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Budynek Laboratorium Maszynowego (rys.1), jest
siedzibą Katedry
Techniki Cieplnej
w obecnej strukturze Wydziału
Mechanicznego,
gdzie prowadzona jest jej podstawowa działalność
dydaktyczna oraz
naukowo-badawcza. Budynek ten
stanowi
część
historycznych
zabudowań Politechniki Gdańskiej. Wraz z inRys. 1. Widok Laboratorium Maszynowego - Kate- nymi budynkami
dry Techniki Cieplnej w 2010 r. (Fot. M. Klugmann) dawnego kompleksu uczelni, takimi jak: Gmach Główny, gmach Wydziału Chemicznego, czy też gmach Wydziału Elektrycznego,
został on oddany do użytku w roku 1904.
Pierwotne wyposażenie budynku Laboratorium Maszynowego godnie reprezentowało poziom techniki początku
XX wieku. Nowopowstałą uczelnię wyposażono w najbardziej nowoczesny, jak na owe czasy, sprzęt o doskonałych
walorach użytkowych i edukacyjnych. Niestety, lata wojny
znacznie uszczupliły majątek uczelni w tym zakresie. Budynek szczęśliwie uniknął zniszczeń wojennych, a późniejsza
rozbudowa, której został poddany, przeprowadzona została z poszanowaniem jego zabytkowego charakteru (rys. 2
i 3). Dzięki temu stanowi on obecnie interesujący przykład
architektury z początku XX wieku, i wraz z całą zabytkową częścią uczelni, wpisuje się w historyczne dziedzictwo
Gdańska. Zachowane elementy dawnego wyposażenia stanowią dziś niezwykle cenne okazy. Obecnie przykłada się
dużą wagę do tego, aby przywrócić im dawną świetność,
jako ważnym elementom, tworzącym wizerunek uczelni
o długiej i godnej pamięci historii.
Geneza Katedry Techniki Cieplnej sięga roku 1945
i jest związana z powstaniem pierwszej polskiej technicznej
uczelni akademickiej na Pomorzu - Politechniki Gdańskiej
(PG), w tym dwóch jej wydziałów, gdzie realizowany był
kierunek studiów mechanika, tj. Wydziału Mechanicznego i Wydziału Budowy Okrętów. Działalność dydaktyczna
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i naukowo-badawcza obydwu Wydziałów oparta była na
kilkunastu uczelnianych katedrach współpracujących ze
sobą w zakresie mechaniki, wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji maszyn, a zwłaszcza w zakresie techniki
pomiarów cieplnych. Przeobrażenia organizacyjne uczelni
i wydziałów w okresie mijającego 65-lecia powodowały
różne zmiany ustrojów katedralnych, w wyniku których dokonywane były integracje Katedr, zespołów naukowo-badawczych i dydaktycznych, odpowiednio przynależnych do
Wydziału Mechanicznego i Wydziału Budowy Okrętów.
1. Zarys historii Katedry Techniki Cieplnej w latach 1945 – 2010
Spośród wielu katedr wchodzących w skład Wydziału Mechanicznego w roku 1945, utworzono także dwie Katedry
zajmujące się problemami energetyki pod nazwą: Katedra
Teorii Maszyn Cieplnych oraz Katedra Pomiarów, Badań
Maszyn i Gospodarki Cieplnej [1]. Do Wydziału Budowy
Okrętów, z kolei, przynależne były: Katedra Kotłów Paro-

Rys. 2. Laboratorium Maszynowe (rok 1945) – na pierwszym planie generator prądu stałego firmy Siemens-Schuckard

Rys. 3. Laboratorium Maszynowe (rok 2010)
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wych i Maszynoznawstwa oraz Katedra Chłodnictwa, która
formalnie powstała w 1953 r. W okresie pierwszego dziesięciolecia działalności charakterystyka wyżej wymienionych
czterech katedr przedstawiała się następująco.
Katedra Teorii Maszyn Cieplnych (TMC) powstała
w 1945 r., a pierwszym kierownikiem i organizatorem tej
Katedry był prof. mgr inż. Wiktor Wiśniowski, adiunkt Politechniki Lwowskiej, specjalista z dziedziny termodynamiki
i pomiarów maszyn. Wykonał on dużą i pionierską pracę organizacyjną przy tworzeniu Katedry i Laboratorium Cieplnego. Z wielkim zaangażowaniem włączył się również w nurt
powojennej odbudowy i rozbudowy uczelni jak i wydziału.
Rozwinął działalność naukowo - dydaktyczną i współpracę z przemysłem Wybrzeża w zakresie techniki cieplnej. Po
przejściu w 1950 r. prof. Wiktora Wiśniowskiego do Politechniki Wrocławskiej, kierownikiem Katedry TMC został prof.
dr inż. Wiktor Około-Kułak. W roku 1954 na kierownika Katedry powołany został prof. Jan Madejski, który już wcześniej,
w latach 1945 do 1950 r., pracował pod kierunkiem prof. Wiktora Wiśniowskiego, a w latach 1950-1954 pracował w Katedrze Elementów Maszyn u prof. Adolfa Polaka.
