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Streszczenie

Miêdzynarodowym Targom Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA-PREMIERY 2008 towarzyszy³o wiele imprez. Poœród nich po
raz pierwszy zorganizowano konferencjê nt. „Problemy rozwoju technicznych œrodków produkcji rolniczej” oraz „Wystawê Prac
Dyplomowych i Rozpraw Doktorskich” z dziedziny techniki rolniczej. Na wystawê nades³ano ³¹cznie 53 prace, w tym 25 rozpraw
doktorskich i 28 prac magisterskich.

IMPREZY TOWARZYSZ¥CE MIÊDZYNARODOWYM
TARGOM MECHANIZACJI ROLNICTWA

„POLAGRA PREMIERY” 2008-

Miêdzynarodowe Targi Poznañskie Sp. z o.o. wspólnie z
BIT Biznes-Innowacje-Technologie Sp. z o.o. i Przemys³owym
Instytutem Maszyn Rolniczych w Poznaniu zorganizowa³y w
dniu 15 lutego 2008 r., a wiêc w pierwszym dniu Miêdzynaro-
dowych Targów Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA-
PREMIERY 2008, konferencjê nt. „Problemy rozwoju techni-
cznych œrodków produkcji rolniczej”, która odby³a siê w
siedzibie World Trade Center Poznañ (paw. Nr 5 MTP, wejœcie
od ul. Bukowskiej i od strony terenów targowych). W konfe-
rencji bra³o udzia³ oko³o 100 osób.

Konferencji towarzyszy³a Wystawa Prac Dyplomowych
(magisterskich, in¿ynierskich i licencjackich) oraz Rozpraw
Doktorskich, z zakresu techniki rolniczej (techniczne œrodki
produkcji rolniczej: konstrukcje - eksploatacja - badania),
wykonanych w krajowych wy¿szych uczelniach technicznych,
rolniczych i uniwersytetach. Wystawa zosta³a zorganizowana
w pawilonie 3, na stoisku nr 18, na terenie MTP i by³a czynna w
dniach 15, 16 i 17 lutego br.

Zak³ada siê, ¿e Wystawa zostanie przekszta³cona w
Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych i Doktorskich, z
dziedziny techniki rolniczej, którego pierwsza edycja bêdzie
mia³a miejsce w 2010 r. podczas kolejnych Targów Mecha-
nizacji Rolnictwa POLAGRA-PREMIERY w dniach 11-14
lutego 2010 roku.

Zarówno Konferencja, jak równie¿ Wystawa, stanowi³y
dope³nienie Targów Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA-
PREMIERY i jako spójny blok dzia³añ Miêdzynarodowych
Targów Poznañskich pod has³em „Inicjacja Innowacji”
prezentowa³y:

potrzeby wspó³czesnego rolnictwa na nowoczesne, wydaj-
ne narzêdzia pracy,

kierunki rozwoju techniki rolniczej, inspirowane
wymienionymi potrzebami oraz programami rozwoju
wyrobów i projektami innowacji, publikowanymi przez produ-
centów techniki rolniczej,

mo¿liwoœci i horyzont czasowy zaspokojenia tych potrzeb,
promowane wyroby techniki rolniczej, wyró¿niaj¹ce siê

wysokim stopniem innowacyjnoœci, przy równoczesnym
ukazaniu ich przyjaznego oddzia³ywania na u¿ytkownika oraz
œrodowisko naturalne i przerabiany materia³ roœlinny,

·

·

·

·

· kierunki dzia³añ aktywizuj¹cych œrodowisko akademickie
do podejmowania w pracach dyplomowych oraz dysertacjach
doktorskich innowacyjnych rozwi¹zañ problematyki
badawczej, atrakcyjnych dla praktyki przemys³owej i dopro-
wadzenie tych rozwi¹zañ do etapu zapewniaj¹cego mo¿liwoœci
wdro¿eñ.

