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1. Zakres obsługi pojazdów stosowanych w rolnictwie 
 
Pojazdy rolnicze 
 
 Pojazd rolniczy to pojazd mechaniczny, którego konstrukcja świadczy o jego 
przeznaczeniu do prac w rolnictwie, np.: prac polowych lub transportowych. Pojazdy ze 
względu na przeznaczenie i sposób użytkowania, możemy podzielić na trzy kategorie:  

 ciągniki rolnicze,  
 samochody osobowo-towarowe,  
 samochody ciężarowe.  

 Ciągniki rolnicze – służą głównie jako źródło siły uciągu i napędu dla narzędzi i 
maszyn rolniczych stosowanych w różnego rodzaju pracach. Ze względu na rodzaj me-
chanizmów jezdnych ciągniki kołowe są najczęstszymi typami ciągników, które znalazły 
zastosowanie w rolnictwie oraz transporcie rolniczym.  
 Ze względu na przeznaczenie ciągniki kołowe możemy również podzielić na:  

 ciągniki lekkie – są one wykorzystywane do prac lekkich takich jak: opryski, ko-
szenie z wykorzystaniem odpowiednich maszyn, uprawy międzyrzędowe, trans-
porcie niewielkich ładunków;  

 ciągniki średnie – to ciągniki uniwersalne są one przeznaczone do prac nie wy-
magających skomplikowanych konstrukcji ani specjalistycznego wyposażenia;  

 ciągniki ciężkie – są one wykorzystywane do prac z narzędziami wymagającymi 
dużej  

siły uciągu. Moc silnika przekracza 55 kW, a masa powyżej 4000 kg.  
Ciągniki gąsienicowe – są przeznaczone do prac na glebach ciężkich, wilgotnych, 

często podmokłych. Podstawową ich zaletą jest dzięki zastosowaniu napędu gąsienico-
wego, mały poślizg, który umożliwia dobre wykorzystanie siły napędowej oraz mały 
nacisk na podłoże, co umożliwia pracę na glebach wilgotnych.  
 Samochody osobowo-towarowe – są przeważnie wykorzystywane do transportu 
niewielkich ładunków, oraz przewozu kilku pasażerów. Ich konstrukcja pozwala często 
na dokonywanie zmian wielkości i przeznaczenia powierzchni użytkowej (np. składane 
fotele). Podstawową cechą tych pojazdów jest zdolność do poruszania się w trudnych 
warunkach terenowych.  
 Samochody ciężarowe – w chwili obecnej rolnicze samochody ciężarowe wyposa-
żone są w napędzane wszystkie koła. W samochodach trzyosiowych napędzane są przy-
najmniej dwie osie. Samochody tego typu wyposażone są w wysokie zawieszenie sztyw-
ną ramę, co umożliwia poruszanie się pojazdu po nierównościach oraz wspomaganie 
hydrauliczne. Skrzynie ładunkowe powinny być przystosowane do charakteru przewo-
żonych ładunków. Często transport płodów rolnych odbywa się samochodem prosto z 
pola do przetwórni, punktu skupu lub magazynów. 
 Dane techniczne pojazdów podawane przez producentów. Do podstawowych 
kategorii na jakie należy zwrócić uwagę to:  

 silnik – typ silnika, moc maksymalna, obroty mocy maksymalnej, ilość cylindrów, 
obroty momentu maksymalnego, zużycie paliwa,  

 przeniesienie napędu – maksymalna prędkość jazdy, ilość biegów, rodzaj sprzę-
gła i skrzyni biegów, typ WOM, zespoły przyłączeniowo-zaczepowe,  

 układ hydrauliczny – wydajność pompy, udźwig maksymalny podnośnika tylne-
go, udźwig maksymalny podnośnika przedniego, liczba szybkozłączy, układ kie-
rowniczy, średnica zawracania,  

 układ hamulcowy – jakiego jest typu oraz w jaki sposób jest sterowany,  
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 kabina – rodzaj i jej wyposażenie,  
 wymiary i masy – masa całkowita, długość, szerokość, wysokość, prześwit, po-

jemność zbiornika paliwa, 
 wymiary ogumienia – jakie są wymiary ogumienia w standardzie.  

 
Zakres obsługi pojazdu 

 
Długotrwałą eksploatację pojazdu zapewnia staranna i umiejętna obsługa. Do za-

kresu obsługi technicznej ciągnika należą codzienne przeglądy, czyszczenie i mycie cią-
gnika, zasilanie go paliwem i uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, prawidłowe i ter-
minowe smarowanie oraz przeglądy okresowe i naprawy. Sprawdzanie stanu technicz-
nego pojazdu przez kierowcę przed każdym wyjazdem w trasę zwiększa samopoczucie 
(pewność) kierowcy i komfort jazdy, a ponadto zmniejsza ryzyko wypadku. Szczegóły 
obsługi pojazdu danej marki, rodzaju, typu czy modelu należy odszukać w instrukcji ob-
sługi pojazdu, gdzie producent określa szczegółowe dane dotyczące eksploatacji kon-
kretnego egzemplarza pojazdu. 

Do typowych czynności zaliczanych do obsługi codziennej i sprawdzania stanu 
technicznego wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo jazdy, jest kontrola:  

 ciśnienia powietrza w ogumieniu i jego stan, 
 działania hamulców, 
 działania układu kierowniczego, 
 oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, 
 właściwego poziomu płynów eksploatacyjnych, czy nie ma wycieków płynu 

chłodniczego, oleju, paliwa, 
a samochodów, także: 

 czystości szyby (sprawdzenie działania wycieraczek), reflektorów, lamp i tablic, 
 ważności gaśnicy lub gaśnic, 
 skrzyni ładunkowej, czy jest we właściwym stanie (np.: czy jest czysta, nie posia-

da widocznych pęknięć i dziur, zamknięcia burt nie są uszkodzone, połączenie 
naczepy lub przyczepy z pojazdem jest w dobrym stanie, itp.), 

 tachografu, czy nie jest uszkodzony (jeśli dotyczy), 
 czy kierowca wyjeżdżając w trasę ma wszystkie niezbędne dokumenty łącznie z 

prawem jazdy, dowodem rejestracyjnym i dokumentem przewozowym.  
Sposób sprawdzania pojazdu jest podany w instrukcji obsługi pojazdu i może się 

różnić w zależności od pojazdu. W pojazdach bardzo zaawansowanych technicznie kie-
rowca przed ruszeniem w trasę musi przeanalizować wskazania wyświetlane na panelu 
sterowniczym przez komputer pokładowy. Jeśli podczas sprawdzenia pojazdu zostaną 
stwierdzone przez kierowcę lub komputer pokładowy ewentualne usterki i nieprawi-
dłowości, należy je bezwzględnie usunąć jeszcze przed wyruszeniem w trasę.  

