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1 Moduł podstawowy
1.1

Technologie słoneczne
Poziom modułu::

Moduł podstawowy

Odpowiedzialny za moduł:
Tel:
E-Mail:
Instruktor:
Warunki przeprowadzenia:

pomieszczenie dla przeprowadzenia szkolenia
wyposażenie techniczne dla przeprowadzenia prezentacji

Przyporządkowanie w programie:

Jest to obowiązkowa część podstawowego szkolenia w ramach modelu
dalszego kształcenia: „Specjalista w obszarze odnawialnych źródeł energii
i technologii w przeds. techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacji“

Forma nauczania / godziny::

Szkolenie 14 godzin

Warunek uczestnictwa:

Zdany kurs wstępny

Zalecany warunek::
Media wykorzystane w szkoleniu:

Wiedza z dziedziny fizyki, matematyki, techniki na poziomie przed kursem
Podczas szkolenia wykorzystywane są prezentacje PowerPoint oraz / lub
wykłady z pomocą tablicy do pisania
Materiały szkoleniowe zostaną rozszerzone przy pomocy przykładów

1.1.1 Zawartość modułu:
– Moc promieniowania i rozdział spektralny
– Pomiar i ocena promieniowania słonecznego
– Stan słońca i kąt padania promieni
– Promieniowanie globalne i jego komponenty
– Siła promieniowania, odpowiedni kąt, miejscowe i czasowe różnice oraz ich wpływ na maksymalną wydajność
– Straty ze względu na cień
– Podstawowe możliwości wytwarzania prądu i ciepła z energii słonecznej
– Wykorzystanie prądu i ciepła z energii słonecznej
– Sytuacja rynkowa instalacji energii słonecznej
– Przegląd producentów, zastosowań, wielkości rynkowych oraz rozwoju instalacji fotowoltaicznych oraz słonecznej energii cieplnej
– Aktualne przepisy prawne: przegląd przepisów prawnych na temat obecnych krajowych i europejskich przepisów, które muszą być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji
fotowoltaicznych oraz słonecznej energii ciepl
– Przepisy budowlane: przegląd obecnych krajowych przepisów budowlanych, które muszą być brane pod
uwagę przy instalacji, konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji fotowoltaicznych oraz słonecznej
energii cieplnej
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1.1.2 Umiejętności po zakończeniu modułu
– Zrozumienie promieniowania słonecznego w kontekście miejsca i czasu oraz użyteczności energii słonecznej
– Dobra znajomość europejskich i krajowych norm dla technologii słonecznych i certyfikacji (np. Solar Keymark)
– Wiedza na temat europejskich i krajowych technicznych zasad budowlanych, które muszą być uwzględnione
podczas instalacji, konserwacji oraz utrzymaniu w dobrym stanie instalacji fotowoltaicznych oraz słonecznej
energii cieplnej
– Wiedza na temat europejskich i krajowych możliwości wspierania instalacji fotowoltaicznych oraz słonecznej
energii cieplnej
– Wiedza na temat rynku i rozwoju rynku fotowoltaicznego i słonecznej energii cieplnej

1.1.3 Forma egzaminu
– Przepisy przeciwpożarowe: przegląd krajowych i europejskich przepisów przeciwpożarowych, które muszą
być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji fotowoltaicznych
oraz słonecznej energii cieplnej
– Subwencje: Przegląd obecnych publicznych (krajowych i europejskich) oraz prywatnych (krajowych) instrumentów wspierania budowy instalacji fotowoltaicznych i słonecznej energii cieplnej
– Pisemny test końcowy w zakresie treści modułów podstawowych
– Czas trwania: 90 minut

1.1.4 Literatura
–

1.1.5 Podział materiału
Nr.

Treść

Czas

1.1.1

Moc promieniowania i rozdział spektralny

0,5

1.1.2

Pomiar i ocena promieniowania słonecznego

0,5

1.1.3

Stan słońca i kąt padania promieni

0,5

1.1.4

Promieniowanie globalne i jego komponenty

0,5

1.1.5

Siła promieniowania, odpowiedni kąt, miejscowe i czasowe różnice oraz ich wpływ na
maksymalną wydajność

1,0

1.1.6

Straty ze względu na cień

0,5

1.1.7

Podstawowe możliwości wytwarzania prądu i ciepła z energii słonecznej

1,0

1.1.8

Wykorzystanie prądu i ciepła z energii słonecznej

1,0

1.1.9

Sytuacja rynkowa instalacji energii słonecznej: fotowoltaiki i instalacji słonecznej energii
cieplnej

1,5

1.1.10

Przegląd producentów, zastosowań, wielkości rynkowych oraz rozwoju instalacji fotowoltaicznych oraz słonecznej energii cieplnej

2,0

1.1.11

Aktualne przepisy prawne: przegląd przepisów prawnych na temat obecnych krajowych i
europejskich przepisów, które muszą być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i
utrzymaniu w dobrym stanie instalacji fotowoltaicznych oraz słonecznej energii cieplnej

1,0

1.1.12

Przepisy budowlane: przegląd obecnych krajowych przepisów budowlanych, które muszą
być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji
fotowoltaicznych oraz słonecznej energii cieplnej

1,5
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Nr.

Treść

Czas

1.1.13

Przepisy przeciwpożarowe: przegląd krajowych i europejskich przepisów przeciwpożarowych, które muszą być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji fotowoltaicznych oraz słonecznej energii cieplnej

1,0

1.1.14

Subwencje: Przegląd obecnych publicznych (krajowych i europejskich) oraz prywatnych
(krajowych) instrumentów wspierania budowy instalacji fotowoltaicznych i słonecznej
energii cieplnej

1,5

kompletny:

14

1.1.6 Wskazówki do przeprowadzenia modułu
Poniższe wskazówki powinny być uwzględniane wedle zaleceń prediodycznie przez instytucję realizującą moduł..
Nr.

Treść

Realizacja/
akualizacja

1

Powinna powstać lista literatury, uwzględniajaca specyfikę krajową, przyporządkowana do
odpowiednich modułów.

1 x na rok

2

Każdy wykładowca musi zostać poinformowany, jaki materiał został zaprezentowany w
poprzednich modułach.

1 x na kurs w danym
module

3

Do każdych zajęć musi zostać sporządzony aktualny skrypt, który powinien zostać
udostępniony w formie elektronicznej.

1 x na kurs w danym
module

4

Biorąc pod uwagę specyfikę krajową, moduł ten może być realizowany od 12 do 18 godzin,
co daje możliwość oceny udziału kursanta oraz zdobycie 1 CP (1 punkt kredytowy). Zmiana
godzin wymaga pisemnego wyjaśnienia, które weźmie pod uwagę zwłaszcza podstawy
wiedzy, posiadane przez kursantów. Nominalna ilość godzin wynosi 14 godzin.

1 x przed rozpoczęciem całego kursu

5

Zajęcia na zewnątrz (połączone ze zwiedzaniem obiektów itp.) powinny zostać wówczas
włączone do zajęć, jeśli będą umożliwiać zrealizowanie zaplanowanego materiału.

1 x na kurs w danym
module

6

Realizacja modułu jest obowiązkiem instytucji, która przeprowadza cały kurs. W uzasadnionych przypadkach (np. przy niewystarczającej kadrze wykładowców) realizacja może
zostać oddelegowana na inne instytucje (np. firmy lub inne jednostki edukacyjne). Odpowiedzialność za poprawne przeprowadzenie modułu spoczywa jednak na instytucji oferującej cały kurs.

1 x na kurs w danym
module

7

Odpowiednie europejskie i krajowe przepisy jak też istotne normy techniczne powinny być
aktualizowane i sprawdzane pod kątem ich przydatności oraz pełności i umieszczane w
materiale szkoleniowym.

1 x na rok
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1.2

Kogeneracja
Poziom modułu::

Moduł podstawowy

Odpowiedzialny za moduł:
Tel:
E-Mail:
Instruktor:
Warunki przeprowadzenia:

pomieszczenie dla przeprowadzenia szkolenia
wyposażenie techniczne dla przeprowadzenia prezentacji

Przyporządkowanie w programie:

Jest to obowiązkowa część podstawowego szkolenia w ramach modelu
dalszego kształcenia: „Specjalista w obszarze odnawialnych źródeł energii
i technologii w przeds. techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacji“

Forma nauczania / godziny::

Szkolenie 14 godzin

Warunek uczestnictwa:

Zdany kurs wstępny

Zalecany warunek::
Media wykorzystane w szkoleniu:

Wiedza z dziedziny fizyki, matematyki, techniki na poziomie przed kursem
Podczas szkolenia wykorzystywane są prezentacje PowerPoint oraz / lub
wykłady z pomocą tablicy do pisania
Materiały szkoleniowe zostaną rozszerzone przy pomocy przykładów

1.2.1 Zawartość modułu
– Znajomość europejskich i krajowych możliwości wspierania instalacji kogeneracyjnych
– Wiedza na temat rynku i rozwoju rynku instalacji kogeneracyjnych
– Termodynamika kogeneracji
– Elektrociepłownie
– Zużycie ciepła i pradu elektrycznego w budynach
– Jakość prądu
– Sposób określenia zapotrzebowania cieplnego
– Bilansowanie prądu i zapotrzebowania cieplnego
– Zagadnienia ekonomiki
– Sytuacja rynkowa kogeneracji
– Przegląd producentów, zastosowań, wielkości rynkowych oraz rozwoju instalacji kogeneracyjnych
– Aktualne przepisy prawne: przegląd przepisów prawnych na temat obecnych krajowych i europejskich przepisów, które muszą być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji
kogeneracyjnych
– Przepisy przeciwpożarowe: przegląd krajowych i europejskich przepisów przeciwpożarowych, które muszą
być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji kogeneracyjnych
– Subwencje: przegląd obecnych publicznych (krajowych i europejskich) oraz prywatnych (krajowych) instrumentów wspierania budowy instalacji kogeneracyjnych
– Pisemny test końcowy w zakresie treści modułów podstawowych