Konferencja nt. „Problemy rozwoju technicznych œrodków
produkcji rolniczej”

Przewodnicz¹cym Komitetu Naukowego Konferencji by³
prof. dr hab. in¿. Boles³aw Wojciechowicz, dr h.c. multi - b.
rektor Politechniki Poznañskiej, wspó³twórca idei konkursów o
Z³oty Medal MTP i d³ugoletni przewodnicz¹cy s¹dów
konkursowych. Komitet Naukowy Konferencji tworzyli:
1. prof. dr hab. in¿. Boles³aw Wojciechowicz, dr h.c. multi

przewodnicz¹cy,
2. prof. dr in¿. Zdzis³aw Koœmicki, dr h.c.

z-ca przewodnicz¹cego,
3. prof. dr hab. in¿.Adam Mazurkiewicz,
4. dr in¿. Tadeusz Paw³owski,
5. prof. dr hab. in¿. Józef Szala.

Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego by³ prof. dr
in¿. Zdzis³aw Koœmicki, dr h.c. - b. dziekan Wydzia³u Maszyn
Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznañskiej, przewodni-
cz¹cy Rady Naukowej Przemys³owego Instytutu Maszyn
Rolniczych w Poznaniu. Komitet Organizacyjny Konferencji
tworzyli:
1. prof. dr in¿. Zdzis³aw Koœmicki, dr h.c. - przewodnicz¹cy,
2. doc. dr in¿. Tadeusz Pawlicki - sekretarz,
3. mgr Marek Kazanecki,
4. prof. dr hab. in¿. W³odzimierz Kêska,
5. mgr Bogus³aw Zalewski.

-

-
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Zgodnie z programem konferencji wyg³oszone zosta³y
nastêpuj¹ce referaty problemowe:

„ ” prof. dr in¿.
Zdzis³aw Koœmicki.

W referacie omówiono kierunki rozwoju techniki rolniczej na
wybranych przyk³adach. G³ówny z tych kierunków wytycza,
zapocz¹tkowany przez szybki rozwój robotyki, dynamiczny
rozwój maszyn inteligentnych, w tym mniejszych maszyn
bezza³ogowych, zapewniaj¹cych ochronê gleby przed ugnia-
taniem, jednak w tej grupie maszyn technika znajduje siê w fa-
zie pocz¹tkowych osi¹gniêæ praktycznych. Równolegle rozwi-
janych jest kilka lub kilkanaœcie kierunków obszarów, z któ-
rych omówiono: doskonalenie konstrukcji maszyn w
kontekœcie ograniczenia iloœci wypadków w fazie ich
eksploatacji, prace nad ograniczeniem negatywnych oddzia-
³ywañ maszyn na zdrowie cz³owieka i œrodowisko naturalne,
doskonalenie funkcjonalnoœci zespo³ów roboczych maszyn
oraz doskonalenie konstrukcji ci¹gników rolniczych;

„

” prof. dr hab. in¿. Adam Mazurkiewicz
dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu.
W referacie autor zaprezentowa³ kierunki dzia³añ wyzwala-
j¹cych mechanizmy transformacji wiedzy w kontekœcie
ustawicznego wprowadzania innowacyjnoœci w budowie oraz
eksploatacji obiektów technicznych, w tym maszyn rolniczych.
Omówi³ te¿ efektywnoœæ wdro¿eñ rozwi¹zañ innowacyjnych
oraz jej powi¹zanie z etapem eksploatacji maszyn. Kierunki
poszczególnych dzia³añ ilustrowane by³y licznymi przyk³a-
dami ich efektów praktycznych;

· -

·

- -

Kierunki rozwoju techniki rolniczej

Nowe mechanizmy transformacji wiedzy jako czynnik
determinuj¹cy wzrost innowacyjnoœci w budowie i eksplo-
atacji maszyn

prof. dr in¿. Zdzis³aw Koœmicki, dr h.c.

prof. dr hab. in¿. Adam Mazurkiewicz

·

- -

·

-

-

„
”

prof. dr hab. in¿. Józef Szala Kierownik Katedry Podstaw
Konstrukcji Maszyn Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego im. J. J. Œniadeckich w Bydgoszczy.