Obsługa techniczna sezonowa wykonywana jest dwa razy w roku i jest specjal-
nym rodzajem obsługi okresowej. Przeprowadza się ją jednocześnie z obsługą okresową, 
której wykonanie przypada na początek i koniec okresu zimowego. Celem obsługi sezo-
nowej jest przygotowanie ciągnika do pracy w zmienionych warunkach klimatycznych. 
Obsługa sezonowa obejmuje pełny zakres czynności wykonywanych w ramach przeglą-
du technicznego ze specjalnym uwzględnieniem staranności przemycia wewnętrznego 
mechanizmów oraz zaopatrzenia ciągnika w odpowiednie dla danej pory roku oleje, 
smary i płyny. Szczegółowe zalecenia do przygotowania pojazdów do postoju międzyse-
zonowego zawierają instrukcje obsługi poszczególnych pojazdów. 
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Przeglądy techniczne mają na celu okresowe sprawdzenie stopnia zużycia pojaz-
du, wykrycie usterek oraz w miarę potrzeby wykonanie we właściwym czasie niezbęd-
nych czynności konserwacyjnych i naprawczych. Przeglądy techniczne wykonane w 
okresie gwarancyjnym noszą nazwę przeglądów gwarancyjnych, a po tym okresie nazy-
wa się je przeglądami okresowymi. Podczas użytkowania pojazdu w wyniku naturalnych 
procesów zużycia oraz oddziaływania czynników otoczenia następuje pogorszenie stanu 
technicznego poszczególnych zespołów i elementów. W efekcie może to doprowadzić do 
ich uszkodzenia lub zakłócenia pracy powodując nie planowany przestój pojazdu. Zmia-
na stanu technicznego niektórych układów (np. układu kierowniczego, jezdnego i ha-
mulcowego) może być przyczyną wypadków. Trzeba pamiętać o tym, że dbałość o wła-
ściwy stan techniczny pojazdu oraz przestrzeganie zalecanych terminów dokonywania 
przeglądów technicznych przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji pojazdu.  

Sprzęt rolniczy często o skomplikowanej budowie i wyposażeniu w zespoły au-
tomatyczne lub elektroniczne (ciągniki, kombajny) wymaga dokładnej obsługi technicz-
nej i ścisłego przestrzegania zaleceń producenta zawartych w instrukcjach obsługi. Ob-
sługę techniczną w formie przeglądów technicznych można podzielić na: 

 przeglądy gwarancyjne PG, 
 przeglądy okresowe P, (P1,P2,P3,P4,P5), 
 przeglądy sezonowe PL, PZ. 

 
Przykładowy schemat systemu przeglądów technicznych dla ciągników użytko-

wanych w Polsce ilustruje tabela 1.1.  
 

Tabela 1.1. Rozkład przeglądów ciągnika w cyklu użytkowania 

mth 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Przegląd P2 P3 P2 P4 P2 P3 P2 P5 P2 P3 

 

mth 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

Przegląd P2 P4 P2 P3 P2 P5 P2 P3 P2 P4 

Źródło: opracowanie własne 

 
Przeglądy należy wykonywać z zachowaniem określonych zasad. Przed wykona-

niem czynności przeglądu wyższego należy wykonać czynności przeglądu niższego np.: 
przed wykonaniem przeglądu P3 należy wykonać czynności przeglądu P2 i P1. Przeglą-
dy okresowe P1 i P2 rolnik może wykonać we własnym zakresie, natomiast przeglądy 
okresowe P3, P4 i P5 powinny wykonać specjalistyczne warsztaty zwykle autoryzowane 
przez producenta (szczególnie w okresie gwarancji).  

 
BHP podczas wykonywania przeglądów technicznych  
 

Aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy na stanowisku przeglądów 
technicznych nieodzowne jest przestrzeganie następujących wymogów:  

 stanowisko powinno być urządzone w miejscach dobrze oświetlonych, 
 narzędzia i przyrządy powinny być umieszczone na tablicy lub w specjalnym 

wózku warsztatowym na stanowisku przeglądów,  
 podczas montażu i demontażu połączeń śrubowych należy dokładnie dopaso-

wać rozwartość kluczy do wymiarów nakrętek,  
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 przy zastosowaniu narzędzi o napędzie elektrycznym należy kontrolować stan 
zerowania i izolacji,  

 zwracać szczególną uwagę na utrzymanie czystości, zanieczyszczenie posa-
dzek olejami i smarami,  

 wykonywać okresowe przeglądy urządzeń dźwigniowych, 
 stanowiska warsztatowe wyposażać w instalację wentylacyjną oraz sprzęt 

przeciwpożarowy (gaśnice),  
 przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.  
  

Konserwacja pojazdów rolniczych 
 
Konserwacja jest to całokształt czynności mających na celu zmniejszenie zuży-

wania się części maszyn i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej. Do typowych 
zabiegów konserwacyjnych zalicza się:  

 czyszczenie i mycie,  
 wymianę olejów,  
 powlekanie powierzchni środkami ochrony czasowej,  
 doładowywanie akumulatorów itp.  

Niektóre zabiegi konserwacyjne wykonuje się w ramach okresowych obsług technicz-
nych ciągników. Z uwagi na długi okres przechowywania pojazdów rolniczych po kam-
paniach agrotechnicznych stosuje się dwa rodzaje konserwacji:  

 konserwację smarową,  
 konserwację bezsmarową.  

Konserwację smarową wykonuje się za pomocą smarów i olejów pochodzenia naftowe-
go. Do grupy środków konserwacji bezsmarowej zalicza się masy asfaltowe  
produkowane na bazie żywic i asfaltów oraz kompozycje produkowane na bazie lanoliny 
i wosków mineralnych.  

Na czas dłuższego przechowywania pojazdu zdejmuje się z nich niektóre części 
np. akumulatory, paski klinowe i płaskie, łańcuchy napędowe, zespoły tnące i inne, czy-
ści się je, poddaje zabiegom konserwacyjnym oraz przechowuje w oddzielnym pomiesz-
czeniu. W zakres konserwacji pojazdów wchodzi wymiana zużytych olejów w silnikach 
spalinowych, przekładniach zębatych oraz układach hydraulicznych. Ważnym etapem 
konserwacji pojazdów rolniczych przed przechowywaniem jest usunięcie zanieczysz-
czeń metodą mycia.  

Po oczyszczeniu i wysuszeniu powierzchni podlegających konserwacji przystępu-
je się do nakładania powłok ochronnych. Nakładanie środków ochrony czasowej o kon-
systencji ciekłej dokonuje się najczęściej ręcznie za pomocą pędzla lub mechanicznie 
przy użyciu urządzeń natryskowych. Zbyt gęste preparaty nakłada się po uprzednim 
podgrzaniu. Niektóre preparaty przed użyciem rozcieńcza się rozcieńczalnikami zgodnie 
z zaleceniem wytwórcy. Produkowane są również środki ochrony czasowej w wersji 
aerozolowej. Umożliwiają one szybkie i łatwe uzupełnienie uszkodzeń powłoki oraz za-
bezpieczenie niewielkich powierzchni. 

