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Streszczenie

Zaprezentowano dzia³alnoœæ badawcz¹ Laboratorium w ramach posiadanego certyfikatu akredytacji. Ponadto, Laboratorium wykonuje
modele bezpieczeñstwa maszyn rolniczych i leœnych na etapie badañ przemys³owych oraz realizuje inne prace badawczo-rozwojowe we
wspó³pracy z innymi zespo³ami badawczymi instytutu. Opisano inn¹ dzia³alnoœæ badawcz¹, publikacyjn¹, organizacyjn¹ oraz wyró¿nienia
jakie uzyskali pracownicy Laboratorium za podejmowane dzia³ania.
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Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych powsta³o w 1996 r.
po przekszta³ceniu Zak³adu Badañ, Aparatury i Pomiarów. Kierowni-
kiem laboratorium zosta³a dr in¿. Krystyna Klembalska, która swym
wielkim zaanga¿owaniem w rozwój Laboratorium przyczyni³a siê do
uzyskania w 1998 r. akredytacji Polskiego Centrum Badañ i Certy-
fikacji, potwierdzon¹ CertyfikatemAkredytacji Nr L190/1/98. W dniu
1 stycznia 2001 r. powsta³o Polskie Centrum Akredytacji, które prze-
jê³o zobowi¹zania PCBC w zakresie akredytacji i uzna³o udzielon¹
akredytacjê, przyznaj¹c w dniu 19.04.2002 r. certyfikat akredytacji
Laboratorium Badawczego nr AB 190. Tym samym potwierdzono, ¿e
Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Laboratorium Badawcze
Maszyn Rolniczych spe³nia wymagania normy PN-EN ISO/IEC
17025:2005. Akredytowana dzia³alnoœæ laboratorium jest okreœlona
w Zakresie Akredytacji Nr AB 190 i dostêpna na stronach interneto-
wych PCA. Akredytacja pozostaje w mocy pod warunkiem prze-
strzegania wymagañ jednostki akredytuj¹cej okreœlonych w kontr-
akcie Nr AB 190. Okres wa¿noœci certyfikatu akredytacji trwa od
19.04.2002 r. do dnia 18.04.2018 r. Obecnie, corocznie, laboratorium
poddawane jest ocenie utrzymania i doskonalenia kompetencji do
wykonywania badañ objêtych zakresem akredytacji (tzw. ocena
w nadzorze), a co cztery lata ponownej ocenie odnawiaj¹cej. Przemy-
s³owy Instytut Maszyn Rolniczych od 1995 r. jest cz³onkiem rzeczy-
wistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

W 2002 r. Laboratorium Badawcze uzyska³o status cz³onka
stowarzyszonego, a w 2003 r. status cz³onka pe³nego Europejskiej
Sieci Laboratoriów Badawczych ENTAM (

). Raporty sieci uznawane s¹ we
wszystkich krajach UE.

Podstawow¹ dzia³alnoœci¹ Laboratorium Badawczego jest prowa-
dzenie badañ maszyn rolniczych i leœnych w zakresie zgodnoœci
z dokumentami obszaru regulowanego prawnie. Do czasu wejœcia
Polski do Unii Europejskiej maszyny rolnicze i leœne by³y objête obo-
wi¹zkow¹ certyfikacj¹ na znak bezpieczeñstwa B, wykonywan¹ przez
jednostkê zewnêtrzn¹. Po przyst¹pieniu Polski do UE zmieni³o siê
podejœcie do certyfikacji maszyn. Obecnie ocenê maszyn mo¿e
przeprowadziæ producent we w³asnym zakresie lub zleciæ akredy-
towanym laboratoriom zewnêtrznym. Wed³ug wdro¿onego w Polsce
prawa unijnego, ka¿da maszyna rolnicza i leœna powinna byæ zgodna
ze wszystkimi dyrektywami i normami zharmonizowanymi i mo¿e
byæ wprowadzana do handlu na terytorium ka¿dego kraju UE [5]. To
producent deklaruje, ¿e wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaga-
niami dokumentów normatywnych. Producent, po przeprowadzeniu
oceny zgodnoœci, na zasadzie domniemania zgodnoœci, uznaje maszy-
nê za zgodn¹ z podstawowymi wymaganiami. Laboratorium Badaw-
cze posiada kompetencje do przeprowadzenia badañ bezpieczeñstwa
u¿ytkowania maszyn rolniczych i leœnych wg dyrektywy maszynowej
2006/42/WE i niskonapiêciowej LVD 2006/95/WE oraz norm
zharmonizowanych. Ponadto, poza zakresem PCA, Laboratorium
opracowuje dokumentacjê oceny zgodnoœci, która pozwala produ-
centowi wystawiæ deklaracjê zgodnoœci WE i stanowi podstawê do