W referacie przedstawiono podstawowe problemy nauki o
zmêczeniu materia³ów i konstrukcji, transfer osi¹gniêæ nauki
do praktyki oraz perspektywy rozwoju nauki o zmêczeniu.
OpóŸnienia w zastosowaniach osi¹gniêæ nauki w praktyce
wymagaj¹ intensyfikacji wysi³ków w opracowaniach aktów
normatywnych do projektowania z³o¿onych obiektów
technicznych. Przyk³adem takiego opracowania s¹ procedury
FITNET opracowane z inicjatywy Unii Europejskiej;

„
” dr in¿. Tadeusz Paw³owski

dyrektor Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolniczych
w Poznaniu.

Referat omawia znaczenie i miejsce badañ naukowych w pro-
cesie opracowywania nowoczesnych maszyn rolniczych w rea-
liach polskiego przemys³u maszyn rolniczych. Podano podzia³
i charakterystykê typów badañ. Przedstawiono przyk³ady
prowadzenia badañ przemys³owych i prac rozwojowych pro-
wadzonych w PIMR. Podkreœlono znaczenie wspó³pracy
producentów maszyn rolniczych z jednostkami naukowo-
badawczymi dla jakoœci i nowoczesnoœci produkowanych w
Polsce maszyn;

Europejskie procedury FITNET przyk³adem
transformacji wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Rola badañ w rozwoju konstrukcji i eksploatacji
maszyn rolniczych

prof. dr hab. in¿. Józef Szala

dr in¿. Tadeusz Paw³owski
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·

- -

„
” dr in¿. Jan Szczepaniak

kierownik zespo³ów badawczych PIMR w Poznaniu.

W referacie przedstawiono krótk¹ charakterystykê nowocze-
snych systemów komputerowych wspomagaj¹cych pracê
projektanta maszyn rolniczych. Podano zakres ich stosowania i
podstawow¹ klasyfikacjê. Wskazano na specyfikê projekto-
wania maszyn rolniczych oraz specyfikê polskiego przemys³u
maszyn rolniczych. Przedstawiono tak¿e dwa przyk³ady
wykorzystania nowoczesnego oprogramowania w projekto-
waniu maszyn rolniczych w Przemys³owym Instytucie Maszyn
Rolniczych w Poznaniu.

Cztery z wymienionych referatów zosta³y opublikowane w
zeszycie nr 1/2008 „Techniki Rolniczej Ogrodniczej Leœnej”,
referat prof. dra hab. in¿. A. Mazurkiewicza zostanie opubliko-
wany w jednym z kolejnych zeszytów tego czasopisma lub w
„Journal of Research and Applications in Agricultural
Engineering”.

Po dyskusji nad problematyk¹ przedstawion¹ w referatach
wrêczone zosta³y Statuetki, nadane przez Przemys³owy
Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu za szczególne
osi¹gniêcia:

Wspó³czesne narzêdzia wspomagaj¹ce projektowanie
maszyn rolniczych

dr in¿. Jan Szczepaniak

· na polu krzewienia kultury technicznej i postêpu naukowo-
technicznego oraz technologicznego w rolnictwie, ogrodni-
ctwie, leœnictwie, przemyœle przetwórczym i spo¿ywczym
Statuetk¹ zosta³y wyró¿nione Miêdzynarodowe Targi
Poznañskie,

Wystawa Prac Dyplomowych i Rozpraw Doktorskich

mgr in¿.Adam Kopeæ
prof. dr hab. in¿. Jaros³aw Diakun

Badania w³aœciwoœci eksploatacyjnych
komory pró¿niowej z zewnêtrznym generatorem pary w
procesie rozmra¿ania miêsa

Damian Cegie³ka
prof. dr hab. in¿. Jaros³aw Diakun

Analiza konstrukcji i badanie
skutecznoœci mycia stacji CIPw linii produkcji Mozzarelli

mgr in¿. Grzegorz Basista
dr hab. in¿. Bogus³aw Cieœlikowski

Rozprawa doktorska:
;

Na wystawê nades³ano ³¹cznie 53 prace, w tym 25 rozpraw
doktorskich i 28 prac magisterskich (tab.).

