
UCZELNIA, Wydział POLITECHNIKA KRAKOWSKA, Wydział M echaniczny 

Studia podyplomowe Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne 
 

Nazwa przedmiotu Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Wymiana ciepła i wymienniki I 1 W12 + C6 + P5 5 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak wymagań. 

Założenia i cele przedmiotu:  poznanie podstaw wymiany ciepła. Zapoznanie się z 
metodami przeprowadzania projektowych obliczeń cieplnych wymienników ciepła. 

Efekty kształcenia  
Wiedza: 
1. Zna podstawowe prawa z zakresu ustalonego przepływu ciepła. 
2. Zna metody wyznaczanie wydajności cieplnej wymienników ciepła. 
Umiej ętności: 
1. Potrafi wyznaczyć rozkład temperatury i współczynnik przenikania ciepła dla gładkich 

i ożebrowanych przegród płaskich i cylindrycznych. 
2. Potrafi wyznaczyć wydajność cieplną wybranych typów wymienników ciepła. 

Narzędzia dydaktyczne:  wykłady, ćwiczenia tablicowe, ćwiczenia projektowe. 

Sposoby i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium, projekt, egzamin pisemny. 
Konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego efektu kształcenia. 

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. Nieustalone przewodzenie ciepła – metoda skupionej pojemności cieplnej. 
Wymienniki ciepła. Metody wyznaczania wydajności cieplnej wymienników i temperatur 
końcowych czynników. 
Ćwiczenia  
Wyznaczanie rozkładu temperatury w ściance płaskiej i cylindrycznej. Obliczanie 
współczynników przenikania ciepła przez gładkie i ożebrowane przegrody płaskie i 
cylindryczne. Obliczanie współczynników przejmowania ciepła dla konwekcji swobodnej i 
wymuszonej oraz podczas wrzenia cieczy i skraplania pary. Wyznaczanie wydajności 
cieplnej wymienników ciepła i temperatur końcowych czynników. 
Projekty  
Obliczenia projektowe skraplacza chłodzonego wodą i chłodnicy powietrza. 

Literatura:  
[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. 
[3] Madejski J.: Teoria wymiany ciepła. Wyd. Polit. Szczecinskiej, Szczecin 1998. 
[4] Niezgoda-Żelasko B., Zalewski W.: Chłodnicze i klimatyzacyjne wymienniki ciepła. 

Obliczenia cieplne. Wyd. Polit. Krakowskiej, Kraków 2013. 

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



 

UCZELNIA, Wydział POLITECHNIKA KRAKOWSKA, Wydział M echaniczny 

Studia podyplomowe Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne 
 

Nazwa przedmiotu Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Systemy i urz ądzenia chłodnicze I 2 W12 + L9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  Podstawy chłodnictwa. 

Założenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z budową, działaniem oraz eksploatacją 
sprężarkowych i absorpcyjnych urządzeń chłodniczych oraz ze stosowanymi metodami 
pomiarowymi wielkości cieplnych i przepływowych. 

Efekty kształcenia  
Wiedza: 
1. Zna budowę i zasady eksploatacji sprężarkowych i sorpcyjnych urządzeń i systemów 

chłodniczych. 
2. Zna podstawowe metody pomiarowe stosowane w badaniach maszyn i urządzeń 

chłodniczych. 
Umiej ętności: 
1. Potrafi zdiagnozować funkcjonowanie urządzenia chłodniczego. 
2. Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment inżynierski służący wyznaczeniu 

parametrów pracy urządzenia chłodniczego. 

Narzędzia dydaktyczne:  wykłady, ćwiczenia laboratoryjne. 

Sposoby i warunki zaliczenia przedmiotu:  sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego, 
egzamin pisemny. Konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego efektu kształcenia. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Oleje stosowane w sprężarkowych urządzeniach ziębniczych: rodzaje i właściwości. Wpływ 
oleju na działanie urządzenia. Czynniki pośredniczące (chłodziwa). Aparaty sprężarkowych 
urządzeń chłodniczych. Rurociągi urządzeń chłodniczych. Agregaty skraplające i kompletne 
agregaty ziębnicze. Systemy zasilania parowaczy: ciśnieniowy, grawitacyjny i pompowy. 
Bezpośrednie systemy chłodzenia. Pośrednie systemy chłodzenia. Akumulacja zimna. 
Systemy chłodzenia powietrznego, wodnego i wyparnego. Aparaty absorpcyjnych urządzeń 
chłodniczych. Pojazdy chłodnicze w transporcie żywności. Przechowalnictwo owoców i 
warzyw - komory chłodnicze z modyfikowaną atmosferą. Przykładowe rozwiązania systemów 
chłodniczych stosowanych w przemyśle spożywczym. 
Laboratoria  
Badania sprężarki ziębniczej. Badania cieplne i przepływowe chłodnicy powietrza zasilanej 
zawiesiną lodową. Badania przepływowo-cieplne zespołu sprężarka-skraplacz płytowy 
chłodzony wodą. Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła komory chłodniczej. 

