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Streszczenie

Regeneracja uszkodzonych lub czêœciowo zu¿ytych czêœci pozyskanych w trakcie recyklingu z³omowanych maszyn i urz¹dzeñ jest
czynnikiem obni¿aj¹cym koszty ich eksploatacji oraz œwiadomym dzia³aniem na rzecz ochrony œrodowiska. W artykule zwrócono
uwagê na proekologiczny aspekt odnowy maszyn i urz¹dzeñ, przedstawiono klasyfikacjê czêœci wymiennych w oparciu o ich
standardy jakoœciowe, omówiono zasady ich dystrybucji oraz wyniki badañ przeprowadzonych wœród rolników indywidualnych
nt. regeneracji i problemów z ni¹ zwi¹zanych.
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REGENERACJA CZÊŒCI W ASPEKCIE RECYKLINGU
POEKSPLOATACYJNEGO ZU¯YTYCH

MASZYN I URZ¥DZEÑ

Wprowadzenie

Problem w³aœciwego zagospodarowania poeksploata-
cyjnego zu¿ytych pojazdów, maszyn i urz¹dzeñ na szerok¹
skalê pojawi³ siê ju¿ od po³owy ubieg³ego wieku. Bezpoœredni¹
przyczyn¹ tego problemu by³ ogromny wzrost produkcji, du¿a
ró¿norodnoœæ i powszechna dostêpnoœæ na rynku tych¿e dóbr w
zwi¹zku z dynamicznym postêpem naukowo-technicznym
oraz rozwojem cywilizacyjno-gospodarczym œwiata. Taki
rozwój gospodarczo-cywilizacyjny spowodowa³ (i nadal po-
woduje), ¿e z ka¿dym rokiem powstawa³o coraz wiêcej maszyn
i urz¹dzeñ, lecz równoczeœnie postêpowa³ proces ich zu¿ycia
fizycznego oraz moralnego (ekonomicznego), co skutkowa³o
tym, i¿ obiekt techniczny, maszyna czy urz¹dzenie przestawa³y
byæ u¿yteczne staj¹c siê w wielu przypadkach uci¹¿liwym
i niebezpiecznym dla œrodowiska odpadem trafiaj¹cym
zazwyczaj na wysypiska œmieci [1, 2, 3]. Odpady tego typu s¹
bardzo uci¹¿liwe, gdy¿ wolno ulegaj¹ biodegradacji lub te¿ nie
podlegaj¹ jej wcale, a sk³adowanie ich jest niebezpieczne i sta-
nowi du¿e zagro¿enie dla œrodowiska przyrodniczego.

Powstaje wiêc koniecznoœæ opracowywania skutecznych
i kompleksowych metod ochrony œrodowiska poprzez m.in.
uregulowania prawne wymuszaj¹ce na producentach zajêcie
siê zu¿ytymi obiektami technicznymi, tj. maksymalnego odzy-
sku i ponownego wykorzystania czêœci (tzw. recykling produ-
ktowy) oraz przeprowadzenia pe³nej procedury utylizacji
z³omowanych maszyn poprzez ich profesjonalny ca³oœciowy
recykling [5].

Do stworzenia sprawnego systemu recyklingu zu¿ytych
i wyeksploatowanych pojazdów, maszyn i urz¹dzeñ niezbêdna
jest:
- œwiadomoœæ ekologiczna producentów i u¿ytkowników,
- w³aœciwe prawo: dyrektywy UE, krajowe ustawy i przepisy.

Dyrektywy UE (2000/53/WE, 2002/151/WE, 2002/525)
maj¹ na celu harmonizacjê przepisów krajowych pañstw cz³on-
kowskich UE w zakresie zagospodarowania odpadów, jakimi
s¹ pojazdy, maszyny i urz¹dzenia wycofywane z u¿ytku.
Przepisy te zapewniaj¹ spójnoœæ dzia³añ poszczególnych
pañstw cz³onkowskich w zakresie ochrony œrodowiska
naturalnego, tj. uregulowania wspólnych wymagañ dotycz¹-
cych problematyki zbiórki, przetwarzania, odzysku i unie-
szkodliwiania wyeksploatowanych obiektów technicznych
oraz odzysku i ponownego wykorzystania ich czêœci w ramach
tzw. recyklingu produktowego. Dyrektywa 2000/53/WE
ujednolica wspólnotowe przepisy w zakresie szeroko rozu-

mianej gospodarki odpadami poprzez stworzenie przez
wszystkie pañstwa cz³onkowskie systemu zbierania, przetwa-
rzania i odzysku czêœci, surowców i energii z wycofywanych
z eksploatacji pojazdów, maszyn i urz¹dzeñ.

