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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza 
Kod - nazwa przed-
miotu E840 - Urządzenia klimatyzacyjne 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami techniki 
klimatyzacyjnej oraz konstrukcją, działaniem i zasadami doboru urządzeń. 

Metody dydaktyczne:  wykłady ilustrowane prezentacją komputerową, ćwiczenia tablicowe. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie zdanych kolo-
kwiów, zdanie egzaminu z wiedzy teoretycznej. 

Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  

Powietrze wilgotne: sposoby wyznaczania właściwości – obliczanie, pomiary. Wykres i-x dla 
powietrza wilgotnego: wersja Moliera i Carriera. Komfort cieplny, parametry powietrza w po-
mieszczeniu, parametry obliczeniowe dla powietrza zewnętrznego. Ilość powietrza dostarcza-
nego, organizacja ruchu powietrza w obiekcie klimatyzowanym. Parametry powietrza na wlo-
cie do pomieszczenia, źródła obciąŜenia cieplnego. Procesy uzdatniania powietrza. Konstruk-
cja, zasady doboru nagrzewnic i chłodnic powietrza. Komory zraszania. Urządzenia nawilŜa-
jące wyparne, nawilŜacze parowe i ultradźwiękowe. Odzysk ciepła w klimatyzacji: recyrkula-
cja, rekuperacja, regeneracja, systemy z czynnikiem pośredniczącym. 

Ćwiczenia  

Obliczanie parametrów powietrza wilgotnego, obliczanie zmiany parametrów powietrza w 
procesach nagrzewania, chłodzenia, osuszania i nawilŜania. Posługiwanie się wykresem i-x 
Moliera. Projektowanie procesów na wykresie i-x. Dobór urządzeń procesujących powietrze. 

Literatura podstawowa  

[1] Jones W.P.; Klimatyzacja. Arkady, Warszawa 2001. 

[2] Recknagel H. i inni.; Ogrzewanie i klimatyzacja - poradnik. EWFE, Gdańsk 1994. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Zalewski W.; Systemy i urządzenia chłodnicze. Wyd. PK, Kraków 2010. 

[2] Zalewski W.; Pompy ciepła spręŜarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne. IPPU Masta, 
Gdańsk 2001. 

[3] Gaziński B.; Technika klimatyzacyjna dla praktyków. Systherm serwis. Poznań 2005. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Marek Litwin 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej  (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Klimatyzacja, wentylacja i ochrona powietrza 
Kod - nazwa przed-
miotu E841 - Projektowanie instalacji wentylacyjnych  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + P15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + P9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową róŜnych instalacji wentylacyjnych. 
Zdobycie podstaw projektowania instalacji wentylacyjnych, umiejętności doboru wszystkich 
koniecznych elementów instalacji oraz zapoznanie się z problemami eksploatacyjnymi insta-
lacji, w tym z zagadnieniem czyszczenia instalacji wentylacyjnych. 

Metody dydaktyczne:  praca z katalogami i suwakami wentylacyjnymi róŜnych firm, samo-
dzielne wykonanie wybranego projektu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  wykonanie projektu; zaliczenie treści wykładu. 

Ocena ko ńcowa: ocena z projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Podstawowe wiadomości o wentylacji. Zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego i ze-
wnętrznego. 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 mieszkal-
nych w budownictwie wielo i jednorodzinnym. Wentylacja pomieszczeń biurowych oraz skle-
pów   wielko-powierzchniowych.   Projektowanie  prostych  sieci  przewodów  wentylacyjnych. 
Czyszczenie przewodów wentylacyjnych. 

Projekty  
Projekt systemu wentylacyjnego domku jednorodzinnego lub systemu wentylacyjnego biu-
rowca. 
 

 Literatura podstawowa    
[1] Szymański T., Wasiluk W.; Wentylacja uŜytkowa. 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, Warszawa 2001. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Słomka A.; Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń pracy, Wyd. Państwowej Inspekcji Pra-

cy, Warszawa 2005. 
[2] Zawada B.; Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji. Wyd. Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2006. 
[3] Broszkiewicz S., Dobrzyński M., Gasz K.; Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. 

Poradnik dla projektantów i instalatorów. WNT, Warszawa 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Łukasz Mika 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Klimatyzacja, wentylacja i ochrona powietrza 
Kod - nazwa przed-
miotu E842 - Automatyka systemów klimatyzacyjnych i wenty lacyjnych  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z problemami regulacyjnymi występującymi  
w wentylacji i technice klimatyzacyjnej. Poznanie metod rozwiązywania zagadnień regulacyj-
nych za pomocą zcentralizowanych i zdecentralizowanych układów regulacji. 

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

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  oddanie sprawozdań i zaliczenie laboratoriów. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Problemy regulacyjne urządzeń chłodniczych stosowanych w technice klimatyzacyjnej. Ele-
menty pomiarowe, wykonawcze i napędowe stosowane w układach automatycznej regulacji w 
klimatyzacji i wentylacji. Sposoby regulacji temperatury w obiektach klimatyzowanych z chło-
dzeniem bezpośrednim i pośrednim. Sposoby regulacji wilgotności w obiektach klimatyzowa-
nych. Sposoby automatycznej regulacji wydajności spręŜarek, pomp, wentylatorów. Układy 
sterowania w scentralizowanych systemach klimatyzacji. Układy sterowania w systemach ze 
zmiennym (VAV) i stałym (CAV) strumieniem powietrza Elektroniczne systemy sterowania 
stosowane w eksploatacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

Laboratoria  

Kryteria doboru elementów automatyki. Analiza elementów regulacyjnych w systemie grzew-
czym – dobór automatyki. Analiza elementów regulacyjnych spręŜarkowego obiegu chłodni-
czego – dobór automatyki chłodniczej. Analiza elementów regulacyjnych systemu klimatyza-
cyjnego – dobór automatyki. Elektroniczne systemy sterowania obiektów chłodzonych. Anali-
za systemu sterowania układów odzysku ciepła skraplania do celów grzewczych w systemach 
wentylacyjno-grzewczych. Systemy wentylacji przeciwpoŜarowej (lab. wyjazdowe) 

Literatura podstawowa  

[1] Bonca Z.; Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna. Wyd. WyŜszej Szkoły Morskiej, Gdynia 
1993. 

[2] Zawada B.; Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji. Wyd. PW, Warszawa 
2006. 

[3] ASHRE Handbook Systems and Equipment, Atlanta 1992. 
Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Recknagel H. i inni; Ogrzewanie i klimatyzacja - poradnik. EWFE, Gdańsk 1994. 
[2] Junker B.; Regulacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Arkady, W-wa 1980. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Beata Niezgoda-śelasko 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza 
Kod - nazwa  
przedmiotu E843 - Fizyka cieplna budowli 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie metod bilansowania cieplnego obiektów ogrzewa-
nych i klimatyzowanych. 

