
 

WYDZIAŁ  MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne 
Kod - nazwa 
przedmiotu M346 - Podstawy chłodnictwa 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + C9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Termodynamika”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami techniki 
chłodniczej – sposobami sztucznego obniżania temperatury, termodynamicznymi obiegami 
lewobieżnymi: sprężarkowym i sorpcyjnym oraz czynnikami ziębniczymi. 

Metody dydaktyczne:  wykłady ilustrowane prezentacją komputerową, ćwiczenia tablicowe. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie zdanych 
kolokwiów, egzamin pisemny z wiedzy teoretycznej. 
Ocena ko ńcowa: średnia ważona z zaliczenia ćwiczeń (0.4) i egzaminu (0.6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Urządzenia ziębnicze: przegląd zastosowań. Metody uzyskiwania niskich temperatur. 
Porównawczy obieg parowy Lindego. Rzeczywisty ziębniczy obieg lewobieżny. Czynniki 
ziębnicze: związki nieorganiczne, organiczne, czynniki chlorowcopochodne. Mieszaniny 
zeotropowe, azeotropowe i bliskoazeotropowe. Czynniki ziębnicze w świetle ochrony 
środowiska. Właściwości czynników, zakres zastosowań. Sprężarkowe obiegi 
jednostopniowe. Podstawy działania urządzeń absorpcyjnych. Sprężarka termiczna. Wykres 
i-ξ. 
Ćwiczenia  
Przemiany termodynamiczne gazów w obszarze pary mokrej i przegrzanej: wrzenie, 
skraplanie, sprężanie, dławienie. Posługiwanie się wykresami i tabelami. Sprężarkowe obiegi 
jednostopniowe – projektowanie obiegów. 

Literatura podstawowa  
[1] Gutkowski K. M.: Chłodnictwo i klimatyzacja. WNT, Warszawa 2003. 
[2] Bonca Z., Butrymowicz D., Targański W., Hajduk T.: Nowe czynniki chłodnicze i nośniki 

ciepła. Masta, Gdańsk 2004. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Kołodziejczyk L., Rubik M.: Technika chłodnicza w klimatyzacji. Arkady 1976. 
[2] Clodic D., Sauer F.: Vademecum odzysku czynników chłodniczych. IPPU Masta, Gdańsk 

1999. 
[3] Ullrich H. J.: Technika chłodnicza – poradnik tom 1. IPPU Masta, Gdańsk 1998. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Marek Litwin 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne 
Kod - nazwa 
przedmiotu M347 - Podstawy wentylacji 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + P15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową różnych instalacji wentylacyjnych. 
Zdobycie podstaw projektowania instalacji wentylacyjnych, umiejętności doboru wszystkich 
koniecznych elementów instalacji oraz zapoznanie się z problemami eksploatacyjnymi 
instalacji, w tym z zagadnieniem czyszczenia instalacji wentylacyjnych. 

Metody dydaktyczne:  praca z katalogami i suwakami wentylacyjnymi różnych firm, 
samodzielne wykonanie wybranego projektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektu indywidualnego. 
Ocena ko ńcowa: ocena z zaliczenia projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe wiadomości o wentylacji. Zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego i 
zewnętrznego. Urządzenia do oczyszczania powietrza. Odciągi miejscowe i kurtyny 
powietrzne. Wentylatory i systemy rozdziału powietrza. Wentylacja pomieszczeń 
mieszkalnych, kuchni i toalet. Wprowadzenie do centralnej wentylacji obiektów. Wentylacja 
pomieszczeń mieszkalnych w budownictwie wielo i jednorodzinnym. Wentylacja 
pomieszczeń biurowych oraz sklepów wielko-powierzchniowych. Projektowanie prostych 
sieci przewodów wentylacyjnych. Czyszczenie przewodów wentylacyjnych. 
Projekty  
Projekt systemu wentylacyjnego domku jednorodzinnego. Projekt systemu wentylacyjnego 
biurowca. Projekt systemu wentylacyjnego supermarketu. 
Literatura podstawowa  
[1] Szymański T., Wasiluk W.: Wentylacja użytkowa. IPPU Masta. Gdańsk 1999. 
[2] Charkowska A.: Zanieczyszczenia w instalacjach klimatyzacyjnych i metody ich 

usuwania. IPPU Masta, Gdańsk 2003. 
[3] Murmann H.: Wentylacja mieszkań. Wentylacja regulowana z odzyskiem ciepła. Poradnik. 

