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„Wymienniki ciepła pomp ciepła i innych systemów odzysku ciepła” to książka dotycząca
problematyki związanej z odzyskiem ciepła, stosowanym w budownictwie, energetyce i w wielu
innych gałęziach przemysłu, jak na przykład w przemyśle spożywczym i chemicznym, która
ukazała się nakładem wydawnictwa Politechniki Krakowskiej. Autorzy Wojciech Zalewski i Piotr
Kopeć przedstawili w niej szczegółowo konstrukcje i metody przeprowadzania projektowych
obliczeń cieplnych wymienników ciepła, stosowanych w bezpośrednich i pośrednich systemach
odzysku ciepła niskotemperaturowego.

  

  

  

Wśród tych systemów szczególne znaczenie mają pompy ciepła, którym poświecono więcej
uwagi, charakteryzując wykorzystywane w pompach ciepła źródła ciepła oraz omawiając
budowę i zasadę działania parowaczy i skraplaczy oraz poziomych i pionowych wymienników
gruntowych. Następnie zajęto się wymiennikami ciepła stosowanymi w innych systemach
odzysku ciepła. Należą do nich wymienniki płytowe, płaszczowo-rurowe i wentylatorowe typu
"ciecz-ciecz", "ciecz-gaz" i "gaz-gaz". Szczególną uwagę poświęcono wymiennikom typu rurka
ciepła, opisując budowę i zasadę działania rurek ciepła termosyfonowych i z wypełnieniem o
strukturze kapilarnej.
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    W książce omówiono też metody przeprowadzania obliczeń cieplnych wymienników: metodębazującą na średniej logarytmicznej różnicy temperatur oraz metodę ε-NTU.  Pierwszą część wydawnictwa zamyka rozdział zawierający zestawienie zależności służącychdo wyznaczania współczynników przejmowania ciepła, znajdujących zastosowanie wobliczeniach cieplnych wymienników.  Druga część książki poświęcona jest prezentacji opracowanych algorytmów obliczeniowychwybranych konstrukcji wymienników ciepła, najczęściej stosowanych w niskotemperaturowychsystemach odzysku ciepła: od wymienników gruntowych pomp ciepła poprzez wymiennikipłaszczowo-rurowe typu "rura w rurze", wymienniki płytowe, po lamelowane wymiennikiwentylatorowe. Każda z tych grup wymienników obejmuje różne rodzaje wymienników ciepła:parowacze, skraplacze oraz wymienniki, w których żaden z czynników wymieniających ciepłonie ulega przemianie fazowej. Oddzielny rozdział dotyczy parowaczy pomp ciepła o konstrukcjitypu "sopel lodu", działających w warunkach konwekcji swobodnej lub wymuszonej wiatrem.Każdy zaprezentowany w pracy algorytm obliczeń został zilustrowany przykłademobliczeniowym.  Pozycja przeznaczona jest dla czytelników zajmujących się analizą i optymalizacją konstrukcjiwymienników ciepła, w tym studentów wyższych szkół technicznych. Adresowana jest do osóbzainteresowanych wykorzystaniem pomp ciepła i systemów odzysku ciepłaniskotemperaturowego w kontekście szeroko rozumianej problematyki oszczędności energii.  Książak do nabycia jest na stronie Wydawnicta Politechniki Krakowskiej: http://www.wydawnictwo.pk.edu.pl/books/view/592    
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