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in¿. Ryszard CHMIELEWSKI
Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ
e-mail: rchmiel@pimr.poznan.pl

Streszczenie

Przedstawiono sukcesy rozwi¹zañ innowacyjnych (wynalazków) Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolniczych i partnerów na
miêdzynarodowych targach i wystawach innowacji oraz konkursach ogólnopolskich w 2017 roku, m.in. na: IWIS w Warszawie,
EUROINVENT w Iasi w Rumunii, MTP POLAGRA TECH w Poznaniu, jak równie¿ w konkursach ogólnopolskich: SIMP na
najlepsze rozwi¹zanie techniczne roku, NOT o Laur Innowacyjnoœci im. Stanis³awa Staszica.

innowacje, maszyna do rekultywacji pól, urz¹dzenie do sterylizacji produktów spo¿ywczych, maszyna do
zbierania i zwijania w bele materia³u drzewnego, autonomiczna technologia transportu biomasy, automat do skaryfikacji
z systemem wizyjnym, uniwersalny aparat pró¿niowy, wystawy, konkursy, laur innowacyjnoœci.

S³owa kluczowe:

SUKCESY WYNALAZKÓW PRZEMYS£OWEGO
INSTYTUTU MASZYN ROLNICZYCH I PARTNERÓW

NA MIÊDZYNARODOWYCH TARGACH
I WYSTAWACH INNOWACJI ORAZ W KONKURSACH

OGÓLNOPOLSKICH W 2017 ROKU

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 1/2018

W 2017 roku Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych
w Poznaniu, prezentowa³ rozwi¹zania innowacyjne wynalazki
dokonane samodzielnie lub z udzia³em przedstawicieli pol-
skich partnerów przemys³owych i naukowych na miêdzy-
narodowych targach i wystawach innowacji: IWIS w Warsza-
wie, EUROINVENT w Iasi w Rumunii, MTP POLAGRA
TECH w Poznaniu, MTP Innowacje - Technologie - Maszyny
w Salonie Nauka dla Gospodarki w Poznaniu, Miêdzynaro-
dowych Targach Rolniczych AGROTECH w Kielcach,
Centralnych Targach Rolniczych PTAK WARSAW EXPO
w Nadarzynie k. Warszawy, jak równie¿ w konkursach ogólno-
polskich: SIMP na najlepsze rozwi¹zanie techniczne roku,
NOT o Laur Innowacyjnoœci im. Stanis³awa Staszica.

Szereg opisanych rozwi¹zañ innowacyjnych - wynalazków
dokonanych w ramach prac naukowo-badawczych i rozwojo-
wych realizowanych przez PIMR, w tym równie¿ z udzia³em
partnerów przemys³owych (MŒP) i naukowych, prezentowa-
nych w 2017 roku na presti¿owych miêdzynarodowych targach
i wystawach, jak równie¿ w konkursach ogólnopolskich,
uzyska³o cenne medale oraz specjalne nagrody i wyró¿nienia.

Rozwi¹zanie innowacyjne pn.

wg wyna-
lazku zg³oszonego przez PIMR, Wydzia³ Leœny
i Wydzia³ In¿ynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie oraz Przedsiê-
biorstwo 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
W¹chalskiego z PIMR; dr hab. in¿. Paw³a Tylka; prof. dr hab.
in¿. Józefa Walczyka; prof. dr hab. in¿. Tadeusza
Juliszewskiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz
in¿. Józefa Fajfera z PROMAR Sp. z o.o. w Poznaniu,
nagrodzone zosta³o na 9.
Europejskiej Wystawie Kreatywnoœci i Innowacji
EUROINVENT 2017, która odby³a siê w dniach od 25 do 27
maja 2017 w Iasi w Rumunii.

Nagrodzone rozwi¹zanie powsta³o w ramach projektu
PBS2/A8/26/14, dofinansowanego przez NCBiR, realizo-

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

Z³otym medalem EUROINVENT

wanego przez PIMR, Wydzia³ Leœny i Wydzia³ In¿ynierii
Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Ko³³¹taja w Krakowie oraz Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
PROMAR Sp. z o.o. w Poznaniu.

