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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

3

Air treatment in air conditioning

Kod przedmiotu

WIŚ IŚ oIN C14 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

5.00
5

Semestry

2

Uzdatnianie powietrza w klimatyzacji

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

5

18

2

7

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Celem modułu jest nabycie wiedzy o wpływie otoczenia na człowieka oraz o potrzebach i możliwościach
kształtowania a także projektowania układów wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem warunków otoczenia
korzystnych dla fizjologii człowieka, parametrów termicznych powietrza otaczającego człowieka, technicznych
zabiegów związanych z uzdatnianiem i odświeżaniem powietrza

Kod archiwizacji: EEF6994A
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 brak

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza o wpływie otoczenia na człowieka oraz o potrzebach i możliwościach kształtowania jakości powietrza
poprzez stosowanie układów wentylacji i klimatyzacji
EK2 Umiejętności projektowania systemów klimatyzacji z wykorzystaniem wykresu h-x
EK3 Wiedza na temat transportu powietrza do pomieszczeń kanałami wentylacyjnymi
EK4 Umiejętności projektowania systemu sieci kanałów powietrza
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Czynniki kształtujące parametry klimatyczne w otoczeniu człowieka

1

W2

Pojęcie przewietrzania i wentylacji oraz związane z tym zagadnienia teoretyczne
i techniczne

1

W3

Bilans ciepła i wilgoci dla klimatyzacji w lecie

2

W4

Bilans ciepła i wilgoci dla klimatyzacji w zimie

1

W5

Powietrze wilgotne - zmiany parametrów i własności, równania termiczne, sposoby
określania stanu powietrza jako mieszaniny

2

W6

Entalpia powietrza wilgotnego i jej zmiany związane ze zmianami innych
parametrów

2

W7

Wymiana ciepła i masy nad zimną powierzchnią wilgotną. Ilościowe określenie
zjawiska. Kierunek przemiany

2

W8

Przemiany powietrza nad zwilżonymi powierzchniami i zjawiska towarzyszące tym
przemianom

1

W9

Kompozycja podstawowych procesów i urządzeń technicznych do uzdatniania
powietrza lato-zima

2

W10

Podstawowe systemy i modyfikacja instalacji do uzdatniania powietrza dla celów
komfortu cieplnego

2

W11

Zasady transportu powietrza kanałami i rozprowadzenie powietrza
w pomieszczeniach

1

W12

Metody wymiarowania sieci kanałów powietrza

1
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godzin
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Laboratorium
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L1

- Komfort cieplny-parametry i wskaźniki

2

L2

- Filtry-wyznaczanie charakterystyki filtrów

2

L3

- Wypływ powietrza z nawiewnika

1

L4

- Badanie szczelności przepustnic

2

Ćwiczenia

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

Uzdatnianie powietrza dla lata i zimy na wykresie h-x

Liczba
godzin
2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

27

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

123

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

150

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
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F2 Kolokwium
Ocena podsumowująca
P1 Zaliczenie pisemne
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 obecności na laboratoriach i wykładach

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

- Pojęcia wentylacji i klimatyzacji.

Na ocenę 3.0

- Pojęcia wentylacji i klimatyzacji. - Strumienie powietrza w klimatyzacji.

Na ocenę 3.5

- Pojęcia wentylacji i klimatyzacji. - Strumienie powietrza w klimatyzacji.
- Entalpia właściwa powietrza wilgotnego.

Na ocenę 4.0

- Pojęcia wentylacji i klimatyzacji. - Strumienie powietrza w klimatyzacji.
- Entalpia właściwa powietrza wilgotnego. - Podstawowe przemiany uzdatniania
powietrza

Na ocenę 4.5

- Pojęcia wentylacji i klimatyzacji. - Strumienie powietrza w klimatyzacji.
- Entalpia właściwa powietrza wilgotnego. - Podstawowe przemiany uzdatniania
powietrza. - Konstrukcja wykresu h-x

Na ocenę 5.0

- Pojęcia wentylacji i klimatyzacji. - Strumienie powietrza w klimatyzacji.
- Entalpia właściwa powietrza wilgotnego. - Wykres h-x Molliera w raz
z podstawowymi przemianami uzdatniania
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

- Rozróżnianie wentylacji i klimatyzacji.

Na ocenę 3.0

- Rozróżnianie wentylacji i klimatyzacji. - Umiejętność obliczania strumieni
powietrza w wentylacji i klimatyzacji.