Podczas konserwacji zachodzi potrzeba zabezpieczenia nie tylko powierzchni 
zewnętrznych łatwo dostępnych, ale również powierzchni wewnętrznych. Do wnętrza 
wprowadza się środek konserwujący metodą natrysku pneumatycznego, wykorzystując 
odpowiednie otwory. Do tego celu używa się specjalnie przystosowanych pistoletów 
natryskowych. Dobór środków ochrony czasowej i sposób konserwacji są ściśle związa-
ne ze sposobem przechowywania pojazdów rolniczych.  
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Środki konserwacyjne lub środki ochrony czasowej stosowane do zabezpieczenia 
pojazdów rolniczych klasyfikuje się na następujące grupy:  

 oleje konserwacyjne – jest to mieszanina oleju mineralnego z dodatkiem inhi-
bitorów korozji i substancji wypierających wodę,  

 smary ochronne, 
 kompozycje ochronne – kompozycje rozpuszczalnikowe zawierają inhibitory 

korozji, lanolinę lub wosk,  
 masy ochronne,  
 farby ochronne,  
 lotne inhibitory korozji – powszechnym sposobem zabezpieczenia części meta-

lowych przed korozją jest owijanie ich papierem przesyconym inhibitorem 
lotnym.  

Po przeprowadzeniu obsługi sezonowej i konserwacji pojazdy rolnicze powinny 
być przechowywane w zamkniętych garażach wyposażonych w instalację oświetleniową 
i system wentylacji, a także w miarę możliwości w instalację grzewczą. Wyposażenie 
garażu w zestawy narzędzi ułatwi operatorom przeprowadzenie drobnych czynności 
konserwacyjnych i obsługowych. Pomieszczenia służące do przechowywania pojazdów 
rolniczych muszą spełniać wymagania przeciwpożarowe; powinny być wykonane z ma-
teriałów niepalnych, a także powinny być wyposażone w instalację odgromową. Obok 
przechowywanych pojazdów powinien być rozmieszczony sprzęt przeciwpożarowy a 
zwłaszcza gaśnice.  

Elementy robocze w tym koła ogumione powinny być odciążone z pomocą pod-
stawek a ciśnienie powietrza zmniejszone. Napinacze łańcuchów i pasów napędowych 
powinny być poluźnione. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy zabiegach konserwacyjnych  

 
Podczas konserwacji pojazdów obsługa jest narażona na szkodliwe oddziaływa-

nie używanych do zabiegów materiałów. Szczególny wpływ na organizm ludzki wywie-
rają składniki lakierów oraz rozpuszczalniki nieorganiczne. Bardzo lotne i łatwo palne 
środki jak benzyna, aceton i rozpuszczalnik nitro stwarzają dodatkowo zagrożenie poża-
rowe i wybuchowe. Duże zagrożenie występuje przy malowaniu natryskowym. Po-
mieszczenia, w których przeprowadza się konserwację powinny być wyposażone w 
wentylację nawiewno-wywiewną. Pracownicy zatrudnieni przy konserwacji powinni 
być wyposażeni w środki ochrony osobistej takie jak: gumowe rękawice, fartuchy, oku-
lary ochronne, półmaski lub maski. W lakierniach nie wolno używać otwartego ognia.  

  

2. Zasada działania mechanizmów pojazdu 
 
Podstawową jednostką energetyczną stosowaną w rolnictwie do prac polowych i 

transportowych jest ciągnik rolniczy. Ciągnik wyposażony jest w wysokoprężny, cztero-
suwowy silnik spalinowy z wtryskiem paliwa do komory spalanie (wtrysk bezpośredni) 
lub z wtryskiem paliwa do komory wirowej umieszczonej w głowicy silnika (wtrysk po-
średni). 

Układ napędowy ciągnika stanowi sprzęgło, skrzynia biegów z reduktorem (re-
wersem), tylny most i zwolnice. W ciągnikach z napędem na dwie osie układ napędowy 
powiększony jest o: skrzynię rozdzielczą, wał pędny i przedni most napędowy. 

Z pozostałych podzespołów ciągnika należy wymienić: 
 mechanizmy prowadzenia pojazdu, 
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 układ kierowniczy, 
 układ hamulcowy, 

 instalacja elektryczna, 
 instalacja pneumatyczna, 
 urządzenia przyłączeniowo-zaczepowe 

 układ zawieszenia narzędzi, 
 podnośnik hydrauliczny, 

 wałek odbioru mocy (WOM). 
 
Nowoczesne ciągniki wyposażane są w: 

 turbosprężarki, 
 wspomaganie układu kierowniczego, 
 wzmacniacz momentu obrotowego, 
 rewers. 

 
Silnik 
  
 Silnik jest środkiem energetycznym, w którym energia cieplna otrzymana ze spa-
lania mieszanki paliwowo-powietrznej (energii chemicznej paliwa) zamieniana jest na 
energię mechaniczną w postaci ruchu obrotowego. Zasadę pracy czterosuwowego silni-
ka spalinowego przedstawia tabela 1.2. 
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Tabela 1.2. Zasada działania silnika czterosuwowego z zapłonem samoczynnym 
Suw tłoka Opis działania Rysunek 

ssanie 

Tłok porusza się z Górnego Martwego Punk-
tu (GMP) do Dolnego Martwego Punktu 
(DMP), w cylindrze rośnie objętość komory 
nad tłokiem, powstaje podciśnienie, przez 
otwarty zawór dolotowy do cylindra zasy-
sana jest porcja powietrza. 

 

sprężanie 

Tłok porusza się z DMP do GMP, w zamknię-
tym cylindrze maleje objętość komory nad 
tłokiem, powietrze jest sprężane (3-5Mpa) i 
rośnie jego temperatura (500-700°C). 
 

 

zapłon 

Przed końcem suwu sprężania następuje 
wtrysk paliwa pod ciśnieniem (8-30 Mpa), 
następuje zapłon mieszanki paliwowo-
powietrznej, gwałtownie rośnie temperatu-
ra (2000-2500°C) 

 

praca 

W zamkniętym cylindrze – zawory ssący i 
wydechowy są zamknięte, na skutek spala-
nia mieszanki paliwowo-powietrznej, gwał-
townie rośnie ciśnienie gazów (5-12Mpa), 
spaliny naciskają na tłok (wykonują pracę) i 
przemieszczają go z GMP do DMP 

 

wydech 

Tłok porusza się z DMP do GMP w cylindrze 
malej objętość komory nad tłokiem, a przez 
otwarty zawór wydechowy spaliny są wy-
pychane na zewnątrz cylindra przez poru-
szający się tłok. 

 
Żródło: Opracowanie własne 

  
 Podstawową wielkością, która charakteryzuje silnik jest jego pojemność, która 
stanowi iloczyn objętości całkowitej cylindra Vc i liczby cylindrów silnika x, (pojemność 
silnika = Vc . x). Natomiast objętość całkowita cylindra wynosi:  

Vc = Vks + VS 
gdzie: Vks – objętość komory spalania, 

Vs – objętość skokowa cylindra 
 Drugą wielkością charakteryzującą silnik jest stopień sprężania ε, który stanowi 
stosunek całkowitej objętości cylindra Vc do objętości komory spalania Vks. 

𝜀 =
𝑉𝑘𝑠 + 𝑉𝑠
𝑉𝑘𝑠

 

Dla silników wysokoprężnych stopień sprężania ε wynosi od 16 do 22. 
  