Katedra Pomiarów, Badań Maszyn i Gospodarki Cieplnej utworzona została formalnie z dniem 1 października
1948 r., a jej kierownictwo powierzono od stycznia 1949 r.
prof. mgr inż. Feliksowi Sauterowi, ówczesnemu adiunktowi Katedry Kotłów Parowych. Niezależnie od programowych zajęć dydaktycznych, Katedra prowadziła także prace
naukowo-badawcze i naukowo-usługowe dla przemysłu zarówno regionalnego, jak i krajowego z zakresu gospodarki
cieplnej w zakładach przemysłowych i energetycznych oraz
siłowni okrętowych. Jednym z osiągnięć Katedry z tego
okresu jest projekt kotłów dla uczelnianej kotłowni.
Pomimo tego, że formalnie Katedra Kotłów Parowych
i Maszynoznawstwa należała do Wydziału Budowy Okrę-

tów, prowadziła również zajęcia dydaktyczne dla Wydziału
Mechanicznego. Jej działalność rozpoczęła się w październiku 1945 r. z lokalizacją w budynku Laboratorium Maszynowego. Kierownikiem Katedry został prof. Antoni Kozłowski, który jednocześnie był odpowiedzialny za uruchomienie
i prowadzenie Laboratorium Maszynowego na Wydziale
Mechanicznym oraz centralnej kotłowni i urządzeń grzewczych Politechniki Gdańskiej. Prof. A. Kozłowski był znanym specjalistą z dziedziny kotłów parowych, który sprawował przez wiele lat stanowiska kierownicze w Stowarzyszeniu Dozoru Kotłów w Warszawie. Od października 1945
r., po przyjeździe do Gdańska i pełnieniu kierowniczych
stanowisk katedralnych, w szybkim tempie rozwinął działalność dydaktyczną, naukową i usługową. W latach 19451946 uruchomił zdewastowaną centralną kotłownię w Politechnice Gdańskiej, zapewniając w ten sposób ogrzewanie
budynków oraz prowadzenie zajęć laboratoryjnych. Katedra
w pierwszym powojennym dziesięcioleciu prowadziła wykłady z maszynoznawstwa, budowy i projektowania kotłów
parowych oraz ćwiczenia w Laboratorium Maszynowym.
Katedra Chłodnictwa powstała oficjalnie na początku
1953 r., a jej kierownikiem został prof. mgr inż. Roman
Lipowicz, który do czasu powołania Katedry prowadził wykłady z zakresu chłodnictwa na Wydziale Mechanicznym
i Budowy Okrętów. Katedra ta w pierwszym okresie działalności przyporządkowana była organizacyjnie do Wydziału
Budowy Okrętów. Warto zauważyć, że była to pierwsza Katedra Chłodnictwa w Polsce.
Wymienione wyżej cztery Katedry, zajmujące się problemami szeroko rozumianej energetyki i techniki cieplnej,
stały się zalążkiem obecnej, zintegrowanej Katedry Techniki Cieplnej. Struktura organizacyjna trwająca w latach
1945-1956 ujmuje te Katedry jako niezależne, ale ściśle
ze sobą współpracujące i mieszczące się w jednym i tym

OTWARCIE SALI BRANŻOWEJ KLIMA-THERM S.A.
NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ
21 kwietnia br. na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska miała miejsce uroczystość otwarcia pierwszej sali branżowej KLIMA-THERM S.A. urządzonej na terenie Zakładu Klimatyzacji
i Ogrzewnictwa. Firma gruntowanie wyremontowała pomieszczenie dydaktyczne, jak również wyposażyła je w urządzenia klimatyzacyjne marki Fujitsu oraz liczne materiały edukacyjne.
Uroczystego otwarcia dokonali przedstawiciele władz uczelni, w tym m.in.: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska - prof. dr hab. inż. Bernard Zawada oraz Kierownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa - prof. dr hab. inż. Marian Rosiński. Ze strony firmy KLIMA-THERM S.A. w uroczystości udział wzięli
przedstawiciele zarządu spółki – Marek Kupiec, Dyrektor ds. Technicznych, oraz Andrzej Walendowicz,
Dyrektor ds. Handlowych.
Obydwie strony wielokrotnie podkreślały rolę partnerskiej współpracy środowiska akademickiego
i biznesowego w procesie kształcenia studentów uczelni technicznych. – Utworzenie sali branżowej na
jednej z największych uczelni technicznych w Polsce od dawna było naszym marzeniem. Połączenie
gruntownej wiedzy teoretycznej z praktyczną znajomością najnowszych urządzeń i systemów klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz grzewczych jest najlepszą inwestycją, jaką wspólnie możemy zrealizować - to inwestycja w przyszłą kadrę
specjalistów, którzy będą wyznaczać dalsze kierunki w rozwoju branży
HVAC – powiedział Marek Kupiec, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds.
Technicznych KLIMA-THERM S.A.
