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Rok akademicki:

Numer katalogowy:

Nazwa przedmiotu1):

Mikroklimat dla drewna zabytkowego

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Microclimate for wooden cultural objects

Kierunek studiów4):

Technologia drewna
5)

Koordynator przedmiotu :

ECTS 2)

2

dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW

6)

Prowadzący zajęcia :
Jednostka realizująca7):

Wydział Technologii Drewna, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna, Zakład Nauki o Drewnie

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

-

Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy

10)

b) stopień 2,

rok 1
11)

Jęz. wykładowy :

c) stacjonarne

Cykl dydaktyczny :

Semestr 2 (zimowy)

Założenia i cele przedmiotu12):

Przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu kształtowania mikroklimatu i nie dopuszczania do
uszkodzeń drewnianych obiektów zabytkowych.

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a)

wykład; liczba godzin 15;

b)

ćwiczenia laboratoryjne; liczba godzin 15;

polski

Metody dydaktyczne14):

przekazywanie i porządkowanie wiedzy, dyskusje, konsultacje, obserwacje, indywidualne
prezentacje studentów

Pełny opis przedmiotu15):

Wykłady
Rodzaje zabytków drewnianych. Klimat (podstawowe pojęcia) i jego wpływ (czynniki atmosferyczne) na zabytki
drewniane (starzenie się drewna). Wpływ klimatu zewnętrznego oraz sposobu ogrzewania i wentylacji na
mikroklimat w budynkach. Przegląd typowych mikroklimatów dla budynków muzealnych, kościołów i analiza
czynników nań wpływających. Poczucie komfortu a właściwy mikroklimat dla przechowywania eksponatów
drewnianych oraz mieszanych (zawierających inne materiały). Znajomość przyrządów i systemów do pomiaru
oraz monitoringu mikroklimatu pomieszczeń oraz wilgotności eksponatów drewnianych. Sposoby
zabezpieczania przed zmianami wilgotności i wymiarów – wentylacja, klimatyzacja, przesłony, gabloty,
substancje buforujące, izolujący wpływ powłok malarsko-lakierniczych. Zagadnienia zawiązane z transportem
eksponatów drewnianych. Negatywne oddziaływanie niewłaściwego mikroklimatu na drewno zabytkowe. Analiza
zaleceń norm.
Ćwiczenia
Rozpoznawanie objawów zniszczeń wyrobów z drewna wynikających ze złych warunków przechowywania
(mikroklimatu). Zadania rachunkowe z zakresu przewidywania i obliczania zmian parametrów powietrza oraz
wynikających z tego zmian wymiarowych drewna, nauka posługiwania się wykresem h-x.
Nabycie umiejętności doboru, kształtowania i sterowania mikroklimatem właściwym dla przechowywania drewna
zabytkowego i tym samym jego ochrony przed czynnikami destrukcji. Poznanie i analiza rzeczywistych
mikroklimatów panujących w salach ekspozycyjnych i magazynowych wybranych muzeów warszawskich (w
miarę możliwości w ramach zajęć terenowych). Prezentacja przez studentów wyników zadań projektowych
dotyczących klimatyzacji.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Brak (nie)

Założenia wstępne17):

Podstawowa wiedza z zakresu właściwości drewna

Efekty kształcenia18):

01 - Znajomość przyrządów i systemów do monitoringu
klimatu pomieszczeń oraz wilgotności eksponatów
drewnianych.
02 - Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania
uzyskanych wiadomości z zakresu wpływu klimatu i
mikroklimatu na drewno zabytkowe tj. przewidywanie i
obliczanie zmian wilgotności oraz zmian wymiarowych
drewna i posługiwania się wykresem h-x.
03 - Rozpoznawanie objawów zniszczeń wyrobów z
drewna
wynikających
ze
złych
warunków
przechowywania oraz umiejętność oceny ryzyka ich
wystąpienia.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

01, 02, 03 – ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ćwiczeń rachunkowych i wiedzą wykładową
(sprawdzian testowy i zadanie projektowe)
02, 04, 05 – ocena wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie opracowania zadania
projektowego i jego prezentacji a także aktywności na zajęciach

04 - Nabycie umiejętności doboru, kształtowania i
sterowania
mikroklimatem
właściwym
dla
przechowywania drewna zabytkowego i tym samym
jego ochrony przed czynnikami destrukcji.
05 - Umiejętność wyszukiwania, łączenia i rozumienia
oraz twórczego wykorzystania wiedzy teoretycznej do
zapewnienia
optymalnych
warunków
dla
przechowywania drewnianych obiektów zabytkowych
oraz precyzyjnego porozumiewania się z innymi
podmiotami (służby muzealne, konserwatorskie,
artyści).

