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У статті проведено термодинамічний аналіз ефективності використання перспективних теплонасосних техно-
логій для системи опалення приміщень при використанні різних природних джерел теплової енергії. Підвищення 
ефективності теплового насоса (ТН) залежить від досконалості циклу роботи ТН та вибору робочого тіла холо-
дильного агента (ХА). Наведено принципову схему ТН «грунт-вода» для системи опалення приміщення. При-
ведено цикл роботи ТН «грунт-вода» в р-h-діаграмі. Представлено результати розрахунку показників ефектив-
ності роботи ТН з використанням природного джерела теплоти грунту. Показано ефективність роботи ТН, який 
реалізує зворотний термодинамічний цикл Карно з використанням низькопотенційного джерела теплоти грунту. 
Цей цикл супроводжується мінімальними втратами при дроселюванні рідкого ХА і вирішує проблему корисного 
тепловикористання для підвищення температури теплоносія, який нагрівається для системи опалення. Виконано 
енергетичний і ексергетичний аналізи показників ефективності ТН, робочим тілом якого є R134a. Енергетичну 
ефективність циклу ТН «грунт-вода» оцінювали коефіцієнтом трансформації ТН (COP), який за розрахунками 
дорівнює 4,8. Термодинамічну ефективність ТН «грунт-вода» в системах опалення розглядали за допомогою екс-
ергетичного ККД, він становить 56 %.
Ключові слова: тепловий насос, низькопотенційне джерело теплоти, коефіцієнт трансформації теплового насоса, 
система опалення, термодинамічна ефективність.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Нині застосу-
вання теплових насосів (ТН) – це альтернатива 
традиційним теплоенергетичним установкам. 
Теплонасосні технології є одним із ефективних 
енергозберігаючих способів, що дає можливість 
в системах теплопостачання економити паливно-
енергетичні ресурси, знижувати забруднення 
довкілля, задовольняти потреби споживачів 
у виробництві технологічної теплоти [1–4; 6; 7].

ТН, які використовують поновлювальні при-
родні джерела теплоти та низькотемпературні 
вторинні енергоресурси для перетворення їх 
в теплоту, широко застосувуються в багатьох 
сферах економіки і побуту [2; 3; 5–7].

Актуальність застосування теплонасосних 
технологій в різних сферах економіки та їх пере-
ваги при виробництві теплоти обговорюються на 
міжнародних конференціях, а також висвітлю-
ються в наукових виданнях [7–9; 10–17].

Теплонасосна технологія отримання теплоти 
завдяки високій енергетичній ефективності 
дозволяє зменшити затрати вартісних традицій-
них органічних видів палива (твердих, рідких, 
газоподібних), знизити забруднення довкілля 
і вирішити актуальні сучасні проблеми теплопос-
тачання [4–6; 7].

Тому, використання ТН для систем опалення, 
гарячого водопостачання є альтернативою тра-



Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 1 / 2022 (132)
166

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

диційним способам, таким як централізоване 
водяне опалення, електрообігрів. Можливість 
використання зворотнього термодинамічного 
циклу Карно в опалювальних і охолоджуваль-
них пристроях була відкрита достатньо давно, 
а в наш час ТН отримав широке розповсю-
дження [1; 3–9].

ТН перетворює низько-потенційну природню 
теплову енергію, або теплоту вторинних низько-
температурних енергоресурсів в енергію більш 
високого температурного потенціалу для її прак-
тичного використання в системах теплопоста-
чання. Перетворення цих енергій відбувається 
в зворотньому термодинамічному циклі Карно 
і перенос енергії з нижнього температурного 
рівня на більш високий виконується за рахунок 
механічної (електричної) енергії, яка з зовні під-
водиться до компресора ТН [1–4; 7].

