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 В дослідженні проаналізовано енергоефективність систем енергозабезпечення (СЕ) на 
основі комбінованих парокомпресійних когенераційно-теплонасосних установок (КТНУ) та 
пікових джерел теплоти (ПДТ) в порівнянні з альтернативними джерелами теплозабезпечен-
ня. Схеми СЕ на основі КТНУ та ПДТ наведені в [1-2]. Здійснено аналіз енергоефективності 
системи «Джерело приводної енергії КТНУ – СЕ на основі КТНУ та ПДТ – споживач тепло-
ти від СЕ» з метою визначення ефективних режимів роботи СЕ, в порівнянні з альтернатив-
ними джерелами теплозабезпечення. В [3] запропоновано здійснювати комплексну оцінку 
енергоефективності СЕ на основі КТНУ та ПДТ за комплексним безрозмірним критерієм 
енергоефективності: 
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де β – частка навантаження (теплової потужності) КТНУ у складі СЕ з [4-7]; ПДТК  – безроз-
мірний критерій енергоефективності пікового джерела теплоти у складі СЕ (водогрійного 
паливного котла (ПК), електрокотла (ЕК), сонячних колекторів тощо) з [8-9]; КТНУК  – без-
розмірний критерій енергоефективності комбінованих КТНУ у складі СЕ з [3, 8-9]. 
 Безрозмірний критерій енергоефективності альтернативних джерел теплозабезпечен-
ня, на основі дослідження [3], визначається:  
 – для електрокотла у випадку споживання електричної енергії з енергосистеми:  
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де ЕС  – усереднене значення ККД електростанцій в Україні або альтернативних джерел 
електричної енергії з дослідження [8], ЛЕП  – ККД розподільчих електричних мереж в Украї-
ні з [8], ЕК  – ККД електричного котла (електричної котельні); 
 – для паливного котла: 
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де ПКQ  – теплова потужність водогрійного паливного котла, пQ  – потужність, витрачена для 
вироблення теплової енергії від спалювання палива в котлі, ПК  – ККД водогрійного палив-
ного котла або паливної котельної; 
 – для випадків використання альтернативних джерел теплоти (наприклад, сонячних 
колекторів), значення безрозмірного критерію енергоефективності альтернативного джерела 
теплоти (АДТ) а

АДТК  дорівнюватиме ККД альтернативного джерела теплоти АДТ  або ККД 

додаткової системи з альтернативним джерелом теплоти с
АДТ .  

 В [3] визначено, що значення безрозмірного показника енергоефективності альтерна-
тивних варіантів джерел теплозабезпечення становлять: а

ЕКК 0,302…0,318 для електрокотла 
у разі використання електроенергії з енергосистеми; а

ПКК 0,8…0,9 для паливного котла; для 
джерел теплозабезпечення на основі сонячних колекторів, в залежності від обраного ПДТ, 
значення показника а

АДТК  буде нижчим, ніж для електричних чи паливних котлів.  
 Дослідження енергоефективності СЕ проведено для режимів енергоефективної роботи 
КТНУ з КТНУК =1,1…2,1 за умови зміни частки навантаження КТНУ в діапазоні β = 0,1…1,0. 



Для СЕ з КТНУ малої потужності, зі споживанням електроенергії піковим електрокотлом з 
енергосистеми України, значення комплексного критерію енергоефективності СЕ становлять 
[3]: СЕК 0,396…1,92 за умови β = 0,1…0,9 та СЕК 2,1 за умови β = 1. Для СЕ з КТНУ малої 
потужності, зі споживанням електроенергії піковим електрокотлом від КТНУ, значення кри-
терію енергоефективності СЕ становлять [3]: СЕК 0,31…1,92 за умови β = 0,1…0,9 та 

СЕК 1,6…2,1 за умови β = 1. Для СЕ з КТНУ великої потужності та піковим паливним кот-
лом значення безрозмірного критерію енергоефективності СЕ становлять [3]: 

СЕК 0,83…1,98 за умови β = 0,1…0,9 та СЕК 2,1 за умови β = 1.  
 Визначено, що для випадків КТНУК  > 1 та СЕК  > aК , запропоновані СЕ на основі 
КТНУ та ПДТ можуть бути рекомендовані як високоефективні системи енергозабезпечення, 
оскільки їх енергоефективність значно перевищує енергоефективність сучасних високоефек-
тивних електричних та паливних котлів та джерел теплозабезпечення на основі сонячних ко-
лекторів. За умов КТНУК  > 1 та СЕК  > ПК  (або СЕК  > ЕК , СЕК  > АДТ , СЕК  > с

АДТ ) [3] за 
результатами досліджень [3] визначаються області енергоефективної роботи зазначених СЕ з 
КТНУ та ПДТ. Досліджені СЕ можуть бути рекомендовані як високоефективні системи ене-
ргозабезпечення, оскільки їх ефективність більш, ніж в два рази перевищує енергоефектив-
ність сучасних високоефективних електричних та паливних котлів.  
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