 Silnik zbudowany jest z następujących mechanizmów i układów: 
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 kadłub z głowicami i miską olejową, 
 mechanizm korbowo-tłokowy, 
 mechanizm rozrządu, 
 zasilania powietrzem i paliwem, 
 chłodzenia, 
 smarowania, 
 rozruchu, 

W silnikach z zapłonem iskrowym dodatkowo wyróżnić należy układ zapłonowy. 
 Kadłub (blok) stanowi szkielet silnika w którym umieszczone są tuleje cylindro-
we i mechanizm korbowo-tłokowy. Blok od góry zamknięty jest głowicą, w której za-
montowane są zawory i zwykle wtryskiwacze. Od dołu blok zamknięty jest misą olejo-
wą, która jest zbiornikiem oleju do smarowania silnika. 
 Mechanizm korbowo-tłokowy stanowią tłoki z pierścieniami uszczelniającymi i 
zgarniającymi (smarującymi), sworznie tłokowe, wał korbowy, korbowody i koło zama-
chowe, rysunek 1.1. 
Rysunek 1.1. Mechanizm korbowo-tłokowy silnika wysokoprężnego 

 
Źródło: Kulka A, Technika w rolnictwie cz.2, REA Warszawa 2009, str.276. 

 Mechanizm rozrządu służy do sterowania wlotem świeżego powietrza i wylo-
tem spalin przy pomocy zaworów sterowanych wałkiem krzywkowym poprzez układ 
dźwigienek i popychaczy. 
 Układ zasilania dostarcza do cylindra powietrze i paliwo pod ciśnieniem odpo-
wiednio rozpylone w komorze spalania i w ściśle określonym czasie tak, aby umożliwić 
samozapłon – wykorzystać warunki stworzone przez układ korbowo tłokowy. Dlatego 
układ korbowo-tłokowy, układ rozrządu i układ zasilnia są ze sobą dokładnie powiąza-
ne, a ich praca musi być zsynchronizowana. 
 Układ chłodzenia zapewnia stan równowagi cieplnej silnika, doprowadzając go 
jak najszybciej do optymalnej temperatury, a także odprowadzając nadmiar ciepła z sil-
nika do otoczenia lub ciepło to może być wykorzystane do ogrzewania kabiny operatora. 
 Układ smarowania spełnia kilka różnych zadań w silniku. Podstawowym jego 
zadaniem jest doprowadzenie oleju pod ciśnieniem do współpracujących części silnika 
w celu zmniejszenia tarcia. Ponadto doprowadzony olej uszczelnia tłok w cylindrze, za-
bezpiecza współpracujące części przed korozją i odprowadza ciepło z nagrzanych 9mo-
mentów. Tłumi drgania obracających się elementów. 
 Rozruch silnika spalinowego polega na wprowadzeniu wału korbowego w ruch 
obrotowy za pomocą najczęściej silnika elektrycznego. Po osiągnięciu właściwych para-
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metrów pracy silnika (ciśnienie powietrza w cylindrze, temperatura zapłonu paliwa) 
silnik spalinowy zdolny jest do samodzielnej pracy. 
 
Układ napędowy 
 
 Układ napędowy pojazdu rolniczego przekazuje i przetwarza moment obrotowy 
z silnika do elementów odbioru mocy – kół napędowych, wałka odbioru mocy (WOM), 
instalacji hydraulicznej, pneumatycznej i instalacji elektrycznej. Tradycyjny układ prze-
niesienia napędu ciągnika rolniczego przedstawiony jest na schemacie, rysunek 1.2. 
 
Rysunek 1.2. Blokowy schemat przeniesienia napędu ciągnika rolniczego 

 
Źródło: Kulka A, Technika w rolnictwie cz.2, REA Warszawa 2009, str.296. 

Układ przeniesienia napędu ciągnika rolniczego składa się z następujących elementów: 
 sprzęgło główne – płynnie łączy i rozłącza napęd z silnika na skrzynie przekła-

dniową, 
 skrzynia przekładniowa – umożliwia zmianę prędkości jazdy, siły uciągu cią-

gnika, zmianę kierunku jazdy (przód, tył) oraz pracę silnika w czasie postoju po-
jazdu. W module skrzyni przekładniowej zwykle umieszczone są dodatkowe me-
chanizmy, jak: reduktor, wzmacniacz momentu obrotowego, rewers – umożli-
wiają dostosowanie prędkości jazdy pojazdu do warunków zmieniającego się 
obciążenia i rodzaju wykonywanej pracy. 

 tylny most napędowy – składa się z trzech elementów: 
 przekładni głównej, która zwiększa przekazywany moment obrotowy i 

zmienia kierunek przekazywanego napędu z podłużnego na poprzeczny, 
 mechanizmu różnicowego, który umożliwia jazdę ciągnika po łuku i nie-

równościach terenu, przeciwdziała poślizgowi kół (blokada mechani-
zmu),  

 zwolnic, które mają za zadanie dalsze zwiększanie momentu obrotowego 
i dostosowanie prędkości jazdy do wykonywany czynności przez współ-
pracujące maszyny i narzędzia rolnicze. 

 koła napędowe, które są ostatnim elementem do którego doprowadzony jest 
moment obrotowy. Koła napędowe umożliwiają przemieszczanie się ciągnika 
rolniczego a w związku z tym można korzystać z siły uciągu jaką posiada ciągnik 
na urządzeniach przyłączeniowo zaczepowych. Siłą uciągu jest niezbędna do 
wykonywania ruchu postępowego przez współpracujące narzędzia rolnicze. 
 

Sprzęgło 
 
 Płynne włączenie lub wyłączenie napędu przez sprzęgło umożliwia łagodne ru-
szenie pojazdem z miejsca i łagodną zmianę biegów a co za tym idzie jazdę bez szarp-
nięć. W ciągnikach rolniczych lekkich i średnich stosowane jest sprzęgło zamknięte, 
dwustopniowe, dwutarczowe, które automatycznie pozostaje w stanie włączenia. Tarcze 
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cierne samoczynnie są zaciśnięte między tarczami dociskowymi za pomocą sprężyn. 
Każda tarcza cierna przenosi napęd na inny odbiornik mocy. W takiej sytuacji napęd jest 
przenoszony z silnika na skrzynię biegów. Rozłączenie sprzęgła następuje przez zwol-
nienie nacisku sprężyn na tarczę dociskową przez działanie siły zewnętrznej. Siła wyłą-
czająca przenoszona jest od operatora przez pedał sprzęgła i mechanizm wyłączający. 
Zwolnienie nacisku na pedał sprzęgła przez operatora powoduje automatyczne włącze-
nie sprzęga i przenoszenie napędu. W pierwszej kolejności włączany jest drugi stopień 
sprzęgła a więc napęd na WOM – maszynę współpracującą, a w dalszej kolejności prze-
noszony jest napęd na koła jezdne ciągnika rolniczego. Rozłączanie napędu następuje w 
odwrotnej kolejności. Duże i ciężkie ciągniki rolnicze posiadają jednostopniowe sprzęgła 
główne przenoszące moment obrotowy na koła jezdne. Oddzielne sprzęgła pomocnicze 
przenoszące moc na inne mechanizmy pojazdu działają niezależnie od sprzęgła główne-
go i posiadają własne urządzenia wyłączające. Mikrociągniki wyposażone są w sprzęgła 
automatyczne odśrodkowe, które ze wzrostem prędkości obrotowej włączają się auto-
matyczne a przy spadku obrotów wyłączają się. 
 Długotrwała praca sprzęgła zależy od właściwej eksploatacji. Sprzęgło wymaga 
energicznego i całkowitego wyłączenia aby nie ulegały przyśpieszonemu zużyciu tarcze 
cierne. Podobny efekt występuje podczas jazdy z nogą operatora na pedale sprzęgła - 
jest ono wówczas w stanie minimalnego wyłączania, powoduje minimalny, lecz ciągły 
poślizg tarcz ciernych. Do okresowych obowiązków operatora należy sprawdzanie i 
ewentualna regulacja skoku jałowego pedału sprzęgła. Obsługę sprzęgła zastosowanego 
w pojeździe należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi pojazdu. 
 
