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Streszczenie

Regeneracja zu¿ytych lub uszkodzonych czêœci maszyn jest jedn¹ z najefektywniejszych form recyklingu poeksploatacyjnego
wyeksploatowanych i z³omowanych maszyn i urz¹dzeñ. Zregenerowane czêœci wykorzystywane w procesach odnowy maszyn
i urz¹dzeñ w istotny sposób obni¿aj¹ koszt samej odnowy oraz poprawiaj¹ efektywnoœæ ekonomiczn¹ dzia³alnoœci gospodarczej
przedsiêbiorstw produkcyjnych. Obni¿ki kosztów eksploatacji nale¿y szukaæ miêdzy innymi w rozwi¹zaniach organizacyjnych
funkcjonowania zaplecza obs³ugowo-naprawczego, w którym integralnym elementem jest system regeneracji zu¿ytych czêœci
i odnowy maszyn. W opracowaniu przedstawiono zasadnoœæ prowadzenia regeneracji czêœci i odnowy podzespo³ów maszyn oraz
problemy organizacyjne budowy systemu regeneracji w zapleczu naprawczym polskiego rolnictwa w odniesieniu do podobnych
systemów ju¿ istniej¹cych w œwiecie.
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POTRZEBA ORGANIZACJI SYSTEMU REGENERACJI
CZÊŒCI W KRAJOWYM SYSTEMIE

TECHNICZNEJ OBS£UGI ROLNICTWA

Wprowadzenie

Problemy w organizacji systemu regeneracji czêœci

Organizacja procesów produkcyjnych w rolnictwie powinna
byæ ukierunkowana na efektywnoœæ ponoszonych nak³adów.
Racjonalne gospodarowanie wymaga znajomoœci kosztów
eksploatacji w d³u¿szym przedziale czasowym. Znaj¹c poszcze-
gólne sk³adniki kosztów mo¿na wydzieliæ te, w których istnieje
realna mo¿liwoœæ ich ograniczenia. Nabiera to szczególnego
znaczenia przy znacznej nadprodukcji dóbr, braku rynków zbytu
oraz du¿ej konkurencji, z czym mamy obecnie do czynienia.

Jednym z elementów maj¹cych wp³yw na obni¿anie kosztów
eksploatacji maszyn jest stosowanie w naprawach tañszych,
zregenerowanych czêœci i odnowionych podzespo³ów wymien-
nych. Analiza kosztów regeneracji czêœci i odnowy zespo³ów
wykazuje istotne oszczêdnoœci materia³ów, energii elektrycznej
oraz robocizny, jakie siê uzyskuje regeneruj¹c czêœci zamiast
produkowaæ nowe [1, 4, 5, 6, 11, 12]. Nak³ady przeznaczone na
naprawê czêœci przez regeneracjê stanowi¹ ok. 20-40% kosztów
wyprodukowania czêœci nowych. Racjonalna regeneracja to
wymierny zysk, gdy¿ zamiast produkowaæ dla potrzeb napraw
nowe czêœci wymienne, mo¿na z nich w sposób bezinwestycyjny
wyprodukowaæ nowe maszyny i urz¹dzenia. Czêœci regenero-
wane, wyprodukowane przy wykorzystaniu specjalistycznych
maszyn i urz¹dzeñ z zastosowaniem nowoczesnych technologii
oraz u¿yciem odpowiednich materia³ów (w³ókna wêglowe,
kompozyty, materia³y ceramiczne itp.), niejednokrotnie prze-
wy¿szaj¹ pod wzglêdem jakoœci i trwa³oœci czêœci nowe.

