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Wprowadzenie 

Transport w gospodarstwie rolnym ogrywa znaczącą rolę ze względu na konieczność 

przemieszczania dużych ilości materiałów niezbędnych do produkcji i produktów 

wytwarzanych przez gospodarstwo. W celu wykonania transporu niezbędne jest 

zastosowanie następujących pojazdów: 

 ciągniki rolnicze, które współpracują z przyczepami w transporcie towarów, 

 samochody, które wykonują prace transpotowe. 

Przyczepy rolnicze należą do kołowych środków transporu, które poprzez 

agregatowanie z ciągnikami i samochodami, umożliwiają przwożenie różnych 

produktów i środków produkcji rolniczej w zależności od swej konstrukcji. 

Ze względu na organizację, transport dzieli się na: 

 wewnętrzny – polega na przemieszczaniu ładunków w obrębie gospodarstwa, 

pomiędzy polami lub w obrębie zabudowań gospodarstwa, 

 zewnętrzny – polega na wywozie z gospodarstw produktów rolnych oraz 

przywozie środków produkcji, np. nawozów, pasz, materiału siewnego, środków 

ochrony roślin, paliwa itp. 

W transporcie wewnętrznym gospodarstwa rozróżniamy środki transpotu ze względu 

na: ich umejscowienie związane z miejscem pracy w budynkach inwentarskich, 

magazynach i mobilne (kołowe) środki transportowe, wykorzystywane do 

przemieszczania materiałów na niewielkie odległości. 

Konserwacja maszyn i urządzeń rolniczych ma za zadanie zabezpieczenie ich przed 

nadmiernym i zbyt szybkim zużyciem. 

Osiąga się to poprzez stosowanie 

zabiegów i środków pozwalajacych na 

zmniejszczenie szkodliwego wpływu 

warunków, w jakich maszyny i urządzenia 

pracują lub są przechowywane. Do 

podstawowych zabiegów 

konserwacyjnych możemy zaliczyć: 

czyszczenie, mycie, smarowanie, wymianę 

olejów, powlekanie powierzchni środkami 

ochrony czasowej, np. karoserii pojadów 

woskiem. 
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1. Pojazdy stosowane w rolnictwie 

Ciągniki rolnicze połączone z narzędziem, maszyną lub przyczepą, tworzą agregat ma-

szynowy lub transportowy i stanowią w nim zespół energetyczny. Ciągnik energię uży-

teczną oddaje z zaczepu (polowego, transportowego, zespołu zawieszenia narzędzi), z 

wałka odbioru mocy (WOM) lub przez zespół hydrauliki zewnętrznej, instalację pneu-

matyczną lub elektryczną. 

Ciągnik rolniczy składa się z: silnika wytwarzającego energię mechaniczną, mechani-

zmów przenoszących napęd, mechanizmów jezdnych, układu sterowania (kierowniczy i 

hamulcowy) i pomostu sterowniczego. Mechanizmy jezdne występują jako kołowe lub 

gąsienicowe. Różnorodność przeznaczenia ciągników wymusza konstruowanie ich do 

wykonywania ściśle określonych prac.  

Ciągniki można podzielić na:  

 uniwersalne – wykorzystywane do transportu, zabiegów uprawowych, pielęgna-

cyjnych, siewu,  

 specjalistyczne: 

o do prac szkółkarskich – przystosowane do wąskich międzyrzędzi, lekkie, o ma-

łym promieniu skrętu, 

o do prac sadowniczych – zmniejszony rozstaw osi, mała opływowa kabina, mały 

promień skrętu, szczudłowy, 

o do prac melioracyjnych – przysto-

sowany do prac na terenach pod-

mokłych, np. wyposażone w gą-

sienicowe mechanizmy jezdne, 

o do prac leśnych – wyposażone w 

urządzenia ułatwiające wykony-

wanie prac leśnych, np. załadunek 

drewna, wyciąganie drewna, 

o do prac ziemnych – wyposażone w 

spychacze, koparki. 
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Rysunek 7.1. Ciągnik sadowniczy 

