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Przedmowa 

Podręcznik Ciepłownictwo. Projektowanie kotłowni i ciepłowni jest skiero-

wany przede wszystkim do studentów, którzy w ramach kierunku inżynieria  

środowiska uczestniczą w wykładach, ćwiczeniach i zajęciach projektowych  

z zakresu ciepłownictwa i central cieplnych, ale może być przydatny również 

wszystkim, którzy w swojej praktyce zawodowej zajmują się zagadnieniami 

ogrzewnictwa, ciepłownictwa lub energetyki cieplnej. Przedstawione treści od-

wołują się do podstawowej wiedzy z zakresu techniki cieplnej i mechaniki  

płynów. Opisowy sposób prezentacji zagadnień, liczne rysunki, przykłady i po-

głębione komentarze umożliwiają poprawne przeprowadzenie obliczeń oraz 

lepsze zrozumienie założeń, zalet i ograniczeń stosowanej metodyki projektowa-

nia. Duży nacisk położono na wyjaśnienie funkcjonowania systemu ciepłowni-

czego w okresie całego roku, z uwzględnieniem zagadnień regulacji, sterowania, 

automatyki i współpracy poszczególnych elementów systemu. 

Podręcznik obejmuje, obok rozdziałów prezentujących ogólne spojrzenie na 

zagadnienia ciepłownictwa i systemów ciepłowniczych, bilansowanie cieplne 

systemu oraz projektowanie ciepłowni. Omawiając bilans cieplny systemu, przed-

stawiono różne metody wyznaczania zróżnicowanych potrzeb cieplnych budynków 

mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnie-

niem przyjmowanych założeń i zalecanego zakresu stosowalności. Oprócz algo-

rytmu obliczeń mocy szczytowej w tzw. warunkach normatywnych omówiono 

funkcjonowanie źródeł ciepła w okresie całorocznej pracy, podkreślając wpływ 

warunków eksploatacji na dobór źródeł z wykorzystaniem tzw. wykresu koło-

wego i piłowego. 

Jako konieczne wprowadzenie do projektowania ciepłowni przedstawiono 

charakterystykę wybranych typów kotłów oraz zachodzących w nich procesów, 

mających wpływ na warunki eksploatacji urządzeń, a także na wartości emitowa-

nych zanieczyszczeń powietrza.  

Dla różnych typów ciepłowni omówiono schematy technologiczne, wykresy 

linii ciśnień, wykresy regulacyjne, a także układy zabezpieczeń oraz zagadnienia 

regulacji i sterowania poszczególnymi elementami systemu oraz współpracy mię-

dzy nimi. 

W podręczniku wykorzystano m.in. materiały z wykładów z przedmiotu cie-

płownictwo prowadzonego do roku 2015 przez dra hab. inż. Zbigniewa Bagień-

skiego na kierunku inżynieria środowiska Politechniki Poznańskiej. 

  