Skrzynie przekładniowe 
 
 Napęd od sinika przenoszony jest przez sprzęgło do skrzyni przekładniowej. 
Skrzynia ma możliwości zmiany parametrów tego napędu – prędkość obrotowa, siła 
uciągu. Zmiana prędkości jazdy powoduje zmianę siły uciągu, co jest bardzo ważne 
zwłaszcza w pojazdach rolniczych. Składa się ona z zespołu co najmniej dwóch, ale za-
zwyczaj więcej par przekładni zwalniających. Stosowane w samochodach i ciągnikach 
skrzynie przekładniowe można podzielić na stopniowe i bezstopniowe. Stopniowymi 
nazywają się skrzynie przekładniowe o określonej liczbie przełożeń (stopni) między 
wałem korbowym silnika a wałem napędowym samochodu. Bezstopniowymi lub pro-
gresywnymi przekładniami nazywamy takie skrzynie przekładniowe za pomocą których 
można uzyskać nieskończenie dużą liczbę przełożeń, przy czym zmiana przełożenia od-
bywa się w sposób ciągły. Znalezienie odpowiedniego w danych warunkach przełożenia 
odbywa się w większości wypadków samoczynnie, w zależności od chwilowych warun-
ków jazdy. Bezstopniowe przekładnie mogą być mechaniczne, elektryczne lub hydrau-
liczne. W większości skrzynie przekładniowe stosowane w ciągnikach i samochodach są 
skrzyniami stopniowymi. Zależnie od budowy możemy je podzielić na:  

 skrzynie przekładniowe z kołami zębatymi przesuwnymi,  
 skrzynie przekładniowe z kołami zębatymi stale zazębionymi,  
 skrzynie przekładniowe planetarne. 

Zależnie od sposobu przełączania biegów skrzynie przekładniowe dzielą się na:  
 skrzynie z ręczną zmianą biegów,  
 skrzynie z samoczynną zmianą biegów.  

 Podstawowe elementy skrzyni biegów stanowią: wałek sprzęgłowy, wałek po-
średni, wałek główny, koło biegu wstecznego, wodziki z widełkami, prowadnice 
i dźwignia zmiany biegów, rysunek 1.3.  
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Rysunek 1.3. Schemat skrzyni przekładniowej 

 
Źródło: Kulka A, Technika w rolnictwie cz.2, REA Warszawa 2009, str.296. 

Zmiana biegów może następować z kabiny operatora w sposób mechaniczny lub auto-
matyczny. Skrzynie mechaniczne z przekładniami zębatymi o kołach zębatych przesuw-
nych stosowane w prostych konstrukcjach ciągników rolniczych wymagają od operatora 
zsynchronizowania ich prędkości obrotowej. Elementy łączone obracają się z różną 
prędkością, a ich połączenie powoduje uderzenie zębów przekładni o siebie wywołując 
charakterystyczny hałas (zgrzyt). 
Przekładnia z kołami przesuwnymi zostaje włączona lub rozłączona na skutek przesu-
nięcia koła zębatego na wałku głównym. Do przesuwania kół skrzyni przekładniowej 
służy dźwignia zmiany biegów. Na wodzikach osadzone są widełki obejmujące kołnierze 
przesuwanych kół zębatych. Po włączeniu biegu odpowiednie koła zębate muszą być 
przesunięte tak, aby całkowicie się zazębiły i nie mogły samoczynnie przesunąć i rozłą-
czyć. Każda skrzynia przekładniowa ma zabezpieczenie przed jednoczesnym przesunię-
ciem dwóch wodzików, czyli włączeniem dwóch biegów jednocześnie. Przesunięcie jed-
nego wodzika powoduje wciśnięcie rygla w drugi wodzik, co powoduje jego unierucho-
mienie. Łożyska i koła zębate skrzyń przekładniowych muszą być smarowane, dlatego 
obudowy wypełnione są do określonego poziomu olejem przekładniowym. Koła zębate 
obracając się w oleju rozbryzgują go, smarując wszystkie elementy znajdujące się we-
wnątrz skrzyni. Ilość wlewanego oleju określona jest wskaźnikami poziomu oleju.  
 W przekładniach z kołami stale zazębionymi przeniesienie napędu odbywa się 
poprzez sprzęgła zębate. W czasie zazębiania elementów obracają się one z różną pręd-
kością, co powoduje uderzenia elementów o siebie. Aby zapobiec ich uszkodzeniu stosu-
je się synchronizatory, których zadaniem jest wyrównanie prędkości obrotowej zazę-
bianych ze sobą elementów. Synchronizator, przez stożkowe powierzchnie cierne me-
chanicznie wyrównuje prędkości obrotowe łączonych elementów przekładni. Synchro-
nizowane skrzynie biegów stosowane są w samochodach i nowoczesnych ciągnikach 
rolniczych. Włączenie skrzyni polega na zazębieniu ze sobą odpowiednich par kół zęba-
tych poszczególnych wałków. Wałek pośredni napędzany jest z wałka sprzęgłowego 
kołami zębatymi stale zazębionymi z wałkiem pośrednim. Aby przenieść napęd na biegu 
pierwszym należy zazębić koło biegu pierwszego na wałku głównym z odpowiednim 
kołem na wałku pośrednim uzyskując odpowiednie przełożenie przekładni. 

 Ciągnik rolniczy w celu wykonania bardzo różnych prac polowych wymaga zasto-
sowania bardzo różnych prędkości jazdy – często bardzo małych (np. 400 m/h przy pra-
cach pielęgnacyjnych). W skrzyniach biegów zwykle o 5 przełożeniach w celu zwiększe-
nia tej liczby i uzyskania dodatkowych przełożeń i małych prędkości jazdy (zwanych 
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biegami polowymi) stosuje się przekładnie dwustopniowe (rzadziej trzystopniowe -
w ciężkich ciągnikach) połączone szeregowo ze skrzynią biegów, które stanowią mecha-
nizm nazywany reduktorem.  

