Nowo zakupiony sprzęt badawczy na statek
(2012-2015)
1. Czerpak skrzynkowy z dodatkowym wyposażeniem (box corer) model 80.000 firmy KC
Denmark A/S (opiekun sprzętu dr hab. prof.UG Adam Sokołowski)
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czerpak skrzynkowy o powierzchni czerpalnej prostokątnej 600 cm i głębokości penetracji 40 cm;
wszystkie elementy konstrukcyjne (rama główna, próbnik, zamkniecie, liny) wykonane ze stali
nierdzewnej;
głębokość operacyjna do 1000 m;
wysokość całkowita po zebraniu próbki ok. 300 cm, waga 120 kg;
dodatkowe wyposażenie: dodatkowy próbnik z otwieraną przednią ścianą i wózek do transportu
próbników.

2. Echosondy jednowiązkowe typu „split beam” - zestaw trzech echosond, model EK 60, o
częstotliwościach 38, 120 i 333 kHz firmy Simrad Kongsberg Maritime AS (opiekun sprzętu dr hab.
prof. UG Natalia Gorska)

Informacja o echosondzie typu split beam (EK 60) oraz o możliwościach jej zastosowania jest zamieszczona
na stronie:
http://www.simrad.com/www/01/nokbg0240.nsf/AllWeb/A25148D8E9F00D0DC12570DE0050A7CB?OpenD
ocument
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3. Fluorymetr typu PAM (Pulse amplitude-modulation) firmy Walz GmbH (opiekun sprzętu dr Filip
Pniewski)






pomiar fluorescencji chlorofilu w celu oznaczenia biomasy glonów i sinic w próbach środowiskowych;
możliwość mierzenia fluorescencji poprzez zastosowanie świadłowodu „fiber optics” do badania prób
bentosowych;
określenie udziału poszczególnych grup taksonomicznych w biomasie naturalnych zbiorowisk
glonów;
charakterystyka aktywności fotosyntetycznej prób środowiskowych.

4. Zestaw czujników pomiaru oświetlenia i radiacji firmy TriOS typu RAMSES (opiekun sprzętu
dr Maciej Matciak)

Zestaw składa się z dwóch hiperspektralnych czujników oświetlenia oraz dwóch hiperspektralnych czujników
radiacji, zasilacz razem z interfejsem, ramy (3 szt.) do mocowania mierników, kablem, oprogramowanie
(zainstalowane na komputerze statkowym).
Dane techniczne:
 zakres widmowy 350-950 nm;
 rozdzielczość spektralna nie gorsza niż 3,3 nm;
 dokładność spektralna 0,3 nm;
 radiometr wyposażony w płaski kolektor o charakterystyce cosinusowej;
 możliwość pomiarów w wodzie do co najmniej 250 m i w powietrzu.
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5. Sonda miniCTD firmy Valeport (opiekun sprzętu dr Maciej Matciak)

Zestaw składa się z sondy CTD, bębna z kablem (100 m), zasilacza oraz oprogramowania DataLog Express
(zainstalowanego na komputerze statkowym).
Dane techniczne:
 urządzenie może pracować w zakresie głębokości 0 – 500 m;
 urządzenie może pracować autonomicznie, ponieważ może być zasilane bateriami oraz posiada
pamięć wewnętrzną;
 pomiar ciśnienia wykonywany jest z dokładnością 0,05% i rozdzielczością 0,001 %;
 pomiar temperatury wykonywany jest z dokładnością co najmniej 0.01 °C i rozdzielczością 0.001 °C;
 pomiar zasolenia wykonywany jest z dokładnością 0,01 PSU i rozdzielczością 0,001 PSU;
 pomiar może być wykonywany w sposób ciągły z częstotliwością 1, 2, 4 lub 8 Hz bądź na wybranych
głębokościach.

