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 Метою дослідження є аналіз систем енергозабезпечення (СЕ) з когенера-

ційно-теплонасосними установками (КТНУ) та піковими джерелами теплоти 

(ПДТ) з урахуванням змінних режимів роботи, ПДТ, джерел приводної енергії 

для парокомпресійних КТНУ, з урахуванням втрат енергії при генеруванні, по-

стачанні і перетворенні електричної енергії.  

 За останні роки проведено низку досліджень з ефективності застосування 

КТНУ на основі газопоршневих двигунів-генераторів в теплових схемах джерел 

енергопостачання [1-5]. Застосування КТНУ дозволить знизити споживання 

природного або альтернативного газу на 30-45 % у порівнянні з котельними 

установками еквівалентної потужності та одержати більш дешеву за собівартіс-

тю електроенергію у порівнянні з мережевою (на 30-40 %). Значно більший 

ефект може бути досягнутий в комбінованих СЕ з КТНУ та ПДТ (наприклад, 

водогрійними паливними котлами, електричними котлами, сонячними колекто-

рами тощо). Когенераційний привод КТНУ може бути забезпечений на основі 

газових двигунів-генераторів, що випускаються українськими підприємствами: 

«Первомайськдизельмаш» та ДП «Завод ім. В. О. Малишева».  

 В нашому дослідженні здійснено аналіз ефективності СЕ з КТНУ та ПДТ 

(водогрійним паливним котлом та електричним котлом з використанням різних 

джерел електричної енергії). Досліджувані СЕ з КТНУ та ПДТ можуть повніс-

тю або частково забезпечувати власні потреби в електричній енергії та забезпе-

чувати потреби опалення та гарячого водопостачання споживачів. Схеми СЕ з 

КТНУ та ПДТ наведені в роботах [6-7].  

 Згідно з [1-5] енергоефективність СЕ визначається оптимальним розподі-

лом навантаження між КТНУ та ПДТ у складі СЕ, який характеризується част-

кою навантаження КТНУ у складі СЕ β та визначається як відношення теплової 

потужності КТНУ до теплової потужності СЕ β = QКТНУ/QСЕ. В дослідженні [5] 

визначено, що для СЕ з КТНУ та ПДТ для значень частки навантаження КТНУ 

β > 0,7 ефективність та вид ПДТ незначно впливають на енергетичну ефектив-

ність СЕ за умови енергоефективних режимів роботи КТНУ з досліджень [1,5]. 

Для інших режимів роботи СЕ їх енергетичну ефективність та конкурентоспро-

можність в значній мірі будуть визначати вид та ефективність ПДТ, за умови 

енергоефективних режимів роботи КТНУ на основі досліджень [1,5].  

 В дослідженнях [2-5] визначено, що використання паливного котла як 

ПДТ в СЕ є значно ефективнішим, ніж використання пікового електричного ко-



тла з різними варіантами джерел електроенергії (з енергосистеми України або 

від КТНУ). Запропоновані в дослідженні [5] СЕ на основі КТНУ та пікових 

електрокотлів будуть більш ефективними, ніж сучасні високоефективні елект-

ричні та паливні котли, за умови, якщо частка навантаження КТНУ в СЕ стано-

вить β > 0,4. Визначено, що за енергоефективних режимів роботи КТНУ з [1-5], 

проаналізовані в дослідженні СЕ з КТНУ та ПДТ можуть бути рекомендовані 

як високоефективні системи енергозабезпечення, які можуть скласти альтерна-

тиву сучасним високоефективним електричним та паливним котлам.  
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