW) i Zetor Forterra 105 (74 kW). Czas trwania cyklu 

serwisowego wybranych ciągników był zróżnicowany i wynosił odpowiednio – 1000, 

1200 i 1500 mth. W okresie cyklu serwisowego przeprowadzono określoną liczbę 

przeglądów technicznych, zgodnie z zaleceniami producentów wybranych ciągników. 

  Podczas badań zebrano informacje w zakresie wartości składników 

stanowiących koszty realizowanych obsług serwisowych. Należały do nich koszty 

robocizny bezpośredniej oraz koszty części wymiennych i materiałów 

eksploatacyjnych, które zostały zużyte na wykonanie przeglądów technicznych.  

Ze względu na zróżnicowany czas trwania cyklu serwisowego poszczególnych 

ciągników przyjęto porównywalny dla wszystkich ciągników okres użytkowania, w 

którym dokonano zbioru potrzebnych informacji. Okres ten obejmował przedział od 0 

do 1500 mth i był równy najdłuższemu cyklowi serwisowemu spośród wybranych 

ciągników. W tabelach od 1 do 3 zamieszczono wyniki badań kosztów przeglądów 

technicznych, które wykonano w przyjętym okresie eksploatacji dla poszczególnych 

ciągników rolniczych. 

 

Tab. 1. Koszty wykonania przeglądów technicznych dla ciągników Same Explorer 3 

100 (Cm = 47.047,50 EUR) 

Lp. Częstotliwość 

przeglądu 

technicznego 

(mth) 

Koszt części i 

materiałów 

eksploatacyjnych 

(EUR) 

Koszt 

robocizny 

 

(EUR) 

Sumaryczne 

koszty przeglądu 

technicznego 

ki (EUR) 

1. 50 206,50 86,25 292,75 

2. 300 206,50 93,75 300,25 

3. 600 206,50 131,25 337,75 

4. 900 206,50 86,25 292,75 

5. 1200 715,25 142,50 857,75 

6. 1500 206,50 86,25 292,75 

Źródło: badania własne 

 

Tab. 2. Koszty wykonania przeglądów technicznych dla ciągników Zetor Forterra 105 

(Cm = 41.847,50 EUR) 

Lp. Częstotliwość 

przeglądu 

technicznego 

(mth) 

Koszt części i 

materiałów 

eksploatacyjnych 

(EUR) 

Koszt 

robocizny 

 

(EUR) 

Sumaryczne 

koszty przeglądu 

technicznego 

ki (EUR) 

1. 80-100 103,50 78,75 182,25 

2. 450-500 108,75 108,75 217,50 
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3. 950-1000 173,50 93,75 267,25 

4. 1450-1500 335,50 93,75 429,25 

Źródło: badania własne 

 

 

Tab. 3. Koszty wykonania przeglądów technicznych dla ciągników Pronar 5135 (Cm = 

43.357,50 EUR) 

Lp. Częstotliwość 

przeglądu 

technicznego 

(mth) 

Koszt części i 

materiałów 

eksploatacyjnych 

(EUR) 

Koszt 

robocizny 

 

(EUR) 

Sumaryczne 

koszty przeglądu 

technicznego 

ki (EUR) 

1. 50 155,00 78,75 233,75 

2. 250 247,50 60,00 307,50 

3. 500 277,50 82,50 360,00 

4. 750 247,50 60,00 307,50 

5. 1000 710,00 120,00 830,00 

6. 1250 247,50 60,00 307,50 

7. 1500 277,50 82,50 360,00 

Źródło: badania własne 

W oparciu o uzyskane wyniki badań kosztów poszczególnych przeglądów technicznych 

Ki wyznaczono łączne koszty serwisu technicznego Kst, które poniesiono w 

porównywalnym okresie eksploatacji ciągników (od 0 do 1500 mth) - równanie (2). Na 

rysunku 1 przedstawiono wartości sumarycznych kosztów serwisu technicznego Kst 

poniesionych w przyjętym okresie eksploatacji dla badanych ciągników rolniczych. 

 

Rys. 1. Sumaryczne koszty serwisu technicznego badanych ciągników w przyjętym 

okresie eksploatacji (0 – 1500 mth)  

 

Wartość nakładów finansowych, które poniesiono na realizację serwisu 

technicznego badanych ciągników wynosiła od 1096,25 do 2706,25 EUR, w zależności 

od typu ciągnika. Przy czym stosunkowo najmniejszą wartość kosztów serwisu 
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technicznego zaobserwowano dla ciągnika Zetor Forterra 105 (1096,25 EUR). 

Natomiast w przypadku pozostałych ciągników wartości tych kosztów były większe i 

wynosiły: 2389 EUR (Same Explorer 3 100) i 2706,25 EUR (Pronar 5135). Zgodnie z 

opracowaną metodyką uzyskane sumaryczne wartości kosztów serwisu technicznego 

odniesiono do ceny zakupu Cm poszczególnych ciągników (równanie 3). Wyznaczone w 

ten sposób wartości wskaźnika kosztów serwisu Kst w relacji do ceny badanych 

ciągników przedstawiono na rysunku 2. 

 

Rys. 2. Wartość wskaźnika kosztów serwisu dla badanych ciągników rolniczych 

 

Wartość wskaźnika kosztów serwisu Kst dla badanych ciągników zawiera się 

pomiędzy 2,62 a 6,24%, w zależności od typu ciągnika. Przy czym najmniejszą wartość 

wskaźnika zaobserwowano w przypadku ciągnika Zetor Forterra 105 (Kst  = 2,62%). 

Oznacza to, że ciągnik ten charakteryzował się najmniejszymi kosztami serwisu 

technicznego w porównywalnym okresie eksploatacji, w relacji do ceny zakupu tego 

ciągnika.  

 

Wnioski końcowe  

Opracowanie podstaw teoretycznych metody wartościowania serwisu 

technicznego oraz jej empiryczna weryfikacja na przykładzie wybranych ciągników 

pozwalają na sformułowanie pewnych uogólnień. Sprowadzają się one do kilku 

następujących wniosków: 
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1. Na podstawie określonych w badaniach wartości wskaźnika kosztów serwisu Kst  

można stwierdzić, że dla różnych ciągników występują różne relacje kosztów 

serwisu do ceny maszyny. 

2. Możliwość poznania obiektywnych kosztów serwisowania ciągników o 

zbliżonej konstrukcji i ich porównanie, wykorzystując wskaźnik Kst, ułatwia 

podjęcie decyzji w procesie zakupu ciągnika. 

3. Proponowana metoda umożliwia poszerzenie zbioru danych w zakresie 

wskaźników ekonomiczno-eksploatacyjnych współczesnych maszyn rolniczych.  

4. Eksploatowanie maszyn o dobrej technologiczności serwisowej stwarza 

możliwości zmniejszenia kosztów serwisu technicznego, co w konsekwencji ma 

wpływ na obniżkę kosztów eksploatacji maszyn rolniczych. 

 

 

Zadanie 2.  

Metoda badań porównawczych zbiorów sprawdzeń do oceny stanu technicznego 

ciągników 

 

Problem badawczy 

Efektywna realizacja procesów eksploatacji maszyn wymaga ciągłego 

podejmowania decyzji, których trafność jest funkcją ilości oraz jakości posiadanej 

informacji o tym procesie i jego otoczeniu. Ogólnie efektywność eksploatacji obiektów 

technicznych określana jest jako stopień spełniania wymagań niezawodnościowych, 

ekonomicznych, jakościowych i innych, w określonym przedziale czasu, w stosunku  do 

poniesionych nakładów (Kosicka i in., 2015). W oparciu o te wymagania stosowane są 

odpowiednie strategie eksploatacji, obejmujące procesy użytkowania i serwisowania 

maszyn oraz relacje między nimi oceniane według odpowiednich kryteriów (Legutko, 

2007).  

Starzenie fizyczne maszyn, rozumiane jako utrata stanu technicznego jest 

obiektywnie istniejącą rzeczywistością w ich eksploatacji. Aktualne informacje o stanie 

technicznym maszyny mają istotne znaczenie w utrzymania ruchu. Uzyskujemy je 

wykonując, między innymi, pomiary określonych wielkości w procesach roboczych i 

towarzyszących. 
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Eksploatacja maszyn i składające się na nią procesy funkcjonują w systemie 

gospodarczym i podstawowym kryterium ich oceny jest efektywność ekonomiczna. 

