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Streszczenie

Przedstawiono sukcesy rozwi¹zañ innowacyjnych w konstrukcjach zaprojektowanych przez Przemys³owy Instytut Maszyn
Rolniczych i partnerów na miêdzynarodowych targach i wystawach innowacji w 2012 r. (IWIS - Warszawa, Brussel Innova -
Bruksela, SII - Genewa, Concours Lepine - Pary¿, Archimedes - Moskwa, iENA - Norymberga, SIIF - Seul, INST - Taipei, Agro
Arca - Slatina, MTP ITM, MTP Polagra Premiery, MTP Greenpower - Poznañ, XIX Gie³da Wynalazków w Warszawie oraz
w konkurs PARP na Polski Produkt Przysz³oœci 2012 w Warszawie).

: innowacje; konkursy; maszyny do zbioru; wierzba krzewiasta; brykieciarki; brykiety; kombajny do zbioru;
warzywa; systemy transportowe; oleje roœlinne; t³oczenie; urz¹dzenia mobilne; biopaliwa; opryskiwanie; monitorowanie
S³owa kluczowe

SUKCESY ROZWI¥ZAÑ INNOWACYJNYCH PIMR
I PARTNERÓW NA TARGACH I WYSTAWACH

INNOWACJI W 2012 ROKU

Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2012 Przemy-
s³owy Instytut Maszyn Rolniczych zg³osi³ swoje wynalazki,
dokonane samodzielnie lub we wspó³pracy z innymi jedno-
stkami naukowo-badawczymi i przemys³owymi, na nastêpu-
j¹ce konkursy organizowane podczas miêdzynarodowych
targów i wystaw innowacji: IWIS - Warszawa, Brussel Innova -
Bruksela, SII - Genewa, Concours Lepine - Pary¿, Archimedes
- Moskwa, iENA - Norymberga, SIIF - Seul, INST - Taipei,
AgroArca - Slatina, jak równie¿ na konkursy krajowe, w tym na
XIX Gie³dê Wynalazków w Warszawie, konkurs PARP na
Polski Produkt Przysz³oœci 2012 w Warszawie, MTP ITM,
MTPPolagra Premiery, MTPGreenpower Poznañ.

Szereg ni¿ej opisanych wynalazków uzyska³o cenne
medale, nagrody specjalne i wyró¿nienia.

Rozwi¹zania pn. „Maszyny nowej generacji do pozyskiwa-
nia biomasy z wierzby krzewiastej” wed³ug dwóch wynalaz-
ków PIMR chronionych w UP RP pod nr 213711 i 213712,
dokonanych przez: dr. in¿. Floriana Adamczyka, mgr. in¿.
Paw³a Fr¹ckowiaka, mgr. in¿. Stanis³awa Jankowiaka, mgr. in¿.
Wojciecha Spycha³ê, mgr. in¿. Grzegorza W¹chalskiego,
dr. hab. in¿. Zbyszka Zbytka, prof. nadzw. zosta³y nagrodzone
czterokrotnie:

na
która

odby³a siê w dniach od 16 do19 paŸdziernika 2012 r.
w Warszawie,

na

, które
odby³y siê w dniach od 15 do 17 listopada 2012 r. w Brukseli,

na
, która odbywa³a

siê w dniach od 1 do 4 listopada 2012 r. w Norymberdze
(Niemcy),

na
, które odbywa³y siê w dniach od 29

listopada do 2 grudnia 2012 r. w Seulu (Korea P³d.).
Nagrodzone rozwi¹zania powsta³y podczas realizacji

projektu rozwojowego NR12-0032-04/2008 wy³onionego
w konkursie ogólnopolskim og³oszonym przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, a nadzorowanego przez
Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju.

