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Streszczenie

Przedstawiono sukcesy rozwi¹zañ innowacyjnych (wynalazków) Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolniczych i partnerów na
miêdzynarodowych targach i wystawach innowacji oraz konkursach ogólnopolskich i Gie³dzie Wynalazków w 2018 roku, m.in.
na: IWIS w Warszawie, AGRO-ARCA w Zagrzebiu, SIIF w Seulu, w konkursie ogólnopolskim PARP i NCBiR na Polski Produkt
Przysz³oœci i Gie³dzie Wynalazków w Warszawie.

: innowacje, autonomiczny robot polowy, systemy wizyjne, urz¹dzenie do sterylizacji produktów, agregat
wieloczynnoœciowy, pasowa uprawa gleby, maszyna do rekultywacji pól, maszyna do zbierania i zwijania w bele materia³u
drzewnego, automat do skaryfikacji, uniwersalny aparat pró¿niowy, autonomiczna technologia transportu biomasy, wystawy,
konkursy, nagrody

S³owa kluczowe

SUKCESY WYNALAZKÓW PIMR I PARTNERÓW NA
MIÊDZYNARODOWYCH TARGACH I WYSTAWACH

INNOWACJI ORAZ W KONKURSACH
OGÓLNOPOLSKICH I GIE£DZIE WYNALAZKÓW

W 2018 ROKU
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W 2018 roku Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych
w Poznaniu prezentowa³ rozwi¹zania innowacyjne - wynalazki
wykonane samodzielnie lub z udzia³em przedstawicieli pol-
skich partnerów przemys³owych i naukowych na miêdzy-
narodowych targach i wystawach innowacji (wynalazków):
IWIS w Warszawie,AGRO-ARCAw Zagrzebiu, SIIF w Seulu,
jak równie¿ w ogólnopolskim konkursie Polski Produkt Przy-
sz³oœci oraz na Gie³dzie Wynalazków w Warszawie.

Szereg ni¿ej opisanych rozwi¹zañ innowacyjnych - wyna-
lazków wykonanych w ramach prac naukowo-badawczych
i rozwojowych realizowanych przez Przemys³owy Instytut
Maszyn Rolniczych z udzia³em partnerów przemys³owych
(MŒP) i naukowych uzyska³o cenne medale, nagrody specjalne
i wyró¿nienia.
• Rozwi¹zanie innowacyjne pt. „

”,
bêd¹ce wynikiem projektu badawczego PBS3/B9/32/2015
zrealizowanego przez Przemys³owy Instytut Maszyn
Rolniczych w Poznaniu, Instytut Pojazdów Wydzia³u Samo-
chodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej
i Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe PROMAR Sp. z. o.o. w Po-
znaniu, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badañ
i Rozwoju, w którym zastosowano wynalazek PIMR pt.
„ ”,
zg³oszony do ochrony patentowej w Urzêdzie Patentowym RP
pod nr P. 424115 oraz wynalazek PIMR pt. „

”, zg³oszony do ochrony patentowej
w Urzêdzie Patentowym RP pod nr P. 428415, zosta³o
uhonorowane:

na XII. Miêdzynarodowej
Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018, która
odbywa³a siê w dniach od 15 do 17 paŸdziernika 2018 roku
w Gmachu G³ównym Politechniki Warszawskiej.

pucharem Stowarzyszenia Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów dla najlepszego rozwi¹zania
innowacyjnego z Polski na XII Miêdzynarodowej
Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018.

Autonomiczny robot
polowy do siewu i pielêgnacji upraw szerokorzêdowych

Uk³ad zawieszenia narzêdzi w pojazdach roboczych

Urz¹dzenie do
precyzyjnego usuwania chwastów, zw³aszcza w uprawach
szerokorzêdowych

- Platynowym medalem IWIS

- Nagrod¹ specjaln¹ -

- Z³otym medalem AGRO-ARCA

- Z³otym medalem SIIF

- Nagrod¹ specjaln¹ INNOPA

na X Miêdzy-
narodowych Targach Innowacji w Rolnictwie, w Przemyœle
Spo¿ywczym i w Mechanizacji Rolnictwa na AGRO-ARCA
2018, które odbywa³y siê w dniach od 18 do 20 paŸdziernika
2018 roku w Zagrzebiu w Chorwacji.

na Miêdzynarodowej Wystawie
Wynalazków SIIF 2018, która odbywa³a siê w dniach od 6 do 9
grudnia 2018 roku w Seulu w Korei Po³udniowej.

Indonezyjskiego
Stowarzyszenia Promocji Inwencji i Innowacji na Miêdzy-
narodowej Wystawie Wynalazków SIIF 2018 roku w Seulu
w Korei Po³udniowej (rys. 1).