1.2.2 Umiejętności po zakończeniu modułu
– Wiedza z dziedziny fizyki, matematyki, techniki na poziomie przed kursem
– 5 lat po zakończeniu kursu wymagane jest ukończenie kursu odnawiającego
– Znajomość budowy oraz funkcjonowania silników spalinowych, turbin gazowych oraz ogniw paliwowych,
które wykorzystywane są w elektrociepłowniach
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser. Die
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– Znajomość oraz możliwości wykorzystania technologii kogeneracyjnych
– Znajomość europejskiego i krajowego prawa energetycznego, które musi być wzięte pod uwagę podczas
instalacji, konserwacji oraz utrzymaniu w dobrym stanie instalacji kogeneracyjnych

1.2.3 Forma egzaminu
– Przepisy przeciwpożarowe: przegląd krajowych i europejskich przepisów przeciwpożarowych, które muszą
być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji fotowoltaicznych
oraz słonecznej energii cieplnej
– Subwencje: Przegląd obecnych publicznych (krajowych i europejskich) oraz prywatnych (krajowych) instrumentów wspierania budowy instalacji fotowoltaicznych i słonecznej energii cieplnej
– Pisemny test końcowy w zakresie treści modułów podstawowych
– Czas trwania: 90 minut

1.2.4 Literatura
–

1.2.5 Podział materiału
Nr.

Treść

Czas

1.2.1

Termodynamika ogrzewania, exergia, anergia, ciepło, definicje podstaw termodynamiki

0,5

1.2.2

Termodynamika kogeneracji

0,5

1.2.3

Termodynamika wykorzystywania energii: urządzenia kogeneracyjne, procesy obwodowe (prawy, lewy), proces Carnota, diagram P,V, temperatury pracy, współczynnik
efektwyności, procesy porównawcze, proces Otto, proces Clausius-Rankine

2,0

1.2.4

Termodynamika silników; silniki; silnik Stirlinga, turbiny, ogniwa paliwowe

1,0

1.2.5

Termodynamika paliw: olej opałowy, gaz ziemny, gaz płynny, metanol, wodór

0,5

1.2.6

Elektrociepłownie: silnik gazowo-dieslowy, silnik Stirlinga, mikroturbiny, ogniwa paliwowe

1,0

1.2.7

Zużycie ciepła i prądu w budynkach gospodarstwa domowego, domach wielorodzinnych, zakładach pracy, hotelach, budynkach biurowych, obszarze funkcjonowania
małych elektrociepłowni

0,5

1.2.8

Jakość prądu: kryteria jakości prądu, zakłócenia dostaw prądu, szczególni użytkownicy prądu, instalacje dla zabezpieczenia jakości prądu, instalacje do samodzielnego
wytwarzania prądu

0,5

1.2.9

Sposób określenia ilości zapotrzebowania cieplnego: ogrzewanie w budynkach, centralne ogrzewanie wody użytkowej, standardowe profile mocy, określanie zapotrzebowania elektroenergetycznego

1,5

1.2.10

Bilansowanie prądu i zapotrzebowania cieplnego, bilansowanie zgodnie z VDI 2067
arkusz 7, przykłady z gospodarstwa domowego, domu wielorodzinnego

1,0

1.2.11

Zagadnienia ekonomiki: obliczanie kosztów wytwarzania energii, np. rachunek amortyzacji

2,0

1.2.12

Sytuacja rynkowa instalacji kogeneracyjnych: perspektywy i stan techniki

0,5

1.2.13

Przegląd producentów, zastosowań, wielkości rynkowych oraz rozwoju instalacji

0,5

1.2.14

Aktualne przepisy prawne: przegląd przepisów prawnych na temat obecnych krajowych i europejskich przepisów, które muszą być brane pod uwagę przy instalacji,
konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji kogeneracyjnych

1,0

1.2.15

Przepisy przeciwpożarowe: przegląd krajowych i europejskich przepisów przeciwpożarowych, które muszą być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji kogeneracyjnych

0,5

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser. Die
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Nr.
1.2.16

Treść

Czas

Subwencje: Przegląd obecnych publicznych (krajowych i europejskich) oraz prywatnych (krajowych) instrumentów wspierania budowy instalacji kogeneracyjnych

0,5

kompletny:

14

1.2.6 Wskazówki do przeprowadzenia modułu
Poniższe wskazówki powinny być uwzględniane wedle zaleceń prediodycznie przez instytucję realizującą moduł..
Nr.

Treść

Realizacja/
akualizacja

1

Powinna powstać lista literatury, uwzględniajaca specyfikę krajową, przyporządkowana do
odpowiednich modułów.

1 x na rok

2

Każdy wykładowca musi zostać poinformowany, jaki materiał został zaprezentowany w
poprzednich modułach.

1 x na kurs w danym
module

3

Do każdych zajęć musi zostać sporządzony aktualny skrypt, który powinien zostać
udostępniony w formie elektronicznej.

1 x na kurs w danym
module

4

Biorąc pod uwagę specyfikę krajową, moduł ten może być realizowany od 12 do 18 godzin,
co daje możliwość oceny udziału kursanta oraz zdobycie 1 CP (1 punkt kredytowy). Zmiana
godzin wymaga pisemnego wyjaśnienia, które weźmie pod uwagę zwłaszcza podstawy
wiedzy, posiadane przez kursantów. Nominalna ilość godzin wynosi 14 godzin.

1 x przed rozpoczęciem całego kursu

5

Zajęcia na zewnątrz (połączone ze zwiedzaniem obiektów itp.) powinny zostać wówczas
włączone do zajęć, jeśli będą umożliwiać zrealizowanie zaplanowanego materiału.

1 x na kurs w danym
module

6

Realizacja modułu jest obowiązkiem instytucji, która przeprowadza cały kurs. W uzasadnionych przypadkach (np. przy niewystarczającej kadrze wykładowców) realizacja może
zostać oddelegowana na inne instytucje (np. firmy lub inne jednostki edukacyjne). Odpowiedzialność za poprawne przeprowadzenie modułu spoczywa jednak na instytucji oferującej cały kurs.

1 x na kurs w danym
module

7

Odpowiednie europejskie i krajowe przepisy jak też istotne normy techniczne powinny być
aktualizowane i sprawdzane pod kątem ich przydatności oraz pełności i umieszczane w
materiale szkoleniowym.

1 x na rok

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser. Die
Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
Projektnummer: 142432-LLP-1-2008-1-DE-LEONARDO-LMP
SIRET Handbuch_fr_pol.doc

30.11.10

Seite 10/34

1.3

Pompy ciepła
Poziom modułu::

Moduł podstawowy

Odpowiedzialny za moduł:
Tel:
E-Mail:
Instruktor:
Warunki przeprowadzenia:

pomieszczenie dla przeprowadzenia szkolenia
wyposażenie techniczne dla przeprowadzenia prezentacji

Przyporządkowanie w programie:

Jest to obowiązkowa część podstawowego szkolenia w ramach modelu
dalszego kształcenia: „Specjalista w obszarze odnawialnych źródeł energii
i technologii w przeds. techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacji“

Forma nauczania / godziny::

Szkolenie 14 godzin

Warunek uczestnictwa:

Zdany kurs wstępny

Zalecany warunek::
Media wykorzystane w szkoleniu:

Wiedza z dziedziny fizyki, matematyki, techniki na poziomie przed kursem
Podczas szkolenia wykorzystywane są prezentacje PowerPoint oraz / lub
wykłady z pomocą tablicy do pisania
Materiały szkoleniowe zostaną rozszerzone przy pomocy przykładów

1.3.1 Zawartość modułu
– Zrozumienie miejscowego i czasowego kontekstu oraz użyteczności różnych źródeł ciepła
– Dobra znajomość europejskich i krajowych norm dla pomp ciepła i certyfikacji (np. Solar Keymark)
– Wiedza na temat europejskich i krajowych technicznych zasad budowlanych, które muszą być uwzględnione
podczas instalacji, konserwacji oraz utrzymaniu w dobrym stanie pomp ciepła
– Wiedza na temat europejskich i krajowych możliwości wspierania instalacji pomp cie
– Wiedza na temat rynku i rozwoju rynku pomp ciepła

1.3.2 Umiejętności po zakończeniu modułu
– Podstawowe zasady funkcjonowania pompy ciepła
– Porównanie termodynamiczne pomp ciepła i procesu zachodzącego w elektrowni przy pomocy diagramu
energetycznego
– Zmniejszanie ciepła: Możliwości wykorzystania pomp ciepła w budynkach
– Źródła ciepła dla pomp ciepła: ziemia, powietrze, woda gruntowa, morza, rzeki, ciepło odlotowe, ciepło słoneczne
– Sytuacja rynkowa pomp ciepła
– Przegląd producentów, zastosowań, wielkości rynkowych oraz rozwoju instalacji pomp ciepła
– Aktualne przepisy prawne: przegląd przepisów prawnych na temat obecnych krajowych i europejskich przepisów, które muszą być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji
pomp ciepła, zwłaszcza zasobów geotermicznych
– Przepisy budowlane: przegląd obecnych krajowych przepisów budowlanych, które muszą być brane pod
uwagę przy instalacji, konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji pomp ciepła
– Przepisy przeciwpożarowe: przegląd krajowych i europejskich przepisów przeciwpożarowych, które muszą
być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji pomp ciepła
– Subwencje: przegląd obecnych publicznych (krajowych i europejskich) oraz prywatnych (krajowych) instrumentów wspierania budowy instalacji

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser. Die
Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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1.3.3 Forma egzaminu
– Przepisy przeciwpożarowe: przegląd krajowych i europejskich przepisów przeciwpożarowych, które muszą
być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji fotowoltaicznych
oraz słonecznej energii cieplnej
– Subwencje: Przegląd obecnych publicznych (krajowych i europejskich) oraz prywatnych (krajowych) instrumentów wspierania budowy instalacji fotowoltaicznych i słonecznej energii cieplnej
– Pisemny test końcowy w zakresie treści modułów podstawowych
– Czas trwania: 90 minut

1.3.4 Literatura
–

1.3.5 Podział materiału
Nr.

Treść

Czas

1.3.1

Zasady funkcjonowania obiegu pompy ciepła: związek między niską temperaturą kondensatora, wysoką temperaturą parownika i efektywnością systemu, określeniu mocy oraz
czasu działania

2,0

1.3.2

Porównanie termodynamiczne pomp ciepła i procesu zachodzącego w elektrowni i przedstawienie bilansu energetycznego

1,0

1.3.3

Zmniejszanie ciepła: Możliwości wykorzystania pomp ciepła w budynkach

1,0

1.3.4

Źródła ciepła dla pomp ciepła: ziemia, powietrze, woda gruntowa, morza, rzeki, ciepło
odlotowe, ciepło słoneczne

1,0

1.3.5

Sytuacja rynkowa instalacji pomp ciepła

1,0

1.3.6

Przegląd producentów, zastosowań, wielkości rynkowych oraz rozwoju instalacji pomp
ciepła

2,0

1.3.7

Aktualne przepisy prawne: przegląd przepisów prawnych na temat obecnych krajowych i
europejskich przepisów, które muszą być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i
utrzymaniu w dobrym stanie instalacji pomp ciepła, zwłaszcza zasobów geotermicznych

2,0

1.3.8

Przepisy budowlane: przegląd obecnych krajowych przepisów budowlanych, które muszą
być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji
pomp ciepła

1,5

1.3.9

Przepisy przeciwpożarowe: przegląd krajowych i europejskich przepisów przeciwpożarowych, które muszą być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji pomp ciepła

1,0

1.3.10

Subwencje: Przegląd obecnych publicznych (krajowych i europejskich) oraz prywatnych
(krajowych) instrumentów wspierania budowy instalacji

1,5

kompletny

14

1.3.6 Wskazówki do przeprowadzenia modułu
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Poniższe wskazówki powinny być uwzględniane wedle zaleceń prediodycznie przez instytucję realizującą moduł.
Nr.