Dotyczy to także uzyskiwania i opracowywania informacji o stanie technicznym 

maszyny. Postępy w zakresie metod pomiarowych zastosowania elektroniki, 

informatyki itp. sprawiają, że uzyskiwanie informacji jest coraz łatwiejsze technicznie 

(Cieślikowski, 2009; Sawczuk, 2016). Znaczenia nabiera planowanie i efektywność 

prowadzonych pomiarów oraz stosowane metody opracowywania zawartych w nich 

informacji. Połączenie tych dwóch obszarów pozwala na uzyskanie wartościowych 

informacji, które efektywnie wspomagają zarządzanie procesami eksploatacji (Kosicka i 

in., 2015). 

Budowane są strukturalne modele formalne procesów diagnozowania, na 

których wykonuje się badania symulacyjne i oceniana jest ich efektywność według 

różnych kryteriów. Zagadnieniami tymi zajmuje teoria budowy testów diagnostycznych 

(Niźiński i Michalski, 2002), w której wykorzystuję się, między innymi metody 

macierzową, skreśleń itp. (Sowa, 2014). 

W tym obszarze istotne znaczenie mają zbiory sprawdzeń (pomiarów), które 

wykorzystujemy do identyfikacji stanu technicznego, ich liczebność i rodzaje, kolejność 

wykonywania oraz pracochłonność i koszty.  

 

Charakterystyka procesu eksploatacji ciągników w rolnictwie 

Badanie procesów eksploatacji powinno obejmować jej relacje z otoczeniem 

(Grądzki i Lindstedt, 2015). Ciągniki, jako maszyny energetyczne, znajdują 

zastosowanie w wielu działach gospodarki (rolnictwo, transport, budownictwo itp.). Są 

to skomplikowane oraz kosztowne obiekty techniczne, będące źródłem energii 

mechanicznej dla wielu innych maszyn. Utrzymanie ruchu współpracujących maszyn 

zależy od ich charakterystyki konstrukcyjnej i roli jaką pełnią w procesie 

produkcyjnym. Strategię eksploatacyjną należy dostosować do konkretnych warunków, 

stosując odpowiednie kryteria jej oceny (Jasiulewicz – Kaczmarek, 2005; Legutko 

2007; Moubray, 1996).  

Ciągniki rolnicze współpracują z wieloma maszynami, wykonują różnorodne 

prace, zależnie od sezonu, najczęściej w trudnych warunkach terenowych i 

atmosferycznych. Wraz ze współpracującymi maszynami tworzą szeregowe systemy 

niezawodnościowe, a awaria ciągnika powoduje przestój całej linii. Takie otoczenie 

systemu ich eksploatacji generuje liczne uszkodzenia awaryjne, które mają charakter 
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losowy i fakt ten musi uwzględniać strategia ich utrzymania. Jak w większości maszyn 

dominujący udział w utrzymaniu ciągników ma strategia prewencyjna (preventive 

maintenace) w postaci systemu przeglądów planowo-zapobiegawczych. Realizacja 

przeglądów odbywa się według ogólnie stosowanych zasad. Ze względu na duży udział 

uszkodzeń awaryjnych w eksploatacji ciągników rolniczych musi być równolegle 

stosowana strategia reaktywna (reactive maintenance). Strategia ta obniża efektywność 

eksploatacji, generując przy tym dodatkowe koszty i straty. Wynikają one z wielu 

problemów w tym obszarze (Kołodziejski i Jósko, 2008). 

W przypadku wystąpienia awarii konieczna jest szybka identyfikacja jej 

przyczyny oraz przywrócenie utraconego losowo stanu technicznego ciągnika, co jest to 

warunkiem jego dalszego użytkowania i minimalizacji strat. Szczególne znaczenie w 

procesach decyzyjnych mają informacje o aktualnym stanie technicznym ciągnika, jego 

zespołów i części. Eksploatacja maszyn wypracowała wiele metod identyfikacji 

rejestracji i pomiaru sygnałów o stanie technicznym maszyny, z których  uzyskiwane są 

informacje diagnostyczne (Grądzki i Lindstedt,  2015; Sawczuk, 2016).  

Zadanie to realizują mechanicy serwisowi, najczęściej w miejscu pracy ciągnika, 

dysponując samochodem technicznym z ograniczonym, ale coraz nowocześniejszym  

wyposażeniem. W pierwszym rzędzie trzeba wykonać odpowiedni zbioru sprawdzeń, 

najczęściej pomiarów aby  uzyskać dokładną informację, co zostało uszkodzone. W tym 

przypadku wystarczająca jest dwuwartościowa (binarna) ocena stanu technicznego 

maszyny i jej części, równanie (1): 

 
 

 








2

1

,0

,1

Ccgdy

Ccgdy
cI

i

i

i                                                      (1) 

gdzie: 

I(ci) – informacja o stanie technicznym i-tej części, 

{C1} – zbiór części zdatnych, 

{C2} – zbiór części niezdatnych. 

Uzyskujemy wtedy informację, czy obiekt (ciągnik, zespół, część) jest w stanie zdatnym 

(wartość funkcji 1) lub niezdatnym (wartość funkcji 0). 

 Strukturę procesu oceny stanu technicznego (diagnostyki), jako podsystemu 

eksploatacji maszyn przedstawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1. Schemat procesu oceny stanu technicznego ciągnika 

Przyczyną utraty stanu technicznego ciągnika jest określone zużycie jego części 

lub zespołu, które w niezawodności maszyn nazywane jest uszkodzeniem. Maszyna, 

która utraciła swój stan techniczny emituje odpowiedni sygnał (symptom), który jest 

zbiorem informacji i towarzyszy określonym rodzajom zużyć. Sygnałem 

diagnostycznym w ciągniku może być spadek mocy silnika, zwiększone zużycie paliwa, 

wzrost temperatury, drgania, nadmierne dymienie, brak określonych funkcji roboczych 

itp. Przykładowo, spadek mocy silnika (sygnał) może zawierać informacje o 

nadmiernym luzie pary cylinder-tłok, zużyciu zaworów, uszkodzonej uszczelce pod 

głowicą itp. 

Po identyfikacji sygnału, w celu uzyskania informacji o uszkodzeniu, trzeba 

wykonać określone  sprawdzenia lub ich zbiory. Uzyskana z nich informacja posłuży do 

podjęcia adekwatnej decyzji serwisowej i szerzej eksploatacyjnej. Najwartościowszy 

jest minimalny zbiór sprawdzeń, który pozwala zidentyfikować stan techniczny 

maszyny przy najmniejszej liczbie sprawdzeń, ich kosztach oraz pracochłonności itp. 

Jest to podstawowy warunek efektywnej diagnostyki (Niźiński i Liger, 2001). W 

szczególnym przypadku sygnał będzie informacją diagnostyczną, jeżeli emituje go tylko 

jedno zużycie. Relacje pomiędzy sygnałem diagnostycznym a informacją o rodzaju 

zużycia są złożone. W pracy przyjęto następujące założenia: 

 każda część lub zespół ciągnika mogą znajdować się w stanie zdatności lub 

niezdatności, a do ich teoretycznego opisu zostanie wykorzystana logika 

dwuwartościowa, 

 przyczyną utraty stanu technicznego ciągnika lub jego zespołów jest 

uszkodzenie tylko jednej z jego części, co częściowo potwierdza praktyka 

serwisowania, 

 diagnozujemy awaryjne uszkodzenia losowe. 

Rozwiązania wymaga opracowanie metody racjonalizacji liczby i rodzajów 

koniecznych sprawdzeń do oceny stanu technicznego ciągnika. 
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Cel  badań 

Problemem pracy jest brak metody obiektywnego, liczbowego wartościowania 

zbiorów sprawdzeń (testów diagnostycznych) według kryterium ilości informacji 

potrzebnej do zidentyfikowania stanu technicznego ciągnika z ich wykorzystaniem. 