 Nowoczesne ciągniki rolnicze wyposażane są w tzw. rewersy, których działanie 
polega na przeniesieniu biegu wstecznego ze skrzyni przekładniowej do skrzyni reduk-
tora. Dzięki takiemu usytuowaniu tego biegu całkowita liczba przełożeń ciągnika jest 
równa iloczynowi przełożeń każdego z zespołów (skrzynia x reduktor), poza tym liczba 
biegów wstecznych jest równa liczbie biegów do przodu. 

 Ciągniki rolnicze o większej mocy wyposażane są we wzmacniacze momentu ob-
rotowego (multi Power) - dwubiegowe przekładnie planetarne. Ciągniki rolnicze wyko-
nują prace polowe przy bardzo małych prędkościach roboczych i pod dużym obciąże-
niem agregatu (bez wyłączania sprzęgła). Tradycyjna zmiana biegu powodowałaby za-
trzymanie pracy agregatu. Wzmacniacze te pozwalają na dostosowanie prędkości jazdy 
w czasie pracy w warunkach zmiennego obciążenia agregatu – biegi żółwie i zajęcze. 
 Obsługa skrzyń przekładniowych i reduktorów ogranicza się do okresowej kon-
troli stanu oleju i jego wymiany zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi. 
 
Mosty napędowe 
 
 W układzie przeniesienia napędu ciągnika kolejnym podzespołem znajdującym 
się za skrzynią przekładniową jest tylny most napędowy, w którym znajduje się prze-
kładnia główna, mechanizm różnicowy z blokadą i zwolnice.  

 Przekładnia główna to para kół tworząca przekładnię zębatą czołową, stożko-
wą, hipoidalną lub ślimakową o przełożeniu około 1: 4. Jej zadanie to zmiana kierunku 
przeniesienia napędu pojazdu z wzdłużnego na poprzeczny, zmniejsza liczbę obrotów, 
a zwiększa przekazywany moment obrotowy.   

 Do koła talerzowego przekładni głównej zamocowany jest kosz z satelitami i 
stożkowymi kołami zębatymi, które tworzą mechanizm różnicowy. Mechanizm ten 
łączy wały kół napędowych - lewego i prawego pojazdu. Ma on za zadanie umożliwienie 
uzyskania przez koła napędowe różnych prędkości obrotowych i pokonywania różnych 
odległości przez te koła na zakrętach i nierównościach terenu. Jeżeli koła napędowe 
stawiają jednakowy opór wówczas satelity nie obracają się wokół własnej osi i klinują 
koła koronkowe dzięki czemu obracają się one razem z satelitami, koszem mechanizmu 
i kołem słonecznym przekładni głównej. Koronki połączone wałami z kołami napędo-
wymi powodują ich jednakowy obrót. W przypadku, gdy jedno z kół stawia większy 
opór niż drugie (np. na zakręcie), wymusza obrót satelitów wokół własnej osi i ich obieg 
wokół tego koła koronkowego, jednocześnie zwiększając prędkość obrotową koła ko-
ronkowego zewnętrznego. Zwiększenie prędkości koła zewnętrznego następuje o tyle, o 
ile następuje zmniejszenie prędkości koła wewnętrznego. 

 Mechanizm różnicowy ma również wadę. W warunkach nierównej przyczepności 
do podłoża kół napędowych umożliwia poślizg koła, które ma gorszą przyczepność. Ko-
ronka zahamowanej półosi nie obraca się wtedy, natomiast obracają się satelity i zmu-
szają koronkę drugiej półosi do obrotów dwukrotnie szybszych niż obroty koła talerzo-
wego. Powoduje to zatrzymanie pojazdu. Aby temu zapobiec ciągniki rolnicze zostały 
wyposażone w blokadę mechanizmu różnicowego. Blokowanie polega na sztywnym po-
łączeniu jednej półosi napędowej z koszem mechanizmu różnicowego. 

 Półosie przekazują napęd z mechanizmu różnicowego na końcowe przekładnie 
zwalniające nazywane zwolnicami. Przekładnie te stosowane w ciągnikach rolniczych 
mogą być jako przekładnie zębate walcowe lub przekładnie planetarne. Zwolnice wbu-
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dowuje się za mechanizmem różnicowym. Mieszczą się one zwykle w oddzielnych obu-
dowach przymocowanych do korpusu tylnego mostu lub pochwy półosi. W niektórych 
ciągnikach zwolnice są zmontowane wewnątrz korpusu tylnego mostu. Zwolnice ze-
wnętrzne rozmieszczone po obu stronach tylnego mostu umożliwiają zwiększenie prze-
świtu w ciągnikach kołowych.  

 W celu zwiększenia siły uciągu, ciągniki z napędem na tylne koła są wyposażone 
w dodatkowy napęd kół przednich. Stosowanie tego dodatkowego napędu jest, pomimo 
wzrostu ceny ciągnika z tym urządzeniem, bardzo opłacalne. Uzyskuje się w czasie wy-
konywania prac uprawowych na glebach ciężkich ok. 30-procentowy wzrost wydajności 
i ok. 20-procentowy spadek zużycia paliwa na jednostkę obrabianej powierzchni. Ponad-
to, ciągnik z dodatkowym napędem kół przednich może pracować w warunkach o pod-
wyższonej wilgotności, w których praca ciągnika z napędem wyłącznie kół tylnych jest 
niemożliwa. W ciągnikach z dodatkowym napędem kół przednich w miejsce osi przed-
niej montuje się przedni most napędowy wyposażony, tak jak most tylny, w stożkową 
przekładnię główną.  

 Obsługa mostów napędowych jest taka sama jak skrzyń przekładniowych ograni-
cza się do okresowej kontroli stanu oleju i jego wymiany zgodnie z zaleceniami instruk-
cji obsługi. 

 
Koła napędowe 
 
 Mechanizm jezdny ciągnika rolniczego tworzą koła jezdne i koła napędzane. Małe  
ciągniki rolnicze z napędem na tylne koła, w których koła przednie są mniejsze i kiero-
wane, oznacza się symbolem 4K2 co oznacza ciągnik 4 kołowy w tym 2 koła napędzane. 
Natomiast symbolem 4K4 oznacza się ciągniki 4 kołowe, gdzie 4 koła są napędzane. 

 Bieżniki ciągnikowych opon napędowych posiadają ostrogi tworzące jodełkę w 
celu zwiększenia przyczepności do podłoża. W zależności od zwięzłości gleby należy je 
odpowiednio założyć na koła ciągnika rolniczego, zgodnie z oznaczeniem na oponie i 
zaleceniami producenta. Oznaczenia opon są znormalizowane.  