W maszynie zastosowano specjalnej konstrukcji karczo-
wnik sk³adaj¹cy siê z dwóch g³owic rozdrabniaj¹cych
wyposa¿onych w obrotowe wirniki w postaci walcowego
cylindra, pracuj¹cych w p³aszczyŸnie maj¹cych napionowej,

Rys. 1. Maszyna zagregowana z ci¹gnikiem rolniczym do
rekultywacji pól po uprawie wierzby energetycznej i krzewach
owocowych
Fig. 1. The machine aggregated with agricultural tractor for
field reclamation after cultivation of energy willow and fruit
bushes

Wyró¿nienie:

Z³oty medal EUROINVENT na 9. Europejskiej Wystawie
Kreatywnoœci i Innowacji EUROINVENT 2017 w Iasi
w Rumunii.
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obwodzie osadzone symetrycznie promieniowo frezy o wzmo-
cnionej konstrukcji oraz wa³ wyrównuj¹cy i dogniataj¹cy glebê
do rozdrabniania karp korzeniowych wierzby energetycznej
oraz krzewów owocowych. G³owice rozdrabiaj¹ce mog¹
obracaæ siê wzglêdem siebie w kierunku przeciwbie¿nym lub
wspó³bie¿nym. Maszyna wyposa¿ona jest w wa³ przegubowo-
teleskopowy ze sprzêg³em przeci¹¿eniowym oraz w uk³ad
hydrauliczny zapobiegaj¹cy uszkodzeniu karczownika w przy-
padku nag³ego wzrostu oporów roboczych. Maszyna w sposób
energooszczêdny rozdrabnia, usuwa karpy korzeniowe i po-
zwala na kompleksow¹ rekultywacjê pól po uprawie wierzby
energetycznej oraz krzewach owocowych. Zastosowanie
maszyny wg wynalazku przyczyni siê do wiêkszego wyko-
rzystania zasobów agrarnych po wieloletnich plantacjach
wierzby energetycznej lub krzewach owocowych z prze-
znaczeniem rekultywowanych plantacji na inne cele rolnicze.

Rozwi¹zanie innowacyjne pn.

nagrodzone zosta³o
za „

w ramach ogólnopolskiego konkursu organi-
zowanego przez Stowarzyszenie In¿ynierów i Mechaników
Polskich SIMP na „Najlepsze osi¹gniêcie techniczne 2016
roku” w kategorii „Prace i stanowiska naukowo-badawcze”
podczas Dnia Mechanika, który odby³ siê 7 stycznia 2017 r.
W czasie MTP-ITM 2017 w Poznaniu.

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
INNOTECH-3K/IN3/26/22741/NCBiR/14 realizowanego
przez Fabrykê Maszyn Spo¿ywczych SPOMASZ Pleszew
S.A., 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 zg³o-
szonego do ochrony patentowej w UP RP pod nr P. 414355
zbudowane jest z obwodu wody obiegowej, komory
sterylizatora i wymiennika ciep³a oraz obwodu wody poch³o-
dniczej z ch³odnic¹ przep³ywow¹, zbiorników wody, obwodu
wody ch³odz¹cej, uk³adu zaworów doprowadzaj¹cych i odpro-
wadzaj¹cych, zestawu czujników sterowanych przez

, charakteryzuje siê
tym, ¿e na odejœciu wody poch³odniczej z wymiennika ciep³a
sterylizatora zainstalowane s¹ co najmniej trzy sterowane za-
wory, które w zale¿noœci od zadanej temperatury mierzonej
czujnikiem znajduj¹cym siê na wyjœciu z wymiennika ciep³a
sterylizatora, przekierowywuj¹ 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 czuj-
niki ciœnienia umieszczone w dnach zbiorników lub czujniki
ultradŸwiêkowe umieszczone w ich górnej œcianie oraz w czuj-
niki monitoruj¹ce temperaturê, umieszczone w dolnej czêœci
zbiorników, przy czym wskazania czujnika temperatury
przekierowuj¹ automatycznie wodê poch³odnicz¹ do poszcze-

„Urz¹dzenie do sterylizacji
produktów spo¿ywczych z kaskadowym systemem sch³a-
dzania oraz zintegrowanym uk³adem do wykorzystania
ciep³a poprocesowego”, G³ówn¹
nagrod¹ SIMP

centralny sterownik mikroprocesorowy

Najlepsze osi¹gniêcie techniczne roku
2016 roku”

gólnych zbiorników wed³ug
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 taki
sk³ada siê z dodatkowego zbiornika, do którego przez zawór
trafia woda poprocesowa o najwy¿szej temperaturze, któr¹
zalewany jest sterylizator na pocz¹tku procesu sterylizacji
przez otwarcie zaworu oraz któr¹ podaje siê przez otwarcie
zaworu do wymiennika ciep³a sterylizatora na pocz¹tku etapu
podgrzewania, zamiast stosowanej dotychczas pary wodnej.