Autorami nagrodzonego rozwi¹zania innowacyjnego s¹:
dr hab. in¿. Jan Szczepaniak, prof. PIMR, mgr in¿. Roman
Rogacki, dr in¿. Jacek Wojciechowski, mgr in¿. Marek Szychta,

Rys. 1. Platynowy medal IWIS oraz Nagroda specjalna -
Puchar Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjona-
lizatorów dla najlepszego rozwi¹zania krajowego na XII
Miêdzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS
2018, Z³oty medal AGRO-ARCA na X Miêdzynarodowych
Targach Innowacji w Rolnictwie, w Przemyœle Spo¿ywczym
i w Mechanizacji Rolnictwa na AGRO-ARCA 2018 w Zagrzebiu
w Chorwacji, Z³oty medal SIIF na Miêdzynarodowej Wystawie
Wynalazków SIIF 2018 w Seulu
Fig. 3. IWIS Platinum Medal and Special Prize - The Cup of
Association of Polish Inventors and Inventors for the best
domestic solution of the 12. International Warsaw Exhibition of
Inventions IWIS 2018, Gold Medal AGRO-ARCA of the 10.
International Fair on Innovation in Agriculture, Food Industry
and Agricultural Mechanization AGRO-ARCA 2018 in Zagreb
Croatia, Gold Medal SIIF of the Seoul International Invention
Fair SIIF 2018 in Seoul
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mgr in¿. Micha³ Maleszka, mgr in¿. Jaros³aw Mac, mgr in¿.
Marcin Szczepaniak - pracownicy Przemys³owego Instytutu
Maszyn Rolniczych w Poznaniu oraz prof. dr hab. in¿. Sta-
nis³aw Radkowski, dr hab. in¿. Jêdrzej Maczak, prof. nadzw.,
dr in¿. Przemys³aw Szulim i dr in¿. Marcin Jasiñski - praco-
wnicy Politechniki Warszawskiej.

Autonomiczny robot polowy do siewu i pielêgnacji upraw
szerokorzêdowych charakteryzuje siê budow¹ modu³ow¹.
Podstawowym modu³em jest autonomiczny noœnik narzêdzi, tj.
platforma jezdna robota stanowi¹ca pojazd 4-ko³owy przy-
stosowany do pracy zdalnej i autonomicznej, wspó³pracuj¹ca
z wymiennymi modu³ami do siewu (rys. 2) i do pielêgnacji
upraw szerokorzêdowych (rys. 3). W module do precyzyjnego
siewu zastosowano siewnik punktowy wyposa¿ony w uk³ad do
rejestrowania pozycji wysianych nasion, tworz¹c mapê wysia-
nych nasion. Modu³ do pielêgnacji upraw wyposa¿ono w akty-
wny pielnik do zabiegów usuwania chwastów w rzêdzie
wysianych roœlin i w miêdzyrzêdziach oraz w zespó³ opryski-
wacza zapewniaj¹cy w sposób ci¹g³y lub selektywny, na
podstawie optycznej identyfikacji i lokalizacji obiektów
(wysiane roœliny, chwasty), dozowanie preparatów chemicz-
nych i biologicznych oraz p³ynnych nawozów powierzchniowo
(na roœliny lub glebê) lub doglebowo (wg³êbnie pod
powierzchniê gleby).

Autonomiczny robot wyposa¿ono w system wizyjny i GPS
do sterowania trakcj¹ i realizacj¹ procesów agrotechnicznych
do identyfikacji i lokalizacji roœlin na polu oraz prowadzenia
robota w rzêdzie uprawianych roœlin. Zastosowanie systemu
wizyjnego, wspartego map¹ wspó³rzêdnych po³o¿enia nasion,
umo¿liwia ju¿ we wczesnym stadium wzrostu roœlin ich pielê-

Rys. 2. Autonomiczny robot polowy z modu³em do siewu
podczas prób
Fig. 2. Autonomous field robot with sowing module during test

Rys. 3. Autonomiczny robot polowy z modu³em do pielêgnacji
upraw podczas prób
Fig. 3. Autonomous field robot with module for the cultivation
of crops during tests

gnacjê. Robot ten znajduje zastosowanie w rolnictwie precy-
zyjnym do siewu i pielêgnacji m.in. buraków cukrowych. Jest
energooszczêdny, ekologiczny (ograniczaj¹cy stosowanie
herbicydów w uprawach) i w sposób kompleksowy mecha-
nizuje zabiegi zwi¹zane z siewem i pielêgnacj¹ upraw szero-
korzêdowych oraz wpisuje siê w Strategiê na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju stawian¹ dla wyzwañ gospodarki w dobie
Przemys³u 4.0.
• Rozwi¹zanie innowacyjne pt. „

” wg wynalaz-
ku PIMR, na który Urz¹d Patentowy RP udzieli³ patentu PL nr
222933. Wynalazek zosta³ dokonany przez mgr. in¿. Paw³a
Fr¹ckowiaka, mgr. in¿. Stanis³awa Jankowiaka, mgr. in¿.
Grzegorza W¹chalskiego, mgr. in¿. Wojciecha Spycha³ê, dr.
hab. in¿. Floriana Adamczyka, prof. PIMR - z PIMR oraz przez
dr. in¿. Arkadiusza Dyjakon i prof. dr. hab. in¿. Leszka
Romañskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu.
Rozwi¹zanie to zosta³o uhonorowane

w fazie przed-
wdro¿eniowej w ramach ogólnopolskiego konkursu XX Edycji
Konkursu Polski Produkt Przysz³oœci 2017, zorganizowanego
przez PARP i NCBiR - na uroczystej Gali, która odby³a siê
1 marca 2018 roku na Wydziale Fizyki w Politechnice
Warszawskiej.

