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Środki techniczne w rolnictwie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
agrobiznes

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WPTPAGS.I4B.2453.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Krzysztof Lejman

Pozostali prowadzący Krzysztof Lejman, Jarosław Czarnecki, Marek Brennensthul

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie z następującym zakresem zagadnień: Klasyfikacja ciągników rolniczych. Budowa i zasada działania
wybranych zespołów ciągników rolniczych. Właściwości uciągowe – charakterystyka i sposoby poprawy. Maszyny
rolnicze - podział, budowa, regulacje oraz zasady pracy.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 konstrukcje, zasady projektowania oraz eksploatacji
pojazdów oraz maszyn rolniczych. AG_P6S_WG08

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

W2 podstawy teoretyczne działania wybranych
podzespołów maszyn. AG_P6S_WG08

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

W3 oddziaływanie pojazdów i maszyn rolniczych
na środowisko glebowe. AG_P6S_WG08

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1

stosować odpowiednią nomenklaturę w zakresie
maszynoznawstwa rolniczego. Rozróżnia odpowiednie
systemy regulacji w zależności od zmiennych
warunków polowych i właściwości materiałów
pochodzenia rolniczego.

AG_P6S_UO13,
AG_P6S_UU14

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

U2
wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań
inżynierskich metody analityczne, symulacyjne
i eksperymentalne.

AG_P6S_UO13,
AG_P6S_UU14

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

U3
oszacować wielkość strat generowanych w trakcie
eksploatacji oraz zna metody ich minimalizacji.
Określa również aspekt ekonomiczny eksploatacji
agregatów ciągnikowych.

AG_P6S_UO13,
AG_P6S_UU14

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
docenić zasady prawidłowego doboru oraz poprawnej
regulacji maszyn rolniczych pod kątem ich
efektywnego wykorzystania i oddziaływania
na środowisko.

AG_P6S_KK02

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30
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Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Udział w egzaminie 2

Konsultacje 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 15

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
102

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
62

ECTS
2.1

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Tematyka wykładów:

1.       Ogólny podział pojazdów rolniczych. Układy sił i momentów działających na
kołowy pojazd rolniczy.

2.       Bilans mocy pojazdu rolniczego. Układy sił i momentów działających na
gąsienicowy pojazd rolniczy.

3.       Układy hamulcowe i kierowania - konstrukcje.

4.       Układy napędowe pojazdów rolniczych.

5.       Badania i ocena właściwości użytkowych pojazdów rolniczych. Mechanika
układu „koło napędowe - podłoże odkształcalne”

6.       Urządzenia nawadniające.

7.       Maszyny leśne – podział i zastosowanie.

8.       Budowa, podział, geometria i charakterystyka odkładnic. Budowa i regulacja
pługów do orki bezzagonowej i zagonowej.

9.       Doprawianie gleby i uprawa międzyrzędowa – włóki, wały kruszące i
ugniatające, kultywatory, brony, obsypniki, pielniki – podział, charakterystyka i
geometria. Aktywne maszyny uprawowe i doprawiające – glebogryzarki,
pługofrezarki, brony wirnikowe i rotacyjne. Złożone agregaty uprawowe.

10.   Zasady nawożenia nawozami stałymi i płynnymi – rozsiewacze tarczowe,
wahadłowe i pneumatyczne. Roztrząsacze obornika i urządzenia do nawożenia
nawozami płynnymi. Aparatura do ochrony roślin – rozwiązania konstrukcyjne
podzespołów w aspekcie wykonywanego zabiegu.

11.   Siew rzędowy, pasmowy i punktowy. Siewniki do siewu bezpośredniego.
Rozwiązania konstrukcyjne aparatów wysiewających i redlic. Sadzarki do
ziemniaków tarczowe i czerpakowe. Sadzarki do rozsad.

12.   Podział i charakterystyka kosiarek. Przetrząsaczo-zgrabiarki kołowo-palcowe i
karuzelowe – trajektoria ruchu elementów roboczych. Zgniatacze pokosów.
Sieczkarnie bijakowe i bębnowe – proces technologiczny, wpływ rozwiązania
konstrukcyjnego na jakość i parametry rozdrabnianego materiału. Przyczepy
samozbierające.

13.   Kombajny zbożowe – analiza procesu technologicznego w aspekcie różnych
rozwiązań konstrukcyjnych zespołów młócących i czyszczących. Modyfikacje i
adaptacje kombajnów zbożowych. Rozwiązania konstrukcyjne urządzeń do
prasowania i zwijania materiałów źdźbłowych i łodygowych. Mechanizmy wiążące i
owijarki bel. Produkcja sianokiszonek.

14.   Maszyny do zbioru okopowych. Rozdrabniacze łęcin. Wyznaczanie wskaźnika
uszkodzeń ziemniaków. Zestawy maszyn. Rozwiązania konstrukcyjne w
kontekście technologii zbioru. Zespoły wyorujące i wyciągające, przepływ masy,
czyszczenie.

15.   Maszyny do zbioru kukurydzy. Zasady zbioru kukurydzy z przeznaczeniem na
zielonkę, kolby lub ziarno. Maszyny do zbioru warzyw oraz roślin przemysłowych –
rozwiązania konstrukcyjne, zasady regulacji.

Wykład



5 / 7

2.

