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1.  Zakres  obsługi  technicznej  pojazdów,  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  
w rolnictwie 

 
Szybkie tempo rozwoju współczesnej techniki, duża różnorodność 

produkowanych pojazdów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie, 
konkurencja,  oczekiwania  użytkowników  itp.,  wymuszają  na  producentach  by  ich 
wyroby były niezawodne, trwałe, ekonomiczne i proekologiczne w eksploatacji. Nawet 
najdoskonalsze pojazdy, maszyny i urządzenia w wyniku postępujących procesów 
zużycia będą ulegały uszkodzeniom. Zadaniem odpowiednich służb zaplecza 
naprawczego jest przygotowanie się pod względem techniczno-organizacyjnym do 
wypełnienia stawianych przed nimi zadań sprowadzających się do szybkiego usuwania 
zaistniałych awarii oraz utrzymania w pełnej gotowości technicznej pojazdów, maszyn  
i urządzeń. Szybkie i rzetelne wypełnianie stawianych zadań ma istotne znaczenie  
w rolnictwie, a szczególnie w agrotechnicznych okresach pilnych prac polowych (siewy, 
zbiory, itp.). W okresach tych pojazdy i maszyny muszą być w pełni sprawne  
i niezawodne. 

Przed każdym systemem eksploatacji maszyn i urządzeń stawiane są konkretne 
wymagania determinujące rozwiązania systemu obsługi. Do najważniejszych z tych 
wymagań można zaliczyć: 

 zapewnienie    możliwie    największej    trwałości    i    niezawodności    
użytkowania pojazdów, maszyn i urządzeń, 

 zapewnienie    możliwie    najwyższego    bezpieczeństwa    i    minimalnych    
kosztów eksploatacji, 

 sprowadzenie organizacji pracy i nakładów na wyposażenie techniczno-
obsługowe do technicznie i ekonomicznie uzasadnionego minimum, 

 zminimalizowanie  uciążliwości  eksploatacji  maszyn  dla  środowiska  w  trakcie  
ich użytkowania oraz proekologicznego zagospodarowania wyeksploatowanych. 

Podstawowym kryterium budowania systemu obsługi technicznych maszyn i urządzeń 
rolniczych   jest   zapewnienie   im   niezawodności   działania   w   trudnych   warunkach 
środowiska rolniczego (jak zakamieniona gleba, agresywne związki organiczne, zmienne 
warunki atmosferyczne itp.). 

Obecnie w zapleczu naprawczym technicznej obsługi rolnictwa funkcjonuje 
system obsług technicznych obejmujących szereg elementów służących odnowie 
(naprawie) pojazdów, maszyn i urządzeń (rysunek 1.1). 

 

 
 

Rysunek 1.1. System obsługi technicznej 
 

 
Źródło: własne 

 
Dla zapewnienia stałej gotowości technicznej maszyn funkcjonują trzy elementy 

systemu obsług: 
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 Obsługi 
o gwarancyjne  –  w  okresie  docierania  oraz  polegają  głównie  na  

bezwzględnym wypełnianiu zaleceń producenta, 
o sezonowe: mają za zadanie przygotowanie maszyn ze względu na 

kalendarzową porę roku (zima, lato) poprzez np. zmianę płynu w układach 
chłodzenia silników spalinowych, dobór właściwego paliwa (zimowy olej 
napędowy) itp., 

o okresowe   (kampanijne)   –   sprowadzają   się   do   przygotowania   maszyn   
do użytkowania   przed   rozpoczynającą  się  np.   „kampanią  zbioru  plonów”,   
jak również po zakończeniu „kampanii prac sezonowych” – oceny stanu 
technicznego maszyn, przygotowanie do przechowania i następnej „kampanii” 
itp. 

 Naprawy,   które   są   ciągiem   zamierzonych   zabiegów   technologicznych   
odnowy pojazdów,  maszyn  i  urządzeń,  mającej  na  celu  usunięcie  (naprawę)  
zaistniałej niesprawności  i  doprowadzenie  maszyny  do  stanu  pełnej  gotowości  
technicznej. Rodzaj i zakres wykonywanej naprawy jest uzależniony od rodzaju 
uszkodzenia – losowego,  naturalnego  zużycia  lub  stopnia  uszkodzenia  
struktury  wewnętrznej poszczególnych zespołów maszyny. 

 Przeglądy    techniczne    (okresowe):    zaprojektowane    jako    obsługi    
techniczne ograniczone  określonym  czasem  pracy  maszyny  (np.  rok  
kalendarzowy)  lub  jej zakresem (km, mth). 

Dobór okresów czasu pomiędzy przedstawionymi obsługami technicznymi 
uwarunkowany jest z jednej strony kryteriami niezawodności i gotowością techniczną 
maszyn i urządzeń, a z drugiej rodzajem (typem) maszyny oraz warunkami i czasem,  
w którym jest ona użytkowana (pora roku). 

