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 Artykuł dotyczy samochodów dostawczych użytkowanych 
przez firmy przewozowe. Przy doborze samochodu przez 
przedsiębiorcę zasadniczy wpływ poza ceną i eksploatacyjnym 
spadkiem wartości, mają koszty eksploatacji: planowane i incydentalne. 
Jednak dotychczas w ocenie kosztów przez użytkownika bierze się pod 
uwagę tylko przewidywalne koszty użytkowania oraz koszty 
planowanych obsług technicznych. Natomiast marginalizuje się „koszty 
incydentalne” wynikające z prawdopodobnych usterek i awarii 
samochodu. Koszty te są ściśle związane z niezawodnością pojazdów. 
Są one bardzo istotne, ponieważ mają duży wpływ na gwarancję i 
terminowość wykonania usługi przewozowej. Celem pracy jest analiza 
liczby uszkodzeń i kosztów naprawy mających wpływ na efektywność 
eksploatacyjną samochodów. 

 
Słowa kluczowe:  transport, samochód dostawczy, 
uszkodzenia, koszt 
 
Wstęp  
W przypadku samochodów użytkowych (ciężarowych i 
dostawczych) wybór konkretnego modelu i marki pojazdu to 
kwestia podstawowa. Decyduje on nie tylko o kosztach 
bezpośrednio związanych z zakupem oraz kosztach 
przewidywalnych takich jak: opłaty, koszty obsług, koszty 
paliwa, oleju itp. ale też o nieplanowanych kosztach napraw. 
Ostatnie z kosztów pojawiają sie w sposób incydentalny i 
związane są bezpośrednio z naprawami oraz koniecznością 
zapewnienia pojazdów zastępczych lub wynikają ze strat 
powodowanych czasową niemożnością korzystania z pojazdów. 
Producenci proponując potencjalnym użytkownikom 
odpowiednią wersję samochodu uwzględniają tylko koszty 
przewidywalne- natomiast koszty związane z awariami są 
pomijane. Awaryjność pojazdów i poniesione z jej powodu straty 
są w wielu przypadkach głównym czynnikiem, dla którego 
użytkownik nie chce ponownego powrotu do danej marki. 
Procedura wyboru pojazdu użytkowego powinna zatem 
uwzględniać aspekt jego awaryjności (niezawodności), w tym 
rodzaj uszkodzeń, ich częstość i koszty naprawy. Autorzy 
postanowili opracować metodę oceny efektywności eksploatacji 
pojazdów użytkowych pomocną przy dokonywaniu wyboru 
pojazdów. Metoda ma uwzględniać reprezentowany poziom 
awaryjności i koszty napraw. Pierwszym etapem na drodze to 

opracowania takiej procedury jest analiza uszkodzeń i kosztów 
napraw pojazdów. Analiza pozwoli na wybór układów 
funkcjonalnych pojazdów, których uszkodzenia będą 
występowały najczęściej oraz tych, których koszty napraw będą 
największe. 
 
1. Obiekty badań 
Obiektami badań były trzy próbki samochodów dostawczych 
liczące po 30 sztuk każda. Badaniami objęto trzy marki 
pojazdów, oznaczone jako pojazdy: A, B i C. Autorzy świadomie 
postanowili nie podawać marki pojazdów z uwagi, że 
prezentowane wyniki badań mają przedstawić sposób 
przeprowadzenia analiz awaryjności i kosztów z nią związanych, 
a nie stanowić ocenę konkretnego pojazdu. Badane samochody 
wykorzystywano w spożywczym transporcie dystrybucyjnym. 
Jeździły one z podobnymi ładunkami w zbliżonych warunkach 
drogowych. Obserwacje uszkodzeń objęły okres 48 miesięcy, w 
tym czasie badane pojazdy wykonały przebiegi w zakresie od 
180 do 200 tys. km. Samochody użytkowane były przez firmy 
dystrybucyjne, w warunkach wynajmu długoterminowego. 
Oznacza to, że użytkownik ponosił tylko bezpośrednie koszty 
eksploatacji pojazdów: paliwo, płyn AdBlue i płyn do 
spryskiwaczy. Kosztami napraw i ich organizacją zajmował się 
wypożyczający – czyli właściciel. Autorzy artykułu nie mieli 
wpływu na użytkowanie, obsługę i naprawy pojazdów- 
uzyskując jedynie informacje na temat rodzaju obsługi lub 
naprawy, jej kosztów, daty i przebiegu pojazdu. 
 