-

-

Z³otym Medalem z Wyró¿nieniem
,

Z³otym Medalem z Wyró¿nieniem

Br¹zowym medalem

Br¹zowym Medalem

�

�

�

�

VI Miêdzy-
narodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2012

61. Miêdzy-
narodowych Targach Wynalazczoœci, Badañ Naukowych i No-
wych Technik Brussels Innova (Brussels Eureka) 2012

64. Miêdzynarodowej Wystawie
„Pomys³y Wynalazki - Nowe Produkty - iENA”

Miêdzynarodowych Targach
Wynalazków SIIF 2012

Rys. 1. Maszyny do zbioru dwufazowego (a) oraz jednofa-
zowego (b) wierzby krzewiastej wed³ug wynalazku PIMR
Fig. 1. Machines for the two-phase harvest (a) and one-phase
harvest (b) of basket willow according to the invention of PIMR

Wynalazek pt. „Urz¹dzenie do wytwarzania wysoko
zagêszczonych brykietów z roœlin ŸdŸb³owych i/lub
³odygowych, zw³aszcza zaczepiane do ci¹gnika” - dokonany
przez: mgr. in¿. Paw³a Fr¹ckowiaka, dr. in¿. Floriana
Adamczyka, mgr. in¿. Stanis³awa Jankowiaka, dr. in¿.
Tadeusza Paw³owskiego, prof. nadzw., dr. hab. in¿. Jana
Szczepaniaka, prof. nadzw. i in¿. Jana Krupnika, zg³oszony do
ochrony patentowej w Urzêdzie Patentowym RP pod nr
P. 398864 oraz w Europejskim Urzêdzie Patentowym (EPO)
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pod nr PCT/PL2012/000070 przez PIMR, Poznañ i firmê
Protech Sp. z o.o., Giera³towice, zosta³ wyró¿niony
piêciokrotnie:

na
która odby³a siê w dniach od 16

do 19 paŸdziernika 2012 r. w Warszawie,
na

, które odby³y siê w dniach od 15
do 17 listopada 2012 r. w Brukseli,

Ministry of
Education, Research, YouthAnd Sport - NationalAuthority For
Scientific Research Romania podczas

w Brukseli,
na

, która odby³a
siê w dniach od 1 do 4 listopada 2012 r. w Norymberdze
(Niemcy),

na
, które odby³y siê w dniach od 29

listopada do 2 grudnia 2012 r. w Seulu (Korea P³d).

Rozwi¹zanie pn. „Technologia wytwarzania typoszeregu
zêbów kultywatora do nowej generacji agregatów uprawo-
wych, pracuj¹cych ze zwiêkszonymi prêdkoœciami robo-
czymi” wed³ug trzech wynalazków zg³oszonych do ochrony
w Urzêdzie Patentowym RP pod nr: P. 398041, P. 398093,
P. 398094 przez PIMR, Poznañ i Instytut Odlewnictwa,
Kraków - dokonanych przez: dr. in¿. Marka Goœciañskiego,
dr. in¿. Bart³omieja Dudziaka, mgr. in¿. Rados³awa
Ciechackiego, mgr. in¿. Kamila ¯urowskiego, mgr. in¿. Marka
£abêckiego (PIMR, Poznañ) oraz dr. in¿. Zenona Pirowskiego
i mgr. in¿. Jerzego Olszynskiego (IO, Kraków), zosta³o nagro-
dzone:

na
która odby³a siê

w dniach od 16 do 19 paŸdziernika 2012 r. w Warszawie,

�

�

�

�

�

�

Z³otym Medalem
,

rebrnym Medalem

Nagrod¹ Specjaln¹ - dyplomem i medalem

Br¹zowym medalem

Br¹zowym Medalem

Srebrnym Medalem
,

VI Miêdzynarodowej Warszawskiej
Wystawie Innowacji IWIS 2012

61. Miêdzynarodowych Targach
Wynalazczoœci, Badañ Naukowych i Nowych Technik Brussels
Innova (Brussels Eureka) 2012

Brussels Innova
(Brussels Eureka) 2012

64. Miêdzynarodowej Wystawie
„Pomys³y Wynalazki - Nowe Produkty - iENA”

Miêdzynarodowych Targach
Wynalazków SIIF 2012

Rys. 2. Urz¹dzenie do wytwarzania wysoko zagêszczonych
brykietów metod¹ zwijania wed³ug wynalazku PIMR i Protech
(zg³oszenie patentowe polskie nr P. 398864 oraz europejskie
nr PCT/PL2012/000070)
Fig. 2. Device for producing high thickened briquettes with
method of rolling up according to the invention of PIMR and
Protech