Warunki zewnętrzne (otoczenie), w jakich maszyny rolnicze są użytkowane,  
w sposób istotny wpływają na intensywność występujących zjawisk fizycznego 
niszczenia (korozja) i zużywania się elementów współpracujących części. Nie bez 
znaczenia jest 
również sposób użytkowania maszyn, tzn. zgodność ich eksploatacji z przeznaczeniem  
i założeniami projektowo-konstrukcyjnymi. 

 
Zakres obsługi technicznej 

Długotrwałą eksploatację pojazdu zapewnia staranna i umiejętna obsługa. Do 
zakresu obsługi technicznej ciągnika należą codzienne przeglądy, czyszczenie i mycie 
ciągnika, zasilanie go paliwem i uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, prawidłowe  
i terminowe smarowanie oraz przeglądy okresowe i naprawy. Sprawdzanie stanu 
technicznego 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 obsługi pojazdu, gdzie producent określa szczegółowe dane 
dotyczące tej eksploatacji konkretnego egzemplarza pojazdu. 
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Rys.1.2. Przegląd techniczny 
Źródło: http://pl.fotolia.com/id/42653721 

 
Czynności przeglądu P1 wykonywane codziennie: 

 sprawdzić poziom oleju w silniku i w razie potrzeby uzupełnić, 
 sprawdzić szklany osadnik filtru paliwa i usunąć wodę oraz zanieczyszczenia, 
 spuścić wodę z separatora, 
 sprawdzić poziom płynu w osadniku i poziom oleju w „mokrym” filtrze powietrza, 
 sprawdzić poziom cieczy chłodzącej i w razie potrzeby uzupełnić, 
 oczyścić żeberka chłodnicy, 
 usunąć kondensat wody ze zbiornika powietrza, 
 sprawdzić  poziom  płynu  w  zbiorniku  spryskiwacza  szyby  i  w  razie  

potrzeby uzupełnić, 
 sprawdzić poziom oleju w przednim moście i zwolnicach. 

 
Czynności przeglądu P2 wykonywane po 125 mth pracy ciągnika: 

 Wykonać czynności przeglądu P1, 
 Sprawdzić, i w razie potrzeby uzupełnić, poziom elektrolitu w akumulatorze, 
 sprawdzić ciężar właściwy elektrolitu i w razie potrzeby doładować akumulator, 
 sprawdzić naciąg pasków alternatora i w razie potrzeby wyregulować, 
 sprawdzić poziom oleju w zbiorniku hydrostatycznego układu kierowniczego, 
 sprawdzić  poziom  oleju  przekładniowego  w  skrzyni  biegów  i  w  razie  

potrzeby uzupełnić, 
 sprawdzić ruch jałowy pedału sprzęgła i w razie potrzeby wyregulować, 
 oczyścić filtr powietrza kabiny, 
 sprawdzić dokręcenie śrub, i nakrętek kół, i w razie potrzeby dokręcić, 
 sprawdzić ciśnienie w ogumieniu i w razie potrzeby wyregulować, 
 sprawdzić i wyregulować w razie potrzeby naciąg pasków sprężarki i wentylatora. 

 
Czynności przeglądu P3 wykonywane po 250 mth pracy ciągnika: 
 wykonać czynności przeglądu P2, 
 wymienić olej w silniku, 
 wymienić filtr oleju w silniku, 
 wymienić wkład filtru paliwa, 
 oczyścić wkład „suchego” filtra powietrza, 
 oczyścić wkład i wymienić olej w misce filtru powietrza, 

http://pl.fotolia.com/id/42653721
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 oczyścić    górną    powierzchnię    akumulatora    i    posmarować    zaciski    
wazeliną techniczną, 

 sprawdzić hamulce i wyregulować w razie potrzeby, 
 sprawdzić dokręcenie śrub mocujących płyty górnego zaczepu transportowego  

i w razie potrzeby dokręcić. 
 

Czynności, które powinna wykonać stacja obsługi: 
 sprawdzić i – w razie potrzeby – wyregulować luz łożysk piast kół przednich, 
 sprawdzić i – w razie potrzeby – wyregulować zawór hamulca nożnego 

instalacji 
 powietrznej, 
 sprawdzić ustawienie i – w razie potrzeby – wyregulować sprzęgło WOM. 

 
Czynności przeglądu P4 wykonywane po 500 mth pracy ciągnika: 

 wykonać czynności przeglądu P3, 
 wymienić olej hydrostatycznego układu kierowniczego, 
 wymienić filtr oleju hydrostatycznego układu kierowniczego, 
 sprawdzić i – w razie potrzeby – wyregulować blokadę mechanizmu różnicowego. 

 
Czynności, które powinna wykonać stacja obsługi: 

 sprawdzić   i   –   w   razie   potrzeby   –   wyregulować   zbieżność   kół   
przednich nienapędzanych, 

 sprawdzić i – w razie potrzeby – wyregulować rozbieżność kół przednich, 
 sprawdzić i – w miarę potrzeby – dokręcić śruby mocujące kabinę. 