6. Pułapka sedymentacyjna (Hydrobios Multi Sediment Trap/24) (opiekun sprzętu dr hab. prof. UG
Dorota Burska)

Urządzenie pozwalające na zebranie opadającej materii w toni wodnej w zaprogramowanych odstępach
czasu. W zestawie znajdują się 24 butle o pojemności 250 ml.
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7. Rozeta batometryczna z sondami w tym sondą CTD (opiekun sprzętu dr hab. prof. UG Dorota
Burska)

rozeta

sonda CTD wraz z czujnikami

Na zestaw składa się 12 pozycyjna rozeta z zestawem 8 l batometrów (SBE32 12 Position Carousel System)
wraz z zintegrowaną wysokorozdzielczą sondą CTD (SBE 25plus Sealogger) oraz czujnikami: tlenu (SBE
43), pH (SBE 18), rozpuszczonych substancji organicznych (CDOM, WETLabs ECO CDRT), fluorescencji
chlorofilu a i mętności (WETLabs ECO-FL-NTU(RT)) oraz przezroczystości (WETLabs C-Star Xmiss) wody.

8. Hiperspektralny miernik współczynnika absorpcji i osłabiania z sondą CTD (opiekun sprzętu
dr Maciej Matciak)







urządzenie służy do wykonywania pomiarów wielkości współczynnika absorpcji i osłabiania światła w
toni wodnej;
zestaw wyposażony jest w ramę, na której możliwe jest zamontowanie czujnika oraz sondy CTD;
długość drogi optycznej do pomiaru współczynnika osłabiania - 25 cm;
pomiary obu współczynników wykonywane są w zakresie spektralnym co najmniej od 400 do 730
nm z rozdzielczością 4 nm;
zestaw jest wyposażony w sondę CTD.
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9. Optyczny miernik wielkości cząstek FlowCAM (opiekun sprzętu dr hab. prof. UG Luiza Bielecka)



urządzenie może być stosowane do próbek wody morskiej o różnym zasoleniu, a także może być
wykorzystane do analizy próbek zakonserwowanych np. płynem Lugola;
 analiza cząstek w zakresie wielkości od 2 µm do 2 mm;
 4 dostępne powiększenia (2X, 4X, 10X, 20X);
 próbka pobierana jest automatycznie z prędkością od 0,005 do 250 mL/min;
 urządzenie wyposażone w laser 532 nm oraz 2 czujniki emisji fluorescencji (CH1 = >650 nm i CH2 =
560-590 nm);
 w zestawie dostępne jest oprogramowanie do analizy uzyskanych wyników (np. automatycznej
klasyfikacji) oraz umożliwiające eksport danych.
Więcej informacji: http://www.fluidimaging.com/applications/aquatic-research/marine-science

10. Cytometr przepływowy firmy Becton Dickinson (BD Biosciences) model FACS Jazz (opiekun
sprzętu dr Filip Pniewski)

Cytometr przepływowy z przystawką do sortowania cząstek jest specjalistycznym sprzętem pozwalającym
na wieloparametrową ocenę jakościową i ilościową pojedynczych cząstek tworzących zawiesinę, włączając
w to żywe komórki i materię nieożywioną. System przeznaczony jest do analizy i szybkiego sortowania
cząstek w wodzie za pomocą układu wyposażonego w 3 lasery: 488 nm (niebieski), 561 nm (zielono-żółty)
i 640 nm (czerwony). Aparat wyposażony jest w komputer z programem do obróbki danych cytometrycznych
i analizy zawiesiny cząstek.
Więcej informacji:
http://www.bdbiosciences.com/eu/instruments/research/cell-sorters/bd-facsjazz/m/1349554
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11. Echosonda wielowiązkowa firmy RESON SeaBat 7125 SV2 (opiekun sprzętu dr hab. prof. UG
Jarosław Tęgowski)

Echosonda wielowiązkowa jest podstawowym urządzeniem hydrograficznym służącym do precyzyjnego
mapowania dna. Umożliwia budowanie trzywymiarowych modeli cyfrowych powierzchni dna, mapowanie
cech osadów dennych w postaci względnej siły rozpraszania wstecznego sygnałów akustycznych odbitych
od dna i skanowanie toni wodnej.
Podstawowe parametry echosondy:
Częstotliwość nadawanego sygnału: 400kHz;
Szerokość pojedynczej wiązki: 1° x 0.5°;
Częstotliwość wysyłania impulsów sondujących: 50Hz (±1Hz);
Długość impulsu: od 33μsek do 300μsek;
Liczba wiązek: 512;
Rozwartość wiązki nadawanej: 165°;
Maksymalna głębokość sondowania: 175m.