Nagrodzone rozwi¹zanie powsta³o w ramach miêdzy-
narodowego projektu EuroPruning nr 312078, wy³onionego
w drodze og³oszonego konkursu przez Komisjê Europejsk¹
w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

W maszynie wed³ug wynalazku PIMR - patent PL nr
222933 - zastosowano specjalnej konstrukcji podbieracz w for-
mie walcowego cylindra, na obwodzie którego osadzone s¹
symetrycznie promieniowo zabieraki w kszta³cie krzywek
zgarniaj¹cych - dostosowany do rodzaju zbieranego materia³u
w sadach i w winnicach. Ponadto w maszynie zastosowano
specjalnej konstrukcji uk³ad jezdny typu tandem (gdzie na
koñcach wspólnej belki na lewym i prawym wahaczu zamoco-
wano po cztery ko³a nie wystaj¹ce poza obrêb maszyny), co
pozwala na zmniejszenie nacisków na pod³o¿e oraz na pracê
maszyny w miêdzyrzêdziach o ró¿nych szerokoœciach. Maszy-
na mo¿e pracowaæ na ró¿nych pod³o¿ach, w tym na glebach
bardzo zakamienionych, dziêki zastosowaniu palców podbie-
raj¹cych o regulowanej wysokoœci. Maszyna ta pozwala na
kompleksowe zmechanizowanie pracy zwi¹zanej ze zbiorem
i zwijaniem w bele pozosta³ych po œcince ga³êzi, odrostów
drzew i krzewów w sadach, w winnicach, gajach oliwnych,
jako biomasy na cele energetyczne (rys. 4).

Maszyna zagregowana
z ci¹gnikiem rolniczym do zbierania i zwijania materia³u
drzewnego pozosta³ego po œcince, ga³êzi, odrostów drzew
i krzewów, jako biomasy na cele energetyczne

wyró¿nieniem
specjalnym - dyplomem PARP i NCBiR w kategorii Polski
Produkt Przysz³oœci Jednostki Naukowej

Rys. 4. Maszyna do zbierania i zwijania materia³u drzewnego
w sadach, w winnicach wg wynalazku PIMR
Fig. 4. Machine for collecting and rolling up wood material in
orchards and vineyards according to the PIMR invention
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• Rozwi¹zanie innowacyjne pt. „

” (rys. 5) wg
wynalazku zg³oszonego przez Przemys³owy Instytut Maszyn
Rolniczych w Poznaniu, Wydzia³ Leœny i Wydzia³ In¿ynierii
Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Ko³³¹taja w Krakowie oraz Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
PROMAR Sp. z o.o. w Poznaniu do ochrony patentowej w UP
RP pod nr P. 415825 (patent nr 229320 dokonanego przez:
dr. hab. in¿. Jana Szczepaniaka, prof. nadzw., mgr. in¿. Paw³a
Fr¹ckowiaka, dr. hab. in¿. Floriana Adamczyka, prof. PIMR,
mgr. in¿. Stanis³awa Jankowiaka, mgr. in¿. Grzegorza
W¹chalskiego z PIMR, dr. hab. in¿. Paw³a Tylka, prof. dr. hab.
in¿. Józefa Walczyka, prof. dr. hab. in¿. Tadeusza
Juliszewskiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz
in¿. Józefa Fajfera z PROMAR Sp. z o.o. w Poznaniu, zosta³o
uhonorowane Nagrod¹ specjaln¹ - Statuetk¹ Wiceprezesa Rady
Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego za osi¹-
gniêcia na arenie miêdzynarodowej w latach 2016-2017, tj. za
uzyskanie Z³otego medalu z wyró¿nieniem IWIS na wystawie
IWIS 2016 w Warszawie (rys. 6) oraz Z³otego medalu z wy-
ró¿nieniem Brussels Eureka na wystawie Brussels Innova 2016
w Brukseli, podczas XXIV Gie³dy Wynalazków 2018, zorga-
nizowanej przez SPWiR dnia 22 marca 2018 roku w Domu
Technika NOT w Warszawie.

Nagrodzone rozwi¹zanie powsta³o w ramach projektu
PBS2/A8/26/14, dofinansowanego przez NCBiR, realizo-
wanego przez PIMR, Wydzia³ Leœny i Wydzia³ In¿ynierii
Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Ko³³¹taja w Krakowie oraz Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
PROMAR Sp. z o.o. w Poznaniu.

W maszynie zastosowano specjalnej konstrukcji zespó³
rozdrabniaj¹cy sk³adaj¹cy siê z dwóch g³owic wyposa¿onych
w obrotowe wirniki w postaci walcowego cylindra,
pracuj¹cych w p³aszczyŸnie pionowej, maj¹cych na obwodzie
osadzone symetrycznie promieniowo frezy o wzmocnionej
konstrukcji oraz wa³ wyrównuj¹cy i dogniataj¹cy glebê do
rozdrabniania karp korzeniowych wierzby energetycznej oraz
krzewów owocowych. G³owice rozdrabiaj¹ce mog¹ obracaæ
siê wzglêdem siebie w kierunku przeciwbie¿nym lub
wspó³bie¿nym. Maszyna wyposa¿ona jest w wa³ przegubowo-
teleskopowy ze sprzêg³em przeci¹¿eniowym oraz w uk³ad hy-
drauliczny zapobiegaj¹cy uszkodzeniu karczownika w przy-

Maszyna zagregowana
z ci¹gnikiem rolniczym do rekultywacji pól po uprawie
wierzby energetycznej i krzewach owocowych ,