Instalator Polski, W-wa 2001. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Słomka A.: Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń pracy. Państwowa Inspekcja Pracy, 

2005r. 
[2] Zawada B.: Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji. Wyd. Polit. 

Warszawskiej, W-wa 2006. 
[3] Broszkiewicz S., Dobrzyński M., Gasz K.: Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. 

Poradnik dla projektantów i instalatorów. WNT W-wa 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Łukasz Mika 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 

 



 

WYDZIAŁ  MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne 
Kod - nazwa 
przedmiotu M348 - Podstawy klimatyzacji 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 5 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 5 W9 + C9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Termodynamika”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami techniki 
klimatyzacyjnej – celami stosowania, warunkami działania systemów, narzędziami 
projektowania procesów. 

Metody dydaktyczne:  wykłady ilustrowane prezentacją komputerową, ćwiczenia tablicowe. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie zdanych 
kolokwiów, egzamin pisemny z wiedzy teoretycznej. 
Ocena ko ńcowa: średnia ważona z zaliczenia ćwiczeń (0.4) i egzaminu (0.6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Klimatyzacja komfortu, klimatyzacja przemysłowa, cel stosowania, definicje. Powietrze 
wilgotne: właściwości fizyczne i termodynamiczne, parametry psychrometryczne. Wykres i-x 
dla powietrza wilgotnego. Komfort cieplny, parametry powietrza w pomieszczeniu, parametry 
obliczeniowe dla powietrza zewnętrznego. Ilość powietrza dostarczanego. Parametry 
powietrza na wlocie do pomieszczenia, źródła obciążenia cieplnego. Projektowanie procesu 
uzdatniania powietrza na wykresie i-x Molliera. Regulacja parametrów powietrza w 
pomieszczeniu. 
Ćwiczenia  
Obliczanie parametrów powietrza wilgotnego, obliczanie zmiany parametrów powietrza w 
procesach nagrzewania, chłodzenia, osuszania i nawilżania. Posługiwanie się wykresem i-x 
Moliera. Projektowanie procesów na wykresie i-x. 

Literatura podstawowa  
[1] Jones W.P.: Klimatyzacja. Arkady, Warszawa 2001. 
[2] Pawiłoić A., Targański W., Bonca Z.: Odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych, Masta Gdańsk, 1998. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Recknagel H. i in.: Poradnik Ogrzewanie i Wentylacja. EWFE, Gdańsk 1994. 
[2] Gutkowski K. M.: Chłodnictwo i klimatyzacja. WNT, Warszawa 2003. 
[3] Kołodziejczyk L., Rubik M.: Technika chłodnicza w klimatyzacji. Arkady 1976. 
[4] Ullrich H. J.: Technika klimatyzacyjna – poradnik.  IPPU Masta, Gdańsk 2001. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Marek Litwin 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne 
Kod - nazwa 
przedmiotu M349 – Wymiana ciepła 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + C15 + L15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + C9 + L9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Termodynamika”, „Mechanika płynów”. 

Założenia i cele przedmiotu:  poznanie podstaw wymiany ciepła. Zdobycie umiejętności 
wyznaczania wydajności cieplnej wymienników ciepła. 