Rozwiązanie tak sformułowanego problemu wymaga zbudowania adekwatnego 

systemu abstrakcyjnego, utworzenie bazy danych oraz logicznej weryfikacji i 

praktycznej oceny przydatności opracowanej metody. W efekcie powinna powstać 

uniwersalna i obiektywna metoda, pozwalająca na kompleksową, liczbową ocenę 

zbiorów sprawdzeń, aby z sygnału uzyskać informację diagnostyczną. Kryterium oceny 

będzie ilość niezbędnej, minimalnej informacji koniecznej do zidentyfikowania stanu 

technicznego obiektu po wystąpieniu określonego sygnału. Informacja ta będzie funkcją 

liczby i rodzajów koniecznych sprawdzeń ich złożoności oraz kosztów, kolejności ich 

wykonywania itp. 

Zbiory sprawdzeń posłużą do identyfikacji uszkodzeń losowych, stąd w 

opracowanej metodzie wykorzystano modele probabilistyczne, a uzyskane wyniki mogą 

być odnoszone do odpowiednio licznej populacji ciągników. 

Aby osiągnąć planowany cel należy zrealizować następujące zadania: 

 poznać specyfikę eksploatacji  ciągników w rolnictwie, 

 wykonać badania procesu oceny stanu technicznego ciągników w zakładach 

serwisowych, 

 opracować obiektywną metodę wartościowania i porównywania zbiorów 

sprawdzeń do oceny stanu technicznego ciągników, 

 dokonać logicznej i empirycznej oceny opracowanej metody, 

 wskazać potencjalne obszary jej praktycznego wykorzystania na przykładach.  

 

Materiał i metody badawcze 

Praca ma charakter metodyczny i w wyniku jej realizacji powstanie uniwersalna 

metoda wartościowania  i porównywania zbiorów sprawdzeń stanu technicznego 

ciągników w procesach ich serwisowania. Wymagania stawiane opracowywanej 

metodzie takie jak: uniwersalność, obiektywność, kompleksowość, uzyskanie 

liczbowej, informacyjnej oceny zbiorów sprawdzeń wymagają budowy strukturalnego 

modelu dedukcyjnego procesu oceny stanu technicznego ciągnika wraz z empiryczną 

bazą danych. 
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 Inspiracją do podjęcia się opracowania metody jest rozwój nauk podstawowych, 

a szczególnie matematyki, które mogą być praktycznie wykorzystane. Efektywne 

połączenie i wykorzystanie osiągnięć matematyki oraz praktycznej realizacji procesów 

eksploatacji maszyn pozwoli na opracowanie nowej metody. Korzystanie z niej 

umożliwi lepsze poznanie procesów eksploatacji i ich doskonalenie, co ma także 

praktyczne znaczenie. 

 W pierwszym etapie dokonano opisu formalnego procesu oceny stanu 

technicznego ciągnika. Schemat blokowy procesu (rys. 1) możemy zapisać za pomocą 

równania (2): 

  ii pNS                                                                        (2) 

gdzie:  

S –  sygnał stanu technicznego, 

Ni– zbiór możliwych wariantów informacji zawartych w sygnale, 

pi - prawdopodobieństwo wystąpienia i-tej informacji. 

Pomiędzy sygnałem, uszkodzeniami, sprawdzeniami oraz informacjami występują 

określone relacje (rys. 2). 

 

Rys. 2. Schemat relacji sygnał  – uszkodzenie – sprawdzenie – informacja 

Każdy sygnał S zawiera w sobie pewien zbiór wariantów informacji o 

uszkodzeniu części ci i prawdopodobieństwie wystąpienia tego uszkodzenia pi (rys. 2). 

Uzyskanie z sygnału informacji wymaga wykonania odpowiedniego sprawdzenia. W 

pracy założono, że uzyskanie każdej informacji Ii wymaga wykonania sprawdzenia πi.. 

Pełna ocena stanu technicznego ciągnika wymaga wykonania zbioru sprawdzeń {Πi}. 

Proces taki możemy opisać analitycznie korzystając z teorii informacji Shannona 

(Shannon, 1948), w której podstawowym pojęciem jest entropia informacji. Umożliwia 
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ona ilościowe wartościowanie informacji koniecznej do uzyskania przy badaniu procesu 

losowego i jest z powadzeniem wykorzystywana w wielu obszarach. 

 Entropię informacyjną zastosowano do formalnego opisu badań łożysk 

tocznych na stanowisku testowym (Yan-Ting i in., 2017). W wyniku powstała 

nowatorska i przydatna praktycznie metoda diagnozy błędów wykonania łożysk 

tocznych silników lotniczych. W pracy (Perez-Canales i in., 2011), korzystając z 

entropii informacyjnej, opracowano metodę monitorowania drgań w procesie 

frezowania. Wartość entropii informacyjnej była miarą niestabilności pracy obrabiarki. 

W projektowaniu systemów produkcyjnych, entropię informacyjną wykorzystano do 

wartościowania stanów technicznych maszyn tworzących system (Lazar i Husar, 2013). 

Entropia informacyjna jest metodą modelowania procesów losowych w wielu obszarach 

nauki, a jej czytelna i logiczna struktura sprawia, że wykorzystywana jest z 

powodzeniem w praktyce (Kucharek i Treichel, 2016; Mieszała i in., 2013; Rzeźnik i 

in., 2004). 

W dostępnej literaturze nie spotkano przykładów wykorzystania entropii 

informacyjnej w procesach oceny stanu technicznego ciągników rolniczych. Losowy 

charakter występowania uszkodzeń daje potencjalną możliwość zastosowania entropii 

informacyjnej do modelowania procesu oceny stanu technicznego za pomocą zbioru 

sprawdzeń identyfikujących uszkodzenie. 

System empiryczny składający się ze zbioru wariantów uszkodzeń oraz 

prawdopodobieństw ich występowania, które w przypadku oceny stanu technicznego 

ciągnika są brakującymi informacjami, można opisać, korzystając ze statystycznej teorii 

informacji, za pomocą równania (3) entropii informacyjnej (Shannon, 1948): 

i

n

i

i ppH 2

1

log


 ,                                                           (3) 

gdzie: 

ni– liczba wariantów informacji o uszkodzeniach, 

H – ilość potrzebnej informacji (bit), 

pi – prawdopodobieństwo wystąpienia i- tego wariantu uszkodzenia w sygnale. 

Jeżeli w równaniu (3) wykorzystujemy logarytm o podstawie 2, to ilość entropii 

informacyjnej uzyskujemy w bitach. Z równania (3) wynika, że wartość entropii 

informacyjnej H jest funkcją liczby możliwych wariantów uszkodzeń  ni zawartych w 

sygnale, oraz prawdopodobieństw ich wystąpienia pi. W przypadku skupionych 

rozkładów prawdopodobieństw, w których łatwo przewidzieć, która część jest 
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uszkodzona wartość entropii maleje. Wtedy zbiór sprawdzeń do uzyskania informacji o 

stanie technicznym ciągnika będzie optymalny. W szczególności gdy sygnał będzie 

zawierał tylko jeden wariant uszkodzenia, z prawdopodobieństwem wystąpienia 1, 

wartość entropii wyniesie 0. Oznacza to pełną informację o stanie technicznym 

maszyny i tym samym brak konieczności wykonywania sprawdzeń. Gdy sygnał 

diagnostyczny zawiera liczny zbiór wariantów uszkodzeń z małym i wyrównanym 

prawdopodobieństwem ich wystąpienia (pi = 1/n) entropia informacyjna uzyskuje 

maksymalną wartość. Można ją obliczyć z równania (4) strukturalnej teorii informacji. 

𝐼 = 𝑙𝑜𝑔2 𝑛𝑖                                                                   (4) 

gdzie: 

I – ilość informacji według strukturalnej teorii informacyjnej (bit), 

ni– liczba wariantów informacji o uszkodzeniach. 

Wtedy uzyskanie informacji o stanie technicznym maszyny wymaga wykonania 

licznego zbioru sprawdzeń. 

W praktycznej realizacji procesów oceny stanu technicznego można, korzystając 

z badań eksploatacyjnych, doświadczenia serwisantów, informacji od operatorów 

maszyn zróżnicować prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zużycia i 

informacji o nim.  