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 optymal-
ne zarz¹dzanie rekuperacj¹ w procesie,
• ergonomiczny sposób za³adunku i wy³adunku koszy pro-
duktów spo¿ywczych do i z komory sterylizatora natrysko-
wego,
• oszczêdnoœæ energii grzewczej przez 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.

Rozwi¹zanie innowacyjne pn.

, nagrodzone
zosta³o na XI Miêdzynarodowej

specjalnego algorytmu,

uk³ad do wykorzystania ciep³a poprocesowego.

„Autonomiczna
technologia transportu biomasy pozyskanej na
chronionych obszarach wodno-b³otnych”

Platynowym medalem IWIS

Rys. 2. Urz¹dzenie do sterylizacji produktów spo¿ywczych z ka-
skadowym systemem sch³adzania oraz zintegrowanym uk³adem
do wykorzystania ciep³a poprocesowego
Fig. 2. A device for sterilization of food with
a cascading cooling system and an integrated system of post-
processing heat usage

Wyró¿nienie:

G³ówna nagroda SIMP za „Najlepsze osi¹gniêcie techniczne
2016 roku” w konkursie ogólnopolskim organizowanym przez
SIMP, przyznana podczas Dnia Mechanika w czasie trwania
MTP-ITM 2017 w Poznaniu

products equipped
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Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2017, która odby³a siê
w dniach od 9 do 11 paŸdziernika 2017 r. w Gmachu G³ównym
Politechniki Warszawskiej.

W nagrodzonym rozwi¹zaniu zastosowano wynalazki
PIMR zg³oszone do ochrony patentowej w Urzêdzie Patento-
wym RP zarejestrowane pod nr: P.409527 i P.420773 oraz
wynalazek PIMR, na który Urz¹d Patentowy RP udzieli³ patent
nr 216591. Nagrodzone rozwi¹zanie powsta³o w ramach
projektu badawczego PBS2/B8/11/2013, zrealizowanego
przez: Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu,
Przemys³owy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP) w War-
szawie, Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹ im. Jaros³aw
D¹browskiego w Warszawie i firmê Hydromega Sp. z o.o.
w Gdyni, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badañ
i Rozwoju. Autorami nagrodzonego rozwi¹zania s¹: dr in¿.
Krzysztof Zembrowski, mgr in¿. Sebastian Sobocki, mgr in¿.
Aleksander Rakowicz, dr hab. in¿. Tadeusz Paw³owski, prof.
nadzw., mgr in¿. Mariusz Kozak, mgr in¿. Konrad Giec, mgr
in¿. Jacek Mickiewicz, dr in¿. Waldemar P³ocharz, dr in¿.
Marian Janus £opatka, mgr in¿. Kacper Spad³o.

Rys. 3. Autonomiczny pojazd do transportu biomasy
wspó³pracuj¹cy z zespo³em kosz¹cym
Fig. 3. Autonomous biomass transport vehicle cooperating
with the mowing unit

Wyró¿nienie:

Platynowy medal IWIS przyznany na XI Miêdzynarodowej
Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2017 w Warszawie
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Autonomiczna technologia transportu pozyskanej biomasy
realizowana jest za pomoc¹ mobilnej autonomicznej platformy
transportowej o hydrostatycznym proekologicznym uk³adzie
napêdowym z modu³owym uk³adem jezdnym na g¹sienicach
typu delta, innowacyjnym systemem prze³adunku kontenerów.
W uk³adzie hydrostatycznym zastosowano biodegradowalne
oleje hydrauliczne bezpieczne dla œrodowiska naturalnego.
W autonomicznym, w pe³ni inteligentnym, uk³adzie kierowa-
nia i naprowadzania zastosowano systemy GPS, wizyjne
i radiowe. Autonomiczny pojazd do transportu pozyskanej
biomasy wspó³pracuje z modu³em kosz¹cym odpowiedzial-
nym za jej pozyskiwanie. Komputer steruj¹cy autonomicznej
platformy wykorzystuje algorytmy umo¿liwiaj¹ce wyszukanie
w terenie modu³u kosz¹cego, odebranie i przetransportowanie
kontenera z pozyskan¹ biomas¹ do miejsca jej sk³adowania,

z uwzglêdnieniem specyfiki poruszania siê pojazdu po terenach
wodno-b³otnych, w tym nieporuszania siê po tych samych
œladach.

