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Загальні положення 

Виконання проекту зтеплонасосних системопаленнята гарячого 

водопостачання будівлі передбачає підвищення рівня, поглиблення і закріплення 

знань по дисципліні "Наукові основи використання тепло насосного обладнання", 

навчити студента уміло користуватися довідковою літературою та нормативними 

матеріалами з придбанням практичних навиків конструктивної розробки 

енергозберігаючих систем. В процесі виконання проекту повинне здійснюватися 

раціональне використання тепло насосного обладнання. Всі принципові рішення в 

проекті повинні бути пов'язані з вимогами і положеннями нормативів,які діють 

вУкраїні. 

В розробці проекту студент повинен користуватися конспектом лекцій, 

підручниками, посібниками, нормативними матеріалами, що діють, 

перспективними розробками, а також альбомами існуючих стандартних вузлів і 

нових технічних рішень. 

Керівник курсового проекту надає методичну допомогу в самостійній роботі 

студента, перевіряє розрахунки і пояснює помилки, затверджує принципово 

правильні рішення та відхиляє невірні. 

 

Завдання на розробку проекту 

 

«Завдання» передбачає вибір студентом індивідуальних даних для розробки 

курсового проекту «Теплонасосні системи опаленнята гарячого водопостачання», 

яке визначається згідно номера залікової книжки з «Дод.1» тавідповідним 

коректуванням узагальненої енерготехнологічної схеми по низькопотенціальному 

джерелу, представленої на рис.1.3 цих "Методичних вказівок". 

 

Зміст записки розрахункового пояснення 

 

«Записка» відображає суть і послідовність необхідних розрахунків в процесі 

виконання проекту згідно рекомендацій відповідних розділів. На листах (30-35 

стор. формату А-4) приводяться необхідні пояснення до розрахунків 

таобґрунтуваннязастосованних технічних рішень. 

Врозрахунково-пояснювальній записці представляються відповідні схеми, 

приводяться розрахунки, а також графічне зображення окремих елементів систем. 

На завершальній стадії розробки проекту разом з компонувальним підбором 

обладнання теплового насоса проводиться вибір альтернативного варіанту його в 

блоковому виконанні у вигляді єдиного агрегату теплонасосної установки. 
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Об'єм графічної частини проекту. 

 

Графічна частина проекту представляється на листі ф. А-1 з компоновкою, 

яка рекомендується згідно Дод.14. Вона включає: 

- загальну схему теплонасосної системи теплопостачання з відображенням 

початкових даних, результатів розрахунку та підібраного обладнання; 

- загальну схему системи відбору теплоти з розробленим варіантом 

відповідного теплообмінника; 

- графічне зображення процесу компресійного циклу теплового насоса в «lgР 

– h» діаграмі; 

- схему парокомпресійного контуру теплового насоса з відображенням 

початкових і розрахункових параметрів, а також даних підібраного обладнання; 

- технічні характеристики підібраного обладнання, енергетичні і техніко-

економічні показники розробленої теплонасосної системи теплопостачання; 

- схему теплонасосної системи теплопостачання за індивідуальним завданням 

з специфікацією обладнання. 
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ВСТУП. 

 

В теперішній час використання низькопотенціальних джерел теплоти (НПД) 

штучного та природного походження для опалення і гарячого водопостачання 

найуспішніше здійснюється за допомогою теплових насосів, випуск яких у всьому 

світі за останні роки суттєво зростає. 

Світовий досвід свідчить, що витрати на енергозбереження в 2-3 рази нижче 

в порівнянні з традиційними витратами на приріст виробництва еквівалентної 

кількості енергії. 

В Україні теплонасосні установки ще неотримали достатньо широкого 

розповсюдження з цілого ряду причин, оскільки не завжди існувало сприятливе 

співвідношення між вартістю отримуваної теплоти і електроенергією, що 

витрачалася. Проте у зв'язку з тим, що в нашій державі енергетичною програмою 

передбачається всемірна економія енергії і паливних ресурсів, як шляхом 

підвищення ККДустановок виробництватеплотитаїї споживання, так і за рахунок 

використання вторинних енергоресурсів, зокрема природних 

низькотемпературних джерел теплоти. Найближчими роками передбачається 

значно збільшити об'єм введення в експлуатацію вітчизняних теплонасосных 

установок (ТНУ). 

Здійснюючи зворотний термодинамічний цикл, ТНУ використовують 

поновлювану низькопотенціальну теплову енергію з навколишнього середовища 

та вторинних енергоносіїв, підвищують її потенціал до рівня, який необхідний для 

теплопостачання, при цьому споживається в 1,2-2,3 разу менше первинної енергії, 

ніж при традиційному теплопостачанні. Відомо, що правильно розроблений та 

експлуатований тепловий насос забезпечує для споживання теплоти на кожен 

1кВт•ч витраченої енергії 3-4 кВт•ч теплової енергії. На кожну вироблену 1 Гкал 

тепла тепловий насос дозволяє економити до 268 кгвугілля, 84кг мазуту або 58м
3
 

природного газу. 

Крім високої енергетичної ефективності робота теплових насосів 

характеризується екологічною чистотою, високою надійністю, можливістю 

комбінованого виробництва теплоти і холоду в єдиному циклі, універсальністю 

по тепловій потужності і по виду використовуваноїнизкопотенциальної 

енергії,пожежобезпечністю та повною автоматизацією процесу роботи. 

Перші теплові насоси (ТН), що реально діють, в наший країні створювалися 

на базі комплектування елементів холодильних машин, які серійно випускалися 

промисловістю. По мірі розвитку теплонасосних систем теплопостачання виникла 

природна необхідність створення для них спеціалізованого обладнання. Раніше 

були розроблені агрегатовані ТН на базі поршневих компресорівтепловою 

потужністю 30, 45 і 90 кВт, які забезпечували подачу води, нагрітої 

дляспоживачадо 63…65°С. 

Розроблені в даний час теплонасосні установки (ТНУ) за принципом дії 

підрозділяються на компресійні, сорбційні і термоелектричні. Проведені різними 
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організаціями дослідження показали, що найбільш перспективними для 

теплопостачання будівлі в даний час єпарокомпресійні ТНУ. 

Сучасні тенденції створення енергоефективних теплонасосних установок на 

основі використаннянизькопотенціальних джерел (НПД) полягають в 

наступному:  

 вдосконалення конструкцій компресорів, теплообмінних апаратів, 

регулюючих пристроїв і засобів автоматичного регулювання;  

 підвищення надійності і збільшення терміну служби обладнання;  

 застосування пристроїв, обладнаннята відповідних систем для відбору 

виробничих і побутових теплових відходів, теплоти природних джерел; 

  впровадження відповідних систем на об'єктах, віддалених від 

джерела енергопостачання та в районах з малою щільністю забудови території;  

 збільшення застосування теплонасосных систем теплопостачання на 

об'єктах, де необхідні поперемінна або одночасна подача теплоти і холоду, а 

також для ліквідації літніх «провалів» споживання електричної енергії в графіках 

теплопостачання від ТЕЦ та котельних;  

 запобігання обмерзанню випарників теплових насосів «повітря - 

повітря» і «повітря - вода» у відповідних системах теплопостачання; 

 застосування безступеневого регулювання процесів споживання 

теплоти тавиробництвахолодудля абонентських систем. 

Перспективність широкого використання при великих можливостях 

застосування теплових насосів в народному господарстві України 

підтверджується світовим досвідом проектування, створення і експлуатації систем 

різного призначення, що працюють на основі теплоенергетичного потенціалу 

різних низькопотенціальних джерел штучного та природного походження. 

В існуючих підручниках та навчальних посібниках за фахом ТГСіП питання 

розробки теплонасосных систем розглядаються стисло, що не відповідає 

сучасному рівню розвитку теплонасосної техніки, як одного з найбільш 

перспективних напрямів енергопостачання систем опалення, вентиляції і гарячого 

водопостачання, а також в інших низькотемпературних технологічних процесах. 

Ці методичні вказівки направлені на систематизацію наявного матеріалу для 

кращого засвоєння дисципліни, що вивчається студентами спеціальності 

«ТГСіП», ефективнішого використання наукових основ теплонасосної техніки в 

курсовому і дипломному проектуванні. 

Нижче в послідовності викладеного «Змісту» розрахунково-пояснювальної 

записки наведені короткі методичні вказівки по суті розрахунків та по структурі 

відповідних розділів проекту. 
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1. Загальні відомості про теплонасосні системи теплопостачання. 

Вихідні дані. 

 

Традиційні системи теплопостачання від ТЕЦ, РК або місцевих котельних 

споживають для нагрівання води високоякісне паливо в котлах з температурою 

горіння до 1500°С, віддаючи в кінцевому вигляді енергію абонентським системам 

з температурою теплоносіянижче 100°С та повітря нижче 50°С. Разом з тим існує 

значна частина низькопотенціальних вторинних теплоенергоресурсів (ВЕР) у 

вигляді виробничих і комунально-побутових рідинних, газових та повітряних 

теплових стоків, а також поновлюваних джерел енергії (сонячного 

випромінювання, зовнішнього повітря, ґрунту, річкових, морських та озерних 

вод), які можуть корисно застосовуватися в системах теплопостачання будівель 

для економії первинного палива зі зниженням забруднення навколишнього 

середовища. 

Одним з ефективних заходів щодо економії палива та підвищення рівня 

захисту навколишнього середовища представляється широке використання 

теплонасосних установок, які перетворюють природнунизькопотенціальну 

теплоту і теплові відходи в енергію вищого температурного рівня, придатну, 

зокрема, для систем теплопостачання. 

Тепловим насосом називається агрегат, призначений для отримання теплоти 

на основі зворотного термодинамічного циклу, рис.1.1 та 1.2. Отже, головною 

метою застосування теплових насосів є використання низькопотенціальних 

джерел теплоти (НПДТ) для теплопостачання будівель з економією палива в 

порівнянні з безпосереднім його спалюванням в печах та котлах. 

Зворотні кругові процеси (цикли) зміни стану робочого тіла при зображенні 

на термодинамічних діаграмах мають напрям проти годинникової стрілки, тоді як 

прямі цикли теплових двигунів – за годинниковою стрілкою. У теплових двигунах 

до робочого тіла підводиться теплота високого потенціалу (при високих 

температурах і тиску робочого тіла), яка перетворюється в роботу і теплоту 

низького потенціалу. В теплових насосах же до робочого тіла підводиться 

низькопотенціальна теплота (на нижньому температурному рівні циклу), яка з 

витратою необхідної роботи перетворюється в теплоту з більш високою 

температурою.  

Від холодильних машин, що працюють також за зворотними циклами, 

теплові насоси відрізняються призначенням (нагрівати об'єкт, а не охолоджувати) 

і, відповідно, межами робочих температур. Якщо в циклі холодильної машини 

температура навколишнього середовища є верхнім температурним рівнем 

(температурою теплоприймача), то в циклі теплового насоса – нижнім 

(температурою тепловіддатчика).  

Спільність принципів дії та конструктивноговиконання зумовила загальну 

назву теплових насосів і холодильних машин, а також їх модифікацій, 

призначених для одночасного або почергового отримання теплоти і холоду, - 

трансформатори теплоти (термотрансформатори). 



 
Рис.1.1. Принцип роботи компресійної теплонасосної установки з  

робочим тілом (холодоагентом) R152ав циркуляційному контурі. 

Умовні позначення:1 – випарник; 2 – компресор; 3 – конденсатор;  

4 – дросельний вентиль. 
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Рис. 1.2. Принципова схема парокомпресійного циклу (а) теплового насоса для 

теплопостачання будівлі із зображенням його (б) вTS  і lgP - h діаграмах. Умовні 

позначення: Км. – компресор з зовнішнім приводом потужністю w;  

Кд – конденсатор; РТО – регенеративний теплообмінник;  

ДР – дросельний вентиль; В – випарник; НПДТ – низькопотенціальне джерело 

теплоти; АСТ – абонентська система споживання теплоти.  

 

Відмінність теплового насоса від звичайних теплообмінників полягає в тому, 

що теплообмінник дозволяє передавати теплоту тільки від більш нагрітого потоку 

до менш нагрітому, тобто у бік зменшення температури. Якщо відволіктися від 

витрат потужності на переміщення речовини (насоси, вентилятори), то передача 
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теплоти в теплообміннику відбувається самовільно, тобто без витрат електричної 

або механічної енергії. 

В тепловому насосі, рис.1.1 та 1.2.а, теплота передається від холоднішого до 

більш нагрітого потоку (в бік підвищення температури).Така передача теплоти 

згідно другого закону термодинаміки в компресійному тепловому насосі 

неможлива без витрат механічної потужності. Тому окрім теплообмінних апаратів 

кожен компресійний тепловий насос містить компресор з електричним або іншим 

приводом. 

Основними елементами теплового насоса є компресор, конденсатор, 

випарник та дросель (регулюючий вентиль), які зв’язані між собою системою 

трубопроводів для циркуляції робочого тіла. Сукупність теплового насоса і 

обладнання абонентської системи (теплообмінні пристрої, гідравлічні машини, 

трубопроводи для підведення та відведення теплоносія, системи енергоживлення, 

контролю і регулювання) є теплонасосную системою теплопостачання (ТНСТ). 

Коефіцієнт трансформації енергії φв теплонасосній установці є 

найважливішою енергетичною характеристикою, яка визначає не тільки техніко-

економічні показники, але і межі конкурентоспроможності теплового насоса по 

відношенню до інших джерел теплоти, а значить, і масштаби доцільногойого 

використання в теплопостачанні. 

Коефіцієнт трансформації енергії для ідеального циклу Карно визначається 

співвідношенням 

ок

к
к

Т-Т

Т
 ,                     (1.1) 

 

де ТК, То–абсолютні температури конденсації та випаровування робочого тіла. 
В системах опалення, вентиляції та гарячого водопостачання все ширше 

застосовуються теплові насоси. Область застосування теплонасосних систем, які 

передають енергію від теплоносія з порівняно низькою температурою до 

енергоносія з вищою температурою, регламентується [18] і вельми обширна в 

можливостях теплопостачання житлових, цивільних і промислових будівель 

[4,6,8,10]. Проте для вирішення питань раціонального використання енергії 

низького потенціалу недостатньо простої заміни опалювальних котлів тепловими 

насосами. Головною передумовою вибору розрахункових схем та режимів 

експлуатації теплових насосів є врахування внутрішніх умов протікання процесу і 

застосування їх щодо джереланизкопотенциальної теплоти при необхідному рівні 

підвищення температур для абонентських систем. 

Вихідні дані для розробки проекту ТСНТ, які вибираються студентом 

індивідуально,наведені в Дод.1. з відповідним корекгуванням узагальненої 

енерготехнологічної схеми теплонасосної системи теплопостачання будівлі 

стосовно низькотемпературного джерела теплоти, представленої на рис.1.3. 
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Низькотемпературна система опалення Система гарячего водопостачання 

1.  Потужність системиQОВ=           , кВт; 1. Потужність системиQГВ=       кВт; 

2. tГ=               ,°C;    t’Г=               , °C; 2. tГВ =               °C; 

3. tО=              , °C;    t’О=              , °C; 3. VБА =               м
3
; 

4. GОВ=               , кг/год; 4. GГВ=                кг/год; 

5. Попередняповерхня підлогиАп=...., м
2
. 5. Теплообмінник, А=              м

2
; 

6.  6. ДДЕ, N=         кВт 

 

Система відборутеплоти  Теплонасосна установка 

1 Потужність системи QО=       , кВт 1 Робоче тіло: 

2 Робочарідина: 2 ТО=(tO+273)=………………,К;  

3 tw,н=         , °С;   tw,к=         , °С; 3 ТК=(tK+273)=……………….,К; 

4 Gж =               , кг/год; 4 QO =        , кВт;   QК =        , кВт; 

5 Теплообмінник А=………………, м
2 

5 W=        , кВт;     φ= 

 

Рис.1.3. Узагальнена енерготехнологічна схема теплонасосної системи 

теплопостачання на основі низькотемпературного джерела теплоти. 
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2. Вибір таобґрунтування принципової схеми теплонасосної системи 

теплопостачання. 

2.1. Загальні вимоги до розробки теплонасосних систем. 

 

В розробці систем з використанням теплових насосів згідно [31,32,33] 

необхідно враховувати наступне: 

-  система повинна забезпечувати обґрунтоване значення коефіцієнта 

перетворення енергії для відповідного низькотемпературного джерела теплоти, 

значення якого збільшується при зменшенні різниці між температурами 

теплоносія джерела та теплоносія абонентської системи. 