Treść

Realizacja/
akualizacja

1

Powinna powstać lista literatury, uwzględniajaca specyfikę krajową, przyporządkowana do
odpowiednich modułów.

1 x na rok

2

Każdy wykładowca musi zostać poinformowany, jaki materiał został zaprezentowany w
poprzednich modułach.

1 x na kurs w danym
module

3

Do każdych zajęć musi zostać sporządzony aktualny skrypt, który powinien zostać
udostępniony w formie elektronicznej.

1 x na kurs w danym
module

4

Biorąc pod uwagę specyfikę krajową, moduł ten może być realizowany od 12 do 18 godzin,
co daje możliwość oceny udziału kursanta oraz zdobycie 1 CP (1 punkt kredytowy). Zmiana
godzin wymaga pisemnego wyjaśnienia, które weźmie pod uwagę zwłaszcza podstawy
wiedzy, posiadane przez kursantów. Nominalna ilość godzin wynosi 14 godzin.

1 x przed rozpoczęciem całego kursu

5

Zajęcia na zewnątrz (połączone ze zwiedzaniem obiektów itp.) powinny zostać wówczas
włączone do zajęć, jeśli będą umożliwiać zrealizowanie zaplanowanego materiału.

1 x na kurs w danym
module

6

Realizacja modułu jest obowiązkiem instytucji, która przeprowadza cały kurs. W uzasadnionych przypadkach (np. przy niewystarczającej kadrze wykładowców) realizacja może
zostać oddelegowana na inne instytucje (np. firmy lub inne jednostki edukacyjne). Odpowiedzialność za poprawne przeprowadzenie modułu spoczywa jednak na instytucji oferującej cały kurs.

1 x na kurs w danym
module

7

Odpowiednie europejskie i krajowe przepisy jak też istotne normy techniczne powinny być
aktualizowane i sprawdzane pod kątem ich przydatności oraz pełności i umieszczane w
materiale szkoleniowym.

1 x na rok

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser. Die
Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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1.4

Biomasa
Poziom modułu::

Moduł podstawowy

Odpowiedzialny za moduł:
Tel:
E-Mail:
Instruktor:
Warunki przeprowadzenia:

pomieszczenie dla przeprowadzenia szkolenia
wyposażenie techniczne dla przeprowadzenia prezentacji

Przyporządkowanie w programie:

Jest to obowiązkowa część podstawowego szkolenia w ramach modelu
dalszego kształcenia: „Specjalista w obszarze odnawialnych źródeł energii
i technologii w przeds. techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacji“

Forma nauczania / godziny::

Szkolenie 14 godzin

Warunek uczestnictwa:

Zdany kurs wstępny

Zalecany warunek::
Media wykorzystane w szkoleniu:

Wiedza z dziedziny fizyki, matematyki, techniki na poziomie przed kursem
Podczas szkolenia wykorzystywane są prezentacje PowerPoint oraz / lub
wykłady z pomocą tablicy do pisania
Materiały szkoleniowe zostaną rozszerzone przy pomocy przykładów

1.4.1 Zawartość modułu
– Energia z biomasy
– Specyfikacje domieszek biodiesla
– Techniki i systemy spalania biopaliw
– Reguły obliczania wkładu biopaliw, innych paliw płynnych
– Produkcja biopaliw i innych paliw płynnych
– Określenie przyczyniania się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
– Ekonomika biopaliw
– Sytuacja rynkowa biopaliw
– Przegląd producentów, zastosowań, wielkości rynkowych oraz rozwoju biopaliw i ich technologii
– Aktualne przepisy prawne: przegląd przepisów prawnych na temat obecnych krajowych i europejskich przepisów, które muszą być brane pod uwagę przy instalacji urządzeń do produkcji, ich konserwacji i utrzymaniu
w dobrym stanie magazynowanych biopaliw
– Przepisy przeciwpożarowe: przegląd krajowych i europejskich przepisów przeciwpożarowych, które muszą
być brane pod uwagę przy instalacji urządzeń do produkcji, ich konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie biopaliw
– Subwencje: przegląd obecnych publicznych (krajowych i europejskich) oraz prywatnych (krajowych) instrumentów wspierania biopaliw

1.4.2 Umiejętności po zakończeniu kursu
– Wiedza na temat różnych form spalania biomasy/ kotłów na biomasę oraz ich funckjonowaniu, które ma
zastosowanie w przypadku biopaliw.
– Dobra znajomość zastosowania paliw z biomasy i ich technologii, przechowywania paliw i zasad ochrony
przeciwpożarowej
– Wiedza na temat europejskich i krajowych technicznych zasad budowlanych, które muszą być uwzględnione
podczas instalacji, konserwacji oraz utrzymaniu w dobrym stanie instalacji wykorzystujących biomasę
– Wiedza na temat europejskich i krajowych możliwości wspierania wykorzystania biopaliw
– Wiedza na temat rynku i rozwoju rynku biopaliw
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser. Die
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1.4.3 Forma egzaminu
– Przepisy przeciwpożarowe: przegląd krajowych i europejskich przepisów przeciwpożarowych, które muszą
być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji fotowoltaicznych
oraz słonecznej energii cieplnej
– Subwencje: Przegląd obecnych publicznych (krajowych i europejskich) oraz prywatnych (krajowych) instrumentów wspierania budowy instalacji fotowoltaicznych i słonecznej energii cieplnej
– Pisemny test końcowy w zakresie treści modułów podstawowych
– Czas trwania: 90 minut

1.4.4 Literatura
–

1.4.5 Podział materiału
Nr.

Treść

Czas

1.4.1

Energia z biomasy: wieś i gospodarka leśna jako dostawcy energii, biogeniczne paliwa
(formy i możliwości zastosowania), stałe biopaliwa, biogeniczne biopaliwa stałe, olej roślinny, etanol i metanol

2,0

1.4.2

Specyfikacje domieszek biodiesla

0,5

1.4.3

Techniki i systemy spalania biopaliw

2,0

1.4.4

Reguły obliczania wkładu biopaliw, innych paliw płynnych

0,5

1.4.5

Produkcja biopaliw i innych paliw płynnych

0,5

1.4.6

Określenie przyczyniania się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych

1,0

1.4.7

Ekonomika biopaliw

2,0

1.4.8

Sytuacja rynkowa biopaliw

0,5

1.4.9

Przegląd producentów, zastosowań, wielkości rynkowych oraz rozwoju biopaliw i ich technologii

2,0

1.4.10

Instalacja urządzeń do produkcji, ich konserwacja oraz utrzymania w dobrym stanie biopaliw

1,0

1.4.11

Ochrona przeciwpożarowa oraz magazynowanie biopaliw

1,0

1.4.12

Instrumenty wsparcia biopaliw

1,0
kompletny

14

1.4.6 Wskazówki do przeprowadzenia modułu
Poniższe wskazówki powinny być uwzględniane wedle zaleceń prediodycznie przez instytucję realizującą moduł.
Nr.

Treść

Realizacja/
akualizacja

1

Powinna powstać lista literatury, uwzględniajaca specyfikę krajową, przyporządkowana do
odpowiednich modułów.

1 x na rok

2

Każdy wykładowca musi zostać poinformowany, jaki materiał został zaprezentowany w
poprzednich modułach.

1 x na kurs w danym
module

3

Do każdych zajęć musi zostać sporządzony aktualny skrypt, który powinien zostać
udostępniony w formie elektronicznej.

1 x na kurs w danym
module

4

Biorąc pod uwagę specyfikę krajową, moduł ten może być realizowany od 12 do 18 godzin,
co daje możliwość oceny udziału kursanta oraz zdobycie 1 CP (1 punkt kredytowy). Zmiana
godzin wymaga pisemnego wyjaśnienia, które weźmie pod uwagę zwłaszcza podstawy
wiedzy, posiadane przez kursantów. Nominalna ilość godzin wynosi 14 godzin.

1 x przed rozpoczęciem całego kursu

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser. Die
Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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Nr.

Treść

Realizacja/
akualizacja

5

Zajęcia na zewnątrz (połączone ze zwiedzaniem obiektów itp.) powinny zostać wówczas
włączone do zajęć, jeśli będą umożliwiać zrealizowanie zaplanowanego materiału.

1 x na kurs w danym
module

6

Realizacja modułu jest obowiązkiem instytucji, która przeprowadza cały kurs. W uzasadnionych przypadkach (np. przy niewystarczającej kadrze wykładowców) realizacja może
zostać oddelegowana na inne instytucje (np. firmy lub inne jednostki edukacyjne). Odpowiedzialność za poprawne przeprowadzenie modułu spoczywa jednak na instytucji oferującej cały kurs.

1 x na kurs w danym
module

7

Odpowiednie europejskie i krajowe przepisy jak też istotne normy techniczne powinny być
aktualizowane i sprawdzane pod kątem ich przydatności oraz pełności i umieszczane w
materiale szkoleniowym.

