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TESTY DO E-LABORATIUM 1  

- MODELOWANIE PRACY KOLEKTORA SŁONECZNEGO 

Założenia: 
Sprawność optyczna – 0,7 
Współczynnik strat ciepła – -2 W/m2/K 
Współczynnik strat zależny od temperatury – 0 W/m2/K2 
Powierzchnia pojedynczego kolektora – 2.5 W/m2 
Przepływ – 30 kg/h/m2 
Temperatura zasilania kolektora– 50 oC 
Temperatura zewnętrzna – 30 oC 
Pytania: 
1. O ile wzrośnie wydajność kolektora [W] przy wzroście natężenia promieniowania od 200 
W/m2 do 500 W/m2? 
=775-250 W 
2. O ile wzrośnie wydajność kolektora [W] przy wzroście natężenia promieniowania od 200 
W/m2 do 700 W/m2? 
=1125-250 W 
3. O ile wzrośnie wydajność kolektora [W] przy wzroście natężenia promieniowania od 200 
W/m2 do 1000 W/m2? 
=1650-250 W 
4. Oblicz o ile zmniejszy się wydajność kolektora [W] przy G = 800 W/m2 jeśli temperatura 
zewnętrzna zmieni się z 30 oC na 20 oC. 
50 W 
5. Oblicz o ile zmniejszy się wydajność kolektora [W] przy at G = 800 W/m2 jeśli temperatura 
zewnętrzna zmieni się z 30 oC na 10 oC. 
100 W 
6. Oblicz o ile zmniejszy się wydajność kolektora [W] przy G = 800 W/m2 jeśli temperatura 
zewnętrzna zmieni się z 30 oC na 0 oC. 
150 W 
7. Oblicz o ile zmniejszy się wydajność kolektora [W] przy G = 1000 W/m2 jeśli temperatura 
zewnętrzna zmieni się z 50 oC na 40 oC. 
50 W 
8. Oblicz o ile zmniejszy się wydajność kolektora [W] przy G = 1000 W/ jeśli temperatura 
zewnętrzna zmieni się z 50 oC ns 30 oC. 
=100 W 
9. Oblicz o ile zmniejszy się wydajność kolektora [W] przy G = 1000 W/m2 jeśli temperatura 
zewnętrzna zmieni się z 50 oC na 20 oC. 
=150 W 
10. Czy wzrost przepływu spowoduje wzrost temperatury na wyjściu z kolektora słonecznego? 
tak 
11. Czy wzrost efektywności optycznej spowoduje wzrost temperatury na wyjściu z kolektora 
słonecznego? 
nie 



 
12. Czy wzrost temperatury na wejściu do kolektora spowoduje wzrost sprawności optycznej 
kolektora słonecznego ? 
tak 
 
 

TEST DO E-LABORATORIUM 2  

– SZACOWANIE ZYSKÓW Z KOLEKTORA SŁONECZNEGO 

1.Oblicz różnicę między maksymalną i minimalną sprawnością kolektora słonecznego o 
powierzchni 2 m2, w zależności od kąta nachylenia w Białymstoku, Cordobie i Kownie. Podaj 
wartości maksymalne i minimalne. 
6, 8, 7 (%) 44 (Cordoba), 34 (Białystok i Kowno)  
2. Dla jakiego kata/ów nachylenia uzyskamy max sprawność w Cordobie?  
45, 50   
3.- Oblicz różnicę między całkowitym promieniowaniem słonecznym w Cordobie i Białymstoku 
dla kolektora słonecznego nachylonego 35o. 
 1014 (1989-975) 
4. Oblicz całkowita energię uzyskiwaną z 1,2,3,4 kolektorów (3m2), kąt 35o w Kownie. 
1367, 2734, 4102, 5469 
5. Czy sprawność kolektora zależy od kata nachylenia? 
tak 
6. Dla jakiego kata sprawność jest najniższa w Białymstoku?   
90 
7. Oblicz różnicę między nasłonecznieniem w Kordobie i Białymstoku dla kolektora słonecznego 
nachylonego 35o. 
1031 
8.- Oblicz całkowitą energię słoneczną z 1,2,3 i 4 kolektorów (2m2), kąt 35o w Białymstoku. 
785, 1571, 2356, 3142 
9. Dla jakiego kąta nachylenia promieniowanie rozproszone jest najwyższe w Białymstoku, 
Kownie i Cordobie? 
15, 15, 30 
10. Oblicz różnicę między promieniowaniem słonecznym wiązki w Kordobie i Białymstoku dla 
kolektora słonecznego nachylonego 35o. 
 1031 
 11. Oblicz różnicę między zyskami energii z 4 kolektorów (2 m2, kąt 30 °) w Białymstoku i 
Warszawie. 
35 (3928–3893 kWh) 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TESTS DO E-LABORATORIUM 3  