Z punktu widzenia diagnostyki przypadek opisany równaniem (3) jest 

korzystniejszy w porównaniu z przypadkiem opisanym równaniem (4), ponieważ ilość 

koniecznej do uzyskania informacji w badaniach  jest mniejsza, stąd i nakłady będą 

mniejsze. 

Znając sygnał diagnostyczny i potencjalne informacje w nim zawarte możemy 

zbudować odpowiednie zbiory sprawdzeń do oceny stanu technicznego. Zbiory te będą 

się różniły liczbą i rodzajami sprawdzeń oraz kolejnością ich wykonywania. Z równań 

(3) i (4), możemy obliczyć liczbową wartość koniecznej do uzyskania informacji i 

adekwatny do niej zbiór sprawdzeń, który pozwala uzyskać pełną informację o stanie 

technicznym ciągnika. Taki zbiór sprawdzeń będzie cechować najmniejsza entropia 

informacyjna. W efekcie równania (3) i (4) pozwalają na liczbowe wartościowanie i 

porównywanie zbiorów sprawdzeń według kryterium ich entropii informacyjnej i 

stanowią w tym zakresie model abstrakcyjny, który  wymaga sprawdzenia poprawności 

logicznej i przydatności praktycznej. Stanowi on podsystem ogólnego modelu procesu 

eksploatacji maszyn (Hebda, 2007; Kaźmierczak, 2000). 
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 Z logicznej analizy równań (3) i (4) oraz rzeczywistego procesu oceny stanu 

technicznego ciągnika wynika, że entropia informacyjna zbioru sprawdzeń stanu 

technicznego: 

 osiąga wartość zero, gdy sygnał  zawiera informację tylko o jednym 

określonym uszkodzeniu, czyli sygnał jest wtedy informacją diagnostyczną, 

 osiąga maksimum gdy każde sprawdzenie ze zbioru sprawdzeń identyfikuje 

odpowiednie uszkodzenie z równym prawdopodobieństwem, 

 maleje gdy każde sprawdzenie zbioru sprawdzeń identyfikuje odpowiednie 

informacje z różnym (skupionym) prawdopodobieństwem, 

 rośnie wraz ze wzrostem liczności zbioru sprawdzeń koniecznych do pełnej 

identyfikacji stanu technicznego.  

 Przedstawiona dynamika zmian entropii informacyjnej jest w pełni adekwatna do 

informacyjnego opisu zbiorów sprawdzeń w ocenie stanu technicznego ciągnika. Pod 

względem logicznym równania (3) i (4) mogą być wykorzystane do obliczania ilości 

informacji (entropii informacyjnej) generowanej przez odpowiednie zbiory sprawdzeń 

do oceny stanu technicznego ciągnika. 

Problemem pozostaje praktyczne wykorzystanie opracowanej metody. W tym celu 

przeprowadzono badania empiryczne rzeczywistego procesu serwisowania ciągników. 

 

Przykład zastosowania metody 

Wykonano badania ciągników rolniczych, w których wystąpiła określona 

niezdatność stanu technicznego. Sygnał o niezdatności widoczny był na komputerze 

pokładowym w postaci kodu usterki lub po podłączeniu komputera zewnętrznego z 

oprogramowaniem kompatybilnym z badanym ciągnikiem. Kod usterki lub informacja 

słowna jest to sygnał, który generuje szereg rodzajów możliwych uszkodzeń. Zwykle 

jednemu sygnałowi przyporządkowanych jest kilka wariantów uszkodzeń. W takiej 

sytuacji osoba wykonująca sprawdzanie stanu technicznego musi podjąć decyzję, jakie 

wykonać sprawdzenia i w jakiej  kolejności.  

Badano 72 ciągniki rolnicze tego samego rodzaju, w których sygnałem 

niezdatności była zbyt wysoka temperatura pracy silnika. Dla tego sygnału  opracowano 

zbiory sprawdzeń, które pozwolą na uzyskanie pełnej informacji o stanie technicznym 

silnika ciągnikowego. 
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Pierwszy zbiór sprawdzeń opracowano w oparciu o dokumentację techniczną 

producenta oraz dane zawarte w komputerowym systemie diagnostycznym dla tego 

sygnału (tabela 1, kolumna I). Analiza danych umożliwiła zbudowanie zbioru 

sprawdzeń, ale nie pozwalała na zróżnicowanie prawdopodobieństw wystąpienia  

poszczególnych wariantów uszkodzeń. 

Drugi zbiór sprawdzeń opracowano korzystając dodatkowo z wyników badań 

ankietowych przeprowadzonych, wśród 127 pracowników serwisu, którzy praktycznie 

wykonywali badania stanu technicznego tych ciągników. Na podstawie własnych 

doświadczeń, warunków eksploatacji, ankietowani uzupełnili pierwszy zbiór sprawdzeń 

o dodatkowe sprawdzenia (tabela 1, kolumna II). Były to uszkodzenia, których 

występowania nie przewidział producent ciągnika. 

Trzeci zbiór sprawdzeń utworzono, korzystając z badań, w których ankietowani 

wskazali najczęściej występujące w ich praktyce uszkodzenie. Na tej podstawie 

obliczono prawdopodobieństwo każdego uszkodzenia, które identyfikuje odpowiednie 

sprawdzenie (tabela 1, kolumna III). Dla każdego z trzech zbiorów sprawdzeń, 

korzystając z równań (3) i (4), obliczono konieczną do uzyskania ilość informacji 

(entropię informacyjną). Wyniki przeprowadzonych obliczeń przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Zbiory sprawdzeń dla sygnału “zbyt wysoka temperatura silnika 

ciągnikowego” 

Lp. Rodzaj sprawdzenia 

Prawdopodobieństwo wystąpienia 

uszkodzenia dla badanych zbiorów 

sprawdzeń 

I II III 

1. Uszkodzony termostat 0,067 0,053 0,181 

2. Zbyt niski poziom płynu w układzie 

chłodzenia 
0,067 0,053 0,151 

3. Zbyt niski poziom oleju w silniku 0,067 0,053 0,102 

4. Uszkodzona chłodnica oleju 0,067 0,053 0,079 

5. Luźny lub zerwany pasek klinowy 

pompy cieczy chłodzącej 
0 0,053 0,079 

6 Uszkodzony czujnik temperatury 0,067 0,053 0,134 

7. Uszkodzony wentylator 0,067 0,053 0,031 

8. Uszkodzony zespół sprzęgła 

wentylatora 
0,067 0,053 0,031 

9. Zanieczyszczenie rdzenia chłodnicy 0,067 0,053 0,031 

10. Uszkodzony nadajnik temperatury 0,067 0,053 0,055 

11. Niedrożne przewody układu 

chłodzenia 
0,067 0,053 0 

12. Uszkodzenie uszczelki pod głowicą 0,067 0,053 0 

13. Pęknięta głowica 0,067 0,053 0 

14. Pęknięty blok silnika 0,067 0,053 0 
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15. Uszkodzona pompa cieczy chłodzącej 0,067 0,053 0 

16 Przerwany przewód w układzie 

chłodzenia 
0 0,053 0,031 

17. Przeciążony silnik 0,067 0,053 0,063 

18. Uszkodzony korek chłodnicy 0 0,053 0,031 

Wartości entropii informacyjnej zbiorów 

sprawdzeń (bit) 
3,92 4,04 3,42 

 

 Z danych zebranych w tabeli 1 wynika, że korzystając z równania (3) można 

obliczyć ilość informacji (entropii informacyjnej) koniecznej do uzyskania, w celu 

pełnej identyfikacji stanu technicznego ciągnika, przy wykorzystaniu każdego zbioru 

sprawdzeń. Dysponując taką oceną można podjąć racjonalną decyzję, który zbiór 

sprawdzeń wykorzystać praktycznie. Kryterium oceny będzie minimalna ilość 

informacji konieczna do uzyskania, w celu pełnej identyfikacji stanu technicznego 

ciągnika. W przeprowadzonych badaniach będzie to zbiór sprawdzeń III. 

 Przedstawiony przykład zastosowania metody potwierdził, że uzyskane z niej 

liczbowe oceny wartości informacji (entropii informacyjnej) zbiorów sprawdzeń 

adekwatnie opisują rzeczywisty proces badania stanu technicznego ciągnika. 

