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INFORMACJA O INNOWACYJNYM PRODUKCIE / USŁUDZE 

1. Nazwa firmy / osoba do kontaktu (numer telefonu, mail) 

Mapalu Sp. z o.o. REDA 
Włodzimierz Hebel – Dyrektor Techniczny, tel: (+48) 608-716-441 

Mail : wlodzimierz.hebel@mapalu.pl 

2. Nazwa produktu / usługi 

Okrętowy płytowy ster Hebla 

3. Opis funkcjonalności produktu / usługi 

Głównym zadaniem steru jest zapewnienie manewrowości jednostki pływającej. Manewrowość 
można podzielić na dwa zakresy, jednym jest umożliwienie wykonywania zwrotów oraz zmianę 
kierunku ruchu podczas zmiany kursu lub omijania przeszkody. Drugą funkcjonalnością steru jest 
utrzymywanie zadanego kursu poprzez ciągłe korygowanie jego wychylenia tak, aby utrzymać 
zadany kierunek ruchu. Dzięki naszemu innowacyjnemu rozwiązaniu istnieje możliwość poprawy 
tych dwóch funkcjonalności poprzez zastosowanie dwóch symetrycznych profili zwężających się w 
tylnej części, tworząc siłę odrzutu na zasadzie zwężki Venturiego.  Dodatkowa powierzchnia steru 
oraz dodatkowe siły wypadkowe w znacznym stopniu polepszają manewrowość jednostki. Badania 
empiryczne oraz modele numeryczne pokazały, że przy małych kątach wychylenia steru siły 
działające na ster są dwukrotnie większe niż standardowe rozwiązanie. Wyniki zostały potwierdzone 
przez próby cyrkulacji wykonane na jednostkach rzeczywistych, gdzie czas potrzebny do wykonania 
pełnego zwrotu dla steru Hebla jest dwukrotnie mniejszy niż dla standardowego rozwiązania, przy 
kącie wychylenia 5 stopni. Firma Mapalu Sp. z o.o. wykonała również testy związane z kolejną 
zaletą prezentowanego rozwiązania, czyli próba stateczności kursowej. Badania wykazały, że ster 
Hebla zwiększa stateczność kursową, zmniejszając opory jednostki oraz skracając pokonaną drogę 
poprzez redukcję myszkowania, co daje oszczędności paliwa na poziomie kilku procent. 
Podsumowując, rozwiązanie steru o profilu Hebla polepsza funkcjonalność względem 
konwencjonalnego steru w zakresie sterowności, bezpieczeństwa oraz ekonomii, a co za tym idzie 
ekologii. Powyższe zalety powodują, że nasze rozwiązanie jest innowacją na skalę światową. 

4. Rodzaj zaspokojenia potrzeb grupy docelowej i jej określeniem. 

Rozwiązanie steru Hebla zaspokaja potrzeby grupy docelowej w następujący sposób: 
o zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi ( lepsza manewrowość) – wszystkie jednostki 
o polepszenie ekologii (poprzez zmniejszenie zużycia paliwa, zmniejszenie wydzielania 

zanieczyszczeń do atmosfery) – wszystkie jednostki z napędem mechanicznym 

5. Wskazanie cech innowacyjności rozwiązania produktowego/usługowego  

A. Autorska konstrukcja – jest przelotową skrzynią zwężającą się w stronę rufy. Umożliwia 
to generowanie aktywnej wylotowej strugi hydrodynamicznej na zasadzie zwężki Venturiego, 
czyniąc sterem aktywnym bez dodatkowych pędników, czy też elementów rotacyjnych. 

B. Zdolność generowania aktywnej siły naporu (odrzutu Venturiego) przy każdej 

prędkości i każdym kącie wychylenia steru (nawet minimalnym), poprawia to 

stateczność kursową jednostki niezależnie od prędkości, powodując mniejsze zużycie paliwa.  

C. Duże siły naporu nawet przy minimalnym kącie wychylenia steru. 

➢ Bezpieczeństwo w sytuacjach awaryjnych – manewr uniku, szybsza reakcja na ster. 

➢ Akcje ratunkowe – Szybsze dotarcie do człowieka za burtą dzięki zmniejszeniu cyrkulacji. 

➢ Bezpieczeństwo nawigacyjne – lepsze możliwości manewrowe. 

➢ Bezpieczniejsze operacje manewrowe podczas operacji portowych. 
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