NOWE WYPOSAŻENIE UCZELNI
UROCZYŚCIE PRZEKAZANE DO UŻYTKU

Historia Zespo³u Ch³odnictwa i Klimatyzacji w Politechnice Gdañskiej siêga koñca lat czterdziestych ubieg³ego wieku, kiedy to wyk³ady z ch³odnictwa zainaugurowa³
póŸniejszy profesor i kierownik naszej specjalnoœci, Roman Lipowicz. Prowadzona od tamtego czasu dzia³alnoœæ
dydaktyczna nieod³¹cznie wi¹¿e siê z rozwojem bazy laboratoryjnej. Intensywna eksploatacja stanowisk dydaktycznych oraz pojawiaj¹ce siê na rynku nowe rozwi¹zania
techniczne sprawiaj¹, ¿e konieczna jest okresowa ich modernizacja i wymiana. Nieoceniona w tym wzglêdzie jest
hojnoœæ sponsorów, dziêki którym mo¿liwe staje siê pozyskanie nowoczesnego wyposa¿enia technicznego.
Dnia 31 marca 2006 roku w Katedrze Techniki Cieplnej odby³a siê skromna uroczystoœæ przekazania do u¿ytku
nowego wyposa¿enia Zespo³u Ch³odnictwa. Spotkanie zosta³o w g³ównej mierze poœwiêcone niedawnemu uruchomieniu stanowiska dydaktycznego z urz¹dzeniem ch³odniczym oraz klimatyzatora typu „split”, jednak stanowi³o
równie¿ doskona³¹ okazjê do podziêkowania zaproszonym
Goœciom za wieloletni¹, owocn¹ wspó³pracê. Uroczystoœæ
uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ (fot. 1 i 15): Piotr Rychlik
(AVICOLD), Arkadiusz Oracki (DANFOSS), Konrad Kalinowski i Grzegorz Michalski (GRASSO), Rafa³ Reszke
(KLIMA-THERM), Marek Kamiñski (KLIMOR), Jerzy
Stachowiak i Grzegorz Matulewicz (MASTA). Honory gospodarza pe³ni³ Kierownik Katedry, prof. Jan St¹siek (fot.
2), przy wsparciu wspó³pracowników: Beaty Kaczmarek
oraz Zenona Boncy i Waldemara Targañskiego, reprezentuj¹cych Zespó³ Ch³odnictwa. Obecny te¿ by³ Dyrektor Administracyjny Wydzia³u Mechanicznego Andrzej Wróblewski oraz Dariusz Mikielewicz i Jan Wajs z Katedry Techniki Cieplnej.
Nowe stanowisko dydaktyczne zaprojektowano na potrzeby zajêæ prowadzonych ze studentami w ramach laboratorium termodynamiki oraz laboratorium ch³odnictwa.
Komora ch³odnicza jest dzie³em firmy KLIMOR, natomiast
agregat skraplaj¹cy i termostatyczny zawór rozprê¿ny, to
dar firmy DANFOSS. Z kolei ch³odnicê powietrza oraz
elementy automatyki ch³odniczej przekaza³a firma AVICOLD. Monta¿u urz¹dzenia podj¹³ siê Franciszek Bujnowski z firmy SOPEL.
Zajêcia dydaktyczne, to oczywiœcie nie tylko laboratoria, ale i wyk³ady oraz æwiczenia rachunkowe. O komfort pracy studentów i osób prowadz¹cych zatroszczy³a siê
firma KLIMA-THERM, ofiaruj¹c i montuj¹c w sali wyk³adowej urz¹dzenie ch³odniczo-grzejne typu „split”.

Podczas spotkania pracownicy Zespo³u Ch³odnictwa –
Zenon Bonca (fot. 3) i Waldemar Targañski – przedstawili
pokrótce zebranym historiê specjalnoœci, stan obecny i plany rozwoju oraz sposób prowadzenia zajêæ ze studentami,
szczególnie w aspekcie wykorzystania nowego wyposa¿enia. Nastêpnie Kierownik Katedry Jan St¹siek wrêczy³ pisma okolicznoœciowe przedstawicielom firm, dziêki którym

Fot. 1. Uroczyste powitanie zaproszonych Gości. Od lewej: Beata
Kaczmarek, Jan Stąsiek, Zenon Bonca, Piotr Rychlik

Fot. 2. Kierownik Katedry Techniki Cieplnej, prof. dr hab. inż. Jan
Stąsiek

Fot. 3. Dr inż. Zenon Bonca
omawia historię, dzień dzisiejszy i zamierzenia na
przyszłość Zespołu Chłodnictwa i Klimatyzacji

Fot. 7. Inż. Rafał Reszke z firmy KLIMA-THERM przyjmuje pismo
okolicznościowe

Fot. 4. Wręczenie pisma okolicznościowego mgr. inż. Piotrowi
Rychlikowi z firmy AVICOLD

Fot. 8. Uroczystość odbyła się w otoczeniu portretów polskich
Noblistów. Na zdjęciu Prezes Zarządu Zakładów Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych „KLIMOR”, Marek Kamiński

Fot. 5. Podziękowanie dla przedstawiciela firmy DANFOSS, mgr.
inż. Arkadiusza Orackiego

Fot. 6. W imieniu firmy KLIMOR pismo dziękczynne odbiera Dyrektor Naczelny, mgr inż. Marek Kamiński

Fot. 9. Goście oglądają salę wykładową Zespołu Chłodnictwa i
Klimatyzacji. W tle czekający na odsłonięcie klimatyzator typu
„split”, dar firmy KLIMATHERM

Fot. 10. Uroczystego
odsłonięcia dokonuje Beata Kaczmarek
(Katedra Techniki
Cieplnej)

Fot. 14. Moment oficjalnego oddania do użytku nowego stanowiska

Fot. 11. Jednostka wewnętrzna w pełnej krasie

Fot. 15. Spotkanie stało się okazją do wymiany poglądów na temat kondycji naszej branży i szkolnictwa technicznego. Od lewej:
Arkadiusz Oracki (DANFOSS), Marek Kamiński (KLIMOR), Rafał
Reszke (KLIMATHERM), Grzegorz Michalski (GRASSO), Grzegorz Matulewicz (MASTA), Konrad Kalinowski (GRASSO)
Fot. 12. Zasłona tajemnicy do końca skrywała nowe stanowisko
dydaktyczne

sta³o siê mo¿liwe pozyskanie i uruchomienie wspomnianych urz¹dzeñ (fot. 4-8). PóŸniej Goœcie odwiedzili salkê
wyk³adow¹ Zespo³u (fot. 9), gdzie odby³o siê ods³oniêcie
(fot. 10) i uruchomienie klimatyzatora (fot. 11). Podobna
uroczystoœæ mia³a miejsce w hali Laboratorium Maszynowego, gdzie przekazano do u¿ytku nowe stanowisko dydaktyczne z urz¹dzeniem ch³odniczym (fot. 12-14).
Wiêcej informacji na temat nowych urz¹dzeñ oraz dzia³alnoœci Zespo³u mo¿na znaleŸæ na naszej stronie internetowej: http://www.mech.pg.gda.pl/ktc/wtargans.
Jeszcze raz serdecznie dziêkujemy ofiarodawcom za
¿yczliwoœæ i wk³ad w rozbudowê nowoczesnej bazy dydaktycznej naszej specjalnoœci.

Fot. 13. Kierownik Zespołu chłodnictwa i klimatyzacji, dr inż. Zenon Bonca podczas odsłonięcia stanowiska

Waldemar Targański
Zdjęcia: Jerzy Stachowiak
Waldemar Targański

