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Streszczenie

Przedstawiono sukcesy rozwi¹zañ innowacyjnych (wynalazków) Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolniczych i partnerów na
miêdzynarodowych targach i wystawach innowacji w 2016 roku, m.in. na: BRUSSEL INNOVA w Brukseli, IWIS w Warszawie,
INTARG w Katowicach oraz na Gie³dzie Wynalazków w Warszawie, jak równie¿ w konkursach ogólnopolskich Laur
Innowacyjnoœci im. Stanis³awa Staszica i Polski Produkt Przysz³oœci.

: innowacje, maszyny nowej generacji, cieki wodne, urz¹dzenia do sterylizacji produktów spo¿ywczych,
maszyny do zbierania i zwijania materia³u drzewnego, maszyna do rekultywacji pól, wieloczynnoœciowy agregat, agregat
uprawowo siewny, doglebowa aplikacja, sposób zbioru biomasy, obszary wodno-b³otne, pojazdy g¹sienicowe, wystawy,
konkursy, laur innowacyjnoœci, Brussel Innova, IWIS, INTARG
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SUKCESY WYNALAZKÓW PIMR POZNAÑ
I PARTNERÓW NA MIÊDZYNARODOWYCH

TARGACH I WYSTAWACH INNOWACJI, GIE£DZIE
WYNALAZKÓW ORAZ W KONKURSACH

OGÓLNOPOLSKICH W 2016 ROKU
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W 2016 roku Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych
w Poznaniu prezentowa³ rozwi¹zania innowacyjne - wynalazki
dokonane samodzielnie lub z udzia³em przedstawicieli
polskich partnerów przemys³owych i naukowych na miêdzy-
narodowych targach i wystawach innowacji: BRUSSEL IN-
NOVA w Brukseli, IWIS w Warszawie, INTARG w Katowi-
cach, Gie³dzie Wynalazków w Warszawie, w konkursach
ogólnopolskich: Laur Innowacyjnoœci im. Stanis³awa Staszica
i Polski Produkt Przysz³oœci, jak równie¿ na Miêdzynaro-
dowych Targach Rolniczych POLAGRA w Pozna-
niu, Miêdzynarodowych Targach Rolniczych AGROTECH
w Kielcach, MTP Innowacje - Technologie - Maszyny w Salo-
nie Nauka dla Gospodarki w Poznaniu, Miêdzynarodowych
Targach POLECO SYSTEM w Poznaniu oraz na Centralnych
Targach Rolniczych PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie
k. Warszawy.

Szereg ni¿ej opisanych rozwi¹zañ innowacyjnych - wyna-
lazków dokonanych w ramach prac naukowo-badawczych
i rozwojowych realizowanych przez PIMR, w tym równie¿
z udzia³em partnerów przemys³owych i naukowych, prezento-
wanych w 2016 roku na presti¿owych miêdzynarodowych
targach i wystawach, gie³dzie wynalazków, jak równie¿ w kon-
kursach ogólnopolskich uzyska³o cenne medale, specjalne
nagrody i wyró¿nienia.

Rozwi¹zanie innowacyjne pn.

, zosta³o nagrodzone
oraz dla

najlepszego rozwi¹zania innowacyjnego z Polski na X Miêdzy-
narodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2016,
która odby³a siê w dniach od 10 do 12 paŸdziernika 2016 roku
w Gmachu G³ównym Politechniki Warszawskiej.

Nagrodzone rozwi¹zanie powsta³o w ramach projektu
PBS1/B8/4/2012, zrealizowanego przez PIMR Poznañ,
Instytut Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa w Pu³awach,
Szko³ê G³ówn¹ Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Nowych Syntez
Chemicznych w Pu³awach i Grupê Azoty Zak³ady Azotowe

PREMIERY

„Wieloczynnoœciowy agre-
gat do pasowej uprawy gleby i niskonak³adowego oraz bez-
piecznego dla œrodowiska systemu nawo¿enia i siewu nasion
na uprawach szerokorzêdowych” Platy-
nowym Medalem IWIS Specjaln¹ nagrod¹ SPWiR

„Pu³awy” S.A. w Pu³awach w ramach œrodków bud¿etowych
otrzymanych z NCBiR.

W rozwi¹zaniu zastosowano 2 wynalazki PIMR Poznañ, na
które UP RP udzieli³ patenty PL nr 222931 i 222932. Wynalazki
PIMR zosta³y dokonane przez: dr. hab. in¿. Jana Szczepaniaka,
prof. nadzw., mgr. in¿. W³odzimierza Talarczyka, mgr. in¿.
Tomasza Szulca, mgr. in¿. £ukasza £owiñskiego, mgr. in¿.
Mariusza Pikosza. W rozwi¹zaniu tym zastosowano równie¿
wynalazek INS Pu³awy zg³oszony do ochrony patentowej w UP
RP pod nr P. 403028 oraz do ochrony patentowej za granic¹
w EPO pod nr EP20140000780.