),

Rys. 5. Maszyna zagregowana z ci¹gnikiem rolniczym do
rekultywacji pól po uprawie wierzby energetycznej i krzewach
owocowych
Fig. 5. Machine aggregated with agricultural tractor for field
reclamation after cultivation of energy willow and fruit bushes
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padku nag³ego wzrostu oporów roboczych. Maszyna w sposób
energooszczêdny rozdrabnia, usuwa karpy korzeniowe i po-
zwala na kompleksow¹ rekultywacjê pól po uprawie wierzby
energetycznej oraz krzewach owocowych. Zastosowanie ma-
szyny wg wynalazku przyczyni siê do wiêkszego wykorzy-
stania zasobów agrarnych po wieloletnich plantacjach wierzby
energetycznej lub krzewach owocowych z przeznaczeniem
rekultywowanych plantacji na inne cele rolnicze.

• Rozwi¹zanie innowacyjne pt. „

”, zosta³o uhonorowane Nagrod¹ spe-
cjaln¹ - Statuetk¹ Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego za osi¹gniêcia na arenie
miêdzynarodowej w latach 2016-2017, tj. za uzyskanie Z³otego
medalu IWIS na IWIS 2016 w Warszawie (rys. 6) oraz Z³otego
medalu Brussels Eureka na Brussels Innova 2016 w Brukseli,
podczas XXIV Gie³dy Wynalazków 2018, zorganizowanej
przez SPWiR dnia 22 marca 2018 roku w Domu Technika NOT
w Warszawie.

W nagrodzonym rozwi¹zaniu zastosowano wynalazek
zg³oszony przez Fabrykê Maszyn Spo¿ywczych SPOMASZ
Pleszew S.A. w Pleszewie i Politechnikê Poznañsk¹ do ochro-
ny patentowej w UP RP zarejestrowanym pod nr P. 414355, na
które UP RP udzieli³ patentu nr 230834. Nagrodzone
rozwi¹zanie powsta³o w ramach projektu INNOTECH-
3K/IN3/26/22741/NCBiR/14 realizowanego przez Fabrykê
Maszyn Spo¿ywczych SPOMASZ Pleszew S.A. w Pleszewie,
Zak³ad Maszyn Spo¿ywczych i Transportu ¯ywnoœci Instytutu
Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki
Poznañskiej oraz Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych
w Poznaniu, dofinansowanego przez NCBiR ze œrodków
z EFRR z UE. Autorami nagrodzonego rozwi¹zania s¹
wspó³twórcy wynalazku: dr hab. in¿. Krzysztof Bieñczak, prof.
nadzw., mgr in¿. Jerzy Jabczyñski, mgr in¿.Albin Pera, mgr in¿.
Liliana Rak-Urbaniak, dr hab. in¿.Arkadiusz Stachowiak, prof.
dr hab. in¿. Wies³aw Zwierzycki oraz wspó³twórcy projektu
INNOTECH: dr hab. in¿. Tadeusz Paw³owski, prof. PIMR, dr
hab. in¿. Jan Szczepaniak, prof. , dr in¿.Agata Bieñczak.

Wielofunkcyjne urz¹dzenie natryskowe do sterylizacji
i pasteryzacji produktów spo¿ywczych, wg wynalazku,
zbudowane jest z obwodu wody obiegowej, komory stery-
lizatora i wymiennika ciep³a oraz obwodu wody poch³odniczej
z ch³odnic¹ przep³ywow¹, zbiorników wody, obwodu wody
ch³odz¹cej, uk³adu zaworów doprowadzaj¹cych i odpro-
wadzaj¹cych, zestawu czujników sterowanych przez

, charakteryzuje siê

Rys. 6. Nagroda specjalna - Statuetka Wiceprezesa Rady
Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego przyznana
na XXIV Gie³dzie Wynalazków 2018 w Warszawie
Fig. 6. Special Award - Statuette of Deputy Prime Minister,
Minister of Science and High Education granted at the
24. Warsaw Stock Exchange of Inventions 2018

Urz¹dzenie do sterylizacji
produktów spo¿ywczych z kaskadowym systemem sch³a-
dzania oraz zintegrowanym uk³adem do wykorzystania
ciep³a poprocesowego

centralny sterownik mikroprocesorowy

PIMR

4



tym, ¿e na odejœciu wody poch³odniczej z wymiennika ciep³a
sterylizatora zainstalowane s¹ co najmniej trzy sterowane
zawory, które w zale¿noœci od zadanej temperatury (t)
mierzonej czujnikiem znajduj¹cym siê na wyjœciu z wy-
miennika ciep³a sterylizatora, przekierowuj¹ wodê po-
ch³odnicz¹ odrêbnymi ruroci¹gami do jednego z przynajmniej
trzech zbiorników na wodê ch³odz¹c¹, wyposa¿onych w czuj-
niki monitoruj¹ce w sposób ci¹g³y poziom ich nape³nienia,
w szczególnoœci czujniki ciœnienia umieszczone w dnach
zbiorników lub czujniki ultradŸwiêkowe umieszczone w ich
górnej œcianie oraz w czujniki monitoruj¹ce temperaturê,
umieszczone w dolnej czêœci zbiorników, przy czym wskazania
czujnika temperatury przekierowuj¹ automatycznie wodê
poch³odnicz¹ do poszczególnych zbiorników wed³ug

uwzglêdniaj¹cego stopieñ
nape³nienia poszczególnych zbiorników i temperaturê w nim
panuj¹c¹. W tym celu ka¿dy ze zbiorników wody ch³odz¹cej
wyposa¿ony jest we w³asn¹ pompê wody ch³odz¹cej. Ponadto
urz¹dzenie wyposa¿one jest w