 
Czynności przeglądu P5 wykonywane po 1000 mth pracy ciągnika: 

 opróżnić, przemyć i napełnić układ chłodzenia, 
 wymienić olej w przednim moście i zwolnicach, 
 wymienić olej w skrzyni biegów i zwolnicach, 
 oczyścić filtr oleju przekładniowego, 
 oczyścić  filtr  oleju  przekładniowego  w  układzie  zewnętrznej  pomocniczej  

pompy 
 hydraulicznej, 
 wymienić filtr powietrza kabiny. 

 
Czynności, które powinna wykonać stacja obsługi: 

 sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować luz zaworów, 

 oczyścić przewód odpowietrzający silnika, 
 dokonać przeglądu wtryskiwaczy, pompy wtryskowej i regulatora, 
 opróżnić, oczyścić i napełnić zbiornik paliwa, 
 sprawdzić alternator, 
 oczyścić zbiornik powietrza (zbiornik należy oczyścić po każdym roku eksploatacji). 
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Mycie 

 

Codzienne   czyszczenie   i   mycie   wodą   ciągników   jest   bardzo   ważne.   
Nazanieczyszczonym ciągniku trudno jest zauważyć drobne usterki, jak obluzowanie 
śruby i nakrętki, brak smarowniczek itp. Zalegająca ziemia i kurz na częściach ciągnika 
niszczy lakier i przyspiesza ich rdzewienie, a w połączeniu z olejem tworzy trudny do 
usunięcia osad. Ciągnik najłatwiej jest umyć strumieniem wody, który łatwo wymywa 
zanieczyszczenia ze wszystkich elementów. Należy jednak zwracać przy tym uwagę, aby 
rozpryskująca się woda nie dostawała się do filtru powietrza i rury wydechowej. Należy 
również uważać, aby nie kierować strumienia wody na prądnicę lub alternator, które 
należy osłonić. Nie należy ścierać zanieczyszczeń gąbką lub mokrą szmatą, gdyż  
w ten sposób rysuje się lakier na masce i błotnikach. Z części tych należy osad spłukiwać,  
a po spłukaniu wytrzeć do sucha szmatką lub gąbką. Po pewnym okresie eksploatacji blok 
silnika pokrywa się warstwą ciemnego tłustego nalotu. Nalot ten można usunąć za pomocą 
pędzla zwilżonego olejem napędowym lub nanieść opryskiwaczem ręcznym specjalny 
środek do mycia silników. Po umyciu silnik należy opłukać wodą i osuszyć. 
 

 
Rys.1.3. Mycie wodą pod ciśnieniem 
Źródło: http://pl.fotolia.com/id/31830655 

 
Zasilanie paliwem 

Paliwa stosowane do napędu silników spalinowych uzyskiwane są przeważnie w 
procesie  destylacji  ropy  naftowej.  W  silnikach  z  zapłonem  iskrowym  stosowane  są 
paliwa nazywane benzynami. Właściwości benzyn mają znaczący wpływ na jakość  
i trwałość pracy silnika: 

 łatwość szybkiego odparowywania w szerokim zakresie temperatur, 
 łatwość tworzenia jednorodnej mieszanki w gaźniku, 
 duża  wartość  opałowa,  która  pozwala  zapewnić  wydzielanie  odpowiedniej  

ilości ciepła w procesie spalania, 
 kompletność spalania bez wytwarzania osadów w cylindrze, 
 odporność na detonacyjne spalanie mieszanki, 
 brak działania korodującego na części silnika. 

Liczba oktanowa – określa odporność paliwa na spalanie detonacyjne. Paliwa  
o wyższej  liczbie  oktanowej  wykazują  wyższą  odporność  na  spalanie  detonacyjne,  
w wyniku czego mogą być wykorzystywane w silnikach o większym stopniu sprężania. 

Gaz – często do napędzania silników, zamiast benzyny bezołowiowej, stosowany 
jest gaz (propan-butan). 
 
 
 
 

http://pl.fotolia.com/id/31830655
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Olej napędowy – służy do napędzania silników z zapłonem samoczynnym.  
 
Oznaczony jest on symbolem ON. Właściwości, jakimi powinien charakteryzować się olej 
napędowy, to: 
 duża   skłonność   do   samozapłonu   –   skłonność   do   samozapłonu    

w   wysokiej temperaturze, 
 zdolność do dokładnego spalania się, 
 wymagana  jest  niska  temperatura  krzepnięcia.  Dzięki  temu  możliwa  jest  

praca 
 silnika w szerokim zakresie temperatur, 
 właściwości smarujące. 

 
Liczba cetanowa LC– określa skłonność oleju napędowego do samozapłonu. Wartość 
liczby cetanowej dla silników z zapłonem samoczynnym powinna wynosić  
w granicach 
od 40 do 55. 

 
Uzupełnianie cieczy w układzie chłodzenia 

Przed rozpoczęciem pracy i w czasie pracy należy, szczególnie w lecie, 
kontrolować i ewentualnie uzupełniać płyn w układzie chłodzenia. W czasie pracy, gdy 
silnik jest gorący, należy przed dolaniem świeżego płynu zatrzymać silnik i poczekać, aż 
ciecz trochę ostygnie. 