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
formularz kolokwium, wydruki zadań projektowych, karty ocen
kształcenia 20):
Do weryfikacji efektów kształcenia służą:
1. ocena ze sprawdzianu testowego – max 25 punktów (50%)
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
2. ocena z aktywności na zajęciach – max 5 punktów (10%)
końcową21):
3. ocena zadania projektowego – max 20 punktów (40 %)
Student, który nie zdobył minimalnej wymaganej liczby punktów z sprawdzianu testowego (13 punktów) oraz
minimalnej liczby punktów z zadania projektowego (10 punktów) nie uzyskuje pozytywnej oceny z przedmiotu.
Sala wykładowa, sala ćwiczeniowa, ewentualnie muzea warszawskie (np. Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum
22)
Miejsce realizacji zajęć :
Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie)

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Kabza Z. i inni, 2005: Regulacja mikroklimatu pomieszczeń. Agencja Wydawnicza PAK. Warszawa.
2. Kostyro K., Łobzowski A, 2002: Klimat pomiary regulacja. Agencja Wydawnicza PAK. Warszawa.
3. Kozakiewicz P., 2006: Klimat a drewno – zbiór zadań. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
4. Kozakiewicz P., Matejak M., 2013: Klimat a drewno zabytkowe. Dawna i współczesna wiedza o drewnie. Wydanie IV uzupełnione. Wydawnictwo SGGW.
Warszawa.
5. Normy z zakresu konserwacji dób kultury i dziedzictwa kulturowego.
UWAGI24):
W zależności od potrzeb w ramach przedmiotu istnieje możliwość organizacji ćwiczeń terenowych w jednostkach muzealnych, np. Zamek Królewski w
Warszawie, Pałac w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Warszawie.
Godziny kontaktowe to: 30 godzin zajęć, ok. 7 godzin konsultacji
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

60 (37+23) h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademicki

1,2 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:

0,7 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
efektu
01
02

03
04

05

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Znajomość przyrządów i systemów do monitoringu klimatu pomieszczeń oraz wilgotności
eksponatów drewnianych
Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania uzyskanych wiadomości z zakresu
wpływu klimatu i mikroklimatu na drewno zabytkowe tj. przewidywanie i obliczanie zmian
wilgotności oraz zmian wymiarowych drewna i posługiwania się wykresem h-x.
Rozpoznawanie objawów zniszczeń wyrobów z drewna wynikających ze złych warunków
przechowywania oraz umiejętność oceny ryzyka ich wystąpienia.
Nabycie umiejętności doboru, kształtowania i sterowania mikroklimatem właściwym dla
przechowywania drewna zabytkowego i tym samym jego ochrony przed czynnikami
destrukcji.
Umiejętność wyszukiwania, łączenia i rozumienia oraz twórczego wykorzystania wiedzy
teoretycznej do zapewnienia optymalnych warunków dla przechowywania drewnianych
obiektów zabytkowych oraz precyzyjnego porozumiewania się z innymi podmiotami
(służby muzealne, konserwatorskie, artyści).

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
KTDM_W10, KTDM_W11, KTDM_U17
KTDM_W01, KTDM_U12, KTDM_U17,
KTDM_K02, KTDM_K03, KTDM_K08
KTDM_W01, KTDM_U13, KTDM_K06
KTDM_W05, KTDM_U11, KTDM_U12,
KTDM_U13, KTDM_U14
KTDM_U01, KTDM_U02, KTDM_U11,
KTDM_U12, KTDM_U13, KTDM_U14,
KTDM_K01, KTDM_K03, KTDM_K04,
KTDM_K08

Pomoce dydaktyczne do przedmiotu oraz bieżące informacje zamieszczane są na stronie
http://pawel_kozakiewicz.users.sggw.pl

