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Streszczenie 
 

Opracowano metodę aktualizacji wskaźnika kosztów na-
praw maszyn rolniczych. Ponadto dokonano weryfikacji 
opracowanej metody na przykładzie ciągników rolniczych 
nowej generacji. Na podstawie uzyskanych wyników 
stwierdzono, że aktualna wartość wskaźnika kosztu na-
praw dla ciągników objętych badaniami wynosi  60-83%,  
w zależności od mocy ciągnika. Wyznaczone wartości 
wskaźnika kosztu napraw są 7-30% mniejsze w porówna-
niu z danymi, które są stosowane podczas kalkulacji kosz-
tów pracy ciągników dla warunków polskiego rolnictwa. 
 
Słowa kluczowe: ciągniki i maszyny rolnicze, obsługa 
techniczna, naprawy, przeglądy techniczne, metoda, koszty 
napraw, wskaźnik kosztów  

 
 
Oznaczenia 
 
kn – wskaźnik kosztu napraw, % 
Kot – całkowite koszty obsługi technicznej maszyny, zł 
Cm – cena maszyny, zł 
Kpt – koszty przeglądów technicznych, zł 
Kna – koszty napraw, zł. 
Kpt1 – koszt realizacji jednego cyklu planowej obsługi technicznej maszyny, zł 
Kpti – koszt realizacji przeglądów technicznych i-tego stopnia, zł 
n – liczba stopni przeglądów technicznych w cyklu obsługowym danej 

maszyny 
nc – liczba cykli obsługowych w przewidywanym okresie użytkowania 

maszyny 
Th – normatywne wykorzystanie maszyny w przewidywanym okresie 

użytkowania, h 
T1 – czas trwania jednego cyklu obsługowego maszyny, h 
ukn – udział kosztów napraw w ogólnych kosztach obsługi technicznej 

danego rodzaju maszyn rolniczych 
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Wprowadzenie 
 
Postęp techniczny i technologiczny w wytwarzaniu współczesnych środków 
mechanizacji rolnictwa podyktowany jest między innymi przez czynniki eko-
nomiczne. Sprawiają one, że nowoczesne maszyny są bardziej wydajne, 
tańsze w eksploatacji ze względu na wzrost osiągów pracy przy jednocze-
snym zmniejszeniu zużycia energii. Skutkiem tych procesów jest dezaktuali-
zacja różnych wskaźników ekonomiczno-eksploatacyjnych, które są stoso-
wane podczas kalkulacji kosztów pracy maszyn i urządzeń rolniczych. 
 
Istotnym składnikiem kosztów eksploatacji maszyn rolniczych są koszty ob-
sługi technicznej, zwane w uproszczeniu kosztami napraw. Miarą wielkości 
tych kosztów (w relacji do cen maszyn) jest wskaźnik kosztu napraw. Obec-
nie wartość wskaźnika kosztu napraw dla warunków polskiego rolnictwa 
wynosi 30-150%, w zależności od rodzaju maszyn rolniczych [Karwowski 
1998; Muzalewski 2003].  
 
Problem badawczy 
 
Wysoka trwałość i niezawodność aktualnie wytwarzanych środków mecha-
nizacji rolnictwa sprzyja długotrwałej i bezawaryjnej ich pracy oraz przyczy-
nia się do ograniczenia procesu obsługiwania. W aspekcie minimalizacji 
procesów obsługi technicznej rodzi się pytanie o aktualną wielkość nakładów 
finansowych ponoszonych w związku z realizacją tych procesów.  
 
Według danych z publikacji krajowych i zagranicznych rzeczywiste koszty 
napraw nowoczesnych maszyn rolniczych są mniejsze w porównaniu z kal-
kulacyjnymi wartościami tych kosztów [Wendl 1989; Grześ 2002; 2004]. Tym 
niemniej, ze względu na skomplikowaną i złożoną budowę maszyny rolnicze 
nowej generacji charakteryzują się znaczną wartością, której marketingo-
wym wyrażeniem jest wysoka cena maszyn.  
 
Dlatego istotnym problemem badawczym w zakresie inżynierii rolniczej jest 
oszacowanie aktualnych wartości kosztów napraw w relacji do cen nowo-
czesnych środków mechanizacji rolnictwa.  
 
Podstawowym celem pracy jest opracowanie metody aktualizacji wskaźnika 
kosztów napraw maszyn rolniczych. Ponadto przyjęto dodatkowy cel pracy, 
który polegał na empirycznej weryfikacji opracowanej metody na przykładzie 
ciągników rolniczych nowej generacji.  
 