Metody dydaktyczne:  rozwiązywanie przykładów obliczeniowych przez prowadzącego 
ćwiczenia, aktywny udział studentów w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań 
z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń i laboratoriów na podstawie 
sprawdzianów; zdanie egzaminu pisemnego. 
Ocena ko ńcowa:  średnia ważona ocen z zaliczenia ćwiczeń (0,3), laboratorium (0,3) 
i egzaminu (0,4). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Rodzaje wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie. Jednowymiarowe 
ustalone przewodzenie ciepła. Prawo Fouriera. Przenikanie ciepła przez przegrodę płaską i 
cylindryczną. Przegrody wielowarstwowe. Wymiana ciepła przez powierzchnie ożebrowane. 
Przejmowanie ciepła w warunkach konwekcji swobodnej i wymuszonej. Przejmowanie ciepła 
w procesach wrzenia i skraplania. Chłodzenie powietrza wilgotnego, chłodzenie wyparne. 
Promieniowanie cieplne: prawa promieniowania, radiacyjna wymiana ciepła w ośrodkach 
diatermicznych. Wymienniki ciepła. Metody wyznaczania wydajności cieplnej wymienników 
(metoda NTU, metoda bilansowa). Temperatury końcowe czynników. Nieustalone 
przewodzenie ciepła – metoda skupionej pojemności cieplnej. 
Ćwiczenia  
Wyznaczanie rozkładu temperatury w ściance płaskiej, cylindrycznej i kulistej. Obliczanie 
współczynników przenikania ciepła. Sprawność żeber. Obliczanie współczynników 
przejmowania ciepła dla konwekcji swobodnej i wymuszonej. Współczynniki przejmowania 
ciepła podczas wrzenia i skraplania. Promieniowanie: wyznaczanie współczynników 
konfiguracji, obliczanie strumienia ciepła wymienianego pomiędzy powierzchniami o różnej 
geometrii. Obliczanie wymienników ciepła metodą NTU i metodą bilansową. Wyznaczanie 
sprawności wymienników ciepła. Nieustalona wymiana ciepła: nagrzewanie i ochładzanie ciał 
o skupionej pojemności cieplnej. 
Laboratoria  
Badania cieplne wodnej chłodnicy powietrza. Badania przepływowo-cieplne skraplacza 
płytowego chłodzonego wodą. Badania ożebrowanego oziębiacza powietrza zasilanego 
zawiesiną lodową/wodą lodową. Badania przepływowo-cieplne skraplaczo-parowacza 
urządzenia kaskadowego. Badania cieplne nagrzewnicy powietrza w warunkach konwekcji 
swobodnej i wymuszonej. Wyznaczanie wydajności cieplnej kolektora słonecznego. 

Literatura podstawowa:  
[1] Wiśniewski St., Wiśniewski T.S.: Wymiana ciepła. WNT, W-wa 1997. 



[2] Zarzycki R.: Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska. WNT, W-wa 2005. 
Literatura uzupełniaj ąca:  
[1] Kostowski E.: Przepływ ciepła. Wyd. Polit. Śląskiej, Gliwice 1991. 
[2] Madejski J.: Teoria wymiany ciepła. Wyd. Polit. Szczecinskiej, Szczecin 1998. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 

 



 

WYDZIAŁ  MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne 
Kod - nazwa 
przedmiotu M350 - Bezpiecze ństwo eksploatacji instalacji chłodniczych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 1 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z aktualnymi wymaganiami, przepisami i 
normami bezpieczeństwa dotyczącymi urządzeń i instalacji ziębniczych. 

Metody dydaktyczne:  praca z normami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń 
ziębniczych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z kolokwium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Identyfikacja zagrożeń eksploatacyjnych urządzeń i instalacji ziębniczych. Klasyfikacja 
zagrożeń w trakcie projektowania, montażu i przekazywania do eksploatacji urządzeń 
ziębniczych. Znakowanie instalacji i urządzeń ziębniczych. Dokumentacja instalacji 
ziębniczej. Klasyfikacja systemów ziębniczych, pomieszczeń i czynników ziębniczych. 
Obsługa, konserwacja, naprawa oraz badanie urządzeń i instalacji ziębniczych. Sprzęt 
ochrony osobistej. Kompetencje personelu nadzorującego oraz naprawiającego urządzenia 
ziębnicze. Odzysk, wtórne użycie, likwidacja części składowych instalacji ziębniczych. 

