RECENZJE (36):
Konrad Kalinowski:
AMONIAKALNE URZĄDZENIA CHŁODNI−
CZE. Tom 2
Wydanie I. Wydawnictwo MASTA,
Gdańsk 2005, stron 447.
Po prawie 5 latach od ukazania siê w serii „Biblioteki Techniki Ch³odniczej i Klimatyzacyjnej” tomu pierwszego poradnika „Amoniakalne urz¹dzenia ch³odnicze”, na pó³ki
ksiêgarskie trafia tom drugi. Jego autorem jest mgr in¿.
Konrad KALINOWSKI, osoba o uznanej w œrodowisku
ch³odniczym pozycji, ogromnej wiedzy teoretycznej i bogatym doœwiadczeniu praktycznym. W tym miejscu warto
wspomnieæ, ¿e pomys³odawc¹ napisania wielotomowego
poradnika, poœwiêconego amoniakalnym instalacjom ch³odniczym by³ Aleksander PALIWODA, który niestety nie
doczeka³ ca³oœciowej realizacji swojego pomys³u. W zamierzeniu zespo³u autorskiego ca³oœæ materia³u zosta³a podzielona na dwa odrêbne tomy, z których pierwszy zawiera
podstawy teoretyczne, dzia³anie i budowê urz¹dzeñ, natomiast tom drugi poœwiêcony jest zagadnieniom bezpieczeñstwa, przyk³adom zastosowania i u¿ytkowania urz¹dzeñ oraz
instalacji amoniakalnych.
Od momentu ukazania siê tomu pierwszego, doœæ zasadniczo zmieni³o siê otoczenie prawne techniki ch³odniczej w zakresie stosowania czynników syntetycznych. Rozporz¹dzenie nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i
Rady normuje wszelkie dzia³ania w zakresie produkcji i stosowania substancji zubo¿aj¹cych warstwê ozonow¹. W myœl
obowi¹zuj¹cego w Polsce stanu prawnego w tym zakresie,
miêdzy innymi od 1 stycznia 2004 roku obowi¹zuje zakaz
importu urz¹dzeñ pracuj¹cych z czynnikami grupy HCFC i
zakaz produkcji takiego sprzêtu z przeznaczeniem na rynek
krajowy, istnieje równie¿ zakaz monta¿u nowych instalacji
pracuj¹cych z czynnikami tej grupy, a niebawem nale¿y siê
spodziewaæ wprowadzenia harmonogramu ograniczenia i
docelowo wycofania z u¿ycia czynników bezchlorowych
grupy HFC. Tak radykalne zmiany w zakresie mo¿liwoœci
stosowania w ch³odnictwie substancji grup CFC i HCFC, a
w najbli¿szej przysz³oœci równie¿ HFC, sprzyjaj¹ wzrostowi zainteresowania wykorzystaniem p³ynów naturalnych w
obszarach dotychczas zdominowanych przez czynniki syntetyczne. Z uwagi na doskona³e w³aœciwoœci ch³odnicze,
amoniak wracaj¹cy po latach do ³ask, staje siê jednym z
g³ównych p³ynów roboczych w instalacjach ch³odniczych
ró¿nej wielkoœci i zastosowania.
Omawiana ksi¹¿ka ma charakter poradnika i jest adresowana do in¿ynierów i techników zajmuj¹cych siê zagadnieniami projektowania, konstruowania, a przede wszystkim eksploatacji amoniakalnych urz¹dzeñ ch³odniczych,
klimatyzacyjnych, a tak¿e pomp ciep³a pracuj¹cych z tym
czynnikiem. Powinna ona byæ równie¿ wykorzystywana
przez studentów specjalnoœci oraz wszystkich tych, dla których omawiana problematyka jest interesuj¹ca.

Dla przypomnienia, zawarty w tomie pierwszym poradnika materia³ podzielono na szeœæ rozdzia³ów. W pierwszym z nich omówiono w³asnoœci amoniaku jako czynnika
ch³odniczego, a tak¿e rodzaje olejów przeznaczonych do
stosowania w sprê¿arkach przewidzianych do pracy z tym
czynnikiem oraz ch³odziwa wykorzystywane w uk³adach
ch³odzenia poœredniego. Podstawy termodynamiki ró¿nych
konfiguracji obiegów sprê¿arkowych wraz z przyk³adami
obliczeniowymi stanowi¹ treœæ rozdzia³u drugiego. Procesom wymiany ciep³a i towarzysz¹cym im oporom przep³ywu, wystêpuj¹cym w podstawowych wymiennikach ciep³a
amoniakalnych urz¹dzeñ ch³odniczych, poœwiêcony jest
rozdzia³ trzeci, bogato ilustrowany przyk³adami obliczeniowymi. W kolejnym rozdziale omówiona zosta³a problematyka sprê¿arek ch³odniczych do amoniaku, g³ównie t³okowych i œrubowych, w tym ich budowa i dzia³anie, charakterystyki zewnêtrzne, ruch i automatyzacja pracy, a tak¿e
obiegi oleju realizowane w agregatach sprê¿arkowych. W
rozdziale pi¹tym przedstawiona zosta³a budowa i dzia³anie
parowników rurowych, wentylatorowych ch³odnic powietrza, parowników p³aszczowo-rurowych i p³ytowych, przeznaczonych do ch³odzenia cieczy. W rozdziale tym omówiono równie¿ systemy zasilania parowników oraz zyskuj¹ce na popularnoœci poœrednie systemy ch³odzenia. Ostatni, szósty rozdzia³ tomu pierwszego poœwiêcony jest skraplaczom stosowanym w urz¹dzeniach amoniakalnych, a s¹
to wymienniki powietrzne, p³aszczowo-rurowe, p³ytowe i
natryskowo-wyparne. Warto zauwa¿yæ, ¿e ksi¹¿ka ta zy-