Autonomiczna technologia pozyskiwania i transportu bio-
masy pozwala na energooszczêdn¹, ci¹g³¹ pracê zestawu
pojazdów g¹sienicowych pracuj¹cych na obszarach wodno-
b³otnych, zw³aszcza na chronionych terenach Parków
Narodowych i obszarach Natura 2000.

Autonomiczny pojazd samodzielnie wyszukuje w terenie
zestawu kosz¹cego i odbiera zebran¹ biomasê oraz transportuje
j¹ do miejsca sk³adowania.

Zastosowanie w pojazdach lekkiej konstrukcji g¹sienic ty-
pu delta zmniejsza naciski na pod³o¿e i pozwala na bezinwazyj-
ne poruszanie siê pojazdu na obszarach wodno-b³otnych.

Wdro¿enie autonomicznej technologii transportu biomasy
przyczyni siê do ochrony obszarów wodno-b³otnych przed
sukcesj¹ roœlinnoœci, powoduj¹cej degradacjê œrodowiska
przyrodniczego, w tym g³ównie na terenach Parków Narodo-
wych i obszarach Natura 2000.

Rozwi¹zanie innowacyjne pn.

, wg wynalazku zg³oszonego do ochrony patentowej
w Urzêdzie Patentowym RP pod nr P. 414969 oraz w Euro-
pejskim Urzêdzie Patentowym pod nr 15196982 przez:
Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu,
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie iAka-
demiê Górniczo-Hutnicz¹ im. Stanis³awa Staszica w Krako-
wie, nagrodzone zosta³o na XI
Miêdzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS
2017, która odby³a siê w dniach od 9 do 11 paŸdziernika 2017 r.
w Gmachu G³ównym Politechniki Warszawskiej.

Automat powsta³ w ramach projektu badawczego
PBS3/A8/34/2015, dofinansowanego przez NCBiR, realizo-
wanego przez: Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych
w Poznaniu, Wydzia³ Leœny i Wydzia³ In¿ynierii Produkcji
i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Ko³³¹taja
w Krakowie, Wydzia³ Elektrotechniki, Automatyki, Informa-
tyki i In¿ynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie i Przedsiêbiorstwo
Wielobran¿owe PROMAR Sp. z o.o. w Poznaniu.Autorami na-
grodzonego rozwi¹zania s¹: dr hab. in¿. Jan Szczepaniak, prof.
nadzw.; dr hab. in¿. Florian Adamczyk, prof. nadzw.; mgr in¿.
Pawe³ Fr¹ckowiak, mgr in¿. Grzegorz W¹chalski, prof. dr hab.
in¿. Józef Walczyk, dr hab. in¿. Pawe³ Tylek, prof. dr hab. in¿.
Tadeusz Juliszewski, dr hab. in¿. Pawe³ Kie³basa, prof. dr hab.
in¿. Ryszard Tadeusiewicz, dr in¿. Miros³aw Jab³oñski, dr in¿.
Zbigniew Mirkut, dr in¿. Jaromir Przyby³o, dr hab. in¿. Adam
Pi³at, prof. dr hab. in¿. Andrzej Turnau, mgr in¿. Jakub Klocek,
in¿. Józef Fajfer.