Integralnym elementem poeksploatacyjnego recyklingu
wyeksploatowanych maszyn jest system regeneracji zu¿ytych
czêœci z ponownym ich wykorzystaniem w dalszym procesie
eksploatacji maszyn. Regeneracja w aspekcie ekologicznym w
istotny sposób przyczynia siê do ochrony œrodowiska natu-
ralnego, zmniejszaj¹c zapotrzebowanie na nowe czêœci wy-
mienne, na energiê oraz surowce nieodnawialne potrzebne do
produkcji nowych czêœci itd. [2, 5].

Do produkcji maszyn i urz¹dzeñ zu¿ywa siê bezpowrotnie
du¿ych iloœci energii i materia³ów, z których wiele rodzajów nie
mo¿na ju¿ ponownie wykorzystaæ. Z tego wzglêdu coraz
wiêkszego znaczenia nabiera regeneracja czêœci przepro-
wadzana profesjonalnie w wyspecjalizowanych do tego celu
przedsiêbiorstwach i warsztatach rzemieœlniczych.

Obecnie w wielu przypadkach poda¿ czêœci regenero-
wanych nie nad¹¿a za ich popytem. Wynika to st¹d, ¿e procesy
regeneracji s¹ z natury technicznej i technologicznej procesami
skomplikowanymi i trudnymi oraz czêsto uci¹¿liwymi dla
otoczenia i œrodowiska naturalnego [3]. Jednak zgodnie z obec-
nym ustawodawstwem (dyrektywy UE, przepisy i ustawy
krajowe), producent ma obowi¹zek „utylizacji” (recyklingu)
zu¿ytych i wyeksploatowanych wyprodukowanych przez
siebie obiektów technicznych (pojazdy, maszyny, urz¹dzenia).

Wieloletnie badania prowadzone m.in. przez autora [5]
wykaza³y, ¿e podczas u¿ytkowania pojazdów, maszyn i urz¹-
dzeñ najintensywniej zu¿ywa siê b¹dŸ uszkadza ok. 20% czêœci
wchodz¹cych w sk³ad tych¿e obiektów technicznych. Jednak
w oparciu o precyzyjnie opracowane kryteria kwalifikacji
czêœci do regeneracji (kryterium eksploatacyjne, techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, ekologiczne) zasadne jest
objêcie regeneracj¹ nawet do 75% tych¿e czêœci i podzespo³ów.
Podstawowym kryterium zasadnoœci prowadzenia regeneracji
czêœci i odnowy podzespo³ów maszyn jest ich niezawodnoœæ
i trwa³oœæ w dzia³aniu, natomiast o ich trwa³oœci decyduje
wytrzyma³oœæ zmêczeniowa oraz odpornoœæ na zu¿ywanie [2].

Czêœci regenerowane najczêœciej cechuj¹ siê wytrzy-
ma³oœci¹ i trwa³oœci¹ na poziomie ok. 80% w porównaniu do
czêœci nowych, ale jest te¿ wiele przypadków gdy czêœci

Proekologiczny aspekt odnowy maszyn i urz¹dzeñ
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regenerowane maj¹ wytrzyma³oœæ i trwa³oœæ przewy¿szaj¹c¹
czêœci nowe (np. czêœci regenerowane met. galwanicznymi,
z zastosowaniem tworzyw sztucznych itd.). Wynika to z postê-
pu technologicznego metod prowadzenia regeneracji oraz
in¿ynierii materia³ów dostarczaj¹cej coraz nowszych
materia³ów konstrukcyjnych mog¹cych mieæ zastosowanie do
regeneracji uszkodzonych powierzchni czêœci maszyn. Obec-
nie istniej¹ mo¿liwoœci produkowania czêœci taniej i o wy¿szej
jakoœci ni¿ w momencie, gdy produkowano dan¹ maszynê, co
jest istotne w przypadku polskiego rolnictwa dysponuj¹cego
w znacznym stopniu maszynami w wieku 15-20 lat, a w wielu
przypadkach nawet ponad 30 lat (ci¹gniki rolnicze, kombajny,
itp.).