Prace zakwalifikowane na wystawê prac dyplomowych i
rozpraw doktorskich z poszczególnych krajowych oœrodków
akademickich:

1. Autor: ;
Promotor: .
Rozprawa doktorska:

.
2. Autor: ;
Promotor: .
Praca magisterska:

.

1.Autor: ;
Promotor: .

System autodiagnozy w uk³adzie
hydrauliki si³owej kombajnu zbo¿owego

Tab. Liczba nades³anych na wystawê rozpraw doktorskich
i prac magisterskich
Table. Number of Ph.D. dissertations and master's thesis' sent
to the Exhibition

I. Politechnika Koszaliñska Wydzia³ Mechaniczny

II. Akademia Rolnicza im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie
Wydzia³Agroin¿ynierii

-

-

· na polu wdra¿ania postêpu nau-
kowo-technicznego, co zaowocowa³o
oryginalnymi rozwi¹zaniami technicz-
nymi produkowanych maszyn i
urz¹dzeñ rolniczych, uzyskanymi w
wieloletniej wspó³pracy z PIMR
Statuetk¹ zostali wyró¿nieni:

METALTECH w Miros³awcu,
Pracowniczy Oœrodek Maszynowy
w Brodnicy,
EXPOM w Kroœniewicach.

Statuetki wrêczy³ dr in¿. Tadeusz
Paw³owski - dyrektor Przemys³owego
Instytutu Maszyn Rolniczych w
Poznaniu.

-

-

-
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Rozprawa
doktorska

Praca
magisterska £¹cznie

Koszalin
Kraków
Lublin
Olsztyn
Poznañ
Szczecin
Warszawa
Wroc³aw
Razem

1

7

4

2

7

1

2

1

25

1

1

0

2

8

8

2

6

28

2

8

4

4

15

9

4

7

53
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2. Autor: ;
Promotor: .
Rozprawa doktorska:

;
3. Autor: ;
Promotor: .
Rozprawa doktorska:

;
4. Autor: ;
Promotor: .
Rozprawa doktorska:

;
5. Autor: ;
Promotor: .
Rozprawa doktorska:

;
6. Autor: ;
Promotor: .
Rozprawa doktorska:

;
7. Autor: ;
Promotor: .
Rozprawa doktorska:

;
8. Autor: ; Promotor:

.
Okreœlenie wp³ywu sposobu trans-

estryfikacji oleju rzepakowego na parametry energetyczne jego
estrów

1. Autor: ;
Promotor: .
Rozprawa doktorska:

;
2. Autor: ;
Promotor: .
Rozprawa doktorska:

;
3. Autor: ;
Promotor: .
Rozprawa doktorska:

;
4. Autor: ;
Promotor: .
Rozprawa doktorska:

.

1. Autor: ;
Promotor: .
Rozprawa doktorska:

;
2. Autor: ;
Promotor: .
Rozprawa doktorska:

;

mgr in¿. Jerzy Ma³opolski
prof. dr hab. in¿. Ma³gorzata Trojanowska

Prognozowanie zapotrzebowania na
energiê elektryczn¹ odbiorców wiejskich przy wykorzy-
staniu modeli rozmytych

mgr in¿. Krzysztof Mudryk
prof. dr hab. in¿. Jaros³aw Fr¹czek

Wybrane w³aœciwoœci fizyczne pêdów i
zrêbków wierzby energetycznej

mgr in¿. Norbert Pedryc
dr hab. in¿. Jerzy Langman

Ocena stanu technicznego rozpylaczy
w aspekcie diagnostyki pok³adowej opryskiwacza
polowego