Metody dydaktyczne:  wykład oparty na prezentacji komputerowej, rozwiązywanie przykła-
dów obliczeniowych przez prowadzącego zajęcia i studentów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie sprawdzianów. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z zaliczenia ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  

Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe obiektów budowlanych. Obliczenia cieplne przegród bu-
dowlanych: przegrody jednorodne i złoŜone. Przenikanie wilgoci przez przegrody budowlane. 
PołoŜenie warstwy parochronnej w przegrodzie. Wymagania ochrony cieplnej budynków. Wy-
znaczanie zapotrzebowania na ciepło obiektów ogrzewanych. Bilansowanie cieplne pomiesz-
czeń klimatyzowanych. Systemy ogrzewania niskotemperaturowego pomieszczeń. Materiały 
budowlane: klasyfikacja i przegląd. Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów 
budowlanych. Materiały termoizolacyjne. Metody termomoderni-zacji zasobów budowlanych. 

Ćwiczenia  

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budowlane. Obliczanie 
współczynników przejmowania ciepła wewnątrz i na zewnątrz budynku. Analiza procesu 
przenikania pary wodnej przez przegrody. Analiza wpływu połoŜenia izolacji cieplnej na moŜ-
liwość wystąpienia wykraplania się pary wodnej w przegrodzie. Bilans cieplny obiektów 
ogrzewanych. Bilans cieplny pomieszczeń klimatyzowanych. 

Literatura podstawowa  
[1] Jones W.P.; Klimatyzacja. Arkady, Warszawa 1981. 
[2] Koczyk H. i inni; Ogrzewnictwo praktyczne. Systherm Serwis, Poznań 2009. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Osiecka E.; Materiały budowlane. Wyd. PW, Warszawa 2002. 
[2] Recknagel H. i inni; Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo. Omni Scala, 

Wrocław 2008. 
[3] PN-EN 1283; Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcią-

Ŝenia cieplnego. 

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

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Klimatyzacja, wentylacja i ochrona powietrza 
Kod - nazwa  
przedmiotu E844 - InŜynieria procesowa  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie procesów i operacji jednostkowych obejmujących 
wymianę ciepła i masy, rządzących nimi praw i ich opisów ilościowych. Nabycie umiejętności 
korzystania z poznanych modeli matematycznych do projektowania procesowego, doboru 
urządzeń i instalacji w jakich mają być one prowadzone oraz właściwej ich eksploatacji. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w ćwiczeniach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z zaliczenia ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Ruch fazy rozproszonej w płynie, opory ośrodka. Opadanie grawitacyjne. Ruch cząstki w polu 
sił odśrodkowych. Przepływ płynu przez złoŜe. Transport pneumatyczny. Przepływ gazu przez 
ciecz. Filtracja i jej rodzaje. Przewodzenie ciepła przez ściankę płaską i cylindryczną. Promie-
niowanie cieplne. Wnikanie ciepła podczas konwekcji swobodnej, wymuszonej, wrzenia cie-
czy oraz kondensacji pary. Przenikanie ciepła. Zastępcza róŜnica temperatur. Powierzchnia 
wymiany ciepła. Izolacja cieplna. Dyfuzyjny ruch masy i jego prawa. Kinematyczny współ-
czynnik dyfuzji. Przenikanie masy. Absorpcja. Równowaga absorpcyjna. Bilans materiałowy 
absorpcji. Jednoczesna wymiana ciepła i masy między wodą i powietrzem. NawilŜanie i 
ogrzewanie powietrza. Chłodzenie i osuszanie powietrza w chłodniach powierzchniowych.  
Ćwiczenia  

Wyznaczanie prędkości opadania cząstek ciała stałego zawieszonych w gazie. Obliczanie 
prędkości zawisania i prędkości koniecznej do transportu pionowego i poziomego. Średnice 
pęcherzy gazu przy barbotaŜu, rodzaje przepływów. Obliczanie współczynników przewodze-
nia, wnikania i przenikania ciepła. Konieczna powierzchnia wymiany ciepła. Dobór izolacji 
cieplnej. Bilans materiałowy i obliczenia procesowe absorpcji. 
Literatura podstawowa  
[1]  Serwiński M.; Zasady inŜynierii chemicznej. Operacje jednostkowe. WNT, Warszawa 

1982. 
[2]  Zarzycki R.; Wymiana ciepła i masy w inŜynierii środowiska. WNT, Warszawa 2005. 
[3]  Koch R., Noworyta A.; Procesy mechaniczne w inŜynierii  chemicznej. WNT, Warszawa 

1998. 
[4]  Ciesielczyk W., Kupiec K., Wiechowski A.; Przykłady i zadania z inŜynierii chemicznej.     

Wyd. PK, Kraków 1995. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1]  Hobler T.; Ruch ciepła i wymienniki. WNT, Warszawa 1986. 
[2]  Hobler T.; Dyfuzyjny ruch masy i absorbery. WNT, Warszawa 1976. 
[3]  Zarzycki R., Chacuk A., Starzak K.; Absorpcja i absorbery. WNT, Warszawa 1995. 



 61

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Prof. dr hab. inŜ. Jerzy Kamieński 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza 
Kod - nazwa  
przedmiotu E845 - Urządzenia ochrony powietrza 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń  
I 

II 

2 

3 

W15 

L30 
1 
2 

Niestacjonarne – I stopie ń 
I 

II 

2 

3 

W9 

L15 
1 
2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z urządzeniami ochrony powietrza. 

Metody dydaktyczne:  wykład, aktywny udział w ćwiczeniach laboratoryjnych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  obecność na 70 %wykładów, sprawdzian wiedzy  
w formie testu, zaliczenie laboratoriów. 

Ocena ko ńcowa: po sem. 2 – ocena z testu; po sem. 3 – ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Fizyczne podstawy odpylania, mechanizmy procesów rozdzielania aerozoli. Mechaniczne 
suche urządzenia odpylające – komory osadcze, odpylacze inercyjne i mechaniczne, cyklony 
i multicyklony, filtry tkaninowe, ceramiczne i membranowe. Odpylacze elektrostatyczne ogól-
na charakterystyka, zasady działania i projektowania. Mokre urządzenia odpylające - ogólna 
charakterystyka, przebieg procesu mokrego odpylania, mechanizmy zatrzymywania cząstek 
pyłu w procesie mokrego odpylania, konstrukcje odpylaczy, zagadnienia projektowania i eks-
ploatacji. Fizykochemiczne podstawy wydzielania zanieczyszczeń gazowych przegląd metod 
oczyszczania gazów. Warunki techniczne prowadzenia procesu, rozwiązania konstrukcyjne 
absorberów, adsorberów. Oczyszczanie gazów metodami termicznymi – ogólna charaktery-
styka metod termicznych. 
Laboratoria  

Wyznaczenie parametrów eksploatacyjnych odpylacza pianowego. Badania skuteczności 
działania cyklonów promieniowych i osiowych. Badania skuteczności działania aparatu prze-
wałowego. Skuteczność działania i parametry pracy filtra workowego. Wpływu mechanizmów 
odpylania mokrego na skuteczność odpylania. Własności fizyczne pyłów, analiza sitowa. 
Analiza sedymentacyjna pyłów. Odpylanie gazów w cyklonach o zmiennej średnicy. 

