
Studenci Politechniki £Ûdzkiej stwo-
rzyli pojazd poruszajπcy siÍ wy≥πcz-
nie przy wykorzystaniu odnawial-

nych ürÛde≥ energii i jako pierwsza druøy-
na w Europie årodkowo-Wschodniej wy-
startowali w wyúcigu World Solar Chal-
lenge 2015. Zawody odbywajπ siÍ co dwa
lata od 1987 r. w Australii. 

Aby wziπÊ udzia≥ w rywalizacji, ≥Ûdzcy
studenci musieli zbudowaÊ bolid napÍdza-
ny wy≥πcznie energiπ s≥onecznπ i odzyski-
wanπ energiπ kinetycznπ. Zadaniem pojaz-
du jest przebycie trasy z Darwin do Adela-
ide o d≥ugoúci oko≥o 3000 km. Zgodnie
z regulaminem, zawodnicy przemierzajπ
pustyniÍ codziennie w godzinach 8-17.
W tym czasie mogπ przebyÊ tyle kilome-
trÛw, ile im siÍ uda, zaliczajπc kolejne
punkty kontrolne. Bolidy startujπce w wy-
úcigu sπ podzielone na trzy kategorie:
Challenger Class, Cruiser Class i Adventu-
re Class. Reprezentanci Polski wybrali kla-
sÍ Cruiser. 

Udzia≥ Lapp Kabel

Firma Lapp Kabel by≥a platynowym
sponsorem zespo≥u oraz zaoferowa≥a kon-
struktorom swojπ wiedzÍ, doúwiadczenie
i produkty w procesie budowy pojazdu. 

Pod≥πczenie paneli s≥onecznych do prze-
twornicy zosta≥o zrealizowane przewoda-
mi z grupy ÷lflex Solar XLR-R. G≥Ûwne
obwody prπdowe powsta≥y z wykorzysta-
niem z≥πczy silnoprπdowych Epic Power
K4/0 (do 80 A na styk), a praktycznie ca≥π
instalacjÍ elektrycznπ wykonano za pomo-
cπ pojedynczych øy≥ ÷lflex Heat 125 SC.
WybÛr w≥aúnie tych typÛw przewodÛw
wynika≥ z za≥oøonych warunkÛw pracy.
Konstruktorzy przewidywali podwyøszo-

nπ temperaturÍ w bolidzie. Na miejscu,
w Australii, okaza≥o siÍ, øe jest to zazwy-
czaj aø 60oC. Dlatego teø, zarÛwno do in-
stalacji fotowoltaicznej, jak i pozosta≥ych
po≥πczeÒ elektrycznych wybrano przewo-
dy w izolacjach usieciowanych elektrono-
wo. Produkty tego rodzaju majπ tempera-
turÍ pracy przekraczajπcπ 100oC, wiÍc mo-
g≥y bezpiecznie znosiÊ warunki wyúcigu.

CzÍúciπ instalacji elektrycznej by≥y takøe
inne z≥πcza Epic, o mniejszej obciπøalnoúci
prπdowej.

Poniewaø bolid zosta≥ wyposaøony
w cyfrowe systemy komunikacji oparte
o sprawdzony w motoryzacji standard
CAN, firma Lapp Kabel dostarczy≥a takøe
przewody i z≥πcza do tego standardu ñ Uni-
tronic Bus CAN i Epic CAN. 
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Produkty Lapp Kabel 
w bolidzie solarnym 
na WSC 2015
Przewody i z≥πcza firmy Lapp Kabel zosta≥y wykorzystane przez studentÛw Politechniki £Ûdz-
kiej do budowy bolidu biorπcego udzia≥ w wyúcigu World Solar Challenge. Pojazd by≥ napÍ-
dzany wy≥πcznie przy uøyciu energii odnawialnych. Zawody odby≥y siÍ w paüdzierniku 2015
roku w Australii. 

