
Szkolenia są realizowane w ramach projektu “ELMAR - Supporting South Baltic SMEs to enter the
international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions”, który jest
współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program INTERREG
Południowy Bałtyk 2014-2020).

www.electric-water-mobility.eu

Szkolenia z tematyki
elektromobilności na wodzie

Zarejestruj się tutaj by otrzymać
certyfikat uczestnictwa!

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń w
języku polskim i angielskim związanych z
elektromobilnością transportu wodnego.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny!

Daty szkoleń:

Miejsce szkoleń:
Platforma MS
Teams (link)

7, 14, 22
Czerwiec 2021

https://forms.office.com/r/yxi5kM3E4L
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmI4NmEwZmEtY2UxOC00YjM4LWE4NDgtNDU3ZjI2OTU0NzZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223e05b101-c6fe-47e5-82e1-c6a410bb95c0%22%2c%22Oid%22%3a%2245ae89d6-e948-479d-9272-860b9c23d435%22%7d
https://www.linkedin.com/company/elmar-electric-water-mobility/?viewAsMember=true
https://www.electric-water-mobility.eu/
https://forms.office.com/r/yxi5kM3E4L
https://forms.office.com/r/yxi5kM3E4L
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmI4NmEwZmEtY2UxOC00YjM4LWE4NDgtNDU3ZjI2OTU0NzZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223e05b101-c6fe-47e5-82e1-c6a410bb95c0%22%2c%22Oid%22%3a%2245ae89d6-e948-479d-9272-860b9c23d435%22%7d


22 czerwca 2021
9.30 – 12.00 [EN]

 1. Impact on the
environment of currently
used combustion engines
powered by LNG, CNG, LPG
and Diesel fuel and its
variants with the addition of
bio-components.

 2. Review of methods used
for exhaust gas purification
from internal combustion
engines for vessels.

 3. Classification of vessels
from electric point of view.
Requirements for the safe
use of hydrogen fuel cells.

 4. Theoretical model
calculating the resistance to
motion and the demand for
power of the watercraft's
propulsion system. 

14 czerwca 2021
14.00 – 16.30 [PL]

 1. Silniki tłokowe
stosowane w układach
napędowych jednostek
pływających.

 2. Przekształtniki
energoelektroniczne w
hybrydowych układach
napędowych jednostek
pływających.

 3. Generatory
elektryczne w układach
napędowych jednostek
pływających. Konstrukcje,
trwałość i ograniczenia.

7 czerwca 2021
14.00 – 16.30 [PL]

 1. Hybrydowe układy
napędowe.

 2. Infrastruktura ładowania
akumulatorów, dynamiczny
rozdział mocy ładowania,
współpraca z siecią
energetyczną.

 3. Transport wodny w
Gdańsku i Zatoce
Gdańskiej oraz
problematyka
zanieczyszczeń powietrza.

 4. Elektryczne silniki do
napędu jednostek
pływających. Rozwiązania
konstrukcyjne i trwałość.

Harmonogram szkoleń

Podczas spotkań omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące budowy nowoczesnych, hybrydowych
układów napędowych i innych elementów mających wpływ na zmniejszenie negatywnego oddziaływania
jednostek pływających na środowisko naturalne.
Szkolenia poprowadzą eksperci z Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki oraz zaproszeni do
współpracy eksperci z firm zewnętrznych. 
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Podstawowe zagadnienia
elektrycznej mobilności

na wodzie

Specyficzne aspekty
napędu hybrydowego i

elektrycznego

Environmental and
technical aspects of

electromobility on water

https://www.electric-water-mobility.eu/
https://www.linkedin.com/company/elmar-electric-water-mobility/?viewAsMember=true