Джерелами низькопотенційної теплоти для 
застосування в ТН є атмосферне повітря, вода 
природніх водойм, ґрунт, ґрунтові води, а також 
джерела теплоти, систем охолодження різнома-
нітного технічного обладнання або технологіч-
них процесів, теплота відпрацьованого повітря 
систем вентиляції [1–4; 8].

При застосуванні теплонасосної технології 
ефективно знижується споживання електро-
енергії. ТН пропонують промисловим і комер-
ційним споживачам електроенергії значні 
можливості для зниження витрат, пов’язаних 
з підігрівом води [9].

Для визначення ефективності роботи ТН необ-
хідно враховувати різні режими протягом опалю-
вального періоду і тривалість температур. Тобто, 
наприклад, за температури повітря 7 °С повітряні 
ТН можуть мати коефіцієнт перетворення, що 
дорівнює 5, а тривалість таких температурних 
періодів досить висока протягом року. Допоміжні 
джерела, наприклад, ТЕНи є невід’ємною части-
ною систем з повітряними ТН. При використанні 
ТН типу «повітря-вода» з вбудованими ТЕНами 
середньорічний коефіцієнт перетворення стано-
вить 2,5 [10]. Вибір регіону, що підходить для 
впровадження повітряних ТН, повинен проводи-
тися з урахуванням не тільки розрахункових міні-
мальних температур, а й всіх інших кліматичних 
показників, таких як середня річна температура, 
діапазон температурних коливань [10].

В Норвегії, CША і Канаді з суворим кліматом 
перевага надається ґрунтовим ТН та з появою 
низькотемпературних спліт-систем, що мають 
нижню межу експлуатації на обігрів до –20 °С, 
відзначається попит на такий тип ТН [11].

Природні джерела теплоти, такі як вода, або 
ґрунт мають переваги у порівнянні з повітрям.

Ґрунт – це найбільш універсальне джерело 
розсіяної теплоти. Він акумулює сонячну енергію 
цілий рік. На глибині 7 м температура практично 
постійна протягом року. Для більшої частини 
території України вона становить 8…12 °С. Грунт 
досить надійно постачає природню поновлю-
вальну низькопотенційну енергію для ТН. Необ-
хідна енергія збирається ґрунтовим теплообмін-
ником, заглибленим у землю, і акумулюється 
в теплоносії, який потім подається у випар-
ник ТН і повертається назад за новою порцією 
теплоти. В якості теплоносія використовується 
незамерзаюча, екологічно безпечна рідина (роз-
сіл або антифриз). У більшості ТН «ґрунт-вода» 
використовується розчин води і пропіленгліколю 
або етиленгліколю. ТН «розсіл-вода» дуже ефек-
тивні і досягають показників ефективності СОР 
до 5 [2–4; 7].

Тому, ТН «ґрунт-вода» з розсолом є най-
більш поширеним у світі. У цих геотермальних 
ТН використовується два види теплообмінників: 
ґрунтовий колектор і ґрунтовий зонд. Вони виго-
товляються з поліетиленових труб діаметром до 
40 мм з добавками теплопровідного пластифіка-
тора. Ґрунтовий колектор (горизонтальний) являє 
собою довгу трубу, горизонтально вкладену під 
шаром ґрунту.

ТН доцільно використовувати в системах 
теплопостачання, вони показали свою ефектив-
ність завдяки передачі споживачеві в 3–5 разів 
більше енергії, ніж витрачають на її передачу. 
Крім того, в ТН використовуються екологічно 
чисті технології практично без викидів шкідли-
вих речовин в довкілля [2–4; 6–8].

Отже, метою даної статті є термодинамічне 
дослідження ефективності впровадження ТН 
в системі опалення приміщення при викорис-
танні теплоти грунту.