-  з теплоенергетичної оцінки очевидно, що слід використовувати 

низькопотенціальні джерела з вищою температурою, а абонентські системи - з 

нижчими температурами. Орієнтовно можна вважати, що зниження температури 

теплоносія для абонентської системи на 1°С веде до збільшення коефіцієнта 

перетворення приблизно на 2%; 

-  при проектуванні теплонасосних систем необхідно передбачати такі 

рішення, за якихсезонний коефіцієнт перетворення був бине меншемінімального 

нормованого значення; 

-  температура, а відповідно і тиск в процесі конденсації робочого тіла, 

повинні враховувати технічні можливості обладнаннядля забезпечення високої 

ефективності роботи всієї системи та необхідний термін служби теплового насоса, 

зокрема компресора; 

- теплонасосну систему розробляють з мінімальною кількістю запусків на 

годину. Вона повинна відповідати технічним умовам виробника теплового насоса 

та бути зручною для експлуатації без постійного обслуговування. 

 

2.2. Обґрунтування прийнятої системи та її структурних елементів. 

 

Теплонасосніопалювально-вентиляційні системи та гарячого водопостачання 

розробляються для економії первинного палива з використанням теплоти ВЕР 

промислових і цивільних будівель, а також теплоти поновлюваних джерел енергії. 

Один з можливих варіантів як універсальний для теплонасосних систем 

теплопостачанняобґрунтовано в [30], рис.2.1, який рекомендується в 

якостівихідного для розробки курсового проекту. 

Запропонована схема теплонасосної системи опаленнята гарячого 

водопостачання, рис.2.1, [23, 30], складається з контуру теплового насоса 

компресійного типу і низькотемпературної системи панельно-променевого або 

повітряного опалення будівлі. Для вибраної та викресленої схеми ТНСТ 

проводиться опис принципу дії окремих елементів і підсистем у їх 

функціональному взаємозв'язку в загальній структурі при характерних режимах 

експлуатації теплонасосної системи. 

Тепловий насос включає замкнутий контур, який складається з компресора, 

конденсатора, пароперегрівача-охолоджувача, дросельного вентиля і випарника. 
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Компресор поршневого, гвинтового або іншоготипу з електроприводом 

засмоктує перегріті пари фреону, т.1, стискає їх, внаслідок чого підвищується 

температура і тиск до стану 2. Реальні умови неізоентропного процесу стиснення 

1 – 2" робочого тіла в циліндрі обумовлюють деяке їх догрівання до стану в т.2", 

рис.1.2. 
В конденсаторі відбувається конденсація пари робочого тіла з передачею теплоти 

контуру водяної системи опалення. Після конденсатора робоче тіло 

переохолоджувалося до рідинного стану 3. В дросельному вентилі відбувається 

зниження тиску і пониження температури з перетворенням її впарорідинний стан 4. 

Після цього робоче тіло поступає в випарник, де відбувається процес його кипіння, т.1'. 

При цьому теплота сприймається від низькопотенціального теплоджерела, після чого 

пара робочої речовини поступає в пароперегрівач, яка виключає рідку фазу. Потім пари 

робочого тіла поступають в компресор, після чого цикл повторюється. 

Як правило, в схемах фреонових теплових насосів повинні передбачатися 

регенеративні теплообмінники для раціонального перегріву всмоктуваної пари 

холодоагента та переохолодження конденсату перед дроселюванням робочого тіла.Для 

підвищення загальної ефективності теплонасосних установок застосовують 

низькотемпературні системи опалення [12]. Однією з таких можна рахувати систему 

панельного - променевого опалення, в якій в більшості температура гріючої поверхні 

панелі не перевищує 30°C. Тепловий насос сполучений з системою опалення  

трубопроводами за допомогою теплообмінника-конденсатора, бака-акумулятора, 

циркуляційного насоса і температурних регуляторів витрати РТ-1,РТ-2. 

В вузлі змішування відбувається підмішування охолодженої води до більш гарячої, 

чим забезпечується підтримка необхідної температури теплоносія на вході в систему 

опалення в залежності від змінної температури зовнішнього повітря. Установка бака-

акумулятора необхідна для «згладжування» режимів нерівномірного споживання 

теплоти системою гарячого водопостачання, а також опалювально-вентиляційною 

системою в умовах нерівномірного або періодичного виробництва енергії тепловим 

насосом. В період безперервної роботи теплового насоса тепловий потік поступає в 

систему опалення і паралельно на «зарядку» бака-акумулятора длядогрівання 

теплоносія, який поступає в систему гарячого теплопостачання. В разі припинення 

роботи теплового насоса забезпечення теплотоюопалювально-вентиляційних систем та 

гарячого водопостачання здійснюється від бака-акумулятора. При цьому робота 

температурних регуляторів витрати РТ-2 і РТ-1 протиспрямована. 

Додаткове джерело енергії (ДДЕ) необхідне для догрівання теплоносія 

системи опалення при недостатній тепловій потужності теплового насоса або при 

неспівпаданні режимів вироблення та споживання теплоти в системі. 

Питання про доцільність використання того або іншого джерела 

низкопотенциальної теплоти є комплексним, оскільки воно тіснопов'язане з 

загальним устроєм, вартістю і ефективністю роботи систем споживання теплоти.  

Зокрема, для вирішення питання про можливістьта доцільність застосування 

конкретної схеми теплового насоса необхідно мати на увазі: 
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Рис.2.1. Принципова схема теплонасосної системи водяного опаленнята гарячого водопостачання. 

Умовні позначення: Км. – компресор з приводом потужністю w; Кд – конденсатор; РТО – регенеративний 

теплообмінник; ДР – дросельний регулятор; І – випарник; НПДТ – низькопотенціальне джерело теплоти;  

Н – насос; СППО – система панельно-променевого опалення; БА – бак-акумулятор; ЦН – циркуляційний насос; 

 ДДЕ – додаткове джерело теплової енергії; РБ – розширювальний бак; 

Рт1, Рт2 – температурні регулятори витрати теплоносія.



 співвідношення потенціалу поновлюваної енергії скидних потоків або 

потужності низькопотенціального джерела з потребою теплоти для 

абонентської системи; 

 температурний потенціал скидної танеобхідної теплоти, агрегатний стан 

компонентів носія скидної теплоти (тверда, рідка, газоподібна) і теплоносія 

абонентської системи; 

 ступінь збігу в часі режимів скидних та поновлюваних теплових потоків з 

режимом споживання теплоти абонентськими системами; 

 віддаленість джерела низькопотенціальних теплових потоків від місця 

споживання теплоти абонентськими системами. 

В сучасних умовах теплові насоси можуть бути доцільно використовуватися, 

якщо для опалення та гарячого водопостачання застосування теплофікації та 

централізованого теплопостачання є економічно недоцільним. Це в основному 

житлові райони з низькою щільністю теплового навантаження, нижче 0,3 Гкал/год 

(одно - і двоповерхова забудова), в яких, як правило, застосовується індивідуальне 

опалення від місцевих котельних і печей. 

Крім того трансформатори тепла можуть знайти виправдане застосування як 

установки і для холодопостачання в районах з жарким кліматом, де опалювальний 

період має невелику тривалість. В цих кліматичних умовах трансформатори тепла 

можуть бути використані в опалювальний період як теплові насоси для підігріву 

повітря, а в літній період - як холодильні установки для охолодження повітря.  

На основі аналізу вихідних даних по низькопотенціальному джерелу теплоти 

та абонентської системи, а також умов їх сумісного режиму роботи з позицій 

досягнення оптимальної ефективностітеплоенергозбереження [1,6,12,14,16,18], 

проводиться вибір принципової схеми теплонасосної опалювально-вентиляційної 

системи та гарячого водопостачання. Для прийнятої схеми проводиться 

обґрунтуваннята вибір виду і розрахункових параметрів абонентської системи, 

опис режимних умов роботи, що зумовлює економічність застосування вибраної 

схеми.  

При вирішенні питання про вигідність застосування ТН, а також в виборі 

його параметрів для конкретних умов очевидна необхідність врахування графіка 

теплоспоживання врозрізі на протязі року. Вокремих випадках може виявитися 

доцільним не передбачати покриття пікових навантажень тепловим насосом, 

особливо при короткочасному їх характері, оскільки в решту часу він 

працюватиме в невигідному нерозрахунковому режимі. В такій ситуації вигідніше 

передбачати можливість додаткового підігріву теплоносія по каскадній схемі 

теплового насоса або з традиційним джерелом теплоти. При цьому можливі 

варіанти, як часткового, так і повного догріву теплоносія абонентської системи. 

Такі схеми можуть знайти застосування в системах опаленнята гарячого 

водопостачання для сезонногодогріву води в періоди мінімальних температур 

зовнішнього повітря. 

Доцільність використання традиційного догріваючого пристрою або 

застосування каскадної схеми теплового насоса залежить від співвідношення 
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теплоти догріву до основного теплоспоживання. Чим менше це відношення, тим 

менш доцільним виявляється застосування другого каскаду ТН. Це пояснюється 

порівняно високими капітальними витратами на спорудження ТН по каскадній 

схемі. 

Важливою умовою при проектуванні теплонасосних систем є можливість 

добитися збігу між наявною кількістюта потрібною теплотою для кожного 

проміжку часу. Ця вимогаобумовлює необхідність враховувати часовий графік 

потреби в теплоті. Несприятлива співпадання наявної кількостіта потрібною 

теплотою може істотно ускладнити схему установки і навіть бутипричиною 

відмови від ТН. 

Ефективність теплонасосних систем теплопостачання (ТНСТ) багато в чому 

залежить від дублюючих джерел теплоти та оптимізації системи в цілому. В 

залежності від температурного рівня та рівномірності надходження енергії від 

НПДТ відносно режиму споживання абонентськими системами, необхідно 

визначати оптимальне співвідношення між тепловими навантаженнями ТН і 

пікових джерел теплоти. 

При періодичній роботі джерела низькопотенціальної теплоти або при 

використанні «провальної» електроенергії до складу теплонасосної системи для 

підвищення її економічності можуть бути включені різні акумулятори теплоти: 

водяні, ґрунтові, з фазовими перетвореннями та інші. 

Втеплонасосних системах «вода-вода» поверхні віддачі теплоти приладів 

систем опаленнята нагрівання повітря систем вентиляції внаслідок низької 

температури теплоносія в більшості стають занадто великими. Рішення про те, що 

економічно вигідніше – підвищити температуру теплоносія (а тим самим і 

експлуатаційні витрати) або збільшити поверхню приладів (а тим самим 

металоємність і капітальні витрати), приймають на підставі техніко - економічних 

розрахунків. Їх результати залежать від характеристик теплових насосів і 

холодагентов, величини позв'язаних додаткових капітальних витрат в будівництві 

на установку теплових насосів, а головне – від відпускних цін на електроенергію і 

теплоту. Відомі окремі випадки, зокрема у вітчизняній практиці, коли рішення 

ухвалювали на користь збільшення площі поверхні нагрівальних приладів.  

Капітальні витрати на компресійні теплові насоси в 2-3 рази вище, ніж на 

звичайні системи центрального опалення. Експлуатаційні витрати на теплові 

насоси тим менше, чим нижче вартість електроенергії та більш довгий період 

експлуатації. Економічність роботи теплових насосів в значній мірі залежить від 

правильного вибору джерел теплоти. Вигідно застосовувати теплові насоси на 

об'єктах, де одночасно витрачаються теплота та холод (наприклад, в спортивних 

комплексах, на підприємствах чайної, молочної, харчовоїта хімічної 

промисловості), а також тоді, коли в холодний період використовується теплота, а 

в теплий період – холод, наприклад, в системах безперервного використання 

систем кондиціювання повітря виробничих і суспільних будівель. 

Можливі варіанти теплонасосних систем вентиляції та гарячого 

водопостачання наведені на рис.2.2, рис.2.3.  
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Теплонасосна система нагріву припливного повітря систем вентиляції, 

рис.2.2, принципово виконує ті ж функції і служить для попереднього або повного 

нагріву повітря, зокрема, за рахунок теплоти повітря, яке видаляється. 

 

 
Рис.2.2. Принципова схема теплонасосної системи нагріву припливного 

вентиляційного повітря. 

Умовні позначення: Км. – компресор з приводною потужністю w;  

Кд – конденсатор; РТО – регенеративний теплообмінник; Р – дросельний 

регулятор; В – випарник; К1 – калорифер охолодження повітря, яке видаляється; 

К2 – калорифер нагріву припливного повітря; К3 – калорифер догріву 

припливного повітря, який підключений до додаткового джерела теплової енергії 

(ДДЕ);ЦН – циркуляційний насос; tуд1 – початкова температура повітря, що 

видаляється, з приміщення;tуд2 – кінцева температура повітря, що видаляється, з 

приміщення; tно – зовнішня розрахунковатемпература припливного повітря;  

t'пр – температура припливного повітря після попереднього нагріву; tпр - 

розрахункова температура припливного повітря після калорифера, який догріває. 

 

Теплонасосна система гарячого водопостачання, рис.2.3, аналогічна за тепло 

технологічним виконанням вищенаведеним схемам, вона передбачає попередній 
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або повний нагрів води, яка поступає з лінії холодного водопроводу для 

комунально-побутового або технологічного призначення. 

 

 
 

Рис.2.3. Принципова схема теплонасосної системи гарячого водопостачання. 

Умовні позначення: 

Км. – компресор з приводною потужністю w; Кд– конденсатор; 

РТО – регенеративний теплообмінник; Р – дросельний регулятор; 

В – випарник; НПДТ – низькопотенціальне джерело тепла; Н – насос; 

СГВ – система гарячого водопостачання; БА – бак-акумулятор з напірно-

безнапірним режимом роботи; ДДЕ – додаткове джерело теплової енергії; ЦН – 

циркуляційний насос; ХВП – лінія холодного водопостачання; tхв – температура 

холодної води;t'гв – температура гарячої води після бака-акумулятора;  

tгв  - розрахункова температура гарячої води. 

 

Варіант схеми теплонасосної системи з використанням сонячної енергії 

представлений на рис.2.4.  

Перспективною альтернативою у вирішенні проблеми використання 

низькотемпературних джерел енергії є застосування теплонасосної системи 

сонячного теплопостачання (ТНССТ), яка дозволяє підвищити ефективність 

перетворення сонячного випромінювання, розширити об'єм виробництва теплоти 

та продовжити період корисної експлуатаціїгеліосистем. Робота ТНССТ в цьому 

напрямі характеризується відомими недоліками. В години інтенсивного 

сонячного випромінювання, перш за все в теплий період року, ефективність 

геліосистем істотно залежить від ступеня відповідності графіків виробництвата 

споживання енергії. 
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Рис. 2.4. Принципова схема теплонасосної системи сонячного теплопостачання. 

Умовні позначення: ТН – тепловий насос; В – випарник;  

Кд – конденсатор; ГС – циркуляційний контур гелиосистемы;  

ГП – геліоприймач; ЦН – циркуляційний насос; Т1 – теплообмінник геліоконтура. 

 

В існуючих системах при найбільшій інтенсивності сонячного 

випромінювання температура теплоносія після гелиоприймача досягає 

максимальних значень. Це призводить до перегріву робочого тіла з порушенням 

номінального режимупарокомпресійного циклу вусіх структурних елементах 

теплового насоса (ТН). Тому добова та сезонна нерівномірність трансформації 

теплоти в ТН є стримуючою в розширенні можливостей використання сонячної 

енергії за наявності її великих об'ємів, перш за все на півдні України. 

Дослідження по запропонованій системі [30] дозволили встановити умови 

раціонального розподілу трансформованої теплоти нагрівання води між 

теплообмінниками для підвищення технічного ресурсу ТН.Зазначене досягається 

шляхом стабілізації його роботи в номінальному теплогідравлічному режимі, що 

одночасно забезпечує умови підвищення ефективності процесів перетворення 

сонячного випромінювання з збільшенням загального виробництва теплоти для 

абонентських систем. Результати дослідження дозволяють провести 

обґрунтований вибір розрахункових параметрів ТН та визначити загальні умови 

високоефективної роботи аналізованої системи. 
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3. Визначення теплової потужності, температурних та режимних параметрів 

абонентських систем. 

Згідно [31,32] для систем опалення розрахункову потужність Qов враховують 

з коефіцієнтом навантаження 0,9. . . 0,95 та 1,0 для гарячого водопостачання. 

Допустимо приймати середнє значення щоденного навантаження на приготування 

гарячої води 1, 45 кВт×год, що відповідає нормі витрати 25л гарячої води з 

температурою 60°С на одну людину за добу. 

Теплова потужність і параметри опалювально-вентиляційної системи та 

гарячого водопостачання для розрахункових умов є відомими студентові за 

вихідними даними згідно завдання на розробку проекту. 

