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Pomyst jest prosty: na dachach autobu-
sow w Lublinie zostan^ zamontowane 
uklady fotowoltaiczne, ktore b^d^ 
przetwarzac energi^ sloneczn^ wener-
gi^ elektryczn^. Zasili ona np. kasow-
niki, wyswietlacze i klimatyzacj^ po-
jazdu. Innowacyjny projekt b^d^ pro-
wadzic Politechnika Lubelska i Miej-
skie Przedsi^biorstwo Komunikacyjne 
w Lublinie. Pieniqdze da Narodowe 
Centrum Badan i Rozwoju. 

- Dwa autobusy z prototypami syste-
mow fotowoltaicznych zaczn^ jezdzic 
po Lublinie jeszcze w tym roku - za-
pewnia Bogdan Kolciuk, wiceprezes 
MPK Lublin. 

Stronq technologiczn^ przedsi^-
wzi^cia zajmujq si^ naukowcy. Przed 
nimi spore wyzwanie. - Autobus nara-
zony jest na ci^gte drgania. To moze 
uszkadzac delikatne ogniwa. B^dziemy 
jednak wykorzystywac technologic, 
ktora sprawia, ze staj^ si^ one bardziej 
elastyczne i mog^byc montowane tak-
zena autobusach -tlumaczyprof Mi-
roslaw Wendeker, kierownik Katedry 
Termodynamiki, Mechaniki Plynow 
i Nap^dow Lotniczych na Politechnice 
Lubelskiej, szef catego projektu. 

Problemem ŝ  tez budynki i drzewa, 
ktore mog^ zaslaniac promienie slo-
neczne. - Dlatego konieczne jest zasto-
sowanie algorytmow stemj^cych ogni-
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wem. Dzi^ki temu mozliwe jest bardziej 
efektywne wykorzystanie swiatla roz-
proszonego-wyjasniaprof Wendeker. 

Zaproponowane przez lubelskich 
naukowcow pomysly spodobaty si^ 
Narodowemu Centrum Badan i Roz
woju, ktore narealizacjc projektu przy-
znalo ponad 4,6 mln zl (projekt PL 
i MPK znalazl si^ na liscie pif ciu najlep-
szych wnioskow w programie Badan 
Stosowanych w obszarze mechaniki 
itransportu). 

Badaniapotrwaj^ dwa lata. Ze wstf p-
nych szacunkow wynika, ze korzysta-
nie z fotoogniw przyniesie duze osz-

cz^dnosci, a w przyszlosci takze zyski. 
- Innowacyjna technologia fotowol-

taicznego zrodla energii b^dzie nie-
zwykle uzyteczna w autobusie miej-
skim. Pozwoli m.in. na zmniejszenie zu-
zyciapaliwaprzezjednostkinap^dowe 
autobusow, odci^zenie alternatorow 
i ukladu klimatyzacji, a takze zmniej
szenie emisji sktadnikow toksycznych 
oraz zwi^kszenie czasu uzytkowania 
akumulatorow w autobusie - wymie-
nia Tomasz Fulara, prezes MPK Lublin. 

Inwestycja w system fotowoltaiczny 
w jednym autobusie ma si^ zwrocic po 
okolo 2-3 latach. Miejskiprzewoznik l i -

czy, ze nowe rozwi^zanie uda sif zasto-
sowac w przyszlosci w wi^kszosci au
tobusow. 

Na tym jednak nie koniec. - Naszym 
celem jest utworzenie spotki naukowo-
-biznesowej, ktora jak najszybciej 
wprowadzi to rozwi^zanie na rynek 
polski i rynki swiatowe. To pozwoli za-
rabiacna naszym pomysle. Ogniwa fo
towoltaiczne staJ4 si^ coraz bardziej 
populame i ten trend b^dzie si^ utrzy-
mywat - mowi prof Wendeker. 

Gdzie dokladnie b^d^ produkowane 
ogniwa nowego typu? Same plytki b^-
d^ powstawaly w Lublinie. - Ich pro-
dukcj^ zajmie si^ polsko-szwedzkie 
konsorcjum firm, ktore wkrotce otwo-
rzy w Lublinie swo j zaklad. Wlasnie f i -
nalizowane s^rozmowy natemat loka-
lizacji linii produkcyjnej - mowi prof. 
Jan Olchowik z Politechniki Lubelskiej, 
zaangazowany w realizacj^ przedsi^-
wzi^cia. Zaznacza, ze nie jest upowaz-
niony,bypodawacwiccej szczegolow. 
Dodaje tylko, ze zakiadpowstanie w juz 
istniejqcychbudynkach, ktore zostan^ 
odpowiednio zaadaptowane. - B^dzie 
to pierwsze przedsi^biorstwo w Polsce 
produkuj^ce ogniwa nowego typu. My 
b^dziemy tylko jednym z wielu odbior-
c6w-podkreslaprof Olchowik. 

- B^dziemy kupowac ogniwa, dora-
biac do nich elektronik^ i montowac na 
autobusach - opisuje prof Wendeker. 

Dzis projekt ma bye oficjalnie za-
prezentowany. 


