
Za wo dy Ro bo tów Su mo to sto sun ko -
wo no wa dys cy pli na spor tu, któ rej
po cząt ki się ga ją 1989 ro ku, kie dy

w Ja po nii od by ły się pierw sze ofi cjal ne za -
wo dy. Za sa dy obo wią zu ją ce pod czas za wo -
dów Ro bo tów Su mo są wzo ro wa ne na ja -
poń skich za pa sach, a głów nym ce lem jest
zrzu ce nie prze ciw ni ka z rin gu. W wal ce
Ro bo tów Su mo bio rą udział dwa zdal nie
ste ro wa ne ro bo ty. Prze gry wa ten ro bot,
któ ry choć by czę ścią kon struk cji wy pad nie
po za ring. Po lish Bi son Te am to ze spół stu -
den tów z Wy dzia łu Elek trycz ne go i Wy -
dzia łu In for ma ty ki Po li tech ni ki Bia ło stoc -
kiej, któ ry w kwiet niu 2017 r. wziął udział
w jed nej z naj więk szych na świe cie olim -
piad ro bo tów Ro bo ga mes 2017 – w Ple -
asan ton w Sta nach Zjed no czo nych. Gru pa
Po lish Bi son Te am wraz ro bo ta mi Lap p su -
mo to oraz El Lap p ta dor wy star to wa ła
w ka te go rii au to no micz nych Ro bo tów Su -
mo o wa dze do trzech ki lo gra mów. Za suk -
ces te go rocz nych za wo dów dru ży na uwa -
ża za ję cie dru gie go miej sca w ka te go rii
Mu sc le Wi re Craw ler.

Ogra ni czo na prze strzeń 
i wy so kie tem pe ra tu ry 

w Ro bo cie Su mo

Przy tak nie wiel kich kon struk cjach bar -
dzo du że zna cze nie ma pre cy zja wy ko na -
nia oraz mi ni ma li za cja prze strze ni zaj mo -
wa nej przez pod ze spo ły. Po nad to ele men-
ty kon struk cji są na ra żo ne na dzia ła nie wy -
so kich tem pe ra tur. Stu den ci z dru ży ny Po -
lish Bi son Te am w skła dzie Ma te usz Cze -
ga, Nils Thernström, To masz Szur ko oraz
Krzysz tof Ma tus zde cy do wa li się na uży cie
ży ły po je dyn czej w izo la cji si li ko no wej
Ölflex He at 180 SiF o prze kro jach 2,5 mm2

oraz 4 mm2 w ko lo rach czar nym i czer wo -
nym. Pro dukt ten jest przy sto so wa ny do
sta łej pra cy w za kre sie tem pe ra tur od -50
do 180oC, na to miast krót ko trwa le jest od -
por ny na dzia ła nie tem pe ra tu ry do 200oC.
Za sto so wa nie pro duk tu Lapp Ka bel w ob -
wo dach wy so ko prą do wych do pod łą cze nia
aku mu la to rów i sil ni ków z płyt ką ste row -
ni ka sil ni ka po zwo li ło na oszczęd ność
prze strze ni oraz za pew ni ło bez pie czeń stwo
w kon struk cji, w któ rej stan dar do we ma -
te ria ły izo la cyj ne mo gły by w krót kim cza -
sie ulec skru sze niu.

Wiąz ka elek trycz na
bo li du For mu la Stu dent

Dru gim pro jek tem wspie ra nym przez
fir mę Lapp Ka bel jest bo lid Cy bi na, stwo -
rzo ny przez in ter dy scy pli nar ną gru pę PUT
Mo tor sport z Po li tech ni ki Po znań skiej.
Stu den ci z gru py PUT Mo tor sport zde cy -
do wa li się na za sto so wa nie pro duk tów
Lapp Ka bel, po nie waż sze ro ka ofer ta pro -
duk to wa po zwo li ła na skom ple to wa nie
wszyst kich po trzeb nych ma te ria łów – po -
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Produkty Lapp Kabel 
w projektach studenckich

Jed nym ze stra te gicz nych ce lów fir my Lapp Ka bel jest in no wa cyj ność. Po przez do star cza nie
prze wo dów oraz ak ce so riów ka blo wych do pro jek tów stu denc kich, fir ma wspie ra no wa tor skie
apli ka cje two rzo ne przez gru py am bit nych pa sjo na tów. W ostat nim cza sie pro duk ty Lapp zo -
sta ły wy ko rzy sta ne w dwóch przed się wzię ciach re ali zo wa nych przez mło dych in ży nie rów z Po -
li tech ni ki Bia ło stoc kiej oraz Po li tech ni ki Po znań skiej.

