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Streszczenie

W pracy scharakteryzowano podstawowe strategie wykonywania serwisu technicznego maszyn. Ponadto przedstawiono
za³o¿enia strategii planowego serwisowania technicznego.
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STRATEGIE SERWISOWANIA
MASZYN ROLNICZYCH

Wprowadzenie

Profilaktyczne serwisowanie maszyn

Serwisowanie wed³ug niezawodnoœci

Nawet przy najbardziej starannym u¿ytkowaniu maszyn
rozregulowuj¹ siê ich mechanizmy, zu¿ywaj¹ czêœci wymien-
ne, starzej¹ oleje i smary oraz inne materia³y eksploatacyjne,
a tak¿e zdarzaj¹ siê uszkodzenia awaryjne. St¹d maszyny wy-
magaj¹ okresowo wykonywanych przegl¹dów, regulacji,
bie¿¹cych napraw, konserwacji, przechowywania, co mo¿na
ogólnie okreœliæ jako serwisowanie techniczne [5]. Ponadto
w utrzymaniu wysokiej gotowoœci technicznej wspó³czesnych
maszyn znaczenia nabiera tak¿e sposób organizacji us³ug
serwisowych, dostêpnoœæ czêœci wymiennych, jakoœæ us³ug,
koszty serwisu itp. [4, 6].

Zadaniem serwisu technicznego jest utrzymanie maszyn
w stanie zdatnoœci do u¿ytkowania przez okres ekonomicznie
uzasadniony lub wynikaj¹cy z potrzeb u¿ytkownika. Sposób
wykonywania serwisu technicznego zale¿y od przyjêtej dla
danego rodzaju maszyn strategii eksploatacji. Najczêœciej wy-
ró¿nia siê cztery podstawowe strategie (sposoby) serwisowania
maszyn: profilaktyczna, wed³ug niezawodnoœci, wed³ug stanu
technicznego i planowe serwisowanie techniczne [3, 5].

Wed³ug tej strategii zabiegi serwisowe wykonuje siê, kiedy
maszyna jest w stanie zdatnoœci do u¿ytkowania (nie wyst¹pi³o
uszkodzenie). Strategia ta ma na celu zmniejszenie inten-
sywnoœci procesów starzenia fizycznego maszyny, a tak¿e
czêœciowe lub ca³kowite przywrócenie utraconego stanu
technicznego. Zalet¹ strategii jest zapewnienie wysokiej
gotowoœci do pracy oraz trwa³oœci i niezawodnoœci maszyn.
W ten sposób unika siê b¹dŸ znacznie ogranicza wystêpowanie
awarii i usterek maszyn.

Wadami takiego serwisowania maszyn jest nieuwzglêd-
nienie warunków eksploatacji i wieku maszyn oraz niedosto-
sowanie zakresu obs³ug serwisowych do stanu technicznego
maszyny. W konsekwencji poszczególne operacje wykonuje
siê za póŸno lub za wczeœnie. St¹d strategia ta zwi¹zana jest
z wysokimi kosztami serwisu technicznego, poniewa¿
wymienia siê materia³y eksploatacyjne i czêœci wymienne,
które nie s¹ jeszcze zu¿yte. Profilaktyczna strategia serwiso-
wania maszyn jest stosowana w eksploatacji obiektów
technicznych i mechanicznych, takich jak: maszyny rolnicze,
transportowe, budowlane itp. [1, 3, 5].

Wykonywanie operacji serwisowych wed³ug nieza-
wodnoœci wymuszone jest wyst¹pieniem uszkodzenia
awaryjnego i przejœciem jej w stan niezdatnoœci do u¿ytko-

wania. St¹d strategia ta nazywana jest niekiedy - po uszko-
dzeniu. Jedyn¹ zalet¹ tego sposobu realizacji serwisu
technicznego jest mo¿liwoœæ dostosowania jego zakresu do
zaistnia³ego uszkodzenia.

Zgodnie z t¹ strategi¹ obiekt techniczny eksploatuje siê a¿
do wyst¹pienia zwiêkszonej intensywnoœci uszkodzeñ. Zatem,
wad¹ strategii jest niska niezawodnoœæ maszyny oraz du¿e
straty wynikaj¹ce z uszkodzenia awaryjnego. Ten sposób
wykonywania serwisowania obiektów mechanicznych nie jest
zalecany przez producentów maszyn rolniczych. Mo¿e byæ on
z powodzeniem stosowany w urz¹dzeniach sk³adaj¹cych siê
z du¿ej liczby zespo³ów elektronicznych, np. sprzêt kompu-
terowy. Strategiê mo¿na stosowaæ tylko w odniesieniu do
urz¹dzeñ, których uszkodzenie nie spowoduje powstania
zagro¿enia bezpieczeñstwa pracy, a ponadto wtedy gdy jest
ekonomicznie uzasadnione [1].

Zalecan¹ strategi¹ serwisowania maszyn jest strategia
wed³ug stanu technicznego. Strategia ta opiera siê na
podejmowaniu decyzji eksploatacyjnych, w tym tak¿e tych
dotycz¹cych serwisowania maszyn na podstawie ci¹g³ej oceny
stanu technicznego maszyny oraz jej zespo³ów i czêœci [7].

W czasie eksploatacji maszyny jej stan techniczny pogarsza
siê z ró¿n¹ intensywnoœci¹, w zwi¹zku z tym terminy i zakres
obs³ug serwisowych nie mog¹ byæ sta³e, lecz zmienne -
dostosowane do aktualnego stanu technicznego maszyny.
Procesy serwisowe wykonuje siê odpowiednio do chwilowego
rzeczywistego stanu technicznego maszyny i prognozowanej
intensywnoœci jego zmian.

