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Studen î wymyslili. 
I waldiSfo Genewe 

UQELNIEMIodzi naukowcyz Politechniki Lubelskiejzgiosill 17 wynaiazkowdo III edycjiogolnopoiskiego 
konkursu„Student - Wynalazca". Majq szans? pokazac je na wystawie w Genewie 

MItOSZBEDNARCZYK 

w czoraj s tudenci i absolwenci PL po-chwalili si? swoimi pomyslami. - Spo-s6b ograniczania zadymie-nia spalin w silniku o zaplo-nie samoczynnym, wirnik o regulowanym polozeniu lopat roboczych, zwlaszcza do turbiny wiatrowej, czy sposob i urzqdzenie stabili-zuj^ce obudowQ gomicz^ na czas demontazu - wylicza Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik politechniki. - To tylko przykladowe wynalazki zgloszone do konkursu. 
„Student - Wynalazca" jest organizowany przez Politechniki Swi^tokrzyskq. Mogq w nim wziqc udzial studenci studiow pierwsze-go, drugiego i trzeciego stop-nia oraz absolwenci, ktorzy 

wtrakcie studiowbyli tworca-mi lub wspohworcami wyna-lazku, wzoru uzytkowego lub przemyslowego, z^oszonego do ochrony. Wyniki poznamy 28 lutego. Najlepsi wynalazcy w kwietniu pojadq do Gene-wy - na 41. Mi^dzynarodow^ W^taw^WynaJazkow. 
Rok temu w Genewie byl Michal Bialy, doktorant Politechniki Lubelskiej. Jego „spos6b dwupaliwowego zasilania bezposrednim wtryskiejn spr^zonego gazu ziemnego do silnikow o za-plonie samoczynnym" zaj^ III miejsce w poprzedniej edycji konkursu. 
- Chodzi o silnik Diesla zasilany olejem nap^dowym i spr^zonym gazem ziem-nym - wyjasnia Michal Bialy. - Dzi^ki temu wtryskowi mo-zemy dozowac paliwo, a tym 

samym zmniejszyc zuzycie oleju. Powinno bye taniej ibardziej ekologicznie. 
Jego pomysl ma realn^ szans? na wdrozenie. Na-ukowcy z Politechniki Lubelskiej, wykorzystujqc wy-nalazek Bialego, wzi^li si? za instalacje zasilania silnikow Diesla spr^zonym gazem ziemnym - CNG. Dostali na to 3 mln zl z Narodowego Centrum Badan i Rozwoju. 
Prace nad wprowadzeniem CNG do transportu trwaj^ na calym swiecie. Ale kon-struktorzy majq trudnosci z tak^ instalacjq w dieslach. Naukowcy z Lublina rozwi^-zali ten problem. - Wiemy, jak to inteligentnie zrobic. Chce-my dozowac paliwo gazowe bezposrednio do komory spalania - oglosil w ub. roku prof. Miroslaw Wendeker 

z Wydzialu Mechanicznego PL. Teraz jego zespol prowa-dzi dalsze badania. Do tegorocznej edycji konkursu 7 studentow i absol-wentow PL zglosilo w sumie az 17 wynalazkow. - Coraz cz^sciej aktywnosc studenc-ka wykracza poza ramy obo-wiqzkowych zaj^c na stu-diach-mowiAimaMazurSo-kol z Biura Karier PL. - Studenci angazujq si? w liczne projekty nauko-wo-badawcze realizowane wspolnie z pracownikami naukowymi - dodaje. - To zawsze interesuj^cy punkt w CV. Student, przedstawia-jqc takie doswiadczenia na rozmowie kwalifikacyjnej, ma mozliwosc wi^kszego za-interesowania sob^ i swoimi pasjami przyszlego praco-dawcy. 