G³ównym celem zabiegów technologicznych regeneracji
jest dostarczenie do zaplecza obs³ugowo-naprawczego czêœci
wymiennych pochodz¹cych z recyklingu produktowego wyco-
fywanych z eksploatacji maszyn i urz¹dzeñ w koñcowym
etapie ich u¿ytkowania. Czêœci regenerowane oferowane przez
ró¿ne podmioty gospodarcze musz¹ byæ wysokiej jakoœci
eksploatacyjno-u¿ytkowej, tzn. ich trwa³oœæ i parametry
eksploatacyjne (wymiar, w³asnoœci materia³u itp.) musz¹ byæ
zbli¿one do jakoœci czêœci oryginalnych oferowanych przez
producentów maszyn, natomiast ich ceny winny zawieraæ siê
w granicach 40-70% cen czêœci fabrycznie nowych (oryginal-
nych).

Standardy jakoœciowe czêœci wymiennych w sposób
formalny zosta³y ujête w zapisach „GVO” stanowi¹cych pakiet
przepisów krajowych (ustawy, rozporz¹dzenia) oraz unijnych
dyrektyw, które maj¹ podnieœæ poziom wolnej konkurencji
w Europie, a w konsekwencji obni¿yæ ceny pojazdów, maszyn
i urz¹dzeñ, us³ug serwisowych oraz czêœci wymiennych dla ich
u¿ytkowników.

W obrocie rynkowym jakoœæ czêœci „nowych” w sposób
formalny, zgodnie z rozporz¹dzeniem Komisji Europejskiej
nr 1400/2002 oraz pakietem przepisów „GVO” jest szcze-
gó³owo wyartyku³owana. Rozporz¹dzenia te wymuszaj¹ na
zak³adach produkcyjnych zwiêkszenie poziomu wolnej konku-
rencji w bran¿y motoryzacyjnej w Europie, a w konsekwencji
d¹¿¹ do obni¿enia ceny pojazdów, maszyn i urz¹dzeñ, us³ug
serwisowych i czêœci wymiennych (obni¿ka kosztów materia-
³owych eksploatacji).

Zgodnie z unijnymi przepisami GVO oraz krajowym
Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów (Dz.U. Nr 38, poz. 329),
wyró¿nia siê:

definicja wg § 2 pkt. 20
polskiego rozporz¹dzenia GVO): s¹ to czêœci wymienne o tej
samej jakoœci co komponenty stosowane do monta¿u
pierwszego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standa-
rdami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta, np. pojaz-
dów do produkcji komponentów lub czêœci zamiennych danego
pojazdu samochodowego, w tym czêœci wymienne produ-
kowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego
pojazdu samochodowego. Wobec powy¿szego, czêœci wy-
mienne s¹ oryginalne, je¿eli producent czêœci zaœwiadczy, ¿e
zosta³y wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standar-
dami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych
pojazdów i s¹ one tej samej jakoœci co czêœci stosowane do
pierwszego monta¿u tych pojazdów.

W tej grupie czêœci wyró¿nia siê:
-

s¹ one produkowane i oznaczone numerem
katalogowym zgodnym ze specyfikacj¹ producenta pojazdu.
Jeœli s¹ produkowane przez podwykonawcê, mog¹ byæ nie-

Standardy jakoœciowe czêœci wymiennych

- Oryginalne czêœci wymienne (

czêœci oryginalne „O”, oznaczone logo producenta
pojazdu;

zale¿nie od logo producenta pojazdu oznaczone równie¿ logo
podwykonawcy. Inne oznaczenia tych czêœci to: -

lub - .
Dystrybuowane s¹ one zazwyczaj przez autoryzowane sieci
producentów pojazdów samochodowych, np.: reflektor
VALEO w samochodzie CITROEN, z logo CITROEN i z logo
VALEO.
-

s¹ produkowane zgodnie ze specyfikacj¹
producenta pojazdu, jednak nie posiadaj¹ jego logo, a jedynie
logo producenta czêœci (podwykonawcy) i s¹ oznaczone jego
numerem katalogowym, a nie numerem katalogowym produ-
centa pojazdu. Istotne jest to, ¿e poza brakiem logo producenta,
czêœci te nie ró¿ni¹ siê niczym tak pod wzglêdem konstrukcji,
walorów technicznych i estetycznych, jak i jakoœci od czêœci
dostêpnych w oficjalnej sieci sprzeda¿y producenta pojazdu. S¹
one dostêpne we w³asnej sieci dystrybucyjnej producenta
czêœci zamiennych lub w hurtowniach uniwersalnych. Inne
oznaczenie tych czêœci to: - ,
np.: reflektor VALEO w samochodzie CITROEN, jednak bez
logo CITROEN, natomiast tylko z logo VALEO.