Literatura podstawowych  
[1] Warych J.; Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura. WNT, Warszawa 1998. 
[2] Warych J.; Oczyszczanie gazów. WNT, Warszawa 1994. 
[3] Praca zbiorowa; Maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego. Ćwiczenia laboratoryjne. 

Wyd. PK, Kraków 1992. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Pikoń J.; Aparatura Chemiczna. PWN, Warszawa 1978.  
[2] Błasiński H., Młodziński B.; Aparatura przemysłu chemicznego. WNT, Warszawa 1983. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Janusz Krawczyk, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza 
Kod - nazwa przed-
miotu E846 - Podstawy konstrukcji urz ądzeń do ochrony powietrza  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 + P15 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 + P6 3 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie metod i szczegółowych zasad projektowania urzą-
dzeń ochrony powietrza atmosferycznego. 

Metody dydaktyczne:  wykłady poparte prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia tablicowe 
z procedur obliczeniowych, samodzielne wykonanie projektu wybranego urządzenia.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń, oddanie poprawnie wykonane-
go projektu, zdanie egzaminu. 

Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia ćwiczeń, projektu i egzaminu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  

Materiały konstrukcyjne w budowie urządzeń i ich dobór. Wymagania dozoru technicznego w 
zakresie projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych. 
Obliczenia konstrukcyjne elementów walcowych obciąŜonych ciśnieniem wewnętrznym i ze-
wnętrznym. Projektowanie ciśnieniowych elementów prostopadłościennych. Obliczanie ruro-
ciągów, króćców, połączeń kołnierzowo-śrubowych. Podparcia aparatów pionowych i pozio-
mych, ich projektowanie i dobór. Projektowanie suchych urządzeń odpylających – komory 
osadcze, cyklony, filtry, elektrofiltry. Obliczenia konstrukcyjne mokrych urządzeń ochrony po-
wietrza – aparaty kolumnowe, stateczność kolumn, obciąŜenie wiatrem, płuczki, hydrocyklo-
ny. Obliczanie elementów wirujących, drgania wałów, obroty krytyczne.  

Ćwiczenia  

Wymagania przepisów UDT w zakresie projektowania urządzeń ciśnieniowych, wymagania 
dyrektyw unijnych. Obliczenia konstrukcyjne typowych elementów aparatury: powłoki, za-
mknięcia aparatów, dna płaskie i wyoblone. Obliczenia króćców aparatów i połączeń kołnie-
rzowo-śrubowych. Obliczenia wytrzymałościowe rusztu aparatów kolumnowych, stateczności 
powłok, obciąŜenia wiatrem i śniegiem, odporności na wywrót. Obliczenia wałów elementów 
wirujących, łoŜyskowanie, uszczelnienia. Obliczenia i dobór suchych urządzeń odpylających. 
Obliczenia i dobór mokrych urządzeń odpylających.  

Projekty  

Indywidualny projekt konstrukcyjny zadanego urządzenia do ochrony powietrza atmosferycz-
nego zawierający obliczenia technologiczne, obliczenia konstrukcyjne i wytrzymałościowe 
poszczególnych elementów urządzenia. Wykonanie rysunku technicznego projektowanego 
urządzenia.  

Literatura podstawowa  

[1] Konieczyński J.; Ochrona powietrza przed szkodliwymi gazami. Metody, aparatura i insta-
lacje. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004. 

[2] Filipczak G., Troniewski L., Witczak S.; Tablice do obliczeń projektowo-konstrukcyjnych 
aparatury procesowej, Skrypt T nr 203. Wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 1997.  
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[3] Warych J.; Oczyszczanie gazów. WNT, Warszawa 1994. 
Literatura uzupełniaj ąca 

[1] Janiak M.; Urządzenia mechaniczne w inŜynierii środowiska. Część 1. Wyd. Politechniki 
Poznańskiej, Poznań 1996. 

[2] Janiak M., KrzyŜaniak G.; Urządzenia mechaniczne w inŜynierii środowiska. Część 2.  
Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1999. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Jan Talaga 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza 
Kod - nazwa przed-
miotu E959 - Technologie i systemy ochrony powietrza 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z systemami i technologiami oraz budową, 
działaniem, eksploatacją oraz zasadami doboru urządzeń stosowanych w instalacjach ochro-
ny powietrza.  

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Mechanizmy procesów rozdzielania aerozoli. Suche urządzenia odpylające - zasada działa-
nia, zagadnienia konstrukcyjne, zasady doboru i eksploatacji, zastosowanie. Odpylacze mo-
kre - działanie, konstrukcje,  projektowanie i eksploatacja, zasady doboru.  
Odkraplanie i odemglanie gazów. Urządzenia i aparaty do usuwania zanieczyszczeń gazo-
wych, usuwanie NOx i SO2. Oczyszczalnie ścieków bytowo - gospodarczych i przemysłowych. 
Konstrukcje podstawowych urządzeń oczyszczalni ścieków. Zagospodarowanie osadów z 
oczyszczalni. Zanieczyszczenia gleb, rekultywacja i remediacja gleb. Urządzenia do rozdrab-
niania, mielenia i separatory. Adsorbery lotnych związków organicznych. Usuwanie węglowo-
dorów z gazów odlotowych. Odzysk paliw płynnych. Dopalacze termiczne i katalityczne.  
Ćwiczenia  
Zasady doboru urządzeń odpylających. Filtracja przy stałym wydatku, przy stałym ciśnieniu. 
Instalacje odciągowo-odpylające. 
Literatura podstawowa  
[1] Juda J., Nowicki M.; Urządzenia odpylające. PWN, Warszawa 1979. 
[2] Kabsch P.; Odpylanie i odpylacze. WNT, Warszawa 1992.   
[3] Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.; Energetyka a ochrona środowiska. WNT, Warsza-

wa 1994. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Warych J.; Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych. WNT, Warszawa 1994. 
[2] Zajączkowski J.; Odpylanie w przemyśle. Arkady, Warszawa 1990. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Zdzisław Roszak 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza 
Kod - nazwa przed-
miotu E960 - Aparatura kontrolno-pomiarowa  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się budową i działaniem aparatury kontrolno-
pomiarowej oraz metodami pomiarów przemysłowych. Zdobycie umiejętności wykonywania, 
opracowania i analizy pomiarów i danych pomiarowych. 