Uk³ad taki sk³ada siê z dodatkowego zbior-
nika, do którego przez zawór trafia woda poprocesowa o naj-
wy¿szej temperaturze, któr¹ zalewany jest sterylizator na
pocz¹tku procesu sterylizacji przez otwarcie zaworu, oraz któr¹
podaje siê, przez otwarcie zaworu do wymiennika ciep³a
sterylizatora na pocz¹tku etapu podgrzewania, zamiast
stosowanej dotychczas pary wodnej. Urz¹dzenie wg
wynalazku pozwala na:
- skrócenie czasu trwania procesu sterylizacji i pasteryzacji
produktów spo¿ywczych w wyniku zastosowania pe³nej
automatyzacji, umo¿liwiaj¹cej szybk¹ zmianê parametrów
procesu,
- obni¿enie zapotrzebowania na ciep³o grzewcze, energiê
elektryczn¹ i energiê s³u¿¹c¹ procesowi ch³odzenia uzyskane
w wyniku zintensyfikowania procesów pasteryzacji i opty-
malne zarz¹dzanie rekuperacj¹ w procesie.
- ergonomiczny sposób za³adunku i wy³adunku koszy
produktów spo¿ywczych do i z komory sterylizatora natrysko-
wego,
- oszczêdnoœæ energii grzewczej przez zastosowanie nowych
materia³ów termoizolacyjnych,
- zagospodarowanie ciep³a poprocesowego dziêki kaskado-
wemu odbiorowi wody z wymiennika ciep³a sterylizatora oraz -

wykorzystanie gor¹cej wody do sch³adzania na pocz¹tku
etapu ch³odzenia w zbiorniku wody o najwy¿szej temperaturze
wody poch³odniczej mo¿liwej do ponownego wykorzystania
w sterylizacji,
- poprawê jakoœci sterylizowanych i pasteryzowanych
produktów spo¿ywczych (rys. 7).

• Rozwi¹zanie innowacyjne pt. „

”, zosta³o

specjalnego algorytmu,

uk³ad do wykorzystania ciep³a
poprocesowego.

Wieloczynnoœciowy
agregat do pasowej uprawy gleby i niskonak³adowego oraz
bezpiecznego dla œrodowiska systemu nawo¿enia i siewu
nasion na uprawach szerokorzêdowych

Rys. 7. Urz¹dzenie do sterylizacji produktów spo¿ywczych
z kaskadowym systemem sch³adzania oraz zintegrowanym
uk³adem do wykorzystania ciep³a poprocesowego
Fig. 7. Device for sterilization of food products equipped with a
cascading cooling system and an integrated system of post-
processing heat usage

uhonorowane Nagrod¹ specjaln¹ - Statuetk¹ Wiceprezesa Rady
Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego za
osi¹gniêcia na arenie miêdzynarodowej w latach 2016-2017, tj.
za uzyskanie Platynowego medalu IWIS na X Miêdzy-
narodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2016
w Warszawie (rys. 6), podczas XXIV Gie³dy Wynalazków
2018, zorganizowanej przez SPWiR dnia 22 marca 2018 roku
w Domu Technika NOT w Warszawie.

Wieloczynnoœciowy agregat, sk³ada siê z dwóch modu³ów
roboczych po³¹czonych za pomoc¹ sprzêgu hydraulicznego.
Modu³ pierwszy to pó³zawieszany agregat wyposa¿ony w 4 se-
kcje do pasowej uprawy gleby i siewnik nawozu w postaci
makrogranul (do 10 mm) na g³êbokoœæ 20-30 cm. Modu³ drugi
to pneumatyczny siewnik nasion z aplikatorem nawozu starto-
wego w postaci mikrogranul (do 4 mm) dozowany w pobli¿u
nasiona. W agregacie zastosowano specjalnej konstrukcji
sekcjê robocz¹ oraz z¹b sekcji roboczej (wg wynalazków PIMR
- patentów PL: 222932, 222391) do pasowej uprawy gleby i do-
glebowego wysiewu nawozów oraz niskonak³adowy i bez-
pieczny dla œrodowiska system nawo¿enia i siewu nasion wraz
ze specjalistycznym nawozem typu USP wg wynalazku INS
(zg³oszenie pat. w UP RP nr P. 403028 i w EPO nr
EP20140000780). Zamiast trzech lub czterech zabiegów
nawo¿enia, wystêpuj¹cych w tradycyjnych uprawach,
zastosowano jednorazow¹ aplikacjê wszystkich niezbêdnych
sk³adników pokarmowych. Agregat oraz system nawo¿enia
zosta³ zrealizowany w ramach projektu PBS1/B8/4/2012 przez:
Instytut Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa IUNG w Pu³a-
wach, Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu,
Szko³ê G³ówn¹ Gospodarstwa Wiejskiego SGGW w Warsza-
wie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Nowych
Syntez Chemicznych INS w Pu³awach i Grupê Azoty Zak³ady
Azotowe „Pu³awy” S.A. w Pu³awach (rys. 8).