Trzeci¹ kategori¹ czêœci zamiennych s¹
, (def. wg § 2 pkt. 21 polskiego

rozporz¹dzenia GVO): s¹ to czêœci wymienne, których
producent zaœwiadczy, ¿e s¹ one tej samej jakoœci co
komponenty, które s¹ lub by³y stosowane do pierwszego
monta¿u danych pojazdów samochodowych. Definicja ta
dotyczy tzw. wytwórców niezale¿nych (nie zwi¹zanych
umowami z producentami pojazdów) i pozwala im
klasyfikowaæ swoje wyroby poprzez wskazywanie tej grupy
produktów, która mo¿e byæ traktowana jako

.
to czêœci, których producent zaœwiadcza, ¿e s¹

one o jakoœci porównywalnej lub identycznej, co czêœci orygi-
nalne. Czêsto maj¹ dodatkowy certyfikat jakoœci, wystawiany
przez niezale¿ny instytut badawczy. Wówczas s¹ oznaczone

- czêœæ o jakoœci porównywalnej z orygina³em, która
zosta³a dodatkowo potwierdzona certyfikatem europejskiego
stowarzyszenia Centra Zaragoza, lub - czêœæ o jakoœci
porównywalnej z orygina³em, która zosta³a dodatkowo
potwierdzona certyfikatem europejskiego stowarzyszenia
Thatchan. Mo¿na spotkaæ równie¿ oznaczenie , czyli
czêœci szczególnie polecane przez dystrybutora z racji na
korzystn¹ relacjê jakoœci do ceny.

Podobnie jak przy definicji , ocenê
czy dany element spe³nia kryteria dla

, przepisy GVO pozostawiaj¹ wytwórcy,
nie powo³uj¹c w tej sprawie instytucji standaryzuj¹cych,
kontrolnych, certyfikuj¹cych czy weryfikuj¹cych. Jednak
w tym przypadku wytwórca, sk³adaj¹c swoje oœwiadczenie,
musi byæ œwiadomy konsekwencji prawnych, tj. mo¿liwoœci
niekorzystnych dla siebie rozstrzygniêæ s¹dowych wskutek
ewentualnych pozwów sk³adanych przez u¿ytkowników czêœci
lub przez podmioty gospodarcze zaanga¿owane w serwis lub
dystrybucjê, jak równie¿ przez samego producenta danej marki
wyrobów, gdyby wytwórca nie potrafi³ udowodniæ, ¿e jego
oœwiadczenie jest zgodne z prawd¹.

Do grupy
nale¿y zaliczyæ równie¿ regenerowane czêœci wymienne
pozyskane w ramach recyklingu produktowego w trakcie
naprawy uszkodzonych lub te¿ z³omowanych pojazdów,
maszyn i urz¹dzeñ. Jakoœæ oferowanych w sprzeda¿y na rynku
krajowym czêœci regenerowanych jest „ró¿na” (w wielu
przypadkach ich jakoœæ znacznie odbiega od oczekiwañ
klientów oraz parametrów eksploatacyjnych czêœci posiada-
j¹cych autoryzacje producenta maszyn). W zwi¹zku z powy¿-

OE
OEM

czêœci oryginalne nieoznaczone logo producenta
pojazdu „Q”,

OES

czêœci o porów-
nywalnej jakoœci „P”

Czêœci „P"

„PC"

„PT"

„PJ"

Original
Equipment Original Equipment Manufacturer

Original Equipment Supplier

„czêœci wymienne
o porównywalnej jakoœci”

„czêœci oryginalnych"
„czêœci wymiennej o po-

równywalnej jakoœci"

„czêœci wymiennych o porównywalnej jakoœci”



szym czêœci regenerowane maj¹ce autoryzacje producenta
wyrobów gotowych i skierowanych do powszechnego obrotu
winny byæ trwale oznaczone np. znakiem „R”.