Literatura:  
[1] Zalewski W.: Systemy i urządzenia chłodnicze. Wyd. Polit. Krak., Kraków 2012. 
[2] Bohdal T., Charun H., Czapp M.: Urządzenia chłodnicze sprężarkowe. WNT, W-wa 2003. 
[3] Kalinowski K., Paliwoda A. i inni: Amoniakalne urządzenia chłodnicze. Tom 1. IPPU 

MASTA, Gdańsk 2000. 
[4] Kalinowski K.: Amoniakalne urządzenia chłodnicze. Tom 2. IPPU MASTA, Gdańsk 2005. 
[5] Ullrich H-J.: Technika chłodnicza. Poradnik. Tom 2. IPPU MASTA, Gdańsk 1999. 
[6] Praca zbiorowa pod red. B.Gazińskiego: Technika chłodnicza dla praktyków. Urządzenia 

chłodnicze i przepisy prawne. Systherm Technik, Poznań 2010. 

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



UCZELNIA, Wydział POLITECHNIKA KRAKOWSKA, Wydział M echaniczny 

Studia podyplomowe Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne 
 

Nazwa przedmiotu Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Podstawy chłodnictwa I 1 W9 + C6 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak wymagań. 

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

Efekty kształcenia  
Wiedza: 
1. Student zna metody uzyskiwania niskich temperatur. 
2. Student zna budowę sprężarkowych i sorpcyjnych urządzeń chłodniczych. 
Umiejętności: 
1. Student potrafi narysować obieg sprężarkowy na wykresie i-logp i obliczyć 
charakteryzujące go wielkości. 
2. Student potrafi używać tabel termodynamicznych do obliczania wielkości 
charakteryzujących obieg sprężarkowy. 

Narzędzia dydaktyczne:  wykłady, ćwiczenia tablicowe. 

Sposoby i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium, egzamin pisemny. 
Konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego efektu kształcenia. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Przegląd zastosowań urządzeń ziębniczych. 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. Projektowanie 
sprężarkowych obiegów jednostopniowych. 

Literatura:  
[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. 
[3] Kołodziejczyk L., Rubik M.: Technika chłodnicza w klimatyzacji. Arkady 1976. 
[4] Ullrich H. J.: Technika chłodnicza – poradnik tom 1. IPPU Masta, Gdańsk 1998. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski 

 
 

 

 

 

 

 



UCZELNIA, Wydział POLITECHNIKA KRAKOWSKA, Wydział M echaniczny 

Studia podyplomowe Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne 
 

Nazwa przedmiotu Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Podstawy klimatyzacji I 1 W9 + C6  3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak wymagań. 

Założenia i cele przedmiotu:  poznanie podstaw klimatyzacji. Zapoznanie się z metodami 
określania parametrów obliczeniowych oraz procesowaniem powietrza w klimatyzacji. 

Efekty kształcenia  
Wiedza: 
1. Zna podstawowe zasady procesowania powietrza. 
2. Zna zasady działania urządzeń klimatyzacyjnych. 
Umiej ętności: 
1. Potrafi posługiwać się wykresem i,x Molliera dla powietrza wilgotnego. 
2. Potrafi określić wymagane parametry działania i wydajność aparatów procesujących 

powietrze w klimatyzacji. 

Narzędzia dydaktyczne:  wykłady, ćwiczenia tablicowe. 

Sposoby i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium, egzamin pisemny. 
Konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego efektu kształcenia. 

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. Metody odzysku ciepła w urządzeniach klimatyzacyjnych. 
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   
[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. 
[3] Baumgarth/Horner/Reeker: Poradnik klimatyzacji Tom 1: Podstawy, SYSTHERM Poznań, 

2010. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. inż. Łukasz Mika 

 
 

 

 

 

 

 

 



UCZELNIA, Wydział POLITECHNIKA KRAKOWSKA, Wydział M echaniczny 

Studia podyplomowe Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne 
 

Nazwa przedmiotu Rok Sem. Forma zaj ęć i l iczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Systemy i urz ądzenia klimatyzacyjne I 2 W12 + P6 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak wymagań. 

