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Laboratoria i usługi badawcze 

Laboratorium Zielona Energetyka 

Laboratorium świadczy usługi związane z diagnozo-
waniem stanu urządzeń pochodzących z przemysłu 
energetycznego, petrochemicznego i innych.

Centrum Badania Paliw, Cieczy Robo-
czych i Ochrony Środowiska

Laboratorium świadczy usługi związane 
z badaniem paliw.

Centrum Naukowo-Badawcze Analizy 
Ryzyka Eksploatacji Statków

Centrum prowadzi badania w zakresie 
bezpieczeństwa na morzu, obszarach 
portowych i obiektów o�-shore.

Centrum Technologii Nawigacyjnych

Centrum realizuje usługi w zakresie bezpie-
czeństwa transportu morskiego i prac 
oceanotechnicznych.

M/S NAWIGATOR XXI

Nowoczesny statek szkolno-badawczy 
Akademii Morskiej w Szczecinie.

Laboratorium HydroGeo

Laboratorium realizuje usługi z zakresu 
hydrogra�i, nawigacji, geodezji oraz 
geoinformatyki.  
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Akademia Morska 
w Szczecinie
1-2 Wały Chrobrego 

Głównym celem działal-
ności uczelni jest kształce-

nie wysoko wykwali�ko-
wanych kadr o�cerskich: 

nawigatorów i mechaników, 
odpowiadających wymaga-

niom współczesnej �oty trans- 
portowej i rybackiej oraz kształ- 

cenie eksploatacyjnych służb 
armatorskich i portowych �oty 

morskiej i śródlądowej. 

Podstawowe informacje o Akademii Morskiej

1 Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią 
cywilną, kształcącą profesjonalistów znaj- 

dujących z powodzeniem zatrudnienie na 
morzu i lądzie. Na wszystkich wydziałach studiuje 
ok. 4000 studentów. Kształcenie odbywa się na 
3 wydziałach:
 •   Nawigacyjnym
 •   Mechanicznym
 •   Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu 

2 Jest członkiem wielu międzynarodowych 
organizacji i stowarzyszeń 5 Organizuje wymianę kadry naukowej oraz 

studentów z uczelniami europejskimi

3 Kadrę naukową stanowi ok. 250 nauczycieli 
akademickich. Uczelnia posiada uprawnie-

nia do nadawania tytułów doktora nauk oraz 
doktora habilitowanego

4 Posiada w pełni wyposażone laboratoria, 
nowoczesny statek szkolno-badawczy M/S 
Nawigator XXI oraz kilkanaście zaawanso-

wanych technicznie symulatorów

Uczelnia realizuje również projekty badawcze w międzynarodowych konsorcjach. 
Pola badawcze dla potencjalnych partnerów projektów można znaleźć na: 
http://www.am.szczecin.pl/en/research  i   http://portalcttm.am.szczecin.pl/

70-500 Szczecin, 
Polska
www.am.szczecin.pl
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Laboratorium Zielona Energetyka

Wyposażenie badawcze

Laboratorium świadczy usługi związane z diagnozowaniem stanu urządzeń pochodzą-
cych z przemysłu energetycznego, petrochemicznego, wydobywczego, włókienniczego, 
ceramicznego, chemicznego, papierniczego, hutniczego i innych. Skorzystanie z oferty 
LZE pozwoli na wczesne wykrycie niesprawności, co uchroni przed wysokimi kosztami 
remontu, niespodziewaną awarią czy długim postojem urządzenia. Ponadto laborato-
rium prowadzi specjalistyczne badania dot. systemów energetycznych, zwłaszcza 
prądnic, i badania ich wzajemnego oddziaływania na produkowaną i przesyłaną energię.

http://photodune.net/item/windmill/1157276?WT.oss_phrase=windmill&WT.oss_rank=23&WT.z_author=WDG_Photo&WT.ac=search_thumb

Mobilna stacja 
diagnostyczna

Stanowisko badania 
transformatora

Stanowisko badania 
automatyki zabezpie-

czeniowej WN

Zestaw do diagnostyki 
wibroakustycznej

Stanowisko 
synchronizacji prądnic

Stanowisko badania 
przekładników napięcio-

wych i prądowych WN

Stanowisko badania 
prądnicy synchronicznej

Stanowisko do statystycznej 
analizy wyników

Stanowisko badania 
wyłącznika zwarciowe-

go WN

Stanowisko badania 
prądnicy klatkowej

Stanowisko badania 
prądnicy pierścieniowej

Stanowisko badania 
i przetwarzania syg-

nałów diagnostycznych
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Usługi

