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Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych
Dominik Staniszewski, Waldemar Targański

 W pierwszej część książki omówiono ideę, zasadność i techniczne możliwości realizacji
odzysku ciepła przegrzania i skraplania czynnika chłodniczego po wysokociśnieniowej stronie
układu.     

  

    Przedstawiono najpopularniejsze konstrukcje wymienników oraz ich współpracę z
zasobnikami ciepłej wody użytkowej. Tematykę pierwszej części książki zamyka omówienie
zasadniczych dziedzin i ekonomicznego aspektu wykorzystania odzysku ciepła z instalacji
chłodniczych, m.in. w gospodarstwach domowych, mleczarniach, chłodniach. W przykładach
uwzględniono także układy automatyki, obsługujące omawiane systemy. W drugiej części
omówiono ideę i teoretyczne podstawy odzysku ciepła w układach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych, objaśniając pojęcie sprawności odzysku ciepła. Przedstawiono rozwiązania
systemów oraz przykłady konkretnych realizacji w takich obiektach, jak domki jednorodzinne,
hale, kryte pływalnie, szpitale, czy pomieszczenia na statkach. W podsumowaniu zawarto
porównanie układów do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego, wskazówki dotyczące
wyboru optymalnej metody oraz zasady doboru wielkości urządzeń.
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  Kriogenika - podstawy i zastosowaniaMaciej Chorowski      W książce przedstawiono m.in. termodynamiczne metody optymalizacji urządzeń i systemówkriogenicznych wynikające z drugiej zasady termodynamiki i oparte o zasadę minimalizacjiprodukcji entropii. W książce rozważone są wszystkie wykorzystywane w praktyce procesyprowadzące do uzyskania niskich temperatur, zarówno stosowane do skraplania gazów takichjak hel, wodór, neon, składniki powietrza i metan, jak i umożliwiające uzyskiwanie temperaturponiżej 1 K np. poprzez adiabatyczne rozmagnesowanie soli paramagnetycznych,rozcieńczanie 3He w nadciekłym 4He czy adiabatyczne zestalanie 3He. Książka zawieraprzystępnie podane schematy i opisane zasady działania skraplarek i chłodziarekkriogenicznych z uwzględnieniem nowoczesnych konstrukcji wykorzystujących regeneratorywykonane z materiałów magnetycznych w chłodziarkach Gifforda-McMahona oraz mieszaninyazotu i węglowodorów w chłodziarkach JouleThomsona. Podane są sposoby uzyskiwania heluz gazu ziemnego oraz metody skraplania gazu ziemnego, którego uzyskiwanie, transport imagazynowanie stanowią bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedzinę wykorzystywaniatechnologii kriogenicznych. W obszerny sposób omówione są izolacje stosowane kriogenice,których efektywność często decyduje o opłacalności stosowania technologii kriogenicznych.   

  

Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach 
 - teoria i praktyka eksploatacji
Krzysztof Kaiser, Andrzej Wolski

  

    Książka zawiera niezbędne w codziennej praktyce informacje, adresowane do osób
zajmujących się eksploatacją systemów klimatyzacyjno - wentylacyjnych w obiektach służby
zdrowia oraz służb medycznych, epidemiologiczno - sanitarnych, mikrobiologicznych, służb
ochrony środowiska, bhp, odpowiedzialnych za ograniczanie ryzyka zakażeń przenoszonych
drogą powietrzną. Materiał zawarty w publikacji oparty jest o rzeczywiste doświadczenia
zdobyte przez autorów w szpitalach podczas ich projektowania, budowy i eksploatacji. Autorzy
dzielą się również doświadczeniem nabytym podczas wykonywania specjalistycznych badań
mikrobiologicznych, niezbędnych dla oceny stanu higienicznego instalacji i zdolności usuwania
zanieczyszczeń powietrza z wentylowanych pomieszczeń.
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