Andżelika Florek

Rys. 1. W pre zen to wa nych kon struk cjach – Ro bo tach Su mo oraz bo li dzie Cy bi na – zna la zły za sto so -
wa nie prze wo dy Lapp Ka bel Ölflex He at przy sto so wa ne do pra cy w wy so kich tem pe ra tu rach

Rys. 2. Po lish Bi son Te am – ze spół stu den tów z Wy dzia łu Elek trycz ne go i Wy dzia łu In for ma ty ki Po li -
tech ni ki Bia ło stoc kiej, kon struk to rzy Ro bo tów Su mo



czy na jąc od prze wo dów, a koń cząc na mo -
co wa niach do kon struk cji no śnej bo li du
oraz na rzę dziach do ob rób ki prze wo dów.

Dzię ki do świad cze niom z po przed nich
se zo nów, człon ko wie gru py PUT Mo tor -
sport zda wa li so bie spra wę z fak tu, że
znacz na część in sta la cji elek trycz nej po jaz -
du jest na ra żo na na od dzia ły wa nie bar dzo
wy so kiej tem pe ra tu ry po cho dzą cej z blo ku
sil ni ka oraz ko lek to rów wy de cho wych.
Zja wi sko to jest do dat ko wo na si lo ne w po -
bli żu gło wi cy sil ni ka, gdzie mon to wa ne są
wtry ski wa cze, cew ki za pło no we oraz naj -
waż niej sze czuj ni ki, któ re umoż li wia ją nie -
za wod ną pra cę jed nost ki na pę do wej. Za -
sto so wa nie prze wo dów z se rii Ölflex He at
za rów no do do star cze nia du żej mo cy
do od bior ni ków jak i trans mi sji pre cy zyj -
nych sy gna łów z sil ni ka do ECU oraz sys -
te mu akwi zy cji da nych za pew ni ło kon -
struk cji nie za wod ność oraz bez pie czeń -

stwo funk cjo no wa nia nie za leż nie od wa -
run ków. W bo li dzie Cy bi na zna la zły za sto -
so wa nie ży ły po je dyn cze przy sto so wa ne
do pra cy w wy so kich tem pe ra tu rach o na -
stę pu ją cych śred ni cach: 0,5 mm2, 1,5 mm2,
2,5 mm2, 4 mm2 oraz 6 mm2. Do ob rób ki
prze wo dów uży to na rzę dzia Lapp Ka bel
do od izo lo wy wa nia i cię cia Ba sic Strip.

Po za prze wo da mi z gru py Ölflex He at
w bo li dzie Cy bi na zo sta ły rów nież wy ko -
rzy sta ne tu lej ki za ci sko we oraz rur ki ter -
mo kurcz li we. Tu lej ki za ci sko we po zwo li ły
na szyb kie i es te tycz ne wy ko na nie trwa łych
po łą czeń, któ re w przy pad ku bo li du są na -
ra żo ne na wi bra cje w stop niu zde cy do wa -
nie więk szym niż w sa mo cho dach dro go -
wych. Do za bez pie cze nia wiąz ki elek trycz -
nej uży to ru rek ter mo kurcz li wych, któ re
sta no wi ły lek kie oraz od por ne me cha nicz -
nie roz wią za nie. Do dat ko wo osło ny ter -
mo kurcz li we za pew nia ły nie wiel ki prze -
krój go to wej wiąz ki, co umoż li wia ło pro -

wa dze nie jej w nie wiel kich prze strze niach,
spe cy ficz nych dla bo li du For mu la Stu dent.

Bo lid Cy bi na wziął udział w za wo dach
IMechE For mu la Stu dent od by wa ją cych
się na to rze Si lver sto ne Cir cu it w Wiel kiej
Bry ta nii, gdzie za jął pią te miej sce na sie -
dem dzie siąt pięć po jaz dów w kla sy fi ka cji
ogól nej. 

An dże li ka Flo rek
Au tor ka jest pra cow ni kiem 

fir my Lapp Ka bel
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Rys. 3. Na rzę dzie Lapp Ka bel Ba sic Strip do od -
izo lo wy wa nia i cię cia, wy ko rzy sty wa ne pod czas
prac nad bo li dem Cy bi na

Rys. 4. In ter dy scy pli nar na gru pa PUT Mo tor sport z Po li tech ni ki Po znań skiej – kon struk to rzy bo li du
Cy bi na