Badania prowadzone przez francusk¹ firmê Europe Auto
Industrie, œwiatowego potentata w dziedzinie regeneracji czêœci
i odnowy rozruszników, pr¹dnic, alternatorów i wa³ków przegu-
bowych - „wykaza³y ukierunkowanie rynku czêœci wymiennych
g³ównie na czêœci regenerowane i odnowione zespo³y, a nie
fabrycznie nowe”. Badania wykaza³y równie¿ tendencjê, „i¿ na
d³u¿szym etapie dzisiejsza równowaga miêdzy oryginalnymi,
nowymi i regenerowanymi czêœciami bêdzie siê przechylaæ na
korzyœæ tych ostatnich. Zjawisko to jest wyraŸnie dostrzegalne na
rynku pó³nocnoamerykañskim, na którym udzia³ czêœci
regenerowanych stanowi ok. 90% ogó³u sprzedawanych czêœci
wymiennych” [2].

W Polsce sytuacja jest zupe³nie odwrotna. Obecnie w kraju,
wed³ug danych GUS i Ministerstwa Œrodowiska, eksploato-

wanych jest blisko 20 mln samochodów, a w rolnictwie 1 464 400
szt. ci¹gników rolniczych oraz ok. 2,5 mln szt. innych podstawo-
wych maszyn (kombajny, rozsiewacze, rozrzutniki, kosiarki,
opryskiwacze, prasy, itp.). Powy¿sze dane liczbowe, ró¿noro-
dnoœæ typów maszyn i urz¹dzeñ oraz niejednokrotnie zaawanso-
wany ich wiek i wyd³u¿ony okres eksploatacji (œrednio ok. 15 lat)
uwidaczniaj¹ istotê problemu zapotrzebowania na czêœci i pod-
zespo³y wymienne. Maszyny te wymagaj¹ czêstych napraw oraz
du¿ej liczby czêœci wymiennych, niekoniecznie fabrycznie
nowych. Z powodzeniem mog¹ one byæ zast¹pione znacznie
tañszymi, a zarazem w pe³ni sprawnymi (zdatnymi - spe³nia-
j¹cymi wymagane kryteria jakoœciowe) czêœciami zregenero-
wanymi o trwa³oœci porównywalnej z trwa³oœci¹ oryginalnych
czêœci nowych [3].

Problem w organizacji regeneracji, jako element usprawnia-
j¹cy szybki i efektywny (tani, proekologiczny) proces odnowy
uszkodzonych zespo³ów nie by³ dotychczas przedmiotem
odrêbnych badañ. Istnieje wiele prac dotycz¹cych ogólnych
zagadnieñ regeneracji, naprawialnoœci oraz technologicznoœci
demonta¿u i odnowy uszkodzonych maszyn i urz¹dzeñ. Naj-
czêœciej podnoszonymi zagadnieniami w nich s¹: zapewnienie
dostêpu do miejsc osadzenia zespo³ów, ³atwoœæ roz³¹czania
po³¹czeñ, mo¿liwoœæ mechanizacji prac naprawczych itp.

Wieloletnie badania prowadzone przez autora (1995-2014),
wykaza³y równie¿ brak opracowañ z zakresu rozwi¹zañ
organizacyjnych zasad wspó³pracy g³ównych elementów
systemu organizacji regeneracji czêœci wymiennych oraz
odnowionych zespo³ów (producent, u¿ytkownik, handel, dystry-
bucja), mog¹cych wspó³pracowaæ ze sob¹ w realiach wspó³-
czesnej gospodarki wolnorynkowej dzia³aj¹cej równie¿ w powi¹-
zaniu z pañstwami Unii Europejskiej.

Dotychczasowe badania dotycz¹ce ró¿nych problemów
napraw maszyn i regeneracji czêœci maszyn mo¿na podzieliæ na
kilka grup. Pierwsza grupa to prace teoretyczne i badania doty-
cz¹ce podstawowych problemów napraw. Druga grupa obejmuje
badania wybranych procesów technologii regeneracji czêœci
i odnowy zespo³ów. Inne prace analizuj¹ w w¹skim zakresie
organizacyjne i psychologiczne uwarunkowania dotycz¹ce
wy³¹cznie procesów demonta¿u w przemys³owych metodach
napraw maszyn i urz¹dzeñ wykonywanych w specjalistycznych
zak³adach naprawczych. Nale¿y ponadto wymieniæ prace, które
dotycz¹ badañ procesów technologii regeneracji, trwa³oœci czêœci
regenerowanych oraz op³acalnoœci regeneracji [1, 4, 6, 8, 12].
Wyniki tych prac nie zawsze daj¹ siê uogólniæ, wskazuj¹ jednak
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na piln¹ potrzebê dalszych badañ nad procesami regeneracji
czêœci i odnowy zespo³ów w naprawach maszyn w aspekcie roz-
wi¹zañ organizacyjnych przy uwzglêdnieniu prawodawstwa
i specyfiki pañstw UE.