Wspó³autorami nagrodzonego rozwi¹zania s¹ równie¿:
dr in¿. Tamara Jadczyszyn z IUNG Pu³awy, prof. dr hab. Jan
£abêtowicz z SGGW Warszawa, prof. dr hab. in¿. Tadeusz
Filipek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr Piotr
Rusek z INS Pu³awy oraz mgr Monika Karsznia z Grupy Azoty
Zak³adyAzotowe „Pu³awy” S.A. w Pu³awach.

Wieloczynnoœciowy agregat sk³ada siê z 2 modu³ów robo-
czych po³¹czonych za pomoc¹ hydraulicznego sprzêgu. Modu³
pierwszy to pó³zawieszany agregat wyposa¿ony w 4 sekcje do
pasowej uprawy gleby i siewnik nawozu w postaci makro-
granul (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 sek-
cjê robocz¹ oraz z¹b sekcji roboczej (wg wynalazków PIMR,-
patentów PL: 222932, 222391) do pasowej uprawy gleby i do-
glebowego wysiewu nawozów i niskonak³adowy oraz bez-
pieczny dla œrodowiska system nawo¿enia i siewu nasion wraz
ze specjalistycznym nawozem typu USP wg wynalazku INS
(zg³oszenie patentowe w UP RP nr P. 403028 i w EPO
nr EP20140000780). Agregat pozwala na jednoczesn¹ pasow¹
uprawê gleby, nawo¿enie i sianie nasion na uprawach szeroko-
rzêdowych (np. kukurydzy, buraków cukrowych itp.).
Niskonak³adowy oraz bezpieczny dla œrodowiska system
nawo¿enia i siewu nasion zastosowany w agregacie, umo¿liwia
zamiast 3 lub 4 zabiegów nawo¿enia, wystêpuj¹cych w trady-
cyjnych uprawach, zastosowaæ jednorazow¹ aplikacjê wszy-
stkich niezbêdnych sk³adników pokarmowych. Zastosowanie
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jednoczesnej pasowej uprawy gleby, nawo¿enia i siewu w po-
równaniu z upraw¹ tradycyjn¹ zmniejsza energoch³onnoœæ
w wyniku ograniczenia zakresu spulchniania gleby i liczby
przejazdów po polu oraz chroni glebê przed erozj¹ i przesusza-
niem dziêki mulczowi zgromadzonemu w miêdzyrzêdziach,
a tak¿e zapewnia zachowanie substancji organicznej i ci¹g³oœci
¿ycia biologicznego w profilu glebowym, dziêki pasowemu
spulchnianiu gleby bez odwracania i pozostawiania nie upra-
wionych miêdzyrzêdzi, zapewnia równie¿ dobre warunki do
wzrostu roœlin, dziêki g³êbokiemu spulchnianiu gleby i zlokali-
zowaniu nawozu w strefie ukorzenienia roœlin.

Rozwi¹zanie innowacyjne pt.

, wg wyna-
lazku zg³oszonego przez PIMR Poznañ, Wydzia³ Leœny i Wy-
dzia³ In¿ynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolni-
czego 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, dokonanym przez:
dr. hab. in¿. Jana Szczepaniaka, prof. nadzw., mgr. in¿. Paw³a
Fr¹ckowiaka, dr. hab. in¿. Floriana Adamczyka, prof. nadzw.,
mgr. in¿. Stanis³awa Jankowiaka, mgr. in¿. Grzegorza W¹chal-
skiego z PIMR Poznañ, dr. hab. in¿. Paw³a Tylka, prof. dr. hab.
in¿. Józefa Walczyka, prof. dr. hab. in¿. Tadeusza Juliszew-
skiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz in¿. Józefa
Fajfera z PROMAR Sp. z o.o. w Poznaniu, zosta³o nagrodzone:
• na X Miêdzy-
narodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2016,
która odby³a siê w dniach od 10 do 12 paŸdziernika 2016 roku
w Gmachu G³ównym na Politechnice Warszawskiej w Warsza-
wie,
• na
65. Miêdzynarodowych Targach Wynalazczoœci, Badañ
Naukowych i Nowych Technologii Brussels Innova 2016, które

Platynowy medal IWIS na X Miêdzynarodowej Warszawskiej
Wystawie Innowacji IWIS 2016 oraz Specjalna nagroda
przyznana przez SPWiR za najlepsze rozwi¹zanie innowacyjne
z Polski na IWIS 2016

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

Z³otym Medalem z wyró¿nieniem IWIS

Z³otym Medalem z wyró¿nieniem Brussels Eureka

Rys. 1. Wieloczynnoœciowy agregat do pasowej uprawy gleby
i niskonak³adowego oraz bezpiecznego dla œrodowiska systemu
nawo¿enia i siewu nasion na uprawach szerokorzêdowych
Fig. 1. A multipurpose unit for belt planting of soil and low cost
and environmentally safe system of fertilization and seeds
sowing for wide row crops

odby³y siê w dniach od 17 do 19 listopada 2016 roku w Bruk-
seli,
• na XII. Miêdzynarodowych
Targach Wynalazczoœci SIIF 2016, które odby³y siê dniach od
1 do 4 grudnia 2016 roku w Seulu:

Nagrodzone rozwi¹zanie powsta³o w ramach projektu
PBS2/A8/26/14 realizowanego przez PIMR Poznañ, Wydzia³
Leœny i Wydzia³ In¿ynierii Produkcji i Energetyki Uniwersy-
tetu Rolniczego im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie oraz Przed-
siêbiorstwo Wielobran¿owe PROMAR Sp. z o.o. w Poznaniu,
dofinansowanego przez NCBiR.