mgr in¿. Tomasz Szul
prof. dr hab. in¿. Ma³gorzata Trojanowska

Wp³yw wybranych dzia³añ
racjonalizuj¹cych zu¿ycie energii na poziom emisji
zanieczyszczeñ powietrza atmosferycznego w gminach
wiejskich

mgr in¿. Marcin Tomasik
dr hab. in¿. Henryk Juszka

Model automatycznego sterowania
procesem filtracji w produkcji opakowañ dla produktów
rolno-spo¿ywczych

mgr in¿. Marek Wróbel
prof. dr hab. in¿. Jaros³aw Fr¹czek

Pomiar liczby punktów styku oraz
pola powierzchni kontaktu miêdzy nasionami

Szczepan Fio³ek dr in¿. Grzegorz
Wcis³o
Praca magisterska:

.

mgr in¿. Piotr Makarski
prof. dr hab. in¿. Marek Kuna Broniowski

Wyznaczanie wilgotnoœci drobnych
obiektów, szczególnie biologicznych przy pomocy
promieniowania mikrofalowego

mgr in¿. Dariusz Plichta
prof. dr hab. in¿. Marek Kuna Broniowski

Analiza dwuwymiarowego rozk³adu
wielkoœci kropli powstaj¹cych w procesie atomizacji cieczy

mgr in¿.Anna Stankiewicz
prof. dr hab. in¿. Krzysztof Go³acki

Identyfikacja spektrum relaksacji
lepkosprê¿ystych materia³ów roœlinnych

mgr in¿. Kazimierz Strza³kowski
prof. dr hab.Andrzej Kusz

System informacyjnego wspomagania
rolniczych procesów produkcyjnych

mgr in¿. Stefan Maurycy Mañkowski
prof. dr hab. in¿. Leszek Mieszkalski

Metoda rozdrabniania nasion ³ubinu i
wydzielania cz¹stek okrywy nasiennej

mgr in¿. Piotr Markowski
prof. dr hab. in¿. Tadeusz Rawa

Analiza równomiernoœci dozowania
nasion ko³eczkowymi zespo³ami wysiewaj¹cymi

III. Akademia Rolnicza w Lublinie Wydzia³ In¿ynierii
Produkcji

IV. Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie Wydzia³
Nauk Technicznych

-

-

3. Autor: ;
Promotor: .
Praca magisterska:

;
4. Autor: ;
Promotor: .
Praca magisterska:

.

1. Autor: ;
Promotor: .
Rozprawa doktorska:

;
2. Autor: ;
Promotor: .
Rozprawa doktorska:

;
3. Autor: ;
Promotor: .
Rozprawa doktorska:

;
4. Autor: ;
Promotor: .
Rozprawa doktorska:

;
5. Autor: ;
Promotor: .
Rozprawa doktorska:

;
6. Autor: ;
Promotor: .
Praca magisterska:

;
7. Autor: ;
Promotor: .
Praca magisterska:

.

1. Autor: ;
Promotor: .
Praca magisterska:

.

1. Autor: ;
Promotor: .
Rozprawa doktorska:

;
2. Autor: ;
Promotor: .
Praca magisterska:

;
3. Autor: ;
Promotor: .
Praca magisterska:

;

mgr in¿. Emil Kruba
dr in¿. Waldemar Dudda

Projekt przystawki do paszowozu
dozuj¹cej s³omê, siano i sianokiszonkê z balotów

mgr in¿.Alicja ¯ejmo
prof. dr hab. in¿. Leszek Mieszkalski

Projekt rêbarki do ga³êzi na cele
energetyczne

mgr in¿.Aleksander Jêdruœ
prof. dr hab. in¿. Marian Lipiñski

Przebieg doju krów z maszynow¹
stymulacj¹ æwiartek wymienia

mgr in¿. Rados³aw Jan Koz³owski
prof. dr hab. in¿. Jerzy Weres

Analiza i komputerowe wspomaganie
doradztwa rolniczego w zakresie ochrony plantacji rzepaku
ozimego

