
USŁUGI CFD ∙ DEDYKOWANE OPROGRAMOWANIE INŻYNIERSKIE 
Doświadczenie w  modelowaniu numerycznym 

wymiany ciepła i przepływu płynów
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QuickerSim pomaga firmom przemysłowym projektować ich produkty szybciej
i taniej. Osiągamy to wykorzystując obliczenia komputerowe. W przeciwieństwie
do dużych producentów oprogramowania, w QuickerSim tworzymy dedykowane
rozwiązania zaprojektowane dla konkretnego klienta, które dokładnie odzwierciedlają
potrzeby jego projektów. Wyróżnia nas duże doświadczenie naukowe.



Usługi QuickerSim

Obliczenia CFD jako usługa
Jeśli potrzebujesz:
• przeanalizować przepływ ciepła i płynu
• zoptymalizować swój produkt 
• uniknąć awarii lub rozwiązać istniejące 

problemy
• wykonać jednorazową analizę

inżynierską
• zatrudnić ekspertów i zlecić 

zaawansowane usługi inżynieryjne

Tworzenie Dedykowanego 
Oprogramowania Inżynierskiego

Jeśli:
• prowadzisz firmę nieustannie 

projektującą podobne produkty
• chcesz przyspieszyć cykle projektowe
• chcesz zmniejszyć koszty badań i 

rozwoju
• chcesz wyposażyć swój zespół w 

narzędzie obliczeniowe, które jest 
zaprojektowane specjalnie dla nich (nie 
ogólnego przeznaczenia)
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Dedykowane Oprogramowanie Inżynierskie

Dedykowane Aplikacje QuickerSim

• Tailored for specific purpose
(workflow automated – short
design cycles)

• Can be used by less qualified
users (decreases HR costs)

• Developed and validated for 
particular project (reliable)

Oprogramowania Ogólnego Przeznaczenia

• General purpose (more
user work required)

• Can be used by CFD 
professionals only (lack of 
HR may occur)

• Requires careful validation
by the user (expertise in 
CFD required from user)
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Oprogramowanie inżynierskie CFD jest szeroko stosowane w zaawansowanym przemyśle. Firma QuickerSim została 
zaangażowana przez duże przedsiębiorstwa do opracowania aplikacji dostosowanych dla konkretnych projektów i 
kontynuuje swoją misję, aby uczynić CFD w pełni dostępnym również dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki temu 
możliwe jest znaczne skrócenie cyklów projektowych oraz zwiększenie wydajności. Więcej informacji o dedykowanych 
aplikacjach: http://quickersim.com/cfdtoolbox/industry/

http://quickersim.com/cfdtoolbox/industry/


Przykład wykorzystania
Chłodnice samochodowe -
obliczenia szoku termicznego na 
laptopie
Wcześniej:
• Valeo (producent OEM) wykorzystuje drogie 

oprogramowanie CFD
• Nieustannie projektuje chłodnice samochodowe. Każdy 

projekt wymaga około 30 - 100 symulacji komputerowych
• Każda symulacja za pomocą oprogramowania ogólnego 

przeznaczenia zajmuje ok. 2 dni na 100-procesorowym 
superkomputerze (szacowany koszt to 2500 EUR za 
symulację - wliczając koszty energii elektrycznej, komputera 
i oprogramowania – co daje nawet 250000 EUR za projekt)

• Cykl projektowy zajmuje około dwóch tygodni

Z rozwiązaniem QuickerSim:
• Cykl projektowy trwa około 3-4 dni (aż o 60% krócej)
• Obliczenia wykonywane są w 45 minut na laptopie (brak 

długiego czasu oczekiwania na wyniki oraz zapotrzebowania 
dużych mocy obliczeniowych) 

• Koszt wykonania obliczeń do projektu wynosi około 50 000 
EUR (20% kosztów początkowych)