Warunkiem efektywnego stosowania  metody jest stworzenie zbioru potencjalnych 

sprawdzeń dla danego sygnału wraz z określeniem prawdopodobieństw wystąpienia 

poszczególnych uszkodzeń.  

 

Wnioski końcowe 

1. Przedstawiona w pracy metoda pozwala, na liczbową ocenę każdego z 

możliwych  do zastosowania zbiorów sprawdzeń stanu technicznego ciągnika, 

po wystąpieniu określonego sygnału, według kryterium ilości brakującej 

informacji (entropii).  Uzyskane wyniki można porównać i dokonać wyboru 

efektywnego informacyjnie zbioru sprawdzeń, który charakteryzuje się 

minimalną entropią.  Zbiór ten pozwoli na identyfikację stanu technicznego 

ciągnika przy minimalnej liczbie sprawdzeń, wykonywanych w odpowiedniej 

kolejności. 

2. Liczbowa miara entropii zbioru sprawdzeń ma charakter globalny i kumuluje w 

sobie informacje od producentów ciągników, zakładów serwisowych oraz 

operatorów ciągników. Logiczna weryfikacja metody oraz przykład jej 

praktycznego zastosowania wykazuje, że opisuje ona adekwatnie rzeczywisty 
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proces generowania zbiorów sprawdzeń do oceny stanu technicznego ciągnika. 

Jest metodą uniwersalną i może zostać zastosowana do innych maszyn, pod 

warunkiem, że dysponujemy odpowiednią bazą danych. 

3. Obliczenie ilości brakującej informacji odbywa się z wykorzystaniem danych 

probabilistycznych, stąd uzyskane wyniki mogą być odnoszone do odpowiednio 

licznego zbioru ciągników i wtedy ich praktyczne wykorzystanie jest efektywne. 

Dysponując bazą danych o uszkodzeniach, po wykonaniu odpowiednich 

obliczeń, można opracować optymalne zbiory sprawdzeń, które kumulują 

doświadczenie serwisantów i specyfikę eksploatacji ciągników w określonym 

rejonie. Przykład takiego działania przedstawiono w pracy. 
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5.     Omówienie pozostałego opublikowanego dorobku naukowo- 

badawczego 

 

Przed uzyskaniem stopnia doktora moje zainteresowania naukowe 

koncentrowały się na zagadnieniu optymalizacji struktury mocy typoszeregu ciągników 

rolniczych dla warunków określonego obszaru terytorialnego..  

Problematyka ta była ważna, bowiem w wyniku niedopasowania struktury mocy 

typoszeregu ciągników rolniczych do wymagań rolników wzrastają koszty prac 

ciągnikowych, a w rezultacie powstają określone straty ekonomiczne podrażające 

produkcję rolniczą. W celu złagodzenia negatywnych skutków ekonomicznych 

wspomnianego niedopasowania należało podjąć działania związane z dostosowaniem 

struktury podaży ciągników do ówczesnych potrzeb rolnictwa. Chodziło głównie o 

szybkie reagowanie przemysłu i rynku maszyn rolniczych na zmiany popytu wywołane 

procesem urynkowienia polskiego rolnictwa po 1989 roku.  

Współczesne ciągniki rolnicze przekazują często większą część mocy przez wał 

odbioru mocy i układ hydrauliki zewnętrznej, niż przez układ zaczepowy. Stąd zdolność 

roboczą ciągnika należy widzieć pod kątem jego nominalnej mocy i moc uważać za 

główny parametr „rozmiaru” czy „wielkości” ciągnika. Ponadto ze względów 

ekonomicznych moc ciągnika rolniczego kupowanego do gospodarstwa powinna być 

optymalnie dobrana w zależności od areału gospodarstwa oraz rodzaju i warunków prac 
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przewidzianych do wykonania tym ciągnikiem w ciągu roku, w odpowiednich 

terminach agrotechnicznych. Dlatego w programowaniu produkcji i importu ciągników 

rolniczych ważne miejsce zajmuje problem optymalizacji struktury mocy ich 

typoszeregu. 

Przystępując do rozwiązania sformułowanego problemu badawczego 

stwierdzono, że dotychczasowe metody stosowane przy stopniowaniu parametrów 

ciągników według kryteriów ekonomicznych spełniają swe funkcje tylko z punktu 

widzenia ogólnej gospodarki. Jednak w zróżnicowanych warunkach polskiego rolnictwa 

należało poszukać metody wyznaczania optymalnych typoszeregów ciągników 

rolniczych, która powinna uwzględniać indywidualne wymagania poszczególnych 

nabywców (rolników). Stąd do optymalizacji mocy ciągników rolniczych tworzących 

typoszereg wykorzystano podstawy teoretyczne metody optymalnego rozmieszczenia 

stopni mocy ciągników rolniczych w typoszeregu, opracowanej w Instytucie 

Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu (D 1).  

 Optymalizacja typoszeregu mocy ciągników rolniczych według przyjętej metody 

pozwala na określenie potrzebnej liczby stopni typoszeregu ciągników oraz 

optymalnych mocy ciągników dla tej liczby stopni typoszeregu. Potrzebna liczba stopni 

typoszeregu jest to najmniejsza liczba stopni typoszeregu, przy której straty 

ekonomiczne powstające z tytułu wzrostu kosztów prac ciągnikowych są do 

zaakceptowania przez rolników. Natomiast pod pojęciem optymalnych mocy ciągników 

rozumiano takie wartości mocy, przy których kryterialny wskaźnik ekonomiczny, 

charakteryzujący stopień niedopasowania mocy wyznaczonego typoszeregu w stosunku 

do mocy ciągników wymaganych przez rolników objętych badaniami, przyjmie 

najkorzystniejszą, minimalną wartość. 

 Zastosowana w pracy metoda optymalizacji typoszeregu mocy ciągników 

rolniczych wymagała scharakteryzowania popytu w pewnym obszarze terytorialnym, 

dla którego typoszereg był przeznaczony. Wyniki prowadzonych badań popytu na moc 

ciągników rolniczych wskazywały, iż empiryczny rozkład wymaganej mocy ciągników 

jest rozkładem dyskretnym. Natomiast istniejąca metoda optymalizacyjna umożliwiała 

rozwiązanie problemu optymalizacji typoszeregu ciągników rolniczych w przypadku, 

gdy rozkład wymaganej mocy ciągników jest rozkładem ciągłym. Zatem należało 

dokonać adaptacji zastosowanej metody optymalizacji typoszeregu mocy ciągników dla 

przypadku dyskretnego rozkładu popytu na moc potrzebnych ciągników. 
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 Na podstawie otrzymanych wyników badań popytu na moc ciągników w 

wybranej gminie w regionie Wielkopolski i w oparciu o zaadaptowaną metodę 

optymalizacji wyznaczono optymalne wartości mocy ciągników w zależności od liczby 

stopni typoszeregu. Następnie, w celu określenia potrzebnej liczby stopni typoszeregu 

mocy ciągników rolniczych dla warunków badanej gminy, oszacowano wielkość strat 

finansowych powstających przy zaspokajaniu tego popytu wyznaczonymi szeregami 

mocy ciągników o różnej liczbie stopni. 

 Ponadto dokonano modyfikacji zastosowanej metody optymalizacji typoszeregu 

mocy ciągników polegającej na uproszczeniu procedury badań popytu na moc 

ciągników (D 3). Modyfikacja metody optymalizacyjnej pozwala potrzebny do 

optymalizacji rozkład wymaganej mocy ciągników generować na podstawie liczby 

wystąpienia poszczególnych zapotrzebowań mocy. Podczas gdy pełne badania popytu 

na moc ciągników w celach optymalizacyjnych wymagały dodatkowo rejestracji danych 

odnośnie narzędzi i maszyn rolniczych przewidywanych do współpracy z ciągnikiem o 

wymaganej mocy. Osiągnięcie tego celu znacznie zmniejszyło czas zbioru danych 

potrzebnych do rozwiązania problemu optymalizacji typoszeregu mocy ciągników 

rolniczych w określonym obszarze terytorialnym. Stosując zmodyfikowaną metodę 

optymalizacyjną można optymalizacją objąć znacznie większe terytorium, niż obszar 

jednej gminy. 