Ostatnia z kategorii czêœci to, tzw. , czyli
wszystkie pozosta³e czêœci dostêpne na rynku inne ni¿ wymie-
nione. Wœród czêœci „Z" mo¿na spotkaæ siê z oznaczeniem,

, czyli zamiennik, który dystrybutor poleca jako szczegól-
nie dobrej jakoœci w grupie czêœci Z.

Klient decyduj¹cy siê na zakup odpowiedniej kategorii
czêœci wymiennych musi mieæ œwiadomoœæ ponoszonego ryzy-
ka i konsekwencji takiego zakupu oraz mo¿liwoœæ wyboru in-
nych ich rodzajów, zgodnie z unijnymi przepisami GVO oraz
krajowym Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów (Dz. U. Nr 38)
[4].

Z samego wprowadzenia w GVO nowych kategorii czêœci
wymiennych niewiele by wynika³o, gdyby nie towarzysz¹ce im
uregulowania co do dystrybucji oraz zasad ich stosowania
w autoryzowanych serwisach. W tej kwestii GVO wprowadza
istotne zmiany ustalaj¹c, ¿e
• warsztaty (serwisy) autoryzowane, tj. tzw. ASO (Autory-
zowane Serwisy Obs³ugowe) maj¹ prawo kupowaæ oraz
stosowaæ do napraw

oraz pochodz¹ce spo-
za sieci dystrybucyjnej producenta samochodów, który udzieli³
im autoryzacji (§15 pkt. 4 Rozporz¹dzenia);
• producent samochodów mo¿e narzuciæ w umowie ze swoim
warsztatem (serwisem) autoryzowanym stosowanie zakupio-
nych u siebie oryginalnych czêœci wymiennych wy³¹cznie
w przypadku wykonywania naprawy gwarancyjnej, bezp³atnej
us³ugi serwisowej lub us³ugi w ramach tzw. kampanii
serwisowej (§11 pkt. 5 Rozporz¹dzenia);
• bezprawne s¹ wszelkie porozumienia pomiêdzy np. produ-
centami samochodów, a niezale¿nymi wytwórcami

oraz
, które wytwórcom zabrania³yby sprzeda¿y czêœci

bezpoœrednio do odbiorców (tj. np. do warsztatów autoryzo-
wanych i niezale¿nych, dystrybutorów, prywatnych klientów
itp.), czyli dopuszczalne jest omijanie poœrednictwa produ-
centów wyrobów finalnych w dystrybucji czêœci wymiennych
(§15 pkt. 3 Rozporz¹dzenia);
• bezprawne s¹ wszelkie porozumienia pomiêdzy producen-
tami wyrobów finalnych, np. samochodów a dostawcami kom-
ponentów do ich produkcji (czyli wytwórcami

ograniczaj¹ce prawo wytwórców do

(§15 pkt. 5 Rozporz¹dzenia).

Zasady stosowania poszczególnych kategorii czêœci
wymiennych okreœlaj¹ w jakich okolicznoœciach wykonawca
naprawy mo¿e z nich korzystaæ. W przypadku napraw
finansowanych przez koncern wytwórczy us³ugodawca, w tym
przypadku ASO, misi korzystaæ z oryginalnych czêœci

zamienniki „Z”

„ZJ”

Zasady dystrybucji i stosowania czêœci zamiennych

(wg polskiej wersji GVO):

„czêœci wymienne o porównywalnej
jakoœci” „oryginalne czêœci wymienne”

„czêœci
oryginalnych” „czêœci wymiennych o porównywalnej
jakoœci”