Strategia mo¿e byæ stosowana przy wykorzystaniu
nowoczesnych metod diagnostyki technicznej, a w szcze-
gólnoœci diagnostyki pok³adowej. Mo¿liwa jest wtedy ci¹g³a
ocena stanu technicznego w procesie eksploatacji. W przy-
padku nowoczesnych maszyn o z³o¿onej budowie, np.
ci¹gników rolniczych, wyposa¿one s¹ one w czujniki
rejestruj¹ce zmiany stanu technicznego najwa¿niejszych
zespo³ów maszyny, które przekazuj¹ odpowiednie informacje
do komputera pok³adowego. Gromadzone dane po przetwo-
rzeniu informuj¹ u¿ytkownika maszyny o terminie i zakresie
obs³ugi serwisowej.

Ze wzglêdów technicznych i ekonomicznych nie ma
mo¿liwoœci ci¹g³ego monitorowania stanu technicznego
wiêkszoœci maszyn rolniczych. St¹d, aby utrzymaæ te maszyny
w stanie zdatnoœci do u¿ytkowania, korzysta siê ze strategii
planowego serwisowania technicznego. Podstawowymi

Strategia wed³ug stanu technicznego

Planowe serwisowanie techniczne
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za³o¿eniami tej strategii, ukszta³towanej przez wieloletnie
doœwiadczenia eksploatacyjne s¹: cyklicznoœæ, hierarchia
i ustalony zakres obs³ug serwisowych [3, 5].

Cyklicznoœæ oznacza, ¿e poszczególne obs³ugi serwisowe
wykonuje siê co pewien okres, który wynika z iloœci wykonanej
pracy przez maszynê. Miarami cyklu serwisowego jest naj-
czêœciej liczba przejechanych kilometrów, przepracowanych
motogodzin, lata u¿ytkowania, sezony pracy maszyn itp.
W tab. 1 zestawiono rodzaje obs³ug serwisowych wykony-
wanych w jednym cyklu obs³ugowym wybranego ci¹gnika
rolniczego.

Hierarchia serwisu technicznego sprawia natomiast, ¿e
obs³uga wy¿szego stopnia, np. przegl¹d okresowy P4,
obejmuje oprócz czynnoœci dla niego charakterystycznych,
tak¿e czynnoœci obs³ugi ni¿szego stopnia - w tym przypadku
przegl¹du P3 (tab. 2).

Tab. 1. Cykl obs³ugi technicznej ci¹gników rolniczych Pronar
5135
Table 1. Cycle of technical service of agricultural tractors
Pronar 5135

Podsumowanie

Za³o¿enie, aby procesy serwisu technicznego wykonywaæ
po przepracowaniu sta³ego odcinka czasu nie jest w pe³ni
uzasadnione praktyk¹ eksploatacji. Zró¿nicowane warunki
pracy i kwalifikacje operatorów sprawiaj¹, ¿e intensywnoœæ
zmian stanu technicznego nie jest jednakowa. Dlatego
podstawow¹ wad¹ strategii planowej jest koniecznoœæ
serwisowania maszyn, które znajduj¹ siê w ró¿nych stanach
technicznych. Natomiast obs³ugi serwisowe maj¹ zawsze sta³y
zakres i s¹ wykonywane w œciœle ustalonych terminach
wynikaj¹cych z iloœci wykonanej pracy. Pomimo tej

Okres eksploatacji ci¹gnika [mth]

Rodzaj obs³ugi serwisowej

50

P-1*

250

P-2

500

P-3

750

P-2

1000

P-4

* - przegl¹d techniczny po okresie docierania (po 50 mth)

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [2] / Source: own work
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Summary

In the work the basic strategies for performance of technical service of machines were characterized. In addition, the assumptions
of planned technical servicing strategy were presented.
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Sprawdziæ poziom oleju w silniku
Wymieniæ olej i filtr oleju w silniku
Sprawdziæ poziom oleju oraz wymieniæ filtry oleju w uk³adzie hydraulicznym
Wymieniæ wk³ad filtra dok³adnego oczyszczania paliwa
Wymieniæ olej i filtr oleju w skrzyni biegów i tylnym moœcie

× ×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Lp. Wybrane czynnoœci obs³ugowe
Rodzaj przegl¹du technicznego

PC*
(10 mth)

P-2
(250 mth)

P-3
(500 mth)

P-4
(1000 mth)

Tab. 2. Hierarchizacja wybranych czynnoœci obs³ugowych ci¹gnika rolniczego Pronar 5135
Table 2. Hierarchisation of selected service operations for agricultural tractor Pronar 5135

* - obs³uga wykonywana po ka¿dych 10 mth lub codziennie
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie [2] / Source: own work based on [2]

niedogodnoœci planowe serwisowanie techniczne stwarza
mo¿liwoœæ efektywnego sterowania eksploatacj¹ nowo-
czesnych maszyn, zapewniaj¹c im trwa³oœæ i niezawodnoœæ.

Producenci maszyn rolniczych opracowuj¹ systemy ich
serwisowania wykorzystuj¹c najczêœciej strategie planowego
serwisowania technicznego. System serwisu technicznego jest
budowany dla ka¿dego rodzaju i typu maszyny. Obejmuje on
informacje o rodzajach obs³ug wchodz¹cych w zakres serwisu
technicznego i okresach miêdzyobs³ugowych. Ponadto
producenci okreœlaj¹ wykaz czynnoœci serwisowych
przyporz¹dkowanych konkretnej obs³udze, zalecane materia³y
eksploatacyjne, parametry regulacyjne, wykaz narzêdzi
specjalnych itp.
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