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Od Wydawcy

Wydawnictwo SYSTHERM specjalizujące się w wydawaniu książek technicznych pragnie 
przedstawić Państwu najnowszą książkę z dziedziny klimatyzacji.

„Poradnik klimatyzacji. Tom 1: Podstawy” jest wiernym tłumaczeniem niemieckiego 
bestsellera, znanego fachowcom od ponad 30 lat, wydanego przez Wydawnictwo C. F. Müller pt. 
„Handbuch der Klimatechnik“. Tom 1: Grundlagen, Tom 2: Anwendungen (ponad 820 stron) 
– zespół autorski pod kierunkiem: Baumgarth, Hörner, Reeker. Poprawność merytoryczną 
tłumaczenia zapewnili znani specjaliści, wieloletni pracownicy Politechniki Poznańskiej – Zakładu 
Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza: prof. zw. dr inż. Ferdynand Dembecki, dr inż. 
Bolesław Gaziński oraz dr inż. Grzegorz Krzyżaniak, doc. P.P.
 W części wstępnej przedstawiono wybrane zagadnienia klimatyczne i meteorologiczne ze 
szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z wymianą ciepła oraz odczuwaniem komfortu 
cieplnego, takich jak: bilans cieplny człowieka, energetyczna przemiana materii, konwekcja swobodna 
i wymuszona, dyfuzja gazów i przejmowanie masy, wymiana ciepła przy zmianie stanu. 

Przedstawiono prawa wilgotnego powietrza oraz ich zastosowanie, omówiono zmiany stanu 
powietrza wilgotnego w urządzeniach klimatyzacyjnych. 

W sposób przejrzysty przedstawiono podstawy techniki chłodniczej i stosowanych urządzeń 
chłodniczych, dokonano ich przeglądu pod kątem rozwiązań konstrukcyjnych i zasad działania.  
W rozdziale poświęconym podstawom chłodnictwa scharakteryzowano m.in. chłodnie wyparne oraz 
sprężarkowe i absorpcyjne urządzenia chłodnicze.

W kolejnych rozdziałach omówiono podstawy przepływu płynów ze szczególnym 
uwzględnieniem ruchu powietrza w pomieszczeniach dla różnych typów wentylacji i rozmieszczenia 
nawiewników o zróżnicowanej konstrukcji. Ponadto przedstawiono podstawy akustyki w tym analizę 
szumów, dopuszczalne poziomy akustyczne, dodawanie hałasu z kilku źródeł i problemy izolacji 
akustycznej.

Podano też zasady oczyszczania powietrza, budowę urządzeń i przykłady zastosowań różnych 
rodzajów filtrów. 

Omówiono szczegółowo technikę regulacji dla instalacji klimatyzacyjnych: zachowania 
statyczne i dynamiczne, węzły regulacyjne ciągłe i nieciągłe, sterowanie za pomocą systemów 
cyfrowych, zasady strojenia metodami: Chiena, Hronesa i Reswicka a także Zieglera i Nicholsa.

Do niniejszej publikacji dołączono również tablice dotyczące pary wodnej i powietrza 
wilgotnego oraz właściwości wybranych czynników chłodniczych – nieocenioną pomoc przy 
wszelkiego typu pracach projektowych.

Powyższy tytuł kierujemy do określonej grupy czytelników – specjalistów z branży 
klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i chłodniczej, mając nadzieję na ułatwienie im pracy. Zainteresowani 
jesteśmy także dotarciem do środowisk akademickich oraz szkół średnich technicznych.

Słowa podziękowania kieruję do dr inż. Bolesława Gazińskiego za podjęcie inicjatywy 
wydawniczej oraz umożliwienie wydania niniejszego dzieła. Pragnę również podziękować prof. zw. 
dr inż. Ferdynandowi Dembeckiemu za przygotowanie weryfikacji naukowej oraz dr inż. Grzegorzowi 
Krzyżaniakowi, doc. P.P. za rady, szczegółową analizę i redakcję tekstu oraz korektę merytoryczną.

