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Анотація 

     Наведено приклади впровадження теплонасосних установок в провідних країнах світу. Проаналізовано чин-

ники впливу на енергоефективність теплонасосних установок в системах забезпечення оптимальних парамет-

рів мікроклімату приміщень. Запропоновано структурно-логічну модель управління економічними параметра- 

ми підвищення енергоефективності теплонасосних установок.     
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Abstract  

Examples of introduction of heat pump installations in the leading countries of the world are given. The factors 

influencing the energy efficiency of heat pump installations in the systems of ensuring the optimal parameters of the 

microclimate of the premises are analyzed. The structural-logical model of management of economic parameters of 

increase of energy efficiency of heat pump installations is offered. 
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                                                                            Вступ  

Теплонасосні установки є ефективним енергозберігаючим джерелом теплової енергії для системи 

опалення та кондиціонування. Вони використовують відновлювальну низькопотенційну теплову ене-

ргію та споживають майже втричі менше первинної енергії, ніж системи традиційного теплопоста-

чання [1-14]. Теплонасосні установки впроваджені в США, Канаді та країнах Європейського Союзу, 

встановлюються в громадських будівлях, приватних будинках і на промислових об’єктах [8]. У США 

щорічно виробляється близько 1 млн теплових насосів. У Швеції 50% всього опалення забезпечують 

теплові насоси. У Стокгольмі 12% всього опалення міста забезпечується тепловими насосами загаль-

ною потужністю 320 МВт з використання джерела тепла Балтійського моря з температурою +8°С. У 

Німеччині передбачена дотація держави на установлення геотермальних теплових насосів у розмірі 

400 євро за кожен кВт встановленої потужності.  

Використання інноваційних екологічно чистих технологій генерації теплової енергії для забезпе-

чення оптимальних параметрів мікроклімату приміщень є своєчасним в житлово-комунальному гос-

подарстві [1,2,7,9,10,12]. 

Метою роботи є аналіз шляхів підвищення енергоефективності теплонасосних установок в систе-

мах забезпечення нормативних показників мікроклімату приміщень. 

 

                                                                  Результати дослідження 

Енергоефективність теплонасосних установок визначається технологічною схемою теплозабезпе-

чення, визначальним чинником при виборі якої є джерело низькопотенційної енергії для теплового 

насоса. Джерелом низькопотенційної теплової енергії можуть служити: атмосферне повітря, сонячна 

енергія, незамерзаючі водойми, слабомінералізовані геотермальні та ґрунтові води, ґрунт, скидні во-

ди комунальних та промислових підприємств, каналізаційні стоки, вентиляційні викиди та інші теп-

лові відходи. Кількісні та якісні параметри цих джерел низькопотенційної теплової енергії різномані-

тні та суттєво впливають на величину капітальних та експлуатаційних витрат при використанні теп-

лонасосних установок в системах забезпечення теплового режиму будівель [7,10,12]. 

На енергоефективність теплонасосних установок в системах забезпечення оптимальних парамет-

рів мікроклімату приміщень суттєво впливає надійність технологічного обладнання, основним з яких 
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є тепловий насос. Аналіз факторів з оцінювання прогнозування технічного стану теплового насоса 

свідчить про необхідність комплексного підходу з врахування кількісних та якісних чинників впливу 

на енергоефективність [4,5].     

Однією із перешкод упровадження теплонасосних установок для забезпечення параметрів мікрок-

лімату приміщень є значні початкові капіталовкладення, що обумовлені значною вартістю обладнан-

ня, та конфлікт між стратегічним інтересом енергопостачальних компаній в житлово-комунальному 

господарстві. На сьогодні відсутні загальноприйняті методики проектування теплонасосних устано-

вок та науково-обґрунтовані методики оцінювання їх ефективності та надійності, особливо із викори-

стання теплонасосних технологій для індивідуальних житлових будівель [3,7,9].    

Для оцінювання шляхів підвищення енергоефективності теплонасосних установок запропоновано 

структурно-логічну модель управління економічними параметрами, що враховують капітальні та 

експлуатаційні витрати та прибуток від впровадження інноваційних технологій при використанні 

низькопотенційної теплової енергії.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурно-логічна модель управління економічними параметрами підвищення енергоефективності 

теплонасосних установок 

 

При виборі варіанта технічного рішення з підвищення енергоефективності теплонасосних устано-

вок доцільно використовувати структурно-логічну модель управління економічними параметрами, як 

одним із визначальних чинників впливу на прийняття рішення щодо вибору інноваційного проекту 

вдосконалення теплопостачання будівель. 

 

Висновки 

При впровадженні відновлювальних джерел в Україні теплові насоси є найбільш привабливими,   

незважаючи на існуючі проблеми їх застосування. Комбінування теплових насосів з іншими низько-

ні 

ні 

min 

min 

max 

Економічні параметри підвищення енергое-

фективності теплонасосних установок 

Зміни в параметри динамічного оточення 

проекту підвищення енергоефективності 

Капітальні витрати на реалізацію інновацій-

ного проекту влаштування теплонасосної 

установки 

Експлуатаційні витрати на забезпечення 

надійності роботи теплонасосної установки 

Прибуток від використання теплонасосної 

установки  

Реалізація інноваційних заходів з підвищен-

ня економічних параметрів енергоефектив-

ності теплонасосних установок 

ні 

так 

так 

так 



  

3 

потенційними джерелами теплоти підвищить ефективність їх роботи та дозволить економити капіта-

ловкладення.  

Варіанти комбінацій використання відновлювальних джерел енергії залежать від призначення та 

розташування будівлі та дають економічний ефект у довгостроковій перспективі. 
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