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
ТН – це пристрої з високою енергетичною ефек-
тивністю, екологічною чистотою і повною авто-
матизацією процесу експлуатації, що обумовлює 
абсолютну заміну традиційних способів вироб-
ництва теплоти та вказує на доцільність засто-
сування в системах теплопостачання теплона-
сосної технології [7; 12; 13]. ТН можуть також 
застосовуватися в комбінації з іншими нетради-
ційними джерелами теплоти, такими як сонячні 
водонагрівачі, біоенергетичні установки, уста-
новки з переробки і спалювання твердих побу-
тових відходів.
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Найбільшого поширення набули парокомпре-
сійні ТН, у яких в якості робочого агента, вико-
ристовуються холодильні агенти. Схема паро-
компресійного ТН наведена на рис. 1.

 
Рисунок 1 – Схема парокомпресійного ТН

1 – випарник; 2 – компресор; 3 – електродвигун; 
4 – конденсатор; 5 – дросель

У випарнику 1 при постійному тиску Рв і тем-
пературі Тв здійснюється випаровування холо-
дильного агента при підведенні теплоти від низь-
копотенційного джерела теплоти (рис. 1). Підігрів 
насичених парів холодильного агента при тиску 
Рв відбувається теплотою гарячого рідкого холо-
дильного агента до стану перегрітої пари. Пере-
гріта пара з температурою Тпп надходить на вхід 
компресора 2, в якому вона стискається до кін-
цевого тиску Рк з підвищенням температури до 
Тк. Стиснений пар з параметрами перегрітої пари 
надходить в конденсатор 4, де спочатку відбува-
ється його охолодження із стану перегрітої пари 
до стану насичення, а потім конденсація при 
постійному тиску Рк і температурі Тк. З конден-
сатора 4 конденсат холодильного агента посту-
пає в дросельний клапан 5, в якому здійснюється 
процес дроселювання холодильного агента від 
тиску Рк до тиску Рв зі зниженням його темпера-
тури в процесі ізоентальпійного розширення з Тк 
до температури Тв у випарнику 1. І знову термо-
динамічний процес повторюється [2–4; 8].

В процесі реалізації термодинамічного циклу 
до холодильного агента у випарнику 1 підво-
диться теплова енергія від тепловіддавача теплоти 
грунту з охолодженням його теплоносія з темпе-
ратури T´нт до T´´нт. Електродвигуном 3 в комп-
ресорі 2 підводиться механічна енергія в про-
цесі стискування холодильного агента. При 
цьому ми не конкретизуємо з якого вихідного 
виду енергії (електрична, теплова та ін.) отри-
мана механічна енергія на валу компрессора 4. 
Відведення корисної теплоти до зовнішнього 
споживача здійснюється в конденсаторі 4 при 

нагріванні теплоносія зовнішнього теплоприй-
мача мережевої води (МВ) з температури T´мв 
до T´´мв. При використанні парокомпресій-
ного ТН в системах теплопостачання спожива-
чами теплової енергії є системи опалення (СО) 
і гарячого водопостачання (ГВП). Для опалення 
використовується теплота, що виділяється 
в конденсаторі 4 ТН [2–4].

Для термодинамічного розрахунку циклу ТН 
«ґрунт-вода» наведемо принципову схему, яка 
представлена на рис. 2. ТН «ґрунт-вода» призна-
чений для забезпечення споживачів екологічно 
чистим теплом для потреб опалення з вико-
ристанням низькопотенційної теплоти грунту 
+5…+10 °С. При застосуванні ТН «ґрунт-вода» 
можна отримати теплоносій системи опалення 
з температурою 55…75 °С.

 
Рисунок 2 – Принципова схема ТН «ґрунт-вода»

1 – грунт; 2 – розсіл; 3 – насос; 4 – випарник;  
5 – компресор; 6 – електродвигун; 7 – 
конденсатор; 8 – система опалення;  
9 – холодоагент R134a; 10 – дросель

Для ТН «ґрунт-вода» вибираємо озонобезпеч-
ний холодоагент R134a, який має широке засто-
совуння. Для низькопотенційного теплоносія 
теплоти грунту приймаємо T´нт = 281 К (+10 °С), 
T´´нт = 279 К (+6 °С), а для теплоносія системи 
опалення T´´мв = 338 К (+67 °С). Приймаємо кін-
цеві різниці температур на виході з теплообмін-
них апаратів: у випарнику ΔТв = T´´нт – Tв = 3 К, 
а в конденсаторі ΔТк = Tк – T´´мв = 5 К [2–4; 15; 17].