Dziękuję również w imieniu wydawnictwa i swoim własnym wszystkim reklamodawcom,  
a zwłaszcza prasie branżowej i portalom internetowym za poparcie inicjatywy wydawniczej.

Mgr inż. Joanna Jóźwiak
Kierownik Wydawnictwa



Baumgarth / Hörner / Reeker (Wyd.)
Handbuch der Klimatechnik
Band 1: Grundlagen
C.F. Müller Verlag, Heidelberg 

Wymienione w książce nazwy produktów, które jednocześnie są zarejestrowanymi znakami towarowymi, 
nie zostały w sposób szczególny oznaczone. Nie należy więc na podstawie braku oznaczenia TM lub ® 
wnioskować, że wykorzystana w książce nazwa jest wolnym znakiem towarowym. Nie można również 
na tej podstawie dowiedzieć się, czy dane produkty są opatentowane lub czy są one objęte ochroną 
wzorów użytkowych.

Wszystkie informacje, dane, wyniki itd., zawarte w tej książce, zostały sporządzone przez autorów 
zgodnie z ich najlepszą wiedzą, a następnie także przez nich oraz przez wydawnictwo sprawdzone 
z największą możliwą dokładnością. Pomimo tego nie można całkowicie wykluczyć możliwości 
występowania błędów. Informacje zawarte w książce nie podlegają zatem jakimkolwiek zobowiązaniom 
lub gwarancjom wydawnictwa lub autorów. Dlatego też nie biorą oni w żaden sposób odpowiedzialności 
za ewentualnie występujące nieprawidłowości.

Spośród zacytowanych w tej książce przepisów VDI oraz norm DIN ważność wiążącą mają zawsze 
tylko ostatnie wydania.

Informacja bibliograficzna Niemieckiej Biblioteki Narodowej

Niemiecka Biblioteka Narodowa odnotowuje tę publikację w Niemieckiej Bibliografii Narodowej. 
Szczegółowe dane bibliograficzne są dostępne w internecie na stronie http://dnb.d-nb.de

ISBN: 978-3-7880-7820-1
Wydanie piąte, nowoopracowane i rozszerzone 2008
© C. F. Müller, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg, München, Landsberg, Berlin

Praca ta, łącznie ze wszystkimi jej częściami jest chroniona prawem autorskim. Każdy sposób 
wykorzystania wykraczający poza wąskie granice ustawy o prawie autorskim jest bez zgody 
wydawnictwa niedopuszczalny oraz podlega karze. Szczególnie dotyczy to kopiowania, tłumaczeń, 
filmowania z użyciem mikrofilmu lub zapisywania oraz przerabiania w ramach systemów 
elektronicznych.

Skład: Mitterweger & Partner, Plankstadt
Druk: Kessler Druck + Medien, Bobingen
Printed in Germany



Przedmowa do 1. wydania polskiego

Od 40 lat interesuję się zagadnieniami chłodnictwa i klimatyzacji. Podczas swojej 
wieloletniej pracy naukowo-dydaktycznej oraz projektowej zauważyłem, iż na rynku polskim 
brakuje podstawowej literatury z branży klimatyzacyjnej, natomiast specjaliści korzystają 
bardzo często z opracowań niemieckich.

Stwierdzenie tego faktu zainspirowało mnie do zainicjowania wydania książki 
znanej na rynku niemieckim od ponad 30 lat. Książki, która jest biblią każdego specjalisty  
z zakresu klimatyzacji, chłodnictwa i wentylacji.

Książka wydawnictwa C.F. Müller „Handbuch der Klimatechnik. Band 1: 
Grundlagen” doczekała się już piątego wydania w Niemczech. Na przestrzeni wielu lat 
została sprzedana w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy na całym świecie i służy za 
podstawę zdobywania wiedzy z zakresu klimatyzacji, chłodnictwa i wentylacji.

W kolejnych wydaniach Autorzy uaktualniali treść poradnika w oparciu o najnowsze 
wyniki publikowanych badań.

