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Siedzib¹ Katedry Techniki Cieplnej na Politechnice
Gdañskiej jest charakterystyczny budynek Laboratorium
Maszynowego. To tutaj, dziêki staraniom dr in¿. Zenona
Boncy, odbywaj¹ siê cykliczne seminaria dla osób pragn¹-
cych pog³êbiæ i uaktualniæ sw¹ wiedzê z zakresu techniki
ch³odniczej i klimatyzacyjnej. Zaproszone firmy z naszej
bran¿y prezentuj¹ zarówno tradycyjn¹ ofertê, jak i wpro-
wadzane na rynek nowoœci.

G³ównym bohaterem 27 ju¿ spotkania, które odby³o
siê dnia 18 stycznia 2005 roku, by³a firma Danfoss. Z jej
elementami automatyki, produkowanymi tak¿e w Polsce,
zetkn¹³ siê chyba ka¿dy pracownik bran¿y ch³odniczej. Jak
mogli siê przekonaæ uczestnicy seminarium, Danfoss wci¹¿
rozwija swoje wyroby i proponuje nowe rozwi¹zania.

Nowoczesnoœæ cechowa³a równie¿ tematykê wyst¹-
pieñ przedstawicieli firmy, panów Miko³aja Klenkiewi-
cza i Andrzeja Szymanika. Zanim jednak zabrali oni g³os,
zgromadzeni uczcili chwil¹ ciszy pamiêæ wybitnych przed-
stawicieli naszej bran¿y, którzy odeszli w roku ubieg³ym, a
byli to: mgr in¿. Tadeusz Szolc, dr in¿. Kazimierz Gutkow-
ski, mgr in¿. Stanis³aw Wójcik, doc. dr in¿. Aleksander Pa-
liwoda i in¿. Henryk Klimaszewski.

Na wstêpie swojej prelekcji, M. Klenkiewicz omówi³
podstawowe w³asnoœci dwutlenku wêgla, jako czynnika
ch³odniczego. W dobie wycofywania „freonów”, szereg
zalet tego p³ynu – takich jak du¿a jednostkowa wydajnoœæ
ch³odnicza objêtoœciowa, niepalnoœæ, czy bezpieczeñstwo
ekologiczne – sk³ania projektantów uk³adów ch³odniczych
do baczniejszego zwrócenia uwagi na jeden z pierwszych
zwi¹zków chemicznych wykorzystywanych w ch³odnictwie

SEMINARIUM FIRMY DANFOSS
NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ

Fot. 1. Godni reprezentanci firmy Danfoss – Mikołaj Klenkie-wicz i...

Fot. 3. ...Andrzej Szymanik podczas prezentacji nowoczesnychwyrobów dla chłodnictwa

Fot. 2. Pośród audytoriumnie zabrakło osób z wielo-letnim doświadczeniem wbranży chłodniczej, jak i stu-dentów tej specjalności

Fot. 4. Warto przypo-mnieć, że za typoszeregnowych zaworów serwotło-kowych ICV firmę Danfossuhonorowano Złotym Me-dalem targów POLAGRA-FOOD
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Tab. 1. Porównanie wybranych własnościR 134a, R 404A, amoniaku i dwutlenkuwęgla

Rys. 1. Historia dwutlenku węgla w technice chłodniczej

Rys. 2. Interpretacja przykładowego obiegu nadkrytycznego CO2 na wykresie p-h
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(rys. 1). Specyfik¹ dwutlenku wêgla jest jednak stosunko-
wo niska temperatura punktu krytycznego (tab. 1), w wielu

przypadkach wymuszaj¹ca reali-
zacjê obiegów nadkrytycznych
(rys. 2), a tak¿e wysokie ciœnie-
nia robocze, wymagaj¹ce odpo-
wiednich rozwi¹zañ technicz-
nych. A. Szymanik zaprezentowa³
typowe uk³ady ch³odnicze, wyko-
rzystuj¹ce CO2 w charakterze
czynnika w dolnym stopniu ka-
skady, b¹dŸ w roli noœnika ciep³a
w systemach poœrednich (rys. 3).

Do wysokich ciœnieñ robo-
czych dwutlenku wêgla dostoso-
wane s¹ nowe zawory serii ICV
Te zawory serwot³okowe stano-
wi¹ rozwiniêcie koncepcji zawo-
rów typu PM, odró¿niaj¹c siê jed-
nak technologi¹ wykonania, dziê-

ki której zredukowano rozmiary i masê tych elementów
oraz poprawiono ich szczelnoœæ (rys. 4). Ponadto mo¿na
je w prosty sposób przekszta³ciæ w zawory z silnikiem kro-
kowym, sterowanym elektronicznie (rys. 5).

Tematyk¹ ostatniej czêœci seminarium by³y sterowni-
ki ADAP-KOOL 2. Doœwiadczenia z eksploatacji pierw-
szej generacji sterowników AKC pozwoli³y firmie Danfoss
na opracowanie ich nastêpców, charakteryzuj¹cych siê
wiêksz¹ elastycznoœci¹ konfiguracji (rys. 6), prostsz¹ ko-
munikacj¹ z u¿ytkownikiem oraz ³atwo wymiennym blo-
kiem wejœæ i wyjœæ, którego uszkodzenia stanowi¹ ponad
90% awarii sterowników (rys. 7).

Spotkanie zgromadzi³o prawie 50 osób, w tym pracow-
ników naukowych, studentów oraz zainteresowanych tema-
tyk¹ seminarium specjalistów z Trójmiasta. Jak zawsze
atrakcyjna i sprawna prezentacja przedstawicieli firmy Dan-
foss z pewnoœci¹ przyczyni³a siê do poszerzenia wiedzy
s³uchaczy, szczególnie w zakresie rozwi¹zañ wdra¿anych
obecnie do techniki ch³odniczej.

Waldemar TARGAŃSKI

Rys. 3. Schemat przykładowego układu kaskadowego z dwu-tlenkiem węgla w dolnym stopniu

Rys. 4. Widok serwotłokowego zawo-ru ICV Rys. 5. Widok zaworu zcyfrowym silnikiem kro-kowym

Rys. 6. Modułowa budowa układówautomatyki ze sterownikami ADAP-KOOL 2

Rys. 7. W przypadku wymiany układu wejść i wyjść („podwo-zia”) nie ma konieczności ponownego wprowadzania do ste-rownika nastaw, które pozostają w pamięci „silnika”