Projekt utworzenia sali branżowej na Politechnice Warszawskiej stanowi jeden z elementów Programu „Uczelnie techniczne z KLIMA-THERM S.A.” Na przestrzeni ponad trzech lat jego aktywnego funkcjonowania firma KLIMA-THERM nawiązała regularną współpracę z 10
największymi ośrodkami akademickimi w Polsce. Współpraca ta - poza
budową stanowisk dydaktycznych - obejmuje cykle wykładów i spotkań
ze studentami, praktyczne zajęcia laboratoryjne w Akademii KLIMATHERM w Gdańsku, udział w targach pracy, atrakcyjne praktyki i staże
oraz nagrody dla autorów najlepszych prac dyplomowych.
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samym budynku Laboratorium Maszynowego, w którym
odbywały się równolegle zajęcia dydaktyczne dla Wydziału Mechanicznego i Wydziału Budowy Okrętów oraz
w mniejszym zakresie dla Wydziału Elektrycznego. Oprócz
działalności dydaktycznej Katedry te prowadziły prace
naukowo-badawcze oraz naukowo-usługowe dla szybko
i prężnie rozwijającego się przemysłu regionalnego i krajowego oraz dla gospodarki morskiej.
W roku 1956 nastąpiła pierwsza zmiana struktury organizacyjnej uczelni, wydziałów, a także ustrojów katedralnych.
Wydział Mechaniczny został podzielony na dwa wydziały:
- Wydział Maszynowy,
- Wydział Technologii Maszyn,
a dotychczasowe Katedry połączono z Zakładami naukowymi i nadano im nowe nazwy:
1. Katedra i Zakład Teorii Maszyn Cieplnych,
2. Katedra i Zakład Pomiarów Maszyn Cieplnych,
3. Katedra i Zakład Chłodnictwa (przeniesiona z Wydziału
Budowy Okrętów),
i włączona do Wydziału Maszynowego,
4. Katedra i Zakład Kotłów Parowych – pozostająca nadal
w strukturze organizacyjnej na Wydziale Budowy Okrętów.
Powyższa struktura organizacyjna istniała w latach 1956 do
1965, a dalsze zmiany strukturalno - organizacyjne nastąpiły
w roku 1965, w wyniku których Wydział Maszynowy przybrał nazwę Wydziału Budowy Maszyn.
Katedra i Zakład Teorii Maszyn Cieplnych połączył się
z Katedrą i Zakładem Kotłów Parowych przeniesionym
z Wydziału Budowy Okrętów na Wydział Budowy Maszyn.
W nowym układzie strukturalnym do Wydziału Budowy
Maszyn należały trzy Katedry wraz z Zakładami o następujących nazwach:
1. Katedra i Zakład Podstaw Techniki Cieplnej
		 z Zakładami:
		 - Teorii Maszyn Cieplnych,
		 - Kotłów Parowych i Wymienników Ciepła;
2. Katedra i Zakład Pomiarów Maszynowych,
3. Katedra i Zakład Chłodnictwa.
Powyższa struktura organizacyjna istniała do roku 1969.
W wyniku zmian strukturalno-organizacyjnych, jakie miały
miejsce w latach 1956-1965 i 1965-1969, poprzednie dwie
Katedry: Katedra Chłodnictwa i Katedra Kotłów Parowych
zostały przeniesione z Wydziału Budowy Okrętów na Wydział Budowy Maszyn. Podporządkowanie wszystkich Katedr, z zakresu energetyki cieplnej, jednemu z wydziałów
wynikało z logicznych uwarunkowań, a zmierzch okrętowych maszyn parowych, który nastąpił w końcu lat pięćdziesiątych, spowodował zanik rozwoju tego typu kotłów do
napędu głównego okrętowych maszyn parowych, w miejsce
których instalowane były wysokoprężne silniki spalinowe.
Największe zmiany organizacyjne dokonane zostały
w roku 1969, roku 25-lecia działalności Uczelni i Wydziału. Zlikwidowano wówczas wszystkie Katedry i powołano
w to miejsce większe jednostki organizacyjne naukowodydaktyczne pod nazwą „Instytuty”, które dalej dzieliły się
na mniejsze jednostki dydaktyczne zwane „Zakładami”,
a w dziedzinie prac naukowych tworzone były w ramach
instytutu „Zespoły” badawcze. Wydział Budowy Maszyn
podzielony został na dwa instytuty:
- Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn,
- Instytut Techniki Cieplnej.
Spośród czterech zakładów wchodzących w skład Instytutu
technika chłodnicza i klimatyzacyjna 5/2010

Techniki Cieplnej, trzy należały do poprzednich Katedr termodynamicznych, a były to:
1. Zakład Teorii Maszyn Cieplnych i Kotłów Parowych kierownictwo Zakładu w okresie od 1969 r. do 1974 r.
pełnił prof. Czesław Buraczewski, a od 1974 do 1979 r.
kierownictwo tej Katedry przejął doc. dr hab. inż. Wiesław Pudlik;
2. Zakład Pomiarów Cieplnych - kierownictwo tego Zakładu objął doc. dr inż. Wiktor Wasiluk i pełnił tę funkcję
w okresie od 1969 do 1979 r.;
3. Zakład Chłodnictwa - kierownikiem Zakładu był doc.
dr inż. Antoni Chłopecki i pełnił tę funkcję w latach
1969 - 1979.