 
Rysunek 7.2. Ciągnik szczudłowy 

 

Klasycznym układem ciągnika dwuosiowego jest silnik umieszczony z przodu, a napę-

dzana jest tylna oś lub dwie osie. 
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Tabela 7.1. Konstrukcje ciągników rolniczych 

Ciągnik Opis Rysunek 
Jednoosiowy Nazywane często mikrociągnika-

mi 

 
Dwuosiowy Budowane jako nośniki narzędzi 

 
Klasyczny ciągnik rolniczy 

 
Ciągnik rolniczy z napędem na 
cztery koła 

 
Źródło: opracowanie własne autora na podstawie Kulka 2009 
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Rysunek 7.3. Ciągnik – nośnik narzędzi 

 

Samochody zbudowane są z: silnika, mechanizmów przenoszących napęd, mechani-

zmów jezdnych, układów kierowania i hamowania oraz tzw. nadwozia, które przysto-

sowane jest do transportu. Samochody służą głównie do przewożenia osób i towarów na 

znaczne odległości, dzięki innej budowie mechanizmów napędowych osiągają dużo 

większe prędkości na drogach od ciągników rolniczych. Samochody stosowane w rolnic-

twie można podzielić na: osobowe, towarowo-osobowe, dostawcze oraz ciężarowe 

ogólnego przeznaczenia i specjalistyczne. Samochody mogą być wyposażone np. w urzą-

dzenia ułatwiające załadunek i rozładunek (HDS – hydrauliczny dźwig samochodowy, 

windy). 

Rysunek 7.4. Samochód ciężarowy z przyczepą do przewozu zwierząt 
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2. Kołowe środki transportu 

Wózki ręczne są powszechnie stosowanym kołowym środkiem transportu wewnętrzne-

go. Ich cechą charakterystyczną jest mała wydajność i duży nakład siły fizycznej obsłu-

gującego. Są to środki tanie w zakupie i eksploatacji, dlatego są powszechnie wykorzy-

stywane w gospodarstwach do przemieszczania głównie pasz i produktów rolnych. Naj-

częściej spotkać możemy taczki jednokołowe lub wózki dwu-, trzy- i czterokołowe. 

Rysunek 7.5. Wózek platformowy z wagą 

 

Do przemieszczania większych ilości materiałów wykorzystuje się wózki samojezdne 

akumulatorowe i napędzane silnikami spalinowymi. Do przewozu materiałów umiesz-

czonych na paletach, w skrzyniach paletowych lub dużych workach, tzw. big-bagach o 

masie 500–1500 kg, wykorzystuje się wózki widłowe. 
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Rysunek 7.6. Wózek widłowy unoszący ręczny 

 
Rysunek 7.7. Wózki widłowe unoszące prowadzone 

 

Przyczepy rolnicze produkuje się w szerokim zakresie konstrukcyjnym uzależnionym od 

ich przeznaczenia. Jednym z kryteriów podziału przyczep jest liczba osi kół. W tym po-

dziale rozróżnia się przyczepy dwuosiowe i jednoosiowe. 

Przyczepy dwuosiowe posiadają przednią oś umieszczoną na obrotnicowym mechani-

zmie skrętu, a oś tylna jest osadzona nieruchomo. Są to przyczepy umożliwiające mini-

malizację promienia skrętu. Skrzynie ładunkowe są osadzone na ramie wyposażonej w 

urządzenia rozładunkowe lub nie. Najczęściej są to wywrotki z hydraulicznym podno-

szeniem skrzyni ładunkowej na boki lub do tyłu oraz przyczepy samowyładowcze z 

przenośnikami podłogowymi, wykorzystywane głównie do transportu pasz objętościo-

wych (słoma, zielonka, siano, sieczka z kukurydzy). 
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Rysunek 7.8. Przyczepa dwuosiowa uniwersalna 

 
Rysunek 7.9. Przyczepa dwuosiowa z nadstawkami 

 