Założenia metody 
 
Podstawowym parametrem wielkości nakładów finansowych ponoszonych  
w procesach obsługi technicznej maszyn rolniczych jest wskaźnik kosztów 
napraw. Wyraża on procentowy udział całkowitych kosztów obsługi technicz-
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nej w cenie maszyny, w przewidywanym okresie jej użytkowania, co można 
przedstawić następująco [Karwowski 1998; Pawlak 1989; Zaremba 1977]: 
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W praktyce istotnym problemem jest oszacowanie kosztów obsługi tech-
nicznej w całym okresie użytkowania maszyny. Procesami obsługi technicz-
nej maszyn rolniczych są przeglądy techniczne i naprawy [Rzeźnik 2002]. 
Suma kosztów realizacji tych procesów stanowi całkowite nakłady finansowe, 
które wydatkowane są w procesie obsługi technicznej maszyn rolniczych, co 
wyrażono za pomocą następującego równania: 
 

 ,naptot KKK +=  zł (2) 

Podstawowym rodzajem procesów w systemach obsługi technicznej maszyn 
rolniczych nowej generacji są przeglądy techniczne. Planowy charakter tych 
procesów, a także ich odpowiednia hierarchia i cykliczność oraz określony 
zakres pozwalają stosunkowo dokładnie wyznaczyć koszty realizacji prze-
glądów technicznych.  
 
Koszt wykonania jednego cyklu obsługowego, który składa się z przeglądów 
technicznych różnych stopni, wyznaczono na podstawie następującej zależ-
ności: 
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W całym okresie użytkowania maszyny koszt planowej obsługi technicznej 
wynosi: 
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Zatem ostateczną wartość kosztów planowej obsługi technicznej można obli-
czyć według równania: 
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Zgodnie z ogólnie przyjętym założeniem (2), obok kosztów przeglądów 
technicznych, istotnym składnikiem ogólnych kosztów obsługi technicznej 
maszyn rolniczych są koszty napraw. Zadaniem napraw jest odtworzenie 
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stanu zdatności użytkowej maszyn, przy czym procesy te mogą być realizo-
wane według z góry przyjętych zasad, np. po przepracowaniu określonej 
liczby godzin lub po określonym czasie trwania maszyny (naprawy okre-
sowe).  
 
Znaczne koszty napraw okresowych, a jednocześnie duża trwałość i nieza-
wodność pracy nowoczesnych maszyn rolniczych sprawiają, że producenci 
tych maszyn nie zalecają wykonywania napraw okresowych. Dlatego aktual-
nie w zapleczu technicznym rolnictwa głównie realizowane są naprawy po-
awaryjne (doraźne), które są najczęściej następstwem utraty zdatności użyt-
kowej maszyny na skutek awarii [Rzeźnik 2002].  
 
Losowy charakter oraz zróżnicowany zakres napraw poawaryjnych sprawia, 
że trudno oszacować koszty tych napraw. Stąd, na podstawie wyników 
wcześniejszych prac przyjęto, że rzeczywiste koszty napraw mają określony 
udział w strukturze ogólnych kosztów obsługi technicznej poszczególnych 
rodzajów maszyn rolniczych, co wyrażono następująco [Grześ 2004]: 
 
 ,otknna KuK ⋅= zł (7) 
 
Podstawiając równania (6) i (7) do równania (2) otrzymamy zależność, która 
umożliwia oszacowanie wartości kosztów obsługi technicznej poszczegól-
nych maszyn rolniczych, w przewidywanym okresie ich użytkowania: 
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Na podstawie ogólnej zależności (1) oraz uwzględniając równanie (8) można 
wyznaczyć ostateczna postać równania, które pozwala oszacować aktualną 
wartość wskaźnika kosztu napraw kn dla poszczególnych rodzajów maszyn 
rolniczych: 
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Empiryczna weryfikacja metody 
 
Empirycznej weryfikacji opracowanej metody dokonano na przykładzie cią-
gników rolniczych nowej generacji. W tym celu podjęto badania rzeczywi-
stych kosztów obsługi technicznej ciągników rolniczych John Deere serii 6010, 
6020, 7010 i 8020 o mocy 66-217 kW. Badania przeprowadzono w firmie 
„Agromix” w Rojęczynie k. Rydzyny (woj. wielkopolskie), która należy do li-
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derów krajowego rynku maszyn rolniczych. Zbiór potrzebnych wyników do-
konano metodą obserwacji na podstawie analizy danych wybranej firmy 
[Pabis 1985; Leszek 1997]. 
 