W 1969 r., po objęciu kierownictwa Zakładu Pomiarów
Cieplnych przez doc. dr inż. W. Wasiluka rozszerza się działalność na lądowe systemy energetyczne, ze szczególnym
uwzględnieniem przemysłu cementowego i budowlanego.
W tym też okresie W. Wasiluk rozpoczął organizację i tworzenie Zespołu Klimatyzacji i Wentylacji, która umożliwiła
utworzenie w 1969 roku na Wydziale Budowy Maszyn nowej specjalności dyplomowej „Urządzenia i Systemy Klimatyzacyjne i Wentylacyjne”, specjalności cieszącej się do
dnia dzisiejszego dużą atrakcyjnością i popularnością wśród
studentów studiujących na Wydziale Mechanicznym PG.
W roku 1979 nastąpiła kolejna reorganizacja Wydziału
Budowy Maszyn i wówczas powstał Zakład Chłodnictwa
i Klimatyzacji, przynależny organizacyjnie do Instytutu
Techniki Cieplnej, a jego kierownikiem został doc. dr inż.
Wiktor Wasiluk. W 1983 roku przestała istnieć struktura
instytutowa i utworzono katedry, w tym Katedrę Techniki
Cieplnej, której kierownikiem został najpierw doc. dr hab.
inż. Wiesław Pudlik (profesor od 11.12.1989 r.), a od roku
2000 jest nim prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek. W latach 1994
- 2000 w ramach tej Katedry istniały dwa Zespoły: Zespół
Energetyki Cieplnej, kierowany najpierw przez dr inż. Piotra Kubskiego, a od roku 2006 przez dr hab. inż. Dariusza
Mikielewicza, prof. nadzw. PG oraz Zespół Chłodnictwa
i Klimatyzacji, początkowo kierowany przez dr inż. Bogumiła Stencla, a od roku 2000 przez dr inż. Zenona Boncę.
W ramach Zespołu Chłodnictwa i Klimatyzacji w latach
1979-1983 prowadzone były dwie odrębne specjalności dyplomowania: Chłodnictwo oraz Klimatyzacja i Wentylacja.
W roku 2000 ze względów organizacyjnych ustanowiono
trzeci zespół o nazwie: Zespół Termodynamiki i Wymiany
Ciepła, kierowany przez prof. dr hab. inż. Jana Stąsieka.
2.	Działalność dydaktyczna
W 2010 roku, w skład Katedry Techniki Cieplnej, której kierownikiem jest prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek, wchodzą:
• Zespół Termodynamiki i Wymiany Ciepła,
• Zespół Chłodnictwa i Klimatyzacji,
• Zespół Energetyki Cieplnej,
• Laboratorium Cieplne z sześcioma laboratoriami profilowanymi.
Katedra dyplomuje na kierunku studiów Mechanika i Budowa Maszyn na dwóch specjalnościach: Systemy, Urządzenia
Chłodnicze i Klimatyzacyjne oraz Systemy i Urządzenia
Energetyki Cieplnej. Poważna część aktywności dydaktycznej katedry skupiona jest także na nowo otwartych kierunkach studiów: Energetyka ze specjalnością Proekologiczne
Technologie Energetyczne oraz Inżynieria Mechaniczno-
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Medyczna. Na Wydziale Mechanicznym, Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa, Chemii oraz Wydziale Inżynierii
Lądowej i Środowiska, prowadzi m.in. zajęcia z: Termodynamiki, Wymiany Ciepła i Masy, Techniki Cieplnej, Chłodnictwa, Klimatyzacji, Siłowni Cieplnych, Gospodarki Energią, Niekonwencjonalnych i Odnawialnych Źródeł Energii,
Czystych Technologii Spalania, Pomiarów Cieplnych i Przepływowych, Metod Komputerowych w Technice Cieplnej
oraz Projektowania Wymienników Ciepła.
Podstawowe cele kształcenia w ramach specjalności
Systemy i Urządzenia Energetyki Cieplnej oraz Proekologiczne Technologie Energetyczne, ukierunkowane są na
kształtowanie wiedzy inżyniera-energetyka, który w warunkach gospodarki rynkowej oraz wprowadzanych europejskich norm ograniczających emisję szkodliwych związków
emitowanych do atmosfery, będzie umiał efektywnie działać
na konkurencyjnych rynkach, krajowym i zagranicznych.
Absolwent winien być ekspertem w zakresie nowoczesnych
technologii konwersji energii, znać oddziaływanie na środowisko poszczególnych technologii energetycznych oraz
być przygotowanym do działalności edukacyjnej związanej
z różnymi technologiami energetycznymi.