Publikacje te mniej lub bardziej wyczerpuj¹co przedstawia³y
problem, jego wagê i znaczenie dla gospodarki ca³ego kraju.
W swoim czasie odbywa³y siê równie¿ liczne zjazdy, sympozja
i konferencje naukowe poœwiêcone tym zagadnieniom. W do-
tychczasowej praktyce mo¿na siê by³o zetkn¹æ z dwoma
systemami organizacji regeneracji czêœci i odnowy zespo³ów
wymiennych, a by³y one œciœle zwi¹zane z rodzajami systemów
gospodarczych krajów, w których znalaz³y zastosowanie.

W Polsce, funkcjonuj¹cy do koñca 1990 roku, system organi-
zacji regeneracji czêœci wymiennych dzia³a³ w ramach systemu
gospodarki nakazowo-rozdzielczej i by³ podporz¹dkowany cen-
tralnemu zarz¹dzaniu gospodark¹ przez odpowiednie mini-
sterstwa. Wed³ug dyrektyw p³yn¹cych z tych urzêdów stworzono
sieæ pañstwowych zak³adów technicznej obs³ugi rolnictwa z wy-
typowaniem jednostek maj¹cych zajmowaæ siê regeneracj¹
czêœci i odnow¹ zespo³ów wymiennych. Zak³ady te prowadzi³y
regeneracjê, g³ównie w cyklu zamkniêtym, dla jednostek
uspo³ecznionego sektora rolnictwa (PGR, SKR, Kó³ka Rolnicze,
Spó³dzielnie Produkcyjne), które to jednostki by³y œciœle
zwi¹zane umowami z tymi zak³adami. Czêœciowo, równie¿ na
podstawie zleceñ z „centrali”, do systemu tego by³y w³¹czane
jednostki handlowe Agromy oraz Bazy Zaopatrzenia i Zbytu. Ich
zadaniem by³o czêœciowe poœrednictwo miêdzy u¿ytkownikami
maszyn a zak³adami wykonuj¹cymi regeneracjê. System ten by³
wysoce nieekonomiczny i nierentowny dla przedsiêbiorstw
wykonuj¹cych regeneracjê, ale - co trzeba przyznaæ - funkcjo-
nowa³ i nawet rozwija³ siê do 1981 roku. Na pocz¹tku zmian
gospodarczo-ustrojowych system ten podupad³, a u schy³ku lat
osiemdziesi¹tych zakoñczy³ sw¹ dzia³alnoœæ.

Na podobnych zasadach funkcjonowa³y takie systemy
w dawnych krajach RWPG. W NRD by³ szeroko rozpowszech-
niony system napraw metod¹ wymiany zespo³ów. By³ on
uproszczony w stosunku do obowi¹zuj¹cego w Polsce, gdy¿
zosta³a z niego wy³¹czona sieæ jednostek handlowych. W sy-
stemie tym uszkodzone zespo³y maszyn i urz¹dzeñ wymieniano
na sprawne, g³ównie w zak³adach produkuj¹cych wyroby gotowe
lub w ich filiach i oddzia³ach terenowych, gdzie niesprawne
zespo³y poddawane by³y naprawie pod bezpoœrednim technicz-
nym nadzorem producenta. Natomiast system regeneracji
istniej¹cy na Wêgrzech ró¿ni³ siê tym od przedstawionych, ¿e
w ograniczonym zakresie wykorzystywa³ do regeneracji czêœci
prywatne zak³ady rzemieœlnicze, które by³y œciœle nadzorowane
przez producentów wyrobów finalnych.

