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Streszczenie

Podstaw¹ nowej technologii jest umiejscowienie maszyny do renowacji rowów i kana³ów melioracyjnych wewn¹trz przestrzeni
cieku wodnego. Tak postawione zagadnienie poci¹gnê³o za sob¹ kilka innowacyjnych rozwi¹zañ zarówno z punktu widzenia
technologii, jak i samego urz¹dzenia wielozadaniowego. Rozwi¹zania te zosta³y zg³oszone do ochrony patentowej. W artykule
przedstawiono wybrane rozwi¹zania innowacyjne, zwi¹zane z tymi zg³oszeniami.

: technologia melioracji, maszyny w melioracjiS³owa kluczowe
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Wstêp

Jednym z podstawowych problemów podczas wyko-
nywania konserwacji lub renowacji otwartych cieków
wodnych jest czêsty brak swobodnego dostêpu do przestrzeni
wewnêtrznej rowu. Problem ten jest szczególnie uci¹¿liwy
w przypadku rowów melioracji szczegó³owej, gdzie poziom
wody i gabaryty rowu uniemo¿liwiaj¹ pracê ³ódek z narzê-
dziami kosz¹cymi. Maszyny robocze budowlane (np. spy-
charko-³adowarki) lub rolnicze (np. ci¹gnik z kosiark¹),
stosowane dotychczas, poruszaj¹ siê wzd³u¿ rowu na jego
nabrze¿u. Maj¹ wtedy miejsce kolizje z uprawami rolnymi,
drzewami na skarpach i innymi przeszkodami. Najwygodniej
by³oby zatem, aby maszyna porusza³a siê wewn¹trz przestrzeni
rowu. Takie rozwi¹zanie nie wymaga³oby ci¹g³ego dostêpu do
pasa strefy przybrze¿nej, problematycznego w przypadku
gêstego porostu drzew, braku zgody w³aœciciela gruntu lub
okresu uprawnego na polach.

Na rynku, zw³aszcza polskim, brakuje skutecznych roz-
wi¹zañ mechanizacyjnych, umo¿liwiaj¹cych pracê w prze-
strzeni wewnêtrznej rowu. W zwi¹zku z tym zosta³a
zaproponowana koncepcja urz¹dzenia, które bêdzie mog³o siê
poruszaæ wewn¹trz przestrzeni rowów melioracyjnych, jad¹c
po dnie i opieraj¹c siê na skarpach. Wykonywanie prac melio-
racyjnych nowym urz¹dzeniem znacznie u³atwiaj¹ zasto-
sowane innowacyjne rozwi¹zania, takie jak boczne podpory
czy uk³ad zawieszenia narzêdzi roboczych, zg³oszone do
ochrony patentowej. Koncepcja urz¹dzenia zosta³a opraco-
wana w Przemys³owym Instytucie Maszyn Rolniczych,
w ramach projektu badawczo-rozwojowego nr WND-
POIG.01-03.01-00-165/09 pt.: „Technologia i nowej generacji
urz¹dzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kszta³towania
otwartych cieków wodnych”. Projekt jest realizowany w ra-
mach Dzia³ania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka.
Okreœlono pewne nadrzêdne za³o¿enia konstrukcyjne dla
projektowanego urz¹dzenia wielozadaniowego. Urz¹dzenie
wielozadaniowe powinno [1]:

byæ maszyn¹ wielozadaniow¹ i samobie¿n¹,n

n

n

n

jechaæ i pracowaæ wewn¹trz przestrzeni rowu meliora-
cyjnego, do którego ma siê samodzielnie dostaæ i z niego
wydostaæ,
w ka¿dych warunkach wydostaæ siê z rowu samodzielnie,
bez pomocy maszyn z zewn¹trz,
nie ingerowaæ w œrodowisko poza zakresem prac reno-
wacyjnych, ani ingerowaæ w pas przybrze¿ny rowu,

n

n

móc poruszaæ siê zarówno po drodze publicznej, jak i w ro-
wie melioracyjnym,
byæ samowystarczalne technologicznie (tzn. dany zakres
operacji technologicznych, np. odmulanie, musi wykonaæ
kompleksowo i samodzielnie).
W odniesieniu do wszystkich operacji technologicznych

wystêpuj¹cych przy konserwacji i renowacji otwartych cieków
wodnych maszyna powinna obs³ugiwaæ kilkanaœcie rodzajów
narzêdzi technologicznych, ulokowanych z przodu i z ty³u ma-
szyny oraz na wysiêgnikach (manipulatorach hydraulicznych),
w tym przyk³adowo: kosiarki listwowe, palcowe i bijakowe,
zgrabiarki, frezarki do karczowania krzewów i drzew oraz ko-
rzeni dennych, odmularki rotacyjne i œlimakowe, chwytaki,
hakownice, ³y¿ki do kopania i wiele innych.