Metody dydaktyczne: aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych, opracowa-
nie sprawozdań ćwiczeń laboratoryjnych, samodzielne pogłębianie wiedzy. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie pisemne wykładów i ćwiczeń laborato-
ryjnych. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z laboratorium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Pomiary. Analogowe i cyfrowe metody pomiarowe. Zespół pomiarowy, rodzaje sygnałów po-
miarowych. Przetworniki sygnału, przetworniki pomiarowe. Statyczne i dynamiczne własności 
układów pomiarowych. Statyczne i dynamiczne błędy pomiaru. Pomiary podstawowych wiel-
kości elektrycznych, wielkości mechanicznych i liczby sztuk. Pomiary poziomu cieczy i mate-
riałów sypkich w zbiornikach. Pomiary siły - przetworniki siły. Pomiary masy i strumienia ma-
sy. Pomiary ciśnienia i róŜnicy ciśnień - przetworniki ciśnienia. Pomiary przepływu płynów – 
przepływomierze. Pomiary temperatury – termometry, pirometry, kamery termowizyjne. Po-
miary wilgotności gazów. Pomiary gęstości i lepkości. Pomiary składu chemicznego. Automa-
tyzacja pomiarów przemysłowych. Regulatory, sterowniki, urządzenia peryferyjne układów 
pomiarowych i regulacyjnych.    
Laboratoria  
Błędy przyrządów pomiarowych, błędy pomiarów. Komputerowe wspomaganie układów po-
miarowych. Wyznaczanie własności fizykochemicznych płynów (lepkość, gęstość, napięcie 
powierzchniowe i międzyfazowe). Mikroskopowy pomiar wielkości zanieczyszczeń. Anemo-
metryczne pomiary prędkości przepływu cieczy i gazów. Pomiary zanieczyszczenia powietrza 
– monitoring. Aparatura kontrolno-pomiarowa i sterowanie w instalacjach neutralizacji ście-
ków. Pomiary i układy pomiarowe w zakładach przemysłu spoŜywczego.   
Literatura podstawowa  
[1] Romer E.; Miernictwo przemysłowe. WNT, Warszawa 1970. 
[2] Taylor J.R.; Wstęp do analizy błędu pomiarowego. PWN, Warszawa 1995. 
[3] Ludwicki M.; Sterowanie procesami w przemyśle spoŜywczym. PTTś, Łódź 2002. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Tumański S.; Technika pomiarowa. WNT, Warszawa 2007.  
[2] Mieszkowski M.; Pomiary cieplne i energetyczne. WNT, Warszawa 1981.  
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Ryszard Wójtowicz 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza 
Kod - nazwa  
przedmiotu 

E961 - Technologia i eksploatacja urz ądzeń i instalacji ochrony 
powietrza  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 1 

Niestacjonarne II stopie ń I 2 W9 + C9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawowymi technologiami wytwarzania 
elementów instalacji ochrony powietrza. Poznanie zasad montaŜu wyposaŜenia kontrolno-
pomiarowego instalacji ochrony powietrza. Zdobycie umiejętności identyfikacji zagroŜeń eks-
ploatacyjnych elementów instalacji i poznanie metod ich ochrony. Poznanie zasad planowania 
budowy instalacji. Poznanie zasad utrzymania ruchu i gospodarki remontowej.  

Metody dydaktyczne:  wykład połączony z prezentacjami multimedialnymi. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  aktywność na zajęciach, kolokwium zaliczeniowe. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z kolokwium zaliczeniowego. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  

Podstawowe metody kształtowania i łączenia elementów. Wykonywanie powłok i wyposaŜe-
nia urządzeń w instalacjach ochrony powietrza. Metody budowy zbiorników magazynowych. 
Przepisy UDT dotyczące odbioru i przeglądu elementów instalacji. Zasady montaŜu instalacji 
rurociągowych i aparatury kontrolnej. Metody ochrony antykorozyjnej. Systemy zasilania 
instalacji oczyszczania gazów odlotowych. Zasady planowania i budowy instalacji ochrony 
powietrza. Elementy bezpieczeństwa czynnego i biernego instalacji, dyrektywy ATEX. 
ZuŜycie elementów instalacji i metody zapobiegania zuŜyciu. Uszczelnienia elementów 
instalacji.  Zasady eksploatacji i wykonywania prac remontowych.  

Ćwiczenia  

Kryteria wyboru materiałów konstrukcyjnych instalacji ochrony powietrza.  Zasady doboru 
podstawowych urządzeń instalacji. Stateczność aparatów, obciąŜenia wiatrem i siłami od ru-
rociągów. Metody identyfikacji zagroŜeń elementów instalacji i zasady doboru systemów bez-
pieczeństwa przeciwpoŜarowego i przeciwwybuchowego instalacji.  

Literatura podstawowa     

[1] Łomnicki S., Gierek E.; Technologia budowy i montaŜu aparatury chemicznej. Wyd. PK, 
Kraków 1980. 

[2] Pikoń J.; Podstawy konstrukcji aparatury chemicznej. PWN, Warszawa, 1979. 

Literatura uzupełniaj ąca    

[1] Bausbacher E., Hunt R.; Process plant layout and piping design. Auerbach Publisher, Bo-
ston 1990. 

[2] Mistur L.; Spawanie i napawanie w naprawach części maszyn i konstrukcji metalowych. 
Wyd. KaBe, Krosno 2003. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Wiesław Szatko 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5)  
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza 
Kod - nazwa  
przedmiotu 

E962 - Oddziaływanie instalacji przemysłowych  
na środowisko 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń  I 2 W15 + S15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + S9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z negatywnym oddziaływaniem na środowisko 
instalacji przemysłowych i zadaniami urządzeń ochronnych. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w seminariach. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  prezentacja, zaliczenie seminarium. 

Ocena ko ńcowa: ocena z prezentacji. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Wykłady  
Zasady uŜywania oraz obrotu substancjami zuboŜającymi warstwę ozonową oraz urządze-
niami i instalacjami zawierającymi te substancje. Obowiązki podmiotów uŜywających lub do-
konujących obrotu substancjami kontrolowanymi oraz urządzeniami i instalacjami zawierają-
cymi te substancje. Rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie po-
szczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 
Rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje  
o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o duŜym ryzyku. Nazwy i ilości 
substancji niebezpiecznych, oznaczenie numeryczne substancji, pozwalające na jedno-
znaczną ich identyfikację, kryteria kwalifikowania substancji. Standardy emisyjne instalacji.   
Seminaria  
Opłaty za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wpro-
wadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów. Pozwolenie na 
emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, pozwo-
lenie zintegrowane. Bilans lotnych związków organicznych LZO. Schemat technologiczny 
wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców, paliw  
i energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację. Wielkość i źródła emisji w trakcie 
normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szcze-
gólności takich jak rozruch i wyłączenia. 
Literatura podstawowa  
[1] Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska . (Dz.U. Nr 62, poz.627,  

z późniejszymi zmianami). 
[2] Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. O wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony środowiska , 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (wyciąg); (Dz.U. Nr 100, poz.1085) 
     Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r.  
[3] W sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakła-

dzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o duŜym ry-
zyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej. (Dz.U. Nr58, poz.535). 

[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002r. W sprawie wymagań  
w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne za-
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groŜenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w 
których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagroŜenie dla 
środowiska ( Dz.U. nr 96,poz.860). 

Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji 

mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodni-
czych albo środowiska jako całości. (Dz.U. Nr 122, poz.1055). 

