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В умовах високої вартості паливно-енергетичних ресурсів, підвищеного попиту 
на електричну енергію в години пікового споживання (особливо в опалювальний 
період) за недостатності існуючих електрогенеруючих потужностей в Україні та 
періодичної неузгодженості графіків вироблення і споживання електричної енер-
гії, з метою зменшення навантаження на енергосистему України, надзвичайно ак-
туальною в сучасних умовах постає технологія створення енергогенеруючих по-
тужностей на основі комбінованих когенераційних і теплонасосних установок 
(ТНУ). Ця технологія передбачає застосування комбінованих когенераційно-
теплонасосних установок (КТНУ), що дозволить знизити споживання природного 
або альтернативного газу на 30-45 % у порівнянні з котельними установками екві-
валентної потужності, а також одержати більш дешеву за собівартістю електрое-
нергію у порівнянні з мережевою (на 30-40 %). Когенераційний привод компресо-
рів ТНУ може бути забезпечений на основі газових двигунів-генераторів, що ви-
пускаються українськими підприємствами. 

Метою дослідження є оцінка ефективності систем енергозабезпечення (СЕ) на 
основі комбінованих КТНУ, визначення ефективних режимів роботи та пікових 
джерел теплоти (ПДТ) для СЕ на основі комбінованих КТНУ з урахуванням ком-
плексного впливу змінних режимів роботи, пікових джерел теплоти, джерел при-
водної енергії для парокомпресійних ТНУ різних рівнів потужності, з урахуван-
ням втрат енергії при генеруванні, постачанні і перетворенні електричної енергії.  

В дослідженні запропоновано підхід із оцінювання енергетичної ефективно-
сті СЕ на основі комбінованих КТНУ за безрозмірним критерієм енергетичної 
ефективності СЕ з урахуванням комплексного впливу змінних режимів роботи, 
ПДТ, джерел приводної енергії ТНУ різних рівнів потужності, з урахуванням 
втрат енергії при генеруванні, постачанні і перетворенні електричної енергії.  

Використання паливного котла як ПДТ в СЕ на основі комбінованих КТНУ є 
ефективнішим за використання пікового електрокотла з різними варіантами 
джерел електроенергії, що підтверджується більшими значеннями безрозмірно-
го критерію енергетичної ефективності ПДТ у складі СЕ та безрозмірного кри-
терію енергетичної ефективності СЕ з КТНУ для різних режимів роботи. На ос-
нові аналізу результатів досліджень визначено, що для СЕ з КТНУ великої по-
тужності з піковим паливним котлом фіксуються більші значення безрозмірно-
го критерію енергетичної ефективності СЕ для всіх досліджених режимів робо-
ти, порівняно з іншими варіантами СЕ.  


