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- Zuzycie paliwa w takim silniku 
powinno bye o kilkadziesi^t pro-
cent mniejsze niz w silniku tur-
binowym, dzi^ki czemubf dzie 
mozna zaoszcz^dzic na masie 
zbiomikow paliwa. Oznaczato, 
ze osî gaĵ c zasi^g np. 700 km, 
b^dzie spalal ponad 40 procent 
paliwa mniej, przez co emisja 
dwutlenku w^gla spadnie - przy-
znaje profesor Miroslaw Wende
ker z Politechniki Lubelskiej. 

To wlasnie zespol profesora, 
liczqcy w sumie 25 naukowcow 
z katedry Termodynamiki, Me-
chaniki Plynow i Nap^dow Lot-
niczych, zaj^l pierwsze miejsce 
w konkursie organizowanym 
przez konsorcjum Clean Sky. 
Zwyci^skim projektem jest in
nowacyjny silnik diesla, ktory 

Prof. Mirostaw Wendeker, kierownik zespotu projektantow 

zostanie zastosowany w lekkim 
smiglowcu. Celem grupy nau
kowcow z PLbylo zaczerpni^cie 
tego, CO najlepsze z techniki 
samochodowej i wykorzystanie 
w technice samolotowej. W 
skrocie, taka sama waga silni-
kow, ale wif ksza moc. 

- Kwestia osi^gni^cia duzej 
mocy z malej obj^tosci silnika, 
musi zmiescic si? w przedziale 
silnikowjmi smiglowca, a jed-
noczesnie musi dysponowac 
moc^, ktora wg nas bf dzie wy-
nosiia okolo 300 kW. Mozna J4 
osi^gn^c tyiko przez odpowied-

nie doladowanie. Projekt tur-
biny oraz spr^zarki doladowu-
-jqcej b^dzie rowniez oryginal-
nym rozwiqzaniem tego silnika 
- mowi Wendeker. }ak podkresla 
profesor, proces wtrysku musi 
wspolpracowac z nadrzf dnym 
programem stemj^cym calego 
smiglowca, nazywanym w 
branzy lotniczej FADEC. Wspol-
pracuj^cy z FADEC silnik diesla 
to cos CO do tej pory nie bylo 
spotykane wtechnice lotniczej. 
Naukowcy rozwi^z^ jeszcze je-
den problem. Zniniejszq po-
ziom drgan wytwarzanych 
przez silnik diesla tak, aby nie 
wplywaly negatywnie na prac? 
i zachowanie si? smiglowca. 

Clean Sky docenilo projekt 
naukowcow PL ze wzgl?du na 
jego inowacyjnosc oraz zba-
wienny wplyw silnika na srodo-
wisko. Dzi?ki mniej szej ilosci 
spalanego paliwa, diesel uwokii 
do atmosfery o polow? mniej 
dwutlenku w?gla i tlenkow 
azotu.DodatkowoPLodkilkulat 
z sukcesem wspolpracuje z pol-
skim przemyslem lotniczym, 
wdrazaj^c do produkcji insta-
laq? paliwow^ silnika lotni-
czego. Wartoscprojektuto 2 mln 
700tys.zl. 