2. Wyniki badań 
Na podstawie wcześniejszych analiz [2, 6] postanowiono 
wyodrębnić następujące układy funkcjonalne pojazdów: 
zawieszenie i koła jezdne, układ hamulcowy i współpracujący z 
nim układ ABS, silnik, sprzęgło i skrzynię biegów, układ 
wydechowy wraz z układem wtórnej obróbki spalin, układ 
elektryczny. W rozważaniach pominięto uszkodzenia elementów 
karoserii i wyposażenia pojazdu. Zadecydował o tym fakt, że 
były to pojazdy nowe oraz trudności w określeniu bezpośredniej 
przyczyny powstania uszkodzenia np.: wymiana lusterka może 
mieć przyczynę w uszkodzeniu układu regulacji jego położenia 
lub może być skutkiem kolizji, za które odpowiedzialność 
ponoszą kierujący pojazdami. Należy tu nadmienić, że koszty 
samych tylko tzw. napraw blacharskich są często wysokie i 
dodatkowo wymuszają długotrwałe postoje pojazdów. Na rys. 1 
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przedstawiono zestawienia łącznych kosztów napraw badanych 
grup pojazdów w zestawieniu z kosztami napraw wybranych 
układów funkcjonalnych. W analizach nie uwzględniono 
zabudowy, która jest niezależna od marki pojazdu. Koszty 
napraw wybranych układow funkcjonalnych w zależności od 
marki pojazdu przedstawiono na rys. 2. 
 

Rys. 1. Sumaryczne koszty napraw badanych pojazdów 
orazkoszty napraw wybranych układów funkcjonalnych  
 

Rys. 2. Koszty napraw wybranych układów funkcjonalnych dla 
badanych marek pojazdów 
 
Obecnie istotnym składnikiem kosztów napraw jest diagnostyka, 
przeprowadzana w celu identyfikacji uszkodzenia lub 
weryfikacji- oceny naprawy. Na rys. 3 przedstawiono 
zestawienie kosztów diagnostyki całego pojazdu oraz 
diagnostyki silnika. Dodatkowo na wykresie oznaczono liczbę 
wykonanych badań diagnostycznych. Jak widzimy pojazdy A 
były najczęściej diagnozowane, co przełożyło sie na wysoki 
koszt. Natomiast najmniej razy poddawano diagnostyce pojazdy 
C. Wysoki koszt badań diagnostycznych wynikał z konieczności 
ich kilkakrotnego prowadzenia w celu weryfikacji naprawy lub 
identyfikacji usterki. 
 

Rys. 3. Koszty diagnostyki dla badanych pojazdów. Nad 
słupkami podano liczbę wykonanych badan diagnostycznych 
 
Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono koszty napraw związane z 
zawieszeniem pojazdów, kołami jezdnymi oraz układami 
hamulcowym i ABS. Jak wynika analizy przedstawionej na rys. 2 
są to dwa układy funkcjonalne generujące najwyższe koszty 
napraw. Uszkodzenia tych układów wynikają bezpośrednio z 
procesów zużycia związanych z przebiegiem pojazdów. Jednak 
jak widzimy pomimo zbliżonych obciążeń i przebiegów 
eksploatacyjnych występuje tu pewne zróżnicowanie kosztów i 
liczby napraw w zależności od marki pojazdu. Przykładowo 
układ hamulcowy i ABS pojazdów marki C okazał sie być 
najbardziej niezawodnym, generując jednocześnie najniższe 
koszty napraw. W przypadku pojazdów A i B pojawia się 
naprawa w postaci wyważania kół niezwiązana z wymianą 
opon, a wynikająca z uszkodzenia zwrotnic. Uszkodzone 
zwrotnice powodowały drgania kół i nierównomierne zużycie 
opon. Awaryjna konstrukcja tego zespołu przełożyła się też na 
wyższe koszty związane z wymianą opon w tych pojazdach.  
W przypadku pojazdów B pojazwił się dodatkowo problem z 
uszkodzeniami łożysk przednich kół jezdnych. Można 
domniemywać, że uszkodzenia te są związne z drganimi 
powstajacymi na skutek uszkodzenia zwrotnic. Powyższy 
przykład podaje lańcuch suktkowo-przyczynowy dla całej grupy 
uszkodzeń. Uchwycenie podobnych związków powinno być 
istotne nie tylko dla użytkowników, ale przede wszytkim dla 
producentow pojazdów.  
 

Rys. 4. Koszty napraw hamulców (klocki, szczeki, tarcze, 
bębny, siłowniki itd.) oraz układu ABS. Nad słupkami wykresu 
podano liczbę napraw 
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Rys. 5. Koszty napraw zawieszenia pojazdów i kół jezdnych. 
Nad słupkami podano liczbę napraw 
 
W przypadku napraw układu elktrycznego (rys. 6) największym 
źródłem kosztów są akumulatory oraz sama instalacja 
elektryczna rozumiana tu jako: przewody, złącza, przekaźniki, 
czujniki itp. O ile o kosztach wymiany akumulatorów decyduje 
ich cena, to w przypadku tzw. instalacji mamy często do 
czynienia z drobnymi usterkami, których naprawa wymaga 
poświęcenia dużej ilości czasu pracy. Naprawy układu 
elktrycznego były jednymi z najmniejkosztownych napraw.  
 