Założenia i cele przedmiotu:  zdobycie wiedzy z zakresu budowy i działania instalacji 
klimatyzacyjnych oraz zapoznanie się z działaniem urządzeń procesujących powietrze. 

Efekty kształcenia  
Wiedza: 
1. Student zna budowę różnych instalacji klimatyzacyjnych stosowanych w budynkach. 
2. Student zna zasady procesowania powietrza w systemach klimatyzacji. 
Umiej ętności: 
1. Student potrafi wymienić i ocenić systemy odzysku ciepła w instalacjach klimatyzacyjnych. 
2. Student potrafi wyliczyć stratę ciepła budynku, ze względu na wyminę powietrza, 
uwzględniającą odzysk ciepła. 

Narzędzia dydaktyczne:  wykłady, ćwiczenia tablicowe, projekty. 

Sposoby i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie projektu, egzamin pisemny. 
Konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego efektu kształcenia. 

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. 
Projekty  
Projektowanie procesów uzdatniania powietrza na wykresie i-x Moliera. Przykłady doboru 
prostych urządzeń klimatyzacyjnych, określanie ilości powietrza dostarczanego, z 
uwzględnieniem recyrkulacji lub innego sposobu odzysku ciepła. Opracowanie 
indywidualnego tematu projektu systemu klimatyzacyjnego. 

Literatura:  
[1] ] Jones W.P.: Klimatyzacja. Arkady, Warszawa 2001. 
[2] Ullrich H. J.: Technika klimatyzacyjna – poradnik. IPPU Masta, Gdańsk 2001. 
[3] Gaziński B.: Chłodnictwo i klimatyzacja. Poradnik. Sorus, Poznań 1999. 
[4] Gaziński B.: Klimatyzacja. Poradnik. Systherm, Poznań 2001. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. inż. Łukasz Mika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCZELNIA, Wydział POLITECHNIKA KRAKOWSKA, Wydział M echaniczny 

Studia podyplomowe Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne 
 

Nazwa przedmiotu Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Automatyka chłodnicza 
i klimatyzacyjna I 1 W8+L6 3 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak wymagań. 
Założenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie sie z problemami regulacyjnymi sprężarkowych i 
absorpcyjnych urządzeń chłodniczych oraz systemów klimatyzacyjnych. Poznanie metod 
rozwiązywania zagadnień regulacyjnych za pomocą zcentralizowanych i zdecentralizo-
wanych układów regulacji. 
Efekty kształcenia  
Wiedza: 
1. Student definiuje problemy regulacyjne charakterystyczne dla techniki chłodniczej 
i klimatyzacyjnej. 
2. Student zna elementy automatycznej regulacji wykorzystywane w technice chłodniczej 
i klimatyzacyjnej. 
Umiej ętności: 
1. Student potrafi rozwiązywać problemy regulacyjne występujące w technice chłodniczej 
i klimatyzacyjnej za pomocą dostępnych urządzeń. 
2. Student potrafi posługiwać sie katalogami służącymi do doboru automatyki chłodniczej 
i klimatyzacyjnej. 
Narzędzia dydaktyczne:  wykłady, ćwiczenia laboratoryjne. 

Sposoby i warunki zaliczenia przedmiotu:  sprawozdania z laboratorium. Konieczne jest 
uzyskanie pozytywnej oceny z każdego efektu kształcenia. 

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. 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. 
 
Laboratoria  
Analiza elementów regulacyjnych sprężarkowego urządzenia ziębniczego. Funkcje 
regulacyjne elementów zasilania parowaczy na przykładzie TZR i AZR - elektroniczny zawór 
rozprężny. Regulacja temperatury skraplania. Elektroniczny system sterowania pracą 
komory chłodniczej (Masterlog). Analiza układu do odzysku ciepła skraplania. Analiza 
wpływu procesu odszraniania na warunki pracy urządzenia ziębniczego. 
 
Literatura:  
[1] Bonca Z.: Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna. Gdynia 1993, Wyd. Wyższej Szkoły 

Morskiej w Gdyni. 
[2] Zawada B.: Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji. Warszawa 2006, 

Wyd. Polit. Warszawskiej. 
[3] ASHRE: Handbook Systems and Equipment. Atlanta 1992, ASHRE. 
[4] Recknagel, Sprenger i inni: Ogrzewanie i Klimatyzacja-poradnik. Gdańsk 1994, EWFE. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. inż. Beata Niezgoda-Żelasko, prof. PK 

 



UCZELNIA, Wydział POLITECHNIKA KRAKOWSKA, Wydział M echaniczny 

Studia podyplomowe Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne 
 

Nazwa przedmiotu Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Wentylacja pomieszcze ń I 1 W5 + P5 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak wymagań. 