Przyczepy jednoosiowe ze strony tylnej części skrzyni ładunkowej są podparte na osi, a 

z przedniej części na zaczepie ciągnika, dociążając koła tylne ciągnika, dzięki czemu 

zmniejszają ich poślizg. Zwrotność agregatu z taką przyczepą jest znacznie większa od 

przyczepy dwuosiowej, dzięki czemu skracają znacznie czas manewrowania. Wyposażo-

ne są również w mechanizmy opróżniające skrzynie, takie jak: hydrauliczny z wywrotem 

do tyłu lub przenośnik podłogowy. Aby zwiększyć ładowność przyczep, stosuje się po-

dwójne osie, tzw. tandem, lub nawet potrójne. 
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Rysunek 7.10. Przyczepa jednoosiowa z hydraulicznym wychyleniem skrzyni 

 
Rysunek 7.11. Przyczepa jednoosiowa z podwójnymi kołami w układzie tandem 

 

Przyczepy jednoosiowe są wykorzystywane do przemieszczania materiałów na niewiel-

kie odległości, gdy duże znaczenie ma czas poświęcony na manewrowanie agregatem. 

Przy transporcie na większe odległości wykorzystuje się przyczepy dwuosiowe, ponie-

waż z jednym ciągnikiem można agregatować dwie przyczepy, dzięki czemu jednorazo-

wo możemy transportować większe ilości materiału. 
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3. Przenośniki i dźwignice 

Do załadunku i wyładunku kołowych środków transportu w gospodarstwie rolnym wy-

korzystuje się przenośniki cięgnowe, bezcięgnowe i z czynnikiem pośredniczącym. 

Przenośniki cięgnowe w celu przemieszczenia materiału wykorzystują cięgna (taśmy, 

łańcuchy z zgarniakami lub kubełkami). Przenośniki taśmowe wykorzystuje się do 

przenoszenia w płaszczyźnie poziomej lub pod niewielkim kątem materiałów: sypkich, 

ziarna zbóż, ziemniaków, okopowych lub materiałów w opakowaniach. Przenośniki 

zgarniakowe wykorzystuje się do przemieszczania materiałów sypkich, ziaren zbóż, 

okopowych, pasz objętościowych oraz do usuwania odchodów stałych z budynków in-

wentarskich. Mogą one pracować na płaszczyźnie poziomej lub pod kątem większym od 

przenośników taśmowych, ale nie przekraczającym 45°. 

Przenośniki czerpakowe wykorzystuje się do przemieszczania materiałów w pionie i w 

płaszczyźnie ukośnej. Wykorzystuje się je do przemieszczania materiałów sypkich, ziar-

na zbóż oraz roślin okopowych. W kombajnach, suszarniach, silosach zbożowych trans-

portuje się ziarno z kosza zasypowego do górnego punktu wylotowego, z którego roz-

dzielane jest ziarno do poszczególnych silosów. 

Rysunek 7.12. Bateria silosów z przenośnikiem czerpakowym umieszczony w środku 

 

Przenośniki bezcięgnowe charakteryzują się brakiem cięgna napędowego lub nośnego. 

Materiał jest przenoszony dzięki nadaniu mu energii, najczęściej wykorzystuje się ener-

gię grawitacji. Wyróżnia się w tej grupie przenośniki ślizgowe, rolkowe, wstrząsowe i 

ślimakowe. 

Przenośniki ślimakowe wykorzystuje się do przemieszczania materiałów sypkich na 

niewielkie odległości, poziomo lub pod kątem do 30°. Wykorzystywane są w kombaj-

nach zbożowych przy przenoszeniu ziarna z przenośnika cięgnowego do zbiornika oraz 

do przenoszenia ziarna ze zbiornika na kołowe środki transportu. Ponadto wykorzysty-
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wane są w silosach zbożowych, suszarniach, mieszalnikach pasz i wozach paszowych. 