W maszynie zastosowano specjalnej konstrukcji karczo-
wnik sk³adaj¹cy siê z dwóch g³owic rozdrabniaj¹cych wypo-
sa¿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 siê obra-
caæ wzglêdem siebie w kierunku przeciwbie¿nym lub wspó³-
bie¿nym. Maszyna wyposa¿ona jest w wa³ przegubowo-tele-
skopowy ze sprzêg³em przeci¹¿eniowym oraz w uk³ad hydrau-
liczny zapobiegaj¹cy uszkodzeniu karczownika w przypadku
nag³ego wzrostu oporów roboczych. Maszyna w sposób ener-
gooszczêdny rozdrabnia, usuwa karpy korzeniowe i pozwala na
kompleksow¹ rekultywacjê pól po uprawie wierzby energe-
tycznej oraz krzewach owocowych. Zastosowanie maszyny wg
wynalazku przyczyni siê do wiêkszego wykorzystania zaso-
bów agrarnych po wieloletnich plantacjach wierzby energe-
tycznej lub krzewach owocowych z przeznaczeniem rekulty-
wowanych plantacji na inne cele rolnicze.

Srebrnym Medalem SIIF

Rys. 2. Maszyna zagregowana z ci¹gnikiem rolniczym do
rekultywacji pól po uprawie wierzby energetycznej i krzewach
owocowych
Fig. 2. The machine aggregated with agricultural tractor for
reclamation of fields after cultivation of energy willow and fruit
bushes

Z³oty Medal z wyró¿nieniem IWIS na X Miêdzynarodowej
Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2016, Z³oty Medal z
wyró¿nieniem Brussels Eureka na 65. Miêdzynarodowych
Targach Wynalazczoœci, Badañ Naukowych i Nowych
Technologii Brussels Innova 2016, Srebrny Medal SIIF na XII.
Miêdzynarodowych Targach Wynalazczoœci SIIF 2016 w Seulu



Rozwi¹zanie innowacyjne pt.

, nagrodzone zosta³o:
• na Miêdzynarodowych Targach
POLAGRA TECH 2016, które odby³y siê w dniach od 25 do
29.09.2016 roku w Poznaniu,
• na X Miêdzynarodowej
Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2016, która odby³a siê
w dniach od 10 do 12 paŸdziernika 2016 w Gmachu G³ównym
Politechniki Warszawskiej,
• na 65. Miêdzynaro-
dowych Targach Wynalazczoœci, Badañ Naukowych i Nowych
Technologii Brussels Innova 2016, które odby³y siê w dniach
od 17 do 19 listopada 2016 roku w Brukseli,
• Medalem Ministerstwa Edukacji
Rumunii na Brussels Innova 2016 w Brukseli.

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.
Nagrodzone rozwi¹zanie powsta³o w ramach projektu INNO-
TECH-3K/IN3/26/22741/NCBiR/14 realizowanego przez Fa-
brykê Maszyn Spo¿ywczych SPOMASZ Pleszew S.A. w Ple-
szewie, 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. nadzw.,
dr hab. in¿. Jan Szczepaniak, prof. nadzw. i dr in¿. Agata
Bieñczak.

Wielofunkcyjne urz¹dzenie natryskowe do sterylizacji i pa-
steryzacji produktów spo¿ywczych wg wynalazku
zg³oszonego do ochrony patentowej w UP RP pod nr P. 414355
zbudowane jest z obwodu wody obiegowej, komory steryli-
zatora i wymiennika ciep³a oraz obwodu wody poch³odniczej
z ch³odnic¹ przep³ywow¹, zbiorników wody, obwodu wody
ch³odz¹cej, uk³adu zaworów doprowadzaj¹cych i odprowa-
dzaj¹cych, zestawu czujników sterowanych poprzez

, charakteryzuje siê tym, ¿e na
odejœciu wody poch³odniczej z wymiennika ciep³a sterylizatora
zainstalowane s¹ co najmniej trzy sterowane zawory, które
w zale¿noœci od zadanej temperatury mierzonej czujnikiem
znajduj¹cym siê na wyjœciu z wymiennika ciep³a sterylizatora,
przekierowuj¹ wodê poch³odnicz¹ odrêbnymi ruroci¹gami do
jednego z przynajmniej trzech zbiorników na wodê ch³odz¹c¹,
wyposa¿onych w czujniki 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 automa-
tycznie wodê poch³odnicz¹ do poszczególnych zbiorników
wed³ug specjalnego algorytmu, 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 do wykorzystania ciep³a
poprocesowego Uk³ad taki sk³ada siê z dodatkowego
zbiornika, do którego poprzez zawór trafia woda poprocesowa
o najwy¿szej temperaturze, któr¹ zalewany jest sterylizator na
pocz¹tku procesu sterylizacji poprzez otwarcie zaworu oraz
któr¹ podaje siê, poprzez otwarcie zaworu do wymiennika
ciep³a sterylizatora na pocz¹tku etapu podgrzewania, zamiast
stosowanej dotychczas pary wodnej.