Термодинамічний розрахунок циклу ТН 
«ґрунт-вода» наступний [2–4; 15].

Температура насиченої пари R134a на виході 
з випарника [17]

Tв =T´´нт – ΔТв.                          (1)
Температура конденсації R134a 

в конденсаторі [17]
Tк= T´´мв+ ΔTк.                          (2)
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Ступінь стиснення R134a в компресорі
ε = Рк/Рв, (3)

де Рк = 2,2 МПа, Рв = 0,35 МПа – тиск конденсації 
і випаровування R134a при температурах Тк i Тв.

Теплові навантаження в ТН «ґрунт-вода» 
представлені на р-h діаграмі (рис. 3), де вони 
наведені у вигляді відповідних відрізків прямих 
ліній, що відображають основні термодинамічні 
процеси.

 

Рисунок 3 – Цикл ТН «ґрунт-вода»  
в р-h-діаграмі

Енергетичну ефективність ТН «ґрунт-вода» 
оцінюємо за допомогою р-h діаграми (рис. 3).

Питома робота стиснення в компресорі
lст = h2 – h1.                            (6)

Питома теплова потужність конденсатора
qк = h2 – h3.                            (7)

Питоме теплове навантаження випарника
qв = h1 – h4.                           (8)

Правильність розрахунку визначається пере-
віркою теплового балансу

lcт + qв = qк.                          (9)
Питома витрата первинної енергії (електро-

енергії) ТН на одиницю виробленої теплоти
eтн = lст./qк..                         (10)

Питома енергія, яка споживається 
електродвигуном

w = lст./ηе.м. ‧ ηе.,                     (11)
де ηе.м. = 0,95 – електромеханічний ККД компре-
сора, ηе. = 0,85 – ККД електродвигуна [4].

Коефіцієнт трансформації теплоти ТН
COP = qтн. / lст..                     (12)

Також можна визначати коефіцієнт трансфор-
мації теплоти ТН іншим методом, наприклад,

СОР = СОРт ‧ ηтн,                    (13)
де ηтн – коефіцієнт, який враховує реальні про-
цеси, що здійснюються робочим тілом у ТН, який 
згідно з рядом джерел теплоти змінюється в діа-
пазоні 0,6…0,8 (приймаємо ηтн = 0,6) [15]; СОРт – 
теоретичний коефіцієнт трансформації ТН.

Коефіцієнт трансформації теплоти ідеального 
циклу Карно СОРт з урахуванням теплових нео-
боротностей у випарнику та конденсаторі ТН 
визначається за співвідношенням

СОРт = Тк / Тк – Тв,                   (14)
де Тв – абсолютна температура випаровування 
R134a у випарнику ТН, К; Тк – абсолютна тем-
пература конденсації R134a в конденсаторі 
ТН, К.

Ексергетичний розрахунок ТН «ґрунт-вода» 
виконаний на основі визначення ексергій при 
роботі ТН та ексергетичного баласу підведеної 
і відведеної ексергії в кожному елементі облад-
нання ТН «ґрунт-вода» [13–17].

Ексергетичний ККД ТН «ґрунт-вода» показує 
ступінь термодинамічної досконалості ТН і роз-
раховується, як відношення відведеної від ТН 
ексергії до підведеної ексергії [7; 13–17]

ηех = eвід. / eпід.,                        (15)
де eвід. = eв – відведена від ТН ексергія;  
eпід. = eн + eе – сумма підведеної до ТН ексергії; 
ев – питома ексергія, відведена середовищем, яке 
нагрівається від конденсатора ТН; ен – питома 
ексергія, підведена до випарника низькопотен-
ційного джерела теплоти; eе – питома ексергія 
електричної енергії, підведеної до компресора на 
привід.