Uzyskanie obniżenia i utrzymywania temperatury określonego środowiska poniżej temperatury jego otoczenia, poprzez odprowadzanie z tego otoczenia pewnej ilości ciepła
znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach naszego życia,
do których przede wszystkim należą: utrwalanie, transport
i przechowywanie szybko psujących się produktów żywnościowych, pozyskiwanie i transport skroplonych gazów, klimatyzacja, medycyna, przemysł chemiczny i metalurgiczny,
czy wreszcie rekreacja w postaci np. sztucznych lodowisk
lub hal sportowych. Obecnie prowadzone jest kształcenie
z pełnego zakresu zastosowań techniki chłodniczej. Prowadzone w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji kształcenie,
obejmuje wentylację naturalną i mechaniczną, w tym problematykę odciągów miejscowych w miejscach pracy, klimatyzację lądową i morską, uzdatnianie powietrza, odzysk
ciepła oraz regulację systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, praktycznie dla dowolnego typu obiektu użyteczności publicznej, w tym sal operacyjnych szpitali, basenów
itp. Jest to podstawowa charakterystyka specjalności Systemy i Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne.
W Katedrze Techniki Cieplnej prowadzone są i organizowane kursy i egzaminy w ramach powołanego 17. listopada 2004 Ośrodka Egzaminacyjnego w celu organizacji
egzaminów przyznających świadectwa kwalifikacji osobom
dokonującym napraw i prowadzącym obsługę urządzeń
chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Kierownikiem Ośrodka jest prof. J. Stąsiek. Do maja 2010 roku
przeprowadzono szkolenia, w wyniku których 1360 osób
otrzymało takie świadectwa. Gdański Ośrodek jest jednym
z najprężniej działających w tym zakresie w kraju.
Kształcenie na obydwu specjalnościach przewiduje pracę z najnowocześniejszymi w świecie oprogramowaniami
inżynierskimi, którymi dysponuje Katedra, jak np.: ANSYS-FLUENT, czy ANSYS-CFX. Najlepsi studenci mają
możliwość uczestniczenia w atrakcyjnych praktykach zagranicznych, stażach naukowych oraz międzynarodowych
programach dydaktycznych, takich jak Erasmus-Socrates,
stypendiach British-Council lub Swedish Institute.
Obecnie zespół osobowy Katedry tworzy 10 nauczycieli
akademickich, 8 doktorantów, 2 pracowników inżynieryjno-
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technicznych i sekretarka. Wśród nauczycieli akademickich
jest jeden profesor z tytułem, jeden dr habilitowany i ośmiu
adiunktów z doktoratem: prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek, dr
hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prof. nadzw. PG, dr inż.
Jacek Barański, dr inż. Zenon Bonca, doc. PG, dr inż. Marek Jaskólski, dr inż. Marcin Jewartowski, dr inż. Tadeusz
Szymański, dr inż. Waldemar Targański, dr inż. Jan Wajs,
dr inż. Maciej Wierzbowski, inż. Egon Myszkier, mgr inż.
Jerzy Zygmunt, Beata Kaczmarek. Doktoranci, to: mgr inż.
Krzysztof Błauciak, mgr inż. Michał Gliński, mgr inż. Tomasz Muszyński, mgr inż. Mirosław Plata, mgr inż. Adam
Stąsiek, mgr inż. Krzysztof Sokolovskij, mgr inż. Paweł
Szymański, mgr inż. Abdul Baset Rageb S. Zrooga.
3. Działalność naukowa,
z przemysłem i z zagranicą

współpraca

Większość nurtów w obecnej działalności naukowej w Katedrze Techniki Cieplnej wywodzi się z idei zapoczątkowanych już przez prof. J. Madejskiego, a później prof. Cz. Buraczewskiego. W tym opracowaniu zaprezentowana zostanie
tylko tematyka, która jest na bieżąco realizowana i obejmuje
okres mniej więcej ostatnich dziesięciu lat.
Dzięki współpracy z City University (później z South
Bank University oraz Brunel University) z Londynu, jak
również Ruhr-Universität w Bochum i Royal Institute of
Technology (KTH) w Sztokholmie oraz programowi UE
TEMPUS-JEP 3524 pozyskano aparaturę do komputerowej
analizy kolorowych obrazów, która w połączeniu z termografią ciekłokrystaliczną umożliwia modelowanie procesów przenoszenia ciepła i masy. Prekursorem tej tematyki
w Polsce jest prof. J. Stąsiek. Projektanci urządzeń cieplnych oczekują dokładniejszych informacji o wartościach
lokalnych współczynnika przejmowania ciepła, a nie tylko
jego wartości uśrednionych. Oczekiwania te spełnia właśnie zautomatyzowana i w pełni skomputeryzowana termografia ciekłokrystaliczna (LCT – ang. Liquid Crystal
Thermography) oparta na własnościach fizykochemicznych
m.in. estrów cholesteroli o budowie helikoidalnej, cyfrowokomputerowej i analogowej analizie kolorowych obrazów.
Umożliwia ona nie tylko badanie złożonych geometrii, czy
wpływu niejednorodnych warunków brzegowych, ale także
pulsacyjnych i turbulentnych przepływów o dużych skalach
i małych częstotliwościach.
Analogowo–cyfrowa termografia ciekłokrystaliczna
wspomagana anemometrią obrazową (PIV – ang. Particle
Image Velocimetry) są doskonałymi i uznanymi metodami
pomiarowymi stosowanymi do badań zaawansowanych procesów cieplno-przepływowych w liczących się ośrodkach
naukowych w świecie i w Polsce. LCT teoretycznie umożliwia wykonywanie wizualizacji dwuwymiarowych pól
temperatury i prędkości z dokładnością do jednego piksela
oraz poznawanie wpływu wielu czynników termofizycznych
i przepływowych na kształtowanie się laminarnej i turbulentnej warstwy przyściennej.