– SZACOWANIE WYDAJNOŚCI GRZEJNIKA PŁYTOWEGO 

1.- Obliczyć moc cieplną i logarytmiczną różnicę temperatury grzejnika płytowego typu C11 o 
charakterystyce L = 900 H = 500 Q = 781 W, gdy temperatura wody zasilającej wynosi 80 ° C, 
temperatura wody na powrocie wynosi 70 ° C, a temperatura pokojowa 21 ° C. Podaj wartości 
(bez jednostek). 
864,2 (W), 33,85 (ºC) 
2. Porównaj wyniki dla temperatury pomieszczenia 13ºC 
1036,1 (W), 61,87 (ºC) 
3.- Co się dzieje z mocą cieplną grzejnika gdy temperatura wody na wyjściu z grzejnika jest 
niższa? ... a) Zwiększenie b) zmniejszenie c) utrzymanie stałej mocy 
zmniejszenie 
4.- Co się dzieje z logarytmiczną różnicą temperatur grzejnika płytowego, gdy temperatura 
wody na wylocie jest niższa? ... a) Zwiększenie b) zmniejszenie c) utrzymanie stałej 
zmniejszenie 
5.- Obliczyć moc cieplną i logarytmiczną różnicę temperatury grzejnika, gdy temperatura wody 
zasilającej wynosi 70 ° C, a temperatura wody na wylocie jest równa temperaturze pokojowej. 
469,4 (W), 33,75 (ºC) 
6. Obliczyć moc cieplną i logarytmiczną różnicę temperatur 10 grzejników typu C11 o 
charakterystyce L = 500 H = 500 Q = 434 W, gdy temperatura wody zasilającej wynosi 70 ° C, 
temperatura na powrocie wynosi 57 ° C, a temperatura pomieszczenia 18 ° C. 
3918 (W), 45,19 (ºC) 
7. Porównaj wyniki z temperaturą pomieszczenia równą 22ºC 
Odpowiedź: 3380 (W), 41,16 (ºC) 
8.- Co się dzieje z mocą cieplną grzejnika, gdy temperatura wody zasilającej jest wzrasta ? 
Zwiększa się, zmniejsza się czy jest stała? 
Zwiększa się 
9.- Co się dzieje z logarytmiczną różnicą temperatur grzejnika płytowego, gdy temperatura 
wody zasilającej jest wyższa? Zwiększa się, zmniejsza się czy jest stała? 
Zwiększa się 
10. - Obliczyć moc cieplną i logarytmiczną różnicę temperatur, gdy temperatura kropli wody 
zostanie zwiększona do 25 ° C, a temperatura wody zasilającej wynosi 80 ° C, a temperatura 
pokojowa jest taka sama. 
3060 (W), 38,14 (ºC) 
 
    
 

 
 
 
 
 



 
TEST DO E-LABORATORIUM 4  

- WYZNACZANIE ZYSKÓW CIEPŁA OD OGRZEWANIA PODLOGOWEGO 
 
ZAŁOŻENIA: 
TEMPERATURA NA ZASILANIU – 45 oC 
SPADEK TEMPERATURY – 5 oC 
TEMPERATURA PONIŻEJ STROPU  – 20 oC 
GRUBOŚĆ POKRYCIA NAD RURAMI – 5 cm 
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RURAMI  – 20 cm 
TYM OKŁADZINY – TERAKOTA 
POWIERZCHNIA EFEKTYWNA GRZEJNIKA PODŁOGOWEGO – 15 m 
OPÓR WARSTW - 1,5 m2K/W 
 
Pytania: 
1. Oblicz całkowitą moc cieplną ogrzewania podłogowego w salonie dla rury o średnicy 14×2. 
1138 W 
2. Oblicz całkowitą moc cieplną ogrzewania podłogowego w salonie dla rury o średnicy 16×2. 
1160 W 
3 Oblicz całkowitą moc cieplną ogrzewania podłogowego w salonie dla rury o średnicy 18×2. 
1184 W 
4. Oblicz całkowitą moc cieplną ogrzewania podłogowego w łazience dla rury o średnicy 14×2. 
934 W 
5. Oblicz całkowitą moc cieplną ogrzewania podłogowego w łazience dla rury o średnicy 16×2. 
952 W 
6. Oblicz całkowitą moc cieplną ogrzewania podłogowego w łazience dla rury o średnicy 18×2. 
971 W 
7. Oblicz, jak zmieni się całkowita moc cieplna grzejnika podłogowego w łazience dla średnicy 
rury 14 × 2, gdy zmieniamy odstęp między rurami z 10 cm na 15 cm. 
140 W 
8. Oblicz, jak zmieni się całkowita moc cieplna grzejnika podłogowego w łazience dla średnicy 
rury 14 × 2, gdy zmieniamy odstęp między rurami z 10 cm na 20 cm. 
262 W 
9. Oblicz, jak zmieni się całkowita moc cieplna grzejnika podłogowego w łazience dla średnicy 
rury 14 × 2, gdy zmieniamy odstęp między rurami z 10 cm na 30 cm. 
460 W 
10. Oblicz, jak zmieni się całkowita moc cieplna grzejnika podłogowego w salonie dla średnicy 
rury 14 × 2, gdy zmieniamy odstęp między rurami z 10 cm na 15 cm. 
169 W 
11. Oblicz, jak zmieni się całkowita moc cieplna grzejnika podłogowego w salonie dla średnicy 
rury 14 × 2, gdy zmieniamy odstęp między rurami z 10 cm na 20 cm. 
316 W 
12. Oblicz, jak zmieni się całkowita moc cieplna grzejnika podłogowego w salonie dla średnicy 
rury 14 × 2, gdy zmieniamy odstęp między rurami z 10 cm na 30 cm. 
557 W 