Literatura podstawowa  
[1] Polska Norma PN-EN 378 1-4, Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 
[2] Clodic D., Sauer F.: Vademecum odzysku czynników chłodniczych. IPPU Masta, Gdańsk 

1999. 
[3] Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową Dz.U. 

z 2004r., Nr 121, poz. 1263. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Rozporządzenie (WE)  nr 2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie substancji 

zubożających warstwę ozonową Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000r. 
[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawnie ewidencji substancji 

kontrolowanych Dz.U. z 2004r., Nr 185, poz.1911. 
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie 
świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych, Dz.U. z 2004r., Nr 195, 
poz.2009. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Łukasz Mika 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne 
Kod - nazwa 
przedmiotu M351 - Systemy klimatyzacyjne 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W9 + C9 3 
 
Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy klimatyzacji”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z systemami klimatyzacji, budową 
urządzeń, zasadami doboru systemów do specyfiki obiektów klimatyzowanych. 

Metody dydaktyczne:  wykłady ilustrowane prezentacją komputerową, ćwiczenia tablicowe. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie sprawdzianu z 
wiedzy teoretycznej. 
Ocena ko ńcowa: średnia ważona ocen z ćwiczeń (0.6) i sprawdzianu (0.4) 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Systemy konwencjonalne, zcentralizowane o stałej ilości powietrza nawiewanego. 
Klimatyzacja strefowa. Systemy o regulowanym przepływie powietrza. Systemy wysoko 
prędkościowe. System dwuprzewodowy. Systemy klimatyzacyjne z klimakonwektorami. 
Instalacje wodne w systemach powietrzno-wodnych. Systemy z chłodzeniem powietrza w 
pomieszczeniach: sufitowe chłodzenie pomieszczeń, belki chłodzące. Chłodzenie 
pomieszczeń w systemach „split” i „multisplit”. Klimatyzatory indywidualne, szafy 
klimatyzacyjne. 
Ćwiczenia  
Projektowanie procesów uzdatniania powietrza na wykresie i-x Moliera – systemy stało 
prędkościowe, systemy o zmiennej prędkości powietrza. Przykłady doboru prostych 
indywidualnych urządzeń klimatyzacyjnych: klimatyzatorów typu „split”, klimatyzatorów 
okiennych, klimatyzatorów typu monoblok, indywidualnych nawilżaczy. Projekt systemu 
klimatyzacyjnego dla założonego pomieszczenia. 

Literatura podstawowa  
[1] Jones W.P.: Klimatyzacja. Arkady, Warszawa 1981. 
[2] Recknagel H. i in.: Poradnik Ogrzewanie i Wentylacja. EWFE, Gdańsk 1994. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Charkowska A.: Nowoczesne systemy klimatyzacji w obiektach służby zdrowia. Masta, 

Gdańsk 2000. 
[2] Ullrich H. J.: Technika klimatyzacyjna – poradnik.  IPPU Masta, Gdańsk 2001. 
[3] Fanger P.O.: Komfort cieplny. Arkady Warszawa 1974. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inż. Marek Litwin 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne 
Kod - nazwa 
przedmiotu M352 – Systemy i urz ądzenia chłodnicze 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń III 6 W30 + L15 + P15 4 

Niestacjonarne – I stopie ń III 6 W18 + L9 + P9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy chłodnictwa”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową, działaniem oraz eksploatacją 
sprężarkowych i absorpcyjnych urządzeń chłodniczych. Zdobycie umiejętności bilansowania 
cieplnego obiektów oraz projektowania instalacji chłodniczych i grzewczych (pompa ciepła). 

