W firmie Sigma SA powstanq prototypy maszyn skonstruowanych w Pol'itechnice Lubelskiej. - Mam nadziej^, ze b^dz
przystqpic do dziatania Jeszcze w tym roku - mowi Pawet Hajduk z Sigmy

Zrobi^ biznes
na kulach z szyn

SUKCES Lubelscy naukowcy opracowali metod? produkcji kul, jakie sq uzywane m. in. w maszynach
g6rniczych,zeztomowanych szyn kolejowych.To innowacja nie tyIko na skal? krajowq
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rodukcja kul jest jak
najbardziej realna, bo
konsorcjum Politechniki Lubelskiej oraz firm
Sigma S.A. i Kuznia Ostrowiec otrzyma 2,8 mln zl dofinansowania z Narodowego
Centrum Badan i Rozwoju.
Liderem konsorcjum jest
Wydzial Mechaniczny PL,
To wlasnie jego pracownicy
opracowuj^ technologic walcowania kul o srednicy 60 mm.
Mog^ one bye uzywane do rozdrabniania np. w^gla, rud metali, cementu czy zwiru.
- Po rozpoczQciu produkcji
bylibysmy w stanie wytwarzac rocznie trzy i pol tysi^ca
takich kul, przy czym krajowe

zapotrzebowanie jest liczone
w dziesi^tkach tysi^cy ton
- mowi prof. Zbigniew Pater
z Politechniki Lubelskiej, kierownik projektu. Jak dodaje,
naklady na realizacj^ niog^
si^ szybko zwrocic.
- Wedhig optymistycznego
wariantu mog^ to bye niecale
dwa lata - gdy jeden z zakladow wchodz^cych w sklad
konsorcjum zdecyduje si^ na
uruchomienie we wlasnym
zakresie procesu dzielenia
mechanicznego zlomowanych szyn kolejowych.
W najbardziej realistycznym
wariancie, uwzgl^dniaj^cym
produkcji kul oraz sprzedaz
walcarek i agregatow, ten

okres wynosi 2,3 roku - przewiduje prof. Pater.
Innowacyjnosc metody naukowcow z lubelskiej uczelni
polega przede wszystkim na
materiale uzytym do produkcji kul. - W Polsce jeszcze
nikt tego nie robil. Roznica
w cenie surowca jest na tyle
istotna, ze ta metoda moze
bye konkurencyjna nie tylko
w kraju, ale takze za granic^
- przyznaje Roman Dzidowski, prezes zarz^du Kuzni
Ostrowiec.
To tu i w podlubelskiej
firmie Sigma S.A. powstana prototypy maszyn skonstruowanych w Politechnice
Lubelskiej. Nast^pnie w obu

zakladach b^d^ prowadzone
testy urz^dzeh.
- Czekamy na oficjaln^
informacjc o przyznaniu
dofinansowania i b^dziemy
mogli przyst^pic do dzialania. Wtej chwili ciQzko mowic
0 datach, ale powinno to nast^pic jeszcze w tym roku
- mowi Pawel Hajduk, czlonek rady nadzorczej Sigma
SA
Calkowity koszt projektu
jest szacowany na 4,8 mln zl,
z czego 2 miliony to wklad
wlasny. Pozostala kwota ma
pochodzic z programu Innotech realizowanego przez
Naukowe Centrum Badaii
1 Rozwoju.

