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Постановка проблеми.  В науковій програмі Міністерства освіти 

та науки України “Наукові проблеми енергозбереженні шляхом 
діагностики, інтенсифікації технологій в енергетиці, промисловості і 

сільському господарстві при додержані екологічних вимог” вказується 
на необхідність збільшення масштабів раціонального використання 

альтернативних джерел енергії для цілей енергопостачання, а саме, для 
створення систем мікроклімату. 

Незважаючи на те, що у теперішній час вартість одиниці 

потужності, одержаної з використанням альтернативних джерел 
енергії, перевищує аналогічні показники традиційних методів генерації 

енергії, показники конкурентоздатності можна значно покращити за 
рахунок використання новітніх енергозберігаючих та екологічно 

чистих технологій.   
Основні матеріали дослідження. Альтернативним варіантом 

рішення даної проблеми є використання комбінованої системи 
теплопостачання для енергоефективної роботи систем мікроклімату, а 

саме для опалення, вентиляції та горячого теплопостачання будинків та 
споруд різного призначення . 

В комбінованої системи теплопостачання переважно 
використовують такі джерела генерації теплоти [1]: 

 газові та твердопаливні котли котли на рідкому паливі; 

 електричні котли та системи електричного опалювання; 

  теплові насоси; 

 геліосистеми. 

Котли, що використовують тверде паливо для надійної та 
економічної роботи потребують встановлення спеціальних буферних 

ємностей (акумуляторів тепла). Вказаний захід, крім підвищення 
економічності роботи котла, є також заходом безпеки, коли при 

зменшенні навантаження треба відводити  із котла надлишкову 
теплоту. 

Газовий котел вигідно відрізняється від твердопаливних котлів 

спрощеною системою паливного господарства, низькою інерційністю 



в системі автоматичного регулювання, а також широким діапазоном 
регулювання відпущеної теплоти. 

Розв'язання гідравлічних проблем системи «споживач–котел» 
можливо вирішити шляхом використання  гідравлічного роздільника 
або акумулятора теплоти (буферної ємності). При такому рішенні котел 

виробляє  необхідну  потужність не змінюючи витрати теплоносія, а 
споживачі отримують  необхідну кількість теплоти з потрібними 

параметрами.  
Для умов України раціональним рішенням є використання 

електрокотла з акумулятором теплоти, який заряджається  з 23.00 до 
6.00 (за нічним тарифом), а вдень акумулятор розряджається, 

забезпечуючи теплотою будинки. 
Теплові насоси останнім часом набули поширення  в системах 

теплопостачання будинків, а в будівлях громадського призначення 
(супермаркети, офісні центри) все частіше використовують систему 

«чілер-фенкойл». При цьому чілер (холодильна машина) має функцію 
теплового насосу. В приватних будівлях спостерігається стійка 

тенденція поширення комбінованої системи теплопостачання з 
використанням теплового насосу, як основного джерела теплоти [2, 3. 
4]. 
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(супермаркети, офісні центри) все частіше використовують систему 
«чілер-фенкойл». При цьому чілер (холодильна машина) має функцію 

теплового насосу. В приватних будівлях спостерігається стійка 
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Робота геліосистеми відрізняється від інших джерел теплоти 

добовою нерівномірністю [5]. Тому в комбінованих системах 
теплопостачання доцільно використовувати  акумулятори теплоти, які 

можуть бути вузькопрофільними – водонагрівач-акумулятор гарячої 
води та багатопрофільними –  бак-акумулятор з функцією широкого 
теплозабезпечення.  

Особливістю геліосистем є річна нерівномірність 
теплопродуктивності сонячних колекторів – в холодний період року 

при  максимальній потребі в теплоті продуктивність сонячних 
колекторів мінімальна, а влітку – навпаки. Це змушує до раціонального 

підходу до розрахунку кількості модулів сонячних колекторів.  
Для максимально ефективного використання інсоляції в 

альтернативній системі теплопостачання звертаються до річного 
акумулювання тепла.  

Режими використання кожного з джерел теплоти у комбінованої 
системи теплопостачання залежать від технічних характеристик  

обладнання [6]. 



Враховуючі наведені обставини можна зробити висновок, що для 
узгодження роботи систем мікроклимату та споживачів рекомендовано 

встановлення акумуляторів тепла або буферних ємностей. 
Висновки.  Найбільшого ефекту від застосування різних джерел 

енергії та підключення різно-потенційних споживачів можна досягти за 

рахунок коректного перерозподілу теплоти систем мікроклімату при 
підключення до баку-акумулятору для будинків та споруд різного 

призначення. 
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