Ексергія отримана високопотенційним джере-
лом у конденсаторі

ев = τв qк,                           (16)
де τв – ексергетична температура високопотен-
ційного теплоносія

τ
− +

= ñð.ìâ. í.ñ.
â

ñð.ìâ.

( 273)Ò t

Ò
.               (17)

Середня логарифмічна температура гарячого 
теплоносія

′′ ′−
= ′′ +

′ −

ìâ ìâ
ñð.ìâ.

ìâ

ìâ

273
ln

273

t t
Ò

t
t

.                  (18)

Ексергія віддана низькопотенційним теплоно-
сієм у випарнику

ен = τн qв,                           (19)
де τн – ексергетична температура низькопотен-
ційного теплоносія
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τ
− +

= ñð.íò. í.ñ.
í

ñð.íò.

( 273)Ò t

Ò
,               (20)

де tн.c. – температура навколишнього середовища
Середня логарифмічна температура низькопо-

тенційного теплоносія
′ ′′−

= ′ +
′′ −

íò íò
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273
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.                  (21)

Ексергія електроенергії, що витрачається на 
привід компресора

η η
= = ñò

e
å.ì. å

e
l

w .                     (22)

Результати проведеного вище термодинаміч-
ного розрахунку циклу ТН «ґрунт-вода» пред-
ставлені в табл. 1.

Виконаний вище термодинамічний аналіз 
енергетичних і ексергетичних втрат дає загальне 
уявлення про термодинамічну ефективність 
циклу ТН «ґрунт-вода», на підставі якого можна 

зробити висновок про внесок того, чи іншого еле-
мента ТН «ґрунт-вода» в ефективність перетво-
рення потоків енергії.

Для прийняття практичних рішень щодо 
зменшення ексергетичних втрат в елементах 
ТН «ґрунт-вода» в цілому необхідно мати 
інформацію про власні і технічні втрати екс-
ергії в кожному з елементів. Втрати ексер-
гії нерозривно пов’язані з фізичною приро-
дою конкретного термодинамічного процесу. 
Наприклад, власними є дросельні втрати, 
а також втрати, зумовлені нагріванням робо-
чого тіла від гарячих поверхонь клапанів 
і стінок циліндра поршневого компресора. 
До технічних втрат в ТН «ґрунт-вода» можна, 
наприклад, віднести втрати ексергії, пов’язані 
з теплообміном при кінцевих різницях тем-
ператур, гідравлічні, через теплоізоляцію, 
пов’язані з наявністю мертвого простору 
і нещільністю в циліндрах компресора.

Таблиця 1 – Термодинамічний розрахунок циклу ТН «ґрунт-вода»

Параметр Розмірність Формула 
рисунок

Розрахункові 
значення

1 2 3 4
Температура випаровування агента R134a, Tв К (1) 276
Ентальпія агента R134a після випарника, h1 кДж/кг Рис. 2 408
Тиск агента R134a у випарник, Рв МПа Рис. 2 0,35
Температура конденсації агента R134a, Tк К (2) 345
Ентальпія агента R134a після конденсатора, h3 кДж/кг Рис. 2 210
Тиск конденсації агента R134a, Рк МПа Рис. 2 2,2
Ентальпія агента R134a на вході в компресор, h1 кДж/кг Рис. 2 408
Ентальпія агента R134a після компресора, h2 кДж/кг Рис. 2 460
Ентальпія агента R134a перед випарником, h4 кДж/кг Рис. 2 210
Питоме теплове навантаження випарника, qв кДж/кг (7) 198
Питоме теплове навантаження конденсатора, (теплового насоса), 
qк = (qтн) кДж/кг (8) 250