Automat z systemem wizyjnym do skaryfikacji oraz oceny
zdrowotnoœci nasion dêbu przeznaczonych do siewu w szkó³-
kach kontenerowych sk³ada siê z modu³u g³ównego, modu³u
podajnika wibracyjnego oraz uk³adu kontrolno-steruj¹cego.
Modu³ g³ówny tworz¹ zespo³y: analizy i oceny d³ugoœci po³o-
¿enia ¿o³êdzia, orientatora, ramienia obrotowego z chwyta-
kiem i pozycjonerem, taryfikacyjny, analiz i oceny zmian
mumifikacyjnych ¿o³êdzi oraz selekcji zeskaryfikownych na-
sion. Zespó³ skaryfikacyjny zosta³ wyposa¿ony w dwa no¿e
kr¹¿kowe obracaj¹ce siê przeciwbie¿nie, napêdzane oddziel-
nymi silnikami. Automat zosta³ wyposa¿ony w systemy
wizyjne do detekcji d³ugoœci i orientacji ¿o³êdzi oraz analizy
i oceny ich zmian mumifikacyjnych. Prezentowane rozwi¹za-
nie pozwala w sposób automatyczny i powtarzalny przepro-
wadziæ skaryfikacjê i selekcjê ¿o³êdzi pod k¹tem ich przydatno-
œci do siewu.

„Automat z systemem wi-
zyjnym do skaryfikacji oraz oceny zdrowotnoœci nasion
dêbu przeznaczonych do siewu w szkó³kach kontenero-
wych”

Z³otym medalem IWIS
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Dzia³anie automatu z systemem wizyjnym do skaryfikacji
i oceny zdrowotnoœci ¿o³êdzi przedstawiono na poni¿szym
schemacie:

¯o³êdzie s¹ gromadzone w koszu zasypowym
wibracyjnego. Podajnik ten przesuwa ¿o³êdzie w taki sposób,
¿e wêdruj¹ one jeden za drugim po spiralnej œcie¿ce wewn¹trz
jego kosza zasypowego, z której spadaj¹ potem na
taœmowy. Podczas „jazdy” na przenoœniku ¿o³êdzie s¹ obser-
wowane przez pierwszy (z dwóch)

. System ten okreœla d³ugoœæ ¿o³êdzia (która mo¿e siê
wahaæ od 20 do 40 mm) oraz ustala, czy le¿y on na taœmie w taki
sposób, ¿e z przodu jest szpiczasty wierzcho³ek, czy przeciwnie
z przodu jest okr¹g³e znamiê, œlad po odrzuconej miseczce

podajnika

przenoœnik

komputerowy system
wizyjny

Rys. 4. Automat z systemem wizyjnym do skaryfikacji oraz
oceny zdrowotnoœci nasion dêbu
Fig. 4. Automated vision system for scarification and health
assessment of oak seeds

Wyró¿nienie:

Z³oty medal IWIS przyznany na XI Miêdzynarodowej
Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2017 w Warszawie
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¿o³êdzia. Okreœlenie orientacji ¿o³êdzia ma du¿e znaczenie,
poniewa¿ zmierza on w kierunku wiruj¹cych no¿y, które za
chwilê zetn¹ jego tyln¹ czêœæ (na tym polega skaryfikacja),
wiêc w³aœnie z przodu musi mieæ p³askie znamiê, a nie
zaostrzony wierzcho³ek. Chodzi o to, ¿e w tym zaostrzonym
wierzcho³ku znajduje siê zarodek, wiêc gdyby go obciêto, to
¿o³¹dŸ z pewnoœci¹ nie wykie³kuje. Jeœli system detekcji
orientacji ¿o³êdzia wykryje, ¿e jedzie on w niew³aœciwym
po³o¿eniu - to obróci go do w³aœciwej pozycji kolejny element
automatu - . Prawid³owo ustawiony ¿o³¹dŸ jest
nastêpnie chwytany przez elektromagnetycznie zaciskane
szczêki chwytaka i mocno trzymany na odpowiedniej wyso-
koœci (tu przydaje siê wykonany przez system wizyjny pomiar
jego d³ugoœci) zostaje przesuniêty nad par¹ obrotowych no¿y

(jaskrawo pomarañczowe elementy na
poni¿szych zdjêciach, to os³ony tych no¿y, a ich ods³oniête
fragmenty stanowi¹ce zakres przestrzeni roboczej s¹ widoczne
pomiêdzy wewnêtrznymi krawêdziami tych os³on), które
obcinaj¹ jego koñcówkê i ujawniaj¹ wnêtrze. Obraz wnêtrza
skaryfikowanego ¿o³êdzia pobiera drugi
maj¹cy na celu ocenê jakoœci przekroju ¿o³êdzia. Na podstawie
decyzji wypracowanej w tym systemie wizyjnym
wrzuca ¿o³¹dŸ do jednego z trzech pojemników: dobre (do
siewu), niedobre (do wyrzucenia) oraz nie rozpoznane (do
decyzji pracownika). Na podstawie analizy obrazu wnêtrza
¿o³êdzia system podejmuje decyzjê, czy jest to ¿o³¹dŸ ¿ywotny,
czy potencjalnie nie rokuj¹cy nadziei na wykie³kowanie.
System by³ najpierw uczony na przyk³adach ¿o³êdzi, o których
wiadomo by³o, ¿e wykie³kowa³y (lub nie), a potem by³
testowany na takich ¿o³êdziach, o których z góry nie by³o
wiadomo, czy wykie³kuj¹, czy nie - ale które potem sprawdzo-
no, czy rzeczywiœcie decyzja automatu by³a trafna.