Założenia i cele przedmiotu:  zdobycie wiedzy z zakresu budowy i działania instalacji 
wentylacyjnych oraz zapoznanie się z metodami przeprowadzania projektowych obliczeń 
instalacji wentylacyjnych. 

Efekty kształcenia  
Wiedza: 
1. Student zna zasady organizacji ruchu powietrza w budynkach. 
2. Student zna budowę różnych instalacji wentylacyjnych. 
Umiej ętności: 
1. Student potrafi dobrać ilości powietrza wentylacyjnego dla różnych budynków. 
2. Student potrafi zlokalizować i rozpoznać system powietrzny zainstalowany w budynku. 

Narzędzia dydaktyczne:  wykłady, ćwiczenia projektowe. 

Sposoby i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium, projekt. 
Konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego efektu kształcenia. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podstawowe wiadomości o wentylacji. Zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego i 
zewnętrznego. Wentylatory i systemy rozdziału powietrza. Wentylacja pomieszczeń 
mieszkalnych, kuchni i toalet. Wprowadzenie do centralnej wentylacji obiektów. Wymiana 
powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych budynków wielo i jednorodzinnych. 
Projekty  
Obliczenia projektowe instalacji wentylacyjnych. 

Literatura:  
[1] Polska Norma PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 
[2] Gaziński B.: Chłodnictwo i klimatyzacja, Poradnik, Sorus, Poznań 1999r. 
[3] Gaziński B.: Klimatyzacja, Poradnik, Systherm, Poznań 2001r. 
[4] Szymański T., Wasiluk W.: Wentylacja użytkowa, Masta, Warszawa 1999r. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. inż. Łukasz Mika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCZELNIA, Wydział POLITECHNIKA KRAKOWSKA, Wydział M echaniczny 

Studia podyplomowe Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne 
 

Nazwa przedmiotu Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Bezpiecze ństwo eksploatacji urz ądzeń 
chłodniczych I 1 W4 1 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak wymagań. 

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

Efekty kształcenia  
Wiedza: 
1. Student zna aktualne przepisy i normy bezpieczeństwa dotyczącymi urządzeń i instalacji 
ziębniczych. 
2.Student zna zasady postępowania z urządzeniami zawierającymi substancje kontrolowane. 
Umiej ętności: 
1. Student potrafi znakować urządzenia zawierające substancje kontrolowane. 
2. Student potrafi wypełniać kartę urządzenia. 

Narzędzia dydaktyczne:  wykłady, prezentacje multimedialne. 

Sposoby i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium. 
Konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego efektu kształcenia. 

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. 

Literatura:  
[1] PN-EN 378 cz. 1-4 - Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące 

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

1999r. 
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawnie ewidencji substancji 

kontrolowanych Dz.U. z 2004r., Nr 185, poz.1911. 
[4] 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 hab. inż. Łukasz Mika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCZELNIA, Wydział POLITECHNIKA KRAKOWSKA, Wydział M echaniczny 

Studia podyplomowe Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne 
 

Nazwa przedmiotu Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Sprężarki, pompy, wentylatory I 2 W8 + C5  3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak wymagań. 

Założenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie z teorią działania chłodniczych maszyn roboczych 
przepływowych i wyporowych, ich konstrukcją oraz zastosowaniem w obiegach chłodniczych 

Efekty kształcenia  
Wiedza: 
1. Zna podstawowe zasady działania pomp sprężarek i wentylatorów i ich współpracę z 
instalacją. 
2. Zna konstrukcje najbardziej charakterystycznych pomp, sprężarek i wentylatorów i ich 
elementów. 
Umiej ętności: 
1. Potrafi obliczyć teoretyczne prace maszyn przepływowych i tłokowych. 
2. Potrafi dobrać odpowiednią maszynę do przewidywanego zastosowania chłodniczego. 

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

Sposoby i warunki zaliczenia przedmiotu:  Zaliczenie z ćwiczeń, kolokwium z wiadomości 
teoretycznych z wykładu. Konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego efektu 
kształcenia. 