Przykład oznaczenia opony: 185/70R15 88T.  
 185 – maksymalna szerokość opony określona w milimetrach,  
 70 – stosunek wysokości do szerokości, wyrażony w %.,  
 R – oznacza oponę radialną,  
 15 – oznacza oponę, która jest przeznaczona do montowania na obręczy o 

średnicy 15 cali,  
 88 – indeks nośności – jest to maksymalne obciążenie, jakiemu może być pod-

dana opona,  
 T – indeks prędkości – oznacza maksymalną dopuszczalną prędkość (180 

km/h) jakiej nie można przekroczyć na danej oponie.  
Wartości poszczególnych indeksów jak i indeksy maksymalnych prędkości są  
publikowane w katalogach opon wszystkich producentów.  
 Kształt bieżnika, duża średnica i szerokość opony powodują zwiększenie po-
wierzchni styku opony z glebą, a przez to zmniejszenie nacisku jednostkowego na glebę, 
umożliwiając rozpoczęcie prac w polu nie powodując w nich szkód. W kołach tych 
utrzymuje się niskie ciśnienie powietrza w ogumieniu – około 0,1MPa. Zwiększenie siły 
uciągu ciągnika rolniczego (nawet do 30%) można uzyskać, stosując koła bliźniacze, 
drabinkowe lub obciążniki. Codziennie należy kontrolować ciśnienie powietrza w ogu-
mieniu, zbyt niskie lub wysokie powoduje przyśpieszone zużycie. Opony należy chronić 
przed działaniem olejów, smarów i słońca. W czasie dłuższych przerw w pracy ciągnika 
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należy zmniejszyć ciśnienie powietrza w ogumieniu, a pojazd postawić na klocki.  
 
Mechanizmy prowadzenia 
 

Układ kierowniczy zaliczany jest do mechanizmów prowadzenia pojazdu. 
Umożliwia on utrzymanie stałego kierunku jazdy lub jego zmiany zgodnie z zamiarem 
kierowcy. Układ kierowniczy składa się z dwóch mechanizmów:  

 zwrotniczego – stanowi on zestaw dźwigni i drążków łączących koła kierowa-
ne,  

 kierowniczego – umożliwia przenoszenie siły i ruchu z koła kierowniczego do 
mechanizmu zwrotniczego, zapewniając odpowiednie sprzężenie ruchu skrę-
cającego kół z obracaniem koła kierownicy. 

 
Podstawowe elementy układu kierowniczego ciągnika stanowią:  

 koło kierownicy, 
 przekładnia kierownicza,  
 ramię przekładni kierowniczej,  
 drążek podłużny,  
 ramię zwrotnicy,  
 zwrotnica,  
 dźwignia zwrotnicy,  
 drążek poprzeczny. 
Koła przy pomocy, których następuje kierowanie pojazdem zwracają się jedno-

cześnie dzięki zastosowaniu elementów mechanizmu zwrotniczego. Kąt, o jaki następuje 
zwracanie poszczególnych kół jest jednak różny. Wynika to z różnej odległości pomiędzy 
skręcanymi kołami a środkiem obrotu samochodu. Tylko różne kąty są w stanie zapew-
nić toczenie się kół bez poślizgu bocznego.  
  Sposób zwracania kół kierowanych zapewnia trapezowy mechanizm zwrotniczy. 
W takim mechanizmie, przy ustawieniu kół w kierunku jazdy na wprost, drążek lub 
drążki poprzeczne oraz dźwignie zwrotnic tworzą razem trapez równoramienny. Pożą-
dane tory jazdy kół możemy uzyskać przez odpowiednie dobranie długości boków tra-
pezu. 
 
Rysunek 1.4. Zasada działania trapezowego mechanizmu zwrotniczego 

 
Źródło: Rychter T., Mechanik pojazdów samochodowych. WSiP, Warszawa 2006 str. 69. 

 
Wspomaganie układu kierowniczego - polega na tym, że siła, jaką przykłada kie-

rowca do koła kierownicy nie jest wykorzystywana do pokonania oporów skrętu kół, 
lecz służy jedynie do uruchomienia układu sterującego (pneumatycznego lub hydrau-
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licznego) siłownikiem, który działa na drążek podłużny lub bezpośrednio na drążek po-
przeczny układu zwrotniczego. Urządzenie wspomagające powinno: 

 zapewnić pojazdowi 'samopowracalność' do kierunku jazdy na wprost, 
 być tak zbudowane, aby jego awaria nie powodowała utraty możliwości kierowa-

nia pojazdem. 
 
Drugim układem zaliczanym do mechanizmów prowadzenia pojazdu jest układ 

hamulcowy. Hamowanie polega na przyłożeniu do kół jezdnych momentu hamowania, 
zmniejszającego prędkość obrotową kół. Energia jadącego pojazdu zamienia się na cie-
pło powstające podczas tarcia elementów ciernych układu hamulcowego, które zostaje 
rozproszone do atmosfery. W skład układu hamulcowego wchodzi kilka niezależnych 
układów. Są to:  

 układ hamulca zasadniczego – używany jest podczas jazdy,  
 układ hamulca postojowego – hamulca postojowego używa się w celu unieru-

chomienia pojazdu podczas postoju.  
 
Hamulce możemy sklasyfikować uwzględniając ich budowę:  

 hamulce bębnowo-szczękowe,  
 hamulce tarczowe,  
 taśmowe (stosowane w starszych konstrukcjach pojazdów jako hamulce pomoc-

nicze, postojowe).  
  
Ze względu na sposób uruchomienia hamulce możemy podzielić na:  

 mechaniczne – stosowane w ciągnikach rolniczych, 
 hydrauliczne – stosowane w pojazdach samochodowych i ciągnikach rolniczych,  
 pneumatyczne – stosowane w przyczepach. 

 W hamulcach moment hamowania powstaje w wyniku tarcia dwóch elementów 
układu hamulcowego: wewnętrznej powierzchni obracającego się wraz z kołem bębna 
hamulcowego a szczękami hamulcowymi, które są umieszczone wewnątrz bębna ha-
mulcowego i zabezpieczone przed obrotem.  
 W hamulcach tarczowych siła hamowania (tarcia) powstaje w wyniku dociskania 
płaskich wkładek ciernych (klocków)do płaskich powierzchni tarczy hamulcowej. Tar-
cza hamulcowa obraca się wraz z piastą koła. Wkładki cierne umieszczone są w korpusie 
zacisku obejmującego tarczę. 

Mechaniczne układy uruchamiania hamulców stosowane są w ciągnikach ogrod-
niczych i lekkich ciągnikach rolniczych. Jest to tak zwany układ niezależny umożliwiają-
cy oddzielne hamowanie prawego lub lewego koła przy pomocy dwóch dźwigni. 
 Hydrauliczne układy uruchamiania hamulców – układy te stosuje najczęściej sto-
suje się w samochodach osobowych, dostawczych, lżejszych samochodach ciężarowych i 
ciągnikach rolniczych. Do przenoszenia siły nacisku z pedału hamulca na szczęki hamul-
cowe pośredniczy ciecz zwana płynem hamulcowym. W układzie tym ruch pedału ha-
mulca powoduje ruch tłoka w pompie hamulcowej a ruch ten powoduje przetłoczenie 
płynu hamulcowego od cylindrów do rozpieraczy, spowoduje to rozwarcie szczęk ha-
mulcowych we wszystkich kołach, dając w wyniku efekt hamowania. 