„czêœci orygi-
nalnych”) „efektywnego
umieszczania swojego znaku towarowego lub swojego logo
w widocznym miejscu na dostarczanych komponentach lub na
czêœciach wymiennych”

serwisowych. W przypadku innych napraw autoryzowana
stacja obs³ugi mo¿e korzystaæ z dowolnych czêœci o poœwiad-
czonej jakoœci. U¿ycie tych czêœci nie rzutuje na gwarancje
ca³oœciow¹ na dany obiekt techniczny. Jednak, np. koncern
samochodowy nie odpowiada za jakoœæ czêœci nieoryginalnych
(zamienniki, podróbki). W tym przypadku odpowiedzialnoœæ
przejmuje producent tych czêœci. Warsztat niezale¿ny mo¿e
u¿yæ do naprawy w okresie gwarancji dowolnej czêœci o po-
œwiadczonej jakoœci. Bez nara¿enia klienta na utratê gwarancji
ca³oœciowej, np. samochodu. Po okresie gwarancji warsztat
niezale¿ny mo¿e korzystaæ z dowolnej grupy czêœci. Jednak
nale¿y d¹¿yæ do tego, by klient mia³ œwiadomoœæ i mo¿liwoœæ
wyboru pomiêdzy ró¿nymi kategoriami czêœci wymiennych.

Powy¿sze zasady GVO dotycz¹ce obrotu czêœciami
wymiennymi przedstawiono na rys.

Badania prowadzone wœród u¿ytkowników pojazdów, ma-
szyn i urz¹dzeñ (g³ównie rolników) oraz mechaników i kiero-
wników niezale¿nych warsztatów obs³ugowo-naprawczych
wykaza³y, ¿e koszt naprawy z wykorzystaniem czêœci rege-
nerowanych mo¿e byæ znacz¹co ni¿szy w porównaniu do
zastosowania oryginalnych czêœci wymiennych. Warsztaty
wykorzystuj¹ce w procesach naprawczych regenerowane
czêœci wymienne mog¹ byæ bardziej konkurencyjne cenowo za
œwiadczone przez siebie us³ugi naprawcze. Badania prowa-
dzone przez autora wykaza³y równie¿, ¿e obni¿k¹ kosztów
eksploatacji pojazdów, maszyn i urz¹dzeñ zainteresowany jest
ka¿dy ich u¿ytkownik, a w szczególnoœci ci mniej zamo¿ni
(rolnicy), gdy¿ to oni s¹ g³ównie zainteresowani tymi czê-
œciami. Ma to szczególne znaczenie w przypadku jeszcze w du-
¿ym stopniu rozdrobnionego i niedoinwestowanego polskiego
rolnictwa. Wed³ug danych GUS, œredni wiek eksploatowanych
w Polsce ci¹gników wynosi ok. 18 lat, a œredni okres ich
trwania przekracza w wielu przypadkach nico ponad 30 lat.
Podobnie jest z innymi typami maszyn i urz¹dzeñ wykorzy-
stywanych w gospodarstwach rolniczych o powierzchni u¿yt-
kowej do 15 ha, których w polskim rolnictwie jest zdecydo-
wanie najwiêcej. Przyk³adowe efekty regeneracji przedsta-
wiono w tabeli.

Rys. Zasady GVO dotycz¹ce obrotu czêœciami wymiennymi
Fig. GVO rules regarding the spare parts trading

Zasadnoœæ prowadzenia regeneracji czêœci

Typ czêœci Koszt regeneracji
Kr [z³]

Koszt nowej czêœci
Kn [z³]

Jednostkowy zysk regeneracji
F = Kn Kr [z³]

Efektywnoœæ ekonomiczna
regeneracji

W = Kr/Kn [%]

