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 Розроблено наукові основи та запропонований підхід із оцінювання енергоефективно-
сті систем енергозабезпечення (СЕ) на основі комбінованих когенераційно-теплонасосних 
установок (КТНУ) та пікових джерел теплоти (ПДТ) з метою визначення областей енергое-
фективної роботи та енергоефективних режимів роботи СЕ з КТНУ та ПДТ з урахуванням 
комплексного впливу змінних режимів роботи СЕ з різними варіантами ПДТ та джерелами 
приводної енергії для КТНУ різних рівнів потужності, з урахуванням втрат енергії при гене-
руванні, постачанні і перетворенні електричної енергії.  
 Зважаючи на актуальність поставленого питання, нами за останні роки проведено ни-
зку досліджень із визначення енергоефективності СЕ на основі комбінованих КТНУ в тепло-
вих схемах джерел енергопостачання [1-6]. В дослідженнях [2-6] здійснено аналіз енергое-
фективності СЕ з КТНУ та ПДТ. Зазначені СЕ можуть повністю або частково забезпечувати 
власні потреби в електричній енергії та забезпечувати потреби опалення та гарячого водопо-
стачання споживачів. Схеми СЕ на основі КТНУ та ПДТ наведені в роботах [7-8].  
 В дослідженнях [2-6] здійснено аналіз енергоефективності системи «Джерело привод-
ної енергії КТНУ – СЕ з КТНУ та ПДТ – споживач теплоти від СЕ» на прикладі СЕ з паро-
компресійними КТНУ та ПДТ. З метою визначення енергоефективних режимів роботи та 
схем СЕ на основі КТНУ та ПДТ, в дослідженнях [1-6, 9-10] проаналізовано та враховано 
втрати енергії при генеруванні, постачанні і перетворенні електричної енергії в КТНУ та 
ПДТ. В роботах [2-6] запропоновано здійснювати комплексну оцінку енергетичної ефектив-
ності СЕ з КТНУ та ПДТ за комплексним безрозмірним критерієм енергетичної ефективнос-
ті. Дослідження проведено для режимів енергоефективної роботи КТНУ зі значеннями без-
розмірного критерію енергоефективності КТНУ КТНУК =1,1…2,1 на основі результатів з до-
сліджень [1-6, 9-10]. Комплексний безрозмірний критерій енергетичної ефективності СЕ з [2-
6] може бути використаний для вибору найбільш ефективного пікового джерела теплоти для 
певного виду СЕ. В дослідженнях [2-6] визначено, що використання паливного котла як пі-
кового джерела теплоти в СЕ є значно ефективнішим, ніж використання пікового електроко-
тла з різними варіантами джерел електроенергії. Запропоновані в дослідженнях [5-6] СЕ на 
основі КТНУ та пікових електрокотлів будуть більш ефективними, ніж сучасні високоефек-
тивні електричні та паливні котли, якщо частка навантаження КТНУ в СЕ становить β > 0,4. 
В дослідженнях [5-6] визначено, що енергоефективність СЕ з КТНУ та піковими електрич-
ними чи паливними котлами майже в два рази перевищує енергоефективність сучасних ви-
сокоефективних електричних та паливних котлів. 
 В дослідженнях [1-6] розроблено наукові основи із визначення областей енергоефек-
тивної роботи та енергоефективних режимів роботи СЕ на основі КТНУ і ПДТ, з урахуван-
ням комплексного впливу змінних режимів роботи, джерел приводної енергії для парокомп-
ресійних КТНУ різних рівнів потужності, з урахуванням втрат енергії при генеруванні, по-
стачанні і перетворенні електричної енергії. Запропонований в [1-6] підхід з оцінювання 
енергоефективності СЕ на основі КТНУ та ПДТ має низку переваг: 

― дозволяє оцінювати комплексний вплив змінних режимів роботи СЕ, пікових джерел 
теплоти СЕ, джерел приводної енергії парокомпресійних КТНУ з урахуванням втрат енергії 
при генеруванні, постачанні і перетворенні електричної енергії; 

― враховує вплив пікових джерел теплоти для СЕ та виду споживаної ними енергії з 
урахуванням втрат енергії при генеруванні та постачанні енергії до пікових джерел теплоти; 



― враховує вплив джерел приводної енергії парокомпресійних КТНУ різних рівнів по-
тужності з урахуванням втрат енергії при генеруванні, постачанні і перетворенні електричної 
енергії в КТНУ та СЕ; 

― в результаті комплексного підходу до оцінювання енергоефективності СЕ можна здій-
снити вибір найбільш ефективного пікового джерела теплоти для певного виду СЕ; 

― запропоновані в [1-6] наукові основи можуть бути використані для визначення облас-
тей енергоефективної роботи СЕ на основі парокомпресійних КТНУ з різними холодоаген-
тами, джерелами низькотемпературної теплоти та схемними рішеннями; 

― дозволяє визначити області та режими енергоефективної роботи СЕ з КТНУ та ПДТ, 
за яких енергоефективність досліджуваних СЕ майже в два рази перевищує енергоефектив-
ність сучасних високоефективних електричних та паливних котлів; 

― дозволяє комплексно оцінювати енергоефективність значної кількості варіантів СЕ з 
КТНУ та ПДТ; 

― дозволяє розробити рекомендації з енергоефективної експлуатації СЕ з КТНУ та ПДТ 
з різними схемними рішеннями. 
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