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Oferta Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa  
w zakresie zdatności do lotu (CNT) 

Wsparcie Wnioskującego w procesie certyfikacji pod EASA i uzyskiwanie pozwoleń 
na loty statków powietrznych klasy A (kategoria K1, podkategoria A3), w 
szczególności:  

1. Opracowywanie dokumentacji certyfikacyjnej i dowodowej (EASA): 

a) programy certyfikacji; 

b) arkusze spełnień; 

c) arkusze danych technicznych do Świadectwa Typu; 

d) dokumenty dotyczące masy i wyważenia; 

e) obciążenia; 

f) własności pilotażowe; 

g) osiągi; 

h) analizy i obliczenia wytrzymałościowe; 

i) instrukcje obsługi technicznej i użytkowania w locie. 

2. Konsultacje procesów certyfikacyjnych 



Oferta Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa  
w zakresie zdatności do lotu (CNT) 

3. Prowadzenie prób na ziemi i w locie statków 
powietrznych klasy A (kategoria K1 i K3, 
podkategoria A2 i A3) (zgodnie z 
zatwierdzoną przez ULC Instrukcją 
Operacyjną Prób w Locie): 

a) opracowywanie programów prób na ziemi i w 
locie; 

b) prowadzenie prób na ziemi i w locie; 

c) opracowywanie sprawozdań z prób. 

4. W ramach Organizacji Projektującej (EASA  
AP 270): 

a) Projektowanie i współpraca w zakresie 
projektowania z innymi organizacjami 
projektowymi (prowadzenie, współpraca, 
podwykonawstwo) statków powietrznych w 
szczególności samolotów lekkich (CS 23). 

I-31T 

FLARIS LAR1 



Oferta Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa  
w zakresie zdatności do lotu (CNT) 

Łukasiewicz – ILot planuje złożenie wniosku o wpis do wykazu 
podmiotów zatwierdzających urządzenia latające w zakresie: 

1. UL-A. Samolot 

2. UL-G. Szybowiec 

3. UL-MG. Motoszybowiec 

4. UL-H. Śmigłowiec 

5. UL-AG. Wiatrakowiec 



Wybrane zespoły Sieci  Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa  

- Laboratorium Badań Konstrukcji 

- Laboratorium Wibroakustyki  

- Laboratorium Badań Podwozi 

- Stoisko Badania Wirników – „Rotunda” 

- Centrum Technologii Kompozytowych 

 



Laboratorium Badań Konstrukcji 

Kompleksowe wytrzymałościowe badania statyczne i zmęczeniowe 

• Hala badawcza wyposażona w podłogę siłową (40m x 10m).  

• System zasilania hydraulicznego - 600 l/ min , ciśnienie 210 bar 

• Cztery ramy wytrzymałościowe do badania elementów konstrukcji 

• Kilkadziesiąt siłowników hydraulicznych o zakresach od 10kN do 200kN 

 

Badania w warunkach eksploatacji 

• Pomiary tensometryczne w locie 

 

 



Laboratorium Wibroakustyki 

Badania i obliczenia właściwości aeroelastycznych samolotu 

• próby rezonansowe, 

• wyznaczenie prędkości i postaci flatteru na podstawie wyników prób rezonansowych, 

• obliczenia drgań własnych i flatteru przy użyciu metody elementów skończonych, 

• przygotowanie programu prób flatterowych w locie, 

Badania akustyczne 

• lokalizacja źródeł dźwięku 

 



Badania podwozi i hamulców i innych konstrukcji w zakresie energochłonności. 

 

• Stanowisko do zrzutów Młot 3T 

• Prasa 40/20T do badania amortyzatorów  

• Działko pneumatyczne do badań Crash 

 

 

Laboratorium Badań Podwozi 



Badanie obiektów wirujących: wirniki, śmigła  
 

• Maksymalna masa badanego obiektu 20T 

• Maksymalna prędkość obrotowa wieży badawczej 700 obr/min 

• Maksymalna moc napędu wieży badawczej 400KM 

• Średnica stanowiska 28m 

• Wysokość stanowiska 8 m 

Stoisko Badania Wirników – „Rotunda” 



• Wspomaganie tworzenia dokumentacji technicznej – system CATIA  

• Wspomaganie tworzenia dokumentacji obliczeniowej – system NASTRAN 

• Badania materiałowe: kwalifikacyjne, przesiewowe, zmęczeniowe w różnych warunkach klimatycznych (-130ºC do +315ºC) 

• Wspomaganie opracowania procesów utwardzania  Autoklawowych i Bezautoklawowych (przesycanie ręczne, prepregi, infuzja)  

• Produkcja form do części kompozytowych: 3 osiowy ploter frezujący 7 x 2 m  

• Opracowanie i weryfikacja procesu napraw wykraczających poza zakres Instrukcji Napraw  

• Ultradźwiękowe badania nieniszczące  

• Inspekcja wymiarów i kształtów przy użyciu laserowego skanera 3D  

• Opracowanie procesów kontroli jakości  

Centrum Technologii Kompozytowych  



Praktyczne szkolenie kompozytowe (4 dni) 
(dostępne od początku roku 2020) 

 

• Wytwarzanie kompozytów 

• Metody łączenia (klejone i mechaniczne)   

• Naprawy 

• Testy 

 

Szkolenia z napraw struktur kompozytowych (5 dni) 
(dostępne w IV kwartale 2020 ) 

 

 

Seminaria z zakresu bezpieczeństwa i certyfikacji struktur 

kompozytowych 

 

 

Centrum Technologii Kompozytowych  

Budowa kompetencji  



www.ilot.edu.pl 

Dziękuję  