W systemie gospodarki rynkowej problem regeneracji czêœci
i odnowy zespo³ów wymiennych rzadko znajduje miejsce w lite-
raturze œwiatowej, co nie znaczy, ¿e kraje zachodnie nie
zajmowa³y siê zagadnieniami odzysku czêœci i zespo³ów do rege-
neracji. Na przyk³ad, w Wielkiej Brytanii istniej¹ wyspecjalizo-
wane firmy zajmuj¹ce siê naprawami g³ównymi oraz regeneracj¹
czêœci, odnow¹ maszyn i urz¹dzeñ. Na rynku tym wystêpuj¹ dwie
formy œwiadczenia takich us³ug. Na zlecenie danego klienta
dokonuje siê oceny stanu technicznego maszyny i sporz¹dza
kosztorys prac oraz zestawienie niezbêdnych czêœci do wymiany.
Klient, zale¿nie od mo¿liwoœci finansowych, zleca odpowiednio
szeroki zakres prac z wykorzystaniem czêœci nowych lub
zregenerowanych. Drugi system polega na odkupieniu od u¿y-
tkownika uszkodzonej maszyny po cenie z³omu u¿ytkowego,
ca³kowitym jej demonta¿u, naprawie uszkodzonych czêœci i ze-
spo³ów oraz ponownym monta¿u odnowionej w ten sposób
maszyny. Tak odnowione maszyny sprzedaje siê w cenie 1/2 - 2/3
ceny nowej. U¿ywany sprzêt wykorzystuje siê równie¿ do innych
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adaptacji i przeróbek wed³ug konkretnych zamówieñ, potrzeb
i moliwoœci.

W Stanach Zjednoczonych system organizacji napraw i rege-
neracji funkcjonuje na nieco innych zasadach w porównaniu do
wczeœniej omówionych. W systemie tym dominuj¹c¹ rolê
odgrywaj¹ poœrednicy, którzy skupuj¹ od u¿ytkowników
uszkodzone maszyny i zespo³y, naprawiaj¹ je i sprzedaj¹. Poœre-
dnicy ci tworz¹ na rynku amerykañskim sieæ punktów
handlowych, do których zwracaj¹ siê zainteresowani farmerzy
chc¹cy sprzedaæ uszkodzon¹ maszynê lub nabyæ naprawion¹.
U¿ytkownik chc¹cy nabyæ zregenerowany zespó³ zwraca siê
telefonicznie lub przez Internet do centrali skupiaj¹cej wszyst-
kich poœredników z danego stanu. Z centrali uzyskuje informacjê,
gdzie i za jak¹ kwotê mo¿e nabyæ dan¹ zregenerowan¹ lub now¹
czêœæ, odnowiony zespó³ itp.

We Francji i krajach Beneluksu polityka i strategia
marketingowa firm zajmuj¹cych siê regeneracj¹ czêœci i odnow¹
zespo³ów i maszyn jest skierowana g³ównie na powiêkszenie
liczby swoich klientów przez zwiêkszenie asortymentu
sprzeda¿y wyrobów i us³ug. Ogó³em we Francji jest ok. 3000
podmiotów (zak³ady rzemieœlnicze, sklepy, hurtownie itp.), które
uczestnicz¹ w systemie regeneracji czêœci, odnowie zespo³ów,
naprawach maszyn, kupnie i sprzeda¿y czêœci. Nadaj¹ce siê do
regeneracji czêœci s¹ skupowane za ok. 20% ceny nowej, a zrege-
nerowane czêœci lub odnowione zespo³y s¹ sprzedawane za ok.
50-70% ceny nowych, przy zachowaniu wysokiej jakoœci i udzie-
leniu pe³nej gwarancji.

