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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Przedmiot zamówienia: usługa wykonania wykonania analiz numerycznych oraz modelowych 

badań eksperymentalnych steru strumieniowego w ramach Projektu „Innowacyjny ster 

strumieniowy CPP w układzie tandem” [dalej: Projekt]. 

 

W ramach usługi zostaną wykonane: 
1) Analizy numeryczne różnych wariantów steru strumieniowego, w tym: 

a) Analizy z wykorzystaniem modelu powierzchni nośnej, w wyniku którego 
zostanie opracowana wstępna geometria skrzydeł śruby steru 
strumieniowego oraz zostanie ustalony optymalny wariant steru tandem i 

optymalna zależność kombinatorowa skoku śrub. W celu uzyskania 

miarodajnego odniesienia do sterów jednośrubowych oraz optymalnego 
wyboru wariantu napędu, analiza ta będzie obejmować w szczególności 
następujące etapy: 
i. wyznaczenie charakterystyk hydrodynamicznych referencyjnego 

steru jednośrubowego (o geometrii zdefiniowanej przez 
Zamawiającego); zestawienie jego parametrów z danymi dostępnych 
na rynku sterów strumieniowych, ewentualna optymalizacja 
geometrii steru referencyjnego - dla zapewnienia, że efektywność 
steru referencyjnego jest zbliżona do maksymalnej osiągalnej dla 
steru jednośrubowego; 

ii. projekt geometrii steru w wersji tandem - współbieżnej i 
przeciwbieżnej; wstępna analiza efektywności hydrodynamicznej, 
wybór wariantu docelowego; 

iii. optymalizacja zależności kombinatorowej skoku śrub dla wybranego 
wariantu; 

iv. optymalizacja kształtu układu przepływowego steru składającego się 
z następujących elementów: korpus, pokrywa piasty, ropeguard, 
(geometria do optymalizacji zostanie zdefiniowana przez 

Zamawiającego i przekazana Wykonawcy). 
b) Analizy kompletnej geometrii steru strumieniowego z wykorzystaniem 

modelu przepływu RANS, weryfikujące charakterystyki hydrodynamiczne 
oraz charakterystyki kawitacyjne wyznaczone za pomocą metody 
powierzchni nośnej. 

 [2 Etap  Projektu] 

 

2) Badania modelowe wybranych w oparciu o wyniki analiz numerycznych 

wykonanych w 2 Etapie Projektu wariantów steru strumieniowego w warunkach 

ustalonych, w ramach których Wykonawca:  
a) zbuduje dwa modele sterów strumieniowych w skali około 1:5, tzn. o 

średnicy śrub około 250 mm - referencyjnego steru jednośrubowego oraz 
wybranego wariantu steru typu tandem; modele obejmować będą korpus, 
śruby i przekładnie wykonane z metalu oraz tunel steru i fragmenty burt 

wykonane z pleksi; stanowisko badawcze wykorzystujące modele 
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umożliwiać będzie pomiar siły naporu generowanego przez ster oraz 
momentu obrotowego na wale napędowym, a tunel z przezroczystego 
materiału umożliwi obserwację i rejestrację kawitacji. 

b) dokona pomiaru charakterystyk hydrodynamicznych obu sterów, tzn. 
naporu i momentu w funkcji prędkości obrotowej; pomiar obejmować 
będzie finalne wyznaczenie optymalnej zależności kombinatorowej skoku 
obu śrub; dla referencyjnego steru jednośrubowego pomiary zostaną 
wykonane dla pełnego przewidzianego przez projektanta zakresu skoku 
skrzydeł śruby, natomiast dla innowacyjnego steru dwuśrubowego badania 
wykonane będą analogicznie, ale obejmą również ostateczną  weryfikację 
wyznaczonej numerycznie w Etapie 2 kombinatorowej zależności skoku obu 
śrub - trzy nastawy skoku śruby "przedniej", dla każdej z nich  trzy nastawy 

skoku śruby "tylnej"; pomiary zostaną wykonywane w basenie 
holowniczym, o charakterystyce zbliżonej do akwenu otwartego (minimalne 
parametry: szerokość co najmniej 6 m,  długości co najmniej 50 m, 
wyposażony w pomost holowniczy o prędkości co najmniej 4 m/s). 

c)  wykona badania modelowe obu typów sterów w tunelu kawitacyjnym 

(minimalny przekrój komory pomiarowej: 0.5m^2 ), celem porównania 
zakresu kawitacji dla takiej samej wartości naporu, wyznaczenia granic 
kawitacji oraz określenia formy i zakresu kawitacji dla obciążenia 
nominalnego, jak również określenia poziomu generowanego hałasu.   

3) Badania modelowe referencyjnego steru jednośrubowego i steru typu tandem w 

warunkach uwzględniających interakcję z kadłubem oraz dynamikę, w ramach 
których Wykonawca: 

a)  zbuduje uproszczony model dziobowej części kadłuba i tunelu steru 
strumieniowego; 

b)  wykona badania modelowe charakterystyk steru tandem oraz steru 

referencyjnego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy 
na statku, z pomiarem naporu steru w warunkach nieustalonych (zmiany w 

czasie) oraz obserwacją i rejestracją wideo aeracji pędników. 

[3 Etap Projektu] 

 

Oczekiwanym wynikiem realizacji Przedmiotu Umowy jest zoptymalizowana geometria steru 

strumieniowego w układzie tandem, przebadana eksperymentalnie pod względem 
charakterystyk hydrodynamicznych, kawitacyjnych i akustycznych w warunkach ustalonych 

oraz w warunkach zbliżonych do warunków pracy steru na statku. 
 