Analiza termowizyjna maszyn energetycznych, 
w szczególności badanie transformatorów, prądnic 
oraz możliwość określenia jakości izolacji termicznej 
pomieszczeń, budynków i środków ochrony cieplnej

Terenowe badania warunków pracy 
urządzeń produkujących energię oraz ocena 
ich stanu technicznego (ze szczególnym 
uwzględnieniem energetyki wiatrowej)

Oraz inne, niewymienione

Tworzenie nowych energooszczędnych 
algorytmów pracy prądnicy pierścieniowej

Ocena wpływu zakłóceń elektromagne-
tycznych pochodzących od bliskich sieci 
niskiego napięcia oraz przekształtników 
energoelektronicznych

Badanie poprawy jakości generowanej 
energii elektrycznej

Badanie niezawodności działania wyłącznika 
zwarciowego

Ocena wskazań przekładników prądowych i napięcio-
wych oraz współpracy przekładników z nowoczesny-
mi układami przetworników analogowych i analogo-
wo-cyfrowych w sieci, w której występują zakłócenia

Ocena niezawodności systemów energe-
tyki wiatrowej, w tym ocena ważności 
elementów elektrowni wiatrowych (poszu-
kiwanie „słabych ogniw”)

Pomiary drgań (w tym maszyn wirują-
cych) oraz hałasu

5www.zielonaenergetyka.eu



Centrum Technologii Nawigacyjnych

Centrum realizuje usługi w zakresie bezpieczeństwa transportu morskiego i prac 
oceanotechnicznych na nowoczesnych zintegrowanych systemach mostków 
nawigacyjnych z możliwością dynamicznego pozycjonowania statku.

Wyposażenie badawcze

Symulator FMBS: 
symulator 

manewrowo-na-
wigacyjny klasy A 
z trzema mostkami 
nawigacyjnymi,
 w tym z jednym 

DP klasy 2

Laboratorium LITE: 
laboratorium

 innowacyjnych 
morskich technologii 

elektronicznych,
 w tym integracji 

danych
 nawigacyjnych

Laboratorium LSTPD: 
sieci i mobilnych 

technologii przesyłu 
danych nawigacyjnych

Laboratorium DP: 
dynamicznego 

pozycjonowania 
statków i innych 

jednostek 
oceanotechnicznych 

(symulator DP)
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Usługi

Modelowanie systemów kontrolnych 
dynamicznego pozycjonowania jednostek 
pływających

Analiza bezpieczeństwa manewrowania 
na modernizowanym lub nowo tworzo-
nym akwenie ograniczonym

Ocena bezpieczeństwa manewrowania 
na akwenach ograniczonych oraz podczas 
operacji dynamicznego pozycjonowania

Projektowanie kon�guracji systemów 
pozycyjnych, w szczególności hydroaku-
stycznych

Opracowanie i analiza nowatorskich  
funkcjonalności systemów zintegrowanych, 
dynamicznego pozycjonowania, identy�kacyj-
nych, pilotowych, dokujących, antykolizyjnych

7  www.ctn.am.szczecin.pl



Wymienione systemy obejmują sprzęt wraz
 z oprogramowaniem.

Centrum Naukowo-Badawcze Analizy Ryzyka 
Eksploatacji Statków

Centrum prowadzi badania w zakresie bezpieczeństwa na morzu, obszarach 
portowych i obiektów o�-shore. Jest to jedyne laboratorium w Polsce tak 
kompleksowo wyposażone w narzędzia analityczne umożliwiające prowa-
dzenie badań i analiz w zakresie bezpieczeństwa transportu morskiego.

Wyposażenie badawcze

System IWRAP MKSystem GOLDSIM

System DNV PHAST

System ArcGIS

System NASTRANSystem SOLID WORKS

System AIS
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Badanie strumieni transportu ładunków ze 
szczególnym uwzględnieniem ładunków  
niebezpiecznych na trasach żeglugowych, 
torach podejściowych, kanałach portowych

Badanie strumieni ruchu statków na 
trasach żeglugowych, torach podejścio-
wych, kanałach portowych w aspekcie ich 
parametrów techniczno-eksploatacyjnych

Badanie pasów ruchu statków na trasach 
żeglugowych, torach podejściowych, 
kanałach portowych

Określenie metodą symulacyjną zakresu 
technicznego uszkodzenia statku będące-
go efektem  kolizji