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

Z³otym Medalem MTP

Z³otym Medalem IWIS

Z³otym Medalem Brussels Eureka

Specjaln¹ nagrod¹ -

centralny
sterownik mikroprocesorowy

.

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 pro-
duktów spo¿ywczych do i z komory sterylizatora natrysko-
wego,
• oszczêdnoœæ energii grzewczej poprzez zastosowanie
nowych materia³ów termoizolacyjnych,
• zagospodarowanie ciep³a poprocesowego, dziêki kaskado-
wemu odbiorowi wody z wymiennika ciep³a sterylizatora oraz
wykorzystania gor¹cej wody do sch³adzania na pocz¹tku etapu
ch³odzenia w zbiorniku wody o najwy¿szej temperaturze wody
poch³odniczej mo¿liwej do ponownego wykorzystania w stery-
lizacji,
• poprawê jakoœci sterylizowanych i pasteryzowanych pro-
duktów spo¿ywczych.

Wynalazek pt.

,
zg³oszonego przez PIMR Poznañ do ochrony patentowej w UP
RP pod nr P. 416666, dokonanym przez mgr. in¿. W³odzimierza
Talarczyka, mgr. in¿. Mariusza Pikosza, mgr. in¿. Marka
£ukaszewskiego, mgr. in¿. £ukasza £owiñskiego, dr. hab. in¿.
Zbyszka Zbytka, prof. nadzw., mgr. in¿. Paw³a Nawrockiego,

Z³oty Medal MTP 2016 na Miêdzynarodowych Targach
Poznañskich POLAGRA TECH 2016, Z³oty Medal IWIS na X
Miêdzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS
2016, Z³oty medal Brussels Eureka na 65. Miêdzynarodowych
Targach Wynalazczoœci, Badañ Naukowych i Nowych
Technologii Brussels Innova 2016 oraz Specjalna nagroda -
Medal Ministerstwa Edukacji Rumunii na Brussels Innova
2016 w Brukseli

„Urz¹dzenie do doglebowej aplikacji
sta³ego nawozu organicznego lub organiczno-mineralnego,
a szczególnie do aplikacji pofermentu, zw³aszcza
przeznaczone do wspó³pracy z rozrzutnikiem obornika”

Rys. 3. Urz¹dzenie do sterylizacji produktów spo¿ywczych z ka-
skadowym systemem sch³adzania oraz zintegrowanym uk³adem
do wykorzystania ciep³a poprocesowego
Fig. 3. A food product sterilization device equipped with
a cooling cascade system and an integrated after-process heat
recovery unit

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 1/20174



zosta³o nagrodzone na X Miê-
dzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2016,
która odby³a siê w dniach od 10 do 12 paŸdziernika 2016 roku
w Gmachu G³ównym Politechniki Warszawskiej.

Nagrodzony wynalazek powsta³ w ramach realizacji
projektu badawczego BIOSTRATEG nr 1/269056/NCBiR-
2015, dofinansowanego ze œrodków bud¿etowych
pozyskanych z NCBiR.

Urz¹dzenie wg wynalazku PIMR zg³oszonego do ochrony
patentowej w UP RP pod nr P. 416666 sk³ada siê z rozrzutnika,
specjalnej konstrukcji wymiennych adapterów dozuj¹cych
nawóz organiczny lub organiczno-mineralny na powierzchniê
gleby oraz z brony talerzowej i wa³u oponowego, aplikuj¹cych
nawozy i poferment w g³¹b uprawianej gleby. Urz¹dzenie ma
uk³ad hydrauliczny zasilany z hydrauliki zewnêtrznej ci¹gnika,
który zapewnia napêd zespo³ów aktywnych rozrzutnika (prze-
noœnik pod³ogowy, bêben œlimakowy) oraz zmianê po³o¿enia
zasuwy rozrzutnika i wspó³pracuj¹cej z rozrzutnikiem brony
talerzowej podczas przejazdów roboczych i transportowych.
W po³o¿eniu transportowym brona talerzowa jest uniesiona za
pomoc¹ si³owników hydraulicznych i wspiera siê na wale
oponowym. Dziêki wynalazkowi ulepszono doglebow¹ aplika-
cjê sta³ego nawozu organicznego lub organiczno-mineralnego,
w wyniku jednoczesnego transportu, dawkowania i przykrycia
go gleb¹ na ca³ej powierzchni pola. Urz¹dzenie wg wynalazku
zapewnia skuteczn¹ i równomiern¹ doglebow¹ aplikacjê sta³e-
go nawozu organicznego lub organiczno-mineralnego w wyni-
ku jednoczesnego transportu, dawkowania i przykrycia go gle-
b¹ na ca³ej powierzchni uprawianego pola. Zastosowane
w urz¹dzeniu specjalnej konstrukcji adaptery dozuj¹ce nawozy
nisko nad powierzchni¹ pola, wp³ywaj¹ na zmniejszenie zu¿y-
cia aplikowanych sk³adników nawozowych oraz na ogranicze-
nie odorów w wyniku ulatniania siê pofermentu.