1 x na rok

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser. Die
Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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1.5

Energie odnawialne
Poziom modułu::

Moduł podstawowy

Odpowiedzialny za moduł:
Tel:
E-Mail:
Instruktor:
Warunki przeprowadzenia:

pomieszczenie dla przeprowadzenia szkolenia
wyposażenie techniczne dla przeprowadzenia prezentacji

Przyporządkowanie w programie:

Jest to obowiązkowa część podstawowego szkolenia w ramach modelu
dalszego kształcenia: „Specjalista w obszarze odnawialnych źródeł energii
i technologii w przeds. techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacji“

Forma nauczania / godziny::

Szkolenie 14 godzin

Warunek uczestnictwa:

Zdany kurs wstępny

Zalecany warunek::
Media wykorzystane w szkoleniu:

Wiedza z dziedziny fizyki, matematyki, techniki na poziomie przed kursem
Podczas szkolenia wykorzystywane są prezentacje PowerPoint oraz / lub
wykłady z pomocą tablicy do pisania
Materiały szkoleniowe zostaną rozszerzone przy pomocy przykładów

1.5.1 Zawartość modułu
– Podstawy nt. energii, jej form, przemian i wykorzystania
– Zasoby energii, pozyskiwanie energii i zapotrzebowanie energetyczne
– Przemiany energii – metody wytwarzania prądu i ciepła
– Wytwarzanie energii elektrycznej z paliw kopalnych w elektrowniach
– Nowoczesne elektrownie jądrowe
– Słoneczna energia cieplna, fotowoltaika, energia wiatrowa, energia wodna, energia pływów wodnych i ciepło
ziemi, biomasa, pompy ciepła, ogniwa paliwowe
– Magazynowanie energii
– Transport energii
– Energia i transport
– Efektywne wykorzystywanie energii w przemyśle
– Energia w gospodarstwach domowych
– Fizyka budowli, mieszkanie i wykorzystywanie energii
– Efektywne wykorzystanie energii w sektorze usług
– Ekologiczne następstwa wykorzystywania energii
– Koszty zewnętrzne produkcji prądu
– Gospodarka energetyczna i prawo energetyczne, krajowe i europejskie
– Polityka klimatyczna i energetyczna w kraju / w Europie
– Modelowa analiza systemów energetycznych dla wspierania decyzji w zakresie ochrony środowiska i energetyki
– Badania naukowe w obszarze energii
– Powiązania dostawców energii z kulturą danego społeczneństwa
– Energia w XXI wieku – perspektywy na przyszłość

1.5.2 Umiejętności po zakończeniu kursu
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser. Die
Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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– Wiedza na temat różnych form energii, jej pozyskiwania, przemian oraz wykorzystania
– Dobra znajomość możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ich możliwego ekologicznego
oddziaływania
– Znajomość europejskiego i krajowego prawa energetycznego, które trzeba brać pod uwagę przy instalowaniu, konserwacji i naprawie urządzeń odnawialnych źródeł energii.
– Znajomość europejskich i krajowych możliwości wspierania OZE
– Wiedza na temat rynku i rozwoju rynku OZE

1.5.3 Forma egzaminu
– Przepisy przeciwpożarowe: przegląd krajowych i europejskich przepisów przeciwpożarowych, które muszą
być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji fotowoltaicznych
oraz słonecznej energii cieplnej
– Subwencje: Przegląd obecnych publicznych (krajowych i europejskich) oraz prywatnych (krajowych) instrumentów wspierania budowy instalacji fotowoltaicznych i słonecznej energii cieplnej
– Pisemny test końcowy w zakresie treści modułów podstawowych
– Czas trwania: 90 minut

1.5.4 Literatura
–

1.5.5 Podział materiału
Nr.

Treść

Czas

1.5.1

Podstawy nt. energii, jej form, przemian i wykorzystania

0,5

1.5.2

Zasoby energii, pozyskiwanie energii i zapotrzebowanie energetyczne

1.5.3

Przemiany energii – metody wytwarzania prądu i ciepła

1.5.4

Wytwarzanie energii elektrycznej z paliw kopalnych w elektrowniach.

1.5.5

Nowoczesne elektrownie jądrowe.

1.5.6

Słoneczna energia cieplna, fotowoltaika, energia wiatrowa, energia wodna, energia pływów wodnych i ciepło ziemi, biomasa, pompy ciepła, ogniwa paliwowe

1.5.7

Magazynowanie energii

0,25

1.5.8

Transport energii

0,25

1.5.9

Energia i transport.

0,25
0,5

0,5

1.5.10

Efektywne wykorzystywanie energii w przemyśle

0,25

1.5.11

Energia w gospodarstwach domowych

0,25

1.5.12

Fizyka budowli, mieszkanie i wykorzystywanie energii

0,25

1.5.13

Efektywne wykorzystanie energii w sektorze usług

0,25

1.5.14

Ekologiczne następstwa wykorzystywania energii

0,25

1.5.15

Koszty zewnętrzne produkcji prądu.

1.5.16

Gospodarka energetyczna i prawo energetyczne, krajowe i europejskie.

1.5.17

Polityka klimatyczna i energetyczna w kraju / w Europie

1.5.18

Modelowa analiza systemów energetycznych dla wspierania decyzji w zakresie ochrony
środowiska i energetyki.

1.5.19

Badania naukowe w obszarze energii.

1.5.20

Powiązania dostawców energii z kulturą danego społeczneństwa.

1.5.21

Energia w XXI wieku – perspektywy na przyszłość.

0,5

kompletny:

4

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser. Die
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1.5.6 Wskazówki do przeprowadzenia modułu
Poniższe wskazówki powinny być uwzględniane wedle zaleceń prediodycznie przez instytucję realizującą moduł.
Nr.

Treść

Realizacja/
akualizacja

1

Powinna powstać lista literatury, uwzględniajaca specyfikę krajową, przyporządkowana do
odpowiednich modułów.

1 x na rok

2

Każdy wykładowca musi zostać poinformowany, jaki materiał został zaprezentowany w
poprzednich modułach.

1 x na kurs w danym
module

3

Do każdych zajęć musi zostać sporządzony aktualny skrypt, który powinien zostać
udostępniony w formie elektronicznej.

1 x na kurs w danym
module

4

Biorąc pod uwagę specyfikę krajową, moduł ten może być realizowany od 12 do 18 godzin,
co daje możliwość oceny udziału kursanta oraz zdobycie 1 CP (1 punkt kredytowy). Zmiana
godzin wymaga pisemnego wyjaśnienia, które weźmie pod uwagę zwłaszcza podstawy
wiedzy, posiadane przez kursantów. Nominalna ilość godzin wynosi 14 godzin.

1 x przed rozpoczęciem całego kursu

5

Zajęcia na zewnątrz (połączone ze zwiedzaniem obiektów itp.) powinny zostać wówczas
włączone do zajęć, jeśli będą umożliwiać zrealizowanie zaplanowanego materiału.

1 x na kurs w danym
module

6

Realizacja modułu jest obowiązkiem instytucji, która przeprowadza cały kurs. W uzasadnionych przypadkach (np. przy niewystarczającej kadrze wykładowców) realizacja może
zostać oddelegowana na inne instytucje (np. firmy lub inne jednostki edukacyjne). Odpowiedzialność za poprawne przeprowadzenie modułu spoczywa jednak na instytucji oferującej cały kurs.

1 x na kurs w danym
module

7

Odpowiednie europejskie i krajowe przepisy jak też istotne normy techniczne powinny być
aktualizowane i sprawdzane pod kątem ich przydatności oraz pełności i umieszczane w
materiale szkoleniowym.

1 x na rok

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser. Die
Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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2 Moduł strukturalny
2.1

Słoneczna energia cieplna
Poziom modułu::

Moduł strukturalny

Odpowiedzialny za moduł:
Tel:
E-Mail:
Instruktor:
Warunki przeprowadzenia:

pomieszczenie dla przeprowadzenia szkolenia
wyposażenie techniczne dla przeprowadzenia prezentacji
techniki obliczeniowe
instalacje demonstracyjne, posiadające przynajmniej następujące elementy składowe: kolektor płaski, kolektor próżniowy, zasobnik sł

Zalecane narzędzia / przyrządy
pomiarowe

Miejsce napełniania – i wypłukiwania, wskaźnik ścieżki słonecznej, audytor
ochrony przed zamarzaniem, kompas, multimetr, paski do pomiaru PH,
urządzenie do mierzenia ciśnienia dla naczynia podłużnego

Przyporządkowanie w programie:

Jest to wybieralna część szkolenia w ramach modelu dalszego kształcenia: „Specjalista w obszarze odnawialnych źródeł energii i technologii w
przeds. techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacji“

Forma nauczania / godziny::

Szkolenie
obliczenia/ PC

12 godzin
4 godzin

praktyka na obiekcie 4 godzin
Warunek uczestnictwa:

Zdany test z modułów podstawowych

Zalecany warunek::

Wiedza z zakresu modułu podstawowego energia słoneczna i odnawialne
źródła energii poziom przed kursem

Media wykorzystane w szkoleniu:

Podczas szkolenia wykorzystywane są prezentacje PowerPoint oraz / lub
wykłady z pomocą tablicy do pisania
Materiały szkoleniowe zostaną rozszerzone przy pomocy przykładów

2.1.1 Zawartość modułu
– Sposoby konstruowania, części instalacji jak też utrzymanie w sprawności instalacji słonecznej energii
cieplnej
– Techniki i systemy spalania
– Właściwości, wybór oraz wymiarowanie instalacji słonecznej energii cieplnej
– Właściwości, wybór oraz wymiarowanie części składowych instalacji słonecznej energii cieplnej
– Określanie zapotrzebowania na ciepło oraz obciążenia cieplnego instalacji słonecznej energii cieplnej
– Porównanie hydrauliczne różnych konfiguracji
– Porównanie kosztowe i ekonomiczne instalacji słonecznej energii cieplnej z konwencjonanymi formami wytwarzania ciepła
– Normy europejskie dla instalacji słonecznej energii cieplnej
– Krajowe normy i standardy dla instalacji słonecznej energii cieplnej
– Europejska i krajowa certyfikacja instalacji słonecznej energii cieplnej (np. Solar Keymark)
– Część obliczeniowa: obliczenie orientacyjne projektu systemu na podstawie wartości szacunkowych, projektu składników systemu na podstawie dokumentów producenta, projektu systemu przy pomocy programu symulacyjnego
– Część praktyczna: wyjaśnienie instalacji słonecznej energii cieplnej przy pomocy realnego modelu, ekspeDieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser. Die
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rymenty techniczo-pomiarowe, mające na celu wykazanie oddziaływania poszczególnych parametrów na
funkcje instalacji słonecznej energii cieplnej

