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Trzy wynalazki studentow Po-
litechniki Lubelskiej bior^ 
udziat w ogolnopolskim kon-
kursie „Student-Wynalazca". 
O wygranq walcz^ autorzy 63 
projektow z calego kraju. Zwy-
cif zcy zaprezentujq swoje prace 
na 40. Mi^dzynarodowej Wy-
stawie Wynalazkow w Genewie 
(18-22 kwietnia). 

A juz pod koniec marca 
swidnicka firma „Tema" roz-
pocznie produkcj? przyczepki 
z uchwytem na cztery rowery, 
zaprojektowanej przez Piotra 
Wlodarskiego, studenta stu-
diow II stppnia na kierunku me-
chanika i budowa maszjni. 

- Obecne urz^dzenia shizqce 
do transportu rowerow majq 
wiele wad: niestabilne, napr§-
zenia mocowan tak duze, ze 
Pf kajq tylne szyby w samocho-
dach. Mojaprzyczepka jestbez-
pieczna, skladanaiwielofunk-
cyjna.Mozeudzwignqcdo 200 
kilogramow i przewozic inne 
przedniioty. Napocz^tku marca 
powstanieprototyp. Kosztprzy-
czepki to okolo 1500 ziotych -
mowi Piotr Wlodarski. 

Wspoltworcq dwoch zglo-
szonych do konkursu wynalaz-
kowjestMichalBialy, studentlll 
roku studiow doktoranckich 
w dyscypUnie budowa i eksplo-

Zespot Michata Biatego (stoi, drugi z prawej) zgtosit do l(oni(ursu dwa wynalaziti 

atacja maszyn. Nowoczesne 
rozwi^zania, nad ktorymi pra-
cowat Michal, przyshiz^ sif po-
siadaczom samochodow, czyli 
prawie wszystkim. MIody nau-
kowiec opracowal koncepcj^ 
dwupaliwowego zasilaniabez-
posrednim wtryskiem spr^zo-
nego gazu ziemnego do s i lni-
kow o zaptonie samoczynn3mi. 
Choc brzmi bardzo uczenie, 
mechanizm jest prosty. 

- Sprfzony gaz ziemny do-
starczamy przy pomocy specjal-
nej rurki do komory spalania 
w sUniku. Niesie to ze sobq wiele 
korzysci. Zuzywamy mniej oleju 

nap^dowego i ograniczamy tok-
sycznosc spalin oraz ich emisj^ 
do atmosfery-wyjasniaMichal 
*Bialy. 

Michal Bialy opracowal row-
niez model reduktora cisnienia 
gazu, ktory znajdzie zastosowa-
nie w silnikach spalinowych. 
Pomysl na reduktor powstal 
przy okazji prac nad zasilaniem 
silnika Wankla paliwem wodo-
rowym, prowadzonych przez 
profesora Miroslawa Wendeke-
ra z Politechniki Lubelskiej. 

- Paliwo wodorowe przecho-
wywane jest pod cisnieniem 
200 barow. M y opracowalismy 

reduktor, ktory wprowadzi je do 
silnika pod mniejszym i bez-
pieczniejszym cisnieniem 10 
barow. Dzi^ki temu redukcja 
gazu bf dzie plynna i bezstop-
niowa, z minimalnym cisnie
niem na wyjsciu. Reduktor slda-
da sif z dwoch wydr^zonych 
walcow, ktore l^czy membrana 
i elektrozawor. To dose proste 
urzqdzenie - thimaczy M i c h ^ . 

Lubelskim wynalazcom po-
magal lo-osobowy zespol do-
swiadczonych pracownikow 
naukowych PL. Finalistow kon
kursu ..Student-Wynalzca"po-
znamy28lutego. 