VI Miêdzynarodowej
Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2012

S

�

�

Br¹zowym Medalem

Nagrod¹ Specjaln¹

na
, która odby³a siê

w dniach od 1 do 4 listopada 2012 r. w Norymberdze (Niemcy),

.
Nagrodzone rozwi¹zanie powsta³o podczas realizacji

projektu rozwojowego NR03 0009 06 wy³onionego w konkur-
sie ogólnopolskim og³oszonym przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego, a nadzorowanego przez Narodowe
Centrum Badañ i Rozwoju.

Rozwi¹zanie pt. „Kombajn do zbioru i czyszczenia warzyw
z wymiennymi adapterami roboczymi” - zrealizowane przez
PIMR, Poznañ oraz AKPIL, Pilzno w ramach projektu
celowego NOT nr ROW-II-309/2008, przez wspó³twórców
projektu celowego: Kazimierza Anio³a, mgr. in¿. Marka
Cebulê, mgr. in¿. Roberta Lecha z AKPIL, Pilzno; dr. in¿.
Tadeusza Paw³owskiego, prof. nadzw., dr. hab. in¿. Jana
Szczepaniaka, mgr. in¿. Romana Rogackiego, dr. Ryszarda
Grzechowiaka, mgr. in¿. Jaros³awa Maca z PIMR Poznañ oraz
mgr. in¿. Marka Synowieckiego z AKPIL, Pilzno - twórcê wy-

64. Miêdzynarodowej Wystawie
„Pomys³y Wynalazki - Nowe Produkty - iENA”

„President of the First Institute
Inventors and Researchers in I. R. Iran”

Rys. 3. Rozwi¹zanie innowacyjne „Technologia wytwarzania
typoszeregu zêbów kultywatora do nowej generacji agregatów
uprawowych, pracuj¹cych ze zwiêkszonymi prêdkoœciami
roboczymi” wed³ug wynalazków PIMR, Poznañ i IO, Kraków
Fig. 3. Innovative solution "Production engineering of teeth of
the cultivator to a new generation of tillage units, working at
increased operating speeds" according to inventions of PIMR,
Poznañ and IO, Kraków

Rys. 4. Kombajn do zbioru i czyszczenia warzyw z wymiennymi
adapterami
Fig. 4. Combine harvester to set and clean vegetables with
exchangeable adapters
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nalazku - patentu PL nr 208559 i wzoru u¿ytkowego - prawa
ochronnego PL nr 64484 udzielonych przez UP RP na rzecz
AKPIL, Pilzno w 2012 r., zosta³o wyró¿nione trzykrotnie:

na
, które odby³y

siê w dniach od 16 do 19 lutego 2012 r. w Poznaniu,
na

,
który odby³ siê w dniach od 20 do 23 marca 2012 r.
w Moskwie,

w ka-
tegorii na

organizowanego przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci.