[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14sierpnia 2009 r, w sprawie sprawozdania 
do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz.U.Nr 141, 
poz.1154). 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Janusz Krawczyk, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka  

Specjalno ść Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza 
Kod - nazwa  
przedmiotu E963 - Ekorozwój i zagro Ŝenia cywilizacyjne  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + S15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + S9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  pojęcia podstawowe z zakresu ochrony środowiska. Podsta-
wowe problemy ochrony środowiska w świecie i Polsce. ZagroŜenia cywilizacyjne, skutki oddziały-
wania człowieka na środowisko. Zasoby przyrody, zagadnienie  zrównowaŜonego  rozwoju. Gospodaro-
wanie zasobami przyrody. Problemy rewaloryzacji, remediacji i rekultywacji. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach seminaryjnych, opracowanie referatu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  prezentacja referatu. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z prezentacji referatu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Pojęcia podstawowe z ochrony środowiska. Podstawowe problemy ochrony środowiska i 
przyrody. Zasoby przyrody, środowisko i zagroŜenia cywilizacyjne. Oddziaływania przemysłu, ener-
getyki, komunikacji i rolnictwa na środowisko, globalne ocieplenie; warstwa ozonowa, zanieczysz-
czenie powietrza, gleby i wody. Oddziaływania zanieczyszczeń na człowieka, podstawy ekotok-
sykologii. Rola planowania przestrzennego, pojęcie ekorozwoju, tworzenie ekobilansu, pro-
wadzenia ekologicznej gospodarki zasobami przyrody, problemy rewaloryzacji środowiska. 
Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju - Johannesburg 2002. Problemy ekonomiczne i ekologiczne na 
świecie. Racjonalne wykorzystanie energii, poprawa produkcyjności w rolnictwie, wzorce konsumpcji i 
produkcji. Nisko - i bezodpadowe technologie.  
Seminaria  
Aktualne problemy ochrony środowiska w makroregionie Polski południowej. Zagadnienia 
energetyki i komunikacji. Problemy zdrowotne mieszkańców wielkich miast i wsi. Produkcja 
zdrowej Ŝywności. Ekologiczne wykorzystywanie miejscowych źródeł energii. Ochrona powie-
trza i zasobów wodnych. Ochrona gleb i problem wysypisk. Ochrona krajobrazu, wykorzysta-
nie walorów krajobrazowych i rekreacyjnych środowiska. Hałas, drgania, wibracje, promie-
niowanie jako źródła cywilizacyjnych zagroŜeń środowiska. 
Literatura podstawowa  
[1] Kalinowska A.; Ekologia wybór przyszłości. Editions Spotkania, Warszawa 1991. 
[2] Janicki S.; Środowisko przyrodnicze i jego ochrona. LSW, Warszawa 1989.  
[3] Umiński T.; Ekologia środowisko przyroda. WSiP, Warszawa 1999. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Kalinowska A.; Ekologia wybór przyszłości. Editions Spotkania, Warszawa 1992.  
[2] Siemiński M.; Środowiskowe zagroŜenia zdrowia. PWN, Warszawa 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Zdzisław Roszak 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza 
Kod - nazwa  
przedmiotu E964 - Podstawy prawne i zarz ądzanie ochron ą środowiska  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + S15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + S9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z systemami i zasadami wprowadzania w fir-
mach systemu zarządzania środowiskiem. Poznanie podstawowych aktów prawnych stoso-
wanych w ochronie środowiska. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach, opracowanie i wygłoszenie referatu.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  prezentacja referatu. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z prezentacji. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Prawo ochrony środowiska jako odrębna gałąź prawa. Strategiczne Oceny Środowiskowe 
(SOS) – cel stosowania, problemów w ich wdraŜaniu. System Zarządzania Środowiskowego - 
podstawowych zasad jego wdraŜania w firmach. ISO 14000. Zasady polityki ekologicznej, 
aspekty środowiskowe, obowiązujące procedury. Prawo ochrony środowiska. Organizacja 
systemu ochrony środowiska w Polsce. Akty prawne w zakresie: ochrony powietrza – stan-
dardy emisyjne i imisyjne, gospodarki wodno - ściekowej – korzystanie z wód, pozwolenie 
wodno-prawne, odprowadzanie ścieków, ochrony przed hałasem i wibracjami. Pomiary emisji, 
sprawozdawczość. Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska – opłaty za korzystanie 
ze środowiska, kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska.  
Seminaria  
Ochrona środowiska w miastach i na obszarach zurbanizowanych – gospodarka gruntami, 
ochrona zieleni, ochrona czystości, ochrona przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem. 
Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska – opłaty za korzystanie ze środowiska, kary 
za naruszenie wymagań ochrony środowiska, narodowy i wojewódzki fundusz ochrony śro-
dowiska, ulgi podatkowe. Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagroŜeniom środowiska – orga-
nizacja systemu wczesnego ostrzegania, organizacja słuŜb przeciwdziałania NZŚ, awarie 
przemysłowe, analiza BAT, pozwolenia zintegrowane,  
Literatura podstawowa  
[1] Winnpenny J.; Wartość środowiska - metody wyceny ekonomicznej. PWE, Warszawa 

1995. 
[2] Praca zbiorowa. Systemy zarządzania środowiskowego. Wyd. PK, Kraków 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Duczmal M., Korytkowski J., Siwa D., Sobczyk M. Tomczak M.; Obowiązki przedsiębiorstw 

w ochronie środowiska. WJZ Weka, Warszawa 2003. 

[2] Czaja S., Becla A.; Ekologiczne podstawy gospodarowania. Wyd. Akademii Ekonomicznej, 
Wrocław 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Zdzisław Roszak 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza 
Kod - nazwa  
przedmiotu E965 - Wentylatory, pompy, spr ęŜarki  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 3 W15 + C15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 3 W9 + C9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  wiedza z zakresu termodynamiki technicz-
nej. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z teorią działania chłodniczych maszyn roboczych 
przepływowych i wyporowych, ich konstrukcją oraz zastosowaniem w obiegach chłodniczych. 

Metody dydaktyczne:  wykład multimedialny ilustrowany przykładami, ćwiczenia w ramach 
których student rozwiązuje problemy z zakresu wykładu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie z ćwiczeń, kolokwium z wiadomości 
teoretycznych z wykładu. 

Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  

Elementy teorii maszyn przepływowych i wyporowych. Charakterystyki maszyn idealnych i 
straty maszyn rzeczywistych. Współpraca równoległa i szeregowa maszyn wirowych. Rola 
pomp, wentylatorów i spręŜarek w urządzeniach ziębniczych i klimatyzacyjnych. Pompy – 
budowa, działanie i sterowanie ich pracą. Pojęcie NPSH. Charakterystyki pomp, współdziała-
nie z siecią. Wentylatory – budowa, działanie i sterowanie ich pracą. Charakterystyki wentyla-
torów i ich współpraca z kanałami i wymiennikami ciepła. SpręŜarka jako element napędowy 
obiegu chłodniczego. Teoria spręŜarek wyporowych. Typy spręŜarek wyporowych, przegląd 
konstrukcji, termodynamika ich działania. Wpływ elementów konstrukcyjnych spręŜarki tłoko-
wej na jej stopień dostarczenia i sprawność. Węzły konstrukcyjne spręŜarki tłokowej. Proble-
my eksploatacyjne spręŜarek chłodniczych. Zabezpieczenia i podstawowa automatyka sprę-
Ŝarek chłodniczych. Rola oleju w spręŜarce wyporowej. Uruchamianie i zatrzymywanie chłod-
niczego obiegu spręŜarkowego. Badanie spręŜarki w obiegu chłodniczym.  