Woda  w  układzie  chłodzenia  powinna  być  czysta  i  miękka.  W  przeciwnym 
bowiem razie na powierzchniach układu osadza się kamień kotłowy, który pogarsza 
warunki chłodzenia silnika. Na okres zimowy układy chłodzenia silników powinny być 
napełniane płynami o obniżonej temperaturze krzepnięcia do ok. minus 35°C. 
Stosowanie płynów jest bardzo wygodne, gdyż odpada wówczas kłopotliwe codzienne 
spuszczanie wody z chłodnicy. Ograniczeniem tego stosowania jest jednak fakt, że nie 
można wtedy przelewać, w czasie mrozów układu chłodzenia zimnego silnika przed 
uruchomieniem, gorącą wodą, co – szczególnie w odniesieniu do zużytych silników – 
może być czasem konieczne. Przed wlaniem cieczy niezamarzającej do chłodnicy należy 
całkowicie wypuścić znajdującą się uprzednio w układzie wodę i przepłukać układ. 
Ponieważ współczynnik rozszerzalności mieszanki niezamarzającej jest większy niż 
wody, poziom mieszanki w chłodnicy powinien być niższy niż wody (ok. 5 mm nad 
rurkami chłodnicy). Ubytki cieczy w chłodnicy należy w zasadzie uzupełniać cieczą tego 
samego rodzaju. 

 
Smarowanie 

Prawidłowe i terminowe smarowanie ciągników jest bardzo ważne. Brak oleju 
lub smaru na trących się powierzchniach może spowodować zatarcie i związane z tym 
niekiedy bardzo poważne uszkodzenia. Ważne jest również zachowanie idealnej 
czystości smarów i olejów oraz naczyń służących do ich przechowywania. Wszelkie 
zanieczyszczenia,  a  szczególnie  ziarnka  piasku,  wprowadzone  z  olejem  czy  smarem 
między  trące  się  powierzchnie,  mogą  być  również  przyczyną  zatarć  i  poważnych 
uszkodzeń. Główki smarowniczek do smarów należy przed smarowaniem ciągnika 
dokładnie   wycierać   z   zanieczyszczeń,   aby   jego   resztki   na   główkach   nie   zostały 
wtłoczone na powierzchnie panewek. Wskaźnikiem tego, że smar został wtłoczony 
między trące się powierzchnie, jest wyciśnięcie spomiędzy tych powierzchni starego 
smaru. Często zdarza się, że wskutek uszkodzenia główek smarowniczek, smar ucieka 
na  zewnątrz  bokiem  i  nie  można  go  wcisnąć  w  smarowniczkę.  Smarowniczkę  taką 
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należy wymienić. Do smarowania należy stosować wyłącznie oleje i smary zalecane  
w instrukcji obsługi. Oleje i smary należy w ciągniku wymieniać i uzupełniać  
w terminach podanych w instrukcji obsługi. 

Obsługa układu olejenia obejmuje następujące czynności: 
 sprawdzenie i uzupełnienie oleju w misce olejowej, 
 okresowa wymiana oleju w silniku, 
 wymiana lub czyszczenie filtrów oleju. 

 
Kontrola oraz uzupełnienie oleju – w trakcie pracy, nawet w pełnosprawnych 

silnikach można zaobserwować ubytki oleju w misce olejowej. Są one spowodowane 
przedostawaniem się niewielkich ilości oleju przez uszczelnienia tłoków w cylindrach. 
W silnikach o niewielkim przebiegu dopuszczalne jest spalanie oleju. W silnikach 
zużytych  ilość  spalanego  oleju  może  być  zdecydowanie  większa.  Do  sprawdzenia 
poziomu oleju w misce olejowej służy wskaźnik, potocznie zwany bagnetem. Występują 
na nim dwa zaznaczenia – poziom minimalny i poziom maksymalny – oznaczające 
odpowiednio  minimalny  i  maksymalny  poziom  oleju  w  silniku.  W  przypadku,  gdy 
poziom oleju jest poniżej poziomu minimalnego, niedobory oleju w silniku należy 
bezzwłocznie uzupełnić. 

Podczas pracy silnika olej – po nim krążący – zostaje zanieczyszczony. Zadaniem 
filtru oleju jest wychwycenia tych zanieczyszczeń. Część z nich jednak przedostaje się do 
silnika   i   miski   olejowej.   Olej   ponadto   poddawany   jest   nieustannie   zmianom 
temperatury, jest rozcieńczany resztkami paliwa, w końcu podlega procesom starzenia. 
W wyniku tego z czasem olej traci swoje właściwości i należy go okresowo wymieniać. 
Olej  w  pojazdach  powinien  być  wymieniany  zgodnie  z  instrukcją  obsługi  danego 
pojazdu. 

Wymiana oleju polega na spuszczeniu starego oleju z miski olejowej i wlaniu 
nowego oleju przez korek wlewowy umieszczony w silniku. Przed spuszczeniem oleju 
należy  rozgrzać  silnik.  Wraz  ze  zmianą  oleju  należy  wymienić  również  na  nowy 
wymienny filtr oleju. 