12. Stacja meteorologiczna firmy Vaisala model AWS430 (opiekun sprzętu dr Jakub Idczak)
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W skład systemu czujników meteorologicznych wchodzą:
- ultradźwiękowe czujniki do pomiaru prędkości i kierunku wiatru;
- barometr podłączony do głowicy stabilizującej pomiary ciśnienia w warunkach o dużej wietrzności,
- czujnik temperatury i wilgotności z osłoną antyradiacyjną;
- piranometr CMP6 (Kipp & Zonnen);
- automatyczny deszczomierz;
- czujnik promieniowania UVA (315-400 nm) oraz UVB (280-315 nm);
- czujnik promieniowania w zakresie fotosyntetycznie czynnym PAR (400–700nm ± 4 nm).
Na mostku kapitańskim zamontowane zostaną wyświetlacze prędkości i kierunki wiatru oraz temperatury,
wilgotności i ciśnienia.

13. Próbnik i impaktor do pobierania aerozoli firmy TISCH Environmental. Próbnik
wysokoprzepływowy TE6070DV-BL z głowicą PM10 oraz impaktor TE-10-800 (opiekun sprzętu dr
hab. prof. UG Anita Lewandowska)

Próbnik

Impaktor

Próbnik wysokoprzepływowy do pobierania aerozoli wyposażony jest w pięciostopniowy impaktor kaskadowy
o następujących parametrach:
- granice cięcia aerozoli kolekcjonowanych na kaskadach (wliczając filtr backup) wynoszą: 0,49µm; 0,95µm;
1,5µm; 3µm; 7,2µm; 10µm;
- powierzchnia impakcji filtra backup dla próbnika PM10 jest równa 8”x10” (20cm x 25cm), a filtrów dla
każdej z kaskad impaktora 5,6”x 5,4” (14cm x 14cm);
- optymalna masa aerozoli na kaskadzie nie powinna być mniejsza od 10 mg;
- stosowane filtry: szklane, teflonowe, kwarcowe;
3
- kontrola przepływu powietrza (40cfm= 68 m /h) regulowana przepływomierzem masowym, zawiera silnik
bezszczotkowy, rejestrator przepływu/ciśnienia, wskaźnik czasu pracy, kontroler przepływu
objętościowego.
Impaktor do pomiaru stężenia oraz aerodynamicznej wielkości cząstek biologicznych (bakterii i grzybów)
zawartych w bioaerozolu atmosferycznym ma następujące parametry:
- granice cięcia bioaerozolu mieszczą się w zakresie od <0,65 µm do > 20 µm;
3
- przepływ powietrza wynosi 1cfm=1,7 m /h;
- próbki pobierane są na płytki Petriego.
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14. Prądomierz akustyczny profilujący (Acoustic Doppler Current Profiler – ADCP) o
częstotliwości 600 kHz, firmy Teledynie RD Instruments Workhorse Mariner (opiekun sprzętu dr
hab. prof. UG Natalia Gorska)

Informacja o specyfikacji tego urządzenia oraz o możliwościach jego zastosowania jest zamieszczona na
stronie: http://www.rdinstruments.com/mariner.aspx

15. Urządzenie do pozycjonowania podwodnego USBL firmy Applied Acoustic model Easytrak
Nexus (opiekun sprzętu dr hab. prof. UG Jarosław Tęgowski)