 Podsumowując ten nurt moich zainteresowań badawczych należy stwierdzić, że 

osiągnięto założone cele programu badawczego w zakresie optymalizacji typoszeregu 

mocy ciągników rolniczych. Przy czym chodzi tu zarówno o cele o znaczeniu 

metodycznym jak i praktycznym. Realizacja celów metodycznych polegała na aplikacji, 

na przykładzie wybranej gminy, odpowiednio zaadaptowanej a następnie 

zmodyfikowanej metody optymalnego rozmieszczenia stopni mocy ciągników 

rolniczych. Natomiast realizacja celu o znaczeniu praktycznym umożliwiła 

wyznaczenie, dla warunków badanej gminy, optymalnych wartości mocy ciągników 6-

stopniowego typoszeregu mocy oraz liczby zapotrzebowań na poszczególne stopnie 

mocy. Uzyskane wyniki potrzebnej liczby stopni mocy ciągników oraz ich optymalnego 

rozmieszczenia w typoszeregu mogły stanowić podstawę do kształtowania struktury 

podaży ciągników rolniczych dla obszaru badanej gminy. 

Niezależnie od przedstawionej problematyki doboru optymalnego typoszeregu 

mocy ciągników rolniczych z punktu widzenia ekonomiki prac maszynowych w 
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rolnictwie, podejmowałem również inne zagadnienia badawcze w zakresie inżynierii 

rolniczej. Główne kierunki moich badań obejmują następujące zagadnienia tematyczne: 

1. Badania operacji demontażu i montażu połączeń gwintowych w maszynach 

rolniczych. 

2. Ekologiczne i sozologiczne aspekty likwidacji maszyn rolniczych.  

3. Ocena stanu technicznego maszyn w aspekcie szacowania ich wartości. 

4. Wybrane zagadnienia organizacji rynku maszyn i urządzeń rolniczych.  

5. Nowe materiały konstrukcyjne stosowane do budowy maszyn rolniczych. 

6. Ocena niezawodności maszyn pracujących sezonowo, z wykorzystaniem reguł 

wnioskowania rozmytego.  

7. Wykorzystanie systemów komputerowego modelowania oraz symulowania 

przepływu cieczy i gazów do identyfikacji zużycia kawitacyjnego części. 

 

Ad 1.. Badania operacji demontażu i montażu połączeń gwintowych w maszynach 

rolniczych.  

Połączenia gwintowe są najliczniej stosowaną grupą połączeń rozłącznych, 

między innymi ze względu na możliwości wielokrotnego ich demontażu i montażu w 

okresie eksploatacji maszyn. Następuje to szczególnie w takich procesach obsługi 

technicznej jak naprawy różnego rodzaju, regulacje mechanizmów, konserwacja 

maszyn, demontaż niektórych elementów na okres przechowywania, zmiana sposobu 

użytkowania maszyn itp. Praktyka eksploatacji sprzętu rolniczego dostarcza wiele 

przykładów trudności występujących podczas demontażu połączeń gwintowych 

podczas wspomnianych operacji. Ponieważ potrzebny jest moment odkręcania o 

znacznej wartości, który niekiedy powoduje nawet zniszczenie części składowych 

połączenia. Stąd istniała pilna potrzeba zmiany istniejącego stanu tak, aby nie 

następował znaczący wzrost wartości momentów odkręcania połączeń gwintowych po 

długim okresie pracy w warunkach eksploatacji maszyn rolniczych podczas ich 

wielokrotnego demontażu i montażu.  

W tym celu prowadzono badania, którymi objęto połączenia gwintowe po 

określonym czasie eksploatacji maszyn (D 2, D 36, D 37). Na podstawie uzyskanych 

wyników stwierdzono, że średnie wartości momentów odkręcania badanych połączeń 

były od 2 do 6 razy większe od wartości dopuszczalnych momentów dokręcania. 

Znaczne różnice tych wartości są dużym utrudnieniem dla użytkowników maszyn 



Autoreferat 

Zenon Grześ 

 

36 

 

rolniczych podczas obsługi technicznej. W celu przynajmniej częściowej eliminacji 

utrudnień zachodzi konieczność rozluźniania połączeń. Podsumowując należy 

stwierdzić, że ze względu na specyfikę środowiskowych warunków pracy maszyn 

rolniczych technika rolnicza w swych badaniach powinna poszukiwać nowych 

efektywniejszych metod demontażu połączeń gwintowych.  

 Niekorzystnym zjawiskiem, które towarzyszy eksploatacji połączeń gwintowych 

w maszynach rolniczych jest korozja. Przy czym decydujące znaczenie ma korozja 

elektrochemiczna o długotrwałym charakterze, ponieważ utrudnione jest odparowanie 

elektrolitu z wnętrza połączenia gwintowego. W świetle uzyskanych wyników w 

zakresie tej problematyki, sformułowano wniosek, że procesy korozji w warunkach 

charakterystycznych dla pracy maszyn rolniczych powodują istotny wzrost wartości 

momentu odkręcania połączeń gwintowych w odniesieniu do wartości dopuszczalnego 

momentu dokręcania. Logiczną konsekwencją studiów literaturowych oraz własnych 

analiz i badań było skupienie badań na odpowiednio skutecznym zabezpieczaniu 

połączeń gwintowych przed korozją w procesie ich montażu, czyli dokręcania. 

Rozluźnianie niezabezpieczonych połączeń przed demontażem jest metodą mało 

efektywną. Natomiast zastosowanie zabezpieczeń antykorozyjnych, które były 

przedmiotem badań spowodowało istotny spadek wartości momentu odkręcania 

połączeń gwintowych w porównaniu z połączeniami niezabezpieczonymi 

antykorozyjnie. Badania pozwoliły na wskazanie takich zabezpieczeń antykorozyjnych 

maszyn rolniczych, głównie na bazie tworzyw sztucznych, które w warunkach 

charakterystycznych dla eksploatacji maszyn rolniczych wykazują największą 

skuteczność. 

 

Ad 2. Ekologiczne i sozologiczne aspekty likwidacji maszyn rolniczych.  

 Narastająca świadomość ekologiczna nowoczesnych społeczeństw (także w 

naszym kraju) sprawiła, że kolejnym nurtem moich zainteresowań naukowych była 

problematyka destrukcyjnego oddziaływania maszyn rolniczych na środowisko w 

końcowej fazie ich istnienia, a mianowicie w okresie likwidacji maszyn wycofanych z 

eksploatacji (D 4, D 5). Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w 

gospodarstwach rolnych w regionie Wielkopolski postulowano (już w latach 90-tych 

poprzedniego stulecia) wprowadzenie ekologicznych metod zagospodarowania maszyn 

rolniczych przeznaczonych do likwidacji. Metody te w większości zostały opracowane 
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dla przemysłu motoryzacyjnego i sprowadzają się do powszechnego stosowania 

recyklingu, jako działania umożliwiającego jak największy odzysk materiałów z 

wycofywanych maszyn. Tym niemniej analiza konstrukcji wówczas wytwarzanych 

maszyn rolniczych wskazywała na pewne ograniczenia możliwości stosowania 

recyklingu. Dlatego w pracach naukowych dotyczących tej tematyki opracowano 

pożądane kierunki zmian konstrukcyjnych, które zwiększają podatność na recykling 

aktualnie produkowanych maszyn rolniczych. Należy do nich, między innymi 

stosowanie w budowie maszyn materiałów podatnych na wielokrotną i łatwą przeróbkę, 

zapewnienie łatwej identyfikacji stosowanych materiałów do budowy maszyn, 

zastępowanie połączeń nierozłącznych nowoczesnymi połączeniami rozłącznym, 

przystosowanie maszyn do łatwego demontażu w celu podziału ich na części i grupy 

materiałowe oraz szerokie stosowanie części podatnych na wielokrotną regenerację. 

Ponadto zaproponowano wprowadzenie atestu sozologicznego dla produkowanych 

maszyn rolniczych, które w określonym stopniu spełniają zasady recyklingu.  