Badanie potencjalnego obszaru skażenia 
ekosystemu będącego efektem kolizji 
statku

Badanie potencjalnych skutków kolizji 
statków lub statku z budowlą hydrotech-
niczną, w tym z infrastrukturą o�-shore
i rurociągami podwodnymi

Badanie tras żeglugowych w zakresie ich 
dostosowywania do strumieni ruchu 
statków

Optymalizacja portowych urządzeń hydro- 
technicznych

Określenie metodą symulacyjną zakresu 
technicznego uszkodzenia budowli hydro-
technicznej, w tym infrastruktury o�-shore 
i rurociągu podwodnego

Usługi

9www.maritimerisk.eu/pl



Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych 
i Ochrony Środowiska

Centrum składa się z sześciu laboratoriów: Laboratorium Paliw i Olejów, 
Laboratorium Ochrony Środowiska, Pracowni Badania Wód Zaolejonych, 
Pracowni Badania Gazów Spalinowych, Laboratorium Badań Czystości Cieczy 
Roboczych oraz Laboratorium Dyfrakcji i Spektrometrii.

Wyposażenie badawcze 

Lepkości dynamicznej
 wg Hopplera (typ 03)

Wielkości cząstek (Mastersi-
zer 2000, Hydro2000MU)

Zawartości wody ciał 
stałych (Petrotest 6-15H)

Gęstości/ciężaru 
właściwego (DMA 4500)

Smarności paliw (HFRR V1.0.3)

Zawartości pierwiastków 
(SPEKTROIL-M)

Lepkości dynamicznej/ki-
nematycznej (TV 2000)

Spektrometr rentgenowski 
(SPECTRO XEPOS 03 STD GAS)

Kulometr 831 KF 
(producent: Metrohm Ltd.)

Analizator wód 
zaolejonych (HORIBA 

OCMA 310)

http://photodune.net/item/laboratory/4102507?WT.oss_phrase=laboratory&WT.oss_rank=53&WT.z_author=pedrosala&WT.ac=search_thumb 

zawiera aparaty do oznaczania:
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Analizator wielkości, 
kształtu i liczby cząstek

Wielofunkcyjny aparat do 
miareczkowania

Aparat do określania 
liczby cetanowej

Kalorymetr isoperiboliczny Chromatograf gazowyAnalizator cząstek nano



Zawartości koksów oraz 
siarki (MCRT-160, 

SLFA-2800)

Zawartości osadów 
w paliwach (TST (SETA) 

i Stanhope-seta)

Oznaczanie temperatury zapłonu 
metodą zamkniętego tygla 

Pensky’ego-Martensa składników 
spalin CEB-II Pierburg - AVL, MIR - FTIR 
- Environment, PM-Particulate Metter, 

HORIBA 1230PM VAISALA OYJ

Dwuskładnikowy 
analizator gazów spalino-

wych (MEXA-1230PM)

Aparat do pomiaru 
potencjału zeta

 (Zetasizer)

Spektrometry w podczerwieni 
i emisji fluorescencji (PERKIN 
ELMER Spektrum One FT-IR, 

Perkin Elmer LS-50B 
Luminescence)

Usługi

Badania standardowych własności �zyko-
chemicznych paliw i olejów smarowych

Analiza wielkości cząstek metodą dyfrak-
cji laserowej

Spektrometria w podczerwieni oraz pomiary 
wzbudzenia i emisji �uorescencji w systemie 
skaningowym, i w układzie komputerowej 
analizy danych z software FL Win Lab

Badania czystości i określanie klasy 
czystości olejów hydraulicznych

Analiza zawartości Ca, Ba, Si, Pb, P, S w apatytach, 
fosfatach, siarce pylistej, popiołach dymnico-
wych, pyłach zbożowych na zasadzie �uorescen-
cji rentgenowskiej z dyspersją energii (EDXRF)

Badania wód zaolejonych

Analiza gazów spalinowych z silni-
ków o zapłonie samoczynnym

Badania pozostałości po koksowaniu 
w produktach naftowych metodą Micro

Analiza zawartości siarki w produktach 
ropopochodnych

Badania zawartości cząstek metali 
metodą spektrofotometrii emisyjnej 
w paliwach i olejach

 11 www.cbp.am.szczecin.pl

Aparat do badania 
właściwości demulgują-
cych olejów mineralnych 
i cieczy hydraulicznych 

metodą Herschela

Aparat do pomiarów 
temperatury 

płynięcia z wbudowanym 
kriostatem



M/S NAWIGATOR XXI

Nowoczesny statek szkolno-badawczy Akademii Morskiej w Szczecinie 
przystosowany do I-ego rejonu żeglugi wg przepisów PRS, tj. do żeglugi po 
Morzu Północnym i innych morzach otwartych w odległości 200 mil 
morskich od miejsca schronienia, z dopuszczalną odległością między dwoma 
miejscami schronienia do 400 mil morskich oraz żeglugi po Morzu Bałtyckim 
i innych morzach zamkniętych.