Коефіцієнт заміщення потужності f абонентських систем за рахунок теплоти 

низькопотенціального джерела є також відомимза вихідними даними. 

Для теплонасосних систем опалення з додатковим джерелом енергії (ДДЕ) 

розраховуються наступні значення. 

Необхідна потужність охолодження низькопотенціального середовища, яка 

відбирається у випарнику для системи опалення та гарячого водопостачання, 

визначається по відомій величині коефіцієнта заміщення f потужності системи 

,)Q+Q(f=Q гвово  кВт.                                             (3.1) 

Температура зовнішнього повітря нt , при якій потужність теплового насоса 

буде достатньою для забезпечення відповідної потужності опалювально-

вентиляційних систем, визначається з рівнянняпотреби теплоти будівлі (на основі 

рівності коефіцієнтів зміни тепловтрат будівлі та заміщення потужності 

теплонасосною установкою), по залежності 

 нoввн ttftt  .                                         (3.2) 

Відповідні температури теплоносія в загальних магістралях системи 

опалення визначаються за рівняннями експлуатаційного регулювання [ 1 ]  

μ

f
Δt5,0fΘtt 77,0

вг  ;                                   (3.3) 

μ

f
Δt5,0fΘtt 77,0

вo  ,                                   (3.4) 

де tв – середня температура повітря в середині будівлі,°C; 

Θ  - розрахункова різниця температур між середньою температурою 

теплоносія в системі опалення і температурою повітря в приміщенні, тобто 

в
обргор

t
2

tt
Θ 


 ; 

Δt  -розрахункова різниця температур теплоносія в системі водяного 

опалення 

обргор ttt  ; 

μ - коефіцієнт зміни витрати теплоносія в процесі експлуатаційного 

регулювання систем опалення. Для умов загальноприйнятого якісного 

регулювання 1=μ . 
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Для умов максимальної (50л.) або часткової (25л.) акумуляції [31,32] 

середньодобового споживання гарячої води vн на одну людину з температурою 

60°С необхідний об'єм води в баку-акумуляторі визначається кількістю її 

споживачів n, тобто  

V60 = 2vн · n .                                         (3.5) 

Об'єм закритого бака-акумулятора корегується середнім значенням 

температури води в процесі акумуляції, тому  

V
р

ба =V60 (60-t’обр)/(t’гор– t’обр), л .                                (3.6) 

Потужність теплового потоку ба

рQ , який необхідний для зарядки бака в 

розрахунковому режимі роботи системи гарячого водопостачання, дорівнює 

  Z/10t-tV163,1Q 3
обргор

р
баба

 кВт                             (3.7) 

де ρ – середня щільність води в баку-акумуляторі, кг/л; 

Z – період зарядки бака – акумулятора, який може бути прийнятий рівним 

періоду розбору гарячої води в умовах безперервної роботи теплового насоса на 

протязі доби, ч. 

Розрахункова витрата води, що нагрівається в конденсаторі для систем 

опаленнята гарячого водопостачання в системі з додатковим джерелом (ДДЕ), 

дорівнює 

 

обргор

3
баo

co
t-t

10QQ86,0
G




 ,кг/год.                                    (3.8) 

Попередня площа гріючої поверхні підлоги СППО визначається [6,16,19], як  

А= Qов · 10
3
/ α(τп –tв), м

2
,  

де: α – коефіцієнт теплообміну на поверхні підлоги, дорівнює 9,9 Вт/(м
2
 °С); 

τп– температура гріючої поверхні підлоги (26-30) °С; 

tв – температура повітря в середині приміщення при роботі СППО (19,5-21) °С. 

Для теплонасосних систем нагріву припливного вентиляційного повітря за 

рахунок утилізованої теплоти повітря, яке видаляється, а також для систем 

комунально-побутового або виробничо-технологічного гарячого водопостачання 

за рахунок низькопотенціальної теплоти стічних вод або газів, які відходять, 

розрахунки виконуються в аналогічній послідовності за додатковими вихідними 

даними. При цьому ємкість баків-акумуляторів для систем, які розробляються, 

визначається відповідно до [20] згідно вимог [24,25] з урахуванням рекомендацій 

розробників відповідних систем. 

Перерізи теплопроводів та втрати тиску в абонентських системах 

встановлюються на основі загальновідомих гідравлічних розрахунків 

згідно[19,24,26] з вражваням опору відповідного теплообмінного обладнаннята 

засобів автоматичного регулювання. 
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4. Розробка системи відбору теплоти. 

4.1. Параметри низькопотенціального джерела теплоти. 

 

В виборі низькопотенціального джерела теплової енергії беруть до уваги 

його доступність, температурний рівень, енергетичні показники, умови 

можливого відбору та його якість згідно санітарних умов. 

В більшості випадків в якості енергоефективного низькопотенціального 

джерела теплоти використовується грунт. 

Вибір розрахункових температур теплоносія в первинному контурі відбору 

теплоти для ТНУ [34,35] слід проводити з урахуванням сезонної зміни 

температури ґрунту по глибині Землі [31,32], рис.4.1. 

 

 
 

Рис.4.1. Графік сезонного розподілу температури по глибині грунту. 

Умовні позначення: Н – глибина від поверхні землі, м; t – температура 

грунту,
о
С;1, 2, 3, 4 – криві розподілу температури грунту відповідно в лютому, 

травні, серпні та листопаді. 

 

Теплота, якавідибарається з грунту – це закумульована енергія сонячного 

випромінювання, а також теплота, сприйнята від повітря та атмосферних опадів. 

Акумуляція теплоти у верхньому шарі Землі та можливість її відбору для 

теплопостачання істотно залежать від інтенсивності сонячного випромінювання, 

теплофізичних властивостей грунту і регіональних кліматичних умов. 
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В розробці теплонасосних систем відбору теплоти враховується мінімальна 

температура грунту на відповідній глибині.  

Сезонні зміни температури грунту зменшуються із збільшенням глибини. В 

розрахунках використовують мінімальне значення температури грунту. 

З графіка сезонного розподілу температур по глибині грунтуочевидно, що 

для відбору теплоти теплообмінники необхідно розміщувати у верхній частині на 

глибині від 0,7 до 2,0 метрів нижче рівня поверхні землі. 

Процес відбору теплоти базується на тому, що теплота грунту сприймається 

зовнішньою поверхнею трубчастого теплообмінника, в середині якого циркулює 

теплоносій.Здебільшого це незамерзаючий водний розчин на этиленгліколевій 

абоантифризній основі. Потім теплота передається робочому тілу, яке поступає 

для охолодження в випарник теплового насосу. 

В системах відбору теплоти з устроєм теплообмінників в вигляді зондів в 

вертикальних свердловинах глибиною (50 – 100) м, температура грунту 

практично не залежить від сезонної зміни температури зовнішнього повітря. На 

глибині більше15метрів температура грунту постійна і складає приблизно 10°С. 

Найбільшою можливістю акумуляції теплоти володіє просочений водою 

глинистий грунт. Вміст піску знижує ефективність відбору теплоти з грунту. 

Зокрема, для сухого грунту, сирого, а також водонасиченогогравієво-піщаного, 

значення питомого відбору теплоти знаходиться відповідно в межах (8-10) 

Вт/м
2
,(20-25) Вт/м

2
  і (35-40) Вт/м

2
. При цьому перше значення відноситься до 

теплового потоку для СГВ при роботі ТНУ 2400 і 1800 годин на протязі року. 

Інтенсивність розподілу температур в масиві грунтута рівномірність відбору 

теплоти залежать, як від якісної характеристики грунту, так і тривалості їївідбору 

при роботі ТНУ на протязі року. 

При більш тривалій експлуатації ТНУ з відбором теплоти ефективність цього 

процесу знижується. В найбільш простому випадку середнє значення наявного 

теплового потоку з 1/м
2
грунту може бути визначене на основі тепловмісту1м

3
 

прилеглого грунту. Можливості використання грунту, як низькопотенціального 

джерела теплоти, можуть обмежувати нормативні вимоги в окремих регіонах. 

Відбір теплоти [31, 32] здійснюють як за допомогою горизонтальних 

багатоконтурних теплообмінників, які розташовують нижче рівня поверхні землі, 

так і теплообмінниками, розташованими в її вертикальних свердловинах.  

Необхідно також врахувати пониження температури грунту, як в процесі 

сезонного відбору теплоти, так і при роботі впродовж декількох років з 

забезпеченням умов економічної експлуатації, виключення ризиків аварійності 

систем та збереження навколишнього середовища. 

Якщо відбір теплоти передбачають горизонтальними теплообмінниками, то 

їх розміщують на глибині від 0,8м до 2,0м нижче поверхнігрунту. В разі 

застосування системи з вертикальними теплообмінниками, то їх розташовують 

вертикально в свердловинах глибиною 50-100м. 

Для організації відбору теплоти в первинному контурі ТНУ використовують 

полімерні труби діаметром 20 – 30мм, які застосовують для холодного 
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водопостачання з робочим тиском до 10 бар, - для горизонтальних колекторів та 

до 16 бар – для вертикальних теплообмінників у вигляді зондів. 

Система відбору теплоти з грунту вертикальними теплообмінниками в 

свердловинах застосовуеться для ТНУ потужністю до 30 кВт. При цьому середнє 

значення відібраноїтеплоти може бути отримано на основі величина питомого 

відбору теплового потоку, який умовно віднесений до одного погонного метра 

такого теплообмінника. Зокрема, для сухого гравієвогогрунту, насиченого водою, 

значення питомого теплового потоку знаходиться в межах відповідно 60 – 72 і 80–

100 Вт/м. 

Конкретніші значення питомоговідбору теплоти горизонтальними 

грунтовими теплообмінниками наведені в Дод.2. 

При проектуванні системи на триваліший період експлуатації [31,32] 

необхідно враховувати щорічний відбір теплоти з 1м
2
 площі колектора в кВт/м

2
за 

рік, що відображає тривалість його діїбезперервного використання. Це значення 

повинне бути в діапазоні від 50 кВт/м
2
 до 70 кВт/м

2
за рік тільки для опалення. 

Різниця температури теплоносія в зворотному трубопроводі і температури 

незайманого грунту в умовах постійної експлуатації системи в більшості складає 

12°С. 

Для вертикального теплообмінника тепловий потік визначаєтьсятакою його 

кількістю, яка доводиться на 1м глибини свердловини, Вт/м, значення наведено в 

Дод.3. Додаткове виробництво теплової енергії для систем ГВС передбачає 

збільшення періоду роботи теплового насоса. 

Для продовження періоду роботи проектом передбачають таку кількість 

теплової енергії на метр глибини свердловини (кВт/м в рік), яка забезпечить 

безперервний її відбір на протязі передбаченого розрахунком терміну роботи 

системи. Це значення повинне бути в межах від 100 кВт / м до 150 кВт / м за рік 

тільки для опалення. 

Слід взяти до уваги, що в результаті роботи теплообмінників амплітудне 

зниження температури грунту повинне бути обмежене та не перевищувати 

встановлених значень за вимогами природоохоронних заходів 18°С. 



 27 

4.2. Розробка системи відбору теплоти горизонтальними колекторними 

теплообмінниками. 

 

В розробці теплообмінника враховують властивості місцевого грунтута 

температуру незайманого грунту, оскільки вони обумовлюють відповідну 

конструкцію системи відбору теплоти. Норми, що діють, та регіональні умови 

можуть обмежувати використання грунту, як джерела теплової енергії, наприклад, 

через гідрогеологічніта сейсмічні умови району будівництва. 

Первинний контур ТНУ, зазвичай з полімерних труб, влаштовується двома 

способами: у вигляді горизонтального колекторного теплообмінника з 

паралельнихтруб або декількох петель зонда в свердловині. Устрій 

горизонтальних колекторних теплообмінників,рис.4.2, характеризується відносно 

невисокими витратами. Для відбору теплоти на глибині (0,8-2м) від поверхні 

землі прокладають колектори з паралельних горизонтальних контурів із 

застосуванням жорстких пластикових труб, здебільшого з кроком розкладки1м.Їх 

підключають до загальних магістралей, влаштовують розподільчі та збірні 

колектори, які розміщують в доступних місцях для огляду та обслуговування 

системи. 

Кожен контур труб має відключаючі крани з корозійностійкого металу 

іпристрої для заповнення їх незамерзаючою рідиною та видалення повітря. Всі 

трубопроводи на вводахтав середині будівлі герметично теплоізолюються для 

запобігання дифузійної конденсації вологи. 

В якості теплоносія для грунтових теплообмінників використовують 

спеціальні незамерзаючі рідини на этиленгліколевій,антифризній основі або 

сольові розчини. Властивість водяних розчинів етилгліколя, 

пропиленгліколянаведені в Дод.4. Мінімальні витрати рідини в поліетиленових 

трубах, що забезпечують турбулентний режим (Re>3000), представлені в Дод.5. 

Розрахунково-конструктивна розробка грунтового теплообмінника базується 

на розрахунковій потужності випарника Qо, кВт. Тому площа поверхні грунту на 

рівні закладки колектора для відбору необхідного теплового потоку в процесі 

роботи системи визначається необхідною потужністю випарника та питомою 

потужністю потоку відібраної теплотиqE, Вт/м
2
, з 1 м

2
грунту 

 

АE =Qо·10
3
/qE, м

2
.                                                (4.1) 

 

План-схема розміщення горизонтального теплообмінника на ділянці 

представлена на рис.4.3 з загальними трубопроводами від розподільного 

колектора тадо збірного. 
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Рис.4.2. Устрій теплонасосної системи теплопостачання будівлі з грунтовими 

колекторними теплообмінниками: Умовні позначення: 1 – тепловий насос;  

2 – теплогенератор(ДДЕ); 3 – бак-акумулятор; 4-теплообменик ( з альтернативою 

відсутності); 5 – трубопроводи до низькопотенціального джерела;  

6,7,8, – приміщення з низькотемпературними системами опалення;  

9 – розподільчі та збірні колектори 

 
Рис. 4.3. План-схема розміщення горизонтального теплообмінника на 

ділянці.    Умовні позначення: р – від розподільчого колектора;  

з – до збірного колектора. 
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Загальна довжина трубопроводів, о , м, грунтового теплообмінника 

визначається згідно залежності 

 

о = AE· уд , м,                                                   (4.2) 

 

де уд – довжина труб, яка доводиться на 1м
2 

площі грунту, м/м
2
, 

визначається на основі щільності їх укладки з рекомендованим кроком (0,8–1,2) м. 

Необхідна кількість трубних контурів в грунтовому теплообміннику 

виходить із співвідношення 

nк  = о / к ,шт,                                          (4.3) 

де к – довжина труб в циркуляційному контурі, яка приймається зазвичай в 

межах від 30 до 100м. 

Якщо крок розкладки трубопроводів в грунтовому теплообміннику аЕ = 1.0м, 

то його загальна довжина чисельно дорівнює його площі, тобто ( о ×1)=АЕ, м
2
. 

При іншому значенні аП≠аЕ, загальна площа ділянки дорівнює Ап=ає×(аП/аЕ), м
2
. 

Очевидно, що габаритні розміри ділянки квадратної форми для укладання 

трубопроводів визначаються співвідношенням а = в = A , м. На цій основі 

проводиться розробка прокладки трубопроводів в контурі грунтового 

теплообмінника з графічним зображенням його, рис.4.3. 

Підключення загальних трубопроводів первинного контуру до теплового 

насоса, як і абонентських систем, рекомендується проводити гнучкими напірними 

шлангами. 

 

4.3. Розробка системи відбору теплоти вертикальними 

теплообмінниками (зондами) в свердловинах. 

 

При обмеженій площі прилеглої території до обслуговуваної будівлі як 

альтернативна, але дорожча, вищевикладеному варіанту,є система з 

застосуванням теплообмінників у вигляді спарених петель з пластикових труб, які 

розміщуються в вертикальних свердловинах, утворюючи так звані «зонди», 

рис.4.4 та рис.4.5. 

Теплообмінник виконують у вигляді U-образной петлевої труби. 

Застосовують їх виконання також з двох спаренихU-подібних труб для 

розміщення в одній свердловині, рис.4.4. 

Для більш потужнихтеплонасосних систем теплопостачання передбачають 

«кущове» розміщення зондів на ділянці, мал. 4.5. В цьому випадку подаючіта 

зворотні трубопроводи від зондів прокладають вздовж кожного ряду свердловин 

до відповідних колекторів. 

Всі порожнини між трубами тагрунтом в свердловині ретельно 

заповнюються бетоном з високим коефіцієнтом теплопровідності. 
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Рис. 4.5. Схема «кущового» розміщення зондів на ділянці. 

