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tunel aerodynamicZny
inStytutu mechaniki górotworu Pan w krakowie

Projekty
StanowiSk i urZądZeń badawcZych

Model 3D tunelu Model 3D konfuzora

Cykl produkcyjny i montaż tunelu.

Projekt kanału łopatkowego Kanał do badanaia właściwości fal i oddziaływania na obiekty 
hydrotechniczne i brzegowe



centrum techniki okrętowej S.a. 
to nowoczesny, multidyscyplinarny ośro-
dek badawczy i projektowym, ceniony  
w wielu krajach na świecie. Zatrudniamy do-
świadczoną kadrę projektantów oraz specjali-
stów w dziedzinach hydromechaniki, mechaniki 
konstrukcji, akustyki, materiałoznawstwa i pal-
ności oraz wykwalifikowanych techników ob-
sługujących nowoczesne urządzenia i aparaturę 
badawczą.

Projektujemy i wykonujemy:
• tunele areodynamiczne typu zamkniętego 

i otwartego
• tunele kawitacyjne
• tunele szczelinowe
• kanały obiegowe
• stanowiska do badania turbin i pomp
• wyposażenie basenów modelowych
• urządzenia i stanowiska badawcze, dostoso-

wane do indywidualnych potrzeb zamawia-
jącego

Naszym klientom proponujemy kom-
pleksowe rozwiązania wraz z analizą po-
trzeb, wykonalności i opłacalności, pro-
jekty wstępne i koncepcyjne, organizację 
laboratoriów badawczych, projekty techniczne  
i wykonawcze oraz wytwarzanie i próby funkcjo-
nalne urządzeń badawczych, szkolenia w opar-
ciu o prace badawcze na własnych stanowiskach 
badawczych, porównawcze badania między-
laboratoryjne modeli wzorcowych, opracowa-
nie procedur prowadzenia badań, nadzór nad 
realizacją projektów do pełnego uruchomienia  
i wdrożenia urządzeń.

Zakład Projektowo-technologiczny
w ostatnich latach wykonał szereg projektów 
urządzeń i stanowisk badawczych dla Klientów 
w Polce i za granicą. Wykonane przez Zakład pro-
jekty obejmowały opracowanie projektu koncep-
cyjnego, przygotowanie dokumentacji technicz-
nej i wykonawczej oraz wykonanie urządzenia  
i nadzór nad jego montażem.

Dążymy do tego, aby nasze usługi były 
świadczone na najwyższym poziomie,  
w możliwie krótkich terminach i po konkurencyj-
nych cenach.

Poddźwiękowy tunel aer0dynamicZny
wydZiału mechanicZnego Politechniki gdańSkiej

tunel aerodynamicZny Zmiennej turbulencji
wydZiału mechanicZnego energetyki i lotnictwa Politechniki warSZawSkiej

PomoSt holownicZy baSenu modelowego
wydZiału oceanotechniki i okrętownictwa Politechniki gdańSkiej 

StanowiSk0 do badania turbin wodnych
wydZiału mechanicZnego Politechniki gdańSkiej

StanowiSk0 do badania PomP
wydZiału inżynierii ŚrodowiSka Politechniki lubelSkiej

wyPoSażenie badawcZe 
i aParatura Pomiarowa

tunel aerodynamicZny
Vietnam maritime uniVerSity

Specjalistyczne stanowisko do badań modelowych, w skład którego wchodzi m.in. pomost holowniczy z wypo-
sażeniem badawczym oraz wywoływacz i pochłaniacz fal.

Komora  pomiarowa i moduł napędowy tunelu.

• Dynamometry oporowe
• Do pomiaru prędkości
• Wyważarki modeli
• Wagi sześcioskładowe
• Prowadnice modelu
• Sondy falowe i inne