Rys. 6. Koszty napraw wybranych elementów układu 
elektrycznego. Nad słupkami podano liczbę napraw 
 
Naprawy układu napędowego (obejmującego silnik, sprzęgło, 
skrzynię biegów i most napędowy) stanowią trzecie po 
zawieszeniu i hamulcach pod wzgledm wielkości żródło kosztów 
zwiaznych z awariami pojazdów. Głównym składnikiem kosztów 
napraw okazały się w tym przypadku naprawy skrzyni biegów 
(łącznie z układem jej sterowania) i sprzęgła (rys.8). Naprawy 
samego silnika (który można traktować jak najdroższą część 
zmienną) nie stanowią w opisywanym przypadku istotnej 
składowej kosztów napraw pojazdów. W przypadku pojazdów B 
i C koszty te są zerowe lub prawie zerowe (rys. 7). Jednak we 
wszytkich przypadkach wystepowala konieczność komputerowej 
diagnostyki silnika. W części z nich skasowano błędy 
zarejestrowane przez sterownik – co okazało się wystarczające 
do przywrócenia poprawnej pracy silnika (bez wymiany części). 
Na tle niskich kosztów napraw silników istone stają się koszty 
dolewek oleju silnikowego.  

Rys. 7. Zestawienie wybranych kosztów związanych z 
naprawami i obsługą silnika. Nad słupkami podano liczbę 
napraw 
 

Rys. 8. Koszty napraw sprzęgła i skrzyni biegów. Nad słupkami 
podano liczbę napraw 
 
Ostatnim z rozpatrywanych układów był układ wydechowy 
rozpatrywany razem z układem obróbki spalin (rys. 9). Decyduje 
on o wielkości emisji związków toksycznych. W przypadku 
pojazdów A i C wyposażonych w układ redukcji tlenków azotu 
SCR koszty napraw tego układu w znaczącym stopniu 
decydowały o kosztach napraw całego układu wylotowego. 
Należy zauważyć, że w badanych pojazdach oprócz uszkodzeń 
rur i elementów łączących nie obserwowano uszkodzeń filtrów 
DPF, w które pojazdy były wyposażone. 
 

Rys. 9. Koszty naprawy układu wylotowego (tłumiki, rury, 
łączniki) i układu SCR. Nad słupkami podano liczbę napraw 
 
3. Wnioski 
 

1. Największe koszty napraw w rozpatrywanym okresie 
czasu 48 miesięcy związane były z eksploatacją 
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samochodów marki A ok.1.270.00 zł, a najmniejsze z 
samochodami marki C ok. 658.000 zł. 

2. Najmniej awaryjnymi i samochodami były samochody 
marki C.  

3. Z wyszczególnionych układów funkcjonalnych 
pojazdów największe koszty napraw dotyczyły 
układów: zawieszenia i kół jezdnych oraz układów 
hamulcowego i układu ABS. Liczba obserwowanych 
uszkodzeń związanych z tymi układami była 
największa w przypadku podjazdów marki A i B.  

4. W przypadku wyżej wymienionych układów można 
zaobserwować związki przyczynowo-skutkowe 
pomiędzy wybranymi rodzajami uszkodzeń. 
Obserwacja takich związków pozwala na 
wyodrebnienie słabych ogniw w konstrukcji pojazdów. 
Jest to ważne zarówno dla użytkownika jak i 
producenta. Producentowi znajomość tych związków 
pozwala na poprawę jakości pojazdów, natomiast 
użytkownik powinien zwracać szczególną uwagę na 
stan techniczny wybranych elmentów. 

5. W pracach związanych z opracowaniem metody 
oceny efektywności eksploatacyjnej samochodów 
użytkowych należy uwzględnić łącznie poziom 
niezawodności pojazdów i generowane przez 
uszkodzenia koszty napraw. Dodatkowo należy 
analizować (pominięty w prezentowanych badaniach) 
czas napraw, bowiem nawet z pozoru drobne 
uszkodzenia mogą być przyczyną długotrwałego 
wycofania pojazdu z eksploatacji- generując tym 
samym straty u użytkownika.  
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The analysis of damages and the costs of the repair  
of the chosen arrangements of constructional  

the delivery the truck 
The article concerns vans used by transport companies. When 
selecting a car the major impact besides the price and operational 
decrease in value have operating costs – both the planned and the 
incidental ones. However, so far in assessing the costs are taken into 
account by the user only predictable operating costs and the costs of 
the planned technical services. The "incidental costs" resulting from the 
probable faults and failures of the car are marginalized. These costs 
are closely related to the reliability of vehicles. They are very important 
because they have a big impact on the warranty and punctuality of the 
performance of a transport service. The aim of the study is to compare 
the number of failures and repair costs affecting the operational 
efficiency of cars. 
 
Key words: transport, truck, damages, costs 