Ćwiczenia  

Dobór wentylatora do wymiennika ciepła, kanału i sieci. Dobór pompy do przetłaczania wody, 
solanki i czynnika ziębniczego. Obliczenie stopnia dostarczania spręŜarki. Dobór spręŜarki do 
urządzenia ziębniczego. Dobór silnika do spręŜarki, pompy i wentylatora. 

Literatura podstawowa  
[1] Warczak W.; SpręŜarki i agregaty ziębnicze. WNT, Warszawa 1978.  
[2] Gryboś R.; Dynamika maszyn wirnikowych. PWN, Warszawa 1994.  
[3] Chmielniak T.J.; Maszyny przepływowe. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Recknagel H. i inni; Kompendium wiedzy - ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, 

chłodnictwo. Omni Scala, Wrocław 2008. 
[2] Warczak W.; Nowe generacje spręŜarek do obiegów ziębniczych na CO2.  COCH, Kraków 

2008. 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Klimatyzacja, wentylacja i ochrona powietrza 
Kod - nazwa  
przedmiotu E966 - Wymienniki ciepła 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 3 W15 + C15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 3 W9 + C9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z konstrukcjami wymienników ciepła oraz me-
todami obliczeń cieplnych oraz przepływowych wymienników ciepła. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach tablicowych obejmujących obliczenia 
cieplne i przepływowe róŜnych typów wymienników ciepła. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  pozytywne napisanie dwóch sprawdzianów. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Wykłady  

Analiza rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w budowie wymienników ciepła. Metody 
obliczeń cieplnych wymienników w stanie ustalonym. Obliczenia projektowe wymienników 
gładkorurowych i oŜebrowanych z przepływem jednofazowym czynników. Obliczenia projek-
towe wymienników gładkorurowych i oŜebrowanych z przepływem dwufazowym czynników. 
Obliczenia projektowe wymienników płytowych. Obliczenia projektowe wymienników chłodzo-
nych wyparnie. Obliczenia przepływowe dla jedno- i dwufazowego przepływu czynnika. Pro-
blemy konstrukcyjne związane z projektowaniem wymienników (materiały konstrukcyjne, za-
bezpieczenie antykorozyjne, kompensacja wydłuŜeń, itp.) 

Ćwiczenia  

Projekt wodnej nagrzewnicy powietrza - obliczenia cieplne i przepływowe. Projekt glikolowej 
chłodnicy powietrza. Projekt chłodnicy powietrza zasilanej zawiesiną lodową. Projekt freono-
wego oziębiacza powietrza. Projekt skraplacza chłodzonego powietrzem. Projekt płytowego 
wymiennika ciepła regeneracyjnego 

Literatura podstawowa  

[1] VDI Wärmeatlas.; Düsseldorf 1991. 
[2] Zalewski W.; Pompy ciepła. IPPU Masta, Gdańsk 2001. 
[3] Kays W.M., London A.L.; Compact heat exchangers. Krieger Publishing Company, Mala-

bar, Florida 1998. 
Literatura uzupełniaj ąca:  
[1] Hobler T.; Ruch ciepła i wymienniki ciepła. WNT, Warszawa 1968. 

[2] Idelchik I.E.; Handbook of hydraulic Resistance. CRC 1994. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Beata Niezgoda-śelasko 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza 
Kod - nazwa  
przedmiotu E967 - Technika chłodnicza w klimatyzacji  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 3 W15 + C15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 3 W9 + C9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami techniki 
chłodniczej – sposobami sztucznego obniŜania temperatury, termodynamicznymi obiegami 
lewobieŜnymi: spręŜarkowym i sorpcyjnym oraz czynnikami ziębniczymi. 

Metody dydaktyczne:  wykłady ilustrowane prezentacją komputerową, ćwiczenia tablicowe. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie zdanych kolo-
kwiów, zaliczenie sprawdzianu z wiedzy teoretycznej. 

Ocena ko ńcowa:   ocena z zaliczenia ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  

Parowe obiegi porównawcze: obieg Carnota i Lindego. Rzeczywisty ziębniczy obieg lewo-
bieŜny. Nowoczesne czynniki ziębnicze stosowane w klimatyzacji – właściwości, zakres za-
stosowań. Nośniki ciepła. Czynniki ziębnicze w świetle ochrony środowiska. Właściwości 
czynników, zakres zastosowań. SpręŜarkowe obiegi jednostopniowe. Wytwornice wody lodo-
wej. Urządzenia typu „split” i „monoblok”, systemy VRV. Podstawy działania urządzeń ab-
sorpcyjnych. SpręŜarka termiczna. Wykres i-ξ. Zastosowanie urządzeń absorpcyjnych w kli-
matyzacji. 

Ćwiczenia  

Przemiany termodynamiczne gazów w obszarze pary mokrej i przegrzanej: wrzenie, skrapla-
nie, spręŜanie, dławienie. Posługiwanie się wykresami i tabelami. SpręŜarkowe obiegi jedno-
stopniowe – projektowanie obiegów. Obiegi absorpcyjne – projektowanie obiegów. 

Literatura podstawowa  
[1] Zalewski W.; Systemy i urządzenia chłodnicze. Wyd. PK, Kraków 2007.  
[2] Gutkowski K. M.; Chłodnictwo i klimatyzacja. WNT, Warszawa 2003. 
[3] 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, Warszawa 1976. 
[2] Recknagel H. i in.; Poradnik. Ogrzewanie i klimatyzacja. EWFE, Gdańsk 1994. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Marek Litwin 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej  (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza 
Kod - nazwa  
przedmiotu E968 - Pompy ciepła  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń I 3 W15 + P15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń I 3 W9 + P9 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Instalacje grzewcze” – sem. 1. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową, działaniem i eksploatacją pomp cie-
pła. Zdobycie umiejętności projektowania instalacji grzewczych z pompą ciepła. 