2.1.2 Uzyskane umiejętności po zakończeniu modułu
– Umiejętność bezpiecznej pracy przy wykorzystaniu koniecznych narzędzi i przyrządów i zachowaniu wszelkich przepisów oraz norm bezpieczeństwa
– Umiejętność wykrywania wszelkich form ryzyka związanego z instalacjami słonecznymi z punktu widzenia
instalacji grzewczych, sanitarnych, elektrycznych itd.
– Umiejętność wyznaczania systemów i ich specyficznych części dla aktywnych i pasywnych systemów (np.
Wyznaczanie mechaniczne) jak też wyznaczanie pozycji części składowych, koncepcji oraz konfiguracji systemu.
– Umiejętność wynajdywania powierzchni potrzebnej pod konstrukcję instalacji słonecznej energii cieplnej jak
też jej kierunku i nachylenia ze względu na zacienienie, ekspozycję słońca i integrację strukturalną
– Przystosowanie instalacji do danego budynku i klimatu
– Znajomość różnych metod instalacyjnych dla różnych typów dachów oraz wyposażenia potrzebnego dla
instalacji

2.1.3 Forma egzaminu
– Pisemny test końcowy w zakresie problematyki modułu

2.1.4 Literatura
–

2.1.5 Podział materiału
Nr.

Treść

Czas

2.1.1

Sposoby konstruowania, części instalacji jak też utrzymanie w sprawności instalacji słonecznej energii cieplnej

1,0

2.1.2

Konwencjonalne techniki i systemy spalania

1,0

2.1.3

Określanie zapotrzebowania na ciepło oraz obciążenia cieplnego instalacji słonecznej
energii cieplnej

1,0

2.1.4

Właściwości, wybór oraz wymiarowanie instalacji słonecznej energii cieplnej

2,0

2.1.5

Właściwości, wybór oraz wymiarowanie części składowych instalacji słonecznej energii
cieplnej jaki kolektory, zbiorniki słoneczne, regulacja słoneczna, rury z pompą słoneczną

2,0

2.1.6

Porównanie hydrauliczne różnych konfiguracji

2,0

2.1.7

Część obliczeniowa: obliczenie orientacyjne projektu systemu na podstawie wartości szacunkowych, projektu składników systemu na podstawie dokumentów producenta, projektu
systemu przy pomocy programu symulacyjnego

4,0

2.1.8

Część praktyczna: wyjaśnienie instalacji słonecznej energii cieplnej przy pomocy realnego
modelu, eksperymenty techniczo-pomiarowe, mające na celu wykazanie oddziaływania
poszczególnych parametrów na funkcje instalacji słonecznej energii cieplnej

4,0

2.1.9

Porównanie kosztów i bilansu emisji CO2 instalacji słonecznych z konwencjonalnymi
sposobami wytwarzania ciepła, zalety ekologiczne instalacji słonecznej energii cieplnej

2,0

2.1.10

Aktualne przepisy prawne: przegląd przepisów prawnych na temat obecnych krajowych i
europejskich przepisów, które muszą być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i
utrzymaniu w dobrym stanie instalacji słonecznej energii cieplnej

1,0

kompletny

20,0

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser. Die
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2.1.6 Wskazówki do przeprowadzenia modułu
Poniższe wskazówki powinny być uwzględniane wedle zaleceń prediodycznie przez instytucję realizującą moduł.
Nr.

Treść

Realizacja/
akualizacja

1

Powinna powstać lista literatury, uwzględniajaca specyfikę krajową, przyporządkowana do odpowiednich modułów.

1 x na rok

2

Każdy wykładowca musi zostać poinformowany, jaki materiał został zaprezentowany w poprzednich modułach.

1 x na kurs w danym
module

3

Do każdych zajęć musi zostać sporządzony aktualny skrypt, który powinien zostać
udostępniony w formie elektronicznej.

1 x na kurs w danym
module

4

Biorąc pod uwagę specyfikę krajową, moduł ten może być realizowany od 12 do
18 godzin, co daje możliwość oceny udziału kursanta oraz zdobycie 1 CP (1 punkt
kredytowy). Zmiana godzin wymaga pisemnego wyjaśnienia, które weźmie pod
uwagę zwłaszcza podstawy wiedzy, posiadane przez kursantów. Nominalna ilość
godzin wynosi 14 godzin.

1 x przed rozpoczęciem całego kursu

5

Zajęcia na zewnątrz (połączone ze zwiedzaniem obiektów itp.) powinny zostać
wówczas włączone do zajęć, jeśli będą umożliwiać zrealizowanie zaplanowanego
materiału.

1 x na kurs w danym
module

6

Realizacja modułu jest obowiązkiem instytucji, która przeprowadza cały kurs. W
uzasadnionych przypadkach (np. przy niewystarczającej kadrze wykładowców)
realizacja może zostać oddelegowana na inne instytucje (np. firmy lub inne jednostki edukacyjne). Odpowiedzialność za poprawne przeprowadzenie modułu
spoczywa jednak na instytucji oferującej cały kurs.

1 x na kurs w danym
module

7

Odpowiednie europejskie i krajowe przepisy jak też istotne normy techniczne powinny być aktualizowane i sprawdzane pod kątem ich przydatności oraz pełności i
umieszczane w materiale szkoleniowym.

1 x na rok

8

Bezpośrednie połączenie z modułem podstawowym i realizacja przez tego samego wykładowcę są możliwe, ale nie zalecone.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser. Die
Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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2.2

Kogeneracja
Poziom modułu::

Moduł strukturalny

Odpowiedzialny za moduł:
Tel:
E-Mail:
Instruktor:
Warunki przeprowadzenia:

pomieszczenie dla przeprowadzenia szkolenia, techniki dla przeprowadzenia prezentacji, techniki obliczeniowe, instalacje demonstracyjne do
prezentacji budowy i funkcjonowania instalacji kogeneracyjnej

Zalecane narzędzia / przyrządy
pomiarowe

Urządzenia służące do pomiaru (multimetr, miernik mocy, fizyczne urządzenia pomiarowe, miernik temperatury i wilgotności)

Przyporządkowanie w programie:

Jest to wybieralna część szkolenia w ramach modelu dalszego kształcenia: „Specjalista w obszarze odnawialnych źródeł energii i technologii w
przeds. techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacji“

Forma nauczania / godziny::

Szkolenie 20 godzin, ćwiczenia obliczeniowe na PC 4 godziny praktyka na
obiekcie

Warunek uczestnictwa:

Zdanie testu modułu podstawowego

Zalecany warunek::

Znajomość modułow podstawowych "Kogeneracja" i "Odnawialne Żrodła
Energii"

Media wykorzystane w szkoleniu:

Podczas szkolenia wykorzystywane są prezentacje PowerPoint oraz / lub
wykłady z pomocą tablicy do pisania. Materiały szkoleniowe zostaną rozszerzone przy pomocy przykładów

2.2.1 Zawartość modułu
– Sposoby budowania, instalacji oraz konserwacji instalacji kogeneracyjnych
– Budowa oraz funkcjonowanie silników spalinowych, turbin gazowych oraz ogniw paliwowych
– Właściwości, wybór oraz wymiarowanie instalacji kogeneracyjnych
– Właściwości, wybór oraz wymiarowanie części instalacji kogeneracyjnych
– Koszty i porównania ekonomiczne różnych instalacji kogeneracyjnych
– Część obliczeniowa: obliczenie orientacyjne projektu systemu na podstawie wartości szacunkowych, projektu składników systemu na podstawie dokumentów producenta, projektu systemu na podstawie programu
symulacyjnego
– Część praktyczna: wyjaśnienie instalacji kogeneracyjnej przy pomocy realnego modelu, eksperymenty techniczo-pomiarowe, mające na celu wykazanie oddziaływania poszczególnych parametrów na funkcje instalacji kogeneracyjnej
– Przegląd producentów, zastosowań, wielkości rynkowych oraz rozwoju instalacji kogeneracyjnych
– Aktualne przepisy prawne: przegląd przepisów prawnych na temat obecnych krajowych i europejskich przepisów, które muszą być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji
kogeneracyjnych
– Przepisy przeciwpożarowe: przegląd krajowych i europejskich przepisów przeciwpożarowych, które muszą
być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji kogeneracyjnych
– Subwencje: przegląd obecnych publicznych (krajowych i europejskich) oraz prywatnych (krajowych) instrumentów wspierania budowy instalacji kogeneracyjnych

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
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2.2.2 Uzyskane umiejętności po zakończeniu modułu
– Umiejętność bezpiecznej pracy przy wykorzystaniu koniecznych narzędzi i przyrządów i zachowaniu wszelkich przepisów oraz norm bezpieczeństwa
– Umiejętność wykrywania wszelkich form ryzyka związanego z instalacjami kogeneracyjnymi z punktu widzenia instalacji grzewczych, sanitarnych, elektrycznych itd.
– Umiejętność wyznaczania systemów i ich specyficznych części dla aktywnych i pasywnych systemów (np.
Wyznaczanie mechaniczne) jak też wyznaczanie pozycji części składowych, koncepcji oraz konfiguracji systemu.
– Umiejętność wynajdywania powierzchni potrzebnej pod konstrukcję jak też warunków dołączenia prądu elektrycznego do sieci.
– Przystosowanie instalacji kogeneracji do danego budynku z dołączeniem elementów regulacyjnych

2.2.3 Forma egzaminu
– Pisemny test końcowy w zakresie problematyki modułu

2.2.4 Literatura
–

2.2.5 Podział materiału
Nr.

Treść

Czas

2.2.1

Sposoby budowania, instalacji oraz konserwacji instalacji kogeneracyjnych

1,0

2.2.2

Budowa oraz funkcjonowanie silników spalinowych, turbin gazowych oraz ogniw paliwowych