Умовні позначення: р – від розподільного колектора; з – до збірного колектора; tМ - 
температура масиву грунту;tМЗ-передбачуваний профіль температури грунту між 

зондами. 
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Рис. 4.4. Устрій теплонасосних систем 
теплопостачаннябудівліз зондами. 
1 – тепловий насос; 2 – теплогенератор (ДДЕ); 3 – 
бак-акумулятор; 4 –теплообміник (зальтернативою 
відсутності); 5 – трубопроводидоколекторів; 6,7,8–
приміщенняз низькотемпературними системами 
опалення. 9-колектори 
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Охолоджена рідина після випарника теплового насоса під дією 

циркуляційного насоса з трубопроводу доходить до нижчої точки петлі, після 

чого знову повертається у випарник. В такому процесі відбувається відбір теплоти 

з грунту по вертикалі свердловини. Питомий тепловий потік істотно залежить від 

частки мінеральних компонентів, щільності таводонасиченостігрунту. Тому 

відібраний тепловий потік на 1 погонний метр зонда, який істотно залежить від 

регіональних гідрогеологічесних умов, знаходиться в широких межахqЕ,З = (30-

100) Вт/м. Для попередніх розрахунків питомий відбір теплоти може бути 

прийнятий рівним 50 Вт на один погонний метр зонда такої конструкції. За 

наявності підземних вод значення питомого відбору зростає до 80 Вт/м.  

Розрахунково-конструктивна розробка систем відбору теплоти полягає в 

наступному. Відстань між грунтовими зондами, яка теоретично виключає 

взаємодію суміжних температурних полів, приймається не менше 5-6м. На основі 

розрахункової потужності теплотивідбору,Qо,кВт, та питомих значень відбору 

теплового потоку,qЕ,З, Вт/м, визначається загальна довжина трубопроводів зонду 

 

о =Qо 10
3
/qЕ,З, м.                                                   (4.4) 

 

Виходячи з цього визначається кількість свердловин встановленої глибини 

 

n = о / з , шт,                                              (4.5) 

 

де з  – глибина свердловини, м, яка приймається в межах (50-100)м. 

Якщо при бурінні зустрічається водоносний шар, то необхідно отримати 

дозвіл відповідної регіональної служби Держводнагляду про можливість устрою 

та умовами експлуатації установок з грунтовими зондами. 

Розробка та графічне зображення розміщення зондів на ділянці з 

відображенням відповідних розмірів,рис.4.5, проводиться аналогічно з 

викладеним в попередньому підрозділі та на рис.4.3. 

 

4.4. Методика розрахунку систем відбору теплоти на основі теплопровідності 

грунтуз врахуванням режиму роботи теплообмінників. 

 

Показники відбору теплового потоку[31, 32], які приймаються в інженерній 

практиці з 1 п.м. горизонтального колекторного теплообмінника в грунті 25 Вт, а 

для вертикального теплообмінника з 2-х петель в свердловинах 50 Вт, є 

наближеними. Такий підхід не враховує не тільки теплотехнічних характеристик 

грунту в різних регіонах та по вертикалі свердловини, але і фактичних умов їх 

роботи в теплий та холодний періоди року. Відомо, що ефективність відбору 

теплоти істотно зростає при акумуляції в масиві грунту надлишкової теплоти 

охолоджування будівель та наявного сонячного випромінювання в теплий період 

року з подальшим відбором її системами в холодний період року. 
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На відміну від [32] відбір теплового потоку qГ згідно [34, 35] базується на 

більш повному обліку вище відмічених чинників.Він визначається наступним 

алгоритмом: 

- для горизонтальних колекторних теплообмінників 

 

qГ = (1,4λ-0,5) · (WХ/WТ+1) · (tгр–tW,Н),                              (4.6) 

 

- для вертикальних теплообмінників («зондів») 

 

qЗ = (1,4λ+0,5) · k · (WХ/WТ+1) · (tгр–tW,Н),                               (4.7) 

 

де λ – теплопровідність грунту, Вт/(м·°С); 

WХ,WТ– сумарні значення відібраного холоду і теплоти з грунтуна протязі 

року, які виражені в співрозмірних одиницях; 

tгр–температура грунту в незайманому стані на рівні розміщення 

теплообмінника, °С; 

tW,Н–середня температура рідини, що поступає після випарника на 

охолоджування грунту, °С; 

k–коефіцієнтврахування кількості U – подібних труб в свердловині, на разі 

двох таких труб, то k = 1,28. 

Якщо ж свердловина проходить через декілька шарів грунту, кожен з яких 

характеризується відповідною товщиною δiта теплопровідністю λi, то слід 

використовувати приведену теплопровідність λ, яка представляється за 

співвідношенням λ=Σ(δiλi)/Σδi. 

Довжину горизонтальних і вертикальних труб теплообмінників визначають 

згідно вище наведеним залежностям (4.2) та (4.4). 

Характерно, що для більшості регіонів України температура незайманого 

грунту на рівні розміщення теплообмінника може бути прийнята tгр =9°С. 

Температурний перепад охолоджуючоїрідини на вході та виході з теплообмінника 

рекомендується [31,32,34,35] приймати 5°С, тоді при температурі її на виході з 

випарника tw,к = -3°С середній температурний перепад складе Δt=9-0,5(-

3+2)=9,5°С. Для даних умов дуже привабливим виглядає варіант вибору нижчої 

початкової температури робочої рідини після випарника, яка зумовлює відповідне 

збільшення теплового потоку відборуіз зміщенням його потенціалу в область 

нижчих температур. Проте такий підхід може інтенсифікувати процес можливого 

інеє-та льодоутворення на зовнішній поверхні теплообмінника з активнішим 

захолоджуванням прилеглого масиву грунту. Закономірно, що виключення цих 

процесів вимагає нових технічних рішень та відповідних досліджень.  

Таким чином, на основі повнішого обліку теплофізичних характеристик 

грунту і режиму відбору теплоти пропоновані залежності [30]дозволяють точніше 

визначити величину відборутеплового потоку від масиву грунту 

теплообмінниками з коректуванням відповідної довжини труб. 

 



 33 

Табл.4.1. 

Щільність 

сухого 

грунту, т/м
3
 

Вологість, в 

долях від 

одиниці 

Теплопровідність, λ, Вт/(К м), грунту для горизонтальних 

(Г) та вертикальних (В) трубопроводів 

Піски Супіски 
Суглинки та 

глини 

Г В Г В Г В 

1,4 

0,35 - - 3,81 3,89 3,32 3,4 

0,3 - - 3,68 3,76 3,07 3,14 

0,25 4,03 4,12 3,32 3,39 2,82 2,88 

0,2 3,32 3,38 2,82 2,87 2,33 2,37 

0,15 2,93 2,99 2,32 2,37 1,84 1,88 

0,1 2,32 2,36 1,96 2 1,48 1,51 

0,05 1,57 1,61 1,35 1,37 0,97 0,99 

1,6 

0,3 - - 3,98 4,02 3,56 3,63 

0,25 5,28 5,37 3,8 3,88 3,2 3,26 

0,2 4,53 4,62 3,42 3,49 2,81 2,87 

0,15 3,79 3,86 3,06 3,12 2,32 2,37 

0,1 3,05 3,11 3,41 3,47 1,84 1,87 

0,05 2,21 2,24 1,7 1,74 1,2 1,22 

1,8 

0,2 5,63 5,72 3,93 4 3,32 3,38 

0,15 4,78 4,84 3,54 3,6 2,96 2,99 

0,1 4,34 4,21 3,05 3,11 2,21 2,26 

0,05 3,04 3,09 2,1 2,12 1,47 1,5 

2 
0,1 5,73 5,82 3,66 3,72 2,69 2,74 

0,05 4,4 4,46 - - - - 

 

4.5. Гідравлічний розрахунок трубопроводів систем відбору теплоти. 

 

Для забезпечення турбулізації потоку охолоджуючої рідини в трубопроводах 

колекторного теплообмінника передбачають її швидкість вище мінімального 

значення, Дод.3. Пропускну спроможність циркуляційних контурів для найбільш 

поширених діаметрів поліетиленових труб можна визначити на основі рис.4.6. 

Витрата охолоджуючої рідини Gж в первинному контурі теплонасосной 

установки, який включає трубчатий горизонтальний або вертикальний 

теплообмінник, випарник та магістральні трубопроводи, що з’єднують їх зі 

збірними та розподільними колекторами, визначають по залежності 
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Ріс.4.6. Номограма для оцінки 

пропускної спроможності 

циркуляційних контурів 

грунтових теплообмінників 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gж = 3600 Qо/(сЖ·ρЖ ·ΔtИ), м
3
/год. ,                                 (4.8) 

 

де Qо – теплова потужність випарника теплового насоса, кВт; 

сЖ – питома теплоємність рідини, циркулюючої в контурі теплообмінника, 

кДж/(кг · °С), яка приймається згідно Дод.4; 

ρЖ – щільність циркулюючої рідини, кг/м
3
, приймається за данимиДод.4; 

ΔtИ – різниця температур рідини на вході у випарник і на виході з нього, що 

приймається для горизонтальних теплообмінників в більшості в межах (3-6)
о
С, а з 

зондами – (5-6)
о
С

. 

Втрати тиску на ділянках  первинного контуру визначаються на основі 

відомих витрат теплоносія для попередньо прийнятих діаметрів трубопроводів. 

Витрата теплоносія через кожен окремий контур в системі відбору теплоти за 

рівнозначних гідравлічних умов залежить від їх загальної кількості. 

Діаметри трубопроводів визначають так, щоб загальний гідравлічний опір в 

одній свердловині не перевищував 50кПа. При втраті тиску в одній свердловині 

до 10кПа можливе послідовне з'єднання трубопроводів двох або декількох 

свердловин. Орієнтовні значення гідравлічного опору U-подібних контурів з 

поліетиленових труб рекомендуються даними Дод.5.1. 

Загальні втрати тиску в головному циркуляційному контурі визначаються 

сумою загальних втрат тиску на послідовно сполучених ділянках з врахуванням 

втрат тиску в елементах відповідногообладнання 

Р= о,иP∑
n

1
Z) (R                                            (4.9) 
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де   
n

1

R  – сумарні втрати тиску по довжині та в місцевих опорах в 

процесі руху теплоносія по найбільш протяжному циркуляційному контурі 

послідовно з’єднаних ділянок, Па; 

 о,иP  – сумарне падіння тиску при проходженні теплоносія через випарник 

теплового насосута допоміжне обладнання, значення яких визначається згідно 

відповідних паспортних даних, Па. 

За відомими значеннями витрати теплоносія Gжта загального опору Р в 

первинному контурі відбору теплоти на основі діаграм з робочими 

характеристиками підбирають циркуляційний насос для відповідної робочої 

рідини. 

 

4.6. Підбір розширювального бака. 

 

Температура теплоносія в контурі відбору теплоти грунту, як при роботі 

протягом року, так і при його бездіяльності, змінюється у відомих межах. В 

зв'язку з цим для компенсації  зміни об’єму рідини передбачається установка 

розширювального бака, в більшості мембранного типу. 

Об'єм теплоносія V в циркуляційному контурі визначається на основі 

відомих діаметрів та довжини труб всіх ділянок, а також об'єму вмісту рідини в 

допоміжному обладнанні, тому  

 

V =∑ V +)(V
m

1
воi×i  , л ,                                      (4.10) 

 

де iV –  внутрішній об'єм трубопроводу відповідного діаметру, л/м; 

i  – довжина трубопроводу даного діаметра в первинному контурі ТНУ, м; 

m – кількість труб з однаковим внутрішнім діаметром; 

BOV  – загальний об'єм теплоносія в допоміжному устаткуванні 

циркуляційного контура, л. 

Розширювальний бак підбирають за відомим номінальним об’ємом, який 

визначається згідно залежності 

 

tVΔα=Vp , л,                                                 (4.11) 

 

деVр – корисний об'єм розширювальногобака, л; 
m – коефіцієнт об'ємного розширення робочої рідини, 1 л/°С; 

Δt – максимальне значення температурного перепаду циркулюючої рідини, °С. 
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5. Вибір робочого тіла і режимних параметрів теплового насоса 

 

Для ефективної роботи теплових насосів вибір робочого тіла має першорядне 

значення. Можливість застосування фреону R12, який добре зарекомендував себе 

раніше в холодильній техніці, обмежується температурами конденсації 70…75°C 

не тільки по рівню допустимого тиску, але також із-за порівняно низької 

критичної температури 112tкр  °C. Характерно, щопри наближенні температури 

конденсації до критичної знижується термодинамічна ефективність, підвищується 

передача теплоти до води, яка нагрівається. Разом с тим ефективність 

підвищується при переохолодженні сконденсованої робочої рідини в схемі 

водопідігріву.  

Застосування фреонаR12, який широковикористався раніше,внаслідок 

невеликої його об'ємної теплової потужності (з великою витратою та 

відповідними експлуатаційними витратами) із-за активної дії на озоновий шар 

Землі в даний час заборонено. До того ж при роботі на R12 практично отримують 

температуру конденсації робочого тіла 70tк  °C при занадто великому 

компресійному тиску Рк=1,8 МПа. 

Стає зрозумілим, що для досягнення більшвисоких температур в циклі ТН 

необхідний перехід до інших робочих речовин з істотно вищими критичними 

температурами. В багатьох випадках ці речовини мають і нижчі рівні тиску. 

Об'ємні та енергетичні показники парокомпресійнихтермотрансформаторів 

істотно залежать від властивостей робочих тіл. При їх виборі такі термодинамічні 

величини, як тиск кипіння ор та конденсації кр , відношення ок рр  та різниця 

ок рр   для заданих температурних умов є визначальними. 

Дуже низький тиск кипіння ор , при якому відбувається підведення 

низкопотенциальної теплоти, небажано із-за можливого створення вакууму і 

проникненні повітря в контур робочого тіла. 

Високий тиск конденсації кр  для досягнення високої температури нагріву 

робочого тіла неприпустимо із-за характеристик міцності конденсатора та вузлів 

компресора. Крім того при великому відношенні тиску ок рр  значення 

коефіцієнта подачі   стає меншим, що знижує продуктивність машини. 

В якості робочих тіл для теплових насосів рекомендуються, перш за все, 

фреони R114, R123, R124, які володіють порівняно низьким потенціалом 

руйнування озонового шару. Для цих речовин обмежується максимальний 

перегрів пари в кінці стиснення значенням граничної температури 120°C (з 

міркувань їх стабільності). Слід мати на увазі, що для багатьох робочих тіл при 

ізоентропійному стисненні сухої насиченої пари кінець стиснення потрапляє в 

область вологої пари, що однозначно зумовлює необхідність перегріву пари в 

регенеративному теплообміннику теплового насоса. 

Для отримання більш високих температур конденсації застосовують інші 

фреони, наприклад R113, температура насичення якого складає 127°C при тому ж 
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тиску. З цією ж метою передбачають також двоступінчаті або каскадні схеми 

теплонасосних установок[3,4,5,6,10,11].  

Слід зазначити, що коефіцієнт перетворення φ, як основний показник роботи 

теплового насоса, зростає при зниженні температури конденсації робочого тіла 

tкта збільшенні температури випаровуванняtо. Економічно виправдані значення 

φ>3 досягається за умови 60tt ок  °C [5], отже, високі температури конденсації 

обумовлюють і високі температури кипіння. Характерно, що можливості 

збільшенняtо обмежуються температурою джерела низькопотенціальної теплоти 

та зростаючими витратами на поверхню випарника, а зниження tк – додатковими 

витратами на поверхню конденсатора та елементи абонентської системи 

теплопостачання. Тому вибір значень tотаtк при відомих параметрах 

низькопотенціальних теплоджерел, а також об'ємах та призначення абонентського 

теплоспоживання, повинен проводитися на підставі техніко-економічних 

розрахунків з мінімізацією витрат в теплонасосную установку та відповідну 

систему теплопостачання. При виборі максимально можливої температури 

конденсації tк робочого тіла також слід враховувати, що максимальний тиск в 

проточній частині поршневих та гвинтових компресорів з міркувань їх міцності 

практично не повинен перевищувати 2,1 МПа. 

Висока економічність ТН може бути досягнута в каскадній схемі при 

виробництві теплоти на двох рівнях, наприклад, в нижньому каскаді (R12) при 

tк=60.70°Cта у верхньому каскаді (R114) при tк=90.125°C. 

При необхідності значного охолоджування НПДТ та потреби великої різниці 

температур при нагріві води в конденсаторі представляється доцільним 

використовувати неазеотропну суміш R113/R114. 