Rozwi¹zanie pt. „System transportowy oparty na zasto-
sowaniu nowych sposobów sprzêgania zestawów drogowych
oraz nowej generacji uk³adu sterowania hydraulicznych
hamulców w holowanych pojazdach”, opracowane przez:
dr. in¿. Adama Dubowskiego, dr. in¿. Tadeusza Paw³owskiego,
prof. nadzw., mgr. in¿. Janusza Grzelaka, mgr. in¿. Aleksandra
Rakowicza, mgr. in¿. Karola Winiarskiego, Romana Kêdziorê
i Tadeusza Nogajewskiego, w którym zastosowano piêæ
wynalazków PIMR (na 4 wynalazki uzyskano ju¿ patenty PL
nr: 189623, 191184, 195519, 198109, natomiast pi¹ty wynala-
zek zg³oszono do ochrony patentowej w UP RP pod
nr P.390980 i do Europejskiego Urzêdu Patentowego EPO pod
nr PCT/PL2011/000036 w ramach œrodków pozyskanych
z Funduszy Strukturalnych z poddzia³ania 1.3.2 POIG na
projekt nr WND-POIG 01.03.02-00-040/10 (z Oœrodka Prze-
twarzania Informacji, Warszawa), zosta³o w 2012 r. nagro-
dzone dwukrotnie:

na
, które

odbywa³y siê w dniach od 29 maja do 1 czerwca 2012 r.
w Poznaniu,

�

�

�

Z³otym Medalem

Z³otym Medalem

Nagrod¹ G³ówn¹ Polski Produkt Przysz³oœci 2012
Wyrób Przysz³oœci w Fazie Wdro¿eniowej

Z³otym Medalem

Miêdzynarodowych Targach
Mechanizacji Rolnictwa Polagra Premiery 2012

XV Miêdzynarodowym Salonie
Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2012”

XV
Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Polski Produkt Przysz³oœci
2012

Miêdzynarodowych Targach
Poznañskich Innowacje - Technologie - Maszyny 2012
�

� Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego

uzyskane przez to rozwi¹zanie,
a zw³aszcza za uzyskany na V
Miêdzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS
2011) podczas XIX Gie³dy Wynalazków, która odbywa³a siê
w dniach od 5 do 11 marca 2012 r. w Muzeum Techniki NOT
w Warszawie.

Nagrodzony System transportowy wg wynalazków PIMR
powsta³ w trakcie realizacji projektu rozwojowego nr
10 006 04/2008 wy³onionego w konkursie ogólnopolskim
og³oszonym przez MNiSW, a nadzorowanego przez NCBiR.

Rozwi¹zanie pt.
, w którym

wdro¿ono wynalazek - patent nr 209156 (PIMR i Politechniki
Poznañskiej), zosta³o nagrodzone na
Miêdzynarodowych Targach Energii Odnawialnej Greenpower

Nagrod¹ specjaln¹ (dyplomem i statuetk¹)
Za Miêdzynarodowe

Osi¹gniêcia Wynalazcze,
Z³oty Medal z Wyró¿nieniem

„Mobilny zak³ad t³oczenia oleju
roœlinnego i jego przeróbki na biopaliwo”

Z³otym Medalem

Rys. 5. System transportowy wed³ug wynalazków PIMR
Fig. 5. Transport system according to inventions of PIMR

2012 Poznaniu, które odbywa³y siê w dniach od 8 do 10 maja
2012 r., (jedynym z³otym medalem przyznanym podczas MTP
Greenpower 2012). Mobilny zak³ad powsta³ z inicjatywy
Dyrektora PIMR dr. in¿. Tadeusza Paw³owskiego, prof. nadzw.
i zosta³ opracowany w PIMR w Zespole Badañ i Rozwoju
Urz¹dzeñ do Pozyskiwania Energii Odnawialnej Prac
Gospodarskich i Magazynowych przez: mgr. in¿. Paw³a
Fr¹ckowiaka, mgr. in¿. Stanis³awa Jankowiaka, dr. in¿. Flo-
rianaAdamczyka, mgr. in¿. Grzegorza W¹chalskiego, mgr. in¿.
Wojciecha Spycha³ê.