Питома робота стиснення в компресорі, lcт кДж/кг (6) 52
Питома енергія, яка споживається електродвигуном, w кДж/кг (11) 68,4
Перевірка теплового баланса – (9) 250
Коефіцієнт стиснення, ε – (3) 6,28
Коефіцієнт перетворення теплоти ТН, СОР
СОР
СОРт

–
(12)
(13)
(14)

4,8
3,0
5,0

Питома витрата первинної енергії, етн кДж/кг (10) 0,21
Середня температура низькопотенційного теплоносія, Тср.нт. К (21) 279
Eксергетична температура низькопотенційного теплоносія, τн – (20) 0,057
Ексергія, віддана низькопотенційним теплоносієм, ен кДж/кг (19) 11,3
Середня температура високопотенційного теплоносія в конденсаторі, Тср.в К (18) 322
Eксергетична температура високопотенційного теплоносія 
в конденсаторі, τв

– (17) 0,18

Ексергія, одержана високопотенційним теплоносієм в конденсаторі, ев кДж/кг (16) 45
Ексергія споживаної електроенергії, ее кДж/кг (22) 68,4
Ексергетичний ККД ТН, ηех. – (15) 0,56
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Тому, необхідно продовжити дослідження 
в цьому напрямку, прийнявши за основу розгля-
нутий вище приклад термодинамічного розра-
хунку для ТН «ґрунт-вода», який працює на холо-
дильному агенті R134a.

ВИСНОВКИ. 1. Термодинамічне дослідження 
ефективності застосування ТН «ґрунт-вода» для 
системи опалення приміщення виконувалось 
при використанні низькопотенційного джерела 
теплової енергії грунту.

2. За допомогою коефіцієнта перетворення 
COP ТН оцінювали енергетичну ефективністі 
ТН «ґрунт-вода», робочим тілом якого є холо-
дильний агент R134а, за розрахунками він 
дорівнює 4,8.

3. Методом ексергетичного аналізу розра-
ховано термодинамічну ефективність процесів 
перетворення енергії, що відбуваються в ТН 
«ґрунт-вода» за допомогою ексергетичного ККД, 
він становить 56 %.
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Purpose. The article presents a thermodynamic analysis of the efficiency of the use of advanced heat pump 
technologies for the space heating system using a variety of natural sources of thermal energy, especially soil heat. 
Methodology. Improving the efficiency of the heat pump (HP) depends on the perfection of the cycle of the HP, 
and the choice of the working fluid of the refrigerant (HA). The schematic diagram of TN “ground-water” for the space 
heating system is given. The cycle of work of TN “soil-water” in the p-h-diagram is resulted. Results. The results 
of comparative calculation of efficiency indicators of steam compression heat pump (TN) using natural soil heat 
sources are given. The results of calculation of indicators of efficiency of work of the steam compression heat pump 
(TN) with use of natural sources of heat of soil are resulted. This cycle is accompanied by minimal losses during 
the throttling of liquid refrigerant and solves the problem of useful heat use to increase the temperature of the coolant 
that is heated for the heating system. Energy and exergy analysis of TN efficiency indicators, the working fluid of which 
is R134a freon, was performed. TN “soil-water” was evaluated by the transformation coefficient of TN (COP). The 
thermodynamic efficiency of groundwater water in heating systems was determined using exergetic efficiency. 
Originality. Thermodynamic study of the effectiveness of the application of TN “soil-water” for the space heating 
system was performed using a low-potential source of thermal energy of the soil. Practical value. Using the conversion 
factor COP TH evaluated the energy efficiency of TN “soil-water”, the working fluid of which is the refrigerant R134a, 
which is calculated to be 4.8. The method of exergetic analysis performed the thermodynamic efficiency of energy 
conversion processes occurring in TN “soil-water” using exergetic efficiency, it is 56 %.
Key words: heat pump, low-potential heat source, heat pump transformation coefficient, heating system, thermodynamic 
efficiency.
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