ska³a wœród specjalistów wysok¹ ocenê, i stanowi obecnie
w kraju jedno z istotnych Ÿróde³ informacji w zakresie zawartej w niej problematyki.
Tom drugi poradnika obejmuje zagadnienia zwi¹zane
przede wszystkim z eksploatacj¹ amoniakalnych urz¹dzeñ
ch³odniczych. Z uwagi na kontynuacjê tomu pierwszego,
zawarty w nim materia³ przedstawiono w szeœciu rozdzia³ach, bêd¹cych kolejnymi w zestawieniu ogólnego spisu treœci poradnika. Rozdzia³ siódmy poœwiêcony jest ruroci¹gom instalacji amoniakalnych, ich funkcjom i konstrukcji
oraz podstawom doboru prowadzonego w oparciu o obliczone spadki ciœnienia. W kolejnym rozdziale omówione
zosta³y systemy pomocnicze obiegu amoniaku oraz stosowane w nich aparaty, takie jak obieg oleju i odolejacze, obieg
cieczy i zjawiska zachodz¹ce w zbiornikach z ciek³ym amoniakiem, oddzielacze cieczy aparatura pomocnicza, zawory i inne elementy wyposa¿enia instalacji amoniakalnej.
Bezpieczeñstwo amoniakalnych urz¹dzeñ ch³odniczych stanowi treœæ rozdzia³u dziewi¹tego. Zwrócono w nim uwagê
na szereg wa¿nych problemów, a miêdzy innymi na wycieki amoniaku stanowi¹ce zagro¿enie po¿arem, wybuchem i
zatruciem, ochronê pomieszczeñ w których istnieje zagro¿enie wycieku tego czynnika, czy obci¹¿enia mechaniczne
zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu. Rozdzia³ dziesi¹ty poœwiêcony jest zagadnieniom zwi¹zanym z wykonaniem urz¹dzenia ch³odniczego, i zawiera monta¿ agregatów sprê¿arkowych, monta¿ aparatów, zabezpieczenie instalacji przed
korozj¹, izolowanie zimnochronne aparatów i ruroci¹gów,
a tak¿e nape³nienie amoniakiem i rozruch urz¹dzenia. U¿ytkowanie amoniakalnych urz¹dzeñ ch³odniczych stanowi
treœæ kolejnego rozdzia³u tomu drugiego poradnika. Znajdziemy w nim ogólne zasady u¿ytkowania urz¹dzenia ch³odniczego, diagnozowanie jego pracy, charakterystyczne czynnoœci obs³ugowe i naprawcze, wymianê czêœci, naprawy,

przegl¹dy, konserwacjê i remonty, badanie urz¹dzeñ ch³odniczych, ochronê osobist¹ i postêpowanie w razie wycieku
amoniaku oraz zasady likwidowania amoniakalnych instalacji ch³odniczych. Tom drugi zamyka rozdzia³ dwunasty,
w którym omówione zosta³y wybrane przyk³ady zastosowania amoniaku, miêdzy innymi w handlu detalicznym,
klimatyzacji, browarnictwie, zamra¿alniach owocowo-warzywnych, przetwórstwie mleka, przetwórstwie miêsa i ryb,
w ch³odniach, na morskich statkach transportowych, a tak¿e w obiektach sportowych i rekreacyjnych.
Podobnie, jak uczyniono to w tomie pierwszym, i w tej
czêœci do ka¿dego z rozdzia³ów autor do³¹czy³ zestawienie
wykorzystanej w jego przygotowaniu literatury krajowej i
zagranicznej, a tak¿e wielu Ÿród³owych materia³ów firmowych.
Mam nadziejê, ¿e ta kolejna, 18. ju¿ pozycja specjalistycznej biblioteki, tworzonej przez czasopismo „Technika
Ch³odnicza i Klimatyzacyjna”, znajdzie swoje wa¿ne miejsce w zawodowej bibliotece specjalistów bran¿y ch³odniczej i jej pokrewnych, stanowi¹c cenne Ÿród³o wiedzy w
zakresie prze¿ywaj¹cych swój renesans, amoniakalnych
urz¹dzeñ ch³odniczych. Tak obszerne, ca³oœciowe opracowanie problematyki amoniakalnych urz¹dzeñ ch³odniczych
jest pozycj¹ unikaln¹ nie tylko w dorobku krajowego piœmiennictwa specjalistycznego, ale i szerzej, na europejskim rynku wydawnictw technicznych.
Ze swej strony chcia³bym pogratulowaæ autorowi wytrwa³oœci w mozolnym przygotowywaniu materia³ów stanowi¹cych treœæ tomu drugiego poradnika, jednoczeœnie
chylê czo³o przed jego ogromn¹ wiedz¹ praktyczn¹, któr¹
zechcia³ siê podzieliæ z krajowym œrodowiskiem ch³odników.
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