 
2.  Parametry techniczne obsługi pojazdów, maszyn i narzędzi rolniczych 

 

 

Stanowiska obsługowe są to miejsca, w których wykonuje się czynności związane 
z obsługą pojazdów. W zależności od rodzaju czynności obsługowych można wyróżnić 
stanowiska: 

 do mycia i czyszczenia – stosuje się mycie ręczne lub zmechanizowane, 
wyposażone zgodnie z dobraną metodą mycia, 

 smarownicze – na tych stanowiskach wykonywane są prace związane z 
wymianą olejów   lub   smarowaniem   elementów   smarem   stałym.   Stanowisko   
może   być wyposażone w podnośnik lub kanał oraz niezbędne narzędzia i 
przyrządy, 

 uniwersalne stanowiska obsługowo-naprawcze – na stanowiskach 
przeznaczonych do  tego  typu  prac  powinien  być  zapewniony  wygodny  
dostęp  do  wszystkich zespołów pojazdu. Niezbędnym wyposażeniem takiego 
stanowiska jest podnośnik lub  pomost  ewentualnie  kanał.  Stanowisko  musi  
być  wyposażone  w  zestawy narzędzi uniwersalnych oraz specjalnych 
dostosowanych do rodzaju obsługi, a także rodzaju obsługiwanych pojazdów, 

 kontrolno-regulacyjne  –  są  to  stanowiska  przeznaczone  do  kontroli   
i  regulacji zespołów i podzespołów pojazdów. 
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Stanowiska obsługowe  organizowane są w stacjach obsługi pojazdów lub większych 
zakładach,  które  posiadają  dużą  ilość  pojazdów.  Przykładowe  wyposażenie  stacji 
obsługi: 

 urządzenia do mycia i czyszczenia, 
 urządzenia smarownicze, 
 pomocnicze urządzenia obsługowe takie jak: sprężarki, wózki 

akumulatorowe, 
 przyrządy do kontroli i regulacji, 
 narzędzia warsztatowe, 
 pomoce warsztatowe, 
 środki ochrony osobistej i przeciwpożarowej. 

Urządzenie do mycia i czyszczenia 
Niezbędnym minimum, nawet w niedużym warsztacie, jest najprostsza choćby 

myjka  stołowa  działająca  w  obiegu  zamkniętym.  Urządzenie  takie,  wyposażone   
w pompę, spryskiwacz i pędzel z wewnętrznym dopływem, umożliwia sprawne umycie 
części silnika, skrzyni biegów oraz innych elementów zabrudzonych olejami  
(z wycieków). 
W pobliżu takiej myjki powinno znajdować się miejsce (obudowany, szczelny kąt  
z odpływem), gdzie będzie można umyte części spłukać ciepłą wodą. Wystarczy nawet 
wodociągowe 50–60°C i także wodociągowe ciśnienie. Dużo lepsze wyniki osiągniemy, 
używając  wysokociśnieniowej  myjki  z  podgrzewaniem  wody.  W  tym  miejscu  należy 
tylko przestrzec przed spuszczaniem ścieków z takiego kąta bezpośrednio do ogólnej 
kanalizacji lub szamba. Odprowadzanie ich podlega określonym przepisom. 

Płyny wykorzystywane do mycia części, olej napędowy i benzyna coraz rzadziej 
bywają stosowane. Ale też ich skuteczność w wielu przypadkach (np. grubych warstw 
mocno związanych tłustych zanieczyszczeń) jest znacznie mniejsza niż specjalistycznych 
środków   myjących.   Do   tego,   te   specjalne   środki,   są   znacznie   bezpieczniejsze    
w użytkowaniu. Profesjonalne preparaty, przeznaczone zarówno do stacjonarnych 
myjek, 
jak i mycia za pomocą pędzla maczanego w puszce, przede wszystkim nie zawierają 
wysoce niebezpiecznych frakcji o niskiej temperaturze zapłonu. Znacznie słabszy jest 
również wydzielany przez nie charakterystyczny dla węglowodorów zapach. Zapachu 
takiego  nie  ma  w  przypadku  środków  opartych  na  detergentach,  które  emulgują 
tłuszcze, świeże farby i inne tego typu zanieczyszczenia. Niektóre z nich są w stanie 
poradzić sobie nawet ze smołą. Należy przy tym podkreślić, iż są przyjazne środowisku  
i ulegają biodegradacji. Produkuje się je głównie z surowców pochodzenia roślinnego. 