Вибір робочого температурного перепаду теплоносія 

длянизькопотенціального джерела теплоти  
wкwнw

tt=Δt   в процесі 

охолодження теж не є однозначним, оскільки його зниження зумовлює 

збільшення витрати низькопотенціального середовища та відповідних 

експлуатаційних затрат, але з іншого боку, це позитивно відображається на 

коефіцієнті перетворення теплового насоса, тому (з урахуванням необхідності 

виключення інеє – або льодоутворення на поверхні випарника) в загальному 

випадку можна записати, що температура випаровування холодоагента при 

незначному надмірному тиску згідно [3,4,5,11,13]  може бути прийнята в межах 

( )[ ]6÷4-t=t wкo °C .                                        (5.1) 

 

Якщо ж в контурі відбору теплоти від НПД циркулюючою рідиною є вода, то 

tо>0°С. 

Мінімальний нагрів пари R114,R123 і R124 в регенеративному 

теплообміннику на всмоктуванні в компресор повинен бути не менше 15°C (

15tΔ п  °C), температура в кінці стиснення обмежується умовами забезпечення 

стабільності цих фреонів і не повинна перевищувати121°C [5,22,27]. Інші робочі 
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тіла характеризуються властивими для них обмеженнями, зокрема, при роботі на 

R12 для забезпечення «сухого ходу» поршневих компресорів  2822tΔ п  °C  [3]. 

Температура конденсації пари робочого тіла при оптимальному тиску 

компресора рекомендується [11] приймати на  54 °C вище температури в 

конденсаторі теплоносія для абонентської системи, тобто  

 

  54tt горк  °C .                                              (5.2) 

Температура переохолодження поt робочого тіла в регенеративному 

теплообміннику теплового насоса визначається на основі його теплового балансу 

в процесі побудови робочого циклу.  

З найбільш поширених та перспективних робочих речовин (тіл)для 

застосуванняв теплових насосах заслуговують уваги наступні: 

 

R - 21 CHFCl2  R – 401A R22/R152a/R124 (53/13/34)% 

R - 113 C2F3Cl3  R – 401C R22/R152a/R124 (33/15/52)% 

R - 114 C2F4Cl2  R – 406A R22/R142b/R600a (55/41/4)% 

R - 123 CF3CCl2H  R – 407C R32/R125/R134a (23/25/52)% 

R – 134a CF3CFH2  R – 717 NH3  

R – 152a C2H4F2  R – 718  H2O  

 

6. Побудова парокомпресійного циклу 

теплового насоса в «lgР-h» діаграмі. 

 

Після вибору принципової схеми теплонасосної системи та визначення 

режимних параметрів роботи теплового насоса згідно [ 3,4,5,6 ] проводять 

побудову робочого циклу в діаграмі «lgP-h», «Дод.2», в нижчевикладеній 

послідовності. 

За відомими значеннями температур кипіння tота конденсаціїtк робочого тіла 

знаходять відповідні ізобари Ро і Рк на діаграмі. Перетин ізобари Ро з правою 

межовою кривою характеризує повне перетворення рідини на пару в точці1

рис.1.1,б. 

Побудову робочого циклу починають завжди з процесу стиснення. Для цього 

визначають температуру в точці 1, попередньо задаючись температурою 

перегріву пари пtΔ в регенеративному теплообміннику перед компресором, 

виходячи з чого 

 пo1 ttt  ,°C.                                                  (6.1) 

Для R114,R123 і R124 задаються перегрівом пари в РТО 15tп  °C при 

121t2  °C [27], а дляR12 рекомендується [3] прийняти  пt (22  28)°C. 

Спочатку по лінії ізоентропного стиснення (S=const) пари, що виходить з 

точки 1, на перетині з ізобарою Рк знаходять точку 2, яка характеризує стан пари 

на виході з компресора. 
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Задаються температурою переохолодження рідкого фреону на виході з 

конденсатора ( )5÷3=tΔ по °C, знаходять температуру в точці3  

 

 пок3 Δttt  ,°C.                                            (6.2) 

З рівняння теплового балансу регенеративного теплообмінника 

3311 h-hhh    знаходять ентальпію робочого тіла на вході в дросель-вентиль в 

точці 3 та саму точку 3. 

 1133 hh-hh   .                                             (6.3) 

В процесі дроселювання ентальпія робочого тіла не змінюється, тому з точки 

3 по ізоентальпі consth3   замикають цикл дроселювання робочого тіла до 

ізобари Ро в т.4, яка характеризує робочийстанпарорідинної суміші на вході в 

випарник. 

 

7. Розрахункові параметри робочого тіла в парокомпресійному циклі 

теплового насоса 

 

З «lgP-h» діаграми для кожної точки робочого циклу знаходять значення 

температури, тиску, ентальпіїта питомого об'єму, оскільки вони є вихідними для 

розрахунку термодинамічних показників циклу, а також необхідними дляпідбору 

обладнаннята визначення загальної ефективності системи,яка розробляється. 

Параметри робочого тіла теплового насоса в вузлових точках заносять в наступну 

таблицю. 

Табл.7.1 

Точка 

робочого 

циклу 

Параметри 

t, ºC P, МПа h, кДж/кг  , м
3
/кг 

1      

1     

2     

2      

3      

3     

4     
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8. Розрахунок циклу та підбір основного обладнання теплового насоса 

 

8.1 Компресори. 

 

Компресор, як основний елемент в тепловому насосі, призначений для 

стиснення та переміщення пари робочого тіла з області низького в область 

високого тиску для підтримки необхідних значень Ро у випарнику таРк в 

конденсаторі [3,4,5,13,21,22].  

Характеристики компресорів вирішальним чином впливають на ефективність 

ТН та питомі приведені витрати всієї системи. По роду середовища, яке 

стискається, вони бувають фреонові, повітряні та парові. Компресори приводяться 

в дію від електродвигунів, двигунів внутрішнього згорання або турбін і бувають 

зазвичай з водяним або повітряним охолодженням.  

В теплових насосах застосовують поршневі, гвинтові та відцентрові 

компресори холодильних машин [3,4,13,21]. В недавньому минулому на всіх 

діапазонах продуктивності домінували поршневі компресори. В даний час 

встановилися зони переважного застосування кожного з вказаних типів 

компресорів. В міру вдосконалення конструкцій в результаті проведенних 

досліджень та конструкторських розробок межі застосування компресорів різних 

типів підлягають критичному розгляду. 

Поршневі компресори є найпоширенішими і застосовуються в теплових 

насосах потужністю до 100 кВт. Вони прості у виготовленні і мають високу 

ефективність. 

Гвинтові компресори застосовуються в теплових насосах потужністю до 1 

МВт. В порівнянні з поршневими вони мають ширший діапазон продуктивності 

через відсутність клапанів і деталей тертя в порожнинах стиснення, в зв'язку з чим 

вони є надійнішими [4,5,21]. В якості гвинтові можуть бути прийняті компресори 

ВХ, як найбільш поширені з об'ємних компресорів середньої тапідвищеної 

продуктивності загальнопромислового призначення згідно [5,21]. 

Характерні умови роботи повинні враховуватися при уніфікації та 

вдосконаленні компресорів для теплових насосів, які полягають в наступному: 

- компресор теплового насоса зазвичай працює при вищих температурах і 

відношеннях тиску, ніж в холодильних машинах, що створює йому та робочому 

тілу більш напружені умови при експлуатації; 

- компресор, як основний складник теплового насоса, працює більш тривалий 

час з максимальним навантаженням, ніж в холодильнику; 

- тепловий насос повинен успішно конкурувати з іншими системами 

теплопостачання (газовим, електричним нагрівом та котельними), в зв'язку з чим 

повинна знижуватися вартість теплонасосного обладнання і, перш за 

все,компресійного. 
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Рис.8.1 Поршневий непрямоточний V – подібний безсальниковий компресор ПБ 28  

холодопотужністью 37 кВт при роботі наR22 з Dц=67,5 мм, S = 65 мм, z = 4, n = 24 с
-1

. 

Умовні позначення: 

1 – блок-картер; 2 –  передня кришка; 3 – масляний насос; 4 – шатуново-поршнева група; 5 – гільза циліндра; 

6 – кришка; 7 – клапанна плита; 8 – колектор; 9  - нагнітальний вентиль; 10 – клемна коробка; 11 – задня кришка; 

12 – колінчатий вал з противагами; 13 – статор;   14 – ротор; 15 – масляний фільтр; 16  - всмоктуючий вентиль; 

17 – газовий фільтр; 18 – бокова кришка 
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Рис. 8.2  Гвинтовий холодильний масло-

заповнений компресор ВХ 350 

Умовні позначки: 

1 – камера всмоктування; 2 – корпус; 

3 – кришка;4,7 – підшипники радіально-опірні; 

5,9,11,13 – підшипники ковський; 

6,8 – масляні поршні (думис);10,14 – ротори; 12 

– сальник; 15 – золотник регулятора 

потужності;16 – шпонка;  

17 – опірний гвинт; 18 – шток. 
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Рис.8.3 Принципова технологічна схема гвинтового холодильного масло-

заповненного компресорного агрегату 

 

Умовні позначення 

1 – компресор; 2,3 – електродвигуни; 4 – масловіддільник; 5 – фільтр грубого 

очищення; 6 – электромаслонасос; 7 – масловіддільник; 8 - маслоохолоджувач; 

9 – фільтр тонкого очищення; 10 – газовий фільтр; 11 – перепускний клапан; 

12 – зворотний клапан; 13 – манометр; 14 – регулятор прямої дії; 

15 – соленоїдний вентиль; 16 – замковий вентиль; 17 – термометр;  

18 – термореле; 19 – місце відбору тиску на захисний прилад. 
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Підбір компресора проводиться за робочим об’ємом, який описується його 

поршнями, в нижче наведеній послідовності. 

Спочатку проводять розрахунок циклу. Питоме підведення теплоти в 

випарнику, тобто сприйняте одним кілограмом робочого тіла в випарнику від 

охолоджуваного низькопотенційного середовища 

 

41o h-hq  ,кДж/кг.                                           (8.1) 

 

Питома об'ємна теплопродуктивність випарника 

 

1

41
v

v

hh
q


  ,кДж/м

3
.                                           (8.2) 

 

Теоретична (ізоентропна) робота стиснення пари в компресорі    

 

12 h-h=w , кДж/кг.                                                (8.3) 

 

Тепловий баланс установки в парокомпресійному циклі на одиницю 

робочого тіла за відсутності зовнішнього охолодження компресора враховує 

 

'3'2o h-h=q+w=q , кДж/кг.                                   (8.4) 

 

Масова витрата циркулюючого робочого тіла в теплонасосному контурі 

 

o

o

q

Q
=G , кг/с.                                                     (8.5) 

 

Об'ємна продуктивність компресора, тобто, дійсний об'єм всмоктуваної пари 

компресором за одиницю часу                       

 

1д vGV   , м3/с.                                                    (8.6) 

 

З врахуванням цього робочий об'єм, який описується поршнями компресора 

за одиницю часу, дорівнює 

λ

V
=V

д
,м3/с                                                 (8.7) 

 

де λ - коефіцієнт подачі поршневого або гвинтового компресора, в залежності від 

ступеня підвищення тиску  ок ррπ , визначається згідно графіка, рис.8.4. 
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Рис.8.4 Залежність коефіцієнта подачі λ компресорів від зовнішнього ступеня 

підвищення тиску н
 .  

Умовні позначення: 

- для поршневих компресорів; 

- для гвинтових компресорів. 

 

Користуючись паспортними даними [3,21] або «Дод.5.1; 6; 6.1» підбирають 

один або декілька компресорів, враховуючи режим роботи абонентської системи. 

При постійному тепловому навантаженні абонентської системи підбирають 

мінімальну кількість компресорів більшого розміру, а при змінній – декілька 

однотипних компресорів. 

Теоретична (адіабатна) потужність стиснення пари в компресорі з 

врахуванням (8.3) 

 
3-

а 10×w×G=N ,кВт.                                                  (8.8) 

 

Ефективна потужність на валу компресора  

 

е

а
е η

N
=N , кВт                                                    (8.9) 

 

де еη  - ефективний ККД компресора, який враховує співвідношення тиску 
н



та геометричну ступінь стиснення гε рис.8.5. 
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Рис.8.5. Залежність ефективного ККД гвинтових фреонових компресорів від 

зовнішнього ступеня підвищення тиску н
  при різних значеннях геометричного 

ступеня стиснення гε . Умовні позначення: при ,5π  6,2εг  ; при  5< ,6π 

0,4εг  ; при π>6, 0,5εг  . 

 

По ефективній потужності еN з 10-15 % запасом врахування втрат на приводі 

підбирають двигун для компресора. 

Індикаторна потужність компресора 

 

меi ηNN  , кВт ,                                           (8.10) 

 

де мη - механічний ККД компресора, який визначається по графіку, рис.8.6 в 

залежності від
н

 . 

 

 
 

Рис.8.6 Залежність механічного ККД від зовнішнього ступеня  

підвищення тиску н
 . 
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Відношення теоретичної витрати приводної потужності до дійсної з 

урахуванням енергетичних втрат від внутрішньої безповоротності процесу 

стиснення визначає індикаторний ККД компресора, тобто  

іаі NN=η .                                                    (8.11) 

 

Ентальпія пари в точці 2  рис.1.2.б, яка враховує неадіабатністьпроцесу 

стиснення пари в циліндрах компресора, визначається згідно залежності 
 

  i1212 ηh-hhh  .                                     (8.12) 

8.1.1. Спіральні компресори. 

В останній час спіральні компресори знаходять все більш широке 

застосування в структурі теплових насосів малої та середньої продуктивності [28]. 

Вони можуть бути сальниковими, безсальниковими та герметичними. 

Спіральні компресори характеризуютьсясуттевимиперевагами: висока 

енергетична ефективність, довговічність, експлуатаційна надійність, порівняно 

малий рівень шуму, відсутність мертвого простору, відсутність клапанів, 

можливість роботи на будь-якій робочій речовині.Вони мають вищий коефіцієнт 

подачі - до 30%; менші габарити - до 40%; меншу масу - до 20%. 

До основних недоліків аналізованих компресорів відносяться: складність 

виготовлення табалансування ротора, додаткові втрати потужності 

внаслідоквідсутністінагнітального клапана в порівнянні з гвинтовим 

компресором. 

Основними елементами спірального компресора, рис.8.7, є вал з 

ексцентриком, корінні підшипники, рухома танерухома спіралі. 

Відстань між осями валу і ексцентрика є найважливішим конструктивним 

параметром спірального компресора, якийназивають ексцентриситетом.Нерухома 

та рухома спіралі мають однакові розміри, але різні напрями закручування, 

відповідно ліву та праву. Нерухома спіраль стопориться в корпусі. Платформа 

нерухомої спіралі має в центрі отвір для виходу стислої робочої речовини. 

При поглядівздовж валу між стінками спіралей утворюються порожнини, 

частина з яких є замкнутими. В процесі обертання валу розміри порожнин 

змінюються. Зміна об'ємів порожнин та їх розташування в площині спрощено 

представлена на рис.8.8. 

Всмоктування здійснюється в процесі розкриття та закриття порожнин, 

утворених зовнішніми дугами спіралей, кришкою компресора та платформою 

нерухомої спіралі за один оберт валу (φвс = 360°). Інтенсивність та ефективність 

процесів стиснення і нагнітання відбувається залежно від кута закручування 

спіралей та розмірів нагнітального отвору. 

Дійсна об'ємна продуктивність спірального компресора V дпов'язана з 

теоретичним коефіцієнтом подачіV h = 2 · V s ·n,  визначуваним об'ємом двох 

зовнішніх порожнин спіралей V s і частотою обертання валу n , на основі чого вона 

представляється в вигляді V д=V h λ .  
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а)   

 

б)                  
Рис.8.7. Горизонтальний сальниковий спіральний компресор.  

Умовні позначення: а) - подовжній розріз, б) поперечний розріз:  

1 - вал; 2 - сальник; 3 - передня кришка; 4,7,8 - підшипники; 5 - противага;  

6 - ексцентрик; 9 - протиповоротний пристрій; 10 - рухома спіраль;  

11 - нерухома спіраль; 12 - корпус; 13 - задня кришка;  

14 - нагнітальний клапан; 15- кільце підгону. 
 

 

 

Рис.8.8. Взаємне положення спіралей при переміщенні рухомії спіралі по орбіті. 
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8.2 Конденсатори. 

 

Після вибору компресора та визначення його приводної потужності 

проводиться креслення, а також тепловий розрахунок принципової схеми ТНУ, 

який полягає в складанні теплових балансів для всього обладнання, що входить в 

схему системи, яка розробляється. 