Easytrak jest podwodnym system pozycjonowania i śledzenia obiektów (USBL – Ultra Short Bas
Line), składającym się z hydroakustycznych nadajników i odbiorników zamocowanych na
jednostce badawczej i śledzonych obiektach, umożliwiający precyzyjne określenie pozycji obiektu
w stosunku do hydroakustycznej anteny nadawczo-odbiorczej przymocowanej do kadłuba statku.
Easytrak jest wykorzystywany w określaniu pozycji nurków, pojazdów podwodnych typu ROV i
AUV a także kontroli położenia holowanych urządzeń.
Key Features






All operational equipment, hardware and software
Integral pitch, roll and heading sensors to compensate for vessel movement
GPS receiving software
Robust, lightweight enclosures
Intuitive control software, bringing the confidence of professional USBL systems to a wide
operator base

Applications






Track multiple targets simultaneously
Track horizontally, enabling the location of floating targets e.g. AUV retrieval
Operate in diverse applications with universal appeal
Offer a versatility in system configuration that is second to none
Operate AAE Acoustic Release Beacons (Nexus and Lite)
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16. Łódź pokładowo-robocza typu RIB (rigid-inflatable boat) firmy SPORTIS S-4900 z silnikiem
YAMAHA F40FEHDL (opiekun sprzętu kapitan ż.w. Mariusz Wiktorowicz)
http://www.sportis.com.pl/
http://www.smart.gda.pl/produkt,silnik-zaburtowy-4-suwowy---yamaha-f-40-fehdl,579.html

17. Włoki pelagiczny i denny z deskami trałowymi Thyboron II 100” (opiekun sprzętu dr hab. prof.
UG Mariusz Sapota)
Urządzenia do trałowania w toni wodnej i przy dnie


Zestaw włoka dennego rozpornicowego TV3-930x80, zgodnie z ICES Manual for the Baltic
International Trawl Surveys, zestaw z dwoma workami normalnym i tzw. drobnooczkowym (długość
boku oczka 6 mm).



Zestaw włoka pelagicznego WP 53/64x4 zawiera włok z jednym workiem z wkładką 6 mm



Deski trałowe Thyboron typ 2 – “100” zgodnie z ICES Manual for the Baltic International Trawl
Surveys



Zestaw włoków rozprzowych typu beam-trawl – Komplet dwóch włoków rozprzowych o długości
rozprza 4 metrów każdy. Wielkość oczka w worku włoka 10 mm

18. Kompresor powietrza oddechowego firmy Bauer Oceanus-E (sprężarka dla nurków), (opiekun
sprzętu dr hab. prof. UG Adam Sokołowski)
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Kompaktowy, trwały i wytrzymały kompresor powietrza z wyposażeniem o następujących parametrach.
- silnik trójfazowy 400V, 50 Hz, o mocy 3,0 KM
- wydajność 140 l/min.
- konstrukcja ramy, uchwytu i części napełniającej wykonana ze stali nierdzewnej
- węże napełniające są wykonane z Kevlaru, chłodnice zarówno końcowa, jak i międzystopniowe
wykonane z galwanizowanej stali
- wkłady filtrów TRIPLEX® zgodne z normą DIN EN 12021
- ciśnienie wyjściowe 330 bar
- elektroniczny licznik czasu pracy z własnym zasilaniem i elektronicznym wyświetlaczem informującym
o: zużyciu wkładów filtrujących, konieczności wykonania przeglądu sprężarki, konieczności wymiany
baterii własnego zasilania timera
- mechaniczny licznik czasu pracy
- dwa przyłącza
- przełącznik 330 / 225 bar
- automatyczny zrzut kondensatu i automatyczny stop.

19. Wibrosonda firmy OSIL model Lightweight Vibrocorer (3-6 m) (opiekun sprzętu dr Ewa
Szymczak)
Modułowy system do pobierania rdzeni osadów o długości 3 m lub 6 m na głębokości max 250 metrów.
Zestaw wibrosondy składa się z:
 konstrukcji wibrosondy przystosowanej do poboru rdzeni o długości 3 m i 6 m o wysokości
odpowiednio 4,5 m lub 7,4 m; szerokość podstawy 4,7 m;
 napędowej jednostki wibracyjnej wyposażonej w złącze podwodne;
 kabla elektrycznego 250 m w rolce kablowej;
 jednostki sterującej z pokładu głównego z kablem zasilającym;
 materiałów eksploatacyjnych (narzędzia, klucze, tuby rdzenia, głowice, rury osłonowe, chwytacze
itd.)
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20. Sieci planktonowe typu Multi Plankton Sampler MultiNet Typ Midi (opiekun sprzętu mgr
Ryszard Kuczyński)

