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8. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Основні теоретичні і практичні результати дисертаційної роботи одержані при
виконанні НДР у відповідності до Закону України "Про пріоритетні напрямки розвитку
науки і техніки" у межах напрямку 3. "Збереження навколишнього середовища (довкілля)
та сталий розвиток" та напрямку 6. "Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в
енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі", у держбюджетах НДР №24941 № ДР 0196U023204, iHB.№0299U001339, НДР №205-41 № ДР 001880080164, інв. №
0297U005012, НДР № 400-41 № ДР 0196U023204, інв. № 02900039569 і господарськодоговірних робіт. Робота виконана у напрямку міжнародної програми INTAS, яка
спрямована на розробку енергозберігаючих та екологічно чистих . технологій, її зміст і
тематика відповідають також задачам державної програми «TASIS» енергетичного Центру
ЄС в Україні, що визначає актуальність теми.
9. Мета і завдання дослідження
Мета роботи - науково-технічне обґрунтування та дослідження умов ефективного
впровадження нового класу комбінованих установок - інтегрованих теплонасосних систем
теплопостачання з двома відновлювальними джерелами енергії (сонячної та ґрунтової)
для вирішення проблем енергозбереження, що базується на поєднанні засобів
математичного та фізичного моделювання теплових процесів в її елементах для виконання
порівняльних розрахунків системи різної конфігурації, аналізу впливу окремих факторів,
визначення найвигідніших параметрів та оптимальних режимів роботи системи при
сезонних змінах.
Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних задач:
- розробка концепції та методу розрахунку інтегрованої теплонасосної системи
альтернативного теплопостачання на базі двох різнорідних відновлювальних джерел
енергії (сонячної і ґрунтової) з урахуванням конструктивних особливостей схеми;
- розробка математичної моделі інтегрованої системи альтернативного
теплопостачання та визначення параметрів, що впливають на ефективність та надійність
роботи системи;
розробка математичної моделі режимів роботи системи у багатоваріантному
вигляді та визначення умов ефективної роботи системи при різних режимах роботи;
дослідження ефективності теплових процесів у інтегрованій теплонасосній системі