2,0

2.2.3

Właściwości, wybór oraz wymiarowanie instalacji kogeneracyjnych

2,0

2.2.4

Właściwości, wybór oraz wymiarowanie części instalacji kogeneracyjnych

1,0

2.2.5

Różne możliwości hydrauliczne dołączenie injstalacji kogeneracyjnych do instalacji
grzewczych i elektrycznych

1,5

2.2.6

Koszty i porównania ekonomiczne różnych instalacji kogeneracyjnych dołączonych do
instalacji grzewczych i elektrycznych

1,0

2.2.7

Część obliczeniowa: obliczenie orientacyjne projektu systemu na podstawie wartości szacunkowych, projektu składników systemu na podstawie dokumentów producenta, projektu
systemu na podstawie programu symulacyjnego

5,0

2.2.8

Część praktyczna: wyjaśnienie instalacji kogeneracyjnej przy pomocy realnego modelu,
eksperymenty techniczo-pomiarowe, mające na celu wykazanie oddziaływania poszczególnych parametrów na funkcje instalacji kogeneracyjnej

4,0

2.2.9

Przegląd producentów, zastosowań, wielkości rynkowych oraz rozwoju instalacji kogeneracyjnych

1,0

2.2.10

Aktualne przepisy prawne: przegląd przepisów prawnych na temat obecnych krajowych i
europejskich przepisów, które muszą być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i
utrzymaniu w dobrym stanie instalacji kogeneracyjnych

0,5

2.2.11

Przepisy przeciwpożarowe: przegląd krajowych i europejskich przepisów przeciwpożarowych, które muszą być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji kogeneracyjnych

0,5

2.2.12

Subwencje: przegląd obecnych publicznych (krajowych i europejskich) oraz prywatnych
(krajowych) instrumentów wspierania budowy instalacji kogeneracyjnych

0,5

kompletny

20,0
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2.2.6 Wskazówki do przeprowadzenia modułu
Poniższe wskazówki powinny być uwzględniane wedle zaleceń prediodycznie przez instytucję realizującą moduł.
Nr.

Treść

Realizacja/
akualizacja

1

Powinna powstać lista literatury, uwzględniajaca specyfikę krajową, przyporządkowana do odpowiednich modułów.

1 x na rok

2

Każdy wykładowca musi zostać poinformowany, jaki materiał został zaprezentowany w poprzednich modułach.

1 x na kurs w danym
module

3

Do każdych zajęć musi zostać sporządzony aktualny skrypt, który powinien zostać
udostępniony w formie elektronicznej.

1 x na kurs w danym
module

4

Biorąc pod uwagę specyfikę krajową, moduł ten może być realizowany od 12 do
18 godzin, co daje możliwość oceny udziału kursanta oraz zdobycie 1 CP (1 punkt
kredytowy). Zmiana godzin wymaga pisemnego wyjaśnienia, które weźmie pod
uwagę zwłaszcza podstawy wiedzy, posiadane przez kursantów. Nominalna ilość
godzin wynosi 14 godzin.

1 x przed rozpoczęciem całego kursu

5

Zajęcia na zewnątrz (połączone ze zwiedzaniem obiektów itp.) powinny zostać
wówczas włączone do zajęć, jeśli będą umożliwiać zrealizowanie zaplanowanego
materiału.

1 x na kurs w danym
module

6

Realizacja modułu jest obowiązkiem instytucji, która przeprowadza cały kurs. W
uzasadnionych przypadkach (np. przy niewystarczającej kadrze wykładowców)
realizacja może zostać oddelegowana na inne instytucje (np. firmy lub inne jednostki edukacyjne). Odpowiedzialność za poprawne przeprowadzenie modułu
spoczywa jednak na instytucji oferującej cały kurs.

1 x na kurs w danym
module

7

Odpowiednie europejskie i krajowe przepisy jak też istotne normy techniczne powinny być aktualizowane i sprawdzane pod kątem ich przydatności oraz pełności i
umieszczane w materiale szkoleniowym.

1 x na rok

8

Bezpośrednie połączenie z modułem podstawowym i realizacja przez tego samego wykładowcę są możliwe, ale nie zalecone.
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2.3

Pompy ciepła
Poziom modułu::

Moduł strukturalny

Odpowiedzialny za moduł:
Tel:
E-Mail:
Instruktor:
Warunki przeprowadzenia:

pomieszczenie dla przeprowadzenia szkolenia
wyposażenie techniczne dla przeprowadzenia prezentacji
techniki obliczeniowe
instalacje demonstracyjne zaopatrzone przynajmniej w następujące elementy: pompa ciepła, instalacja źródła ciepła, instalacja do wykorzystywania ciepła, urządzenia pomiarowe

Zalecane narzędzia / przyrządy
pomiarowe

Miejsce napełniania – i wypłukiwania, wskaźnik ścieżki słonecznej, audytor
ochrony przed zamarzaniem, kompas, multimetr, paski do pomiaru PH,
urządzenie do mierzenia ciśnienia dla naczynia podłużnego

Przyporządkowanie w programie:

Jest to wybieralna część szkolenia w ramach modelu dalszego kształcenia: „Specjalista w obszarze odnawialnych źródeł energii i technologii w
przeds. techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacji“

Forma nauczania / godziny::

Warunek uczestnictwa:

Szkolenie

12 godziny

Ćwiczenia obliczeniowe PC

4 godziny

Praktyka na obiekcie

4 godziny

Zdany test z modułów podstawowych

Zalecany warunek::

Znajomość modułów podstawowych "Technologie słoneczne" i "Odnawialne źródła energii" poziom przed kursem

Media wykorzystane w szkoleniu:

Podczas szkolenia wykorzystywane są prezentacje PowerPoint oraz / lub
wykłady z pomocą tablicy do pisania. Materiały szkoleniowe zostaną rozszerzone przy pomocy przykładów

2.3.1 Zawartość modułu
– Sposoby konstruowania, części instalacji jak też utrzymanie w sprawności instalacji pomp ciepła
– Konwencjonalne techniki i systemy spalania
– Właściwości, wybór oraz wymiarowanie instalacji pomp ciepła - napędy elektryczne i gazowe
– Właściwości, wybór oraz wymiarowanie części składowych kompresora, wentylu ekspansyjnego, parownika,
kondensatora, wyposażenia, olejów smarowych, płynu chłodzącego – przegrzanie i przechłodzenie
– Określanie zapotrzebowania na ciepło oraz obciążenia cieplnego instalacji pompy ciepła; integracja drugiego
źródła wytwarzania ciepła, brak kontynuacji zasilania w prąd elektryczny, możliwości chłodzenia przy pomocy pomp ciepła
– Temperatury gruntowe różnych regionów, przeznaczenie gruntu i kamieni ze względu na ich zdolności
przewodzenia ciepła, dołączenie do źródła ciepła i koncepcja systemu
– Porównanie kosztów i bilansu emisji CO2 instalacj słonecznych z konwencjonalnymi sposobami wytwarzania ciepła, zalety ekologiczne instalacji słonecznej energii cieplnej
– Normy europejskie dla pomp ciepła
– Normy krajowe i standardy dla pomp ciepła
– Europejskie i krajowe certyfikowanie pomp ciepła
– Część obliczeniowa: obliczenie orientacyjne projektu systemu na podstawie wartości szacunkowych, projektu składników systemu na podstawie dokumentów producenta, projektu systemu przy pomocy programu symulacyjnego
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– Część praktyczna: wyjaśnienie instalacji pompy ciepła przy pomocy realnego modelu, eksperymenty techniczo-pomiarowe, mające na celu wykazanie oddziaływania poszczególnych parametrów na funkcje instalacji słonecznej energii cieplnej

2.3.2 Uzyskane umiejętności po zakończeniu modułu
– Umiejętność bezpiecznej pracy przy wykorzystaniu koniecznych narzędzi i przyrządów i zachowaniu wszelkich przepisów oraz norm bezpieczeństwa
– Umiejętność wykrywania wszelkich form ryzyka związanego z instalacjami słonecznymi z punktu widzenia
instalacji grzewczych, sanitarnych, elektrycznych itd.
– Umiejętność wyznaczania systemów i ich specyficznych części dla aktywnych i pasywnych systemów (np.
Wyznaczanie mechaniczne) jak też wyznaczanie pozycji części składowych, koncepcji oraz konfiguracji systemu.
– Umiejętność wynajdywania powierzchni potrzebnej pod konstrukcję instalacji słonecznej energii cieplnej jak
też jej kierunku i nachylenia ze względu na zacienienie, ekspozycję słońca i integrację strukturalną
– Przystosowanie instalacji do danego budynku i klimatu
– Znajomość różnych metod instalacyjnych dla różnych typów dachów oraz wyposażenia potrzebnego dla
instalacji

2.3.3 Forma egzaminu
– Pisemny test końcowy w zakresie problematyki modułu

2.3.4 Literatura
–

2.3.5 Podział materiału
Nr.

Treść

Czas

2.3.1

Sposoby konstruowania, części instalacji jak też utrzymanie w sprawności instalacji pomp
ciepła

0,5

2.3.2

Konwencjonalne techniki i systemy spalania

0,5

2.3.3

Właściwości, wybór oraz wymiarowanie instalacji pomp ciepła - napędy elektryczne i gazowe

1,0

2.3.4

Właściwości, wybór oraz wymiarowanie części składowych kompresora, wentylu ekspansyjnego, parownika, kondensatora, wyposażenia, olejów smarowych, płynu chłodzącego –
przegrzanie i przechłodzenie

2,0

2.3.5

Określanie zapotrzebowania na ciepło oraz obciążenia cieplnego instalacji pompy ciepła;
integracja drugiego źródła wytwarzania ciepła, brak kontynuacji zasilania w prąd elektryczny, możliwości chłodzenia przy pomocy pomp ciepła

3,0

2.3.6

Temperatury gruntowe różnych regionów, przeznaczenie gruntu i kamieni ze względu na
ich zdolności przewodzenia ciepła, dołączenie do źródła ciepła i koncepcja systemu

1,0

2.3.7

Porównanie kosztów i bilansu emisji CO2 instalacji słonecznych z konwencjonalnymi
sposobami wytwarzania ciepła, zalety ekologiczne instalacji słonecznej energii cieplnej

1,0

2.3.8

Normy europejskie dla pomp ciepła

1,0

2.3.9

Krajowe normy i standardy dla pomp ciepła

1,0

2.3.10

Europejskie i krajowe certyfikowanie pomp ciepła

1,0

2.3.11

Część obliczeniowa: obliczenie orientacyjne projektu systemu na podstawie wartości szacunkowych, projektu składników systemu na podstawie dokumentów producenta, projektu
systemu przy pomocy programu symulacyjnego

4,0
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Nr.
2.3.12

Treść

Czas

Część praktyczna: wyjaśnienie instalacji słonecznej energii cieplnej przy pomocy realnego
modelu, eksperymenty techniczo-pomiarowe, mające na celu wykazanie oddziaływania
poszczególnych parametrów na funkcje instalacji słonecznej energii cieplnej

4,0

kompletny

20,0

2.3.6 Wskazówki do przeprowadzenia modułu
Poniższe wskazówki powinny być uwzględniane wedle zaleceń prediodycznie przez instytucję realizującą moduł.
Nr.