Tematyka ćwiczeń: 

1.       Obliczanie charakterystycznych sił dla pojazdu kołowego.

2.       Obliczanie charakterystycznych sił dla pojazdu gąsienicowego.

3.       Poprawa właściwości uciągowych pojazdów rolniczych. Ocena stateczności
ruchu pojazdu rolniczego.

4.       Budowa układów napędowych pojazdów rolniczych.

5.       Zasady zestawiania agregatów ciągnikowych

6.       Urządzenia nawadniające – zasady doboru i projektowania

7.       Budowa, zasada działania, regulacje wybranych maszyn stosowanych w
leśnictwie.

8.       Typy i rodzaje odkładnic oraz identyfikacja ich geometrii. Elementy
wspomagające orkę - krój, przedpłużek, ścinacz listwowy, itp. Pługi zawieszane i
półzawieszane. Podstawowe regulacje. Kinematyka dwupunktowego i
trzypunktowego układu zawieszenia. Kinematyka mechanizmów wydźwigowych –
trajektorie ruchu. Kinematyka mechanizmów stosowanych w pługach do orki
bezzagonowej i specyfika regulacji. Mechanizmy zabezpieczające korpusy płużne.

9.       Aktywne maszyny do uprawy i doprawiania gleby. Geometria elementów
roboczych i regulacja intensywności ich oddziaływania na glebę. Narzędzia do
uprawy uzupełniającej i międzyrzędowej – kultywatory, wały, brony, włóki, pielniki,
obsypniki itp. Rozwiązania konstrukcyjne wałów pod kątem ugniatania i kruszenia
gleby. Zastosowanie narzędzi talerzowych do uprawy i doprawiania gleby. Analiza
sił działających na narzędzia.

10.   Maszyny do nawożenia nawozami stałymi i płynnymi – roztrząsacze,
rozlewacze i rozsiewacze. Aparatura do ochrony roślin – rozwiązania
konstrukcyjne. Obieg cieczy i regulacja podstawowych parametrów oprysku.

11.   Siewniki uniwersalne i precyzyjne oraz sadzarki. Rozwiązania konstrukcyjne
aparatów wysiewających i wysadzających. Budowa i zasady regulacji aparatów
wysiewających klasycznych oraz tarczowych, taśmowych i pneumatycznych.

12.   Kosiarki nożycowe i rotacyjne – budowa i regulacje. Rozwiązania
konstrukcyjne układów napędowych. Jakość i energochłonność cięcia. Podstawowe
funkcje wykonywane przez maszyny do przemieszczania materiałów źdźbłowych i
łodygowych. Sieczkarnie polowe – proces technologiczny i regulacje.

13.   Rozwiązania konstrukcyjne podstawowych podzespołów kombajnu
zbożowego. Sterowanie układami wykonawczymi i regulacyjnymi, analiza
przepływu masy. Prasy kostkujące i zwijające – budowa, działanie i zastosowanie.
Aparaty wiążące i obwijające. Kinematyka i synchronizacja elementów
wykonawczych.

14.   Proste i złożone maszyny do zbioru ziemniaków i buraków – kopaczki
przenośnikowe, ogławiacze i wyorywacze, kombajny. Rozwiązania konstrukcyjne i
regulacje.

15.   Budowa i regulacje podzespołów do ścinania łodyg, obrywania kolb
kukurydzy, odkoszulkowywania i odziarniania. Procesy technologiczne w aspekcie
zbieranego materiału. Rozwiązania konstrukcyjne maszyn do zbioru warzyw i
roślin specjalnych.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach,
Kolokwium 50%

Wymagania wstępne
Podstawy matematyki, podstawy metrologii, ogólna wiedza z zakresu uprawy roli i roślin. 

Literatura
Obowiązkowa

Białczyk W., Cudzik A., Czarnecki J. 2012. Ciągniki i pojazdy rolnicze. Oficyna Wydawnicza ATUT.1.
Owsiak Z. Lejman K. 2012. Maszyny Rolnicze. Oficyna Wydawnicza ATUT.2.
Kuczewski J., Majewski Z. 1999. Eksploatacja maszyn rolniczych. WSP.3.

Dodatkowa

Lorencowicz E. 2007. Poradnik użytkowania techniki rolniczej w tabelach. APRA Bydgoszcz1.
Owsiak Z. 1998. Narzędzia skrawające glebę. Wydawnictwo AR Wrocław.2.
Skrobacki A., Ekielski A. 2012 Pojazdy i ciągniki rolnicze. Wydawnictwo Wieś Jutra.3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AG_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do podejmowania decyzji gospodarczych kierując się dbałością o stan środowiska
oraz mając na uwadze względy ekonomiczne

AG_P6S_UO13 Absolwent potrafi planować pracę własną i zespołową oraz współpracować w grupie, kierować zespołem
przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy

AG_P6S_UU14
Absolwent potrafi zebrać materiały źródłowe do wykonania zadań inżynierskich oraz przygotować pracę
dyplomową, stanowiącą rozwiązanie inżynierskie, opracowane zgodnie z zasadami pisania prac
dyplomowych.

AG_P6S_WG08
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym systemy produkcji rolniczej oraz potrafi ocenić ich
oddziaływanie na środowisko a także zagadnienia z zakresu wymagań siedliskowych oraz technik i
technologii uprawy ważniejszych gospodarczo roślin rolniczych i ogrodniczych oraz technologii produkcji
zwierzęcej.