На основі теплових балансів визначаються теплові навантаження 

теплообмінного обладнання, температури на вході та виході, витрати теплоносіїв. 

Для наглядної оцінки та аналізу співвідношення теплових навантажень, 

витратно-температурних параметрів теплообмінних середовищ, креслять теплову 

схему розробленої теплонасосной системи, на якій наносять теплові потужності 

відповідних теплообмінників і температури середовищ для характерних режимів 

експлуатованого обладнання. 

По виду первинного та вторинного теплоносіїв, їх витрат та температур 

відповідно до призначення абонентських систем вибирається необхідне 

обладнання. На основі теплового розрахунку визначається загальна поверхня 

нагрівута геометричні розміри відповідного теплообмінника. 

Кількість теплообмінників того або іншого типу визначається на основі 

загального теплового потоку та одиничної потужності компресійних апаратів з 

врахуванням конструктивних та техніко-економічних міркувань. Характеристика 

теплообмінного обладнання для теплонасосних систем та методи їх розрахунку 

наведені в [3, 19, 20]. 

Теплообмінники типу «труба в трубі» представляють собою дві коаксіальні 

труби різних діаметрів, де один теплоносій проходить в трубі малого діаметру, а 

інший – в кільцевому міжтрубному просторі. Вони мають порівняно невелику 

теплообмінну поверхню, застосовуються для установок малої теплої потужності з 

рідинними теплоносіями, збираються з окремих прямих секцій, з’єднаних U–

подібними калачами. 

Вкожухотрубних теплообмінниках багато прямих або U– подібних труб з 

двома або одною трубними дошками, згрупованних в загальний корпус (кожух). 

Один теплоносій рухається в міжтрубному просторі в середині кожуха, інший - в 

трубах. Такі теплообмінники мають більшу поверхню теплообміну, тому вони 

застосовуються для установок середньої та великої потужності з рідинними 

теплоносіями.  

Кожухозмійовикові теплообмінники представляють одну або декілька 

спіральних звернутих труб, поміщених в загальний корпус. Виведення труб з 

корпусу здійснюється через трубні дошки або колектори. Вони застосовуються 

для передачі малих та середніх теплових потоків рідинних теплоносіїв. 

Для повітряних та газових теплоносіїв застосовується ребристо-трубні та 

пластино-ребристі теплообмінники, вони мають розвинену поверхню теплообміну 

при невеликих геометричних розмірах. Конструкції цих теплообмінників можуть 

бути в вигляді одиночних труб з поперечними або поздовжніми ребрами, з 
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пучками труб з загальним обребренням, а також труби з стрічковим або дротяним 

обребренням та інші. 

 

 

Рис.8.9. Горизонтальний кожухотрубний конденсатор. 

Умовні позначення: 1 – вентиль для спуску масла і грязі; 2 – отвори для спуску 

води; 3 – трубні дошки; 4 – місце установки манометра; 5 – корпус;  

6 – триходовий замочний вентиль з двома запобіжними клапанами; 7 – кришка;  

8 – ребра; 9 – трубки; 10 – покажчик рівня.  

 

Найбільш компактні пластинчасто-ребристі теплообмінники, які 

представляють набір пластин з гладкими, перфорованими або шипоподібними 

ребрами, розміщеними в загальному корпусі. Відношення теплообмінної поверхні 

до займаного об'єму в таких теплообмінниках має величину 1500-2000 м
2
/м

3
. 

Основним недоліком їх є низька механічна міцність (граничний тиск до 2-3 МПа).  

Такою ж продуктивністю та компактністю, але більшою механічною 

міцністю володіють шароваті теплообмінники з перфорованих пластин та сіток, 

які розраховані на робочий тиск до 20 МПа. Найширше застосовуються такі 

теплообмінники у формі, так званих «матричних конструкцій». 

Підбір конденсаторів проводиться на основі відомої поверхні теплообміну 

таким чином. 

Питоме відведення теплоти в конденсаторі для передачі її середовищу 

абонентської системи, яке нагрівається, визначається по різниці ентальпій 

робочого тіла до і після конденсатора 

32к hhq   , кДж/кг.                                 (8.13) 

 

Розрахунковий теоретичний тепловий потік конденсатора  

 

( )3′2′′
т
к h-h×G=Q ·10

-3
,  кВт.                                    (8.14) 
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Дійсна теплова потужність конденсатора 

 

ioк N+Q=Q , кВт.                                        (8.15) 

 

Поверхня нагріву конденсатора визначається згідно залежності 

срк

3
к

к Θ×k

10×Q
=А , м

2
                                       (8.16) 

 

де 
к
k - коефіцієнт теплопередачі в загальному режиміпароконденсатного стану 

робочого тіла в процесі нагрівання теплоносія абонентської системи. 

Для кожухотрубних фреонових конденсаторів  СмВт/ 530-350k 2
к    [3,13]; 

ср
 - середня різниця температур між робочим тілом, яке конденсується, та 

теплоносієм абонентської системи, який нагрівається, визначається за формулою,  

 

C,

ln

-

м

б

мб
к 






                                          (8.17) 

 

де бΘ  і мΘ  - відповідно більша спочатку та менша в кінці різниця температур 

теплоносіїв в конденсаторі, C ,рис.8.10. 

 
Рис.8.10. Зміна температур в теплообмінниках теплового насоса: 

а) - в випарнику; б) - в регенеративному теплообміннику; у) - в конденсаторі. 
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По розрахованій поверхні вибирають конденсатор відповідного типоразмера 

згідно даних «Дод.8» або табл.34,35 [3]. 

Витрата рідинного теплоносія абонентської системи, який циркулює через 

конденсатор, визначається за формулою 

 

tΔ×ρ×c

10×Q
=V

3
к

вод , м
3
/с.                                         (8.18) 

 

Для абонентської системи повітряного опалення, витрата повітря,що 

нагріваєтьсяводою з температурами ( обргор tt  ), визначається за залежністю 

 12

к
в

hh

Q
V


 ,  м

3
/с                                    (8.19) 

 

де 1h  і 2h - ентальпія повітря на вході та виході з калориферного теплообмінника, 

значення якихвизначається поh-d діаграмі, Дж/кг. 

По відомій витраті теплоносія, який нагрівається, та необхідному тиску 

підбирають один або декілька відповідних типів насосів або вентиляторів. 

 

8.3 Випарники. 

 

Випарник є теплообмінним апаратом, в якому відбувається випаровування 

робочого тіла за рахунок теплоти, яке сприймається ним від середовища НПДТ. 

Найбільше застосування отримали кожухотрубні випарники. Горизонтальний 

кожухотрубний багатоходовий випарник, рис.8.11, конструктивно багато в чому 

аналогічний кожухотрубному конденсатору. 

Сталевий горизонтальний корпус (кожух) 3 забезпечений двома трубними 

дошками 2, в яківвальцовані гладкі мідні труби невеликого діаметру з ребрами. 

Передня кришка 1 має два патрубки для підведення та відведення 

охолоджуваного середовища НПДТ. Робоче тіло в парорідинній фазі поступає в 

нижню частину кожуха 3, заповнює його на 0,5 – 0,7 діаметра кожуха та кипить в 

міжтрубному просторі. Вода переміщається по трубах 8 під натиском 

циркуляційного насоса з швидкістю 0,5 – 0,7 м/с. 

В верхній частині випарника знаходиться сухопарник 5, через який 

відсмоктуються пари робочого тіла, є також запобіжний клапан 6. Масло та 

забруднення віддаляються через штуцер 9.  

Тепловіддача при кипінні робочого тіла представляє складний процес, 

залежний не тільки від властивостей рідини, тиску, різниці температур пари та 

поверхні, але і від характеру та швидкості руху парорідинної суміші. Тому 

величина коефіцієнтів теплопередачі залежить також від розташування труб, 

паровмісту та способу відведення пари.  
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Ріс.8.11. Кожухотрубний багатоходовою горизонтальний випарник . 

Умовні позначення: 

1 – передня кришка; 2 – трубні грати; 3 – кожух; 4 – штуцер для випуску повітря; 

5 – сухопарник; 6 – запобіжний клапан; 7 – задня кришка; 

8 – трубки; 9 – штуцер для спуску опадів. 

 

Зважаючи на складність точного розрахунку коефіцієнтів теплопередачі їх 

значення визначаються на основі експериментальних даних [3,13].  

Визначення теплообмінної поверхні випарника проводиться в аналогічній 

послідовності. Розрахункове теплове навантаження випарника визначається як 

 

оо qGQ  кВт.                                          (8.20) 

 

Теплообмінна поверхня випарника знаходиться згідно залежності 

 

ии

o
и tΔ×k

Q
=А м

2
 .                                       (8.21) 

 

де иk - коефіцієнт передачі теплоти від середовища низькопотенціального 

джерела до робочого тіла (фреону) в режимі його випаровування, який для 

кожухотрубних випарників згідно [13] дорівнює300 – 450  СмВт/ 2  ; 

иtΔ - середній температурний перепад між низько потенціальним 

середовищем та робочим тілом, яке випаровується, рис.8.10, визначаютьсяза 

залежністю 

 

м

б

мб
и

tΔ

tΔ
ln

tΔ-tΔ
=tΔ °С                                               (8.22) 
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По визначеній розрахунком поверхні підбирають випарник відповідного 

типоразміру згідно «Дод.7» або табл.57 [3]. 

Витрата газоподібного середовища або повітря, яке проходить через 

випарник відповідноготеплового насоса,визначається згідно залежності: 

( )кнг,в

o
г,в h-h×ρ

Q
=V м3/с                            (8.23) 

 

де нh і кh  - ентальпія газоповітряного потоку або повітря при відповідних 

температурах до та після випарника. 

По встановленій розрахунком витраті теплоносія та необхідному тиску 

підбирають один чи декілька насосів або тягодуттьових пристроїв [3,19,21] 

відповідного типу. 

В аналогічній послідовності проводиться підбір регенеративного 

теплообмінника теплового насоса, користуючись даними [3,22]. 

Альтернативний варіант теплового насоса в зблокованому виконаннів 

вигляді єдиного агрегату підбирають по відомій його тепловій потужності, 

враховуючи прийняті параметри робочої рідини в контурі низкопотенциального 

середовища, а також робочого тіла парокомпресорного циклу, згідно Дод.13, і [38, 

39, 40] вітчизняних або зарубіжних виробників. Їх дані з технічними 

характеристиками наводяться в розрахунково-пояснювальній записці та графічній 

частині проекту. 

 

9. Розрахунок показників енергетичної ефективності  

теплонасосной системи теплопостачання 

 

Дійсний коефіцієнт заміщення потужності для розробленої системи з 

застосуванням теплового насоса визначається співвідношенням 

 

гвов

к
д Q+Q

Q
=f   .                                                   (9.1) 

 

Коефіцієнт перетворення низькопотенціальної теплоти в розробленій 

теплонасосній системі, яка працює по циклу Карно, дорівнює 

wнгор

гор
к Τ-Τ′

Τ′
=φ .                                                   (9.2) 

 

Коефіцієнт перетворення теплонасосної системи, яка працює по 

незворотному циклу Карно з врахуванням теплообмінників, має вигляд 

ок

к
т,к Τ-Τ

Τ
=φ .                                                   (9.3) 
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Дійсний коефіцієнт перетворення енергії (тепловий коефіцієнт) в процесі 

роботи теплонасосної системи становить 

 

еN

Q
=φ

к
д  .                                                    (9.4) 

 

Коефіцієнт перетворення з врахуванням механічних втрат  

 

мдм η×φ=φ ,                                             (9.5) 

 

де мη  - механічний ККД, що показує, яка частка роботи, підведеної до валу 

компресора, віддана робочому тілу, рис.8.6.  

 

10. Порівняння техніко-економічної ефективності розробленої 

системи з варіантом традиційного теплопостачання. 
 

Коефіцієнт перетворення первинної енергії теплового насоса з 

електроприводом визначається згідно залежності [4,6,11] 

 

эмтн η×φ=КПЭ ,                                          (10.1) 

 

де Э  - ККД виробництва електроенергії на ТЕЦ та лінії електропередачі. При 

ТЭЦ 0,37 і ЛЭП 0,9, значення 0,330,90,37  ЛЭПТЭЦЭ  . 

Якщо ж приводом теплового насоса передбачається дизельний двигун, то 

його термічний ККД може бути [4] прийнятий 4,0ηт  , тому 

 

тмтн η×φ=КПЭ .                                        (10.2) 

 

В цьому випадку при додатковому використанні 35% первинній енергії 

палива у вигляді теплоти продуктів згорання на вихлопі та в радіаторі дизеля, 

коефіцієнт первинної енергії відповідно зросте 

 

35,0+η×φ=КПЭ тмтн .                               (10.3) 

 

На основі відомого значення КПЭтн та заданій величині ККД районної 

котельні РК  (при 
РКТН

КПЭ  ) визначається економія первинного палива за 

опалювальний період з застосуванням ТНСО, яка працює: 

-в схемі без ДДЕ 
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де 
р
нQ - нижча теплотворна здатність умовного палива 

кг

Дж
1029,3 6 . 

По співвідношенню КПЭтнтеплонасосної системи і ККД районої котельні ркη  

порівнюють, на скільки тепловий насос дає більше корисного тепла на одиницю 

використаного палива. 

На підставі аналізу результатів розрахунку коефіцієнтів перетворення та їх 

співвідношення, а також економії первинного палива, робиться висновок про 

доцільність застосування розробленої теплонасосної опалювально-вентиляційної 

системи та гарячого водопостачання. 

 

11. Аналіз роботи та умов підвищення енергозбереження з застосуванням 

теплонасосної системи теплопостачання за індивідуальним завданням. 

 

Для теплонасосної системи за індивідуальним завданням студентом 

відзначається особливість її устрою та функціонування з творчим відображенням 

переваг, недоліків та можливих умов підвищення енергозбереження в разі її 

застосування. Проводиться порівняльний аналіз її ефективності з розробленим 

варіантом теплонасосної системи теплопостачання.  

Схема теплонасосної системи за індивідуальним завданням наводиться в 

графічній частині проекту ф.А1 з відповідними умовними позначеннями 

татехнічними даними обладнання. 

 

12. Приклад розрахунку. 

 

Провести розрахунок парокомпресійного теплового насоса з підбором 

основного обладнаннята визначити показники загальної ефективності 

теплонасосної опалювально-вентиляційної системи та гарячого водопостачання з 

потужністю відборутеплоти віднизькопотенціального джерела 

 

.кВт70=100×7,0=)Q+Q(×f=Q гвово  

 

Після вибору схеми теплонасосної системи та її режимних параметрів, а 

також вибору робочого тілаR123 з визначенням робочих параметрів теплового 

насоса, будується цикл в «lgP-h» діаграмі. 
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З теплового балансу регенеративного теплообмінника за формулою (6.3) 

визначається ентальпія в точці 3 

 

( ) 275=400-420 - 295=h3  кДж/кг. 

 

На основі даних діаграми визначаються параметри робочого тіла в вузлових 

точках циклу теплового  насоса, які представлені в наступній таблиці. 

Табл.12. 

Точка 

робочого 

циклу 

Параметри 

t, ºC P, МПа h, кДж/кг  , м
3
/кг 

1  32 0,12 400 0,14 

1 60 0,12 425 0,16 

2 90 0,12 435 0,028 

2  112 0,60 455 0,032 

3  90 0,60 295 - 

3 70 0,60 270 - 

4 32 0,12 270 - 

 

12.1. Розрахунок циклу теплового насоса, вибір компресора. 

 

Питомий тепловий потік, який сприймається від НПДТ одним кілограмом 

робочого тіла в випарнику, визначається за формулою (8.1) 

 

130=)270-400(=qo  кДж/кг. 

 

Питома об'ємна теплова потужність випарника згідно залежності (8.2), 

дорівнює 

 3250=14,0455=qv  кДж/м
3
. 

 

Теоретична робота стиснення пари робочого тіла в компресорі знаходиться 

по формулі (8.3) 

 

30=425-455=w  кДж/кг. 

 

Тепловий баланс установки в парокомпресійному циклі на одиницю 

робочого тіла (зовнішнє охолодження компресора відсутнє) згідно залежності 

(8.4), становить 

160=295-455=130+30=q  кДж/кг. 
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Масова витрата циркулюючого фреону в теплонасосному контурі 

визначається згідно формули (8.5) 

54,0=13070=G  кг/с. 

 

Дійсний об'єм всмоктуваної пари компресором за одиницю часу знаходиться 

по формулі (8.6) 

0,086=0,16×0,54=Vд  м
3
/с. 