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 sprężarek w urządzeniach ziębniczych i klimatyzacyjnych. Pompy – 
budowa, działanie i sterowanie ich pracą. Pojęcie NPSH. Charakterystyki pomp, 
współdziałanie z siecią. Wentylatory – budowa, działanie i sterowanie ich pracą. 
Charakterystyki wentylatorów i ich współpraca z kanałami i wymiennikami ciepła. Sprężarka 
jako element napędowy obiegu chłodniczego. Teoria sprężarek wyporowych. Typy sprężarek 
wyporowych, przegląd konstrukcji, termodynamika ich działania. Wpływ elementów 
konstrukcyjnych sprężarki tłokowej na jej stopień dostarczenia i sprawność. Węzły 
konstrukcyjne sprężarki tłokowej. Problemy eksploatacyjne sprężarek chłodniczych. 
Zabezpieczenia i podstawowa automatyka sprężarek chłodniczych. Rola oleju w sprężarce 
wyporowej. Uruchamianie i zatrzymywanie chłodniczego obiegu sprężarkowego. Badanie 
sprężarki w obiegu chłodniczym. 
Ćwiczenia  
Dobór wentylatora do wymiennika ciepła, kanału i sieci. Dobór pompy do przetłaczania wody, 
solanki i czynnika ziębniczego. Obliczenie stopnia dostarczania sprężarki. Dobór sprężarki 
do urządzenia ziębniczego. Dobór silnika do sprężarki, pompy i wentylatora. 

Literatura:  
[1] Warczak W.: Sprężarki i agregaty ziębnicze. Warszawa 1978, WNT. 
[2] Gryboś R.: Dynamika maszyn wirnikowych. Warszawa 1994, PWN. 
[3] Chmielniak T.J.: Maszyny przepływowe. Gliwice 1997, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 
[4] Recknagel, Sprenger i inni: Ogrzewanie i Klimatyzacja-poradnik. Gdańsk 1994, EWFE. 
[5] Warczak W.: Nowe generacje sprężarek do obiegów ziębniczych na CO2. COCH 2008. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis 



UCZELNIA, Wydział POLITECHNIKA KRAKOWSKA, Wydział M echaniczny 

Studia podyplomowe Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne 
 

Nazwa przedmiotu Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Pompy ciepła I 2 W5+P7 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak wymagań. 

Założenia i cele przedmiotu:  poznanie zasady działania i typów pomp ciepła. 

Efekty kształcenia  
Wiedza: 
1. Zna rodzaje pomp ciepła. 
2. Zna uwarunkowania ekonomiczne związane ze stosowaniem pomp ciepła. 
Umiej ętności: 
1. Potrafi projektować obieg chłodniczy dla sprężarkowej pompy ciepła niezależnie od 

rodzaju dolnego źródła ciepła. 
2. Potrafi dobrać pompę ciepła odpowiednią do założonych: dolnego i górnego źródła ciepła. 
3. Potrafi dobrać elementy tworzące sprężarkową pompę ciepła. 

Narzędzia dydaktyczne:  wykłady, ćwiczenia projektowe. 

Sposoby i warunki zaliczenia przedmiotu:  projekt. Konieczne jest uzyskanie pozytywnej 
oceny z każdego efektu kształcenia. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Podział i zastosowanie pomp ciepła. Sprężarkowe pompy ciepła. Sorpcyjne pompy ciepła. 
Termoelektryczne pompy ciepła. Inne rodzaje pomp ciepła. Dolne (odnawialne i sztuczne) 
oraz górne źródła ciepła. Elementy sprężarkowych i sorpcyjnych pomp ciepła. Akumulacja 
ciepła. Przykłady zastosowań pomp ciepła. Koszty wytwarzania ciepła za pomocą różnych 
urządzeń grzewczych. 
Projekty  
Projekt obiegu chłodniczego sprężarkowej pompy ciepła, dostosowanej do rodzaju dolnego i 
górnego źródła ciepła. Dobór pompy ciepła dla danych parametrów dolnego i górnego źródła 
ciepła. Dobór elementów składowych sprężarkowej pompy ciepła. Przykład projektowania 
ujęcia dolnego źródła ciepła – gruntowy wymiennik ciepła. 
Literatura:  
[1] Zalewski W.: Pompy ciepła. Gdańsk 2001, IPPU Masta. 
[2] Zalewski W.: Systemy i urządzenia chłodnicze. Kraków 2012, Wyd. P.K. 
[3] Gutkowski K. M. Chłodnictwo i klimatyzacja. Warszawa 2003, WNT. 
[4] Recknagel, Sprenger i inni: Ogrzewanie i Klimatyzacja-poradnik. Gdańsk 1994, EWFE. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. inż. Beata Niezgoda-Żelasko, prof. PK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCZELNIA, Wydział POLITECHNIKA KRAKOWSKA, Wydział M echaniczny 

Studia podyplomowe Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne 
 

Nazwa przedmiotu Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Komputerowe wspomaganie 
projektowania instalacji I 2 Lk6 2 

 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak wymagań. 