Materiał jest najczęściej przemieszczany przez ślimak umieszczony w rurze, który jest 

napędzany silnikiem elektrycznym. Wadą stosowania przenośnika ślimakowego jest 

wysoki stopień uszkodzeń materiału transportowanego. 

Przenośnik wstrząsowy (wibracyjny) wykorzystuje się do transportu poziomego w 

kombajnach zbożowych, czyszczalniach, w których w ten sposób przemieszczane jest 

ziarno, kłosy, słoma. Ruchy posuwisto-zwrotne uzyskane za pomocą mechanizmu kor-

bowego lub specjalnego wibratora wykorzystują bezwładność transportowanego mate-

riału, umożliwiając jednocześnie jego przemieszczanie. 

Przenośniki ślizgowe (grawitacyjne) wykorzystują siłę grawitacji do przemieszczania 

materiałów w dół. Najczęściej są wykonane z gładkich materiałów o niskim współczyn-

niku tarcia. Często są to gładkie rynny z blachy. Przy dużych różnicach poziomów i małej 

przestrzeni wykorzystuje się przenośniki śrubowe, ponieważ przenośniki proste mu-

siałby być bardzo długie. 

Rysunek 7.13. Przenośniki ślizgowe 

 
Źródło: opracowanie własne autora na podstawie Kulka 2009 

Przenośniki rolkowe zbudowane są z łożyskowanych rolek umieszczonych na ramie, 

które tworzą tzw. bieżnię rolkową. Towar jest przesuwany po bieżni ręcznie lub samo-

czynnie, gdy tor ma odpowiedni spadek nieprzekraczający 3%. Wykorzystuje się je do 

przemieszczania towarów w opakowaniach, ale również do zmienników, cebuli, jabłek. 
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Rysunek 7.14. Przenośnik rolkowy 

 

Przenośniki z czynnikiem pośredniczącym w rolnictwie wykorzystuje się do przeno-

szenia słomy, siana i ziarna. Są to najczęściej dmuchawy wykorzystujące powietrze jako 

czynnik pośredniczący. Zaletami tego transportu są przede wszystkim prosta konstruk-

cja i możliwość dostosowania kierunku transportowanego materiału. Wadą jest niska 

wydajność i podział transportowanego materiału przy wylocie (cięższy materiał jest 

transportowany bliżej, a lżejszy dalej). 
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4. Konserwacja maszyn i urządzeń 

Zabiegi konserwacyjne wykonuje się podczas użytkowania sprzętu rolniczego i przed 

dłuższym przestojem, najczęściej okresowym przechowywaniem, np. w trakcie trwania 

zimy. Środki ochrony czasowej sprzętu rolniczego stosuje się do antykorozyjnej kon-

serwacji w okresach między sezonami pracy. Ochrona ta jest konieczna szczególne w 

odniesieniu do tych zespołów i części maszyn, w których w czasie pracy następuje nisz-

czenie powłoki antykorozyjnej, poprzez obrabiany materiał lub glebę. Do zespołów ta-

kich zalicza się np.: przenośniki łańcuchowe, noże tnące, aparaty wiążące pras, okładni-

ce, zespoły chwytakowe sadzarki. Korozja powstająca w okresie ich przechowywania 

zmniejsza ich sprawności i może być przyczyną awarii. Antykorozyjna konserwacja ta-

kich elementów jest najskuteczniejsza, gdy zostanie wykonana w ciągu 1–3 dni po za-

kończeniu pracy, gdy nie ma jeszcze na powierzchni części nalotów korozji. 

Rysunek 7.15. Przykłady korozji 

 

Czynności składające się na ochronę czasową: mycie sprzętu przed konserwacją, przygo-

towanie powierzchni do konserwacji (mycie, usuwanie produktów korozji, odtłuszcza-

nie), renowacja powłok malarskich, nakładanie preparatów ochrony czasowej, prze-

chowywanie sprzętu, kontrola stanu konserwacji oraz dekonserwacja i przygotowanie 

sprzętu do eksploatacji. 