Rozwi¹zanie innowacyjne pt.
, wg wynalazku PIMR

Poznañ, zg³oszonego do ochrony patentowej w Urzêdzie
Patentowym RP pod nr P. 411854, dokonanego przez: mgr. in¿.

Srebrnym Medalem IWIS

„Agregat z zespo³em brony
talerzowej do uprawy po¿niwnej”

Srebrny Medal IWIS na X Miêdzynarodowej Warszawskiej
Wystawie Innowacji IWIS w 2016

Rys. 4. Urz¹dzenie do doglebowej aplikacji sta³ego nawozu
organicznego lub organiczno-mineralnego, a szczególnie do
aplikacji pofermentu, zw³aszcza przeznaczone do wspó³pracy
z rozrzutnikiem obornika
Fig. 4. The device for soil application of solid organic or
organic-mineral fertilizer, and particularly to apply digestate,
especially for use with manure spreader

W³odzimierza Talarczyka, mgr. in¿. £ukasza £owiñskiego,
mgr. in¿. Mariusza Pikosza i mgr. in¿. Marka £ukaszewskiego,
zosta³o nagrodzone na X Miêdzy-
narodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2016,
która odby³a siê w dniach od 10 do 12 paŸdziernika 2016 roku
w Gmachu G³ównym Politechniki Warszawskiej.

Nagrodzone rozwi¹zanie zosta³o wykonane przez Przedsiê-
biorstwo Produkcyjno-Handlowe MANDAM Sp. z o.o. w Gli-
wicach na podstawie zg³oszonego wynalazku PIMR
nr P. 411854 w ramach udzielonej przez PIMR Poznañ licencji
patentowej.

Cech¹ charakterystyczn¹ agregatu wg wynalazku PIMR
jest specjalnej konstrukcji zespó³ rotacyjnej brony talerzowej
pozwalaj¹cej na zrównowa¿enie si³ bocznych, dzia³aj¹cych na
talerze przednie i tylne w wyniku ich symetrycznego rozmie-
szczenia wzglêdem osi pod³u¿nej oraz dobre zag³êbienie na
glebach zwiêz³ych, w wyniku du¿ych nacisków talerzy. Agre-
gat jest wyposa¿ony w bronê talerzow¹, zespó³ zêbów
kultywatora, wa³ strunowy pierœcieniowy oraz sk³adane
hydraulicznie ko³o jezdne, które podpieraj¹c ty³ brony w trans-
porcie odci¹¿a uk³ad zawieszenia ci¹gnika i poprawia jego
sterownoœæ. Agregat znajduje zastosowanie do uprawy po-
¿niwnej, jak i do zastêpuj¹cej orkê siewn¹ uprawy bezorkowej
na g³êbokoœæ do 18 cm.

Rozwi¹zanie innowacyjne pn.

zosta³o nagrodzone:
• Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wy¿szego na XXIII Gie³dzie Wynalazków 2016, która
odby³a siê w dniach 24-25 marca 2016 roku w Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie,
• na IX Miêdzynarodowych
Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG
2016, które odby³y siê w dniach od 14 do 15 czerwca 2016 roku
w Miêdzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Nagrodzone rozwi¹zanie zosta³o zrealizowane przez PIMR
Poznañ iAKPILPilzno w ramach projektu celowego nr N 6ZR8
2009, dofinansowanego przez MNiSW. W rozwi¹zaniu zasto-

Srebrnym Medalem IWIS

„Agregat o du¿ej szeroko-
œci roboczej do przedsiewnej uprawy gleby i jednoczesnego
wysiewu nasion”

Specjalna nagrod¹ - Statuetk¹

Srebrnym medalem INTARG

Srebrny Medal IWIS na X Miêdzynarodowej Warszawskiej
Wystawie Innowacji IWIS w 2016

Rys. 5. Agregat z zespo³em brony talerzowej do uprawy
po¿niwnej
Fig. 5. A unit with disc harrow for post-harvest cultivation
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sowano wynalazek - patent PL nr 215510 udzielony na rzecz
firmy AKPIL Pilzno, dokonany przez Kazimierza Anio³a i mgr.
in¿. Marka Synowieckiego z firmy AKPIL Pilzno. Wspó-
³twórcami projektu celowego s¹: dr hab. in¿. Tadeusz
Paw³owski, prof. nadzw., dr hab. in¿. Jan Szczepaniak, prof.
nadzw., mgr in¿. Roman Rogacki z PIMR Poznañ oraz
Kazimierz Anio³, mgr in¿. Marek Synowiecki, mgr in¿. Marek
Cebula zAKPILPilzno.

Agregat wed³ug wynalazku patentu PL nr 215510 pozwala
na jednoczesn¹ przedsiewn¹ uprawê gleby oraz precyzyjny
wysiew nasion, jak równie¿ nawozów. Cech¹ charakte-
rystyczn¹ agregatu jest jego modu³owa budowa. Modu³ do
przedsiewnej uprawy gleby wyposa¿ony jest w bronê talerzo-
w¹ pozwalaj¹ca na p³ynn¹ regulacjê k¹ta natarcia talerzy oraz
w wymienne wa³y doprawiaj¹ce glebê (wa³ zêbaty, rurowy lub
segmentowy). Natomiast modu³ siewny wyposa¿ony jest
w siewnik rzêdowy wyposa¿ony w elektroniczny uk³ad wysie-
wu nasion oraz opcjonalnie równie¿ do rozsiewania nawozu.
W agregacie do sterowania zespo³ami roboczymi zastosowano
uk³ady hydrauliczne.