MultiNet firmy Hydrobios typu MIDI (0,25 m² rozmiar wlotowy ). Model z 5 torbami siatkowymi. Sieci są
otwierane i zamykane na zadanych głębokościach automatycznie za pomocą silnika elektrycznego.
Polecenia uruchomienia sieci przekazywane są za pośrednictwem kabloliny łączącej z jednostka sterującą
znajdująca się na pokładzie statku (Deck Command Unit). Multinet wyposażony jest w 3 zestaw sieci o
rozmiarze oczka 50, 100 i 200 mikronów, które można stosować wymiennie w zależności od potrzeb
badawczych . Istnieje możliwość dokupienia innych zestawów sieci o wielkości oczka od 50 do 780
mikronów. Wyposażona jest w zintegrowany czujnik ciśnienia umożliwiający ciągły nadzór aktualnej
głębokości roboczej i dwa elektroniczne mierniki przepływu z automatyczną kompensacją kąta. Wartości
głębokości i wszystkie odpowiednie dane systemu są wyświetlane na wyświetlaczu LCD jednostki sterującej.
Siec
posiada
sondę
CTD
podłączoną
do
jednostki
sterującej.
Więcej
informacji:
https://www.hydrobios.de/product/multinet/

21. Sonda wielordzeniowa typu MULTICORER firmy OSIL model Maxicorer (opiekun sprzętu dr
Halina Kendzierska)

Sonda do zbioru ośmiu rdzeni osadów drobnoziarnistych – piaszczystych i mulistych, o następujących
parametrach:
- sonda wykonana ze stali nierdzewnej;
- masa własna sondy 700 kg;
- pozwala na zbiór osadów do 6000 m głębokości;
- posiada sprężynowy system zamykania rdzeni;
- umożliwia zbiór rdzeni rurowych o długości min. 600 mm i średnicy 100 mm
- w zestawie znajduje się 8 rdzeni z tworzywa poliwęglanowego oraz korki gumowe;
- sonda z możliwością dołączenia kamery, oświetlenia i systemu pozycjonowania.
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22. Sonar boczny holowany (Side scan sonar) firmy EdgeTech model 4200 - (opiekun sprzętu dr
Ewa Szymczak)
Sonar boczny SSS wykorzystywany jest między innymi do:
 identyfikowania typu dna, jego form strukturalnych (ripplemarki, odsypy muszlowe, głazy itp.);
 poszukiwania i wykrywanie przeszkód podwodnych obiektów sztucznych oraz naturalnych.
Seria 4200 High Definition Dwuczęstotliwościowy System Sonaru Bocznego składa się z trzech głównych
elementów: górnego procesora (4200-P), urządzenia holowanego (sonar, ang. towfish) oraz kabloliny
kewlarowej (100 m).
Parametry techniczne dwuczęstotliwościowego sonaru holowanego:
 częstotliwość robocza niższa – 300 kHz
 częstotliwość robocza wyższa – 900 kHz
 dopuszczalna głębokość pracy min. 300 m,
Waga urządzenia (towfish) w powietrzu / wodzie 48 kg / 36 kg.
Sonar posiada depresor typu V-wing umożliwiający opuszczenie sonaru na głębokość min. 100.
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23. Pojazd podwodny mini ROV firmy Subsea Tech model Guardian 2.1 (opiekun sprzętu dr Jakub
Idczak)
Pojazd, wyposażony w dwie kamery optyczne, przede wszystkim umożliwia prowadzenie
podwodnych inspekcji obiektów zalegających na dnie, konstrukcji hydrotechnicznych, kadłuba statku i jego
pędników. W trakcie inspekcji możliwe jest nagrywanie rejestrowanego obrazu. Dodatkowo, pojazd został
wyposażony w:


manipulatory umożliwiające wykonywanie prostych czynności, takich jak:
- pobór niewielkiej ilości osadu (w przypadku piaszczystego i mulistego dna),
- chwytanie niewielkich obiektów,
- przecinanie miękkich lin i sieci;




batometr;
czujniki:
- zasolenia,
- temperatury,
- pH,
- natlenienia oraz
- zmętnienia.