ZespÛ≥ Politechniki £Ûdzkiej ñ KGHM £Ûdü Solar Team ñ zakoÒczy≥ z sukcesem swÛj debiut na
Bridgestone World Solar Challenge 2015. Jako jedna z dwÛch druøyn, ≥Ûdzcy studenci przeszli sta-
tic scrutineering bez øadnych poprawek i zostali automatycznie zakwalifikowani do testÛw dynamicz-
nych na torze Hidden Valley w Darwin. Uzyskany czas przejazdu oraz testy bezpieczeÒstwa pozwo-
li≥y na rozpoczÍcie wyúcigu w samej czo≥Ûwce, tuø za weteranami wydarzenia. 
Trasa przygotowana przez organizatorÛw by≥a duøym wyzwaniem. Bolid musia≥ m.in. manewrowaÊ po-
miÍdzy innymi pojazdami w warunkach ruchu miejskiego. Kolejne etapy prowadzi≥y przez pustyniÍ,
gdzie istotna by≥a zarÛwno dobra organizacja zespo≥u, strategia przejazdu, jak i odpornoúÊ kierowcÛw
na ekstremalne warunki. Pojazd KGHM £Ûdü Solar Team pokona≥ dystans 3000 km bez usterek tech-
nicznych, a energia pozyskana z paneli s≥onecznych pozwoli≥a na sprawne przebycie trasy.
Wyúcig trwa≥ przez tydzieÒ, a zespÛ≥ Politechniki £Ûdzkiej zakoÒczy≥ przejazd jako szÛsta ekipa w kla-
sie Cruiser ñ najlepsza z debiutujπcych w tej edycji. Polski zespÛ≥ zosta≥ takøe wyrÛøniony nagrodπ Sa-
fety Award ñ przyznawanπ za najbezpieczniejszy bolid i najlepsze przygotowanie do przejazdu. 

KGHM £Ûdü Solar Team

Rys. 1. Pojazd autorstwa studentÛw Politechniki £Ûdzkiej



£Ûdzcy studenci zajÍli wysokie ñ 6. miejsce ñ najlepsze wúrÛd
debiutantÛw. 

Oferta solarna

Lapp Kabel posiada w ofercie kompletne zestawy elementÛw
instalacji elektrycznych dla indywidualnych fotowoltaicznych
systemÛw dachowych, jak i do profesjonalnych elektrowni s≥o-
necznych. Produkty sπ odporne na zmienne temperatury i promie-
niowanie UV wystÍpujπce z rÛønym natÍøeniem w zaleønoúci od
warunkÛw klimatycznych miejsca, w ktÛrym eksploatowana jest
instalacja. Rozwiπzania Lapp Kabel spe≥niajπ wymogi miÍdzy-
narodowych standardÛw i norm. W Polsce znaczne przyspiesze-
nie w zakresie rozwoju ürÛde≥ fotowoltaicznych nastπpi≥o po
wprowadzeniu 16 stycznia 2014 r. przez sejm ustawy o odnawial-
nych ürÛd≥ach energii (OZE). 

Opracowano na podstawie materia≥Ûw 

firmy Lapp Kabel
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Rys. 2. Przewody Lapp Kabel wykorzystane w konstrukcji pojazdu solarnego:
a ñ ÷lflex Solar XLR-R,
b ñ ÷lflex Heat 125 SC,
c ñ Unitronic Bus CAN

Rys. 3. Z≥πcza solarne Lapp Kabel: 
a ñ Epic Solar 4 F, 
b ñ Epic Solar 4 M

Rys. 4. Pojazd KGHM £Ûdü Solar Team podczas testÛw na torze w Australii
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Lapp Kabel Sp. z o.o.
ul. Profesjonalna 1 Biskupice PodgÛrne
55-040 Kobierzyce

tel. (71) 330 63 00
fax (71) 330 63 06

e-mail: info@lapppolska.pl
www.lapppolska.pl