Rozwi¹zanie innowacyjne pn.

- wg wyna-
lazku PIMR, na który Urz¹d Patentowy RP udzieli³ patent 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. nadzw. z PIMR oraz
przez dr. in¿. Arkadiusza Dyjakona i prof. dr. hab. in¿. Leszka
Romañskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu,
zosta³o nagrodzone na IX
Miêdzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Na-
ukowych INTARG 2016, które odby³y siê w dniach od 14 do 15
czerwca 2016 roku w Miêdzynarodowym Centrum Kongreso-
wym w Katowicach.

Nagrodzone rozwi¹zanie powsta³o w ramach miêdzynaro-
dowego projektu EuroPruning nr 312078, wy³onionego w dro-
dze og³oszonego konkursu przez Komisjê Europejsk¹ w ra-
mach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

W maszynie wed³ug wynalazku PIMR - patent PL

Specjalna nagroda - Statuetka Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego na XXIII Gie³dzie Wynalazków 2016 w Warszawie,
Srebrny Medal INTARG na IX Miêdzynarodowych Targach
Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016
w Katowicach

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

Platynowym Medalem INTARG

Rys. 6. Agregat uprawowo-siewny o du¿ej szerokoœci roboczej
Fig. 6. Tilling-and-sowing equipment with large working width
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nr 222933, zastosowano specjalnej konstrukcji podbieracz
w formie walcowego cylindra, na obwodzie którego osadzone
s¹ symetrycznie promieniowo zabieraki w kszta³cie krzywek
zgarniaj¹cych, dostosowany do rodzaju zbieranego materia³u
w sadach i 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 ma³ych szerokoœciach. Maszy-
na wg wynalazku PIMR pozwala na kompleksowe zmechani-
zowanie pracy zwi¹zanej ze zbiorem i zwijaniem w bele pozo-
sta³ych po œcince ga³êzi, odrostów drzew i krzewów w sadach,
w winnicach, gajach oliwnych, jako biomasy na cele energe-
tyczne. Umo¿liwia pracê w miêdzyrzêdziach o ró¿nych szero-
koœciach poprzez zastosowanie podwozia maszyny typu
tandem nie wychodz¹cego poza szerokoœæ maszyny oraz mo¿e
pracowaæ na ró¿nych pod³o¿ach, w tym na glebach bardzo
zakamienionych, dziêki zastosowaniu palców podbieraj¹cych
o regulowanej wysokoœci.

Rozwi¹zanie innowacyjne pn.

wg wynalazków PIMR, zg³o-
szonych do ochrony patentowej w Urzêdzie Patentowym RP
pod nr.: P.398303 (decyzja UP RP o udzieleniu patentu
z 25.11.2016 r.), P.396142 (udzielony patent PL nr 223046 ,
P.401660 (udzielony patent PL nr 222632 oraz g³oszonych do
ochrony patentowej w Europejskim Urzêdzie Patentowym
(EPO) pod nr.: PCT/PL2011/000102 i PCT/PL2012/000020,
dokonanych przez: dr. in¿. Janusza Rutkowskiego, mgr. in¿.
Paw³a B¹kiewicza, mgr. in¿. £ukasza Ignasiaka, dr. hab. in¿.
Tadeusza Paw³owskiego, prof. nadzw., dr. hab. in¿. Jana
Szczepaniaka, prof. nadzw., dr. in¿. Miko³aja Spad³o, mgr. in¿.
Marka Szychtê. Nagrodzone rozwi¹zanie powsta³o w trakcie
realizacji projektu rozwojowego Nr WND-POIG.01.03.01-00-

Platynowy Medal INTARG na IX Miêdzynarodowych Targach
Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016 w Kato-
wicach

„Nowej generacji urz¹-
dzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kszta³towania
otwartych cieków wodnych” -

)
)

Rys. 7. Maszyna do zbierania i zwijania materia³u drzewnego
w sadach, w winnicach wg wynalazku PIMR
Fig. 7. Machine for collecting and rolling up wood material in
orchards and vineyards according to the PIMR invention
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165/09 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013 dofinansowanego przez UE z EFRR,
zosta³o nagrodzone:
•

w ramach 6. Ogólnopolskiego Konkursu im. Stanis³a-
wa Staszica na najlepsze produkty innowacyjne

, organizowanego przez Naczeln¹ Organi-
zacjê Techniczn¹ (NOT) - na uroczystej Gali, która odby³a siê
dnia 23 listopada 2016 roku w Domu Technika w Warszawie,
• w

w ramach
, organizowanego przez

Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (PARP) - na uro-
czystej Gali, która odby³a siê 30 listopada 2016 roku w Domu
Dziennikarza w Warszawie.