W Szwajcarii i Niemczech system napraw i regeneracji czêœci
i zespo³ów bazuje na sieci dealerów, którzy dzia³aj¹c w porozu-
mieniu z producentami wyrobów gotowych skupuj¹ uszkodzone
i wyeksploatowane maszyny od u¿ytkowników, oferuj¹c im
w zamian nowsze typy z pewn¹ bonifikat¹, zale¿n¹ od stanu
technicznego zbywanej maszyny. Uszkodzone i wyeksploato-
wane maszyny s¹ poddawane naprawie w warsztatach napraw-
czych tych¿e dealerów. U¿ytkownicy, chc¹cy kupiæ maszynê lub
jakiœ zespó³ wymienny, maj¹ do wyboru: kupiæ wyrób fabrycznie
nowy lub tañszy odnowiony.

W krajach skandynawskich system organizacji napraw i rege-
neracji jest zbli¿ony do systemu niemieckiego. Bazuje on na
warsztatach naprawczych œciœle wspó³pracuj¹cych z produ-
centami wyrobów gotowych. Warsztaty te s¹ wyposa¿one przez
producentów wyrobów gotowych w specjalistyczny sprzêt
niezbêdny do regeneracji. Producenci ci sprawuj¹ jednoczeœnie
nadzór techniczny nad jakoœci¹ wykonywanych napraw i regene-
racji. U¿ytkownicy maszyn i urz¹dzeñ wszystkie sprawy
zwi¹zane z naprawami lub chêci¹ sprzeda¿y starych maszyn
i kupna nowych za³atwiaj¹ w tych warsztatach.

Przedstawione metody organizacji napraw i regeneracji
funkcjonuj¹ce w krajach Europy Zachodniej - UE, opieraj¹c siê
na prywatnych podmiotach gospodarczych i dzia³aj¹c w gospo-
darce rynkowej, wykonuj¹ regeneracjê jako coœ zupe³nie
naturalnego i op³acalnego z ekonomicznego i ekologicznego
punktu widzenia. W krajach zachodnich problemy zwi¹zane z re-
generacj¹ czêœci i odnow¹ maszyn i urz¹dzeñ s¹ rozwi¹zywane na
bie¿¹co przez producentów wyrobów finalnych, dla których
spraw¹ najwa¿niejsz¹ jest niska cena wyrobów, pe³ny asortyment
czêœci wymiennych (w tym równie¿ tañszych - regenerowanych),
niskie koszty eksploatacji (w tym naprawy), dobra jakoœæ,
niezawodnoœæ, funkcjonalnoœæ i estetyka wyrobów oraz mini-
malna szkodliwoœæ swoich wyrobów dla œrodowiska w ca³ym
okresie ich eksploatacji - zgodnie z dyrektywami UE.

Producenci wyrobów finalnych w Unii Europejskiej, zgodnie
z dyrektywami UE s¹ odpowiedzialni za wyrób od momentu
wyprodukowania do jego fizycznej kasacji (z³omowania), dlate-
go te¿ to oni s¹ odpowiedzialni za organizacjê, nadzór i funkcjo-
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nowanie systemu obs³ugowo-naprawczego (zajmuj¹cego siê
równie¿ regeneracj¹ czêœci) opieraj¹cego siê g³ównie o sieæ
œwietnie wyposa¿onych fabrycznych serwisowych punktów
naprawczych oraz handlow¹ sieæ punktów dealerskich.

Aktualnie brakuje kompleksowych prac naukowych i rozwi¹-
zañ praktycznych z zakresu organizacji procesów regeneracji
czêœci i odnowy zespo³ów wymiennych stosowanych w napra-
wach maszyn rolniczych. W wyniku dotychczasowych prac
otrzymywano najczêœciej uproszczone formu³y empiryczne lub
doniesienia i komunikaty o wybranych problemach, dotycz¹cych
g³ównie zagadnieñ technologii regeneracji czêœci. Na podstawie
tych danych nie uzyskano podstaw do identyfikacji systemu
organizacji regeneracji czêœci i odnowy zespo³ów w naprawach
maszyn. Istnieje potrzeba zbudowania (zorganizowania) takiego
systemu regeneracji czêœci i odnowy zespo³ów, na podstawie
którego mo¿na bêdzie lepiej poznaæ sam proces i który jedno-
czeœnie ukierunkuje dalsze badania empiryczne.