W ramach projektu zosta³ zbudowany i przebadany model
doœwiadczalny do badania uk³adu jezdnego (rys. 1) oraz pro-
totyp nowego urz¹dzenia wielozadaniowego (rys. 2). Trwaj¹
obecnie prace przygotowawcze do badania prototypu w warun-
kach terenowych.

Efektem prac projektowych by³y opracowania innowacyjne
w zakresie rozwi¹zañ technologii renowacji cieków wodnych
oraz rozwi¹zañ konstrukcyjnych dla projektowanych nowych
maszyn. Powsta³y wynalazki, które zosta³y zg³oszone do
ochrony patentowej w Urzêdzie Patentowym Rzeczypospolitej
Polskiej i Europejskim Urzêdzie Patentowym, wg procedury
PCT. Polskie zg³oszenia zosta³y sfinansowane z projektu bada-

Rys. 1. Model doœwiadczalny podczas badañ terenowych
Fig. 1. Testing model during terrain research



wczo rozwojowego, natomiast zg³oszenia europejskie s¹
finansowane w ramach projektu „Ochrona w³asnoœci
przemys³owej technologii i konstrukcji urz¹dzenia wielo-
zadaniowego do regeneracyjnego kszta³towania otwartych
cieków wodnych” (nr projektu WND-POIG.01.03.02-00-
033/10) oraz projektu „Ochrona patentowa systemu
mocowania narzêdzi roboczych w urz¹dzeniu wielo-
zadaniowym do renowacji cieków wodnych" (nr projektu
WND-POIG.01.03.02-00-042/10). Oba projekty realizowane
s¹ w ramach Dzia³ania 1.3.2 Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka. Wszystkie trzy projekty, tj. badawczo-
rozwojowy i projekty wsparcia ochrony patentowej
dofinansowane s¹ ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do ochrony patentowej zg³oszone zosta³y zarówno sposób
wykonywania prac melioracyjnych, podpora boczna maszyny
jak i uk³ad zawieszenia narzêdzi roboczych przednich.
Wynalazki zosta³y zg³oszone w ramach nastêpuj¹cych
zg³oszeñ patentowych:

„Sposób wykonywania prac renowacyjnych w rowach
melioracyjnych za pomoc¹ urz¹dzenia wielozadaniowego”
zg³oszony do Urzêdu Patentowego Rzeczypospolitej
Polskiej pod nr P.398303, w ramach projektu Nr WND-
POIG.01.03.01-00-165/09,
„Podpora boczna maszyny do wykonywania prac
renowacyjnych w rowach melioracyjnych” zg³oszony do
Urzêdu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod nr
P.401660, w ramach projektu Nr WND-POIG.01.03.01-00-
165/09,
„Uk³ad zawieszenia narzêdzi roboczych przednich w urz¹-
dzeniu melioracyjnym” zg³oszony do Urzêdu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej pod nr P.396142, w ramach
projektu Nr WND-POIG.01.03.02-00-042/10
„Suspension system for front working tools in a melioration
machine”, zg³oszony do Europejskiego Urzêdu Patento-
wego w procedurze PCT pod nr PCT/PL2011/ 000102,
w ramach projektu Nr WND-POIG.01.03.02-00-042/10,
„A metod of carrying out renovation works in melioration

Rys. 2. Prototyp urz¹dzenia wielozadaniowego
Fig. 2. Prototype of the new multi-task machine
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ditches and a multifunction device implementation of the
method”, zg³oszony do Europejskiego Urzêdu Patentowe-
go w procedurze PCT pod nr PCT/PL2012/ 000020 w EUP,
w ramach projektu Nr WND-POIG. 01.03.02-00-033/10.

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywania prac
renowacyjnych w rowach melioracyjnych oraz urz¹dzenie
wielozadaniowe do realizacji tego sposobu. Sposób i urz¹-
dzenie przeznaczony jest do wykonywania robót zwi¹zanych
z pielêgnacj¹ i utrzymaniem w stanie sprawnoœci technicznej
rowów i kana³ów melioracyjnych. Urz¹dzenie wielozadaniowe

Charakterystyka wynalazku „Sposób wykonywania prac
renowacyjnych w rowach melioracyjnych za pomoc¹
urz¹dzenia wielozadaniowego”

mo¿e poruszaæ siê wewn¹trz przestrzeni rowu i omijaæ
znajduj¹ce siê w tej przestrzeni przeszkody terenowe, w tym
przede wszystkim drzewa i krzewy rosn¹ce na skarpie rowu,
nabrze¿u rowu lub na dnie rowu.