Nagrodzone rozwi¹zanie powsta³o podczas realizacji
projektu rozwojowego Nr WND-POIG.01.03.01-00-165/09
wy³onionego w ogólnopolskim konkursie og³oszonym przez
Oœrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
dofinansowanego przez UE z Europejskiego Fundusz Rozwoju
Regionalnego.

Przedmiotem nagrodzonego rozwi¹zania jest technologia
i samobie¿ne urz¹dzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego
kszta³towania otwartych cieków wodnych, m.in. do kana³ów
i rowów melioracyjnych. Urz¹dzenie porusza siê na jednej
g¹sienicy wewn¹trz cieku wodnego. Wyposa¿one jest w inno-
wacyjny uk³ad ramion podporowych bocznych pozwalaj¹cych
na samodzielne wprowadzanie i wyprowadzenie urz¹dzenia do

Z³otym Laurem Innowacyjnoœci 2016 im. Stanis³awa
Staszica

„Laur Inno-
wacyjnoœci 2016”

Nagrod¹ G³ówn¹
XIX Edycji Konkursu

Polski Produkt Przysz³oœci 2016

Kategorii Polski Produkt Przysz³oœci
2016 - Jednostki Naukowej

Z³oty Laur Innowacyjnoœci 2016 im. Stanis³awa Staszica w ra-
mach 6. Ogólnopolskiego Konkursu im. Stanis³awa Staszica na
najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjnoœci 2016”,
Nagroda G³ówna w Kategorii Polski Produkt Przysz³oœci 2016
- Jednostki Naukowej w ramach XIX Edycji Konkursu Polski
Produkt Przysz³oœci 2016

Rys. 8. Urz¹dzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego
kszta³towania otwartych cieków wodnych wg wynalazków
PIMR
Fig. 8. Multitask device for the regenerative forming of open
watercourses according to PIMR inventions

i z cieku wodnego oraz w innowacyjny uk³ad zawieszenia na
wysiêgnikach (manipulatorach hydraulicznych) wymiennych
narzêdzi roboczych przednich, m.in. do: koszenia traw i trzcin,
odmulania dna, karczowania krzewów, podcinania ga³êzi
drzew. Urz¹dzenie wielozadaniowe wg wynalazków PIMR za-
pewnia jednoczesne wykonywanie kilku operacji podczas
jednego przejazdu maszyny oraz pozwala na samodzielne
wprowadzanie i wyprowadzanie maszyny z kana³u lub rowu
melioracyjnego, jak równie¿ na bezkolizyjn¹ pracê w prze-
strzeni cieku wodnego (omijanie drzew krzewów rosn¹cych na
poboczach) kana³ów lub rowów melioracyjnych. Urz¹dzenie
w sposób kompleksowy mechanizuje prace zwi¹zane z rege-
neracj¹ i kszta³towaniem otwartych cieków wodnych (kana³ów
i rowów melioracyjnych).

Wynalazek pn.

, zg³oszony do
ochrony patentowej w Urzêdzie Patentowym RP pod nr
P. 412901 przez PIMR Poznañ, dokonany przez dr. in¿.
Krzysztofa Zembrowskiego, mgr. in¿. Sebastiana Sobockiego,
dr. hab. in¿. Tadeusza Paw³owskiego, prof. nadzw., dr. in¿.
Adama Dubowskiego, mgr. in¿. Marka Danielaka, mgr. in¿.
Aleksandra Rakowicza, mgr. in¿. £ukasza Siczyñskiego
i dr. in¿. Sylwestra Weymanna, zosta³ nagrodzony:
• Ministra Nauki i Szkolni-
ctwa Wy¿szego na XXIII Gie³dzie Wynalazków 2016, która
odby³a siê w dniach 24-25 marca 2016 roku w Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie,
• na IX Miêdzynarodowych
Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG
2016, które odby³y siê w dniach od 14 do 15 czerwca 2016 roku
w Miêdzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Nagrodzony wynalazek powsta³ w ramach realizacji
projektu rozwojowego nr WND-POIG.01.03.01-00-164/09
wspó³finansowanego przez UE z Funduszy Strukturalnych
z EFRR, poddzia³ania 1.3.1 POIG 2007-2013.

„Sposób zbioru biomasy i formowania
w bele za pomoc¹ pojazdu g¹sienicowego, przystosowanego
do pracy na obszarach wodno-b³otnych”

Specjaln¹ nagrod¹ - Statuetk¹

Z³otym Medalem INTARG

Specjalna nagroda - Statuetka Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego na XXIII Gie³dzie Wynalazków 2016 w Warszawie,
Z³oty Medal INTARG na IX Miêdzynarodowych Targach
Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016 w
Katowicach