mgr in¿. Krzysztof Nowakowski
prof. dr hab. in¿. Piotr Boniecki

Neuronowa identyfikacja wybranych
mechanicznych uszkodzeñ ziarniaków

mgr in¿.Artur Szafarz
prof. dr hab. in¿. Zbigniew B³aszkiewicz

Model do wyznaczania wybranych
parametrów trakcyjnych kó³ napêdowych na glebie

mgr in¿. Tomasz Wojciechowski
prof. dr hab. in¿. Leszek Piechnik

Ocena metody odbiciowej
dynamicznego pomiaru wilgotnoœci gleby przy ma³ych
prêdkoœciach ruchu czujnika

WojciechAntczak
prof. dr hab. in¿.Adam Krysztofiak

Wp³yw stosowania oleju rzepakowego
jako paliwa na trwa³oœæ aparatury wtryskowej silników z
zap³onem samoczynnym

£ukasz Busse, Pawe³ Twardowski
dr in¿. Miros³aw Czechlowski

Wp³yw stosowania systemu HMS II
wspomagaj¹cego pracê kierowcy ci¹gnika na efektywnoœæ
wybranych zabiegów podstawowej uprawy gleby

Marcin JóŸwiak
dr in¿. Ryszard Batura

Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych - stan aktualny i wymagania

mgr in¿. Janusz Rutkowski
prof. dr hab. in¿. W³odzimierz Kêska

Kszta³towanie cech konstrukcyjnych
wa³ów uprawowych o du¿ych szerokoœciach roboczych

Grzegorz Burzyñski
dr in¿. Jaros³aw Selech

Wp³yw zmiany parametrów gazu i mocy
wi¹zki laserowej na jakoœæ wycinanych elementów
technologi¹ laserow¹

Bart³omiej Jurczak
prof. dr hab. in¿. W³odzimierz Kêska

Badania porównawcze algorytmów
prowadzenia maszyn roboczych w terenie wed³ug GPS

V. Akademia Rolnicza imienia Augusta Cieszkowskiego
w Poznaniu Wydzia³ Rolniczy

VI. Politechnika Poznañska Wydzia³ Elektryczny

VII. Politechnika Poznañska Wydzia³ Maszyn Roboczych
i Transportu

-

-

-
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4. Autor: ;
Promotor: .
Praca magisterska:

;
5. Autor: ;
Promotor: .
Praca magisterska:

;
6. Autor: ;
Promotor: .

Projekt przenoœnika taœmowego
do odpadów komunalnych

1. Autor: ;
Promotor: .
Rozprawa doktorska:

.

1. Autor: ;
Promotor: .
Rozprawa doktorska:

;
2. Autor: ;
Promotor: .
Praca magisterska:

3. Autor: ;
Promotor: .
Praca magisterska:

.

1. Autor: ;
Promotor: .
Rozprawa doktorska:

;
2. Autor: ;
Promotor: .
Rozprawa doktorska:

;

Piotr Soko³owski
dr in¿. Stefan Feder

Analiza systemów sterowania
wydajnoœci¹ pomp osiowo-t³oczkowych o zmiennym
wydatku, na przyk³adzie koparki g¹sienicowej

Dawid Stempniewicz
dr in¿. Stefan Feder

Projekt przenoœnika pneumatycznego
do transportu materia³ów sypkich

Marcin WoŸnicki
dr in¿. Stefan Feder

Praca magisterska:
.

mgr in¿. Krzysztof Tyszczuk
prof. dr hab. in¿. Józef Flizikowski

Badania efektywnoœci rozdrabniania
nasion lnu

mgr in¿. Tomasz Stawicki
prof. dr hab. in¿. Edward Dreszczyk

Wp³yw modyfikacji powierzchni
roboczych na cechy u¿ytkowe ³o¿ysk œlizgowych
wybranych maszyn rolniczych