Wynalazek pt. „

zg³oszony
przez PIMR do ochrony patentowej w UP RP pod nr P.393498
i w EPO pod nr PCT/PL2011/000074 w ramach œrodków
bud¿etowych pozyskanych z MNiSW (NCBiR) z Programu
„Patent Plus” - dokonanego przez: mgr. in¿. Boles³awa
Sobkowiaka, mgr. in¿. Wies³awa Galewicza, dr. in¿. Miros³awa
Maziejuka, dr. Stefana Ziêtka, dr. in¿. Tadeusza Paw³owskiego,
prof. nadzw. i dr. in¿. Zdzis³awa Pop³awskiego - zosta³ w 2012 r.
nagrodzony:

na 40. Miêdzynarodowej Wystawie
Wynalazczoœci, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów Geneva
2012, która odby³a siê w dniach od 18 do 22 kwietnia 2012 r.
W Genewie,

na 112. Miêdzynarodowym Salonie
Wynalazczoœci w Pary¿u, który odby³
siê w dniach od 27 kwietnia do 8maja 2012 r.,

na 8. Miêdzynarodowej
Wystawie Wynalazków „Invention Show & Technomart
„INST”, Taipei na Taiwanie, która odby³a siê w dniach od 20 do
23 wrzeœnia 2012 r.

Rys. 6. Mobilny zak³ad t³oczenia oleju roœlinnego i jego
przeróbki na biopaliwo
Fig. 6. The mobile plant of pressing vegetable oil and his
processing to obtain biofuel

Concours Lepine 2012

Rys. 7. Sposób monitorowania oprysku agrotechnicznego
i uk³ad do stosowania tego oprysku wed³ug wynalazku PIMR
Fig. 7. The way of monitoring the agrotechnological spray and
the arrangement for applying this spray according to the
invention of PIMR

Sposób monitorowania oprysku agro-
technicznego polegaj¹cy na wykrywaniu w atmosferze
obecnoœci substancji chemicznych w postaci wodnych
aerozoli i uk³ad do stosowania tego sposobu”

Srebrnym Medalem

Srebrnym Medalem

Specjalnym Z³otym Medalem

�

�

�
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Nagrodzony wynalazek powsta³ w trakcie realizacji proje-
ktu rozwojowego nr R14 020 03 wy³onionego w konkursie
ogólnopolskim og³oszonym przez MNiSW, a nadzorowanego
przez NCBiR.

Wynalazek pt.

zg³oszony przez PIMR do ochrony patentowej
w UP RP pod nr P.393502 i w EPO pod nr PCT/PL2011/000073
w ramach œrodków bud¿etowych pozyskanych z MNiSW
(NCBiR) z Programu „Patent Plus”- dokonanego przez: mgr.
in¿. Boles³awa Sobkowiaka, mgr. in¿. Wies³awa Galewicza, dr.
in¿. Miros³awa Maziejuka, dr. Stefana Ziêtka i dr. in¿. Zdzi-
s³awa Pop³awskiego - zosta³ w 2012 r. nagrodzony:

na 40. Miêdzynarodowej Wystawie
Wynalazczoœci, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów GENEVA
2012, która odbywa³a siê w dniach 18-22 kwietnia 2012 r.
w Genewie oraz
Ministry of Education, Research, Youth And Sport National
Authority For Scientific Research Romania na Wystawie
Wynalazczoœci w Genewie.

na V Miêdzynarodowych Targach
Innowacji, Produktów i Technologii w Rolnictwie i Przemyœle
Spo¿ywczym AGRO ARCA, które odbywa³y siê w Slatinie

Rys. 8. Sposób pomiaru oprysku agrotechnicznego metod¹
luminiscencji wzbudzonej wed³ug wynalazku PIMR
Fig. 8. The way of measurement of the agrotechnological spray
with method of aroused luminescence according to the
invention of PIMR

„Sposób pomiaru oprysku agro-
technicznego, w którym analizuje siê czêœci roœliny pokrytej
subs tanc jami chemicznymi , zw³aszcza agro -
chemikaliami”,

Srebrnym Medalem

specjaln¹ nagrod¹ - dyplomem i medalem

Z³otym Medalem

�

�

w Horwacji w dniach od 4 do 6maja 2012 r.
Nagrodzony wynalazek powsta³ w trakcie realizacji pro-

jektu rozwojowego nr R14 020 03 wy³onionego w konkursie
ogólnopolskim og³oszonym przez MNiSW, a nadzorowanego
przez NCBiR.