 

Робочий об'єм, який описується поршнями компресора за одиницю часу, 

згідно формули (8.7) 5=0,120,6= )рр(=[π ок , тому 0,7=λ , рис.8.4]дорівнює  

 
3-10×123=0,70,086=V  м

3
/с. 

 

На підставі Дод.9 з урахуванням режиму роботи ТНСО підбираємо 2 

компресори ФУУ-80 (II). 

Теоретична потужність стиснення пари робочого тіла в кожному з двох 

компресорів визначається згідно залежності (8.8) з врахуванням (8.3) 

 

( ) 8,1=425-455×0,54×0,5=Nа   кВт. 

 

Ефективна потужність на валу компресорів визначається з залежності (8.9) 

 

10,1=0,88,1=Nе  кВт. 

 

По цій потужності згідно Дод.9 підбираємо для кожного компресора 

електродвигун марки АТ П2-61-6, потужністю 10 кВт. 

Індикаторна потужність компресорів знаходиться по формулі (8.10) 

 

9,19=0,9110,1=Ni  кВт. 

 

Індикаторний ККД компресора відповідно до формули (8.11), дорівнює 

 

0,88=9,198,1=ηі . 

 

Ентальпія пари робочого тіла в точці 2  , яка враховує неадіабатність процесу 

стиснення пари робочого тіла в циліндрах компресора, визначається по 

залежності (8.12) 
 

( )( ) 467=0,88425-455+425=h2′′  кДж/кг. 
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12.2  Підбір конденсатора. 

 

Питоме відведення теплоти робочим тілом в конденсаторі визначається 

згідно (8.13)  

( ) 172=295-467=qк  кДж/кг. 

 

Дійсна теплова потужність конденсатора згідно залежності (8.15), рівна 

 

88,4=9,19×2+40=Qк  кВт. 

 

Поверхня нагріву конденсаторів визначається по залежності (8.16) 

 

23,1=
8,5×450

10×88,4
=А

3

к м2. 

 

По цій поверхні, згідно Дод.9, підбирається 2 конденсатори КТР-12. 

 

12.3. Підбір випарника. 

Підбір теплового насоса в блоковому виконанні 

 

Теплообмінна поверхня випарника визначається по формулі (8.21) 

50=
3,5×400

10×70
=А

3

и ,м
2
. 

По цій поверхні, згідно Дод.9, підбираються випарники в кількості 2-х штук 

– ІТР-12.  
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12.4 Розрахунок показників енергетичної ефективності теплонасосної 

системи. 

 

Розрахунок виконується згідно залежностей (9.19.5). 

Дійснийкоефіцієнт заміщення потужності абонентської системи з 

застосуванням теплонасосної установки становить 

 

884,0=
100

4,88
=fд . 

 

Коефіцієнт перетворення низькопотенціальної теплоти в 

розробленійтеплонасосній системі, що працює по циклу Карно 

 

φ 8,6=
303-355

355
=к . 

 

Коефіцієнт перетворення системи при роботі по незворотному циклу Карно 

(з урахуванням теплообмінників)  

 

φ 25,6=
305-363

363
=т,к . 

 

Дійсний коефіцієнт перетворення енергії в процесі роботи теплонасосної 

системи теплопостачаннядорівнює 

φ 38,4=
,101×2

88,4
=д . 

 

Коефіцієнт перетворення з врахуванням механічних втрат  

 

φм 98,3=91,0×38,4= . 

 

12.5. Порівняння техніко-економічної ефективності розробленої системи з 

варіантом традиційного теплопостачання 

 

Для теплового насоса з електроприводом коефіцієнт перетворення первинної 

енергії, який визначаєтьсязгідно залежності (10.1), дорівнює 

 

31,1=33,0×3,98=КПЭтн . 

 

Оскільки рктн η>КПЭ , то економія первинного палива за даний період з 

застосуванням ТНСО визначається по залежності (10.5) 
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 кг/оп.період. 

 

Таким чином, враховуючи значення коефіцієнта перетворення ( 98,3=мφ >

2,3 )та зважаючи на значне перевищення коефіцієнта перетворення первинної 

енергії в роботі теплового насоса над аналогічним його значенням для котельної 

традиційного теплопостачання 38,1=
95,0

31,1
=

η

КПЭ

рк

тн , а також враховуючи 

економію первинного палива (9,123 т/оп.період), зниження теплового та 

газопилового забруднення навколишнього середовища, приходимо до висновку 

про енергетичну та екологічну доцільність будівництва розробленої 

теплонасосної опалювально-вентиляційної системи та гарячого водопостачання. 
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Дод.1. Вихідні дані для розробки тепло насосної опалювально- 

вентиляційної системи та гарячого водопостачання 
Остання 

цифра 

шифру 

Умови, параметри Передостання цифра шифру 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Район будівництва та кліматологічні дані: 

0,1,2,3,4 

Місто 

О
д

ес
а 

К
и

їв
 

Л
ь
в
о
в
 

Д
о
н

ец
ь
к
 

Ж
и

то
м

и
р
 

Є
в
п

ат
о
р
ія

 

К
ер

ч
 

Х
ер

со
н

 

Р
ів

н
е 

П
о
л
та

в
а 

5,6,7,8,9 

С
у
м

и
 

К
ір

о
в
о
гр

ад
 

Ч
ер

к
ас

и
 

Х
ар

к
ів

 

З
ап

о
р
іж

ж
я
 

Ч
ер

н
іг

ів
 

М
и

к
о
л
аї

в
 

Т
ер

н
о
п

іл
ь
 

Л
у
ц

ь
к
 

С
ім

ф
ер

о
-

п
о
л
ь 

0 - 9 
Розрахункова зов. 

температура tно°С 

          

0 - 9  
Зов. темп-ра. за опал. 

періодtoп°С 

          

0 - 9  nо діб. опал. періоду           

2. Характеристика опалювально-вент. систем та гарячого водопостачання: 

0,1,2,3,4 Розрахункова 

потужність системи ОВ 

системи, кВт 

15 20 25 30 35 35 30 25 20 15 

5,6,7,8,9 25 30 35 20 15 15 20 35 30 25 

0 - 9 Коефіцієнт заміщ. 

потужності, f 

0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,8 0,85 0,8 0,75 0,7 

0,1,2,3,4 
tгор, °С 

60 65 60 55 50 55 60 65 60 55 

5,6,7,8,9 50 55 60 65 60 50 55 60 65 50 

0,1,2,3,4 
tобр, °С 

45 45 40 40 35 40 45 50 45 40 

5,6,7,8,9 35 40 45 45 40 35 40 45 50 30 

0,1,2,3,4 Розрахункова 

потужність СГВ, кВт 

3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 

5,6,7,8,9 7 6 5 4 3 3 4 5 6 7 

0 - 9  ККД районної 

котельні,ηрк 

0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 

3. Характеристика НПДТ (ґрунту): 

 Теплообмінник:  

0,1,2,3,4 Колекторний, 

qг, Вт/(м
2
°С) 

20 22 24 26 28 30 28 26 24 22 

5,6,7,8,9 Зонд, 

qв, Вт/(м
2
°С) 

45 50 55 60 65 45 50 55 60 65 

0 - 9  Тип ґрунту Піски Супіски Суглинки и глини 

0 - 9  λ, Вт/(м°С) 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 2,0 

0 - 9  Вологість % 25 20 15 25 20 15 25 20 15 10 

0 - 9  Wх / Wт 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 

4. Робоче тіло теплового насоса: 

0,1,2,3,4 
Фреон 

R21 R113 R114 R123 R134а 

5,6,7,8,9 R152а R401А R401С R406А R113 
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Дод.2. Питомі значення відбору теплоти горизонтальними теплообмінниками 

в залежності від типу ґрунту [31, 32] 

 

 

Характеристика ґрунту 

Питоме значення норми відбору теплоти при 

експлуатації на протязі року 

1800 год 2400 год 

Сухий сипучий 10 Вт/м
2
 8 Вт/м

2
 

Вологий в'язкий 20-30 Вт/м
2
 16-24 Вт/м

2
 

Заповнений водою пісок або 

гравій 

40 Вт/м
2
 32 Вт/м

2
 

 

 

Дод.3. Питомі значення теплоти відбору вертикальними теплообмінниками 

для різних типів ґрунту. 

 

Тип ґрунту 

Питоме значення норми відбору 

теплоти при експлуатації на протязі 

року 

1800 год 2400 год 

Загальні характеристики ґрунтів: 

Виснажений ґрунт (із сухими частинками 

і λ< 1,5 Вт/(м×°К)) 
25 Вт/м 20 Вт/м 

Звичайний ґрунт із частинками 

просякнутими вологою 1,5 <λ< 3 

Вт/(м×°К) 

60 Вт/м 50 Вт/м 

Зцементована порода з високою 

теплопровідністю λ> 3 Вт/(м×°К) 
84 Вт/м 70 Вт/м 

Характеристики окремих видів ґрунту: 

Сухий гравій або пісок < 25 Вт/м < 20 Вт/м 

Гравій або пісок вологий (65...80) Вт/м (55...65) Вт/м 

Потужний потік ґрунтових вод у гравію 

або піску 
(80...100) Вт/м (80...100) Вт/ч 

Волога глина (35...50) Вт/м (30...40) Вт/м 

Важкий вапняк (55...70) Вт/м (45...60) Вт/м 

Пісковик (65...80) Вт/м (55...65) Вт/м 

Крем'янистий магматит (наприклад, 

граніт) 
(65...85) Вт/м (55...70) Вт/м 

Базовий магматит (наприклад, базальт) (40...65) Вт/м (35...55) Вт/м 

Діорит (70...85) Вт/м (60...70) Вт/м 

Примітка. Наведені у таблиці значення дійсні для систем теплових насосів з 

тепловою продуктивністю до 30 кВт. 
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Дод.4. Властивості водних розчинів етилгліколю та пропіленгліколю [34,35] 
 

Концентрація, % 
Густина, 

 

ρ, кг/м
3
 

Температура 

замерзання, tз °С 

Теплоємність, с, 

кДж/(кг · К) 

Етилгліколь 

12,2 1015 -5 3,98 

19,8 1025 -10 3,85 

27,4 1035 -15 3,73 

35 1045 -21 3,56 

42,6 1055 -29 3,43 

Пропіленгліколь 

20 1021 -7,5 4,06 

30 1036 -12,3 3,92 

40 1043 -20,5 3,74 

 

Дод.5. Мінімальні витрати теплоносія в поліетиленових трубах, що 

забезпечують турбулентний режим руху рідини. [34,35] 
 

Рідина Температура, С 

Витрати, м
3
/год, при 

внутрішньому  

діаметрі труби, мм 

27 34 39 

Етилгліколь 20% 
-1 0,7 0,88 1,02 

+18 0,5 0,64 0,7 

Пропіленгліколь 20% 
-1 0,95 1,22 1,38 

+18 0,64 0,82 0,93 

Вода +18 0,32 0,39 0,45 

 

Дод.5.1. Значення гідравлічного опору U-подібних теплообмінників. 

 

Глибина 

свердловин, м 

Величини гідравлічного опору, кПа, при використанні 

одного U- подібного контуру, 

складеного з труб зовнішнім 

діаметром, мм 

двох паралельно сполучених U-

подібного контуру, складеного з 

труб зовнішнім діаметром, мм 

20 25 32 40 20 25 32 40 

40 23 10 2 0,6 10 4 0,7 0,2 

60 80 35 6 2 35 14 3 0,7 

80 - 80 14 5 80 35 6 2 

100 - - 30 9 - 70 11 4 
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Дод.6. Основні дані уніфікованих поршневих компресорів згідно ОСТ 26.03-943-77 [21 ]  

№
 б

аз
ы

 
Конструктивные параметры базы Основные данные компрессоров, работающих па R22 при t0= -15°G 

тип (ход поршня, мм) 

Д
и

ам
ет

р
 ц

и
р
и

н
д
р
а,

 

м
м

 расположение 

цилиндров 

Ч
ас

то
та

 в
р
ащ

ен
и

я 

П
р
ед

ел
ь
н

ая
 (

ρ
к
 –

 ρ
о
) 

Ч
и
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о
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и
л
и

н
д

р
о
в
 

М
ар

к
а 

О
б

ъ
ем

, 

о
п

и
сы

в
ае

м
ы

й
 

 п
о
р
ш

н
я
м

и
, 

×
1
0

2
  

м
3
/с

 

Х
о

л
о

д
о

п
р

о
и

зв
о

д
и

те
- 

л
ь
н

о
ст

ь
 к

В
т 

М
о
щ

н
о
ст

ь
 N

, 
к
В

т 

Д
л

и
н

а,
 м

м
 

Ш
и

р
и

н
а,

 м
м

 

В
ы

со
та

, 
м

м
 

М
ас

са
, 

к
г 

I Непрямоточный 

герметичный (32) 

42 Горизонтальное 48 2,06 2 ПГ5 0,411 5,8 2,6 380 365 480 58 

(21) 3 ПГ7 0,616 8,7 3,9 460 450 480 69 

4 НПО 0,822 11,6 5,2 425 420 532 76 

II Непрямоточныйбесса

льниковыйи 

сальниковый 

(65 и 45) 

67,5 Вертикальнее 24 2,06 1 ПБ5 0,385 6,5 2,5 470 330 450 80 

 (21) 1 ПБ7 0,555 9,5 3,5 485 350 460 85 

 2 ПБ10 0,77 13 5 630 360 470 130 

  2 ПБ14 1,11 19 6,9 630 380 480 150 

67,5 V-образное 24 2,06 , 2 П14 1,11 20,5 6,7 580 380 480 112 

 (21) 4 ПБ20 1,54 26 10 680 550. 485 223 

  4 П20 1,54 28,4 9,1 610 550 485 180 

  4 ПБ28 2,22 38 13,85 700 565 485 240 

  4 П28 2,22 41 13,3 610 565 485 190 

III Непрямоточный 

бессальниковый и 

сальниковый (66) 

76 V-образное 24 1,67 4 ПБ40 2,89 42,5 14 1020 620 580 365 

   (17) 4 П40 2,89 44,2 13 850 620 580 280 

76 W-образное 24 1,67 6 ПВ60 4,33 63,7 21 1090 700 685 420 

   (17) 6 П60 4,33 66,3 19,5 885 700 685 330 

76 VV-образное 24 1,67 8 ПБ80 5,78 85 28 1120 755 650 480 

   (17) 8 ПВО 5,78 88,4 26 930 755 650 375 

IV Непрямоточный 

бессальниковый 

и сальниковый 

(82) 

115 V-образное 24 1,67 4 ПБ110 8,35 128 41,5 1300 900 800 1000 

   (17) 4 П110 8,35 134 39 950 900 800 770 

115 W-образное 24 1,67 6 ПБ165 12,5 192 62,5 1380 1035 885 1110 

   (17) 6 П165 12,5 200 ' 58,5 1030 1035 885 880 

115 VV-образное 24 1,67 8 ПБ220 16,7 256 83 1460 1140 890 1220 

   (17) 8 П220 16,7 268 78 1110 1140 890 1000 
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Дод.6.1. Теоретична об'ємна продуктивність гвинтових холодильних 

маслозаполненных компресорів типу ВХ. 

 

 

 

Марка компресора Теоретична продуктивність, VT, м
3
/с 

ВХ-40 0,0289 

ВХ-80 0,0578 

ВХ-ИО 0,0835 

ВХ-220 0,1670 

ВХ-350 0,2430 

ВХ-470 0,3650 

ВХ-700 0,4860 

ВХ-1400 0,9720 

 

 

Дод.7. Технічні характеристики кожухотрубних випарників. 