• Rozwi¹zanie innowacyjne pt. „

, zosta³o
uhonorowane Nagrod¹ specjaln¹ - Statuetk¹ Wiceprezesa Rady
Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego za
osi¹gniêcia na arenie miêdzynarodowej w latach 2016-2017, tj.
za uzyskanie Platynowego medalu IWIS na X
Miêdzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS
2017 w Warszawie (rys. 6), podczas XXIV Gie³dy Wynalazków
2018, zorganizowanej przez SPWiR dnia 22 marca 2018 roku
w Domu Technika NOT w Warszawie.

Rys. 8. Wieloczynnoœciowy agregat do pasowej uprawy gleby,
nawo¿enia i siewu nasion
Fig. 8. Multi-purpose unit for strip-tillage, fertilizing and
seeding

Autonomiczna
technologia transportu biomasy pozyskanej na
chronionych obszarach wodno-b³otnych”
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W nagrodzonym rozwi¹zaniu zastosowano wynalazki
PIMR zg³oszone do ochrony patentowej w Urzêdzie
Patentowym RP zarejestrowane pod nr: P. 409527 i P.420773
oraz wynalazek PIMR, na który Urz¹d Patentowy RP przyzna³
patent nr 216591. Nagrodzone rozwi¹zanie powsta³o w ramach
projektu badawczego PBS2/B8/11/2013, zrealizowanego
przez Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu,
Przemys³owy InstytutAutomatyki i Pomiarów PIAPw Warsza-
wie, Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹ im. Jaros³awa
D¹browskiego w Warszawie i firmê Hydromega Sp. z o.o.
w Gdyni, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badañ
i Rozwoju. Autorami nagrodzonego rozwi¹zania s¹: dr in¿.
Krzysztof Zembrowski, mgr in¿. Sebastian Sobocki, mgr in¿.
Aleksander Rakowicz, dr hab. in¿. Tadeusz Paw³owski, prof.
PIMR, mgr in¿. Mariusz Kozak, mgr in¿. Konrad Giec, mgr in¿.
Jacek Mickiewicz, dr in¿. Waldemar P³ocharz, dr in¿. Marian
Janus £opatka, mgr in¿. Kacper Spad³o.

Autonomiczna technologia transportu pozyskanej biomasy
realizowana jest za pomoc¹ mobilnej autonomicznej platformy
transportowej z hydrostatycznym proekologicznym uk³adem
napêdowym z modu³owym uk³adem jezdnym na g¹sienicach
typu delta, innowacyjnym systemem prze³adunku kontenerów.
W uk³adzie hydrostatycznym zastosowano, jako medium,
biodegradowalne oleje hydrauliczne bezpieczne dla œrodowi-
ska naturalnego. W autonomicznym, w pe³ni inteligentnym,
uk³adzie kierowania i naprowadzania zastosowano systemy
GPS, wizyjne i radiowe. Autonomiczny pojazd do transportu
pozyskanej biomasy wspó³pracuje z modu³em kosz¹cym odpo-
wiedzialnym za jej pozyskiwanie. Komputer steruj¹cy
autonomicznej platformy wykorzystuje algorytmy umo¿liwia-
j¹ce wyszukanie w terenie modu³u kosz¹cego, odebranie i prze-
transportowanie kontenera z pozyskan¹ biomas¹ do miejsca jej
sk³adowania, z uwzglêdnieniem specyfiki poruszania siê
pojazdu po terenach wodno-b³otnych, w tym nieporuszania siê
po tych samych œladach (rys. 9). Autonomiczna technologia
pozyskiwania i transportu biomasy pozwala na energo-
oszczêdn¹, ci¹g³¹ pracê zestawu pojazdów g¹sienicowych
pracuj¹cych na obszarach wodno-b³otnych, zw³aszcza na
chronionych terenach Parków Narodowych i obszarach Natura
2000, przyczyniaj¹c siê do ochrony obszarów wodno-b³otnych
przed sukcesj¹ roœlinnoœci, powoduj¹cej degradacjê
œrodowiska przyrodniczego.

• Rozwi¹zanie innowacyjne pt. „

”, wg wynalazku zg³oszonego przez
Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu,
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie
i Akademiê Górniczo-Hutnicz¹ im. Stanis³awa Staszica w Kra-
kowie do ochrony patentowej w Urzêdzie Patentowym RP pod

Rys. 9. Autonomiczny pojazd do transportu biomasy
wspó³pracuj¹cy z zespo³em kosz¹cym
Fig. 9. Autonomous biomass transport vehicle cooperating
with the mowing unit

Automat z systemem
wizyjnym do skaryfikacji oraz oceny zdrowotnoœci nasion
dêbu przeznaczonych do siewu w szkó³kach
kontenerowych

nr P. 414969, na który UP RP udzieli³ patentu nr 228904 oraz
w Europejskim Urzêdzie Patentowym pod nr 15196982, na
który Europejski Urz¹d Patentowy EPO udzieli³ patentu nr EP
3172954, zosta³o uhonorowane Nagrod¹ specjaln¹ - Statuetk¹
Wiceprezesa Premiera Rady Ministrów, Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego za osi¹gniêcia na arenie miêdzy-
narodowej w latach 2016-2017, tj. za uzyskanie Z³otego
medalu IWIS na X Miêdzynarodowej Warszawskiej Wystawie
Innowacji IWIS 2017 w Warszawie (rys. 6), podczas XXIV
Gie³dy Wynalazków 2018, zorganizowanej przez SPWiR dnia
22 marca 2018 roku w Domu Technika NOT w Warszawie.