 

Ad. 3. Ocena stanu technicznego maszyn rolniczych w aspekcie szacowania ich 

wartości.  

Niezależnie od przyjętej metody wyceny obiektów technicznych stosowanych w 

rolnictwie, poprawna ocena stanu technicznego ma decydujący wpływ na oszacowanie 

ich rzeczywistej wartości. Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano oceny 

różnych metod wyceny wartości i stwierdzono, że oszacowana wartość badanych 

ciągników metodą porównawczą jest mniejsza w stosunku do wartości uzyskanych 

metodą odtworzeniową (D 7, D 9). Wartości ciągników, które były przedmiotem badań, 

uzyskane metodą porównawczą były bardziej zbliżone do wartości rynkowej badanych 

ciągników. Ponadto szacowanie wartości maszyn rolniczych o złożonej budowie np. 

ciągników rolniczych, wymaga oddzielnej oceny stanu technicznego ważniejszych 

zespołów i układów w celu dokładnego określenia stopnia zużycia całej maszyny. 

 

Ad 4. Wybrane zagadnienia organizacji rynku maszyn i urządzeń rolniczych.  

Znaczna konkurencja na rynku maszyn rolniczych sprawia, że poszczególni 

uczestnicy tego rynku dążą do określonej strategii w procesie dystrybucji swoich 

wyrobów. Celem podjętych badań była ocena technik i narzędzi marketingowych, 
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stosowanych środków technicznych wykorzystywanych w rolnictwie (D 18). Badaniami 

obejmowano firmy, które należą do liderów krajowego rynku maszyn rolniczych, przy 

czym reprezentowały one zarówno producentów jak i handlowców maszyn rolniczych. 

W świetle przeprowadzonych badań ankietowych metodą wywiadu standaryzowanego 

stwierdzono, że kluczową koncepcją marketingową realizowaną w procesie zbywania 

maszyn rolniczych jest tzw. marketing mix, rozumiany jako zbiór sposobów 

wywołujących określony oddźwięk u kupujących, czyli rolników. Stąd na rynku 

maszyn rolniczych poszczególne firmy oferują coraz bardziej zróżnicowany asortyment 

swoich wyrobów. Dominującą formą dystrybucji jest sprzedaż bezpośrednia przez 

producentów lub przez upoważnionych handlowców, którzy wykorzystują różnorodne 

formy promocji reklamy oferowanych maszyn. Ponadto badane firmy funkcjonując 

według zasad autoryzowanego systemu eksploatacji maszyn oferują pełny zakres 

obsługi technicznej w okresie gwarancji, jak również po zakończeniu tego okresu. 

Dlatego do specyficznych instrumentów marketingowych na rynku maszyn rolniczych 

należą działania, które dotyczą sposobu i kosztów realizacji obsługi technicznej, 

określanej w praktyce eksploatacyjnej mianem serwisu technicznego.  

 

Ad. 5. Nowe materiały konstrukcyjne stosowane w budowie maszyn rolniczych 

W pracy przedstawiono kierunki rozwoju podstawowych materiałów 

konstrukcyjnych stosowanych w budowie maszyn rolniczych (D 28). Ponadto dokonano 

przeglądu najważniejszych osiągnięć inżynierii materiałowej w zakresie tworzenia 

nowych materiałów konstrukcyjnych i nadawania już istniejącym coraz lepszych 

właściwości. 

Konstruktorzy i producenci maszyn rolniczych z powodzeniem, w różnym 

wykorzystują nowe materiały konstrukcyjne. Największe zmiany spowodowało 

szerokie wprowadzenie tworzyw sztucznych. Stopień ich wykorzystania jest różny w 

zależności od rodzaju maszyny. Największe zmiany i związany z nimi postęp nastąpił w 

opryskiwaczach. Bardzo drogie zbiorniki i osprzęt wykonywane poprzednio ze stopów 

miedzi, obecnie produkowane są z tworzyw sztucznych. Ten materiał umożliwia 

zastosowanie prostszych i łatwiejszych w realizacji technologii produkcji. Stosowana w 

produkcji zbiorników do opryskiwaczy z tworzyw sztucznych, technologia formowania 

rotacyjnego pozwala na produkcję zbiorników o dużych pojemnościach, optymalnych 

kształtach, przy niskich kosztach wytwarzania oraz stwarza większe możliwości 



Autoreferat 

Zenon Grześ 

 

39 

 

wprowadzenia unowocześnień. Tworzywa sztuczne to materiał innych części 

opryskiwaczy, jak końcówki, zawory, filtry, części pomp itp. Prosta technologia 

wytwarzania pozwala na produkcję bogatej oferty końcówek. Ich wykorzystanie w 

eksploatacji pozwala znacząco zwiększyć efektywność oprysków oraz zmniejszyć 

zagrożenie dla środowiska. 

Podobnie jak w opryskiwaczach tworzywa sztuczne pozwoliły na ogromny 

postęp w urządzeniach do nawadniania. Zraszacze, rurociągi oraz inny osprzęt 

wykonane są z tych materiałów. Tworzywa sztuczne to także materiały stosowane do 

wyrobu różnych zbiorników, w tym zbiorników paliwowych ciągników, osłon, 

błotników, a także kół zębatych, panewek łożysk ślizgowych itp. Części wykonane z 

tworzyw sztucznych są odporne na korozję co zwiększa ich trwałość i eliminuje 

konieczność stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych. Tworzywa sztuczne mają 

średnio gęstość około 1g∙cm
-2 

, a części z nich wykonane są 7-8 krotnie lżejsze od ich 

odpowiedników wykonanych ze stali, można je łatwo regenerować, chociażby 

klejeniem. Obniżenie masy części składowych, szczególnie dla maszyn mobilnych, 

którymi w większości są maszyny rolnicze, to wymierne oszczędności w ich 

eksploatacji. Przykładem są nowoczesne opryskiwacze ciągnikowe, dla których w 

funkcji okresu produkcji maleje jednostkowa masa w odniesieniu do szerokości 

roboczej oraz pojemności zbiornika.  

Powoli w konstrukcji maszyn rolniczych pojawiają się części wykonane ze stali 

nierdzewnych. Barierę stanowi cena, około trzykrotnie większa od tradycyjnej stali 

węglowej. Ze stali nierdzewnej produkuje się części siewników nawozowych, narażone 

na korozję połączenia gwintowe itp. Wynalezienie stali nierdzewnej, w czasie I wojny 

światowej, pozwoliło  na rozwój przemysłu chemicznego. Można z niej było budować 

instalacje odporne na działanie silnych kwasów, zasad, soli. Przemysł chemiczny to, 

między innymi, produkcja nawozów sztucznych, środków ochrony roślin. 

Duże problemy stwarzają zużycia ścierne części maszyn pracujących w glebie. 

Powodują one deformację ich kształtu oraz wzrostem promienia zaokrąglenia ostrzy, co 

pogarsza ich cechy funkcjonalne i zwiększa opory robocze. Poszukuje się nowych 

gatunków stali i innych materiałów, o lepszych właściwościach, które w tych trudnych 

warunkach zapewnią większą ich trwałość. Przykładem mogą być nakładki z węglików 

wolframu stosowane na ostrza tych części firmy Vaderstad Marathon. Według danych 

producenta ich trwałość jest około siedmiokrotnie większa od tradycyjnych stalowych.  
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Postępy w produkcji wyrobów hutniczych to pojawienie się na tynku tzw. profili 

zamkniętych. Zastąpiły one stosowane dotychczas do wykonywania ram maszyn 

rolniczych, kątowniki, ceowniki, teowniki itp. W efekcie ich stosowania, ze względu na 

korzystniejsze wskaźniki wytrzymałości, udało się zmniejszyć masę maszyn. 

Dodatkową zaletą ich stosowania jest zwiększenie odporności konstrukcji na korozję. 

Materiały konstrukcyjne kryją w sobie duże potencjalne możliwości rozwoju, 

także dla maszyn rolniczych. Metale i ich stopy oraz tworzywa sztuczne, a także 

kompozyty mają w skali mikro, w różnym stopniu, budowę krystaliczną. Stosowane 

powszechnie do poprawy właściwości mechanicznych stali hartowanie, zgniot 

zmniejszają stopień krystalizacji. Wiadomo jednak, że wraz ze wzrostem stopnia 

krystalizacji rosną właściwości wytrzymałościowe, a także fizyczne, mechaniczne itp. 