Rozwi¹zanie innowacyjne pn.
, nagrodzone zosta³o

na XI Miêdzynarodowej
Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2017, która odby³a siê
w dniach od 9 do 11 paŸdziernika 2017 r. w Gmachu G³ównym
Politechniki Warszawskiej oraz

na Miêdzynarodowych Targach Polagra
Tech, które odby³y siê w dniach od 25 do 28 wrzeœnia 2017 r.
w Poznaniu.

W urz¹dzeniu zastosowano wynalazek zg³oszony do ochro-
ny patentowej w Urzêdzie Patentowym RP pod nr P. 422198
przez Fabrykê Maszyn Spo¿ywczych SPOMASZ Pleszew S.A.
w Pleszewie.

Automat powsta³ w ramach projektu badawczego
PBS3/B6/32/2015, dofinansowanego przez NCBiR,
realizowanego przez: Fabrykê Maszyn Spo¿ywczych
SPOMASZ Pleszew S.A, Zak³ad Maszyn Spo¿ywczych
i Transportu ¯ywnoœci Instytutu Maszyn Roboczych i Poja-
zdów Samochodowych Politechniki Poznañskiej i Przemy-
s³owy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu. Autorami
nagrodzonego rozwi¹zania s¹: mgr in¿. Andrzej Bartczak, mgr
in¿. Jerzy Jabczyñski, mgr in¿. Tomasz Miko³ajczak, mgr in¿.
Albin Pera, mgr in¿. Liliana Rak-Urbaniak, mgr in¿. Tomasz
Szafraniak, dr hab. in¿. Jan Szczepaniak, prof. nadzw., dr hab.
in¿. Tadeusz Paw³owski, prof. nadzw., dr in¿. Agata Bieñczak,
dr hab. in¿. Krzysztof Bieñczak, prof. nadzw., prof. dr hab. in¿.
Wies³aw Zwierzycki, dr hab. in¿. Arkadiusz Stachowiak, prof.
nadzw.

Uniwersalny aparat pró¿niowy przeznaczony jest do
gotowania i zagêszczania produktów spo¿ywczych, takich jak:
d¿emy, marmolada, powid³a itp. Wszystkie zespo³y aparatu
umiejscowiono na wspólnej ramie. Aparat wyposa¿ono w re-
fraktometry, które pozwalaj¹ na kontrolowanie stopnia