Automat powsta³ w ramach projektu badawczego
PBS3/A8/34/2015, dofinansowanego przez NCBiR,
realizowanego przez Przemys³owy Instytut Maszyn
Rolniczych w Poznaniu, Wydzia³ Leœny i Wydzia³ In¿ynierii
Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Ko³³¹taja w Krakowie, Wydzia³ Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i In¿ynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-
Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie i Przedsiê-
biorstwo Wielobran¿owe PROMAR Sp. z. o.o. w Poznaniu.
Autorami nagrodzonego rozwi¹zania s¹: dr hab. in¿. Jan
Szczepaniak, prof. PIMR, dr hab. in¿. Florian Adamczyk, prof.
PIMR, mgr in¿. Pawe³ Fr¹ckowiak, mgr in¿. Grzegorz
W¹chalski, prof. dr hab. in¿. Józef Walczyk, dr hab. in¿. Pawe³
Tylek, prof. dr hab. in¿. Tadeusz Juliszewski, dr hab. in¿. Pawe³
Kie³basa, prof. dr hab. in¿. Ryszard Tadeusiewicz, dr in¿.
Miros³aw Jab³oñski, dr in¿. Zbigniew Mirkut, dr in¿. Jaromir
Przyby³o, dr hab. in¿. Adam Pi³at, prof. dr hab. in¿. Andrzej
Turnau, mgr in¿. Jakub Klocek, in¿. Józef Fajfer.

Automat z systemem wizyjnym do skaryfikacji oraz oceny
zdrowotnoœci nasion dêbu przeznaczonych do siewu w szkó³-
kach kontenerowych sk³ada siê z modu³u g³ównego, modu³u
podajnika wibracyjnego oraz uk³adu kontrolno-steruj¹cego
(rys. 10). Modu³ g³ówny tworz¹ zespo³y: analizy i oceny
d³ugoœci po³o¿enia ¿o³êdzia, orientatora, ramienia obrotowego
z chwytakiem i pozycjonerem, taryfikacyjny, analizy i oceny
zmian mumifikacyjnych ¿o³êdzi oraz selekcji zeskaryfi-
kownych nasion. Zespó³ skaryfikacyjny zosta³ wyposa¿ony
w dwa no¿e kr¹¿kowe obracaj¹ce siê przeciwbie¿nie, napê-
dzane oddzielnymi silnikami. Automat zosta³ wyposa¿ony
w systemy wizyjne do detekcji d³ugoœci i orientacji ¿o³êdzi oraz
analizy i oceny ich zmian mumifikacyjnych. Prezentowane
rozwi¹zanie pozwala w sposób automatyczny i powtarzalny
przeprowadziæ skaryfikacjê i selekcjê ¿o³êdzi pod k¹tem ich
przydatnoœci do siewu.

Rys. 10. Automat z systemem wizyjnym do skaryfikacji oraz
oceny zdrowotnoœci nasion dêbu
Fig. 10. Automated vision system for scarification and health
assessment of oak seeds
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• Rozwi¹zanie innowacyjne pt.
, uhonorowane

zosta³o Nagrod¹ specjaln¹ - Statuetk¹ Wiceprezesa Rady
Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego za osi¹-
gniêcia na arenie miêdzynarodowej w latach 2016-2017, tj. za
uzyskanie Z³otego medalu IWIS na X. Miêdzynarodowej
Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2017 w Warszawie
(rys. 6), podczas XXIV Gie³dy Wynalazków 2018, zorgani-
zowanej przez SPWiR dnia 22 marca 2018 roku w Domu
Technika NOT w Warszawie.

W uniwersalnym aparacie pró¿niowym zastosowano
wynalazek zg³oszony do ochrony patentowej w Urzêdzie
Patentowym RP pod nr P. 422198 przez Fabrykê Maszyn
Spo¿ywczych SPOMASZ Pleszew S.A. w Pleszewie.

Automat powsta³ w ramach projektu badawczego
PBS3/B6/32/2015, dofinansowanego przez NCBiR,
realizowanego przez: Fabrykê Maszyn Spo¿ywczych
SPOMASZ Pleszew S.A. w Pleszewie, Zak³ad Maszyn Spo-
¿ywczych i Transportu ¯ywnoœci Instytutu Maszyn Roboczych
i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznañskiej i Prze-
mys³owy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu. Autorami
nagrodzonego rozwi¹zania s¹: mgr in¿. Andrzej Bartczak, mgr
in¿. Jerzy Jabczyñski, mgr in¿. Tomasz Miko³ajczak, mgr in¿.
Albin Pera, mgr in¿. Liliana Rak-Urbaniak, mgr in¿. Tomasz
Szafraniak, dr hab. in¿. Jan Szczepaniak, prof. PIMR, dr hab.
in¿. Tadeusz Paw³owski, prof. PIMR, dr in¿. Agata Bieñczak,
dr hab. in¿. Krzysztof Bieñczak, prof. nadzw., prof. dr hab. in¿.
Wies³aw Zwierzycki, dr hab. in¿. Arkadiusz Stachowiak,
prof.nadzw.