Organizacja badań naukowych przy wykorzystaniu termografii ciekłokrystalicznej i anemometrii obrazowej umożliwiają weryfikację utartych stereotypów w technice pomiarowej oraz empirycznych zależności otrzymywanych na
podstawie mało dokładnych pomiarów (globalnych), a nadal
stosowanych w praktyce inżynierskiej. Powyższa aparatura
jest intensywnie wykorzystywana w Katedrze Techniki Ciepl5/2010 technika chłodnicza i klimatyzacyjna
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nej. Przy pomocy tej aparatury
wykonano na przykład symulację konwekcyjnej wymiany
ciepła w kanale płaskim z mechanicznymi
turbulizatorami przepływu (J. Stasiek, M.
Wierzbowski) oraz badania
pasywnej wymiany ciepła w kanale z turbulizatorami mechanicznymi (J. Stąsiek, D. Mikielewicz, A. Stąsiek). Całokształt
badań prof. J. Stąsieka związany z tą tematyką został doceniony poprzez przyznanie mu nagrody Premiera w roku 2008. Na
rysunku 4 pokazano zestaw do komputerowej analizy kolorowych obrazów oraz przykładowe wyniki badań.
Z uwagi na proekologiczne wykorzystanie pierwotnych
źródeł energii i ochronę środowiska, w porozumieniu z Royal
Institute of Technology (KTH) w Sztokholmie (W. Błasiak,

Rys. 4. Z lewej – system do komputerowej analizy kolorowych obrazów, z prawej – przykład rozkładu liczby Nusselta w modelowym
wymienniku ciepła, otrzymany metodą termografii ciekłokrystalicznej

Rys. 6. Stanowisko do zgazowania biomasy

Rys. 5. Modelowanie
wodne kwasowo – zasadowe; z lewej: schemat
ideowy stanowiska, z prawej: przykładowa wizualizacja
J. Stąsiek) Katedra
Techniki Cieplnej dysponuje także unikalną aparaturą do numerycznego i fizycznego modelowania procesów konwersji energii, a zwłaszcza wysokotemperaturowego spalania
i zgazowania biomasy oraz odpadów komunalnych (rys. 5).
W tym zakresie przeprowadzono interesujące badania naukowe, dotyczące modelowania fizycznego i numerycznego
płomienia w kotłowych komorach spalania z palnikami wirowymi (J. Barański, J. Stąsiek).
Podczas wysokotemperaturowych procesów spalania,
powstające rodniki C2 i OH oraz ich wpływ na emisyjność
bryły gazowej, mierzone są spektrometrem Michelle 900,
pozyskanym, również dzięki funduszom Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (J. Stąsiek, M. Jewartowski). Widok
stanowiska do prowadzenia badań procesu gazyfikacji pokazano na rysunku 6.
		 Na dokładność pomiarową, i to zarówno parametrów termicznych jak i kalorycznych wpływ ma dokładność
pomiarowa przyrządów. Dlatego też
z inicjatywy pracowników Katedry,
z funduszu KBN, zakupiono unikatową
aparaturę do kalibracji i cechowania
przyrządów do pomiaru temperatury
(S. Gumkowski, W. Pudlik, J. Stąsiek,
T. Madaj). Pozwoliło to stworzyć Środowiskowe Laboratorium Wzorcowania Przyrządów do Pomiaru Temperatury, którego wyposażenie spełnia
wszelkie wymagania, określone w aktualnie obowiązujących normach. Na
Rys. 7. Aparatura do wzorcowania przyrządów do pomiarów temperatury
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wyposażenie to składają się między innymi ultratermostaty
stabilizujące temperatury określonych przez normy stałych
punktów temperaturowych, wymaganych do wzorcowania
z dokładnością do +/- 0,001 K (rys. 7).
W roku 1997 rozpoczęto realizację kolejnego dużego
zadania w ramach projektu badawczego KBN, nt. modelowania zjawisk turbulencji w odniesieniu do przepływów
dwufazowych w kanałach (D. Mikielewicz). W ramach prac
nad tym tematem powstał własny model przepływu pęcherzykowego w warstwie przyściennej oraz w kanale wraz
z modelem rozkładu stopnia zapełnienia w takim przepływie. Model przepływu sformułowany jest w oparciu o dwie
zasadnicze hipotezy, które stanowią podstawę oryginalnego
modelu przepływu pęcherzykowego. Wprowadzono dodatkowy wkład do rotacji pęcherzyka, który stanowi druga
hipotezę, wyjaśniającą możliwość występowania zarówno
„core peaking” jak też „wall peaking”, czyli zjawiska grupowania się pęcherzyków w okolicy ścianki lub rdzenia przepływu (grupowanie przyścienne i grupowanie w rdzeniu).