W przyk³adzie realizacji sposobu wed³ug wynalazku
(rys. 3), urz¹dzenie wielozadaniowe 1 prowadzi siê w rowie
w ten sposób, ¿e podwozie jezdne 2 oparte jest na dnie rowu 3
i wszystkie ko³a podporowe opieraj¹ siê na obu skarpach rowu.
Ko³a w tym momencie s¹ prostopad³e do powierzchni gruntu
i to nie zale¿nie od tego, jak strome s¹ skarpy. K¹t nachylenia
skarpy mo¿e nawet przekroczyæ 75°. Ponadto narzêdzia robo-
cze 7 na przednim uk³adzie zawieszenia narzêdzi 10 opieraj¹
siê na obu skarpach rowu lub na dnie, przez co mo¿na prowa-
dziæ podczas jazdy urz¹dzeniem operacje renowacji rowu
w sposób nieprzerwany.

W drugim przyk³adzie realizacji sposobu wykonywania
prac renowacyjnych wed³ug wynalazku (rys. 4) urz¹dzenie
wielozadaniowe 1 porusza siê po dnie rowu w taki sposób, ¿e
podwozie jezdne 2 opiera siê na dnie rowu, a ko³a podporowe 4
bocznej podpory 5 z jednej strony urz¹dzenia wielozada-
niowego opieraj¹ siê na skarpie rowu 6, prostopadle do jej
powierzchni. Jednoczeœnie przynajmniej jedno narzêdzie
robocze 7 opiera siê na tej samej skarpie rowu, co umo¿liwia
w sposób nieprzerwany prowadzenie zabiegów renowacyjnych
nawet wtedy, gdy na przeciwleg³ej skarpie rowu znajduje siê
przeszkoda terenowa 8 (np. drzewo). Ten przyk³ad najlepiej
obrazuje zalety nowej technologii [2, 5].

K

Rys. 3. Typowy sposób wykonywania prac renowacyjnych przez
urz¹dzenie wielozadaniowe (oznaczenia w tekœcie) [2, 5]
Fig. 3. Typical method of conducting renovation works by the
multi-task machine (numbers described in the text) [2, 5]

Rys. 4. Sposób omijania przeszkody terenowej przez urz¹dzenie
wielozadaniowe (oznaczenia w tekœcie) [2, 5]
Fig. 4. The method of avoiding obstacles by the multi-task
machine (numbers described in the text) [2, 5]
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Rys. 5. Sposób omijania przeszkody terenowej przez urz¹dzenie
wielozadaniowe w efekcie autonomicznego wystawiania siê
z rowu (oznaczenia w tekœcie) [2, 5]
Fig. 5. The method of avoiding obstacles by the multi-task
machine as the effect of autonomic getting out from the ditch
(numbers described in the text) [2, 5]

Rozwi¹zania zastosowane w urz¹dzeniu wielozadaniowym
pozwalaj¹ tak¿e na inne sposoby omijania przeszkód tere-
nowych., np. poprzez autonomiczne wystawianie urz¹dzenia
z rowu w momencie napotkania przeszkody. Operacja ta
rozpoczyna siê od jednoczesnego oparcia podporami bocznymi
na dnie rowu i nabrze¿u rowu, co pozwala na podniesienie
centralnego podwozia jezdnego do góry i przemieszczenie
w poprzek rowu miêdzy jego dnem a nabrze¿em. W skrajnych
pozycjach przemieszczania podwozie jezdne opiera siê na dnie
rowu lub na nabrze¿u. Co wa¿ne, g³êbokoœæ rowu mo¿e
wynosiæ w tym momencie nawet ponad 2 m. Podpory boczne
z ko³ami podporowymi znajduj¹ siê w okolicy œrodka ciê¿koœci
urz¹dzenia wielozadaniowego, co pozwala dŸwigaæ na nich
ciê¿ar ca³ej maszyny, przy wstawianiu jej do rowu.