 

 

Испаритель Поверхность 

охлаждения, 

м
2
 

Размеры кожуха, м Число 

труб и 

ходов 

Диаметры патрубков, мм 

диаметр длина Всасы-

вающе-

го 

Жидко-

стного 

Рассоль-

ного 

18-ИКР 18 350 1400 76/6 50 20 40 

25-ИКР 25 400 1400 118/6 50 20 70 

35-ИКР 35 500 2500 121/4 80 25 80 

105-ИКР 105 600 3000 241/4 125 50 125 

210-ИКР 210 800 3000 491/4 125 50 150 

 

 

Примітка. Ємкість міжтрубного простору та габарити випарників приблизно такі 

ж, як і у кожухотрубних конденсаторів 
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Дод.8. Технічні характеристики конденсаторів [3, 13, 37] 

 

 

  

Показатель Конденсатор 

20-КТГ 25-КТГ 32-КТГ 40-КТГ 50-КТГ 65-КТГ 90-КТГ 110-КТГ 140-КТГ 180-КТГ 250-КТГ 300-КТГ 

Поверхность охлаждения, м
2
 20 25 32 40 50 65 90 110 140 180 250 300 

Диаметр корпуса, мм 500 500 500 600 600 600 800 800 1000 1000 1200 1200 

Габариты, мм:             

длина 2900 3400 4400 3520 4520 5520 4670 5670 4760 5760 5860 6860 

высота 1065 1065 1065 1255 1255 1255 1615 1615 2120 2120 2395 2395 

ширина 620 620 620 720 720 720 930 930 1150 1150 1350 1350 

Число ходов воды 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Емкость межтрубного 

пространства, м
3
 

0,32 0,39 0,52 0,53 0,7 0,88 1,26 1,58 2 2,5 3,5 4,1 

Диаметр патрубков, мм:             

парового 50 50 50 70 70 80 80 80 100 100 125 125 

жидкостного 20 20 20 25 25 25 32 32 40 40 50 50 

Масса, кг 1225 1395 1735 1780 2240 2730 381 4580 61 7340 10420 12210 
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Дод.9. Технічні характеристики середніх фреонових холодильних машин [3] 

 

 

 

 

Показатели 

Марка машиныи исполнение 

ХМФВ-20 ХМФУ-40 ХМФУУ-80 

II I II I II I 

Холодопроизводительность, кВт       

при to=+5°    tк =35° 

  »   to=-15°   tк =30° 

37,8 

19,8 

53,3 

27,0 

70,0 

36,0 

105 

50,0 

146 

70,0 

204 

97,6 

Расход воды, м
3
/сек . . 1,25×10

-3
 2,5×10

-3
 2,5×10

-3
 5,0×10

-3
 5,0×10

-3
 10,0×10

-3
 

Зарядка машины фреоном-12, кг 80—900 90—100 120—130 130—140 290 310 

маслом ХФ-12, кг  10   20   30  

Масса машины (сухая), кг 1650 1830 2520 2840 3910 5800 

Компрессорно-конденсаторный 

агрегат 

      

Компрессор       

марка  ФВ-20 ФУ-40 ФУ У-80 

частота вращения вала, 1/с 16 24 16 24 16 24 

число цилиндров 2 4 8 

диаметр цилиндров, мм 101,6 101,6 101,6 

ход поршня, мм . . 70 70 70 

объем, описываемый поршнем, 

м
3
/сек. 18,1×10

-3
 27,2×10

-3
 36,3×10

-3
 54,3×10

-3
 72,4×10

-3
 107×10

-3
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Продовження Дод.9 

 

Показатели Марка машины и исполнение 

ХМФВ-20 ХМФУ-40 ХМФУУ-80 

II I II I II I 

Электродвигатель       

марка АОП2-61-6 АОП2-61-4  АОП2-72-6 АОП2-72-4 АОП2-82-6 АОП2-82-4 

мощность, кВт 10 13 22 30 40 55 

частота вращения,l/с 16 24 16 24 16 24 

напряжение, вольт 220/380 220/380 220/380 

масса, кг 140 140   400 400 

Конденсатор       

марка КТР-9 КТР-12 КТР-18 КТР-25 КТР-35 4ТР-50 

наружная поверхность 

охлаждения,м
2
 9 12 18 25 35 50 

масса, кг 280 310 448 483 620 920 

Испарительно-регулирующий агрегат       

Марка агрегата АИР-33 АИР-50 АИР-65 АИР-100 АИР-130 АИР-200 
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Продовження Дод.9. 

 

Показатели 

Маркамашины и исполнение 

ХМФВ-20 ХМФУ-40 ХМФУУ -80 

II I II I II I 

Испаритель       

марка ИТР-12 ИТР-18 ИТР-25 И TP-35 ИТР-50 ИТР-70 

наружная поверхность 

охлаждения, м
2 

12 18 25 35 50 70 

масса, кг 300 360 447 575 870 1250 

Регулирующая станция марка ФРС:-25М ФРС-40 ФРС-50 

Приборы, смонтированные на щите    

фильтр-осушитель . ОФФ-20М ОФФ-32 - ОФФ-40 

термореле ТР-1 ТР-1 ТР-1 

терморегулирующий вентиль ТРВ-40 ТРВ-100 ТРВ-100 

соленоидный вентиль СВФ-25 СВФ-25 СВФ-40 

Масса станции, кг 54 90 100 

Теплообменник    

марка ТФ-50М ТФ-70Б ТФ-80 

наружная поверхность 

теплообмена м
2 

0,5 1,34 2,3 

масса, кг 35 41 73 
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Дод.10. Мінімальні та розрахункові значення СКП систем з тепловими 

насосами для опалення і ГВП, які приймають для нових будинків [31, 32] 

 

 

 

Джерело теплової енергії 

/ відведення теплової 

енергії 

Мінімальне значення 

СКП 

Розрахункове значення 

СКП 

Повітря/вода 2,7 3,0 

Земля/вода 3,5 4,0 

Вода/вода 3,8 4,5 

 

 

 

Дод.11. Мінімальні та розрахункові значення СКП систем з тепловими 

насосами для систем опалення та систем ГВП, які приймають для 

реконструйованих будинків. [31, 32] 

 

 

 

Джерело теплової енергії 

/ відведення теплової 

енергії 

Мінімальне значення 

СКП 

Розрахункове значення 

СКП 

Повітря/вода 2,5 2,8 

Земля/вода 3,3 3,7 

Вода/вода 3,5 4,2 

 

 

 

Дод.12. Мінімальні та розрахункові значення СКП систем з тепловими 

насосами, що працюють лише для системи ГВП. [31, 32] 

 

 

 

Джерело теплової енергії 

/ відведення теплової 

енергії 

Мінімальне значення 

СКП 

Розрахункове значення 

СКП 

Повітря/вода 2,3 2,8 

Земля/вода 3,0 3,5 

Вода/вода 3,2 3,8 
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Дод.13.1 

Технічні характеристики теплонасосних установок «BUDERUS» 
Тепловой насос Logatherm WPS

6 

WPS 

7,5 

WPS 

9 

WPS 

11 

WPS 

14 
WPS17 

Эксплуатация в режиме «Рассол / Вода» 

«Греющая» мощность B0/W351) кВт 5.6 7,2 9.2 10.6 14.2 16.4 

«Греющая» мощность B0/W451) кВт 5.2 6.7 S.6 10.0 13.S 15.8 

Коэффициент мощности СОР B0/W35l) 4.2 4.2 4.5 4,5 4.3 4.1 

Коэффициент мощности COPB0/W451) 3.2 3,3 3.5 3,5 3.4 3.3 

Холодопроизводительность (B0/W35) кВт 4.3 5.5 7.2 8.2 10.9 12.4 

Рассол (Хладоноситель) 

Объѐмный поток м3/час 1.0 1.4 1.7 2.3 2.8 3.2 

Допустимое внешнее падение давления кПа 49 45 44 80 74 71 

Макс, давление бар 4 

Вместимость (внутренняя) л 6 

Рабочая (эксплуатационная) 

температура 
°С от -5 до +20 

Подключение (медь) мм 28 28 28 28 35 35 

Компрессор 

Тип MitsubishiScroll 

Масса хладагента R407c кг 1.5 1.7 1.9 2.2 2.3 2.3 

Макс, давление бар 31 

Отопление 

Объѐмный поток м3/час 0,9 1,1 1,1 1,8 2,3 2.6 

Миним. / макс, температура в прямом 

трубопроводе 
°С 20/65 

Макс, допустимое рабочее давление бар 3 

Объѐм греющей воды л 7 

Подключение (медь) мм 22 22 22 22 28 28 

Электрическое подключение   

Электрическое подключение  400 Вольт. 3 N - 50 Гц   

Предохранитель, инерционный: при 

наличии дополнительного ТЭНа 6 кВт . 

9 кВт 

А 16/20 16/20 16/25 20/25 20/25 25/32 

Номинальная потребляемая мощность 

компрессора 0/35 
кВт 1,33 1,64 1,99 2,22 3,15 3,73 

Макс, ток с ограничителем пускового 

тока2) 
А 

<30 

Вид зашиты °С IP XI   

Общетехнические данные 

Уровень звуковою давления3) дБ(А) 35 38 40 36 39 35 

Уровень акустической мощности дБ(А) 47 50 52 48 51 47 

Допустимая температура окружающей 

среды 
°С 0 - 45 

Габаритные размеры (Ш×Г×В)  600 × 645 × 1500 

Вес (без упаковки)  150 154 157 164 181 197 
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Дод.13.2. Технічні характеристики теплонасосних установок 

geo THERM VWW (Vaillant) 

geoTHERM 

Е
д

-ц
а 

VWW 

61/2 

VWW 

81/2 

вода/ 

вода 

VWW 

101/2 

VWW 

141/2 

VWW 

171/2 

Размеры 

Высота без подключений  

Ширина 

Глубина без колонн / с колоннами 

 

мм  

мм  

мм 

 

1200  

600 

650/840 

 

1200  

600 

650/840 

 

1200  

600 

650/840 

 

1200  

600 

650/840 

 

1200  

600 

650/840 

Вес с упаковкой / без упаковки кг 154/139 161/146 164/149 182/167 189/174 

Электрические характеристики электрическое 

подключение 

 

3/N/PE - 400 V, 50 Hz 

Предохранитель, инертный  

Пусковой ток без ограничителя пускового тока  

Пусковой ток с ограничителем пускового тока 

электрическая потребляемая мощность 

- макс, у W20W60 

- дополнительный электроподогрев 

Вид защиты EN 60529 

А  

А  

А 

 

kW 

kW 

3x16 

26 

<16 

 

3,1  

6 

IP 20 

3x16 

40 

<16 

 

3,8  

6 

IP 20 

3x16 

46 

<16 

 

4,9  

6 

IP 20 

3x25 

64 

<25 

 

6,8  

6 

IP 20 

3x25 

74 

<25 

 

7,7  

6 

IP 20 

Контур источника тепла  

макс, рабочее давление  

мин. температура на входе  

макс, температура на входе  

Номинальный объѐмный поток dT ЗК 

 Остаточная высота подачи dT ЗК 

 

bar 

°С 

°С 

л/ч 

mbar 

 

3  

4  

20 

1816 

- 

 

3 

4 

20 

2604 

- 

 

3 

4 

20 

3045 

- 

 

3 

4 

20 

4267 

- 

 

3 

4 

20 

4983 

- 

Отопительный контур 

макс, рабочее давление 

мин./макс, температура участка «течения 

вперѐд» 

Номинальный объѐмный поток dT 10К 

Остаточная высота подачи dT 10К 

электрическая потребляемая мощность насоса 

 

bar 

°С 

 

л/ч 

mbar 

W 

 

3 

25/62 

 

728 

450 

93 

 

3 

25/62 

 

993 

418 

93 

 

3 

25/62 

 

1229 

382 

93 

 

3 

25/62 

 

1724 

469 

132 

 

3 

25/62 

 

2050 

516 

205 

Холодильный цикл:  

Тип хладагента  

Количество  

Компрессор тип/масло 

кг 

 

R407C  

1,9 

спираль

н/ эфир 

 

R407C  

2,2 

спираль

н/ эфир 

 

R407C 

2,05 

спираль

н/ эфир 

 

R407C 

2,9 

спираль

н/ эфир 

 

R407C 

3,05 

спираль

н/ эфир 

Звуковая эмиссия внутри dBA 46 48 50 52 53 

Характеристики производительности теплового насоса EN 14511/EN 255 

W10W35 dT5-> EN 14511 

Теплопроизводительность/ потребляемая 

мощность 

Коэффициент мощности/СОР 

kW 

 

 

8,2/1,6  

5,2 

 

 

11,6/2,1 

5,5 

 

 

13,9/2,6 

5,3 

 

 

19,6/3,7 

5,3 

 

 

24,3/4,6 

5,3 

W10W35 dT10-> EN 255 

Теплопроизводительность/ потребляемая 

мощность 

Коэффициент мощности/СОР 

kW 

 

 

8,5/1,5 

5,6 

 

 

11,6/2,1 

5,7 

 

 

14,0/2,5 

5,5 

 

 

20,1/3,5 

5,7 

 

 

23,9/4,3 

5,6 

W10W55-> EN 14511 

Теплопроизводительность/ потребляемая 

мощность 

Коэффициент мощности/СОР 

kW 

 

7,5/2,3 

3,3 

 

10,2/3,0 

3,5 

 

13,3/3,5 

3,8 

 

19,2/5,1 

3,8 

 

23,4/5,9 

3,7 
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Прил.13.3. Технічні характеристики теплонасосних установок“Vissmann” 
Тепловой насос Vitocal 350 в рассольно водяной модификации (одноступенчатый) 

Vitocal 350 (одноступенчатый) тип BWH 110 BWH 113 

Технические характеристики        

Рабочая точка*1  B0/W35 B2/W55 B2/W65 B0/W35 B2/W55 B2/W65 

Номинальная 

теплопроизводительность 

кВт 
11,0 13,2 13,2 16,2 17,7 17,7 

Холодonроизвдительность кВт 8,45 9,00 8,10 12,45 12,00 10,60 

Потребляемая электрическая 

мощность*
2
 

кВт 
2,55 4,20 5,10 3,75 5,70 7,10 

Коэффициент МОЩНОСТИ є (СОР)  4,31 3,14 2,59 4,32 3,11 2,49 

Рассольный контур (первичный)    

Объѐм л 3,7 4,7 

Минимальный расход*
3
 л/ч 2700 3800 

Гидродинамическое сопротивление Мбар 90 100 

макс, температура на входе °С 20 20 

мин. температура на входе °С -5 -5 

Греющий контур (вторичный)    

Объѐм л 3,3 3,3 

Минимальный расход*
3
 л/ч 1060 1350 

Гидродинамическое сопротивление Мбар 40 35 

макс, температура воды в подающей 

магистрали 

°С 
65 65 

Электрические параметры теплового 

насоса 

 
  

Номинальное напряжение  3/N/PE 400 В-/50 Гц 

Номинальный ток (макс.) А 9,1 14,0 

Пусковой ток А 23*4 26*4 

Пусковой ток А 59,5 70,5 

(с заблокированным ротором)    

Предохранитель(инерционно- плавкий) А 3 х 20 3 х 20 

Степень защиты  IP 20 
Номинальное напряжение цепи тока управления 230 В-/50 Гц 

Предохранитель (внутренний)  Т 6,3 АН 

Холодильный контур    

Рабочая среда  R407 С 

Масса заполняющей воды кг 2,9 3,2 

Компрессор тип ScrollVollhermetik(полностью герметичный) с впрыском 

Размеры    

Общая длина мм 650 650 

Общая ширина мм 600 600 

Общая высота мм 945 945 

Допустимое рабочее давление    

Рассольный контур (первичный) бар 4 4 

Греющий контур (вторичный) бар 4 4 

Подключения    

Вход и выход первичного контура R 1 1/4 1 1/4 

Патрубки подающей и обратной 

магистралей отопительного кон тура 

R 
1 1 

Масса кг 145 165 

*
1
Рабочая точка согласно EN 255: В0= входная температура рассола 0°С/W35 = выходная температура 

теплоносителя 35° С. 
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Рабочая точка: В2 = входная температура рассола 2 °С/W 55 = выходная температура теплоносителя 

55 °С.  

Рабочая точка: В2 = входная температура рассола 2 °С/W65 = выходная температура теплоносителя 

65 °С.  

Другие рабочие точки см. на диаграммах рабочих характеристик.  

*
2
При указанных в данной таблице рабочих точках.  

*
3
Обязательно соблюдать минимальный расход.  

*
4
С ограничителем пускового тока. 

 

Прил.13.4.Технічні характеристики теплонасосних установок 

HERZCommotherm 
Модельний ряд HERZ 

commotherm 
5 7 10 12 15 

ТИП:  S = розсіл/вода 

           W = вода/вода 
S W S W S W S W S W 

Теплопродуктивність, кВт 4.8 5.8 7.4 8.8 8.8 11.7 11.7 14.4 14.5 18.7 

Споживча електрична потужність, 

кВт 
1.1 1.1 1.7 1.8 2.0 2.2 2.5 2.5 3.3 3.4 

СОР згідно з ЕN 14511 BO/W35-25 

розсіл 

W10/W35-25 вода 

4.4 5.2 4.4 5.1 4.4 5.3 4.5 5.7 4.4 5.5 

Габарити розміри, мм 

Ширина 590 590 590 590 590 

Глибина 700 700 700 700 700 

Висота 1340 1340 1340 1340 1340 

 

Дод.14. Рекомендована компоновка графічної частини проекту(на л. ф.А1). 

 