Treść

Realizacja/
akualizacja

1

Powinna powstać lista literatury, uwzględniajaca specyfikę krajową, przyporządkowana do odpowiednich modułów.

1 x na rok

2

Każdy wykładowca musi zostać poinformowany, jaki materiał został zaprezentowany w poprzednich modułach.

1 x na kurs w danym
module

3

Do każdych zajęć musi zostać sporządzony aktualny skrypt, który powinien zostać
udostępniony w formie elektronicznej.

1 x na kurs w danym
module

4

Biorąc pod uwagę specyfikę krajową, moduł ten może być realizowany od 12 do
18 godzin, co daje możliwość oceny udziału kursanta oraz zdobycie 1 CP (1 punkt
kredytowy). Zmiana godzin wymaga pisemnego wyjaśnienia, które weźmie pod
uwagę zwłaszcza podstawy wiedzy, posiadane przez kursantów. Nominalna ilość
godzin wynosi 14 godzin.

1 x przed rozpoczęciem całego kursu

5

Zajęcia na zewnątrz (połączone ze zwiedzaniem obiektów itp.) powinny zostać
wówczas włączone do zajęć, jeśli będą umożliwiać zrealizowanie zaplanowanego
materiału.

1 x na kurs w danym
module

6

Realizacja modułu jest obowiązkiem instytucji, która przeprowadza cały kurs. W
uzasadnionych przypadkach (np. przy niewystarczającej kadrze wykładowców)
realizacja może zostać oddelegowana na inne instytucje (np. firmy lub inne jednostki edukacyjne). Odpowiedzialność za poprawne przeprowadzenie modułu
spoczywa jednak na instytucji oferującej cały kurs.

1 x na kurs w danym
module

7

Odpowiednie europejskie i krajowe przepisy jak też istotne normy techniczne powinny być aktualizowane i sprawdzane pod kątem ich przydatności oraz pełności i
umieszczane w materiale szkoleniowym.

1 x na rok

8

Bezpośrednie połączenie z modułem podstawowym i realizacja przez tego samego wykładowcę są możliwe, ale nie zalecone.
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2.4

Biomasa
Poziom modułu::

Moduł strukturalny

Odpowiedzialny za moduł:
Tel:
E-Mail:
Instruktor:
Warunki przeprowadzenia:

pomieszczenie dla przeprowadzenia szkolenia
wyposażenie techniczne dla przeprowadzenia prezentacji
techniki obliczeniowe
instalacje demonstracyjne mające na celu pokazanie funkcjonowania instalacji na biomasę

Zalecane narzędzia / przyrządy
pomiarowe

GWG narzędzie testujące, narzędzie do mierzenia ciśnienia/ próżni,
narzędzie testujące wody skroplonej, miernik wilgotności

Przyporządkowanie w programie:

Jest to wybieralna część szkolenia w ramach modelu dalszego kształcenia: „Specjalista w obszarze odnawialnych źródeł energii i technologii w
przeds. techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacji“

Forma nauczania / godziny::

Szkolenie 20 godzin, ćwiczenia obliczeniowe na PC 4 godzin, praktyka na
obiekcie

Warunek uczestnictwa:
Zalecany warunek::
Media wykorzystane w szkoleniu:

Zdany test z modułów podstawowych
Znajomość modułów podstawowych „Biomasa” i „Energie odnawialne”
Podczas szkolenia wykorzystywane są prezentacje PowerPoint oraz / lub
wykłady z pomocą tablicy do pisania. Materiały szkoleniowe zostaną rozszerzone przy pomocy przykładów

2.4.1 Zawartość modułu
– Sposoby konstruowania, części instalacji jak też utrzymanie w sprawności instalacji techniki grzewczej z
wykorzystaniem biopaliw
– Budowa i funkcjonowanie systemów spalania biopaliw, paliw stałych oraz paliw ciekłych
– Właściwości, wybór oraz wymiarowanie instalacji techniki grzewczej z wykorzystaniem biopaliw
– Właściwości, wybór i wymiarowanie części instalacji wykorzystujących biopaliwa
– Różne możliwości powiązania biopaliw z techniką grzewczą
– Porównania kosztowe i ekonomiczne różnych rodzajów biopaliw
– Część obliczeniowa: obliczenie orientacyjne projektu systemu z wykorzystaniem biomasy na podstawie wartości szacunkowych, projektu składników systemu na podstawie dokumentów producenta, projektu systemu
przy pomocy programu symulacyjnego
– Część praktyczna: wyjaśnienie instalacji na drewno/ łupiny lub innej techniki grzewczej wykorzystującej
biopaliwa przy pomocy realnego modelu, eksperymenty techniczo-pomiarowe, mające na celu wykazanie
oddziaływania poszczególnych parametrów na funkcje instalacji na biomasę
– Przegląd producentów, zastosowań, wielkości rynkowych oraz rozwoju instalacji na biomasę
– Aktualne przepisy prawne: przegląd przepisów prawnych na temat obecnych krajowych i europejskich przepisów, które muszą być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji
grzewczych na biopaliwa
– Przepisy przeciwpożarowe: przegląd krajowych i europejskich przepisów przeciwpożarowych, które muszą
być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji na biomasę
– Subwencje: przegląd obecnych publicznych (krajowych i europejskich) oraz prywatnych (krajowych) instrumentów wspierania budowy instalacji na biomasę

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser. Die
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2.4.2 Uzyskane umiejętności po zakończeniu modułu
– Umiejętność bezpiecznej pracy przy wykorzystaniu koniecznych narzędzi i przyrządów i zachowaniu wszelkich przepisów oraz norm bezpieczeństwa
– Umiejętność wykrywania wszelkich form ryzyka związanego z biopaliwami z punktu widzenia instalacji
grzewczych i kotłów grzejnych
– Umiejętność wyznaczania systemów i ich specyficznych części dla aktywnych i pasywnych systemów (np.
Wyznaczanie mechaniczne) jak też wyznaczanie pozycji części składowych, koncepcji oraz konfiguracji systemu.
– Umiejętność wynajdywania powierzchni potrzebnej pod konstrukcję instalacji na biomasę jak też możliwości
dołączenia jej do istniejącego systemu
– Kwalifikacja biopaliw dla odpowiednich budynków z elementami regulacyjnymi

2.4.3 Forma egzaminu
– Pisemny test końcowy w zakresie problematyki modułu

2.4.4 Literatura
–

2.4.5 Podział materiału
Nr.

Treść

Czas

2.4.1

Sposoby konstruowania, części instalacji jak też utrzymanie w sprawności instalacj techniki grzewczej z wykorzystaniem biopaliw

1,0

2.4.2

Budowa i funkcjonowanie systemów spalania biopaliw, paliw stałych oraz paliw ciekłych

1,0

2.4.3

Właściwości, wybór oraz wymiarowanie instalacji techniki grzewczej z wykorzystaniem
biopaliw

1,0

2.4.4

Właściwości, wybór i wymiarowanie części instalacji wykorzystujących biopaliwa

1,0

2.4.5

Różne możliwości powiązania biopaliw z techniką grzewczą

1,0

2.4.6

Porównania kosztowe i ekonomiczne różnych rodzajów biopaliw

1,0

2.4.7

Część obliczeniowa: obliczenie orientacyjne projektu systemu z wykorzystaniem biomasy
na podstawie wartości szacunkowych, projektu składników systemu na podstawie dokumentów producenta, projektu systemu przy pomocy programu symulacyjnego

4,0

2.4.8

Część praktyczna: wyjaśnienie instalacji na drewno/ łupiny lub innej techniki grzewczej
wykorzystującej biopaliwa przy pomocy realnego modelu, eksperymenty techniczopomiarowe, mające na celu wykazanie oddziaływania poszczególnych parametrów na
funkcje instalacji na biomasę

6,0

2.4.9

Przegląd producentów, zastosowań, wielkości rynkowych oraz rozwoju instalacji na biomasę

1,0

2.4.10

Aktualne przepisy prawne: przegląd przepisów prawnych na temat obecnych krajowych i
europejskich przepisów, które muszą być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i
utrzymaniu w dobrym stanie instalacji grzewczych na biopaliwa

1,0

2.4.11

Przepisy przeciwpożarowe: przegląd krajowych i europejskich przepisów przeciwpożarowych, które muszą być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i utrzymaniu w dobrym stanie instalacji na biomasę

1,0

2.4.12

Subwencje: przegląd obecnych publicznych (krajowych i europejskich) oraz prywatnych
(krajowych) instrumentów wspierania budowy instalacji na biomasę

1,0

kompletny

20,0
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2.4.6 Wskazówki do przeprowadzenia modułu
Poniższe wskazówki powinny być uwzględniane wedle zaleceń prediodycznie przez instytucję realizującą moduł.
Nr.

Treść

Realizacja/
akualizacja

1

Powinna powstać lista literatury, uwzględniajaca specyfikę krajową, przyporządkowana do odpowiednich modułów.

1 x na rok

2

Każdy wykładowca musi zostać poinformowany, jaki materiał został zaprezentowany w poprzednich modułach.

1 x na kurs w danym
module

3

Do każdych zajęć musi zostać sporządzony aktualny skrypt, który powinien zostać
udostępniony w formie elektronicznej.