Ważną role w energetyce odnawialnej pełnią ogniwa fotowoltaiczne. Budowane 

obecnie panele składają się z półprzewodników (krzem, german) i mają sprawność 

energetyczną około 14%. Problemem jest także ich skomplikowany proces produkcji, 

duża masa jednostkowa i trudna utylizacja. Przełomem w tym obszarze mogą być 

ogniwa perowskitowe. Perowskit jako minerał występuje w przyrodzie, można go także 

produkować na drodze chemicznej. Jego struktura krystaliczna pozwala na osiągnięcie 

przez ogniwa na bazie perowskitów o sprawności energetycznej 20%, a teoretycznie 

nawet 30%. Dodatkowym atutem jest prosta technologia wytwarzania takich ogniw 

fotowoltaicznych w temperaturze otoczenia, nawet w postaci folii nakładanej sprayem 

 

Ad.6. Metoda oceny niezawodności maszyn pracujących sezonowo, z wykorzystaniem 

reguł wnioskowania rozmytego.  

Celem pracy jest opracowanie metody umożliwiającej wyznaczenie wskaźnika 

niezawodności IR dla maszyn pracujących sezonowo, bazującego na zbiorze przyjętych 

kryteriów oceny (D 33). Podstawowymi założeniem metody są: wielokryterialność, 

efektywność oraz obiektywizm. Zbudowana metoda obejmuje algebraiczny model 

dedukcyjny stanowiący procedurę kwantyfikowania niezawodności maszyn pracujących 

sezonowo oraz algorytm umożliwiający przeprowadzenie badań symulacyjnych, które 

wartościują liczbowo niezawodność badanych maszyn. 

Głównym etapem procesu tworzenia metody jest opracowanie modelu 

strukturalnego, który uzyska formę algebraiczną (algorytmu matematycznego) 

pozwalającą na wyrażenie poziomu niezawodności maszyn rolniczych pracujących 

sezonowo w postaci liczbowej wartości wskaźnika IR. 
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Metoda pozwala na obiektywną ocenę niezawodności maszyn pracujących 

sezonowo, a liczbowa wartość wyznaczonego wskaźnika IR uwzględnia wszystkie 

istotne cechy na nią wpływające. Rozpatrywane mogą być zarówno materialne, jak i nie 

materialne aspekty procesu eksploatacji i utrzymania maszyn, inherentnie z nim 

związane i wpływające na niezawodność maszyn. 

W opracowanej metodzie oceny niezawodności maszyn pracujących sezonowo 

wykorzystano zaawansowane procedury algorytmiczne, oparte na teorii zbiorów 

rozmytych. Umożliwiają on zobiektywizowanie uzyskiwanego wskaźnika IR, poprzez 

sprowadzanie lingwistycznych ocen do wartości liczbowej. 

Opracowana metoda umożliwia kwantyfikację niezawodności każdej maszyny  

pracującej sezonowo, niezależnie od długości okresu eksploatacji i przechowywania.  

Metoda stwarza możliwości głębszego poznania i zaimplementowania zasad 

prawidłowej obsługi technicznej maszyn, ich przechowywania, oraz wykonania 

przeglądów przedsezonowych i posezonowych. Empiryczna weryfikacja metody oraz 

badania symulacyjne dostarczają informacji pozwalających wskazać kierunki zmian 

procesów eksploatacji i utrzymania maszyn, których wprowadzenie do praktyki 

eksploatacyjnej spowoduje efektywny wzrost poziomu niezawodności maszyn. 

 

Ad.7. Wykorzystanie systemów komputerowych modelowania i symulowania 

przepływu cieczy oraz gazów do oceny zużycia kawitacyjnego powierzchni części. 

Kawitacja jest zjawiskiem powszechnie występującym w procesie eksploatacji 

maszyn i systemów hydraulicznych. Pomimo intensywnych badań nad mechanizmem 

jej powstawania jest wiele pytań dotyczących wpływu erozji kawitacyjnej na strukturę 

materiałów przewodów oraz dynamikę zmian parametrów przepływającej cieczy lub 

gazu. Współczesne prace zmierzają do dokładniejszego poznania i opisania zjawiska 

kawitacji z wykorzystaniem między innymi systemów komputerowego wspomagania 

projektowania i analizy konstrukcji CAD/CAE. Systemy te umożliwiają symulację 

warunków przepływu cieczy i gazów, przy jednoczesnym definiowaniu rodzaju 

materiału oraz parametrów geometrycznych przewodów. Ponadto symulacja 

komputerowa w dużym stopniu pozwala na lepsze poznanie zjawisk towarzyszących 

kinematyce i dynamice przepływu cieczy w układach hydraulicznych, precyzyjniejsze 

określanie wartości wahań ciśnienia i natężenia przepływu, łatwiejszą wizualizację 

zużyć kawitacyjnych w wyniku nagłych zmian ciśnienia oraz energii cząstek cieczy. 
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Systemy CAD/CAE pozwalają na budowę modeli abstrakcyjnych oraz 

automatyczną lub półautomatyczną symulację obciążenia mechanicznego, 

wytrzymałości materiałów, wymiany ciepła, rozkładu promieniowania, przepływu 

cieczy, ocenę trwałości i niezawodności maszyn oraz ocenę wpływu zachodzących 

zjawisk fizyki na intensywność i wartość zużycia eksploatacyjnego części. Symulacje 

opracowanych modeli pozwalają na wykrywanie nieciągłości konstrukcji oraz błędów i 

kolizji montażowych. Eliminują one konieczności budowy modeli fizycznych, a tym 

samym następuje skrócenie czasu i kosztów wprowadzania nowych produktów na 

rynek. 

Celem pracy była identyfikacja obszarów zużycia kawitacyjnego wewnętrznych 

powierzchni przewodów o zmiennej średnicy przekroju poprzecznego, z 

wykorzystaniem komputerowego modelowania przepływu wody (D 34). Bazując na 

uzyskanych parametrach wody i na zależności opracowanej przez Brinkhorsta i in. 

wyznaczono wskaźnik kawitacji dla charakterystycznych punktów badanego przewodu. 

Ponadto zakres pracy obejmował budowę abstrakcyjnego modelu przewodu, wewnątrz 

którego zaprojektowano zwężenie średnicy przewodu z wymiaru dm1 = 25 mm do 

dn1 = 10 mm i wyznaczono charakterystyczne punkty w oparciu o kartezjański układ 

współrzędnych, którego początek osadzono w płaszczyźnie zwężenia krawędzi tj. w 

punkcie x = 0, y = 0, z = 0.   

Przeprowadzone badania symulacyjne oraz analiza uzyskanych wyników 

pozwoliły stwierdzić, że zmiana kąta zaokrąglenia krawędzi zwężenia przewodu 

wpływa na kinematykę i dynamikę przepływu cieczy oraz zmianę jej parametrów. 

Dotyczy to głównie ciśnienia cieczy, ponieważ ma ono bezpośredni wpływ na 

powstawanie kawitacji. Wykonanie symulacji przepływu cieczy na etapie 

konstruowania przewodów pozwala na identyfikację obszarów szczególnie narażonych 

na erozję kawitacyjną. Umożliwia to dobór wymiarów geometrycznych projektowanych 

przewodów i odpowiednich materiałów konstrukcyjnych. 

 Zauważono, że stosowane systemy komputerowego wspomagania 

projektowania inżynierskiego CAD/CAE umożliwiają modyfikację konstrukcji 

opracowanego modelu abstrakcyjnego oraz realizowaną w czasie rzeczywistym analizę 

wpływu wprowadzanych zmian geometrii przewodu na parametry przepływającej 

cieczy. Komputerowa symulacja przepływu cieczy i opracowanie modeli 

abstrakcyjnych przewodów ułatwia prowadzenie badań naukowych, ponieważ następuje 



Autoreferat 

Zenon Grześ 

 

43 

 

skrócenie czasu oraz zmniejszenie kosztów związanych z budową modeli 

rzeczywistych. 

 