European Network for
Testing of Agricultural Machines

oznaczenia wyrobu znakiem CE. W obszarze objêtym akredytacj¹
Laboratorium wykonuje badania: maszyn, urz¹dzeñ i motonarzêdzi
rolniczych, leœnych i ogrodniczych; maszyn, urz¹dzeñ i motonarzêdzi
rolniczych, leœnych i ogrodniczych z wyposa¿eniem elektrycznym;
narzêdzi rêcznych o napêdzie elektrycznym; elektrycznych przy-
rz¹dów do u¿ytku domowego i podobnego i pojazdów samobie¿nych.
Badania prowadzone s¹ w nastêpuj¹cych dziedzinach: badania ha³asu
i akustyczne, w tym mocy akustycznej, emitowanej przez urz¹dzenia
do œrodowiska; badania elektryczne; badania mechaniczne; badania
w³aœciwoœci fizycznych. Ten szeroki zakres wsparcia krajowych
producentów maszyn rolniczych i leœnych wymaga od Laboratorium
Badawczego, wed³ug przyjêtej polityki jakoœci Laboratorium,
„ci¹g³ego doskonalenia systemu zarz¹dzania, które gwarantuje, ¿e
wszystkie dzia³ania badawcze, techniczne i organizacyjne, maj¹ce
wp³yw na jakoœæ œwiadczonych us³ug s¹ planowane, sterowane, nad-
zorowane oraz udokumentowane, a uzgadniane w umowach wymaga-
nia s¹ wype³niane w trosce o wiarygodnoœæ Laboratorium oraz
satysfakcjê Klientów”. Zapewnienie najwy¿szej jakoœci us³ug badaw-
czych realizowane jest przez posiadanie aktualnego zbioru doku-
mentów normatywnych PN, PN-EN i PN-EN ISO, stosowania w po-
miarach najnowszej wzorcowanej aparatury badawczej, ci¹g³y rozwój
metod badawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu. Obecnie
w Laboratorium Badawczym zatrudnionych jest 7 pracowników.
Wspó³praca producentów maszyn rolniczych, leœnych i ogrodniczych
z Laboratorium daje im wiele korzyœci, w tym np. zapewnia [3]:
- otrzymywanie wiarygodnych wyników badañ, niezbêdnych

w procedurach oceny zgodnoœci,
- poprawê jakoœci i bezpieczeñstwa wyrobów,
- unikanie lub eliminacjê wad i niezgodnoœci maszyn z wymaga-

niami,
- obni¿enie ryzyka przy wprowadzeniu na rynek nowych maszyn

i wdra¿aniu innowacyjnych rozwi¹zañ,
- poprawê wizerunku firmy.

Laboratorium Badawcze realizuje równie¿ modelowanie
bezpieczeñstwa maszyny na etapie badañ przemys³owych. Jest to
kontynuacja dzia³añ zapocz¹tkowanych przez dr in¿. Krystynê
Klembalsk¹, która by³a jedn¹ z pierwszych osób w kraju opraco-
wuj¹cych modele bezpieczeñstwa maszyn rolniczych. W wyniku tego
procesu badawczego tworzony jest teoretyczny (wirtualny) model
bezpieczeñstwa zak³adanego typu maszyny, który podlega analizie na
etapie prac koncepcyjnych, tj. wyprzedzaj¹co w stosunku do prac
projektowych i dalszych prac badawczych [6]. Takie wyprzedzenie
prac pozwala na najbardziej racjonalne kszta³towanie bezpieczeñ-
stwa i ergonomii przysz³ej maszyny (zarówno w aspekcie technicz-
nym, ekonomicznym, jak i czasowym). Wyniki analizy tak pojmo-
wanego modelu bezpieczeñstwa maszyny, wykorzystane w nastêp-
nych fazach tworzenia wyrobu (w fazie konstruowania, a nastêpnie
budowy prototypu), s¹ podstaw¹ takiego zaprojektowania i wykona-
nia poszczególnych ze-spo³ów i ca³ej maszyny, aby w sposób
maksymalnie mo¿liwy ograniczyæ ryzyko, zwi¹zane z póŸniejsz¹
eksploatacj¹ zarówno prototypu, jak i maszyny z produkcji seryjnej.



Laboratorium Badawcze, poza zakresem badañ PCA, jako jeden
z zespo³ów badawczych w strukturze PIMR, realizuje równie¿ inne
prace badawczo-rozwojowe, wynikaj¹ce ze statutu PIMR. Personel
laboratorium realizowa³ projekty w wyniku których powsta³y nowe
wyroby (projekty celowe), np. „Zestaw urz¹dzeñ do konfekcjono-
wania warzyw i ziemniaków” z firm¹ KMK AGRO z Brodowa,
„Zaprawiarka o pracy ci¹g³ej z innowacyjnym systemem wagowego
(masowego) dozowania nasion i precyzyjnego dozowania cieczy”
z firm¹ AGRALEX z Red³a. W ramach programu INNOTECH
Laboratorium realizowa³o z firm¹ AGRALEX SJ projekt
„Zaprawiarka nowej generacji z systemem sterowania i diagnostyki
z wykorzystaniem transmitowanych danych sieci¹ internetow¹”.
Obecnie personel laboratorium bierze udzia³ w realizacji projektu
w ramach programu strategicznego BIOSTRATEG. Ponadto, personel
laboratorium wspiera w swym zakresie dzia³alnoœci inne zespo³y
badawcze realizuj¹ce projekty badawczo-rozwojowe, np. wspó³udzia³
w projekcie wspó³finansowanym przez UE z Europejskiego Funduszu
Regionalnego pt. „Technologia i nowej generacji urz¹dzenie wielo-
zadaniowe do regeneracyjnego kszta³towania otwartych cieków
wodnych”. Innowacyjnoœæ opracowanych rozwi¹zañ maszyn zosta³a
dostrze¿ona przez komisje eksperckie, nadaj¹c im m.in. medale MTP
„Agro-Premiery” w Poznaniu, wyró¿nienie Maszyna Rolnicza Roku
oraz wyró¿nienie zespo³owe w Konkursie Mistrz Techniki 2014/2015.

