
Łukasiewicz – PIMR pomocnym i innowacyjnym partnerem 
dla sektora rolniczego, leśnego i przemysłu spożywczego
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HISTORIA INSTYTUTU

Od ponad 70 lat 

wyznaczamy innowacyjne kierunki 

rozwoju techniki rolniczej 



Sieć Badawcza Łukasiewicz w liczbach
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Sieć Badawcza Łukasiewicz – PIMR

współpracuje z innymi instytutami,

uczelniami oraz przemysłem doskonaląc

jakość nowopowstałych i produkowanych

maszyn i urządzeń.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PIMR

prowadzi prace badawczo – rozwojowe

tworzące postęp techniczny w zakresie maszyn

i urządzeń rolno–spożywczych, leśnych oraz

wdraża wyniki badań do praktyki gospodarczej.



AKTUALNE PROJEKTY 

INSTYTUTU

2 projekty europejskie
ESA, SmartAgriHubs

6 projektów z programów operacyjnych
ECOTECH, CLEANONION, PIOBEL, POLSKI ROBOT, SIEWNIK, PODBIERAK

3 projekty strategiczne
BIOSTRATEG, TECHMATSTRATEG, WOODINN

5 projektów własnych

Stan na lipiec 2020.



STRATEGICZNE 
OBSZARY 
BADAWCZE 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn

Rolniczych prowadzi prace badawczo-rozwojowe w następujących

obszarach:

„Zrównoważona gospodarka i energia”:

 maszyny i urządzenia rolnicze,

 nawozy organiczne i mineralne, 

 produkcja, magazynowanie, przechowalnictwo, 

przetwórstwo płodów rolnych.

„Transformacja cyfrowa”:

 cyfrowe rolnictwo, 

 automatyka, robotyka, w tym m.in.: projektowanie i optymalizacja 

procesów, diagnostyka i monitorowanie, systemy sterowania.



OFERTA INSTYTUTU

Obszar: maszyny i urządzenia rolnicze

 Opracowania koncepcji i konstrukcji nowych maszyn i urządzeń 
rolniczych,

 Badania funkcjonalne (badania symulacyjne w środowisku CAD, 
badania eksperymentalne), 

 Ocena trwałości zmęczeniowej maszyn i urządzeń,
 Doradztwo w zakresie precyzyjnego rolnictwa,
 Opracowywanie i wdrażanie nowych technik w dziedzinie nawożenia 

oraz nawożenia zlokalizowanego z uwzględnieniem precyzyjnego 
pozycjonowania.



OFERTA INSTYTUTU

Obszar: Automatyzacja  i robotyzacja  w rolnictwie 

 Projektowanie układów pomiarowych,
 Projektowanie i wykonywanie elektronicznych układów sterowania 

i wdrażania rozwiązań mechatronicznych,
 Opracowanie algorytmów decyzyjnych pracy autonomicznej lub 

sterowania robotem,
 Analiza procesów szybkozmiennych,
 Analiza fotogrametryczna.



OFERTA INSTYTUTU

Obszar: technologie materiałowe

 Laserowe napawanie powłok z proszków metali o odpowiednich 
właściwościach na powierzchnie metalowe,

 Pomiar wielkości geometrycznych elementów konstrukcyjnych,
 Digitalizacja odkształceń statycznych,
 Badania procesów termograficznych.



OFERTA INSTYTUTU

Obszar: technologie spożywcze

 Budowa stanowisk badawczych jednostkowych procesów 
technologicznych,

 Analizy kinematyczne oraz dynamiczne maszyn i urządzeń 
spożywczych,

 Badania eksperymentalne maszyn i urządzeń z wykorzystaniem 
nowoczesnej aparatury badawczej,

 Wyznaczanie lepkości i krzywej płynięcia,
 Badania pH, potencjału redox,
 Badania zawartości suchej masy.



OFERTA INSTYTUTU

Obszar: usługi cyfrowe – rolnictwo 4.0

 Inteligentne rolnictwo i ogrodnictwo,
 Monitorowanie i analiza danych otrzymywanych z czujników, 
 Wykorzystanie mocy obliczeniowej komputerów do 

efektywniejszego zarządzania gospodarstwem,
 Systemy wspierania decyzji pomocnych przy podejmowaniu 

kluczowych decyzji podczas :
 uprawy ochrony i zbioru roślin, 
 hodowli zwierząt, 
 zarządzania zużyciem wody i zanieczyszczeń w produkcji rolne, 
 precyzyjnego nawadniania.



OFERTA INSTYTUTU

Laboratorium Badawcze

 Badania bezpieczeństwa i ergonomii użytkowania maszyn i urządzeń
rolniczych, leśnych, ogrodniczych i innych dla potrzeb ocen zgodności
wyrobu na znak CE oraz certyfikacji na znak bezpieczeństwa „B”.

Opracowanie dokumentacji oceny zgodności dla potrzeb wystawienia
deklaracji zgodności WE,

 Badania akustyczne i hałasu, elektryczne, mechaniczne,

Doradztwo w zakresie wprowadzania nowych produktów na jednolity
rynek europejski (wspólny rynek).

Funkcjonujemy w oparciu o wdrożony system zarządzania, 
zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.



Dziękuję za uwagę!

Bądź bezpieczny! 

pimr.lukasiewicz.gov.pl

dr inż. Julia Gościańska-Łowińska
Dyrektor Łukasiewicz-PIMR
julia.goscianska@pimr.lukasiewicz.gov.pl



pimr.lukasiewicz.gov.pl

ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań 

+48 61 87 12 222

office@pimr.lukasiewicz.gov.pl 

https://www.facebook.com/pimr.eu/
https://www.facebook.com/pimr.eu/
https://twitter.com/pimr_eu
https://twitter.com/pimr_eu
https://www.youtube.com/channel/UC37t3PbG5Oim9DqpcxS5ljw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC37t3PbG5Oim9DqpcxS5ljw/videos
https://www.linkedin.com/company/sie%C4%87-badawcza-%C5%82ukasiewicz-przemys%C5%82owy-instytut-maszyn-rolniczych
https://www.linkedin.com/company/sie%C4%87-badawcza-%C5%82ukasiewicz-przemys%C5%82owy-instytut-maszyn-rolniczych
https://www.instagram.com/pimr_/
https://www.instagram.com/pimr_/

