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W dniach 18-19 maja 2017 na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w
Krakowie odbyła się czwarta edycja konferencji studenckiej Kliwent Event. Wydarzenie to
zostało zorganizowane przez członków Koła Naukowego Kliwent, działającego przy Wydziale
Górnictwa i Geoinżynierii. Konferencja ta była spotkaniem studentów, pracowników naukowych
i przedstawicieli firm branżowych związanych z ogrzewnictwem, wentylacją, klimatyzacją i
chłodnictwem.

  

      

Konferencja składała się z dwóch części. Część pierwsza, odbywająca się 18 maja, stanowiła
szkolenia prowadzone przez firmy biorące udział w tegorocznej edycji. Tematyka szkoleń była
różnorodna i rozbudowana, a każdy ze studentów mógł wybrać interesującą go tematykę. Firma
Rosenberg zaprezentowała wentylator z silnikiem EC. Wystąpienie firmy Fläkt Woods dotyczyło
zasad projektowania systemu wentylacji strumieniowej i oddymiania garaży – Jet Thrust oraz
zastosowania belek chłodzących w wentylacji CAV, VAV i DCV. Szkolenie dotyczące źródeł
chłodu zostało przeprowadzone przez przedstawicieli firmy Carrier. Firma Frapol prezentowała
zagadnienia związane z klimatyzacją sal operacyjnych oraz zabezpieczeniem
przeciwpożarowym. Tegoroczne wystąpienie przedstawiciela firmy Swegon dotyczyło
energooszczędnych systemów wentylacji i klimatyzacji Indoor Climate. Z kolei firma Harmann
zaprezentowała system wentylacji mechanicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Szkolenie firmy Smay obejmowało sterowanie wentylacją w pomieszczeniach laboratoryjnych
oraz rozwiązania systemowe dla wentylacji bytowej. Przedstawiciele firmy Flowair
zaprezentowali kompaktowe urządzenie do chłodzenia, grzania i wentylacji z odzyskiem ciepła
Cube. Tegoroczne szkolenia cieszyły się rekordową popularnością gromadząc łącznie ponad
250 słuchaczy.
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      W drugim dniu, 19 maja, w Centrum Dydaktyki AGH, odbyła się cześć seminaryjna konferencji.Uroczystego otwarcia dokonał Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Profesor MarekCała. Przedstawiciele firm wygłaszali, na zmianę z członkami Koła Naukowego „Kliwent” swojereferaty. Oprócz firm przeprowadzających szkolenia w pierwszym dniu konferencji można byłousłyszeć referat firmy Mercor dotyczący zasilania urządzeń wentylacji pożarowej. Firma VentureIndustries zaprezentowała system wentylacji jednorurowej dla budownictwa wielorodzinnegoHICS, a firma Klima-Therm przedstawiła metody wykorzystania energii słonecznej dopodniesienia efektywności energetycznej układów. Przedstawiciel firmy Juwent opowiedział odziałalności firmy oraz zaprezentował program doboru urządzeń. Z referatami wystąpili równieżstudenci Akademii Górniczo-Hutniczej. Tematy ich wystąpień dotyczyły: projektu Eko Uczeń IIrealizowanego przez KN „Kliwent”, wpływu zysków ciepła od oświetlenia na bilans cieplnypomieszczenia, czynników chłodniczych w świetle prawa środowiskowego, wentylacji iklimatyzacji sal operacyjnych, pomiarów strumienia powietrza metodą anemometrii obrazowejPIV, roli systemów wentylacji i klimatyzacji w certyfikacji LEED oraz badania zjawiska indukcjipowietrza usuwanego przez czerpnię powietrza zewnętrznego.      
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      W czasie przerw, w holu sali audytoryjnej, można było odwiedzić stanowiska firm, celemzapoznania się z ich działalnością. Wszystkie firmy chętnie dzieliły się materiałami o swoichproduktach, wskazówkami dotyczącymi projektowania systemów HVACR, a nawet proponowałymożliwość odbycia stażu lub praktyki. Część seminaryjna zgromadziła w tym roku około 150uczestników.    Po raz kolejny konferencja Kliwent Event udowodniła, że wśród studentów i firm jest dużezapotrzebowanie na nawiązywanie kontaktów i wymianę wiedzy, już na tym etapie zdobywaniadoświadczenia zawodowego. Formuła konferencji pozwala studentom skorzystać zinteresujących ich zagadnień, a firmom przekazać informacje o swojej działalności i nowychtrendach w branży. Kliwent Event to wydarzenie, które jest dobrą okazją do uzupełnienia swojejwiedzy z zakresu HVACR.      
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      Organizatorzy podkreślają, że jest im niezmiernie miło, iż w tegorocznej edycji Kliwent Eventudział wzięli również studenci z innych polskich ośrodków akademickich. W tym roku obecni bylirównież studenci Politechniki Lubelskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz PolitechnikiKrakowskiej.    Do zobaczenia już w przyszłym roku na AGH na kolejnej odsłonie tego wydarzenia.        fot. Alicja Rusnak, Daniel Mychliński, Rafał Błasiak      
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