Metody dydaktyczne:  wykład oparty na prezentacji komputerowej, samodzielne wykonanie 
projektów przez studentów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu 
i z wykonanych projektów. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  

Podział i zastosowanie pomp ciepła. SpręŜarkowe pompy ciepła. Sorpcyjne pompy ciepła. 
Termoelektryczne pompy ciepła. Inne rodzaje pomp ciepła. Charakterystyka dolnych źródeł 
ciepła: powietrza atmosferycznego, wody, gruntu, promieniowania słonecznego, ciepła odpa-
dowego. Górne źródła ciepła. Elementy spręŜarkowych i sorpcyjnych pomp ciepła: spręŜarki, 
wymienniki ciepła, elementy automatyki. Górne źródła ciepła. Elementy spręŜarkowych i 
sorpcyjnych pomp ciepła: spręŜarki, wymienniki ciepła, elementy automatyki. Akumulacja cie-
pła. Przykłady zastosowań pomp ciepła. Koszty wytwarzania ciepła za pomocą róŜnych urzą-
dzeń grzewczych. 

Projekty  

Projekt instalacji grzewczej z pompą ciepła typu woda-powietrze. Projekt instalacji grzewczej 
z pompą ciepła typu grunt-woda. Projekt instalacji grzewczej z pompą ciepła do odzysku cie-
pła z powietrza wentylacyjnego. Analiza ekonomiczna stosowania pomp ciepła w systemach 
ogrzewania budynków. 

Literatura podstawowa  

[1] Zalewski W.; Pompy ciepła spręŜarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne. IPPU MASTA, 
Gdańsk 2001. 

[2] Recknagel i inni.; Poradnik. Ogrzewanie i klimatyzacja. EWFE, Gdańsk 1994. 

[3] ASHRE Handbook Applications, Atlanta 1995. 

Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Rubik M.; Pompy ciepła. Poradnik. Wyd. Technika Instalacyjna w Budownictwie, Warsza-

wa 2006. 
[2] Materiały informacyjne producentów pomp ciepła. 

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

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza 
Kod - nazwa  
przedmiotu E969 - Odnawialne źródła energii  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + C15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + C6 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z moŜliwościami i metodami pozyskiwania 
energii ze źródeł odnawialnych. 

Metody dydaktyczne:  wykład oparty na prezentacji komputerowej, rozwiązywanie przykła-
dów obliczeniowych przez prowadzącego zajęcia i studentów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie ćwiczeń na podstawie sprawdzianów. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z zaliczenia ćwiczeń. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  

Sytuacja energetyczna świata. Ogólna charakterystyka konwencjonalnych i niekonwencjonal-
nych źródeł energii. Źródła energii odnawialnej. Energia wiatru: rozwój energetyki wiatrowej, 
siłownie wiatrowe. Energia wód rzecznych i oceanicznych: energia przepływu, róŜnic pozio-
mu, pływów, fal i prądów morskich. Energia cieplna wód oceanicznych. Energia geotermicz-
na: charakterystyka źródeł geotermicznych, sposoby wykorzystania energii geotermicznej. 
Energia z biomasy: spalanie biomasy, biopaliwa ciekłe i gazowe. Energia promieniowania 
słonecznego: aktywne (kolektory słoneczne) i pasywne systemy słoneczne. Ogniwa fotowolta-
iczne, elektrownie słoneczne. Technologie wodorowe: pozyskiwanie wodoru, wodór jako no-
śnik energii. Urządzenia energetyczne: pompy ciepła, rurki ciepła, ogniwa paliwowe, genera-
tor hydrodynamiczny. MoŜliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce: stan 
obecny i perspektywy rozwoju. 

Ćwiczenia  

Wyznaczanie gęstości strumienia promieniowania słonecznego bezpośredniego, rozproszo-
nego i całkowitego. Modelowanie procesów przenoszenia ciepła w płaskim kolektorze sło-
necznym. Obliczanie sprawności kolektorów słonecznych płaskich i skupiających. Wyznacza-
nie gęstości strumienia ciepła odbieranego z gruntu w warunkach ustalonej i nieustalonej 
wymiany ciepła. Wyznaczanie rozkładu temperatury w gruncie i w zbiornikach wodnych. Moc 
siłowni wiatrowych i wodnych. Energia uŜyteczna złoŜa geotermicznego. Obliczanie ilości 
energii cieplnej zmagazynowanej w akumulatorze ciepła. Analiza kosztów wytwarzania ener-
gii cieplnej róŜnymi metodami. 

Literatura podstawowa  
[1] Lewandowski W.M.; Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT, Warszawa 2007. 
[2] Mikielewicz J., Cieśliński J.; Niekonwencjonalne urządzenia i systemy konwersji energii. 

Ossolineum, Wrocław 1999. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Jastrzębska G.; Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. WNT, Warszawa 

2007. 
[2] Zalewski W.; Pompy ciepła spręŜarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne. IPPU MASTA, 

Gdańsk 2001. 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Klimatyzacja, wentylacja i ochrona powietrza 
Kod - nazwa  
przedmiotu E970 - Kogeneracja w obiektach inteligentnych 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + S15 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + S6 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z aspektami prawnymi i technicznymi kogene-
racji. 

Metody dydaktyczne:  udział w seminarium. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie prezentacji na zajęciach seminaryjnych. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z prezentacji. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Gazowe generatory energii elektrycznej małej mocy. Uwarunkowania techniczne dla kogene-
racji małej mocy. Uwarunkowania dla kogeneracji wynikające z prawodawstwa Unii Europej-
skiej. Techniczne uwarunkowania zuŜywania energii cieplnej (CWU, CO) i produkcji chłodu w 
systemach sorbcyjnych dla zmiennych warunków zewnętrznych. Skojarzenie kogeneracji z 
odzyskiem ciepła i chłodzeniem swobodnym. Aspekty ekonomiczne eksploatacji obiektów z 
kogeneracją. Systemy sterowania stosowane w regulacji obiektów z kogeneracją. 

Seminaria  

Bilans cieplny dla wybranych obiektów (szpitale, małe obiekty przemysłowe itp.). Kogeneracja 
a ekologia (oczyszczalnie ścieków, duŜe gospodarstwa rolne itp.). Kogeneracja w obiektach 
odosobnionych (schroniska turystyczne). Wykorzystanie zasobów geotermicznych i biopaliw 
w powiązaniu z kogeneracją. 

Literatura podstawowa  

[1] Jones W.P.; Klimatyzacja. Arkady, Warszawa 1981. 

[2] Recknagel i in.; Poradnik. Ogrzewanie i klimatyzacja. EWFE, Gdańsk 1994. 

Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Pawiłojć A. Targański W., Bonca Z.; Odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych i klimaty-

zacyjnych. IPPU Masta, Gdańsk 1998. 

[2] Ullrich H. J.; Technika klimatyzacyjna – poradnik.  IPPU Masta, Gdańsk 2001. 

[3] Jones W.P.; Klimatyzacja. Arkady, Warszawa 2001. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Beata Niezgoda-śelasko 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza 
Kod - nazwa  
przedmiotu E971 - Systemy klimatyzacyjne 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + P15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  pogłębienie wiedzy w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych, 
zapoznanie z nowoczesnymi systemami klimatyzacji i zastosowaniem ich w wybranych ty-
pach  pomieszczeń. 