 
Urządzenia smarownicze 

Urządzenia   smarownicze   służą   do   zbierania   zużytego   oleju   i   napełniania 
zespołów pojazdów nowym olejem bądź też do smarowania elementów smarem stałym. 
Zbiorniki  ściekowe  –  są  wykorzystywane  do  zbierania  zużytego  oleju.  Zbiorniki  te 
mogą być przenośne, przewoźne lub stałe. 
Zbiorniki rozdzielcze – są wykorzystywane do napełniania zespołów olejem. 
Urządzenia te pozwalają na bezpośrednie doprowadzenie oleju do poszczególnych 
zespołów. Olej może być przetłaczany ze zbiornika, wykorzystując pompę ręczną lub 
napęd pneumatyczny. 
Smarownice – są to urządzenia służące do smarowania smarem stałym. Wtłaczają one 
smar do punktów smarowania pod ciśnieniem. Smarownice możemy podzielić ze 
względu na rodzaj napędu na: 
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 ręczne – przeznaczone do smarowania urządzeń przez smarowniczki proste, 

 nożne – są to smarownice zdecydowanie większe niż ręczne. Wytłaczanie smaru 
ze zbiornika jest spowodowane naciskaniem pedału. Smar wytłaczany jest 
elastycznym, odpornym na ciśnienie, przewodem ze specjalną końcówką, 

 pneumatyczne i elektryczne – smarownice tego typu są urządzeniami wydajnymi, 
które znalazły zastosowanie w dużych zestawach smarowniczych. 

Podnośniki   –   inaczej   nazywany   dźwignikami.   Są   to   urządzenia   wygodne    
w zastosowaniu, umożliwiają łatwy dostęp do prawie wszystkich zespołów pojazdu. 

Ze względu na rodzaj napędu mechanizmu podnoszenia możemy podnośniki 
podzielić na: 

 dźwigniki hydrauliczne, 
 dźwigniki hydrauliczno-pneumatyczne, 
 dźwigniki mechaniczne. 

Podnośniki możemy podzielić na jednokolumnowe lub wielokolumnowe. Pojazd 
może na takim podnośniku spoczywać kołami, elementami podwozia lub nadwozia. 
Uzależnione   jest   to   od   konstrukcji   samego   dźwignika.   Podnośniki   przenośne    
i przewoźne stosowane są do częściowego podnoszenia pojazdu, jego przodu, boku, tyłu. 
Podnośniki przewoźne stosowane są również przy wyjmowaniu z pojazdu jego ciężkich 
zespołów, takich jak skrzynia biegów czy tylny most. 

 

 
Rys. 1.4. Podnośnik 
Źródło: http://pl.fotolia.com/id/53272703 

 
Kanały i pomosty – kanały są to wykopy, które mają obudowane ściany z wnękami na 
narzędzia, wyposażone są w bezpieczne dla obsługi oświetlenie – 24 V. Kanały możemy 
podzielić ze względu na sposób ustawienia samochodu na cztery grupy: 

 − międzykołowy, 
 − boczny, 
 − z szynami najazdowymi, 
 − z szynami jezdnymi i wózkiem. 

Pomosty – są konstrukcjami nośnymi, stalowymi bądź betonowymi. Są one ustawione na 
powierzchni, wyposażone w szyny wjazdowe. Można je spotkać na przydrożnych 
parkingach bądź stacjach benzynowych. 

 
Wyposażenie uzupełniające 
Sprężarki – stanowią źródło sprężonego powietrza oraz służą do pompowania 
ogumienia, czyszczenia części lub zespołów z lekkich zanieczyszczeń, osadów, kurzu itp. 
Sprężonym powietrzem można przyspieszyć osuszanie uprzednio umytych elementów. 
Sprężarki mogą być przenośne lub przewoźne. 
Urządzenia prostowniczo-rozruchowe – są to wózki z zespołem prostowników  
i akumulatorów. Urządzenia te służą jako prostowniki do ładowania akumulatorów, jak 

http://pl.fotolia.com/id/53272703
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również mogą służyć jako urządzenie rozruchowe pojazdów. 
 

Przyrządy do kontroli i regulacji 
Podczas organizacji stanowiska diagnostyczno-naprawczego należy pamiętać  

o dostosowaniu go do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej. Należy pamiętać o rozmieszczeniu w odpowiednich miejscach 
instrukcji dotyczących wymienionych przepisów, oraz informacji, które należy stosować 
w trakcie wypadku lub pożaru. 

Wyposażenie kontrolno-pomiarowe stanowiska kontrolnego – w stacji kontroli 
pojazdów  odpowiednio  do  badanych  pojazdów  –  powinno  obejmować  co  najmniej 
następujące urządzenia i przyrządy: 

 urządzenie do podnoszenia: 
–   całego pojazdu, 
–   osi pojazdu, 
 urządzenie do kontroli działania hamulców: 
–   urządzenia rolkowe, 
–   urządzenia płytowe (najazdowe), 
–   opóźnieniomierze, 
 przyrząd do pomiaru zbieżności kół jezdnych, 
 urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu, 
 przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu, 
 przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu, 
 miernik poziomu dźwięku, 
 dymomierz, 
 przyrząd do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa, 
 przyrząd   do   wymuszania   kontrolowanego   nacisku   na   mechanizm   sterowania 

hamulcem najazdowym przyczepy, 
 urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu, 
 wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym, 
 przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu, 
 urządzenie   do   kontroli   skuteczności   tłumienia   drgań   zawieszenia   pojazdu    

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, 
 czytnik  informacji  diagnostycznych  do  układu  OBD  II/EOBD  (pokładowy  system 

diagnostyczny do kontroli emisji spalin), 
 przyrząd do pomiaru w szybach pojazdu współczynnika przepuszczalności światła, 
 elektroniczny detektor gazów do kontroli nieszczelności instalacji gazowej. 