orientator

skaryfikatora

system wizyjny,

separator

„Uniwersalny aparat pró¿-
niowy z funkcj¹ odzysku aromatu”
Z³otym medalem IWIS

Z³otym medalem MTP
POLAGRA TECH
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zagêszczania produktu na ka¿dym etapie procesu i po osi¹gniê-
ciu zadanej wartoœci automatycznie koñcz¹ proces. Aparat
wyposa¿ono w specjalnej konstrukcji podgrzewane mieszad³o
w postaci wê¿ownicy. Aparat pozwala na automatyczne
szukanie i utrzymywanie „punktu wrzenia” oraz wykrywanie
i zapobieganie nadmiernemu zapienieniu, gotowanie produktu
w nadciœnieniu oraz sch³adzanie produktu bezpoœrednio w apa-
racie pró¿niowym. Aparat wyposa¿ono w system zawracania
skroplin, zarz¹dzania wod¹ ch³odz¹c¹ oraz wykorzystania
wody poch³odniczej do ponownego procesu. Aparat mo¿e
pracowaæ zarówno przy nadciœnieniu, jak i pod pró¿ni¹, ma
mo¿liwoœæ pod³¹czenia grzania i sch³adzania produktu odrêb-
nie sterowanym p³aszczem grzewczym oraz wysoko wydajn¹,
umieszczon¹ wewn¹trz aparatu wê¿ownic¹ grzewcz¹, s³u¿¹c¹
jednoczeœnie jako mieszad³o. Aparat wyposa¿ono w wagê
tensometryczn¹ umo¿liwiaj¹c¹ dozowanie sk³adników i kon-
trolowanie iloœci odparowanej wody.
Zalety uniwersalnego aparatu:
• Aparat pró¿niowy pozwala gotowaæ i zagêszczaæ produkty
spo¿ywcze w podciœnieniu / nadciœnieniu.
• Poprawa jakoœci przetworów owocowo-warzywnych
wskutek zastosowania odzysku aromatu oraz zminimalizo-
wanie b¹dŸ wyeliminowanie problemu przypalania produktu.
• Pe³na automatyzacja i monitoring procesu (stopnia
zagêszczania i stopnia zapieniania) produktów poddanych
gotowaniu i zagêszczaniu.
• Obni¿enie zapotrzebowania na ciep³o grzewcze, energiê
elektryczn¹ i energiê s³u¿¹c¹ procesowi, dziêki wyposa¿eniu
aparatu w system zawracania skroplin, zarz¹dzania wod¹
ch³odz¹c¹ oraz wykorzystania wody poch³odniczej do pono-
wnego procesu.
• Oszczêdnoœæ energii grzewczej przez zastosowanie
nowych materia³ów termoizolacyjnych.
• Mo¿liwoœæ zdalnego podgl¹du zarówno osi¹ganych
parametrów procesu, jak i widoku wnêtrza aparatu z kamery
przemys³owej.

online

Rys. 5. Uniwersalny aparat pró¿niowy z funkcj¹ odzysku
aromatu
Fig. 5. General purpose ev tor with aroma
recovery feature

Z³oty medal IWIS przyznany na XI Miêdzynarodowej
Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2017 w Warszawie
oraz Z³oty medal MTP POLAGRA TECH 2017 w Poznaniu

vacuum apora

Wyró¿nienia:

Rozwi¹zanie innowacyjne pn.

wg
wynalazku 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 z Wroc³awia,
zosta³o nagrodzone
w ramach 7. Ogólnopolskiego Konkursu im. Stanis³awa Staszi-
ca na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjnoœci
2017” organizowanego przez Naczeln¹ Organizacjê Technicz-
n¹ (NOT) - na uroczystej gali, która odby³a siê 14 listopada
2017 roku w Domu Technika w Warszawie.

Nagrodzone rozwi¹zanie powsta³o w ramach miêdzy-
narodowego projektu EuroPruning nr 312078, wy³onionego
w drodze og³oszonego konkursu przez Komisjê Europejsk¹
w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

W maszynie wed³ug wynalazku PIMR - patentu PL nr
222933 zastosowano specjalnej konstrukcji podbieracz w for-
mie 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

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

Srebrnym Laurem Innowacyjnoœci 2017

Rys. 6. Maszyna do zbierania i zwijania materia³u drzewnego w
sadach, w winnicach wg wynalazku PIMR
Fig. 6. Machine for collecting and rolling up wood material in
orchards and vineyards according to the PIMR invention

Wyró¿nienie:

Srebrny Laur Innowacyjnoœci 2017 im. Stanis³awa Staszica
w ramach 7. Ogólnopolskiego Konkursu im. Stanis³awa
Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyj-
noœci 2017”

�ród³o / Source: SPOMASZ Pleszew S.A.

�ród³o / Source: PIMR
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specjalnej konstrukcji uk³ad jezdny typu tandem (gdzie na
koñcach wspólnej belki na lewym i prawym wahaczu
zamocowano po cztery ko³a niewystaj¹ce poza obrêb
maszyny), co pozwala na zmniejszenie nacisków na pod³o¿e
oraz na pracê maszyny w miêdzyrzêdziach o ma³ych szeroko-
œciach. Maszyna wg wynalazku PIMR pozwala na komple-
ksowe zmechanizowanie pracy zwi¹zanej ze zbiorem i zwija-
niem w bele pozosta³ych po œcince ga³êzi, odrostów drzew
i krzewów w sadach, winnicach, gajach oliwnych, jako
biomasy na cele energetyczne. Umo¿liwia pracê w miêdzy-
rzêdziach o ró¿nych szerokoœciach przez zastosowanie
podwozia maszyny typu tandem nie wychodz¹cego poza sze-
rokoœæ maszyny oraz pozwala pracowaæ na ró¿nych pod³o¿ach,
w tym na glebach bardzo zakamienionych, dziêki zastosowaniu
palców podbieraj¹cych o regulowanej wysokoœci.