альтернативного теплопостачання та її складових елементах з урахуванням специфіки
впливу двох відновлювальних джерел енергії та великої кількості чинників, що залежать
від сезонних умов;
- оцінка впливу режимів роботи інтегрованої системи на її конфігурацію; визначення умов ефективного використання інтегрованої системи з позиції
забезпечення максимального заміщення теплового навантаження за рахунок двох
відновлювальних джерел епергії;
- розробка алгоритмів і програм чисельного моделювання інтегрованої системи,
пристосованої для умов України, з урахуванням властивостей сонячної і ґрунтової енергії,
зміни сезонних умов та особливостей перебігу теплових процесів в її елементах.
10. Наукова новизна отриманих результатів
Наукова новизна роботи міститься в одержані результатів теоретичних та
практичних досліджень, спрямованих на підвищення ефективності використання КАСТ в
кліматичних умовах України і визначається так:
теоретично обґрунтована технічна можливість створення ефективної інтегрованої
теплонаеосної системи для енергозберігаючих технологій на базі двох різнорідних
відновлювальних джерел енергії (сонячної і Ґрунтової);
- розроблені математичні моделі процесів теплообміну в елементах інтегрованої
системи з урахуванням специфіки двох різнорідних відновлювальних джерел енергії;
створені математичні моделі багатоваріантних режимів роботи інтегрованої
системи, що дозволяють обґрунтовано обирати оптимальний режим роботи та оптимальну
конфігурацію КАСТ при зміні сезонних кліматичних умов;
- розроблено математичну модель нестаціонарного процесу теплообміну в ґрунтовій
системі, що дозволяє визначати поле температур в ґрунті при довготривалій експлуатації
системи з урахуванням зміни кліматичних умов, схемних рішень та конструкцій
ґрунтових теплообмінників з метою попередження термічної релаксації ґрунту та
запобігання негативного впливу на екологію;
- запропоновано критерій оптимальної структури КАСТ на основі аналізу частки
заміщення теплового навантаження за рахунок використання двох різнорідних
відновлювальних джерел енергії;
одержано аналітичні залежності, що дозволяючи, викопувати інженерні
розрахунки КАСТ числовими методами;
- розроблено методику, алгоритми і програми числового моделювання режимів
роботи у багатоваріантному вигляді з урахуванням конфігурації КАСТ, сезонних умов та
специфіки поєднання різнорідних відновлювальних джерел енергії у межах інтегрованої
установки теплопостачання.
11. Апробація результатів дисертації
Основні результати дисертації обговорювались на: Міжнародному Форумі двох
міжнародних науково-практичних конференцій: X "Комерційне урахування енергоносіїв"
та XI "Вдосконалення вимірювань витрати рідини, газу і пари"(м. Санкт-І Петербург,
Росія, 1999); Міжнародній науково-технічній конференції ISЕS'99"Solar World Congress"
(м. Єрусалим, Ізраїль, 1999); VII Міжнародному форумі енергетиків GRE'2000
«Енергетичне господарство і обладнання», (м. Бєльсько-Бяла, Польща. 2000);
Міжнародному симпозіумі «Екологічні проблеми Чорного моря» (м. Одеса, Україна,
2000); Семінарі регіонального центру енергозбереження та енергоменеджменту,
управління державної інспекції з енергозбереження по Одеській області, галузевого
центру нетрадиційних технологій та екології, Одеської обласної державної адміністрації
«Перспективи впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання на
підприємствах та в установах Одещини» (м.Одеса, Україна,2000); Семінарі -Проблеми
зміни клімату" (м. Одеса, Україна, 2001); IV Міжнародній конференції "Управління
енерговикористанням" (м. Одеса, Україна, 2001); III Міжнародній науково-практичний
конференції "Проблеми економії енергії", м. Львів, Україна. 2001 ) Науковому семінарі

"Основи практичного використання сонячної енергії м. Одеса, Україна, 2001),
Міжнародній конференції "World Sustainable Еnеrgy Day (Австрія, 2002), Міжнародному
форумі двох міжнародних науково-практичних конференції XV "Комерційне урахування
енергоносіїв та XII. Вдосконаленняя вимірювань витрати рідини, газу і пари"(м. СанктПетербург, Росія, 2002);Vlll Міжнародному Форумі Енергетиків GRE'2002" «Енергетичне
господарство і обладнання», (м. Бєльсько-Бяла, Польща, 2002)
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Теоретично обґрунтована технічна можливість створення комплексної системи
альтернативного теплопостачання для енергозберігаючих технологій з двома
відновлювальними джерелами енергії (сонячної та ґрунтової) на базі теплонасосного

циклу. Розроблені математичні моделі процесів теплообміну в елементах КАСТ з
урахуванням енергетичних можливостей двох різнорідних відповлювальпих джерел
енергії та математичні моделі багатоваріантних режимів роботи системи, що дозволяють
обґрунтовано обирати оптимальний режим роботи при сезонних кліматичних змінах.
Розроблено математичну модель нестаціонарного процесу теплообміну в ґрунтовій
системі, що дозволяє визначати поле температур в ґрунті при довготривалій експлуатації
системи. Запропоновано критерій оптимізації КАСТ на основі максимальної частки
заміщення теплового навантаження за рахунок використання двох різнорідних
відновлювальних джерел енергії.
Розроблено методику, алгоритми і програми числового моделювання режимів
роботи КАСТ, визначені конструктивні характеристики системи, що забезпечують вимоги
теплового споживача без резервування потужності та призводять до зменшення емісії
двоокису вуглецю.
Ключові слова: альтернативна система теплопостачання, оптимізація параметрів,
сонячна енергія, ґрунтова енергія, тепловий насос.