Metody dydaktyczne:  wykłady ilustrowane prezentacją komputerową, samodzielne wykona-
nie projektu procesu uzdatniania powietrza. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie sprawdzianu z wiedzy teoretycznej, zali-
czenie projektu. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  

Systemy konwencjonalne, zcentralizowane o stałej ilości powietrza nawiewanego. Klimatyza-
cja 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: belki 
chłodzące, systemy VRV. Chłodzenie pomieszczeń w systemach „split” i „multisplit”. Klimaty-
zatory indywidualne. Klimatyzacja pomieszczeń szpitalnych. Klimatyzacja pomieszczeń biu-
rowych i mieszkalnych. Klimatyzacja pomieszczeń o duŜej kubaturze. Rozruch systemów 
klimatyzacyjnych: regulacja i badania odbiorowe.  

Projekty  

Projektowanie procesów uzdatniania powietrza na wykresie „i,x”, samodzielne opracowanie 
projektu procesu uzdatniania powietrza dla wybranego obiektu. 

Literatura podstawowa  

[1] Jones W.P.; Klimatyzacja. Arkady, Warszawa 2001. 

[2] Recknagel i in.; Poradnik. Ogrzewanie i klimatyzacja. EWFE, Gdańsk 1994. 

Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Pawiłojć A. Targański W., Bonca Z.; Odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych i klimaty-

zacyjnych. IPPU Masta, Gdańsk 1998. 

[2] Ullrich H. J.; Technika klimatyzacyjna – poradnik.  IPPU Masta, Gdańsk 2001. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Marek Litwin 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej  (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Klimatyzacja, wentylacja i ochrona powietrza 
Kod - nazwa  
przedmiotu E972 - Klimatyzacja i wentylacja obiektów o szczegó lnym rygorze  

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zdobycie umiejętności obliczeniowych instalacji wentylacyjnych 
róŜnego typu pomieszczeń produkcyjnych i usługowych oraz pomieszczeń o specjalnych ry-
gorach, umiejętności doboru wszystkich koniecznych elementów instalacji z katalogów produ-
centów oraz zapoznanie się z zagadnieniem wentylacji poŜarowej i systemami oddymiania. 

Metody dydaktyczne:  praca z katalogami i suwakami wentylacyjnymi róŜnych firm. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  wykonanie projektu; zaliczenie treści wykładu. 

Ocena ko ńcowa:  ocena z projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  

Parametry powietrza w pomieszczeniu, parametry obliczeniowe dla powietrza zewnętrznego. 
Ilość powietrza dostarczanego, organizacja ruchu powietrza w obiektach specjalnych jak la-
boratoria, szpitale czy pomieszczenia produkcyjne. Parametry powietrza na wlocie do po-
mieszczenia, źródła obciąŜenia cieplnego. Klimatyzatory miejscowe. Szafy klimatyzacyjne. 
Regulacja wydajności wymienników ciepła i masy. Systemy precyzyjnej regulacji parametrów 
powietrza w pomieszczeniach o szczególnym rygorze. Wentylacja akumulatorni. Wentylacja 
komór lakierniczych. Wentylacja w procesach spawalniczych. Wentylacja garaŜy i warsztatów 
samochodowych. Filtry powietrza: rodzaje, charakterystyki, sposób doboru, zasady eksplo-
atacji. Wentylacja poŜarowa. Systemy oddymiania. Hałas w instalacjach wentylacyjnych. 

Ćwiczenia  

Obliczenia instalacji wentylacyjnej duŜego garaŜu samochodowego, akumulatorni lub wybra-
nego procesu technologicznego. 

Literatura podstawowa  

[1] Szymański T., Wasiluk W.; Wentylacja uŜytkowa. IPPU Masta, Gdańsk 1999. 
[2] Szymański T., Wasiluk W.; Systemy wentylacji przemysłowej. Wyd. Politechniki Gdańskiej, 

Gdańsk 2000. 
[3] Murmann H.; Wentylacja mieszkań. Wentylacja regulowana z odzyskiem ciepła. Poradnik. 

Instalator Polski, Warszawa 2001. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Słomka A.; Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń pracy. Wyd.  Państwowej Inspekcji Pra-

cy, Warszawa 2005. 
[2] Zawada B.; Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji. Wyd. Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2006. 
[3] Broszkiewicz S., Dobrzyński M., Gasz K.; Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji, 

poradnik dla projektantów i instalatorów. WNT, Warszawa 2007. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Łukasz Mika 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Energetyka 

Specjalno ść Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza 
Kod - nazwa przed-
miotu E847 - Seminarium dyplomowe 

 

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

Stacjonarne – II stopie ń II 3 S30 2 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 S18 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  zatwierdzony temat pracy dyplomowej. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  Przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magister-
skiej. Nabycie umiejętności prezentacji i referowania zagadnień objętych tematyką specjalno-
ści,. Poznanie najnowszych trendów w zakresie preferowanych rozwiązań stosowanych w 
systemach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i ochrony powietrza. 

Metody dydaktyczne:  samodzielna prezentacja, analiza poprawności wykonania opracowa-
nego przez inne osoby projektu, uczestnictwo w dyskusji na temat zagadnień objętych spe-
cjalnością. Spotkania z przedstawicielami wiodących firm z branŜy klimatyzacyjnej, wentyla-
cyjnej i ochrony powietrza. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  prezentacja zadanego tematu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z prezentacji. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Seminaria  

Tematyka seminarium obejmuje kompleksowe zagadnienia projektowe dotyczące systemów 
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, przeciwpoŜarowych obiektów budowlanych: mieszkanio-
wych, przemysłowych, sportowych, kopalnianych, budynków biurowych klasy A ii obiektów 
szczególnego przeznaczenia. W ramach seminarium poruszane są zagadnienia dotyczące 
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w aspekcie ich zastosowań w systemach 
grzewczych i klimatyzacyjnych. Tematyka seminarium obejmuje równieŜ zagadnienia kon-
strukcyjne i obliczeniowe dotyczące urządzeń słuŜących do odpylania, odkraplania  
i odemglania gazów oraz aparatów słuŜących do oczyszczania gazów. Problemy omawiane w 
ramach seminarium obejmują równieŜ zagadnienia badawcze związane z procesami wymiany 
ciepła i masy, przepływów płynów newtonowskich i nienewtonowskich 
Literatura podstawowa  
[1] Podręczniki akademickie dotyczące zagadnień z zakresu hydromechaniki, wymiany ciepła 

i masy, projektowania wymienników ciepła, aparatów i urządzeń inŜynierii procesowej. 
[2] Czasopisma branŜowe; Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna; Chłodnictwo & Klimatyza-

cja; Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja; InŜynieria i Aparatura Chemiczna. 
[3] Czasopisma Naukowe; International Journal of Refrigeration; Chemical Engineering and 

Processing; InŜynieria Chemiczna i Procesowa. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] ASHRE Handbook Systems and Equipment, HVAC Applications, Fundamentals, Atlanta 

1993-1996. 
[2] Recknagel H. i inni; Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo. Omni Scala, 

Wrocław 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik Specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 