Pracownicy Laboratorium bior¹ czynny udzia³ w konferencjach
naukowych krajowych i zagranicznych, gdzie prezentuj¹ swoje
wyniki prac badawczych. Laboratorium Badawcze organizuje
corocznie konferencjê naukow¹ nt.: „Problematyka bezpieczeñstwa,
ergonomii oraz ekologii w u¿ytkowaniu maszyn i ci¹gników
rolniczych” oraz konferencjê naukow¹ nt.: Rolnictwo ekologiczne
stan obecny i perspektywy rozwoju techniki, technologie, produkcja
¿ywnoœci”. Konferencja naukowa dotycz¹ca problematyki
bezpieczeñstwa wspó³-organizowana jest od wielu lat z Kas¹
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego KRUS. Pracownicy
prowadz¹ równie¿ dzia³alnoœæ publikacyjn¹ [1, 2], opracowuj¹c
artyku³y do krajowych czasopism naukowych lub bran¿owych. Pod
redakcj¹ dr in¿. Krystyny Klembalskiej zosta³a opracowana
monografia pt. „Bezpieczeñstwo maszyn i ci¹gników rolniczych
w zakresie obszaru niezharmonizowanego w Unii Europejskiej” [4].

Przedstawiciele Laboratorium s¹ cz³onkami Komitetów Technicz-
nych przy Polskim Komitecie Normalizacji: mgr in¿. Pawe³ Nawrocki
jest cz³onkiem komitetu KT158 ds. Bezpieczeñstwa Maszyn i Urz¹-
dzeñ Technicznych oraz Ergonomii Zagadnienia Ogólne, a in¿.
Marcin Opaska cz³onkiem KT267 ds. Elektrycznego Sprzêtu
Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzêtu dla Zak³adów Zbiorowego
¯ywienia. Ponadto, bior¹ udzia³ w komisjach eksperckich
oceniaj¹cych maszyny rolnicze na targach i wystawach oraz w Ko-
misji Kwalifikuj¹cej wyroby do „Znaku Bezpieczeñstwa KRUS”.

Zapraszamy do wspó³pracy producentów maszyn rolniczych
i leœnych. Naszym nadrzêdnym celem jest zaspokojenie potrzeb
klientów i utrzymanie ich zaufania. Wdro¿ony system zarz¹dzania,
zgodny z norm¹ PN-EN ISO/IEC 17025:2005, zapewnia wysok¹
wiarygodnoœæ wyników badañ. Badania prowadzimy zgodnie z naj-
lepsz¹ praktyk¹, z zachowaniem zasad bezstronnoœci, niezale¿noœci
i poufnoœci. Z ofert¹ Laboratorium Badawczego mo¿na siê zapoznaæ
na stronie internetowej instytutu , w zak³adce
Zespo³y Badawcze/Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych.

www.pimr.poznan.pl

Rys. Pracownicy Laboratorium Badawczego Maszyn Rolniczych
PIMR, siedz¹ od lewej: dr hab. in¿. Zbyszek Zbytek, prof. nadzw., Anna
Bartkowiak, dr in¿. Jerzy Brêczewski; od lewej stoj¹: mgr in¿. Maciej
Leitgeber, mgr in¿. Pawe³ Nawrocki, mgr in¿. Micha³ Klonowski,
in¿. Marcin Opaska
Fig. Workers of Research Laboratory for Agricultural Machines of
Industrial Institute of Agricultural Engineering who are sitting from
the left: dr hab. in¿. Zbyszek Zbytek, prof. nadzw., Anna Bartkowiak, dr
in¿. Jerzy Brêczewski and those who are standing from the left:
mgr in¿. Maciej Leitgeber, mgr in¿. Pawe³ Nawrocki, mgr in¿. Micha³
Klonowski, in¿. Marcin Opaska
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ACTIVITY OF RESEARCH LABORATORY
FOR AGRICULTURAL MACHINES OF INDUSTRIAL INSTITUTE

OF AGRICULTURAL ENGINEERING

Summary

The paper presents an activity of Research Laboratory within the framework of the held certificate of accreditation. Research Laboratory
makes safety models of the agricultural and forest machinery on the stage of industrial tests, carries out other research and development
works in cooperation with other research teams of the Institute. Another experimental, publishing, organizational activities and distinctions
that laboratory workers got for taken actions were described.
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