Promocja rozwi¹zañ innowacyjnych - wynalazków PIMR
oraz partnerów przemys³owych i naukowych powsta³ych
w wiêkszoœci w trakcie realizacji projektów badawczych,
rozwojowych, wy³onionych w konkursach ogólnopolskich
og³aszanych przez NCBiR oraz przez Komisjê Europejsk¹ UE

w ramach 7. PR UE na miêdzynarodowych targach i wystawach
oraz uzyskane medale i wyró¿nienia, jak równie¿ szybko
(niekiedy w czasie niespe³na dwóch lat od zg³oszenia)
uzyskane patenty w Urzêdzie Patentowym RP, pozwoli³y na
podpisanie wielu umów licencyjnych przez PIMR z MŒP na
produkcjê nowoczesnych maszyn i urz¹dzeñ, które z powodze-
niem ju¿ konkuruj¹ i nadal bêd¹ konkurowaæ na rynku krajo-
wym i zagranicznym.

Szereg rozwi¹zañ innowacyjnych - wynalazków Przemy-
s³owy Instytut Maszyn Rolniczych wystawia³ w 2017 roku na
miêdzynarodowych targach i wystawach wynalazków zagrani-
c¹ za poœrednictwem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów z siedzib¹ w Warszawie.

Na organizacjê ekspozycji polskich wynalazków na miê-
dzynarodowych targach i wystawach innowacji zagranic¹,
a tym samym na promocjê osi¹gniêæ polskich jednostek nauko-
wych, które eksponowa³y swoje rozwi¹zania innowacyjne na
miêdzynarodowych targach i wystawach, pozwoli³o wsparcie
finansowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
udzielone Stowarzyszeniu Polskich Wynalazców i Racjona-
lizatorów w Warszawie.
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SUCCESSES OF INVENTIONS OF INDUSTRIAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL
ENGINEERING AND PARTNERS AT INTERNATIONAL FAIRS AND EXHIBITIONS OF THE

INNOVATION AND IN NATIONWIDE COMPETITIONS IN 2017

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 2017, among others on: IWIS in Warsaw, EUROINVENT in Iasi
(Romania), Poznañ International Fair POLAGRA TECH as well as in nationwide competitions: The Best Technical Solution of the
Year launched by SIMP, Innovation Laurels of Stanis³aw Staszic.

: innovations, machine for field reclamation, devices for sterilization of food products, machines for collecting and
rolling up wood material, autonomous biomass transport technology, automated vision system for scarification, general purpose
vacuum evaporator, exhibitions, competitions, laurels of the innovation
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Podrêcznik pt. adresowany jest do
szerokiego grona pracowników dydaktycznych i s³uchaczy uczelni
przyrodniczych oraz u¿ytkowników maszyn rolniczych. Zawarto
w nim podstawowe informacje z prze-dmiotu ”Technika rolnicza
i eksploatacja maszyn rolniczych” wyk³adanego na ww. Uczelniach.
Problematyka wyk³adów tego przedmiotu obejmuje charakterystykê
szerokiego i niezwykle ró¿norodnego asortymentu maszyn i urz¹-
dzeñ technicznych. Wyczerpuj¹ce omówienie czy opisanie ca³oœci
materia³u jest niemo¿liwe. Z tych te¿ wzglêdów w podrêczniku
przedstawiono œciœle wyselekcjonowane partie materia³u -
informacje podstawowe oraz te, które s¹ dzie³em autorów lub
powsta³y przy znacz¹cym ich udziale. St¹d te¿, pomimo ¿e
podrêcznik ma charakter pozycji dydaktycznej, nosi znamiona pracy
monograficznej. Materia³ uzupe³niaj¹cy stanowi literatura zamie-
szczona na koñcu ka¿dego z rozdzia³ów.

tel. 61 87-12-200; fax 61 879-32-62;
e-mail: office@pimr.poznan.pl;
Internet: http://www.pimr.poznan.pl
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