Na ocenę 3.5

- Rozróżnianie wentylacji i klimatyzacji. - Umiejętność obliczania strumieni
powietrza w wentylacji i klimatyzacji. - Umiejętność prawidłowego obliczania
entalpii właściwej powietrza wilgotnego.

Na ocenę 4.0

- Rozróżnianie wentylacji i klimatyzacji. - Umiejętność obliczania strumieni
powietrza w wentylacji i klimatyzacji. - Umiejętność prawidłowego obliczania
entalpii właściwej powietrza wilgotnego. - Umiejętność posługiwania się
wykresem h-x

Na ocenę 4.5

Prawidłowe posługiwanie się wykresem h-x wraz z umiejętnością projektowania
uzdatniania dla lata i zimy

Na ocenę 5.0

Konstrukcja wykresu h-x wraz z umiejętnością projektowania uzdatniania
powietrza dla lata i zimy.
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Efekt kształcenia 3
Na ocenę 2.0

- Podstawowe wiadomości z zakresu transportu powietrza do pomieszczeń
kanałami.

Na ocenę 3.0

- Podstawowe wiadomości z zakresu transportu powietrza do pomieszczeń
kanałami. - Metody wymiarowania sieci kanałów.

Na ocenę 3.5

- Podstawowe wiadomości z zakresu transportu powietrza do pomieszczeń
kanałami. - Metody wymiarowania sieci kanałów. - Wyrównywanie strat ciśnienia
w węzłach sieci.

Na ocenę 4.0

- Podstawowe wiadomości z zakresu transportu powietrza do pomieszczeń
kanałami. - Metody wymiarowania sieci kanałów. - Wyrównywanie strat ciśnienia
w węzłach sieci. - Nawiewniki

Na ocenę 4.5

- Podstawowe wiadomości z zakresu transportu powietrza do pomieszczeń
kanałami. - Metody wymiarowania sieci kanałów. - Wyrównywanie strat ciśnienia
w węzłach sieci. - Nawiewniki. - Podstawowe równania dla rozprzestrzeniającej
się strugi powietrza swobodnej.

Na ocenę 5.0

- Podstawowe wiadomości z zakresu transportu powietrza do pomieszczeń
kanałami. - Metody wymiarowania sieci kanałów. - Wyrównywanie strat ciśnienia
w węzłach sieci. - Nawiewniki. - Podstawowe równania dla rozprzestrzeniającej
się strugi powietrza swobodnej. - Zdolność chłodząca strugi powietrza.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

- Znajomość podstawowych urządzeń i wyposażenia sieci kanałów
klimatyzacyjnych.

Na ocenę 3.0

- Obliczanie strat ciśnienia w instalacji.

Na ocenę 3.5

- Obliczanie strat ciśnienia w instalacji. - Prawidłowe wyrównywanie strat
ciśnienia.

Na ocenę 4.0

- Obliczanie strat ciśnienia w instalacji. - Prawidłowe wyrównywanie strat
ciśnienia. - Obliczanie mocy wentylatora.

Na ocenę 4.5

- Obliczanie strat ciśnienia w instalacji. - Prawidłowe wyrównywanie strat
ciśnienia. - Obliczanie mocy wentylatora. - Dobór wentylatora.

Na ocenę 5.0

- Umiejętność prawidłowego zaprojektowania sieci kanałów powietrza wraz
z doborem wszystkich urządzeń.
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

EK1

K_W17
UC_W08
UC_U03

EK2

K_W17
UC_W08
UC_U03

EK3

K_W17
UC_W08
UC_U03

EK4

K_W17
UC_W08
UC_U03
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Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 W8
W9 W10 W11
W12 L1 L2 L3
L4

N1 N2

F1 F2 P1

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 W8
W9 W10 W11
W12 L1 L2 L3
L4

N1 N2

F1 F2 P1

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 W8
W9 W10 W11
W12 L1 L2 L3
L4

N1 N2

F1 F2 P1

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 W8
W9 W10 W11
W12 L1 L2 L3
L4

N1 N2

F1 F2 P1
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1976, PKN
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termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego, Warszawa, 2006, PKN
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Dorota Skrzyniowska (kontakt: skdorota@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Dorota Skrzyniowska (kontakt: skdorota@pk.edu.pl)
2 mgr. inż. Nina Szczepanik-Ścisło (kontakt: nina.szczepanik@gmail.com)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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