 

 

Narzędzia i pomoce warsztatowe 
Warsztat powinien posługiwać się odpowiednimi narzędziami serwisowymi  

w zależności od jego profilu. Narzędzia serwisowe powinny być używane zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz konserwowane i serwisowane zgodnie z zaleceniami 
zamieszczonymi w instrukcjach obsługi. 

Uniwersalne stanowisko obsługowo-naprawcze musi być wyposażone w sprzęt 
ślusarsko-mechaniczny i niektóre urządzenia o przeznaczeniu ogólnym. Do wyposażenia 
ślusarsko-mechanicznego należy odpowiednia liczba indywidualnych kompletów 
narzędzi, stoły ślusarskie, podstawy montażowe, wiertarka ręczna z wyposażeniem, 
szlifierka, różnego rodzaju ściągacze uniwersalne i najczęściej używane przyrządy. 
Stanowisko takie powinno być wyposażone w pomoce o przeznaczeniu ogólnym, jak 
suwnica   lub   przewoźny  żuraw  niezbędny   do  demontażu  lub  montażu  zespołów 
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pojazdów. Warsztat autoryzowany jest zobowiązany do okresowej wymiany narzędzi 
serwisowych na nowsze w przypadku technologicznego zestarzenia się urządzeń, co 
może powodować utrudnienia w poprawności dokonywanych interwencji naprawczych. 
Specjalistyczne wyposażenie stanowisk zależy od zakresu wykonywanych na nim prac, 
zostanie ono uzupełnione w modułach opisujących wykonywanie konkretnych zadań 
wykonywanych przez obsługującego pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze. 

 
Środki ochrony osobistej i przeciwpożarowej 

Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez 
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ponosi odpowiedzialność 
za   stan   bezpieczeństwa   i   higieny   w   zakładzie   pracy.   W   szczególności   jest   on 
zobowiązany: 

 organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 
 informować  pracowników  o  zagrożeniach  dla  zdrowia  i  życia  występujących   

w zakładzie  pracy  na  poszczególnych  stanowiskach  pracy  i  przy  
wykonywanych pracach,  w  tym  o  zasadach  postępowania  w  przypadku  awarii  
i  innych  sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, 

 informować pracowników o działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych 
w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, 

 zaznajamiać  pracowników  z  zakresem  ich  obowiązków,  sposobem  
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, 

 informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną 
pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, 

 zapewnić pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac  
i liczby zatrudnionych pracowników, 

 utrzymać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy,  
a także tereny   i   urządzenia   z   nimi   związane,   w   stanie   zapewniającym   
bezpieczne   i higieniczne warunki pracy, 

 wyposażać stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne oraz 
narzędzia pracy, które zapewniają bezpieczne i  higieniczne warunki pracy, w  
szczególności zabezpieczają pracownika przed urazami, działaniem 
niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, 
nadmiernym hałasem, działaniem 

 drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym 
działaniem  innych  czynników  środowiska  pracy  oraz  uwzględniają  zasady 
ergonomii, 

 wyposażać    maszyny,    inne    urządzenia    techniczne    oraz    narzędzia    pracy    
w odpowiednie zabezpieczenia (środki ochrony zbiorowej), 

 dostarczyć  pracownikowi  nieodpłatnie  środki  ochrony  indywidualnej,  odzież  
i obuwie robocze, 

 zapewnić    pracownikom    odpowiednie    urządzenia    higieniczno-sanitarne    
oraz dostarczyć pracownikom niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy, 

 odbywać  i  zapewnić  pracownikowi  szkolenie  w  zakresie  instruktażu  ogólnego  
i stanowiskowego oraz szkolenia okresowe. 
W   celu   zapewnienia   odpowiednich   warunków   bezpieczeństwa   pożarowego 

(pracownikom i osobom czasowo przebywającym w warsztacie), w pomieszczeniach 
warsztatu mechanicznego pracownik ma do dyspozycji ochrony indywidualne: 

 odzież ochronną, w tym koszulę flanelową i kombinezon z tkanin 
impregnowanych, buty na podeszwach antypoślizgowych, kurtkę na okres jesienno-
zimowy, 
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 rękawice ochronne, 
 nakrycie głowy, 
 ochrony twarzy i oczu (okulary ochronne), 
 ochrony układu oddechowego (jednorazową maskę przeciwpyłową), 
 ochronniki słuchu, 
 dermatologiczne środki ochrony skóry (kremy, pasty i maści).  

Na stanowisku pracy są też instrukcje: 
 obsługi narzędzi z napędem elektrycznym i pneumatycznym, 
 transportu wewnętrznego, 

 wykonywania  poszczególnych  rodzajów  prac  (np.  wymiany  oleju,  demontażu   
i montażu podzespołów, mycia części itp.),      przeciwpożarowa. 