• Nieznacznie większy błąd (2-3%) sprawia, że narzędzie 
QuickerSim jest korzystne dla wszystkich faz projektu przed 
ostateczną optymalizacją
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Przykład wykorzystania
Kompleksowe środowisko do 
obliczeń małych turbin gazowych
QuickerSim dostarczyło zautomatyzowane środowisko pracy:
1. Faza początkowa - wysokiej jakości rozwiązania analityczne
i badanie parametrów projektu w przeciągu kilku minut.
2. W pełni sparametryzowana geometria turbiny gazowej.
3. Automatyczne generowanie siatki elementów skończonych 
do obliczeń
4. Automatyczny eksport do solwera przepływowego
5. Automatyczne obliczenie wytrzymałości i naprężeń
6. Możliwość łatwej zmiany parametrów i optymalizacji 
projektu
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Inne projekty

Wentylacja przemysłowa
• Dedykowana Aplikacja stworzona do 

projektowania cyklonów do separacji 
cząstek z instalacji przemysłowych

• Projektowanie wentylatorów 
przemysłowych z optymalizacją 
wydajności

• Symulacja separacji różnej wielkości 
cząstek 

Modelowanie procesu 
spalania
• Modelowanie spalania węgla w piecu 

przemysłowym
• Wyznaczenie prędkości przepływu i 

temperatury gazu
• Projektowanie systemów DeNOx
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Zespół i Firma
Założyciele i Firma: 

Założyciele i zarząd:
• Doktoranci Obliczeniowej Mechaniki Płynów (CFD) z 

Politechniki Warszawskiej

• Badania i doświadczenie przemysłowe zdobyte na 
Politechnice Warszawskiej (Polska), Uniwersytecie w 
Erlangen (Niemcy), Uniwersytecie RWTH Aachen (Niemcy), 
Uniwersytecie w Queensland (Australia), Uniwersytecie 
Chalmers (Szwecja) oraz centrach superkomputerowych 
w Monachium (LRZ), Stuttgardzie (HLRS), Bolonii (CINECA)

Firma:
• Członek Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-

Handlowej,
• Partner produktowy firmy MathWorks
• Firma wywodząca się z Politechniki Warszawskiej
• Akcelerowana przez Krakowski Park Technologiczny

Zespół i Użytkownicy
Zespół:

• Doświadczony w obliczeniach aerodynamicznych MiG-29 
dla polskich Sił Powietrznych

• Zaprojektował małe turbiny gazowe dla Instytutu 
Technicznego Wojsk Lotniczych; zoptymalizował turbinę 
niskiego ciśnienia silnika lotniczego z GE / Avio Aero

• Inżynierowie (kierunków mechanika, lotnictwo, robotyka, 
energetyka), Matematycy

• Symulacje HVAC sali wystawienniczej Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej (Warbud)

• Twórcy kodu numerycznego na poziomie doktorskim z 
doświadczeniem badawczym / przemysłowym w projektach 
badawczych UE we współpracy z dużymi partnerami z 
branży lotniczej (Onera, Inria, DLR, Airbus, Avio Aero)

Wybrani klienci:
• MTU Aero Engines, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 

Valeo (motoryzacja - duży OEM), Intel, Warbud
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QuickerSim CFD Toolbox for MATLAB®
MATLAB® jest najpopularniejszym środowiskiem do obliczeń inżynierskich (ponad 2,4 
miliona użytkowników na całym świecie). Firma QuickerSim dostarcza rozwiązania CFD 
dla wszystkich tych użytkowników komercyjnych i uniwersyteckich. Umożliwiamy 
symulacje wymiany ciepła, przepływów turbulentnych, optymalizacje kształtu oraz 
wiele więcej.
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Kontakt

QuickerSim Sp. z o.o.
ul. Rektorska 4,
00-614 Warszawa, Polska
www.quickersim.com
contact@quickersim.com

Bartosz Górecki
Prezes Zarządu / Współzałożyciel
E-mail: b.gorecki@quickersim.com
Telefon: +48 503 444 886

Wojciech Regulski
Wiceprezes Zarządu / Współzałożyciel
E-mail: w.regulski@quickersim.com
Telefon: +48 661 415 890
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