Metody dydaktyczne:  wykład oparty na prezentacji komputerowej, aktywny udział 
studentów w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, 
samodzielne wykonanie projektów instalacji. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów na podstawie 
sprawdzianu; zaliczenie projektów indywidualnych; zdanie egzaminu pisemnego. 
Ocena ko ńcowa:  średnia ważona ocen z zaliczenia laboratorium (0,3), projektu (0,3) 
i egzaminu (0,4). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe procesy technologii chłodniczej żywności Urządzenia do zamrażania 
owiewowego, fluidyzacyjnego, kontaktowego, immersyjnego i kriogenicznego. Bilansowanie 
cieplne komór chłodniczych i zamrażalni. Sposoby zabezpieczania gruntu przed 
zamarzaniem. Oleje stosowane w urządzeniach ziębniczych: rodzaje i właściwości. Wpływ 
oleju na działanie urządzenia. Sprężarki chłodnicze. Aparaty sprężarkowych i absorpcyjnych 
urządzeń ziębniczych. Rurociągi i armatura urządzeń ziębniczych. Systemy chłodnicze 
bezpośrednie z ciśnieniowym, grawitacyjnym i pompowym zasilaniem parowaczy. Pośrednie 
systemy chłodzenia. Pompy ciepła. Regulacja wydajności urządzeń sprężarkowych 
i absorpcyjnych. Sztuczne lodowiska. 
Laboratoria  
Metody badań sprężarkowych urządzeń ziębniczych. Badania sprężarki ziębniczej. Analiza 
wpływu oddziaływania izolacji cieplnej na warunki eksploatacji urządzenia ziębniczego. 
Wyznaczanie charakterystyki cieplnej oziębiacza powietrza metodą kalorymetru 
komorowego. Doświadczalne wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła komory 
chłodniczej. Zastosowanie techniki chłodniczej w spożywczych procesach technologicznych 
na przykładzie zakładów browarniczych (labor. wyjazdowe). 
Projekty  
Projekt instalacji chłodniczej zakładów przemysłu spożywczego. Projekt instalacji chłodniczej 
sztucznego lodowiska. Projekt instalacji grzewczej z pompą ciepła. 

Literatura podstawowa  
[1] Zalewski W.: Systemy i urządzenia chłodnicze. Wyd. Polit. Krak., Kraków 2010. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Czapp M., Charun H.: Bilans cieplny pomieszczeń chłodni. Wyd. Polit. Koszalin., 1997. 
[2] Gruda Z., Postolski J.: Zamrażanie żywności. WNT, W-wa 1999. 
[3] Kalinowski K., Paliwoda A. i inni: Amoniakalne urządzenia chłodnicze. Tom 1 – Podstawy 



teoretyczne, budowa, działanie. IPPU MASTA, Gdańsk 2000. 
[4] Ullrich H-J.: Technika chłodnicza. Poradnik. Tom 1. IPPU MASTA, Gdańsk 1998. 
[5] Praca zbiorowa pod red. B.Gazińskiego: Technika chłodnicza dla praktyków. Urządzenia 

chłodnicze i przepisy prawne. Wyd. Systherm Technik, Poznań 2010. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne 
Kod - nazwa 
przedmiotu M353 - Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Podstawy chłodnictwa”, „Podstawy 
klimatyzacji”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z problemami regulacyjnymi sprężarkowych 
i absorpcyjnych urządzeń chłodniczych oraz systemów klimatyzacyjnych. Poznanie metod 
rozwiązywania zagadnień regulacyjnych za pomocą zcentralizowanych i zdecentralizowa-
nych układów regulacji. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, opracowanie 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  oddanie sprawozdań i zaliczenie laboratoriów na 
podstawie sprawdzianu końcowego. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Charakterystyka chłodniczych obiektów regulacji. Specyfika problemów regulacyjnych 
występujących w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej. Elementy zasilania parowaczy. 
Metody regulacji ciśnienia. Metody regulacji temperatury w obiektach chłodniczych. Metody 
regulacji wydajności sprężarek. Metody oszraniania parowaczy. Regulacja procesu 
odszraniania, układu odzysku ciepła i odpowietrzania. Regulacja systemów wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych: regulacja temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu dla 
układów VAV, CAV i VRV. Systemy zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych. Scentralizowane 
systemy sterowania obiektów chłodniczych i klimatyzacyjnych. 
Laboratoria  
Analiza elementów regulacyjnych sprężarkowego urządzenia ziębniczego – cz. I: dobór 
automatyki chłodniczej. Analiza elementów regulacyjnych sprężarkowego urządzenia 
ziębniczego – cz. II: projekt instalacji. Funkcje regulacyjne elementów zasilania parowaczy 
na przykładzie TZR i AZR. Upustowa regulacja wydajności sprężarek. Regulacja temperatury 
skraplania. Elektroniczny system sterowania pracą komory chłodniczej (Masterlog). Analiza 
wpływu procesu odszraniania na warunki pracy urządzenia ziębniczego. Wentylacja 
przeciwpożarowa (labor. wyjazdowe). 