U¿ytkowanie narzêdzi roboczych z przodu urz¹dzenia
wielozadaniowego przed podwoziem jezdnym z ko³ami -
powoduje, ¿e podwozie jezdne nie ugniata trawy i trzciny przed
jej skoszeniem, a w przypadku odmulania i pog³êbiania rowu
nierównoœci terenowe i namu³ jest usuwany przed ko³ami
jezdnymi. Kabina operatora jest umieszczona przed podporami
bocznymi, co zapewnia bardzo dobr¹ widocznoœæ dla opera-
tora, a silnikowy agregat zasilaj¹cy, umieszczony z ty³u, prze-
suwa œrodek ciê¿koœci ca³ego urz¹dzenia do ty³u, równowa¿¹c
manipulator hydrauliczny. Przedni zespó³ zawieszenia narzê-
dzi znajduje siê pod ram¹, na stosunkowo krótkich ramionach,
blisko dna rowu, dziêki czemu narzêdzia robocze prowadzone
s¹ sztywno i nie s¹ podatne na szarpania spowodowane
nierównoœci¹ obci¹¿eñ roboczych. S¹ to dodatkowe zalety
budowy urz¹dzenia wielozadaniowego wed³ug wynalazku.

Umieszczony z przodu manipulator hydrauliczny zapewnia
dobr¹ ergonomiê pracy, a przede wszystkim mo¿na na nim
umieszczaæ narzêdzia robocze do karczowania ga³êzi i krze-
wów, przez co oczyszcza siê przestrzeñ rowu do przejazdu
urz¹dzeniem wielozadaniowym. Narzêdzia robocze, takie jak
kosiarki i odmularki mog¹ byæ zamontowane z przodu urz¹-
dzenia wielozadaniowego na g³ównym uk³adzie zawieszenia,
co zapewnia dobr¹ ich widocznoœæ z kabiny operatora. Z kolei z
ty³u urz¹dzenia wielozadaniowego znajduje siê tylny zespó³
zawieszenia narzêdzi, na którym mo¿na zainstalowaæ
narzêdzia wykañczaj¹ce, takie jak na przyk³ad zgrabiarki lub
rêbarka do ga³êzi.

Przedmiotem wynalazku jest uproszczona (ekonomiczna)
wersja podpory bocznej maszyny do wykonywania robót
zwi¹zanych z pielêgnacj¹ i utrzymaniem w stanie sprawnoœci
technicznej rowów i kana³ów melioracyjnych.

Charakterystyka wynalazku „Podpora boczna maszyny do
wykonywania prac renowacyjnych w rowach meliora-
cyjnych”

Rys. 6. Rysunki uwidaczniaj¹ce uproszczon¹ podporê boczn¹
urz¹dzenia wielozadaniowego (oznaczenia w tekœcie): a) widok
ogólny, b) mocowanie do ramy, c) ko³a podporowe [3]
Fig. 6. Drawings that show more simple version of the side
support of the multi-task device (markers described in the text):
a) general view, b) fixing to the frame, c) supporting wheels [3]

W przyk³adzie wynalazku (rys. 6) podpora boczna wypo-
sa¿ona jest w ko³a podporowe 15 mocowane do ramy g³ównej 4
za pomoc¹ wysiêgnika z si³ownikiem 1 zmiany k¹ta wychyle-
nia wysiêgnika i si³ownikiem 6 zmiany d³ugoœci wysiêgnika
oraz wahaczy 12, pó³osi i piast. Wysiêgnik posiada korpus 8
w postaci prostok¹tnego kszta³townika, w którym dolna czêœæ
korpusu 8 po³¹czona jest za pomoc¹ sworznia z ram¹ g³ówn¹
pojazdu. Górna czêœæ korpusu 8 po³¹czona jest z si³ownikiem
zmiany k¹ta wychylenia. Jednoczeœnie w korpusie 8 osadzony
jest przesuwnie cz³on wysuwny 9. Korpus 8 i cz³on wysuwny 9
po³¹czone s¹ za poœrednictwem si³ownika 1 zmiany d³ugoœci
wysiêgnika. Wahacz 12 zamocowany jest do cz³onu wysuw-
nego przez czop 11. Oba wahacze po³¹czone s¹ ze sob¹ ³¹czni-
kiem œrubowym 22, na którym jest sprê¿yna. Ka¿dy z wahaczy
12 na koñcu ramienia 13 posiada pó³oœ z piast¹ do zaczepienia
ko³a podporowego 15 [3].

a)

b)

c)
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Rys. 7. Rysunki uwidaczniaj¹ce uk³ad zawieszenia narzêdzi
roboczych w urz¹dzeniu wielozadaniowym (oznaczenia w tek-
œcie): a) widok ogólny, b) widok od przodu podczas obróbki
w¹skiego rowu [4, 6]
Fig. 7. Drawings that show the linkage system for working tools in
the multi-task machine (markers described in the text): a) general
view, b) front view during situation in tight ditch [4, 6]

