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RECENZJA  (35)

Kazimierz ̄ arski: TERMODYNAMIKA – ZAGADNIE-

NIA PRAKTYCZNE W OGRZEWNICTWIE I KLIMA-

TYZACJI, Wydanie I, Oœrodek Informacji „Technika in-
stalacyjna w budownictwie”, Warszawa 2005, 119 stron
+ CD.

Ksi¹¿ka stanowi zbiór ok. 60 przyk³adów bêd¹cych
rozwi¹zaniami typowych zagadnieñ praktycznych ter-
modynamiki spotykanych w ciep³ownictwie, ogrzew-
nictwie i klimatyzacji. Merytoryczn¹ zawartoœæ publi-
kacji podzielono na 7 rozdzia³ów:
1. POJÊCIA PODSTAWOWE, PODSTAWOWE

WIELKOŒCI I JEDNOSTKI MIAR
2. GAZ DOSKONA£Y
3. GAZ RZECZYWISTY
4. PARA WODNA
5. POWIETRZE WILGOTNE
6. SPALANIE
7. PRZYK£ADOWE CYKLE I OBIEGI GAZOWE

I GAZOWO-PAROWE
Ka¿de z zagadnieñ zosta³o
omówione od strony teoretycz-
nej, w syntetycznej formie, bez
wyprowadzania wzorów. Roz-
wi¹zanie zadañ ma formê ar-
kuszy kalkulacyjnych lub pro-
gramów komputerowych,
umo¿liwiaj¹cych modyfikacjê
danych liczbowych. Ka¿dy z
arkuszy mo¿e byæ rozbudowa-
ny przez odpowiednio przygo-
towanego Czytelnika i dosto-
sowany do bardziej skompliko-
wanych obliczeñ ni¿ zaprezen-
towano w ksi¹¿ce.

Ze wzglêdu na wykorzysta-
nie procedur numerycznych
wiele zagadnieñ mo¿na by³o
przedstawiæ i rozwi¹zaæ bez
niepotrzebnych uproszczeñ,
które by³y konieczne w prze-
sz³oœci ze wzglêdu na brak
procedur obliczeniowych. Do
takich zagadnieñ nale¿y, np.
obliczenie parametrów wilgot-
nego powietrza w przemia-
nach lub hydrauliczne obliczenia ruroci¹gów pary z
uwzglêdnieniem przemian termodynamicznych prze-
p³ywaj¹cego czynnika. Zale¿noœci uwik³ane, traktowa-
ne do tej pory jako trudne, mog¹ byæ w ³atwy sposób
rozwi¹zane metod¹ kolejnych przybli¿eñ, jak np. for-
mu³a Colebrooka-White’a do okreœlenia wspó³czynni-
ka oporów liniowych przy przep³ywie czynnika termo-
dynamicznego.

Ksi¹¿ka jest przeznaczona dla in¿ynierów zajmu-

j¹cych siê projektowaniem systemów grzewczych i kli-
matyzacyjnych oraz dla studentów Wydzia³ów In¿y-
nierii Œrodowiska uczelni technicznych. Mo¿e z niej
korzystaæ Czytelnik o ró¿nym poziomie przygotowa-
nia: jako u¿ytkownik programów, bez wnikania w al-
gorytmy obliczeniowe, lub Czytelnik pragn¹cy poznaæ
teoriê procesów termodynamicznych w wyniku wnikli-
wego œledzenia procedur obliczeniowych. Z tego
wzglêdu w ka¿dym przyk³adzie (oprócz ostatniego)
podano odwo³ania do wzorów okreœlaj¹cych odpowied-
nie wielkoœci. Niektóre z zagadnieñ potraktowano skró-
towo z powodu ich niewielkiego znaczenia w ogrzew-
nictwie, ciep³ownictwie i klimatyzacji. Do takich pro-
blemów nale¿y, np. projektowanie obiegów elektrowni
i elektrociep³owni, które jest domen¹ in¿ynierów ener-
getyków. Jedynie w celach ilustracyjnych przedstawio-
no przyk³ad obliczeñ obiegów i cykli elektrowni paro-
wych i gazowych. Podobnie, pominiêto zagadnienia
izentropowego wyp³ywu gazu, jako maj¹ce mniejsze
znaczenie w ciep³ownictwie i klimatyzacji.

Autor ksi¹¿ki przyj¹³, ¿e Czytelnik ma przygotowa-
nie matematyczne na poziomie szko³y wy¿szej. Czy-

telników zainteresowanych po-
g³êbieniem wiedzy autor odsy-
³a do szeregu pozycji literatury.
Przyjêto za³o¿enie, ¿e Czytelnik
opanowa³ umiejêtnoœæ prze-
kszta³cania wzorów, st¹d zrezy-
gnowano z prezentacji niekiedy
¿mudnych, choæ ³atwych prze-
kszta³ceñ.

Ksi¹¿ka jest jedn¹ z niewielu
na polskim rynku wydawniczym,
w których zagadnienia termody-
namiki opisywane s¹ w ujêciu
komputerowym.

Na do³¹czonej do ksi¹¿ki p³y-
cie znalaz³o siê kilkanaœcie ar-
kuszy kalkulacyjnych i kilka pro-
gramów komputerowych, m. in.
do wyznaczania w³aœciwoœci
pary wodnej, w³aœciwoœci po-
wietrza wilgotnego, do projek-
towania procesów przygotowa-
nia powietrza w klimatyzacji
oraz do obliczeñ hydraulicznych
sieci parowych.
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