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Wydłużenia odcinka rur TwinPipe
o długości l określa się zgodnie z podanym wcześniej wzorem:

Sugestią autora niniejszego artykułu
popartą wieloletnim doświadczeniem firm
ABB, ALSTOM i LOGSTOR jest przyjęcie
dla metody układania z ograniczonymi
naprężeniami osiowymi maksymalnie dopuszczalnego poziomu naprężeń osiowych o wartości 190MPa.
Rozwiązanie takie pozwala na traktowanie rurociągów TwinPipe, jako rurociągów w klasie projektowej A i nie nakłada na
projektanta obowiązku wykonywania szcze-

gółowych obliczeń wytrzymałościowych,
a jedynie odwołanie się do wytycznych
producenta systemu rur preizolowanych.
Przykładowe długości tarcia, długości
instalacyjne dla naprężeń 190MPa oraz
wydłużenia odcinków o długościach równych długościom tarcia przy założonych
parametrach 130/70oC, temperaturze
gruntu +10oC i ciśnieniu wewnętrznym 1,6
bara pokazuje tabela 4.
Kolejny artykuł dotyczący projektowania rurociągów TwinPipe poruszać będzie
sprawy dotyczące:
–– doboru długości ramion kompensacyjnych,
–– sposobów ograniczania naprężeń
osiowych poprzez zastosowanie podgrzewu wstępnego,

–– zasad stosowania armatury odcinającej oraz kształtek przejściowych,
–– sposobu wykonywania odgałęzień
w systemie rur TwinPipe.
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N owe książki
„Węzły cieplne w miejskich
systemach ciepłowniczych”
Autor: Kazimierz Żarski

Recenzowana książka pt. „Węzły
cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych” stanowi kompendium nowoczesnej
wiedzy z zakresu rozwiązań doprowadzenia ciepła z sieci cieplnych do budynków. Prezentowane rozwiązania uwzględniają wymagania  racjonalnego gospodarowania energią, efektywności ekonomicznej i właściwej współpracy z systemem ciepłowniczym.
W książce przedstawiono w sposób
logiczny, uporządkowany i przejrzysty
całość zagadnień związanych z projektowaniem i eksploatacją współczesnych
indywidualnych węzłów cieplnych, które
poprzedzono przypomnieniem niezbęd-

nych podstaw teoretycznych. Zawarto
w niej kolejno:
–– podstawy teoretyczne z zakresu
wymiany ciepła i masy w otwartych
układach termodynamicznych,
–– podstawy doboru i symulacji działania
wymiennika ciepła,
–– rodzaje i podstawowe schematy
węzłów cieplnych,
–– procedury projektowania węzłów
cieplnych z podziałem na elementy
wspólne i z uwzględnieniem specyfiki
projektowania
wielofunkcyjnych
wymiennikowych węzłów cieplnych
oraz węzłów zmieszania pompowego
na cele ogrzewania,
–– podstawowe rodzaje urządzeń pomiarowych, charakterystyki statyczne
i dynamiczne urządzeń węzła cieplnego, stosowane w węzłach układy automatycznej regulacji oraz zasady
doboru ich podstawowych elementów,

–– najważniejsze zagadnienia współpracy węzła cieplnego z siecią ciepłowniczą, rzutujące na wzajemne racjonalne współdziałanie,
–– wymagania dotyczące pomieszczeń
węzłów cieplnych.
Utylitarnym podsumowaniem książki
są przykłady obliczeń węzłów cieplnych
wraz z przykładami obliczeń przy pomocy programu komputerowego WEZEL_X.
W zakresie procedur projektowania
i zagadnień współpracy węzła cieplnego
z siecią ciepłowniczą Autor prezentuje
wyniki własnych badań i przemyśleń.
Książka stanowi, zgodnie z zapowiedzią,
uwieńczenie i podsumowanie Jego dorobku z tego zakresu, choć, moim zdaniem,
nie powinna jeszcze oznaczać zakończenia kariery naukowej i zawodowej.
Fragment recenzji
prof.dr hab.inż. Haliny Koczyk
Politechnika Poznańska

Książka została wydana w twardej oprawie w formacie B-5. Cena książki 68 zł + 5% VAT
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