Zjawiska te uważane są powszechnie za test weryfikujący
poprawność modeli przepływów dwufazowych pęcherzykowych (D. Mikielewicz, J. Wajs).
W roku 2002 rozpoczęto prace nad kolejnym dużym
projektem badawczym dotyczącym wymiany ciepła podczas
wrzenia w przepływie w kanałach o małej średnicy (J. Białas, M. Gliński, M. Klugmann, D. Mikielewicz, J. Wajs, A.
B. Zrooga). W tym celu zbudowano nowoczesne stanowisko
badawcze, na którym przeprowadzono systematyczne badania wrzenia w przepływie różnych czynników roboczych za
pomocą zaawansowanych technik pomiarowych z wykorzystaniem kamery do szybkich zdjęć oraz techniki termowizyjnej, jak również uwagę skupiono na zjawisku wysychania
filmu cieczowego na ściance kanału. Równolegle prowadzono także modelowanie matematyczne zjawiska. Zaproponowano oryginalny model wrzenia w przepływie, który może
mieć zastosowanie w kanałach o małej średnicy oraz kanałach konwencjonalnych. W przypadku modelowania wysychania filmu cieczowego na ściance kanału zaproponowano
model matematyczny, który w odróżnieniu od innych modeli
znanych z literatury wykorzystuje także równanie pędu dla
filmu cieczowego oraz dwufazowego rdzenia przepływu. Są
to badania na poziomie światowym (rys. 8).
Inną tematyką realizowaną w Katedrze Techniki Cieplnej jest modelowanie wymiany ciepła w filmach cieczowych
powstałych w wyniku uderzenia strug jedno- i dwufazowych
o powierzchnię ciała stałego (S. Gumkowski, D. Mikielewicz). Rozwiązań poszukuje się na drodze analitycznej rozwiązując równania zachowania masy, pędu i energii. W ba-

daniach wykorzystano tzw. „teorię błonową”, w której pomija się składową prędkości w kierunku poprzecznym w warstwie przyściennej. W zakresie tej tematyki w roku 2006 rozpoczęto badania mikrostrug uderzających o powierzchnię
(D. Mikielewicz, S. Gumkowski, T. Muszyński, M. Plata).
Jest to metoda odbioru dużych strumieni ciepła, która oferuje bardzo wysokie współczynniki przejmowania ciepła oraz
duże możliwości kontroli temperatury powierzchni ścianki.
W tym celu zbudowano nowoczesne stanowisko badawcze
wyposażone w najnowszą aparaturę pomiarową, na którym
przeprowadzono intensywne badania wymiany ciepła i oporów przepływu mikrostrug. Skonstruowano moduły wysokoefektywnych układów chłodzenia mikroprocesorów (rys.
9), a także moduły do precyzyjnego chłodzenia stopów aluminium oparte o technikę mikrostrugową.

Rys. 9. Zastosowanie mikrostrug do chłodzenia mikroprocesora
Jeszcze innym nurtem badań prowadzonych w KTC jest tematyka mikrosiłowni pracującej na czynnik niskowrzący.
Koncepcja takiego układu jest ze wszech miar atrakcyjna,
gdyż podczas produkcji ciepła w gospodarstwie domowym,
która jest koniecznością, produkowana jest także energia
elektryczna, która jest wykorzystywana w domu bądź sprzedawana do sieci (rys.10). Obniża to wydatki na energię cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym. Opracowano
koncepcję obiegu mikrosiłowni oraz pierwszy prototyp stanowiska badawczego takiego obiegu, na którym przeprowadzono badania różnych czynników roboczych. Prace te są dalece zaawansowane i planowane jest zbudowanie właściwego
prototypu mikrosiłowni w perspektywie dwóch do trzech
lat. Wymienniki ciepła, które zamierza się wykorzystać w tej
konstrukcji powinny być wysoko wydajne oraz małych gabarytów. Zbudowano prototypy wymienników płaszczoworurowych wykorzystujących rurki o małych średnicach oraz
zupełnie oryginalne wymienniki kanalikowe (D. Mikielewicz,
K. Błauciak, P. Szymański). Opracowano również koncepcję
oryginalnego bezpompowego wymiennika ciepła, nad którym
będą prowadzone badania w najbliższym czasie.
Aktualnie, w dziedzinie techniki chłodniczej, prowadzone są prace badawcze związane ze skutkami energetycznymi
i eksploatacyjnymi wprowadzania do stosowania nowych
czynników w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła, badania wpływu obecności olejów
mieszalnych z nowymi czynnikami syntetycznymi na proces wrzenia w przepływie (W. Targański), badania skraplania czynników syntetycznych na pęczkach rur (Z. Bonca),
odzysk ciepła w systemach chłodniczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych. Prowadzone są również badania cieplno-użytkowe stosowania naturalnych płynów roboczych do
Rys. 8. Stanowisko do badań wrzenia w przepływie i kryzysów wrzenia
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dalsza działalność Katedry Techniki Cieplnej będzie ściśle
związana z Ramowymi Programami Badań i Rozwoju Unii
Europejskiej. Kluczem do osiągnięcia tych celów i efektów
badawczych będzie koncentracja i integracja badań, transfer technologii, wykorzystanie mobilności naukowców oraz
ponadnarodowego zrównoważonego rozwoju. W roku 2010
przeprowadzona zostanie kolejna reorganizacja Wydziału.
