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Po raz pierwszy przewody firmy
Lapp Kabel zosta≥y uøyte podczas
zimowej wyprawy Netia K2 (zima

2002/2003). Baza g≥Ûwna do zdobycia
szczytu zosta≥a za≥oøona na wysokoúci
5100 m n.p.m. Duøy nacisk po≥oøono na
dobÛr urzπdzeÒ wytwarzajπcych i trans-
mitujπcych energiÍ elektrycznπ ñ zabez-
pieczajπcych wielotygodniowy pobyt
w gÛrach. S≥uøby techniczne ekspedycji
zastosowa≥y trzy alternatywne ürÛd≥a
energii ñ generator spalinowy, baterie s≥o-
neczne oraz prπdnicÍ wiatrowπ. Po analizie
wyrobÛw wielu producentÛw, do transmi-

sji energii zosta≥y wybrane produkty fir-
my Lapp Kabel ñ jako odpowiadajπce pa-
rametrami, w tym wysokπ odpornoúciπ na
niskie temperatury. Wykorzystano prze-
wody w izolacji silikonowej typu 
Olflex Heat 180 SiF i Olflex Heat 180
EWKF. Oba typy przewodÛw moøna sto-
sowaÊ zarÛwno podczas pracy w wyso-
kich (do oko≥o 200oC), jak i niskich tem-
peraturach (nawet do ñ50oC). Uøyto ich
do rozprowadzenia energii elektrycznej
w ca≥ej bazie

PrzydatnoúÊ przewodÛw firmy Lapp Ka-
bel zosta≥a opisana w fachowej prasie alpi-

nistycznej z wyraünym wskazaniem, øe ich
parametry w pe≥ni spe≥niajπ warunki eks-
ploatacji podczas ekstremalnych wypraw
wysokogÛrskich.

Wyprawa na bieguny

Po raz drugi przewody Lapp Kabel wy-
korzystano podczas wyprawy ÑRazem na
Biegun. Antarktyda 2004î. W czasie eks-
pedycji siedemnastoletni Jan Mela oraz po-
larnicy Marek KamiÒski i Wojciech Ostro-
wski zdobyli oba bieguny Ziemi podczas
jednego roku. PodrÛønicy wykorzystywa-
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Produkty firmy Lapp Kabel
w ekstremalnych warunkach
Ewa Łopusiewicz

PoúrÛd wielu zastosowaÒ produkty firmy Lapp Kabel zosta≥y rÛwnieø wykorzystane podczas
kilku ekstremalnych przedsiÍwziÍÊ polskich podrÛønikÛw. Uøyto ich zarÛwno podczas wy-
praw w Himalaje (zimπ 2002/2003 i w 2008 r.), jak i w czasie eksploracji obu biegunÛw w roku
2004. Parametry przewodÛw i osprzÍtu kablowego umoøliwi≥y funkcjonowanie po≥πczeÒ elek-
trycznych w skrajnie niesprzyjajπcych warunkach pogodowych.



li przewÛd Olflex Heat 180 EWKF, ktÛry
≥πczy≥ baterie s≥oneczne z akumulatorem,
oraz przewÛd Unitronic FD CP (TP) Plus,
ktÛry zastosowano jako po≥πczenie miÍdzy
modemem i komputerem. Mimo bardzo
niskich temperatur i trudnych warunkÛw
przewody pozostawa≥y giÍtkie i odporne
na uszkodzenia mechaniczne. 

Druga wyprawa
w Himalaje

Po raz trzeci przewody Lapp Kabel umo-
øliwi≥y funkcjonowanie baz podczas wy-
praw na zachodniπ úcianÍ Annapurny
(8091 m n.p.m.) oraz na Gasherbrum II
(8035 m n.p.m.), ktÛre odby≥y siÍ miÍdzy
15 marca a 30 lipca 2008 roku. W tym

przypadku po raz pierwszy dodatkowo wy-
korzystano teø z≥πcza przemys≥owe Epic.

Zastosowania

Podobnie jak podczas wyprawy na K2,
do zasilania w bazie wykorzystano agregat
spalinowy firmy Honda. Do agregatu pod-
≥πczono pojedyncze przewody typu Olflex
Heat 205 SC 2,5 mm2. S≥uøy≥y one do ≥a-
dowania centralnego 12-woltowego aku-
mulatora. Dodatkowo pod≥πczono prze-
wÛd dwuøy≥owy o mniejszym przekroju
ñ Olflex Heat 180 EWKF 2 x 0,75 mm2,
ktÛry dostarcza≥ napiÍcie 230 V AC do
systemu zasilania bazy. Przewody silikono-
we Olflex Heat 180 EWKF 2 x 0,75 mm2

umoøliwi≥y teø zainstalowanie ha≥aúliwe-
go agregatu poza obozowiskiem.

produkty Lapp Kabel  w warunkach ekstremalnych

Rys. 1. Jedna z wypraw, podczas ktÛrych wykorzystano przewody Lapp Kabel ñ baza pod szczytem
Annapurna

Rys. 2. Agregat prπdotwÛrczy po≥πczony przewodem Olflex Heat 180 EWKF 2 x 0,75 mm2
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Oúwietlenie messy, kuchni i namiotÛw
mieszkalnych by≥o moøliwe dziÍki zasto-
sowaniu rozdzielnicy elektrycznej. Do jej
budowy wykorzystano przewody teflono-
we Olflex Heat 205 SC 2,5 mm2, Olflex
Heat 205 MC 2,5 mm2 oraz z≥πcze prze-

mys≥owe Epic H-A 3 z d≥awnicπ PG11.
Rozdzielnia umoøliwia≥a rÛwnieø zasila-
nie urzπdzeÒ niezbÍdnych do funkcjono-
wania bazy, takich jak: telefon satelitar-
ny, radiostacja i inne urzπdzenia elektro-
niczne.

Warunki eksploatacji

Temperatury w bazie czÍsto spada≥y po-
niøej -15oC, a w ciπgu dnia, przy silnym
s≥oÒcu przekracza≥y +40oC. CzÍste opady
úniegu i jego ciπg≥e topnienie tworzy≥y do-
datkowo trudne warunki. W niskich tem-
peraturach dobrze sprawdzi≥y siÍ z≥πcza
kompaktowe Epic H-A 3 z tworzywa sztu-
cznego, ktÛre umoøliwi≥y szybkie prze≥π-
czanie siÍ lub od≥πczanie obwodÛw w za-
leønoúci od potrzeb.

Ewa £opusiewicz

Autorka jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel
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Rys. 3. Oúwietlenie messy zrealizowano przy pomocy przewodÛw Olflex Heat 205 SC, Olflex Heat
205 MC oraz z≥πczy przemys≥owych Epic H-A 3 

Rys. 4. Przewody Olflex Heat 205 SC

Rys. 5. Przewody Olflex Heat 205 MC

Rys. 6. 
Obudowa 
wtyczki H-A 3

Rys. 7. 
Obudowa 
gniazda H-A 3

Rys. 8. Wk≥ady H-A 3 czterostykowe
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Lapp Kabel Sp. z o.o.
ul. Wroc≥awska 33 d
D≥ugo≥Íka  55-095 MirkÛw

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

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


