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 Мета дослідження – визначення енергетичних переваг застосування паро-

компресійних теплових насосів (ТН) та оцінка обсягів економії енергоресурсів 

від впровадження парокомпресійних ТН з електричним та когенераційним при-

водами з урахуванням впливу джерел приводної енергії парокомпресійних ТН 

та врахуванням втрат енергії при генеруванні, постачанні і перетворенні елект-

ричної енергії; визначення ефективних режимів роботи парокомпресійних ТН з 

електричним та когенераційним приводами.  

 Проаналізовано енергетичну ефективність системи «Джерело приводної 

енергії ТН – ТН – споживач теплоти від ТН» на прикладі парокомпресійних те-

плових насосів з електричним та когенераційним приводом компресора від га-

зопоршневого двигуна. Перевагою такого підходу є врахування втрат енергії  

при генеруванні, постачанні і перетворенні електричної енергії до ТН з метою 

визначення ефективних дійсних режимів роботи ТН з електричним та когене-

раційним приводами [1]. 

 Аналіз енергетичної ефективності ТН проведений для парокомпресійних 

ТН малої та великої потужностей з урахуванням втрат енергії при генеруванні, 

постачанні і перетворенні електричної енергії. Дослідження проведено для ви-

падків використання в електроприводних ТН електроенергії від електростанцій 

різних типів, а також для усереднених значень ККД електростанцій в Україні. 

 Економія умовного палива (у відсотках) від застосування парокомпресій-

них ТН з електричним та когенераційним приводами визначається так: 
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де н
.т.д  – ККД-нетто заміщуваного джерела теплоти, ел  – загальний ККД гене-

рування, постачання і перетворення електричної енергії з [1], φд – дійсний кое-

фіцієнт перетворення парокомпресійних ТН. 

 Ефективне впровадження парокомпресійних ТН з електричним та когене-

раційним приводами в промисловість та енергетику буде досягатися за умови: 

φд > ел
н

.т.д  .  

 В дослідженні оцінено економію умовного палива від впровадження па-

рокомпресійних ТН малої та великої потужностей з електричним та когенера-

ційним приводом з урахуванням впливу джерел приводної енергії парокомпре-



сійних ТН та з урахуванням втрат енергії при генеруванні, постачанні і перет-

воренні електричної енергії.  

 Запропоновані результати досліджень визначають енергетичні переваги 

застосування парокомпресійних ТН та дозволяють визначити ефективні режи-

ми роботи парокомпресійних ТН з електричним і когенераційним приводами, 

за яких забезпечується економія умовного палива від впровадження ТН і засто-

сування ТН є доцільним. 

 Для парокомпресійних ТН з електричним та когенераційним приводами 

визначені області їх ефективного використання за безрозмірним показником 

енергетичної ефективності та економією умовного палива; визначені мінімальні 

теоретичні та дійсні значення коефіцієнта перетворення ТН, вище яких застосу-

вання певного виду ТН забезпечує економію умовного палива та є доцільним.  

 За результатами досліджень визначено, що достатня енергетична ефекти-

вність ТН з електричним приводом для різних джерел приводної енергії паро-

компресійних ТН, з урахуванням втрат енергії при генеруванні, постачанні і 

перетворенні електричної енергії забезпечується при 5,2д  . Висока енергети-

чна ефективність ТН з електричним приводом для різних джерел приводної 

енергії парокомпресійних ТН, з урахуванням втрат енергії при генеруванні, по-

стачанні і перетворенні електричної енергії забезпечується при .5,3д   Визна-

чено, що висока енергетична ефективність ТН з когенераційним приводом з 

урахуванням втрат енергії при генеруванні, постачанні і перетворенні електри-

чної енергії до ТН забезпечується при 0,2д  . Результати досліджень добре уз-

годжуються із статистичними даними [2-3] щодо дійсних коефіцієнтів перетво-

рення ТН, що випускаються фірмами LG, Mitsubishi, MHPUL, MHPUE, 

FUJITSU, McQUAY, HPVU, «Енергія», «Тритон-ЛТД». 

 Результати досліджень дозволяють оцінити економію умовного палива 

від застосування парокомпресійних ТН з електричним та когенераційним при-

водами для різних режимів роботи ТН та дозволяють здійснити вибір ефектив-

них режимів роботи парокомпресійних ТН з врахуванням впливу джерел при-

водної енергії парокомпресійних теплових насосів та втрат енергії при генеру-

ванні, постачанні і перетворенні електричної енергії. 
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