1 x na kurs w danym
module

4

Biorąc pod uwagę specyfikę krajową, moduł ten może być realizowany od 12 do
18 godzin, co daje możliwość oceny udziału kursanta oraz zdobycie 1 CP (1 punkt
kredytowy). Zmiana godzin wymaga pisemnego wyjaśnienia, które weźmie pod
uwagę zwłaszcza podstawy wiedzy, posiadane przez kursantów. Nominalna ilość
godzin wynosi 14 godzin.

1 x przed rozpoczęciem całego kursu

5

Zajęcia na zewnątrz (połączone ze zwiedzaniem obiektów itp.) powinny zostać
wówczas włączone do zajęć, jeśli będą umożliwiać zrealizowanie zaplanowanego
materiału.

1 x na kurs w danym
module

6

Realizacja modułu jest obowiązkiem instytucji, która przeprowadza cały kurs. W
uzasadnionych przypadkach (np. przy niewystarczającej kadrze wykładowców)
realizacja może zostać oddelegowana na inne instytucje (np. firmy lub inne jednostki edukacyjne). Odpowiedzialność za poprawne przeprowadzenie modułu
spoczywa jednak na instytucji oferującej cały kurs.

1 x na kurs w danym
module

7

Odpowiednie europejskie i krajowe przepisy jak też istotne normy techniczne powinny być aktualizowane i sprawdzane pod kątem ich przydatności oraz pełności i
umieszczane w materiale szkoleniowym.

1 x na rok

8

Bezpośrednie połączenie z modułem podstawowym i realizacja przez tego samego wykładowcę są możliwe, ale nie zalecone.
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2.5

Fotowoltaika
Poziom modułu::

Moduł strukturalny

Odpowiedzialny za moduł:
Tel:
E-Mail:
Instruktor:
Warunki przeprowadzenia:

Zalecane narzędzia / przyrządy
pomiarowe
Przyporządkowanie w programie:

Forma nauczania / godziny::

Warunek uczestnictwa:

pomieszczenie dla przeprowadzenia szkolenia
wyposażenie techniczne dla przeprowadzenia prezentacji
techniki obliczeniowe
instalacje demonstracyjne z przynajmniej następującymi elementami: moduł fotowoltaiki, transformator dostosowujący, falownik (w razie potrzeby –
miejsce magazynowania prądu)
miernik mocy, volt- i amperomierz, licznik prądu, wskaźnik ścieżki słonecznej, kompas
Jest to wybieralna część szkolenia w ramach modelu dalszego kształcenia: „Specjalista w obszarze odnawialnych źródeł energii i technologii w
przeds. techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacji“
Szkolenie
12 godziny
Ćwiczenia obliczeniowe na PC 4 godziny
Praktyka na obiekcie
4 godziny
Zdanie testu modułu podstawowego

Zalecany warunek::

Znajomość modułów podstawowych „Technologie słoneczne” i „Odnawialne źródła energii”

Media wykorzystane w szkoleniu:

Podczas szkolenia wykorzystywane są prezentacje PowerPoint oraz / lub
wykłady z pomocą tablicy do pisania. Materiały szkoleniowe zostaną rozszerzone przy pomocy przykładów

2.5.1 Zawartość modułu
– Sposoby konstruowania, części instalacji jak też utrzymanie w sprawności instalacji fotowoltaicznych
– Konwencjonalne sposoby wytwarzania prądu
– Określanie zapotrzebowania na prąd elektryczny oraz największego zapotrzebowania dla systemów zasilanych przy użyciu fotowoltaiki
– Potencjały wytwarzania energii elektrycznej, właściwości, wybór oraz wymiarowanie instalacji fotowoltaicznych
– Systemy fotowoltaiczne: systemy bezpośrednie, systemy hybrydowe, systemy przyłączone do sieci
– Właściwości, wybór, wymiarowanie części składowych systemów fotowoltaicznych jak moduł fotowoltaiczny,
transformator dostosowujący, falownik, miejsce magazynowania prądu
– Porównanie kosztowe i ekonomiczne jak też analiza CO2 instalacji słonecznych z konwencjonalnymi, zalety
instalacji fotowoltaicznych
– Europejskie normy dla instalacji fotwoltaicznych
– Normy krajowe i standardy dla instalacji fotowoltaicznych
– Europejska i krajowa certyfikacja instalacji fotowoltaicznych
– Część obliczeniowa: obliczenie orientacyjne projektu systemu fotowoltaicznego na podstawie wartości szacunkowych, projektu składników systemu na podstawie dokumentów producenta, projektu systemu fotowoltaicznego przy pomocy programu symulacyjnego
– Część praktyczna: wyjaśnienie instalacji fotowoltaicznej przy pomocy realnego modelu, eksperymenty techniczo-pomiarowe, mające na celu wykazanie oddziaływania poszczególnych parametrów na funkcje instalacji fotowoltaicznej
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2.5.2 Uzyskane umiejętności po zakończeniu modułu
– Umiejętność bezpiecznej pracy przy wykorzystaniu koniecznych narzędzi i przyrządów i zachowaniu wszelkich przepisów oraz norm bezpieczeństwa
– Umiejętność wykrywania wszelkich form ryzyka związanego z instalacjami fotowoltaicznymi z punktu widzenia instalacji grzewczych, sanitarnych, elektrycznych itd.
– Umiejętność wyznaczania systemów i ich specyficznych części dla aktywnych i pasywnych systemów (np.
Wyznaczanie mechaniczne i elektryczne) jak też wyznaczanie pozycji części składowych, koncepcji oraz
konfiguracji systemu.
– Umiejętność wynajdywania powierzchni potrzebnej pod konstrukcję instalacji fotowoltaicznej, jak też jej kierunku i nachylenia ze względu na zacienienie, ekspozycję słońca i integrację strukturalną
– Kwalifikacja instalacji do danego budynku i klimatu
– Znajomość różnych metod instalacyjnych dla różnych typów dachów oraz wyposażenia potrzebnego dla
instalacji

2.5.3 Forma egzaminu
– Pisemny test końcowy w zakresie problematyki modułu

2.5.4 Literatura
–

2.5.5 Podział materiału
Nr.

Treść

Czas

2.5.1

Sposoby konstruowania, części instalacji jak też utrzymanie w sprawności instalacji fotowoltaicznych

1,0

2.5.2

Konwencjonalne sposoby wytwarzania prądu

1,0

2.5.3

Określanie zapotrzebowania na prąd elektryczny oraz największego zapotrzebowania dla
systemów zasilanych przy użyciu fotowoltaiki

1,0

2.5.4

Potencjały wytwarzania energii elektrycznej, właściwości, wybór oraz wymiarowanie instalacji fotowoltaicznych

2,0

2.5.5

Systemy fotowoltaiczne: systemy bezpośrednie, systemy hybrydowe, systemy przyłączone do sieci

2,0

2.5.6

Właściwości, wybór, wymiarowanie części składowych systemów fotowoltaicznych jak
moduł fotowoltaiczny, transformator dostosowujący, falownik, miejsce magazynowania
prądu

2,0

2.5.7

Część obliczeniowa: obliczenie orientacyjne projektu systemu fotowoltaicznego na podstawie wartości szacunkowych, projektu składników systemu na podstawie dokumentów
producenta, projektu systemu fotowoltaicznego przy pomocy programu symulacyjnego

4,0

2.5.8

Część praktyczna: wyjaśnienie instalacji fotowoltaicznej przy pomocy realnego modelu,
eksperymenty techniczo-pomiarowe, mające na celu wykazanie oddziaływania poszczególnych parametrów na funkcje instalacji fotowoltaicznej

4,0

2.5.9

Porównanie kosztowe i ekonomiczne jak też analiza CO2 instalacji słonecznych z konwencjonalnymi, zalety instalacji fotowoltaicznych

2,0

2.5.10

Aktualne przepisy prawne: przegląd przepisów prawnych na temat obecnych krajowych i
europejskich przepisów, które muszą być brane pod uwagę przy instalacji, konserwacji i
utrzymaniu w dobrym stanie instalacji fotowoltaicznych

1,0

kompletny

20,0
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2.5.6 Wskazówki do przeprowadzenia modułu
Poniższe wskazówki powinny być uwzględniane wedle zaleceń prediodycznie przez instytucję realizującą moduł.
Nr.

Treść

Realizacja/
akualizacja

1

Powinna powstać lista literatury, uwzględniajaca specyfikę krajową, przyporządkowana do odpowiednich modułów.

1 x na rok

2

Każdy wykładowca musi zostać poinformowany, jaki materiał został zaprezentowany w poprzednich modułach.

1 x na kurs w danym
module

3

Do każdych zajęć musi zostać sporządzony aktualny skrypt, który powinien zostać
udostępniony w formie elektronicznej.

1 x na kurs w danym
module

4

Biorąc pod uwagę specyfikę krajową, moduł ten może być realizowany od 12 do
18 godzin, co daje możliwość oceny udziału kursanta oraz zdobycie 1 CP (1 punkt
kredytowy). Zmiana godzin wymaga pisemnego wyjaśnienia, które weźmie pod
uwagę zwłaszcza podstawy wiedzy, posiadane przez kursantów. Nominalna ilość
godzin wynosi 14 godzin.

1 x przed rozpoczęciem całego kursu

5

Zajęcia na zewnątrz (połączone ze zwiedzaniem obiektów itp.) powinny zostać
wówczas włączone do zajęć, jeśli będą umożliwiać zrealizowanie zaplanowanego
materiału.

1 x na kurs w danym
module

6

Realizacja modułu jest obowiązkiem instytucji, która przeprowadza cały kurs. W
uzasadnionych przypadkach (np. przy niewystarczającej kadrze wykładowców)
realizacja może zostać oddelegowana na inne instytucje (np. firmy lub inne jednostki edukacyjne). Odpowiedzialność za poprawne przeprowadzenie modułu
spoczywa jednak na instytucji oferującej cały kurs.

1 x na kurs w danym
module

7

Odpowiednie europejskie i krajowe przepisy jak też istotne normy techniczne powinny być aktualizowane i sprawdzane pod kątem ich przydatności oraz pełności i
umieszczane w materiale szkoleniowym.

1 x na rok

8

Bezpośrednie połączenie z modułem podstawowym i realizacja przez tego samego wykładowcę są możliwe, ale nie zalecone.
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