Założenia i cele przedmiotu:  poznanie programów wspomagających projektowanie 
instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. 

Efekty kształcenia  
Wiedza: 
1. Zna programy wspomagające projektowanie instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. 
2. Zna programy służące do doboru elementów instalacji chłodniczej i klimatyzacyjnej. 
Umiej ętności: 
1. Potrafi projektować instalację chłodniczą oraz potrafi dobrać urządzenia ją tworzące: 

wymienniki ciepła, sprężarki, automatykę chłodniczą, średnice rurociągów, izolację 
zimnochronną. 

2. Potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny jako narzędzie wspomagające projektowanie 
instalacji chłodniczej i klimatyzacyjnej. 

Narzędzia dydaktyczne:  laboratorium komputerowe. 

Sposoby i warunki zaliczenia przedmiotu:  projekt. Konieczne jest uzyskanie pozytywnej 
oceny z każdego efektu kształcenia. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Laboratoria komputerowe  
Prezentacja programów wspomagających projektowanie obiegów chłodniczych (Solkane, 
CoolTool, CoolPack). Projektowanie instalacji chłodniczych z wykorzystaniem programów 
Solkane, CoolTool, CoolPack. Wspomaganie projektowania instalacji wentylacyjnych 
(Wentyle, Ventpack). Dobór automatyki chłodniczej z wykorzystaniem programu 
Coolselector. Prezentacja doboru wymienników ciepła (na przykładzie programu Hexact), 
sprężarek (na przykładzie programów Foresee, Compass), izlolacji zimnochronnej 
(Thermaflex) 
 

Literatura:  
[1] http://www.cooltool-software.com/. 
[2] http://www.ipu.dk/English/IPU-Manufacturing/Refrigeration-and-energy-    
technology/Downloads/CoolPack.aspx. 
[3] http://tomicad.pl/pobierz-program. 
[4]http://www.danfoss.com/Poland/BusinessAreas/RefrigerationAndAirConditioning/Software/ 
[5] http://www.solvaychemicals.com/EN/products/Fluor/Software.aspx. 
[6] http://www.thermaflex.com.pl/poradnik/oprogramowanie?program_2. 

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

 
 

 

 

 

 



UCZELNIA, Wydział POLITECHNIKA KRAKOWSKA, Wydział M echaniczny 

Studia podyplomowe Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne 
 

Nazwa przedmiotu Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS 

Odnawialne źródła energii I 2 W4 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  brak wymagań. 

Założenia i cele przedmiotu:  Zapoznanie się z możliwościami i sposobami pozyskiwania 
energii z odnawialnych źródeł energii. 

Efekty kształcenia  
Wiedza:  
1. Posiada wiedzę z zakresu konwersji energii ze źródeł odnawialnych. 
Umiej ętności: 
1. Potrafi przeanalizować działanie systemów konwersji energii związanych z odnawialnymi 
źródłami energii. 

Narzędzia dydaktyczne:  wykłady. 

Sposoby i warunki zaliczenia przedmiotu:  kolokwium. 
Konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego efektu kształcenia. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Struktura zużycia energii w Polsce i na Świecie. Ogólna charakterystyka odnawialnych 
źródeł energii. Energia wiatru - siłownie wiatrowe. Energia wód rzecznych i oceanicznych. 
Energia geotermiczna - sposoby wykorzystania energii geotermicznej. Energia z biomasy: 
spalanie biomasy, biopaliwa ciekłe i gazowe. Energia promieniowania słonecznego: 
kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, elektrownie słoneczne. Możliwości 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce: stan obecny i perspektywy rozwoju. 

Literatura:  
[1] Mikielewicz J., Cieśliński J.: Niekonwencjonalne urządzenia i systemy konwersji energii. 

Ossolineum, Wrocław 1999. 
[2] Lewandowski W.M.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT, W-wa 2007. 
[3] Jastrzębska G.: Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. WNT, W-wa 2007. 

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

 

 

 