Maszyna melioracyjna posiadaj¹ca podpory boczne wed³ug
wynalazku wykazuje statecznoœæ pracy na dnie rowu. Ponadto
pozwala na samodzielne wprowadzanie i wyprowadzanie maszy-
ny z rowu. W tym celu trzeba wykonaæ w skarpie rowu zjazdy za
pomoc¹ koparki. Urz¹dzenie wielozadaniowe wje¿d¿a do rowu po
tych zjazdach. Dziêki wynalazkowi konstrukcja podpory bocznej
jest dostatecznie funkcjonalna, aby umo¿liwiæ stabilne podparcie
urz¹dzenia wielozadaniowego i jednoczeœnie dostatecznie prosta,
aby jej wytworzenie by³o ekonomiczne.

Rozwi¹zanie wed³ug wynalazku jest kompatybilne z wczeœ-
niej zaprezentowanym rozwi¹zaniem w zakresie, w jakim umo-
¿liwia podparcie urz¹dzenia wielozadaniowego w rowie i omijanie
przeszkód. Co za tym idzie, jest kompatybilne z prezentowanym
nowym sposobem renowacji cieków wodnych.

Przedmiotem wynalazku jest uk³ad zawieszenia narzêdzi robo-
czych przednich w urz¹dzeniu wielozadaniowym, przeznaczone

Charakterystyka wynalazku „Uk³ad zawieszenia narzêdzi
roboczych przednich w urz¹dzeniu melioracyjnym”

b)

a)
do wykonywania prac renowacyjnych cieków wodnych.

W przyk³adzie rozwi¹zania uk³adu zawieszenia narzêdzi
roboczych urz¹dzenia wielozadaniowego (rys. 7) wystêpuje pro-
wadnica 4 po³¹czona z korpusem 5, zamontowanym na sworzniu
g³ównym 2 ramy urz¹dzenia wielozadaniowego. Do pierwszej
czêœci korpusu 5 zamocowana jest druga czêœæ korpusu 6. Ruch
obrotowy prowadnicy 4 z korpusem 5 i 6 jest realizowany przez
si³ownik hydrauliczny pochy³u belki 9. Ruch si³ownika 9 pozwala
na przemieszczanie narzêdzia roboczego góra-dó³. W prowadnicy
4 umieszczona jest belka wysuwna 11, której ruch posuwisto-
zwrotny jest realizowany przy wykorzystaniu si³ownika
hydraulicznego wysuwu belki wysuwnej 12.

Do dolnego koñca belki wysuwnej 11 zamocowana jest
dŸwignia 13 pochy³u narzêdzia roboczego 10, na której to
narzêdzie wisi. Zmiana po³o¿enia k¹towego dŸwigni 13 pochy³u
narzêdzia 10 jest realizowana przy wykorzystaniu si³ownika
hydraulicznego 14. Ruch si³ownika 14 powoduje pochylanie
narzêdzia roboczego zgodnie z pochyleniem skarpy rowu.
DŸwignia 13 mo¿e te¿ poruszaæ siê swobodnie, gdy si³ownik 14
jest ustawiony p³ywaj¹co. Daje to efekt kopiowania pod³o¿a przez
narzêdzie robocze. [4, 6].

Przedstawione zosta³y trzy innowacyjne rozwi¹zania
techniczne, dotycz¹ce urz¹dzenia wielozadaniowego do renowacji
rowów i kana³ów melioracyjnych. Te rozwi¹zania da³y podwaliny
dla nowej technologii (sposobu) renowacji otwartych cieków
wodnych. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e przedstawione wynalazki s¹
innowacyjne w skali œwiatowej. Dotychczas nie napotkano na tak¹
konstrukcjê urz¹dzenia wielozadaniowego.

Wynalazki s¹ w trakcie oczekiwania na decyzje urzêdów
patentowych. Przedstawiony na zdjêciu prototyp bêdzie wkrótce
badany w warunkach terenowych, co pozwoli zweryfikowaæ
za³o¿enia, tak¿e te, które by³y podstaw¹ zg³oszeñ patentowych.

Podsumowanie
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TECHNOLOGY AND NEW GENERATION MULTI-TASK MACHINE
FOR RENOVATION OF MELIORATION DITCHES AND CANALS

IN THE LIGHT OF APPLIED PATENTS

Summary

The basis of the new technology is to place the machine for renovation of melioration ditches and canals within the space of a watercourse.
So put the issue led to a number of innovative solutions - both in terms of technology and the multi-task device. These solutions have been
filed for patent protection. This paper presents some innovative solutions related to these patent applications.
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