 
13. Czy wzrost spadku temperatury czynnika powoduje wzrost mocy cieplnej grzejnika 
podłogowego? 
Nie 
14. Czy wzrost grubości jastrychu pokrywającego rury powoduje wzrost mocy cieplnej grzejnika 
podłogowego? 
Nie 
 

TEST DO E-LABORATORIUM 5  

- OBLICZANIE STRATY CIEPŁA OD RUR OGRZEWANIA  
 
ZAŁOŻENIA: 
DŁUGOŚC RUR – 10m 
ŚREDNICA RUR – 12×1. 
PRZEPŁYW - 20 kg/h 
GRUBOŚĆ IZOLACJI – 2 cm 
TEMPERATURA CZYNNIKA W RURZE – 65 oC 
TEMPERATURA OTOCZENIA – 0 oC 
 
Pytania: 
1. Jaka jest całkowita strata ciepła z rury, gdy zwiększamy o 1 cm grubość izolacji o 
przewodności cieplnej izolacji 0,025 W / mK (pianka poliuretanowa). 
10,7 W 
2. O ile zmniejszy się całkowita strata ciepła, gdy zwiększamy o 2 cm grubość izolacji o 
przewodności cieplnej izolacji 0,025 W / mK (pianka poliuretanowa). 
16,8 W 
3. O ile zmniejszy się całkowita strata ciepła, gdy zwiększamy o 5 cm grubość izolacji o 
przewodności cieplnej izolacji 0,025 W / mK (pianka poliuretanowa). 
25,8 W 
4. O ile zmniejszy się całkowita strata ciepła, gdy zwiększamy o 1 cm grubość izolacji o 
przewodności cieplnej izolacji 0,045 W / mK (wełna mineralna). 
17 W 
5. O ile zmniejszy się całkowita strata ciepła, gdy zwiększamy o 2 cm grubość izolacji o 
przewodności cieplnej izolacji 0,045 W / mK (wełna mineralna). 
26,9 W 
6. O ile zmniejszy się całkowita strata ciepła, gdy zwiększamy o 5 cm grubość izolacji o 
przewodności cieplnej izolacji 0,045 W / mK (wełna mineralna). 
42,1 W 
7. Czy wzrost masowego natężenia przepływu płynu powoduje spadek temperatury wylotowej 
płynu? 
Nie 
8. Czy wzrost temperatury wewnątrz rury powoduje spadek strat ciepła rury na jednostkę 
długości? 
Nie 
9. Czy spadek współczynnika przewodności cieplnej izolacji powoduje wzrost spadku 
temperatury płynu? 



 
Nie 
10. Czy wzrost długości rury powoduje większy spadek temperatury płynu? 
Tak 
 

TESTS TO E-LABORATORY 6 

OBLICZANIE STĘŻENIA DWUTLENKU WĘGLA W POWIETRZY WEWNĘTRZNYM 
 
Założenia: 
SALA LEKCYJNA 
KUBATURA 350 m3 
ILOŚĆ OSÓB (CZĘŚCIOWE OBŁOŻENIE SALI): 30 STUDENTÓW 
TEMPERATURA WEWNĘTRZNA 24ºC, 
CIŚNIENIE WEWNĘTRZNE 1000 Pa, 
KROTNOŚC WYMIAN ACH = 1,5 h-1 
POCZĄTKOWE STĘŻENIE CO2 500 ppm 
WARUNKI ZEWNĘTRZNE: CIŚNIENIE: 1012 Pa, TEMPERATURA 12,4ºC i STĘŻENIE CO2 390 ppm 
 
1.- Oblicz stężenie CO2 w pomieszczeniu po 25, 60 i 120 minutach, przy niskiej aktywności 
studentów (produkcja CO2 na osobę = 35 g / h). 
957, 1157, 1296 
2.- Oblicz stężenie CO2 w pomieszczeniu po 120 minutach, gdy uczniowie mają wysoką 
aktywność (produkcja CO2 na osobę = 55 g / h). 
Odpowiedź: 1775 
4.- Pełne obłożenie w tej klasie wynosi 60 uczniów. Znajdź stężenie CO2 dla aktywności niskiej i 
wysokiej po 60 minach. 
1827 i 2593 