Wyposażenie badawcze

Pojazd głębinowy
OFFSHORE HYBALL 

(HYDROVISION - U.K.)

Echosonda wielowiąz-
kowa EM 710 (Kongs-

berg Maritime) na małe 
i średnie zakresy 

głębokości (od 3 do 
2000 m)

Zintegrowany
system zarządzania 

danymi TRAC-C
(Kelvin Hughes U.K.)

Sonar boczny 272 TD 
(EdgeTech USA)

http://photodune.net/item/ship/1753723?WT.oss_phrase=ship&WT.oss_rank=6&WT.z_author=3quarks&WT.ac=search_thumb
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Badania hydrogra�czne, inspekcje dna 
morskiego

S zczegółowe badania podwodnych 
konstrukcji w budowie oraz stanu prac 
pogłębiarskich

S porządzanie map środowisk a dna 
morskiego

Inspekcja infrastruktury podwodnej, 
wykrywanie podwodnych rumowisk 
i innych obiektów

Pobieranie próbek gruntu z powierzchni 
dna oraz wgłębnych, przekazywanie 
danych do odbiorców nabrzeżnych

Monitorowanie stanu wód Morza Bałtyc-
kiego i innych akwenów morskich

Jednostka może być używana w projektach 
badawczych, także tych realizowanych 

w ramach Programu Horyzont 2020.

Usługi

13www.statek.am.szczecin.pl



Laboratorium HydroGeo

Laboratorium realizuje usługi z zakresu hydrogra�i, nawigacji, 
geodezji oraz geoinformatyki.  

Wyposażenie badawcze

Hydrograf XXI – 
kabinowa jednostka 
z napędem hybrydo-

wym

MiniSVP – narzędzie 
do zbierania pro�li 
prędkości dźwięku 

w wodzie

Sonar holowany 
EdgeTech 4125 oraz 

MS1000

Sonda wielowiązkowa 
Geoswath Plus oraz 

EA400

Inland AIS – transpon-
der systemowy

FARO® Laser Scanner Focus3D 
– precyzyjne urządzenie 

wykonujące szczegółowe 
pomiary i dokumentacje

Dalmierz laserowy 
TruePulse 360B oraz 

Disto A8

Odbiornik GPS-RTK 
oraz Sokkia GRX-1

http://photodune.net/item/diving-bell/3111266?WT.oss_phrase=underwater%20research&WT.oss_rank=10&WT.z_author=jgroup&WT.ac=search_thumb
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Profesjonalna linia produkcyjna 
map ENC CARIS Ping-to-Chart – 

umożliwia obróbkę danych 
batymetrycznych, kolumn 

wodnych oraz 
danych z sonarów bocznych

Inland ECDIS – system
 do wyświetlania 

elektronicznych map
 i dodatkowych 

informacji nawigacyjnych

ArcGIS Server 
Enterprise – umożliwia 

publikacje map i udostępnianie 
funkcjonalności GIS

 w sieciach komputerowych

Usługi

Sondaże w trakcie i po wykonaniu prac 
hydrotechnicznych

Podwodne prace poszukiwawcze

Obrazowanie dna akwenów objętych 
programami ochrony przyrody

Sonarowe obrazowanie dna w obszarach 
portowych

Jedno i wielowiązkowe sondaże batyme-
tryczne

Opracowanie map elektronicznych son- 
dowanych akwenów

Pomiar i wery�kacja linii brzegowej

Sonarowa inspekcja nabrzeży i podpór 
mostów

15www.hydrogeo.am.szczecin.pl



S zkolenia komputerowe

Wirtualne Laboratorium Komputerowe

Laboratorium zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom stały 
zdalny dostęp do zasobów aplikacji zainstalowanych na wysokowydajnym 
serwerze. Zarówno studenci, jak i pracownicy mogą wykorzystywać wirtual-
ne komputery wraz z zaawansowanymi aplikacjami i to znajdując się 
w dowolnym miejscu na świecie. Potrzebny jest jedynie terminal lub kompu-
ter osobisty i dostęp do Internetu. Wszystkie operacje obliczeniowe odbywa-
ją się na serwerze uczelnianym. 