Pojazd został wyposażony w trzy kabloliny - o długościach 50m, 100m oraz 250m. Z uwagi na niewielkie
rozmiary i masę pojazdu oraz ograniczenia 4 niewielkich pędników horyzontalnych i 1 wertykalnego,
sprawne operowanie pojazdem możliwe jest w obszarach płytkowodnych, przy braku silnych prądów i
falowania.
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24. Profilomierz osadów dennych (Sub-bottom profiler) firmy EdgeTech model 3100-216S
(opiekun sprzętu dr Ewa Szymczak)
Urządzenie wykorzystywane jest do poznania wgłębnej budowy dna morskiego.
Zestaw profilomierza osadów dennych składa się z profilomierza, jednostki zasilającej i przenośnej stacji
operatora, kabloliny kewlarowej o długości 35 metrów.
Parametry techniczne profilomierza:
 zakres częstotliwości 2-16 kHz,
 długość impulsu 2-15 kHz/20 ms
Zakres penetracji dna:
 osady gruboziarniste co najmniej 6 m,
 osady drobnoziarniste co najmniej 80 m,
Maksymalna głębokość operacyjna 300 m, waga w powietrzu /wodzie: 76 kg / 32 kg

25. Czerpacz dna Ekman-Brige firmy Hydrobios (opiekun sprzętu dr Halina Kendzierska)

Lekki ręczny czerpacz do zbioru przeznaczony jest do osadów drobnoziarnistych i makrofauny bentosowej,
o następujących parametrach:
- stali nierdzewnej, również korpus, mechanizm zwalniający;
2
- powierzchnia poboru 15x15 cm (225cm );
- masa własna 4 kg;
- ma możliwość dołączenia dodatkowych obciążników;
- zamykanie sondy odbywa się za pomocą posyłacza;
- sonda ma możliwość dołączenia mechanizmu spustowego na tyczce teleskopowej (2x110cm).
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26. Zestaw skrzelowych sieci stawnych z systemem do wciągania (opiekun sprzętu dr hab. prof.
UG Mariusz Sapota)
Urządzenia do biernych połowów w toni wodnej i przy dnie


Wyciągarka do sieci stawnych dwubębnowa do połowu z głębokości do 50 m, transport wyciągarki o
szerokości minimum 350mm (napęd transportera hydrauliczny), kula dociskowa bierna, kula
dociskowa czynna z napędem hydraulicznym



Sieci panelowe denne o całkowitej długości 40m; złożona z 16 paneli, każdy o długości - góra 2,5m,
dół 2,75m. Wysokość każdego z paneli: 1,80m



Sieci panelowe pelagiczne o całkowitej długości 40m; złożona z 16 paneli, każdy o długości - góra
2,5m, dół 2,75m. Wysokość każdego z paneli: 3,0m



Żaki typ mieroża – wysokość 80 cm, dwukomorowy 25/22/20 mm, skrzydło 6m



Żaki typ mieroża – wysokość 60 cm, dwukomorowy 25/22/20 mm, skrzydło 6m



Kotwice 4-ramienne masa 5-6 kg



Chorągiewki rybackie kompletne

27. Butle powietrza - 15 l i 12 l (opiekun sprzętu dr hab. prof. UG Adam Sokołowski)

Butle o pojemności 15 l – szt. 2 i 12 l - szt. 2 na sprężone powietrze z pojedynczym zaworem, ciśnienie
robocze 232 bar.

Prof. dr hab. Adam Latała
Kierownik zadania inwestycyjnego – budowa statku Oceanograf
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