Rys. 9. Pojazd g¹sienicowy do zbioru pokosu biomasy i formo-
wania w bele przystosowany do pracy na obszarach wodno-
b³otnych
Fig. 9. Tracked vehicle for biomass cropping and forming into
the bales, adapted to the work in water-muddy areas
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Istota sposobu zbioru biomasy wed³ug wynalazku PIMR
zg³oszonego do ochrony patentowej w UP RP pod nr P. 412901
polega na tym, ¿e zbiór pokosu biomasy prowadzi siê
podbieraczem pokosu, który jest sprzêgniêty na szybkosprzêgu
wysiêgnika roboczego znajduj¹cego siê z przodu pojazdu
g¹sienicowego, nastêpnie transportuje siê zebran¹ ze œcierniska
biomasê przenoœnikiem podbieracza na g³ówny taœmowy
przenoœnik i magazynuje siê zebrany pokos biomasy w koszu
zasypowym w sposób ci¹g³y, natomiast w sposób cykliczny
odbywa siê proces dostarczania biomasy dolnym przenoœni-
kiem do podrzutnika, proces zwijania biomasy i formowania
oraz prasowania bel biomasy, proces owijania siatk¹ beli
biomasy oraz jej wypychanie na zewn¹trz korpusu prasy
zwijaj¹cej i jej roz³adunek odbywa siê przy u¿yciu rampy
roz³adowczej. Sposób zbioru biomasy wg wynalazku komple-
ksowo mechanizuje zbiór pokosu biomasy i formowanie w bele
roœlinnoœci na obszarach wodno-b³otnych, g³ównie na terenach
Parków Narodowych i obszarach Natura 2000.

Podczas X Miêdzynarodowej Warszawskiej Wystawy In-
nowacji IWIS 2016, Kapitu³a Krajowej Rady Stowarzyszenia
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przyzna³a

, Dyrektorowi
PIMR
za wybitne osi¹gniêcia innowacyjne oraz za wdra¿anie
wynalazków PIMR do praktyki gospodarczej.

Podczas 65. Miêdzynarodowych Targów Wynalazczoœci,
Badañ Naukowych i Nowych Technologii Brussels Innova
2016 w Brukseli zosta³
uhonorowany

za dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z promocj¹ polskich
wynalazków za granic¹.

dr. hab.
in¿. Tadeuszowi Paw³owskiemu, prof. nadzw.

Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira

in¿. Ryszard Chmielewski
Europejskim Krzy¿em Kawalerskim Orderu

Wynalazczoœci

Medal Honorowy SPWIR im. Tadeusza Sendzimira dla
dr. hab. in¿. Tadeusza Paw³owskiego, prof. nadzw.

SUCCESSES OF INVENTIONS OF PIMR POZNAÑ AND PARTNERS AT INTERNATIONAL
FAIRS AND EXHIBITIONS OF THE INNOVATION, INVENTION WARSAW SHOW

AND IN NATIONWIDE COMPETITIONS IN 2016

Summary

This article presents the successes of innovative solutions (inventions) of Industrial Institute of Agricultural Engineering and
partners at international fairs and exhibitions of the innovation in 2016, among others on: BRUSSEL INNOVA in Brussels, IWIS in
Warsaw, INTARG in Katowice, and Invention Show in Warsaw, as well as in nationwide competitions: Innovation Laurels for them
of Stanis³aw Staszic and Polish Product of the Future.

: innovations, machines of a new generation, watercourses, devices for sterilization of food products, machines for
collecting and rolling up wood material, machine for field reclamation, universal unit, cultivation and sowing unit, to soil
application, manner of the harvest of biomass, water-muddy areas, tracked vehicles, exhibitions, competitions, laurels of the
innovation, Brussel Innova, IWIS, INTARG

Key words

Promocja rozwi¹zañ innowacyjnych - wynalazków PIMR
Poznañ oraz partnerów przemys³owych i naukowych
powsta³ych w wiêkszoœci w trakcie realizacji projektów
badawczych, rozwojowych, celowych, wy³onionych w kon-
kursach ogólnopolskich og³aszanych przez (MNiSW, NCBiR,
OPI w ramach Funduszy Strukturalnych z POIG 2007-2013,
Centrum Innowacji NOT oraz przez Komisjê Europejsk¹ UE
w ramach 7. PR UE) na miêdzynarodowych targach i wy-
stawach oraz uzyskane medale i wyró¿nienia, jak równie¿
szybko (niekiedy w ci¹gu niespe³na dwóch lat od zg³oszenia)
uzyskane patenty w Urzêdzie Patentowym RP, pozwoli³y na
podpisanie wielu umów licencyjnych przez PIMR Poznañ
z ma³ymi i œrednimi przedsiêbiorstwami na produkcjê nowo-
czesnych maszyn i urz¹dzeñ, które z powodzeniem ju¿
konkuruj¹ i nadal bêd¹ konkurowaæ na rynku krajowym i zagra-
nicznym.

Szereg rozwi¹zañ innowacyjnych - wynalazków
Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych wystawia³ w 2016
roku na miêdzynarodowych targach i wystawach wynalazków
za granic¹ za poœrednictwem Stowarzyszenia Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów z siedzib¹ w Warszawie oraz
za poœrednictwem Eurobusiness-Haller z siedzib¹ w Kato-
wicach.

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
innowacyjne na miêdzynarodowych targach i wystawach,
pozwoli³o wsparcie finansowe Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego udzielone Stowarzyszeniu Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Eurobusiness-Haller
Katowice.

Europejski Krzy¿ Kawalerski Orderu
Wynalazczoœc i d la in¿ . Ryszarda
Chmielewskiego

8