Tłumaczenie polskie wydane dzięki staraniom Wydawnictwa SYSTHERM 
zostało poddane weryfikacji merytorycznej przez znanego specjalistę, założyciela zakładu 
ogrzewnictwa, klimatyzacji i ochrony powietrza Politechniki Poznańskiej – prof. zw. dr inż. 
Ferdynanda Dembeckiego. Nad poprawnością merytoryczna tłumaczenia czuwał również 
dr inż. Grzegorz Krzyżaniak, doc. P.P., któremu szczególnie dziękuję za wnikliwą analizę  
i wniesione cenne uwagi.

Książka zawiera wybrane zagadnienia klimatyczne i meteorologiczne, dlatego też 
wydanie polskie zostało uzupełnione o informacje dotyczące klimatu Polski, a także o spis 
polskich norm i literatury. 

W niniejszej publikacji w sposób przejrzysty wytłumaczono podstawy zagadnień 
związanych z klimatyzacją, chłodnictwem i wentylacją. Zamieszczono wiele ciekawych 
przykładów obliczeniowych, których liczba i szczegółowość stanowi duże ułatwienie  
w przyswojeniu sobie tych niejednokrotnie zawiłych problemów występujących w  inżynierii 
środowiska. 

Jestem zainteresowany Państwa opiniami na temat tej publikacji. Wszelkie uwagi 
dotyczące książki proszę kierować na adres Wydawnictwa SYSTHERM.



Autorzy poszczególnych części podręcznika:

Wprowadzenie (1)
Prof. dr inż. B. Hörner – Fachhochschule München

Podstawy meteorologiczne (2) 
Prof. dr inż. hab. M. Schmidt – Fachhochschule Zittau/Görlitz

Podstawy fizjologiczne (3)
Prof. dypl. inż. R. Lochau – Fachhochschule Berlin

Wymiana ciepła (4)
Prof. dr inż. F. R. Stupperich – Fachhochschule Münster, Oddział: Steinfurt

Powietrze wilgotne – prawa i ich zastosowanie (5) 
Prof. dr inż. K. Müller – Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbüttel

Podstawy techniki chłodniczej (6)
Prof. dr inż. H. R. Engelhorn – Fachhochschule Gießen-Friedberg

Podstawy przepływu płynów (7)
Prof. dr inż. J.Janssen – Fachhochschule Berlin

Podstawy akustyki (8)
Prof. dr inż. H. Bley / prof. dr inż. B. Hörner
Fachhochschule Köln / Fachhochschule München

Podstawy oczyszczania powietrza (9)
Prof. dr inż. H. R. Engelhorn / dypl. inż. M. Sauer-Kunze
Fachhochschule Gießen-Friedberg / Firma Delbag w Berlinie

Technika regulacji instalacji klimatyzacyjnej (10)
Prof. dr inż. S. Baumgarth – Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbüttel

Tablice dla pary wodnej i powietrza wilgotnego (11)
Prof. dr inż. H. Schedwill
Fachhochschule Esslingen

Koordynatorzy:

Prof. dr inż. H. Brüggemann – Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbüttel
Prof. dr inż. H. Löber – Fachhochschule Zittau/Görlitz
Prof. dypl. inż. J. Reeker – Fachhochschule Münster
Prof. dr inż. H. Schedwill – Fachhochschule Esslingen



Przedmowa do wydania piątego

Ten trzytomowy podręcznik techniki klimatyzacyjnej, wydany był po raz pierwszy w roku 
1974 i ukazał się jeszcze w trzech wydaniach.

W roku 1989 zespół docentów, specjalistów w dziedzinie techniki klimatyzacyjnej, wraz 
z rozszerzonym zespołem autorów przeredagował jego treść, przez co stał się bardziej 
odpowiedni dla wykonujących swój zawód inżynierów jak również dla studentów. 

Część autorów pierwotnie pracujących nad książką odeszła z zespołu. Nowi koledzy, 
wywodzący się przede wszystkim z nowych federalnych krajów związkowych, uzupełnili 
grono autorów podręcznika.

Od roku 1999 z powodów organizacyjnych zespół docentów specjalizujących się  
w klimatyzacji nie jest już wydawcą książki, a w jej miejsce zadanie to bierze na swoje barki 
zespół wydawców wybrany spośród jej członków.