Wyposażenie badawcze

Projektory multimedialne48 stanowisk komputerowych 
działających w oparciu 

o technologię usług 
terminalowych

Usługi

http://photodune.net/item/desktop-computer/474203?WT.oss_phrase=computer&WT.oss_rank=27&WT.z_author=maigi&WT.ac=search_thumb

  16



Główne obszary działania CTTM

Centrum Transferu Technologii 
Morskich Akademii Morskiej 
w Szczecinie

Zostało utworzone jako odpowiedź na potrzebę komercjali-
zacji wyników badań naukowych. Koncentrując się wyłącznie 

na branży morskiej, CTTM jest wyjątkowym ośrodkiem transfe-
ru technologii w Polsce. Centrum zajmuje się procesem ochrony 

własności intelektualnej oraz przygotowaniem do komercjalizacji wyników badań naukowych pracow-
ników uczelni, a także koordynacją działań związanych z realizacją projektów badawczych �nansowa-
nych z programów międzynarodowych oraz projektów przyczyniających się do rozwoju uczelni.

Centrum Transferu Technologii Morskich
1-2 Wały Chrobrego 

70-500 Szczecin, Polska
www.cttm.am.szczecin.pl

poszukiwanie źródeł 
�nansowania 

dla pomysłów badaw-
czych i projektów o charak-

terze rozwojowym

podnoszenie świadomości 
pracowników naukowych 

uczelni w zakresie 
ochrony własności 

intelektualnej i transferu 
technologii do gospodarki

współpraca z instytucjami 
otoczenia biznesu oraz 
prezentacja osiągnięć 
technologicznych AM

pomoc na etapie 
przygotowania wniosku 

oraz  w budowaniu 
konsorcjum projektowego 

i w opracowaniu pro�lu

udzielanie informacji 
w zakresie prawidłowej 

realizacji projektu, 
w tym o kwali�kowalności 

kosztów i sposobie 
raportowania do instytucji 

wdrażających

ochrona własności 
intelektualnej i zabezpie-

czanie praw własności 
uczelni do wytworzonego 

dobra

współpraca z narodowymi 
i międzynarodowymi 

operatorami programów 
unijnych

informowanie o prowa-
dzonych naborach 

konkursów projektowych, 
szkoleniach i warsztatach 
organizowanych w całej 

Polsce

17



Centrum Innowacji sprawnie i rzetelnie łączy możliwości kadry naukowej uczelni 
z oczekiwaniami przemysłu morskiego oraz tych podmiotów, 

które są zainteresowane rozwojem w oparciu o technologie Akademii Morskiej.

Centrum Innowacji 
Akademii Morskiej 
w Szczecinie Sp. z o.o.

Spółka oferuje

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
1-2 Wały Chrobrego 70-500 Szczecin, Polska

tel. +48 791810509 
www.innoam.pl info@innoam.pl 

KRS: 0000474865 | NIP 851 317 13 20 | REGON 321422451

realizacja projektów 
oraz badań

realizacja programów 
szkoleniowych

tworzenie nowych spółek 
z inwestorami VC, SF, BA 

(spin o�/out)  

sprzedaż licencji 
(wyłączne i niewyłączne)

tworzenie konsorcjów 
z podmiotami prywatnymi

inne formy sprzedaży 
praw własności intelek-

tualnej

pośrednictwo 
w kontaktach z kadrą 

naukową uczelni 

 tworzenie konsorcjów
 z podmiotami publicznymi

Jest to spółka celowa uczelni (ze 100% udziałami Akademii 
Morskiej), powołana do życia w 2013 r. w odpowiedzi na rosną-
ce zainteresowanie rozwiązaniami naukowymi powstającymi na 
uczelni.  Głównym zadaniem Centrum Innowacji jest sprzedaż 
wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz w konsekwencji wynalazków Akademii Morskiej 
w Szczecinie. Spółka oferuje również możliwość skorzystania z nowoczesnych laboratoriów, zaplecza 
badawczego oraz wysoko wykwali�kowanej kadry (usługi badawcze, zlecone). Centrum obsługuje 
pracowników uczelni w zakresie zakładania przez nich spółek kapitałowych (spin-o�, spin-out).

w Szczecinie
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w Szczecinie