Przed przystąpieniem do zabezpieczenia przed korozją należy starannie usunąć zanie-

czyszczenia, w tym celu wykorzystuje się wodę z detergentami, preparaty do mycia, od-

rdzewiacze, rozcieńczalniki, benzynę ekstrakcyjną. Dobre efekty mycia można uzyskać 

poprzez zastosowanie myjek wysokociśnieniowych. Szczególnie ważne jest oczyszczenie 

maszyn i urządzeń z zanieczyszczeń chemicznych (nawozów, środków ochrony roślin), 

które przyśpieszają proces korozji. 
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Przed przystąpieniem do położenia nowych powłok antykorozyjnych, należy usunąć 

resztki starych powłok oraz luźnych produktów korozji. Konieczne jest także wyszlifo-

wanie części aż do uzyskania czystej powierzchni bez śladów korozji. 

Jeżeli sprzęt rolniczy jest przechowywany przez dłuższy okres spoczynku na otwartej 

przestrzeni, należy zdemontować, w miarę możliwości, niektóre podzespoły szczególnie 

wrażliwe na warunki atmosferyczne, np.: akumulatory, pasy klinowe, łańcuchy napędo-

we, zespoły tnące, silniki elektryczne. Precyzyjne zespoły maszyn, np. supłacze pras, na-

leży oczyścić i osuszyć oraz pokryć preparatem antykorozyjnym i okryć folią. 

Przed przystąpieniem do przechowania maszyn między sezonami należy: 

 napełnić odpowiednim smarem wszystkie punkty smarowania, 

 sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom oleju w skrzyniach przekładniowych 

maszyn, 

 poluzować napięcie pasów klinowych, ewentualnie zdemontować i przechowy-

wać na wieszakach w suchym i zacienionym miejscu, 

 nasmarować łańcuchy i koła zębate, 

 zabezpieczyć końcówki wyjściowe przewodów hydraulicznych, 

 nasmarować końcówki tłoczysk siłowników hydraulicznych, 

 zakonserwować silniki spalinowe, 

 ustawić maszyny kołowe na podstawach i obniżyć ciśnienie powietrza w opo-

nach. 

Sposoby ochrony metali przed korozją 

 Ochrona czasowa – polega na zmniejszeniu wpływu środowiska na metal poprzez 

stosowanie zabezpieczeń w czasie transportu, przechowywania czy też przerw w 

pracy. Wykonuje się ją za pomocą: 

o inhibitorów – środki zabezpieczające, którymi są nasycone specjalne wkładki, 

umieszczone w opakowaniach, papiery wykorzystane do bezpośredniego opa-

kowania części, 

o konserwacji smarowej – polega na pokryciu elementów maszyn, połączeń me-

chanicznych (np. łańcuchów, połączeń śrubowych), zespołów roboczych (np. 

przekładni łańcuchowych, odkładnic pługa) odpowiednimi smarami i olejami 

konserwującymi, 

o konserwacji bezsmarowej – stosuje się głównie fluidy, czyli preparaty wodno-

woskowo-olejowe, które są łatwo usuwalne oraz nieaktywne chemicznie, dlate-

go często wykorzystuje się je w przemyśle spożywczym i przeznacza się je do 
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ochrony maszyn przechowywanych na wolnym powietrzu, ponieważ mają rów-

nież właściwości hydrofobowe (odpychające wodę). 

 Ochrona trwała – polega na naniesieniu na chroniony metal trwałej powłoki 

ochronnej w postaci: 

o powłoki metalowej (cynkowanie, cynowanie, niklowanie, chromowanie), 

o powłoki z tworzyw sztucznych – stosuje się do zabezpieczeń metalu przed dzia-

łaniem związków chemicznych (rurociągi, cysterny), 

o powłoki z farb, lakierów i emalii – są bardzo rozpowszechnione ze względu na 

niewielki koszt zastosowania oraz możliwość uzyskania dobrych powłok anty-

korozyjnych. 
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