Jaros³aw Chudyk
prof. dr hab. in¿. Edward Dreszczyk

Ocena wykorzystania olejów smarowych
w warunkach eksploatacji silników;

Magdalena Rutkowska
prof. dr hab. in¿. Edward Dreszczyk

Korekta systemu technicznego do
utrzymania wymaganej jakoœci wody na terenach
wiejskich

mgr in¿. Krzysztof Kostyra
prof. dr hab. in¿. Czes³aw Waszkiewicz

Badania sposobów zbioru zielonki w
formie prasowanych bel cylindrycznych

mgr in¿. PiotrWardecki
prof. dr hab. in¿.Aleksander Lisowski

Wp³yw parametrów technicznych
i eksploatacyjnych na obci¹¿enia energetyczne toporowego
zespo³u rozdrabniaj¹cego

VIII. Politechnika Poznañska Wydzia³ Maszyn Roboczych
i Transportu oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy Wydzia³ Matematyki, Fizyki i Techniki

IX. Akademia Rolnicza w Szczecinie Wydzia³ Kszta³towania
Œrodowiska i Rolnictwa

X. Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydzia³ In¿ynierii Produkcji
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-

-

-
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7. Autor: ;
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Symulacje matematyczne obliczania
procesów spalania biomasy z wykorzystaniem wybranych
programów komputerowych

Wystawione prace skatalogowano z podaniem autora,
promotora, uczelni i wydzia³u, na którym praca by³a
realizowana, tytu³u i krótkiego opisu pracy. Katalogi by³y
udostêpniane zwiedzaj¹cym Wystawê. Wystawa ta wzbudzi³a
du¿e zainteresowanie publicznoœci.

Przemys³aw Jagie³³o
dr hab. in¿. Stanis³aw Gach

Badania zmodernizowanej
przetrz¹saczo-zgrabiarki beznapêdowej

Adam Œwiêtochowski
prof. dr hab. in¿. Czes³aw Waszkiewicz

Badania rozsiewacza nawozów
mineralnych

mgr in¿.Arkadiusz Niemiec
prof. dr hab. Marian Wiercioch

Wybrane aspekty dwuetapowego
rozdrabniania ziarna zbó¿ w rozdrabniaczach walcowych

Piotr Chr¹chol
prof. dr hab. Józef Szlachta

Ocena mo¿liwoœci produkcji biogazu na
bazie odpadów i produktów pochodzenia rolniczego

in¿. S³awomir Cichuta
dr in¿. Krzysztof Lejman

Wp³yw prêdkoœci zagêszczania gleby na
wartoœci nacisków krytycznych

Edyta Dêbska
prof. dr hab. in¿. Jerzy Bieniek

Wyznaczenie progu równowagi
fluidyzacyjnej podczas procesu separacji sitowej

Mariusz Ogrodnik
dr in¿. Zbigniew Zdrojewski

Modelowanie matematyczne wybranych
procesów suszarniczych przy u¿yciu ró¿nych programów
obliczeniowych

Tomasz Stachów
prof. dr hab. in¿. Jerzy Bieniek

Wyznaczenie parametrów strugi
powietrza w zespole czyszcz¹cym

Grzegorz Trawiñski
dr in¿. Zbigniew Zdrojewski

Praca magisterska:

.

XI. Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu Wydzia³
Rolniczy

-

EVENTS ATTENDING THE INTERNATIONAL TRADE FAIR OF AGRICULTURAL
MECHANIZATION „POLAGRA PREMIERY” 2008-

Summary

The International Trade Fair of Agricultural Mechanization POLAGRA-PREMIERY 2008 attended many events. Between them
there were the first time organized conference „Problems of developing technical facilities for agricultural production” and
„Exhibition of Diploma Works and Ph.D. Dissertations” from faculties of agricultural engineering of Polish universities. On
exhibition sent on 53 works, in them 25 Ph.D. dissertations and 28 diploma works.
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