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Projekty B+R realizowane  
w Sieć Badawcza Łukasiewicz 
– Przemysłowym Instytucie 
Maszyn Rolniczych – 
współpraca z przemysłem 

Działalność Łukasiewicz – PIMR koncentruje się w szczególno-
ści na aktualnych potrzebach przemysłu w zakresie:
 – problematyki B+R umożliwiającej opracowanie i wdrażanie 
wysoko zaawansowanych technologii i nowatorskich rozwią-
zań konstrukcyjnych,

 – kreowania i udziału w realizacji projektów w zakresie auto-
matyzacji i robotyzacji prac agrotechnicznych, odnawialnych 
źródeł energii, w szczególności wytwarzania biopaliw i ener-
gii z biomasy i odpadów po produkcji rolniczej,

 – wdrażania, we współpracy z producentami maszyn rolniczych, 
leśnych i spożywczych, wysokich standardów w zakresie 
ochrony środowiska, zapewniających ograniczenie negatyw-
nego oddziaływania tego przemysłu i rolnictwa na środowisko,

 – kształtowania wśród producentów techniki rolniczej postaw 
proinnowacyjnych oraz upowszechnianie stosowania prawa 
własności przemysłowej,

 – udziału w doskonaleniu prawa technicznego UE w obsza-
rze dyrektyw nowego podejścia i zharmonizowanych z nimi 
przepisów technicznych oraz norm i wzmacnianiu funkcjo-
nowania w krajowym przemyśle systemu oceny zgodności,

 – prac nad nową formą świadczenia usług, jaką jest Digital In-
novation Hub, za pośrednictwem którego Instytut prowadzić 
będzie dialog technologiczny w zakresie wspierania innowa-
cji w rolnictwie.
Podstawowym obszarem aktywności Łukasiewicz – PIMR 

jest realizacja różnego rodzaju projektów. Są to projekty ba-
dawcze, finansowane zarówno z funduszy krajowych, jak i eu-
ropejskich, prowadzone we współpracy z przedsiębiorstwami. 
Firmy uczestniczące w konsorcjum projektowym mają możli-
wość wdrożenia do produkcji i komercjalizacji efektu prac B+R. 

Poniżej przedstawiono 3 przykładowe projekty realizowane 
w Łukasiewicz – PIMR we współpracy z przemysłem.

Typoszereg aktywnych zgrabiarek podbieraczowo-
taśmowych
Zgrabiarki w swojej funkcjonalności mają wyjątkowo szero-
kie zastosowanie, m.in. w zbiorze trawy, słomy, roślin motyl-
kowych, delikatnych roślin strączkowych. Charakteryzują się 
wydajnością do 15 ha/h i pozwalają ograniczyć ilość zanie-
czyszczeń w zbieranym pokosie. Wyposażone są w innowa-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał opracowany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
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Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
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cyjny system monitorowania objętości zbieranego plonu, po-
zwalający na tworzenie mapy plonu zawierającej informacje 
dotyczące wydajności użytków zielonych. Projekt nagrodzony 
prestiżowym tytułem Najwyższa Jakość Quality International 
2021 w kategorii QI PRODUCT – Produkt Najwyższej Jakości.

Projekt nr POIR.04.01.04-00-0048/15, dofinansowany przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Ope-
racyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020

Konsorcjum: Łukasiewicz – PIMR (lider), SaMASZ Sp. z o.o. 
Zabłudów

Opracowanie innowacyjnych elementów roboczych 
maszyn sektora leśnego i przetwórstwa biomasy 
w oparciu o wysokoenergetyczne technologie 
powierzchniowej modyfikacji warstwy wierzchniej 
elementów odlewanych
Nowatorski aspekt projektu obejmuje wykorzystanie technolo-
gii odlewania i wysokoenergetycznej technologii laserowej na-
pawania warstwy wierzchniej elementów roboczych maszyn 
sektora leśnego i przetwórstwa biomasy drzewnej. Nanoszenie 
powłok o ulepszonych właściwościach użytkowych zwiększy 
asortyment, jakość i trwałość eksploatacyjną wyrobów. Opra-
cowanie innowacyjnych elementów roboczych (bijaków młot-
kowych), gdyż nad tym pracują eksperci Łukasiewicz – PIMR, 
jako części zamiennych do elementów kutych sprowadzanych 
z zagranicy, przyczyni się do zwiększenia dostępności i atrak-
cyjności w pełni polskich wyrobów.

Projekt nr TECHMATSTRATEG 1/348072/2/NCBR/2017, 
dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
w ramach Programu Strategicznego: „Nowoczesne Technolo-
gie Materiałowe – TECHMATSTRATEG”

Konsorcjum: Łukasiewicz – KIT (lider), Łukasiewicz – PIMR, 
PIO Specodlew Sp. z o.o.

Opracowanie innowacyjnej metody obliczania śladu 
węglowego dla podstawowego koszyka produktów 
żywnościowych
Potencjał komercjalizacyjny projektu oparty jest na 3 podsta-
wowych celach:
 – opracowaniu innowacyjnej metody obliczania śladu węglo-
wego dla mrożonych produktów spożywczych,

 – opracowaniu innowacyjnych technologii produkcji no-
wych wyrobów mrożonych i  liofilizowanych (wegabur- 
gerów, past i liobatonów) z użyciem pełnowartościowego 
wysortu wielowarzywnego,

 – wykonaniu prototypu linii technologicznej do produkcji żyw-
ności mrożonej, szczególnie formowania wegaburgerów, 
z zastosowaniem opracowanej metody liczenia śladu wę-
glowego.
Projekt nr BIOSTRATEG 3/343817/17/NCBR/2018, dofinan-

sowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
Programu Strategicznego: „Środowisko naturalne, rolnictwo 
i leśnictwo – BIOSTRATEG”

Konsorcjum: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spo-
żywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB (lider), Uni-
wersytet Łódzki, Politechnika Poznańska, Łukasiewicz – PIMR, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Unifreeze Sp. z o.o.

Łukasiewicz – PIMR jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz 
– trzeciej pod względem wielkości zatrudnienia organizacji sie-
ciowej w Europie. Jako ekspert w technologiach wykorzysty-
wanych w rolnictwie dostarcza biznesowi atrakcyjne, kompletne 
i konkurencyjne rozwiązania. Łukasiewicz oferuje unikalny sys-
tem „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4500 naukow-
ców i inżynierów w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje 
wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie 
skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Przedsiębiorca nie 
ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu 
na prace badawcze. Przedsiębiorca może zdecydować się na 
kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.
gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach 
Łukasiewicza i ich oddziałach. Wszędzie otrzyma ten sam – wy-
sokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Sieci Badawczej 
Łukasiewicz skupia się wokół obszarów badawczych: Zdrowie, 
Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz 
Zrównoważona gospodarka i energia.

Więcej: https://lukasiewicz.gov.pl