Literatura podstawowa  
[1] Bonca Z: Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna. Wyd. Wyższej Szkoły Morskiej w 

Gdyni, Gdynia 1993. 
[2] Zawada B.: Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji. Wyd. Polit. Warsz., 

Warszawa 2006. 
[3] ASHRE Handbook Systems and Equipment, Atlanta 1992. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Recknagel H. i in.: Ogrzewanie i klimatyzacja. EWFE, Gdańsk 1994. 
[2] Junker B.: Regulacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Arkady 1980. 



Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inż. Beata Niezgoda-Żelasko, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 

 



 

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn 

Specjalno ść Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne 
Kod - nazwa 
przedmiotu M354 – Seminarium dyplomowe 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń IV 7 S30 4 

Niestacjonarne – I stopie ń IV 7 S18 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Wymiana ciepła”, „Systemy 
klimatyzacyjne”, „Systemy i urządzenia chłodnicze”. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z zasadami pisania pracy dyplomowej 
(inżynierskiej) odnośnie do treści merytorycznej i formy. Nabycie umiejętności prezentowania 
wyników prac własnych i innych autorów. Poznanie najnowszych osiągnięć z zakresu 
techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej. Przygotowanie studenta do egzaminu dyplomowego. 

Metody dydaktyczne:  samodzielne opracowanie i prezentacja wyników prac naukowo-
technicznych, udział w dyskusji na tematy techniczne. Spotkania seminaryjne 
z przedstawicielami firm – producentów i dystrybutorów urządzeń chłodniczych 
i klimatyzacyjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  wygłoszenie referatów; aktywny udział 
w zajęciach (dyskusja); uzyskanie pozytywnej oceny z wygłoszonych referatów. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z wygłoszonych referatów z uwzględnieniem 
obecności i aktywności na zajęciach. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Seminaria  
Tematyka referatów jest ściśle związana z tematami prac dyplomowych realizowanych 
aktualnie i w przeszłości na specjalności „Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne”, czyli 
z projektowaniem wymienników ciepła oraz systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych, 
a także z badaniami doświadczalnymi, prowadzonymi w Zakładzie Chłodnictwa 
i Klimatyzacji. Obejmuje ona także analizy porównawcze rozwiązań konstrukcyjnych różnego 
typu aparatów i urządzeń oraz budowy instalacji. Spotkania z przedstawicielami firm z branży 
chłodniczej i klimatyzacyjnej poświęcone są nowościom technicznym z zakresu chłodnictwa 
i klimatyzacji. 

Literatura podstawowa  
[1] Dostępne książkowe źródła literaturowe z zakresu wymiany ciepła, chłodnictwa, 

klimatyzacji, odnawialnych źródeł energii. 
[2] Czasopisma naukowo-techniczne: „Technika chłodnicza i klimatyzacyjna”, „Chłodnictwo”, 

„Chłodnictwo i klimatyzacja”, „Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja”. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Prace dyplomowe obronione w ubiegłych latach na specjalności „Urządzenia chłodnicze 

i klimatyzacyjne”. 
[2] Materiały informacyjne producentów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik Specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 