Próbê zaprojektowania i zorganizowania takiego systemu
regeneracji czêœci i odnowy zespo³ów dla potrzeb zaplecza
naprawczego polskiego rolnictwa podjêto w Uniwersytecie Rol-
niczym w Krakowie [7, 8, 9, 10]. Opracowano i przedstawiono
model, za³o¿enia teoretyczne oraz zasady funkcjonowania
takiego systemu dla u¿ytkowników maszyn, mog¹cego funkcjo-
nowaæ obecnie w Polsce. Przedstawiono równie¿ wariantowo
badania symulacyjne zasad funkcjonowania systemu oraz
przeprowadzono jego weryfikacjê na przyk³adzie wybranego
regionu Polski. Badania wykaza³y wysok¹ efektywnoœæ proje-
ktowanego systemu i korzyœci, jakie mogliby uzyskaæ ucze-
stnicz¹cy w tym systemie zarówno wykonawcy us³ug (zak³ady
produkcyjne, warsztaty), jak i zlecaj¹cy te us³ugi u¿ytkownicy
maszyn i urz¹dzeñ (rolnicy).

Powy¿sze badania dotyczy³y ówczesnego stanu zaplecza
technicznego rolnictwa, tj. okresu na przestrzeni lat 1990-2008.
Obecnie, tj. w 2018 r., nale¿y zaproponowany model systemu
zweryfikowaæ, tzn. okreœliæ aktualne dane empiryczne dotycz¹-
ce:
- zapotrzebowania na czêœci regenerowane i odnowione

zespo³y,
- liczby potencjalnych u¿ytkowników maszyn (rolników)

zainteresowanych regeneracj¹ czêœci i odnow¹ uszkodzonych
zespo³ów,

- aktualnej sieci zak³adów zajmuj¹cych siê odnow¹
uszkodzonych maszyn i urz¹dzeñ oraz regeneracj¹ zu¿ytych
czêœci wymiennych,

- elementów logistyki (transport, handel, magazyny,
dystrybucja, kooperacja itp.).

Analiza przedstawionych problemów organizacyjnych
napraw i regeneracji czêœci wymiennych pozwala na
sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków:

Podsumowanie

- istnieje koniecznoœæ stworzenia w Polsce systemu organizacji
regeneracji czêœci i odnowy zespo³ów wymiennych,

- projektowany system musi byæ œciœle oparty na zasadach
gospodarki rynkowej i uwzglêdniaæ op³acalnoœæ ekono-
miczn¹ ka¿dego z ogniw (producent, u¿ytkownik, sieæ
handlowa) oraz spe³niaæ wymagania UE w zakresie ochrony
œrodowiska,

- w celu ograniczenia do minimum nak³adów zwi¹zanych
z organizacj¹ poszczególnych elementów systemu, proje-
ktowany system powinien w pe³ni bazowaæ na obecnej
(aktualnej) i nowopowstaj¹cej infrastrukturze (warsztaty
naprawcze, handlowa sieæ dystrybucji, itp.).
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THE NEED FOR REORGANIZATION OF THE PARTS REGENERATION SYSTEM

IN THE NATIONAL AGRICULTURAL TECHNICAL SERVICE SYSTEM

Summary

Regeneration of used or damaged machine parts is one of the most effective forms of post-exploitation recycling of the exploited
and scrapped machines and devices. The regenerated parts used in the renovation processes of the machines and devices lower the
costs of the renovation itself and improve the economical effectiveness of production businesses in a substantial way. Reductions of
exploitation costs have to be looked for in, among others, the organizational solutions of the functioning maintenance and repair
facilities whose integral part is a used parts regeneration and machine renovation system. The article presents the validity of
conducting the machine and machine parts regeneration and the organizational problems related to building the regeneration
system in the repair facilities of the polish agriculture in relation to similar systems existing in the world.

: system, organization, regenerationKey words

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 3/201828