 
Środki ochrony indywidualnej 

Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenie przewidziane do 
noszenia, bądź trzymania, przez użytkownika w celu jego ochrony przed zagrożeniem, 
które może mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie. Środki ochrony 
indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, gdy nie można uniknąć zagrożeń 
lub nie można ich ograniczyć poprzez wprowadzenie środków ochrony zbiorowej lub 
organizacji pracy. 
Odzież ochronna – odzież, która okrywa lub zastępuje odzież osobistą i chroni 
pracującego przed zagrożeniami. Do odzieży ochronnej zaliczamy: kombinezony, kurtki, 
bluzy, kamizelki, spodnie, fartuchy, fartuchy przednie, płaszcze, peleryny, ochraniacze 
pośladków, osłony tułowia, osłony głowy i karku, odzież ostrzegawcza. 
Środki  ochrony  kończyn  dolnych  –  zabezpieczają  człowieka  przed  zagrożeniami 
występującymi w toku pracy, takimi jak: wszelkiego rodzaju urazy mechaniczne, poślizg, 
szkodliwe działanie substancji chemicznych/kwasów, ługów, smarów, olejów, 
rozpuszczalników, wysokich i niskich temperatur, wody, prądu elektrycznego. Do 
środków ochrony kończyn dolnych zalicza się: buty, półbuty, trzewiki, saperki, kalosze, 
ochraniacze stopy, ochraniacze golenia, ochraniacze kolana, ochraniacze uda. 
Środki ochrony kończyn górnych to rękawice ochronne, ochraniacze: palców, dłoni, 
nadgarstka,   przedramienia,   łokcia,   dermatologiczne   środki   ochrony   skóry.   Dobór 
rękawic ochronnych zależy od rodzaju zagrożeń występujących na stanowisku pracy, 
rodzaju  wykonywanej  pracy,  warunków otoczenia,  materiału z jakiego  są wykonane 
rękawice oraz ich konstrukcja. Mogą być hydrofilowe – rozpuszczalne w wodzie,  
a chroniące przed olejami, smarami, rozpuszczalnikami i hydrofobowe – w wodzie,  
a chroniące przed wodnymi roztworami soli, kwasów, zasad. Stosowane są, jeżeli 
warunki pracy wykluczają używanie rękawic ochronnych: 

 podczas  prac  z  urządzeniami  wirującymi  ze  względu  na  możliwość  
pochwycenia rękawicy (wiertarki, frezarki, tokarki), 

 gdy praca wymaga stałej dużej precyzji – podczas napraw silników spalinowych  
i ich podzespołów. 

Środki ochrony głowy to: hełmy ochronne oraz nakrycia głowy, czapki, czepki, 
kapelusze, berety, chustki. Hełmy ochronne przede wszystkim chronią głowę 
użytkownika przed uderzeniami pochodzącymi od spadających lub przemieszczających 
się  przedmiotów  oraz  przed  uderzeniami  głową  o  przeszkody.  Dodatkowo  hełmy 
ochronne zabezpieczają przed krótkotrwałym kontaktem z przewodami elektrycznymi 
pod napięciem do 400 V i odpryskami roztopionego metalu.  
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Stosowanie hełmów ochronnych wskazane jest przy wykonywaniu prac narażających 
pracowników na urazy głowy w tym: 

 prace przy obsłudze i w sąsiedztwie urządzeń do podnoszenia, dźwigów, 
ładowaczy, podnośników, przenośników. 

 
Nakrycia głowy powinny być używane, gdy istnieje ryzyko pochwycenia włosów, 
zamoczenia  głowy  lub  zanieczyszczenia  substancjami  toksycznymi,  żrącymi  −  przy 
obsłudze maszyn i urządzeń, których ruchome części mogą wciągnąć włosy 
pracownika. 
Środki ochrony twarzy i oczu to okulary i gogle ochronne, półosłony i osłony twarzy, 
przyłbice, tarcze. Mają za zadanie przede wszystkim ochronę wzroku oraz twarzy przed 
zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi, termicznymi, biologicznymi, 
promieniowaniem optycznym, nadfioletowym, podczerwonym. Powinny być stosowane 
przy pracach, gdzie twarz lub oczy są narażone na urazy lub podrażnienia oraz czynniki 
niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia: 

 spawanie, zgrzewanie i cięcie metali gazowo i elektrycznie, 
 prace przy obrabiarkach skrawających, gdy powstają wióry odpryskowe, 
 szlifowanie na sucho, czyszczenie, skrobanie, 
 prace  z  kwasami,  roztworami  żrącymi,  środkami  odkażającymi,  preparatami  

do usuwania korozji. 
Środki      ochrony      słuchu      stanowią:      wkładki      przeciwhałasowe,      nauszniki 
przeciwhałasowe,  hełmy  przeciwhałasowe.  Powinny  być  stosowane  w  szczególności 
przy używaniu narzędzi pneumatycznych. 
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