Niniejsze zaktualizowane nowe wydanie pierwszego tomu „Podręcznika techniki 
klimatyzacyjnej” powinno służyć projektantom instalacji klimatyzacyjnych jako kompen-
dium wiedzy a studentom ułatwić wdrożenie się w zagadnienia dotyczące klimatyzacji.

W ciągu ubiegłego ćwierćwiecza w obszarze techniki klimatyzacyjnej oraz wentylacyjnej 
zaszły duże zmiany. Wypracowano nowe normy biorąc pod uwagę wyzwania wynikające 
z integracji państw należących do Unii Europejskiej. Zmiany te zostały uwzględnione  
w nowym wydaniu podręcznika.

Wolfenbüttel, Monachium, Münster – czerwiec 2008

Zespół autorski 

Siegfried Baumgarth
Berndt Hörner

Josef Reeker



Ogrzewnictwo praktyczne. 
Projektowanie, montaż, certy	 kacja 
energetyczna, eksploatacja.
pod red. prof. dr hab. inż. Haliny Koczyk
Poradnik zawiera niezbędne informacje dotyczące najczęściej 
stosowanych systemów ogrzewań wodnych oraz ich elementów 
składowych. Sposób projektowania poparto przykładowymi pro-
jektami instalacji dla budynku jednorodzinnego wraz z kosztorysa-
mi. Omówiono także zagadnienia związane z termomodernizacją 
budowlaną oraz oceną efektywności ekonomicznej jej stosowania. 
Przedstawione zostały ponadto informacje dotyczące projekto-
wania i wykonania ogrzewań podłogowych oraz zamieszczono 
rozdział o układach solarnych. Ponadto drugie wydanie zostało 
rozszerzone o takie zagadnienia jak certy� kacja energetyczna 
budynków w świetle aktualnych przepisów, obliczanie projekto-
wego obciążenia cieplnego oraz nowe tendencje w projektowaniu 
budynków. Publikacje kierujemy do specjalistów z zakresu ogrzew-
nictwa i branży ciepłowniczej, a także do środowisk akademickich, 
w tym zwłaszcza studentów kierunków technicznych oraz osób 
szukających wiedzy praktycznej.

Wydawnictwo SYSTHERM jest częścią � rmy SYSTHERM D. Gazińska s. j. Zostało utworzone w 1999 roku. Podstawowym celem działalności wydawnic-
twa jest promowanie nowości technicznych i przybliżanie czytelnikom wiedzy z zakresu chłodnictw , klimatyzacji, ogrzewni twa, wentylacji i innych 
dziedzin techniki.
Autorami książek technicznych, poradników, kalendarzy branżowych są pracownicy naukowi wyższych uczelni oraz specjaliści � rm zajmujących się 
produkcją i eksploatacją różnego typu urządzeń. Recenzentami wydawanych przez nas publikacji są najwybitniejsze autorytety w Polsce.
Publikacje te, zawierają niezbędne dla każdego fachowca wiadomości, wykresy i zestawienia tabelaryczne, umożliwiające optymalizację doboru 
urządzeń i technologii. Niejednokrotnie można również w nich znaleźć dane katalogowe oraz przykłady obliczeń i praktycznych zastosowań poparte 
wieloletnim doświadczeniem autorów.
Powstałe w wydawnictwie SYSTHERM książki adresowane są do osób zawodowo związanych z szeroko rozumianą problematyką chłodniczą, kli-
matyzacyjną, ogrzewniczą, motoryzacyjną etc., a więc projektantów, monterów, serwisantów oraz innych osób i � rm poszukujących praktycznych 
i niezbędnych informacji o branży. Książki te rozprowadzane są poprzez różnorodne kanały dystrybucji, takie jak: internetowe księgarnie, portale 
branżowe, księgarnie techniczne na terenie całego kraju, uczelnie wyższe, oddziały � rmy SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja, etc.
Działalność wydawnictwa SYSTHERM to nie tylko publikacja książek z branży technicznej ale również wydawanie publikacji tworzonych na potrzeby 
reklamowo – promocyjne poszczególnych � rm, takich jak ARMACELL, BORYSZEW, DAIKIN, DANFOSS, LAB-EL, LG - ELECTRONICS, AES, i inne.
Ponadto wydawnictwo SYSTHERM oferuje także przygotowanie do druku książek, broszur oraz doradztwo i zastępstwo wydawnicze, projekty gra-
� czne, ilustracje do książek, wykonanie katalogów, folderów, druków reklamowych i ulotek oraz kalendarzy reklamowych (książkowych z wkładką 
merytoryczną o wybranej tematyce, ściennych, biurkowych, kieszonkowych), a także obsługę reklamową działań i produktów � rmowych oraz reali-
zację zamówień nietypowych i specjalnych.

