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Politechnika Lubelska zglosila 
w 2011 roku do opatentowania 
102 wynalazki, co plasuje 
w krajowej czolowce. - W ub. 
roku otrzymalismy 28 patentow 
na odkrycia, ktore byly zglo-
szone w latach poprzednich, 
m.in. na rozwi^zania dotycz^ce 
sterowania smigtowcami - mowi 
Tomasz Milczek, rzecznik pa-
tentowyPL. 

- Przedstawilismy 35 paten
tow na urz^dzenia do ksztako-
waniakul do mlynowkulowych. 
Shiz^ one m.in. do rozdrabnia-
nia wfgla, do mielenia rud me-
tali, czy zwim - dodaje profesor 
Zbigniew Pater z Katedry Kom-
puterowego Modelowania 
i Technologii Obrobki Plastycz-
nej. - Rocznie w Polsce zuzywa 
si? wieletysif cy takichkul. Nasz 
pomysl polega na tym, by prze-
rabiac na kule zuzyte szyny ko-
lejowe. Jest zapotrzebowanie 
natenprodukt. 

Bardzo wazne moze okazac 
si? odkrycie nowych metod 
ksztaltowania materialow dr^-
zonych. - Dzi?ki temu np. ele-
menty samochodowe moglyby 
bye Izejsze, ale rownie trwale. 
A to przelozyloby si? na mniej-

sze zuzycie paliwa - podkresla 
prof. Zbigniew Pater. 

Uniwersj^et Medyczny 
w Lublinie co roku zglaszal 
do Urz?du Patentowego ok. 15 
wynalazkow. W ub. roku ich 
liczba wzrosla do 25. - Dostali-
smy m.in. patent na oslon? uzy-
wan^podczas radioterapii, ktora 
chroni narz^dy, zeby nie ulegly 
naswietleniu. Wynaileziono tez 
urz^dzenie, ktore optymalizuje 
dawk? promieniowania dla 
przeswietlanego narz^du - wy-
Ucza Anna Belz, rzecznik paten-
towy UM. - Dostalismy tez pa
tent na urz^dzenie do korekcji 
wad kr?goshipa, ktore w szybki 
sposobjeeliminuje. 

Jednak najbardziej znanym 
wynalazkiem medykow nadal 

pozostaje kosciozast?pczy 
kompozjn; bioaktywny, tzw. 
sztuczna kosc, ktory juz zostal 
opatentowany. Naukowcy spo-
dziewaj^ si?, ze jej zastosowanie 
b?dzie bardzo szerokie, od sto-
matologii i ortopediipo medy-
cyn? rekonstrukcyjn^. 

Rosnie tez liczba wynalazkow 
na Uniwersytecie Przyrpdni-
czym. - W biezqcym roku juz 
mamy kilkanascie zgloszen. 
Glownie dotycz^ rolnictwa, 
m.in. produkcji paszy, produk-
towleczniczych, drobnychurz^-
dzen - zdradzajozef Hladyniuk, 
rzecznik patentowy Uniwersy
tetu Przyrodniczego. 

Na UMCS w 2011 roku zglo-
szono do opatentowania 6 wyna
lazkow. - Uniwersytet jest 

w znacznej mierze uczelni^ hu-
manistyczn^, posrod 11 wydzia-
low istniej^ dwa typowe, ekspe-
rymentalne - chemii oraz biolo-
gii i biotechnologii, gdzie 
powstajapracowniczewynalazki 
- thimaczy Aneta SUwinska 
z biura prasowego UMCS. 
-Wsrodwynalazkowmoznawy-
mienic m.in. reaktordo utlenia-
niametanuzpowietrzawentyla-
cyjnegokopalnic2ywyodr?bnie-
nie antygenu malarii. 

W ubieglym roku KUL zglosil 
jedenwynalazekdoopatentowa-
nia. - W tym roku jest przygoto-
wywane drugie zgloszenie. Nie-
wielk^ liczb? mozna thimaczyc 
glownie humanistycznym cha-
rakterem uczelni - podkresla dr 
lidia Jaskula, rzecznik KUL. 