W czasie trwania 61. Miêdzynarodowych Targów
BRUSSELS INNOVA (BRUSSELS EUREKA) 2012 w Bru-
kseli, wielu polskich wynalazców, osób i instytucji za aktywn¹
dzia³alnoœæ na rzecz rozwoju i promocji innowacji zosta³o
odznaczonych Krzy¿ami Zas³ugi Orderu Wynalazczoœci
nadanymi przez Najwy¿sz¹ Komisjê Odznaczeñ Królestwa
Belgii, wœród nich znalaz³ siê równie¿ przedstawiciel
Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu, pan
dr in¿. Tadeusz Paw³owski, prof. nadzw. - Dyrektor Naczelny,
który otrzyma³ Krzy¿ Komandorski Orderu Wynalazczoœci.

Promocja rozwi¹zañ innowacyjnych wynalazków
(powsta³ych w wiêkszoœci w trakcie realizacji projektów
rozwojowych wy³onionych w konkursach og³aszanych przez
MNiSW, a nadzorowanych przez NCBiR) na miêdzyna-
rodowych targach i wystawach oraz uzyskane medale i wy-
ró¿nienia, pozwoli³y na podpisanie wielu umów licencyjnych
przez PIMR Poznañ z MŒP na produkcjê nowoczesnych
maszyn i urz¹dzeñ, które z powodzeniem ju¿ konkuruj¹ i bêd¹
konkurowaæ na rynku krajowym i zagranicznym.

Szereg rozwi¹zañ innowacyjnych wynalazków, PIMR
Poznañ wystawia³ w 2012 roku na miêdzynarodowych targach i
wystawach wynalazków za granic¹ za poœrednictwem Stowa-
rzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów z siedzib¹
w Warszawie oraz Eurobusiness-Haller Katowice.

Dziêkujemy Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
za wsparcie finansowe udzielone bezpoœrednio Stowarzy-
szeniu Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Euro-
business-Haller Katowice na organizacjê ekspozycji polskich
wynalazków na miêdzynarodowych targach i wystawach
innowacji za granic¹, a tym samym równie¿ poœrednio dla
polskich jednostek naukowych promuj¹cych rozwi¹zania
innowacyjne na miêdzynarodowych targach i wystawach.

SUCCESSES OF INNOVATIVE SOLUTIONS - INVENTIONS OF PIMR POZNAN AND

PARTNERS AT INTERNATIONAL FAIRS AND EXHIBITIONS OF THE INNOVATION AND IN

THE ALL-POLISH PARP COMPETITION IN 2012

Summary

Successes of innovative solutions were presented - of PIMR inventions Poznan and partners at international fairs and exhibitions of
the innovation in 2012 (IWIS in Warsaw, Brussel Innova in Brussels, SII Geneva, Concours Lepine in Paris, Archimedes in
Moscow, iENA in Nurnberg, SIIF in Seoul, INST in Taipei on Taiwan, Agro Arca in Slatina, MTP-ITM in Poznan, MTP Polagra
Premiery in Poznan, MTP Greenpower in Poznan, XIX Stock Exchange of Inventions in Warsaw and the PARP Competition on
Poland Product of Future 2012 in Warsaw).

: innovation; competitions; harvesting machines; Salix viminalis; briquetting machines; briquettes; combine
harvesters; vegetables; transport systems; plant oils; pressing; mobile equipment; biofuels; spreading; monitoring
Key words

Rys. 9. Krzy¿ Komandorski Orderu
Wynalazczoœci z Brukseli
Fig. 9. Commander's Cross of the Order
of the Invention from Brussels

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 1/2013