Uniwersalny aparat pró¿niowy przeznaczony jest do
gotowania i zagêszczania produktów spo¿ywczych, takich jak:
d¿emy, marmolada, powid³a itp. (rys. 11). Wszystkie zespo³y
aparatu umiejscowiono na wspólnej ramie.Aparat wyposa¿ono
w refraktometry, które pozwalaj¹ na kontrolowanie stopnia
zagêszczania produktu na ka¿dym etapie procesu i po
osi¹gniêciu zadanej wartoœci automatycznie koñcz¹ proces.
Aparat pozwala na automatyczne szukanie i utrzymywanie
„punktu wrzenia” oraz wykrywanie i zapobieganie nadmier-
nemu zapienieniu, gotowanie produktu w nadciœnieniu oraz
sch³adzanie produktu bezpoœrednio w aparacie pró¿niowym.
Aparat wyposa¿ono w system zawracania skroplin,
zarz¹dzania wod¹ ch³odz¹c¹ oraz wykorzystania wody
poch³odniczej do ponownego procesu. Aparat mo¿e pracowaæ
zarówno przy nadciœnieniu, jak i pod pró¿ni¹, ma mo¿liwoœæ
pod³¹czenia grzania i sch³adzania produktu odrêbnie
sterowanym p³aszczem grzewczym oraz wysoko wydajn¹,
umieszczon¹ wewn¹trz aparatu, wê¿ownic¹ grzewcz¹ s³u¿¹c¹
jednoczeœnie jako mieszad³o. Aparat wyposa¿ono w wagê
tensometryczn¹ umo¿liwiaj¹c¹ dozowanie sk³adników i kon-
trolowanie iloœci odparowanej wody.

Inne zalety uniwersalnego aparatu pró¿niowego:
- poprawia jakoœæ przetworów owocowo-warzywnych przez

„Uniwersalny aparat
pró¿niowy z funkcj¹ odzysku aromatu”

zastosowanie odzysku aromatu oraz zminimalizowanie
b¹dŸ wyeliminowanie problemu przypalania produktu,

- pozwala na pe³n¹ automatyzacjê i monitoring procesu
(stopnia zagêszczania i stopnia zapieniania) produktów
poddanych procesowi gotowania i zagêszczania,

- zastosowanie nowych materia³ów termoizolacyjnych
pozwala na oszczêdnoœæ energii grzewczej,

- zastosowanie kamery przemys³owej umo¿liwia zdalny
podgl¹d zarówno osi¹ganych parametrów procesu,
jak i widok wnêtrza aparatu.

Promocja rozwi¹zañ innowacyjnych - wynalazków PIMR
oraz partnerów przemys³owych i naukowych powsta³ych w tra-
kcie realizacji projektów badawczych, rozwojowych,
wy³onionych w konkursach ogólnopolskich og³aszanych przez
NCBiR oraz przez Komisjê Europejsk¹ UE w ramach 7. PR UE
na miêdzynarodowych targach i wystawach oraz uzyskane
medale i wyró¿nienia, jak równie¿ szybko (niekiedy w ci¹gu
niespe³na dwóch lat od zg³oszenia) uzyskane patenty w Urzê-
dzie Patentowym RP, pozwoli na podpisanie wielu umów
licencyjnych przez PIMR z MŒP na produkcjê nowoczesnych
maszyn i urz¹dzeñ, które z powodzeniem ju¿ konkuruj¹ i nadal
bêd¹ konkurowaæ na rynku krajowym i zagranicznym.

Wyszczególnione rozwi¹zania innowacyjne Przemys³owy
Instytut Maszyn Rolniczych prezentowa³ w 2018 roku na
miêdzynarodowych targach i wystawach wynalazków za
granic¹ za poœrednictwem Stowarzyszenia Polskich Wynalaz-
ców i Racjonalizatorów.

Na organizacjê ekspozycji polskich wynalazków na
miêdzynarodowych targach i wystawach innowacji za granic¹,
a tym samym na promocjê osi¹gniêæ polskich jednostek
naukowych, które eksponowa³y swoje rozwi¹zania inno-
wacyjne na miêdzynarodowych targach i wystawach,
pozwoli³o wsparcie finansowe Ministerstwa Nauki i Szkolni-
ctwa Wy¿szego udzielone Stowarzyszeniu Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie.

online

Rys. 11. Uniwersalny aparat pró¿niowy z funkcj¹ odzysku
aromatu
Fig. 11. General purpose vacuum evaporator with aroma
recovery feature

SUCCESSES OF INVENTIONS OF INDUSTRIAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL

ENGINEERING AND PARTNERS AT INTERNATIONAL FAIRS AND EXHIBITIONS OF THE

INNOVATION AND IN NATIONWIDE COMPETITIONS IN 2018

Summary

The paper presents the successes of innovative solutions (inventions) of Industrial Institute of Agricultural Engineering and
partners at international fairs and exhibitions of the innovation in 2018, among others at: IWIS in Warsaw, AGRO-ARCA in Zagreb
(Croatia), SIIF in Seoul, as well as in nationwide competitions: Polish Product of Future and Inventions Show in

.
: innovations, autonomous field robot, vision systems, devices for sterilization of food products, multi-purpose unit, strip-

tillage, machine for field reclamation, machine for collecting and rolling up wood material, automated vision system for
scarification, general purpose vacuum evaporator, autonomous biomass transport technology, exhibitions, competitions, prizes
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