Pneumatyczne układy uruchamiania hamulców stosuje się w przyczepach i sa-
mochodach ciężarowych. W układach tych naciśnięcie pedału hamulca nie powoduje 
bezpośredniego uruchomienia szczęk hamulcowych, lecz steruje zaworem. Zawór ten 
steruje dopływem sprężonego powietrza do siłowników, które są umieszczone przy ko-
łach. Siłownik ten sprawia, że szczęki hamulcowe są rozsuwane. Przez zastosowanie 
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takiego mechanizmu, kierowca podczas hamowania musi jedynie pokonać opór, jaki 
stawia sprężyna w zaworze sterującym. Siła na rozpieraczach zależy od ciśnienia powie-
trza w układzie oraz od wielkości siłowników. Układy tego typu często wyposażone są w 
elementy, które umożliwiają współpracę z układami hamulcowymi przyczep. 

 
Układy hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne 
 

Układy hydrauliczne i pneumatyczne służą do przekazywania energii mechanicz-
nej z miejsca jej wytwarzania do miejsca zużytkowania za pośrednictwem czynnika ro-
boczego. Czynnikiem roboczym nazywamy substancje, za pośrednictwem której jest 
wykonywana praca. W układach hydraulicznych czynnikiem roboczym jest ciecz, nato-
miast w układach pneumatycznych czynnikiem roboczym są gazy. Głównymi zadaniami 
układów, jest przekazywanie i przetwarzanie energii w różnych formach, czyli:  

 dostarczanie energii mechanicznej do układu przez silnik elektryczny, cieplny, 
lub za pomocą napędu ręcznego,  

 zamiana energii mechanicznej na energię ciśnienia czynnika roboczego,  
 przekazywanie energii czynnika roboczego za pomocą przewodów i elemen-

tów sterujących, reagujących na zewnętrzny lub wewnętrzny sygnały sterujące 
pracą układu,  

 przekazywanie energii mechanicznej do elementów maszyny roboczej wyko-
nujących pracę użyteczną. 

  
 W układach można wyróżnić następujące elementy:  

 pompy, czyli elementy zamieniające dostarczoną z zewnątrz energie mecha-
niczną na energię ciśnienia czynnika roboczego,  

 elementy sterujące, np.: rozdzielacze, 
 siłowniki i silniki, czyli elementy zamieniające dostarczoną energię hydrau-

liczną, pneumatyczną na energię mechaniczną i przekazujące ja do napędzane-
go urządzenia,  

 elementy pomocnicze, czyli elementy które nie biorą udziału w funkcjach na-
pędowych i sterujących pracą układu, zaliczamy do nich: przewody sztywne i 
elastyczne, zbiorniki, filtry, chłodnice, nagrzewnice i elementy pomiarowe 
(manometry). 

  
Wyposażenie pojazdów jak i wyposażenie maszyn wymaga zastosowania urządzeń zasi-
lanych napięciem elektrycznym. Do zasilania urządzeń wykorzystuje się instalację elek-
tryczną. W pojazdach i maszynach rolniczych najczęściej instalacja elektryczna jest zasi-
lana napięciem stałym o wartości 12 V. Instalacje o zasilaniu 24 V stosowane są  
w pojazdach ciężkich, z silnikami o dużej mocy. Wynika to z większego zapotrzebowania 
na energię przez urządzenia elektryczne w jakie jest wyposażony pojazd oraz ma to na 
celu zmniejszenie wartości pobieranego prądu, zmniejszenie przekroju przewodów. In-
stalacja elektryczna składa się z następujących części:  

 źródło prądu – prądnica, alternator, akumulator,  
 przewody elektryczne,  
 elementy zabezpieczenia,  
 elementy automatyki,  
 osprzęt kontrolno pomiarowy,  
 odbiorniki prądu – rozrusznik, świece żarowe, żarówki, silniczki sterujące. 
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Urządzenia zaczepowe i WOM 
 Ciągniki rolnicze wyposażane są w kilka zaczepów umożliwiające pracę z różny-
mi maszynami w różnych warunkach polowych czy transportowych. 
 Trzypunktowy Układ Zawieszenia (TUZ) – jest to układ dźwigniowy stosowany w 
ciągnikach rolniczych do mocowania maszyn i urządzeń zawieszanych na podnośniku  
hydraulicznym. Układ taki umożliwia podnoszenie narzędzi w położenie transportowe  
i odpowiednie ustawienie go w położeniu roboczym. Narzędzia są połączone z ciągni-
kiem w trzech punktach, na dwóch hydraulicznie podnoszonych belkach dolnych (lewej 
i prawej) i łącznikiem centralnym. Przeguby kuliste umieszczone w belkach i łączniku 
centralnym umożliwiają ruchy narzędzi we wszystkich kierunkach. Do sterowania pod-
nośnikiem jest wykorzystywany rozdzielacz hydrauliczny.  
 Ciągniki i pojazdy rolnicze oprócz trzypunktowego układu zawieszenia narzędzi 
są wyposażone w zaczepy transportowe, służące do holowania przyczep i innych ma-
szyn rolniczych. W niektórych ciągnikach zaczep transportowy jest elementem odejmo-
wanym, który w razie potrzeby mocuje się sworzniami do korpusu tylniego mostu. W 
ciągnikach hak można odchylać ku górze i mocować go w tym połażeniu sworzniami. 
Takie położenie haka jest konieczne przy współpracy ciągnika z narzędziami i maszy-
nami zawieszanymi, gdyż umożliwia to łączenie cięgła górnego, które wprowadza się do 
ucha zaczepu. Oprócz typowych zaczepów transportowych w ciągnikach, wyróżniamy 
również dolne zaczepy rolnicze służące do holowania przyczepianych maszyn rolni-
czych i naczep rolniczych. Zaczepy te są tak zbudowane, że mogą być obciążane siłami 
pionowymi, jakie wywierają na nie holowane maszyny przyczepiane. Nowoczesne cią-
gniki wyposażane są w zaczepy samopodnoszące do przyczep jednoosiowych oraz ma-
szyn i urządzeń. W nowoczesnych przyczepach koła umieszczone są zwykle bliżej tylnej 
burty. Budowa taka ma na celu przeniesienie części ciężaru przyczepy oraz jej ładunku 
na układ zaczepowy, który z kolej naciskając na ciągnik dociąża jego tylną oś napędową, 
zwiększając tym samym przyczepność ciągnika do podłoża, co zwiększa siłę uciągu i 
zmniejsza poślizg. 
 Ciągnik rolniczy oprócz siły uciągu może przekazywać na współpracującą maszy-
nę moment obrotowy przez wałek odbioru mocy (WOM). Napęd ten przekazywany jest z 
pominięciem skrzyni biegów. Jest on niezależny, uzyskiwany bezpośrednio z silnika i 
stosowany do napędu maszyn wymagających określonej prędkości obrotowej niezależ-
nie od ruchu ciągnika, np. kosiarek czy kopaczek. Prędkość obrotowa niezależna jest 
znormalizowana i dla ciągników małej mocy wynosi ona 540 obrotów/minutę (wałek z 
6 wypustami). Zastosowanie ciężkich ciągników i większych maszyn spowodowało  
konieczność przekazywania większej mocy przez WOM. W ciągnikach tych wprowadzo-
no drugą prędkość obrotową 1000 obr./min (wałek z 32 wypustami). 
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