
Studencki pomysl na „rabimek" 
Student Politechniki Lubelskiej i Jed-
noczesnie gornik w kopaini w Bogdan-
ce, wymyslif urzqdzenie, dzieki ktore-
mu zwi^kszy si§ bezpieczehstwo pra-
cy pod ziemi^ i nie tyiko: fatwiej b^-
dzie „rabowac" 
Sylwester Matusik studiuje na III ro-
ku mechaniM i budowy maszyn, od 10 
lat pracuje w spolce „Lubelski W§giel 
Bogdanka". Obsluguje specjalny pod-
wieszany poci^g, ktoiy dowozi gomi-
kow i sprzet na miejsce pracy. Matu
sik jest tez ratownikiem gorniczym. 

„Rabunek" to demontaz specjal-
nych konstrukcji podtrzymuj^cych 
chodnik w kopaini. Kiedy chodnik 
przestaje bye potrzebny, konstrukcje 
- czyli profile - musz^ zostac rozebra-
ne. L^czone s^ za pomoc^ srub. Zda-
rza si§, ze podczas ich wykr^cania do-
chodzi do wypadkow. Profile s^ moc-
no obci^zone, sruby p^kajq,, elemen-
ty konstrukcji mog^ gwaltownie „od-
skoczyc" od sciany. 

- Cz^sc srub umieszczona jest na 
wysokosci twarzy gomika - mowi Ma
tusik. - Niektore z wypadkow s^ tra-
^czne w skutkach. Urz^dzenie, na kto-
rym pracujemy, nieco przypomina 
pras§. Przytrzymuje i stabilizuje pro-
fil na czas jego rozbiorki. Praca jest 
bezpieczniejsza. 

Wspoltworc^ urz^dzenia jest dr 
inz. Leszek Gardynski z Katedry In-
zynierii Materialowej PL. Autorzyz^o-
sili je do Urz^du Patentowego RP. Pro-
cedury powinny potrwac kilka mie-
si^cy, ale zgodnie z prawem ochrona 
patentowa juz trwa. Pomysl juz zyskal 
uznanie ekspertow - wynalazek do-
stal br^owy medal na 11 Krajowej Gid-
dzie \\^alazczosci Studenckiej, kto-
ra odbyla si^ w pazdzierniku w Kiel-
each (w ramach InnoTech Expo 2013). 

- Potrzebujemy teraz 25 tys. zl na 
budowy prototypu i badania mowi - dr 
Gardynski. - Jest pewne zaintereso-

Kopalnia Bogd& . . .^racuje student wynalazca 

wanie firm, ale zbyt wczesnie mowic 
okonkretach. 

Gardynski przyznaje, ze pomysly 
studenckie rzadko koncz^ si^ z^osze-
niem patentowym. 

- Prowadzilem zaj^cia, wktorych 
bral udzial pan Matusik, po dwoch la-
tach z^osil si§ do mnie z prosb^ o po-
moc w opracowaniu szczegolow urz^-
dzenia - tlumaczy dr Gardynski. - Mu-
sz§ przyznac, ze takich zapalencow, 
studentow, ktorym chce si^ cos robic, 
jestcorazwi^cej. 

Gardynski opiekuje si§ Kolem Na-
ukowym Inzynierii Materialowej PL. 
Wjego ramach studenci Politechniki 

Lubelskiej od kilku lat buduj^ kolej^^ 
edycje Cetana. To minipojazd nap§ 
dzany silnikiem Diesla. Co roku star 
tuje w Shell Eco-marathon, prestizo 
wych zawodach, w ktorych pojazd} 
zbudowane przez ekipy studenckie 
z calego swiata rywalizuj^ o to, czyj2 
konstrukcja przejedzie najdluzszy dy 
stans. W swojej kategorii - pojazd} 
miejskie - Cetan wiosn^ ubieglego ro
ku w Rotterdamie zaj^l 111 miejsce 
w tym byl IV. Na przyszly rok studen 
ci szykuj^ now^ wersj^ pojazdu. W je 
go budowy, decyzj^ (Mekana, maj^ sî  
zaangazowac wszj-̂ stkie kola naukqw( 
z \ \ ^ i ^ u Mechanicznego.o PR ̂  