Zgodnie z założeniami opracowanej metody należy oszacować udział kosz-
tów napraw w ogólnych kosztach obsługi technicznej (współczynnik ukn). 
Aktualną wartość tego współczynnika dla ciągników rolniczych ustalono na 
podstawie danych literaturowych (ukn = 0,73) [Grześ, Rzeźnik 2003; Grześ 
2004]. Ponadto dla potrzeb weryfikacji metody przyjęto następujące para-
metry eksploatacyjne badanych ciągników: czas trwania jednego cyklu ob-
sługowego T1 = 1500 h, normatywne wykorzystanie Th = 10000 h. 
 
Wyniki badań  
 
Wyniki badań w zakresie szacowania kosztów obsługi technicznej ciągni-
ków rolniczych, które objęto badaniami zamieszczono w tabeli 1. Na pod-
stawie uzyskanych wyników badań wyznaczono, według zależności (9), 
aktualne wskaźniki kosztu napraw dla poszczególnych ciągników objętych 
badaniami. Obliczone wartości wskaźnika kosztu napraw ciągników rolni-
czych przedstawiono w sposób graficzny (rys.1). Dodatkowo, na rysunku 1 
porównano otrzymane wyniki z odpowiednimi danymi z publikacji krajowych 
i zagranicznych. 
 
Omówienie wyników 
 
Wyznaczone wartości wskaźnika kosztu napraw kn wynoszą 60-83% w zależ-
ności od mocy badanych ciągników. Uzyskane wyniki są 7-30% mniejsze  
w porównaniu z wartością wskaźnika kosztu napraw, która jest aktualnie stoso-
wana podczas kalkulacji kosztów pracy ciągników rolniczych w krajowym rol-
nictwie [Karwowski 1998; Muzalewski 2003]. Natomiast w stosunku do danych 
z publikacji zagranicznych oszacowane wartości wskaźnika kosztu napraw dla 
badanych ciągników rolniczych są wyższe o 10-22% [Ammann 2004].  
 
Tabela 1. Szacowane koszty obsługi technicznej ciągników rolniczych objętych 

badaniami 
Table 1. Estimated costs of technical service for investigated agricultural tractors 

Moc ciągników Koszty przeglądów 
technicznych 

Łączne koszty 
napraw 

Cena  
ciągnika 

(kW) Kpt (zł) Kna (zł) Cm (zł) 

66-92 41031 151966 183843 

110-125 49943 184972 294752 

147-165 80276 297324 387848 

183-198 81775 302870 443344 

217 83916 310860 516334 
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Rys.1. Wartość wskaźnika kosztu napraw dla badanych ciągników rolniczych 
Fig.1. The value of repair cost index for investigated agricultural tractors 
 
Wnioski 
 
1. Opracowana metoda umożliwia wyznaczenie aktualnych wartości wskaź-

nika kosztu napraw maszyn rolniczych, co było podstawowym celem 
pracy. Oszacowane wartości wskaźnika kosztu napraw dla badanych 
ciągników rolniczych nowej generacji są mniejsze w porównaniu z da-
nymi obecnie stosowanymi w kalkulacjach kosztów pracy ciągników dla 
warunków krajowego rolnictwa. 

  
2. W przyszłości należy dążyć do ekstrapolacji wyznaczonych wartości 

wskaźnika kosztu napraw w zależności od wieku i rocznego wykorzysta-
nia maszyn rolniczych, zgodnie z metodyką KTBL [Taschenbuch Lan-
dwirtschaft 2002/2003]. Procedura ta pozwoli określić wzrost kosztów 
obsługi technicznej w miarę starzenia maszyn rolniczych, ponieważ we-
dług Pawlaka [1989] na poszczególne lata cyklu obsługowego przypa-
dają niejednakowe kwoty tych kosztów. 
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3. Ekstrapolacja wskaźnika kosztu napraw wymaga to dodatkowego zbioru 
danych, które dotyczą intensywności użytkowania poszczególnych cią-
gników i maszyn rolniczych. W tym celu w AR w Poznaniu podjęto bada-
nia mające na celu określenie aktualnych wartości rocznego wykorzysta-
nia maszyn w gospodarstwach rolniczych o dużej towarowości produkcji 
[Grześ, Kowalik 2005]. 

 
4. Zmiany w technicznym wyposażeniu polskiego rolnictwa sprawiają, że 

zachodzi potrzeba poszerzenia empirycznej bazy danych w zakresie 
aktualnych kosztów obsługi technicznej maszyn rolniczych. Dlatego na-
leży kontynuować badania rzeczywistych kosztów napraw różnych ro-
dzajów maszyn rolniczych, obecnie eksploatowanych w warunkach kra-
jowego rolnictwa.  
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