CASE 5120 ... 5250

CASE MX 170

CASE 1255

FENDT 600LS

UNIMOG 406

450,00

600,00

950,00

300,00

1000,00

799,00

1900,00

2100,00

250,00

6800,00

349,00

1300,00

1150,00

-50,00

5800,00

56,3

31,6

45,2

120,0

14,7

Tab. Zestawienie efektów ekonomicznych regeneracji tarcz sprzêg³owych
Table. Specification of economic effects of clutch discs regeneration
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Interesuj¹cym zagadnieniem jest równie¿ okreœlenie œwia-
domoœci u¿ytkowników pojazdów, maszyn i urz¹dzeñ nt.
szeroko rozumianych aspektów prowadzenia regeneracji oraz
problemów z ni¹ zwi¹zanych. W tym celu przeprowadzono
badania w formie wywiadu kierowanego na reprezentatywnej
grupie 100 gospodarstw rolniczych o œredniej pow. u¿ytków
rolnych powy¿ej 15 ha na terenie województwa ma³opolskiego.
Gospodarstwa objête badaniami posiada³y na swoim wyposa-
¿eniu ci¹gniki rolnicze, kombajny rolnicze, samochody (oso-
bowe i ciê¿arowe) i inne maszyny rolnicze (prasy do siana
i s³omy, p³ugi, siewniki, opryskiwacze, rozrzutniki obornika
itp.). W trakcie prowadzonych badañ oceniano równie¿ zainte-
resowanie u¿ytkowników pojazdów, maszyn i urz¹dzeñ w ko-
rzystaniu z napraw z zastosowaniem regenerowanych czêœci
wymiennych oraz wiedzy nt. regeneracji i problemów z ni¹
zwi¹zanych. Badania te wykaza³y, ¿e:
- 100% zapytanych ma œwiadomoœæ, ¿e regeneracja czêœci
jest dzia³aniem na rzecz ochrony œrodowiska przyrodniczego,
- 92% zapytanych jest zainteresowana przeprowadzaniem
napraw z zastosowaniem regenerowanych czêœci wymiennych,
- 83% zapytanych ma œwiadomoœæ, ¿e trwa³oœæ i nieza-
wodnoœæ regenerowanych czêœci wymiennych jest ni¿sza w po-
równaniu z czêœciami oryginalnymi,
- 99% zapytanych oczekuje, ¿e ceny zakupu regenerowanych
czêœci wymiennych bêd¹ ni¿sze w porównaniu z czêœciami
oryginalnymi,
- 46% zapytanych przyzna³o, ¿e stosowali ju¿ w naprawach
regenerowane czêœci wymienne i wyra¿aj¹ zadowolenie z ich
zastosowania (obni¿ka kosztów materia³owych naprawy wyni-
kaj¹ca z ni¿szych cen czêœci regenerowanych w porównaniu
z oryginalnymi wynios³a ok. 45%),
- 75% zapytanych mia³o problemy z nabyciem czêœci regene-
rowanych,
- 95% zapytanych nie wie gdzie mo¿na odsprzedaæ
uszkodzone czêœci nadaj¹ce siê do regeneracji (brak informacji
lokalnej oraz w Internecie).

Podsumowanie

Regeneracja czêœci jest jednym z istotnych elementów
sk³adowych procesu eksploatacji pojazdów, maszyn
i urz¹dzeñ, wp³ywaj¹cych korzystnie na obni¿kê kosztów ich
utrzymania jak równie¿ bêd¹c jednym ze sposobów recyklingu
zu¿ytych tych¿e obiektów technicznych, korzystnie oddzia³uje
na œrodowisko przyrodnicze oraz ochronê zasobów natural-
nych.

Wa¿nym zagadnieniem w zakresie dostêpnoœci na rynku
czêœci regenerowanych jest precyzyjne okreœlenie ich standar-
dów jakoœciowych. Ma to du¿e znaczenie w momencie wyboru
konkretnej grupy czêœci, gdy¿ ma to swoje konsekwencje
(niska cena i jakoœæ czêœci mo¿e skutkowaæ podwy¿szon¹ awa-
ryjnoœci¹ i nisk¹ niezawodnoœci¹ pojazdów, maszyn i urz¹-
dzeñ).

U¿ytkownicy maszyn i urz¹dzeñ stosuj¹cy w naprawach
zregenerowane czêœci wymienne s¹ œwiadomi z korzyœci jakie
daje im mo¿liwoœæ ich zastosowania w procesach odnowy
maszyn, korzyœci dla œrodowiska przyrodniczego, ale równie¿
zauwa¿aj¹ szereg problemów z ni¹ zwi¹zanych (zbyt ma³a
poda¿ czêœci regenerowanych na rynku, k³opoty zwi¹zane ze
sprzeda¿¹ czêœci nadaj¹cych siê do regeneracji, brak szerszych
informacji nt. regeneracji itp.).
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PARTS REGENERATION IN THE ASPECT OF POST-EXPLOITATION RECYCLING OF
USED MACHINES AND DEVICES

Summary

The regeneration of damaged or partially used parts acquired during the recycling of the scrapped machines and devices is a factor
that lowers their exploitation costs and a conscious action towards the protection of the environment. The article focuses on pro-
environment aspect of machines and devices regeneration, presents the classification of spare parts based on the quality standards,
discusses the rules of their distribution and results of research conducted among the individual farmers regarding the regeneration
and problems related to it.
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