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Zagadnienie:

Jednostką temperatury w układzie SI jest:



Skala Kelvina (skala bezwzględna) jest skalą 
termometryczną absolutną, tzn. zero w tej skali 
oznacza najniższą teoretycznie możliwą 
temperaturę, jaką może mieć ciało.

Temperatura 0 K jest równa temperaturze −273,15 °C.

Oznaczana: K - Kelvin



Zagadnienie:

Jednostką ciśnienia w układzie SI jest: 



Paskal - jednostka ciśnienia (także naprężenia) w 
układzie SI 
(Jednostka pochodna układu SI)

Oznaczana: Pa



Zagadnienie:

Jednostką masy w układzie SI jest: 



Masa – jedna z podstawowych wielkości 
fizycznych określająca bezwładność (masa 
bezwładna) i oddziaływanie grawitacyjne (masa 
grawitacyjna) obiektów fizycznych.

W układzie jednostek miar SI podstawową 
jednostką masy jest kilogram.

Oznaczana: kg



Zagadnienie:

Jednostką gęstości w układzie SI jest:



Gęstość (masa właściwa) – stosunek masy 
pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią 
objętości.

Jednostką gęstości w układzie SI jest kilogram na 
metr sześcienny. 

Oznaczana: kg/m³



Zagadnienie:

Jednostką energii w układzie SI jest: 



Dżul –  czyli jednostka pracy, energii oraz ciepła

Oznaczana: J

Jeden dżul to praca wykonana przez siłę o 
wartości 1 N przy przesunięciu punktu 
przyłożenia siły o 1 m w kierunku równoległym 
do kierunku działania siły.



Podstawowa teoria układów chłodniczych:

• podstawy termodynamiki,

• podstawowe terminy, parametry i procesy, takie jak 
przegrzanie, ciepło sprężania, entalpia, wydajność 
chłodnicza, przechłodzenie,

• własności i przemiany termodynamiczne czynników 
chłodniczych w tym identyfikacja mieszanin 
zeotropowych oraz cieczy i pary.
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Wymiana ciepła - jeden ze sposobów (obok pracy) przekazywania 
energii pomiędzy układami termodynamicznymi.

Wymiana ciepła zawsze przebiega z ciała o temperaturze wyższej do 
ciała o temperaturze niższej, 

zgodnie z drugą zasadą termodynamiki. 

Jeżeli rozpatrywany obiekt ma inną temperaturę niż jego otoczenie lub 
znajdujące się w pobliżu inne ciała, 

wymiana ciepła odbywać się będzie do momentu osiągnięcia stanu 
równowagi termicznej.



Klimatyzacja

Główne zadanie klimatyzacji to poprawa jakości powietrza przez 
chłodzenie go w okresie upałów, filtrowanie, usuwanie różnych 

zanieczyszczeń, zapachów oraz nadmiaru wilgoci. 

Trzeba jednak pamiętać, że każda klimatyzacja najefektywniej działa w 
zamkniętym obiegu powietrza (znajdującym się wewnątrz budynku), 

czyli przy zamkniętych wszystkich oknach i drzwiach.





''Cykl chłodniczy'' składa się z czterech procesów.

1. Sercem klimatyzatora jest sprężarka, która pompuje czynnik chłodniczy przez system. Przed 
sprężarką czynnik chłodniczy jest gazem pod niskim ciśnieniem. W sprężarce gaz zostaje 
poddany wysokiemu ciśnieniu i ogrzany, a następnie przepływa w stronę skraplacza.

2. W skraplaczu sprężony gorący gaz oddaje ciepło do powietrza na zewnątrz i staje się 
przechłodzoną cieczą pod wysokim ciśnieniem.

3. Sprężona ciecz przechodzi przez zawór rozprężny, który zmniejsza jej ciśnienie, w wyniku 
czego temperatura spada poniżej temperatury chłodzonego otoczenia. W efekcie powstaje 
zimny rozprężony czynnik chłodniczy w stanie ciekłym.

4. Rozprężony czynnik chłodniczy płynie do parownika, gdzie poprzez parowanie pochłania 
ciepło z powietrza w pomieszczeniu przechodząc w rozprężony stan gazowy. Gaz płynie z 
powrotem do sprężarki, gdzie cały cykl zaczyna się od nowa.
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