mgr inż. Joanna Jóźwiak
tel. 61 850 75 98    
joanna.jozwiak@systherm.pl

Jolanta Trębicka
tel. 61 850 75 13
jolanta.trebicka@systherm.pl

mgr Magdalena Paszkowska
tel. 61 850 75 96
magdalena.paszkowska@systherm.pl

mgr Krystyna Suwiczak
tel. 61 850 75 94 
krystyna.suwiczak@systherm.pl

 Jóźwiak
8, 603 663 910

mgr Magdalena Pa
tel. 61 850 75 96

Kontakt i składanie zamówień:

Technika klimatyzacyjna
dla praktyków. 
Klimatyzacja pojazdów 
samochodowych.
pod red. dr inż. Bolesława Gazińskiego
Kompendium wiedzy z zakresu klimatyzacji pojazdów samocho-
dowych. Pierwsza taka książka na rynku polskim napisana przez 
zespół polskich autorów (z Krakowa, Łodzi, Warszawy i Poznania). 
Omówiono w niej zarówno zagadnienia teoretyczne, szczegółową 
budowę jak i problemy eksploatacji klimatyzacji pojazdów samo-
chodowych. Poruszono tutaj tematykę klimatyzacji samochodów 
osobowych, samochodów ciężarowych, autobusów oraz maszyn 
budowlanych. Publikacja skierowana zarówno do � rm i osób zwią-
zanych z branżą klimatyzacyjną i samochodową oraz środowisk 
naukowców, studentów i uczniów kierunków związanych z moto-
ryzacją.

ią � rmy SYSTHERM D. Gazińska s. j. Zostało utworzone w 1999 roku. Podstawowym celem działalności w
nicznych i przybliżanie czytelnikom wiedzy z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa, wentyla

OFERTA  WYDAWNICTWA

SYSTHERM  D. Gazińska s.j.  ·  ul. św. Wincentego 7  ·  61-003 Poznań  ·  tel. 61 850 75 98  ·  fax 61 850 75 55  ·  www.systherm.pl

Technika chłodnicza dla praktyków. 
Urządzenia i automatyka 
chłodnicza.
pod red. dr inż. B. Gazińskiego,
prof. dr hab inż. W. Zalewski, dr hab. inż. J. Górski prof. PRz,
dr hab. inż. B. Zakrzewski prof. PSz, dr inż. B. Gaziński, 
mgr inż. A. Głowala i inni

W książce omówiono budowę i zasadę działania sprężarek tłoko-
wych, sprężarek typu scroll, śrubowych oraz rotacyjnych. Poda-
no metody regulacji wydajności sprężarek. Omówiono budowę 
i zastosowanie chłodniczych wymienników ciepła: skraplaczy, 
parowników, chłodnic międzystopniowych etc. Dokonano prze-
glądu urządzeń i automatyki chłodniczej pod względem rozwiązań 
konstrukcyjnych i zasad działania. Zamieszczono charakterystyki 
urządzeń regulacyjnych i zabezpieczających, armatury oraz podano 
zasady regulacji instalacji chłodniczych. Przedstawiono możliwości 
zastosowań agregatów do schładzania wody, a także eksploatację 
urządzeń chłodniczych w kontekście aktualnych regulacji praw-
nych.
Niniejszy tytuł kierujemy do specjalistów z branży chłodniczej, 
a także do środowisk naukowo – technicznych, studentów wyż-
szych uczelni technicznych.
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