W jej wyniku Katedra Techniki Cieplnej zostanie od 1 października br. przeobrażona w Katedrę Energetyki i Aparatury Przemysłowej, składającą się z czterech zakładów:
• Zakładu Mechaniki Płynów, Turbin Wodnych i Pomp,
• Zakładu Ekoinżynierii i Silników Spalinowych,
• Zakładu Systemów i Urządzeń Energetyki Cieplnej,
• Zakładu Termodynamiki, Chłodnictwa i Klimatyzacji.
Rys. 10. Zastosowanie mikrosiłowni w budynku mieszkalnym
sprężarkowych urządzeń chłodniczych i pomp ciepła.
W zakresie techniki klimatyzacyjnej prowadzone są badania doświadczalne i teoretyczne związane z zastosowaniem zjawiska adsorpcji w urządzeniach klimatyzacyjnych
(M. Jaskólski, K. Sokolovskij). Prowadzone są też badania
suszenia drewna za pomocą mieszaniny parowo-powietrznej
w specjalnej komorze pozyskanej ze środków MNiSzW (J.
Barański, M. Wierzbowski), pokazanej na rysunku 11.
W ramach współpracy międzynarodowej, i to zarówno bilateralnej, jak i indywidualnej, Katedra Techniki Cieplnej
(J. Stąsiek, D. Mikielewicz), współpracuje z wieloma renomowanymi ośrodkami naukowymi Europy i Świata, w tym
m.in. z Brunel University w Londynie (M.W.Collins, T. Karayiannis), University of Genoa, w Genui (G. Tanda), Sheffield University (Program Socrates, W. Staszewski, K. Worden), Royal Institute of Technology - KTH (W. Błasiak, H.
Anglart, B. Palm), Sztokholm, Växjö University (Program
Socrates, S. Khoshaba), Fachhochschule Lübeck (J. Blechschmidt, H. Reddemann).
W ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej
oraz Funduszy Strukturalnych podejmowane są liczne inicjatywy w organizowaniu grantów badawczych, a zwłaszcza
grantów o tematyce związanej z konwersją i odnawialnymi
źródłami energii (J. Stąsiek, D. Mikielewicz), przepływami
dwufazowymi (D. Mikielewicz) oraz intensyfikacją wymiany ciepła (J. Stasiek, S. Gumkowski, D. Mikielewicz).
W celu osiągnięcia lepszych efektów, a zarazem przyczynienia się do realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej,

Rys. 11. Przemysłowa komora do wysokotemperaturowego (parowo gazowego) suszenia drewna
technika chłodnicza i klimatyzacyjna 5/2010

4. Oferta dla przemysłu
Obecna struktura Katedry Techniki Cieplnej oferuje wiele
możliwości współpracy, takich jak:
• analizy sprawnościowe systemów energetycznych
w elektrociepłowniach, chłodnictwie, klimatyzacji
i wentylacji, przemyśle rolnym i spożywczym itp.;
• badania cieplne i przepływowe urządzeń energetycznych, jak np.: kotły, pompy ciepła, urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz regeneracyjne
i klasyczne wymienniki ciepła, parowniki i skraplacze;
• prace nad intensyfikacją konwekcyjnej wymiany ciepła
w urządzeniach energetycznych podczas przepływów
jedno- i dwufazowych;
• modelowanie numeryczne i fizyczne procesów spalania
i zgazowania paliw, odpadów poprodukcyjnych, biomasy i śmieci komunalnych;
• projektowanie, badanie i modelowanie klasycznych
technologii węglowych układów gazowo-parowych
i mikrosiłowni na paliwa stałe, gazowe i biomasę;
• wykorzystanie zasobów odnawialnych źródeł energii
i niekonwencjonalnych systemów ich konwersji, w tym
m.in. inżynieria słoneczna, energetyka wiatrowa i geoenergetyka, magazynowanie energii itp.;
• miernictwo cieplne – projektowanie, badanie i wzorcowanie aparatury oraz układów pomiarowych dla prostych i złożonych systemów energetycznych, jak np.:
termografia ciekłokrystaliczna i analogowo-cyfrowa
analiza kolorowych obrazów, metoda noża cieplnego,
modelowanie wodne, kwasowo-zasadowe i klasyczne;
• wyznaczanie wartości opałowej paliw stałych, płynnych
i gazowych oraz charakterystyk termicznych urządzeń
cieplno-przepływowych;
• badania krytycznego strumienia ciepła w kanałach o małej średnicy;
• odzysk ciepła z procesów przemysłowych, układy kogeneracyjne dla gospodarki rozproszonej;
• szkolenia i egzaminy na świadectwa kwalifikacji dla
osób dokonujących napraw i prowadzących obsługę
urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła;
• profesjonalne tłumaczenia obcojęzycznych materiałów
technicznych z zakresu energetyki, techniki chłodniczej,
klimatyzacyjnej i pomp ciepła.
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