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ТЕПЛОНАСОСНА СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ ТА

ВОДОПОСТАЧАННЯ НА БАЗІ СКИДНИХ

ТА ГРУНТОВИХ ВОД
А.В. Каминский. Теплонасосная система

отопления и водоснабжения на базе сбросных и
грунтовых вод. Предложен новый метод тепло- и
водоснабжения с использованием грунтовых вод
на базе теплонасосной установки. Определена
экономическая эффективность предлагаемой сис-
темы, обеспечивающей потребителей одновремен-
но отоплением и водой.

A.V.Kaminsky. Thermocompressor system of
heating and water supply on the basis of waste and
ground water. The new method of heat and water
supply with the use of ground water on the basis of
heat pump installation is offered. The economic effi-
ciency of the proposed system is determined, which
provides simultaneous heat and water supply for con-
sumers.

Населення значної кількості регіонів світу страждає від негативного впливу ґрунтових вод
та одночасно гостро відчуває дефіцит теплової енергії та питної води.  Отже,  актуальним є за-
вдання використання низькопотенційної теплоти ґрунтових або скидних вод на базі теплового
насосу з метою покриття як дефіциту теплової енергії,  так і для цілей водопостачання.  Проте
недоліком відомих рішень, з використанням альтернативних установок на базі теплонасосної
системи теплопостачання з теплообмінником-випарником, крізь який перепускають воду з озе-
ра або ріки, є загроза замерзання теплообмінника-випарника взимку через низьку температуру
води на вході та утворення відкладень в ньому [1].

Ефективність роботи теплонасосної системи теплопостачання житлових та промислових
приміщень на базі низькопотенційного тепла ґрунтових та скидних вод можна підвищити за
рахунок встановлення модуля очищення води перед теплообмінником-випарником, що не тіль-
ки попереджає утворення відкладень в цьому теплообміннику, а й створює додаткову можли-
вість використання очищеної води на виході з теплообмінника для цілей водопостачання спо-
живачів (рис. 1).

Спеціальний насос 2, захищений від попадання вологи в електродвигун, відкачує ґрунтову
воду зі свердловини 1 і направляє її в модуль очищення 3 і далі в теплообмінник-випарник 4, де
ґрунтова вода охолоджується прибли-
зно з 14 до 4 °С, а далі в накопичува-
льний бак 5 в якості підготовленої
води для підключення до лінії водо-
постачання 6.

Об’ємна витрата ґрунтової води
зі свердловини [2]:

Vв=p(H2–h2)f/[ln(R/r)] м3/с,  (1)
де R=3000(H–h)k-2 —  радіус депре-
сійної вирви, який визначає відстань
від осі вирви, на якій природний рі-
вень H ґрунтових вод практично не
зменшується, м;

f — коефіцієнт фільтрації, що
залежить від типу ґрунту [2];

h — глибина бурової свердлови-
ни, м;

r — радіус бурової свердловини,
м.
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Рис. 1. Система опалення та водопостачання з викорис-
танням ґрунтових вод: 1 — бурова свердловина, 2 — відка-
чуючий насос, 3 — модуль очищення вхідної води, 4 — теп-
лообмінник-випарник, 5 — накопичувальний бак, 6 — лінія
водопостачання, 7 — напірний насос, 8 — компресор, 9 —
теплообмінник-конденсатор, 10 — дросельний вентиль,

11 — насос; 12 — опалювальні прилади
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Теплова потужність, яка відводиться від ґрунтової води в випарнику теплового насосу
Q=GвсрDt, (2)

де Gв=Vвρв — масова витрата ґрунтової води, кг/с;
ρв — густина ґрунтової води, кг/м3;
ср — теплоємність ґрунтової води, кДж/(кг·К);
Dt=tвх – tвих — припустима величина охолодження води в випарнику, °С;
tвх, tвих — температура ґрунтової води на вході і виході з випарника, відповідно, °С.
Результати розрахунку (див. рисунки 2 і 3) показують квадратичний характер залежності

витрати ґрунтової води від напору z=H–h, що пов’язано з ламінарним режимом вільного граві-
таційного руху ґрунтових вод крізь шар ґрунту. Витрата води, відповідно закону Дарсі, пропо-
рційна коефіцієнту фільтрації k, а вплив величини радіуса свердловини r є незначним.

20 40 60 80 Н, м
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Q, кВт

1

2

3

Супісок
f=10–5 м/с

Глина
f=10–6 м/с

Суглинок
f=10–5 м/с

1

2

3

1 2

3

20 40 60 80 Н, м

Супісок
f=10–5 м/с

Суглинок
f=10–5 м/с

Глина
f=10–6 м/с

100

Н
І =1

10

Н
ІІ
=7

50

5

15

25

35

11,4

22,8

Vв·103, м3/с

1
2

3

1

2 3

1 2

3

Рис. 2. Теплова потужність випарника тепло-
вого насоса: r = 0,3 (1), 0,15 (2), 0,075 м (3)

Рис. 3. Об’ємна витрата ґрунтової води з бурової
 свердловини: 1 — r = 0,3 м; 2 — r = 0,15 м;

3 — r = 0,075 м

Одержані графіки дають можливість визначити раціональну глибину бурової свердловини
Н при достатній її глибині h, а також кількість свердловин (якщо існують будь-які обмеження
щодо припустимої глибини однієї свердловини), виходячи з необхідної споживачу теплової по-
тужності. Якщо використовується панельний випарник теплового насосу, наприклад, типу 320
ІП, площа поверхні якого Fв=320 м2, коефіцієнт теплопередачі kв=0,5 кВт/(м2·К), при темпера-
турному напорі Dtв=6 °С, що відповідає густині теплового потоку q = 3 кВт/м2, то теплова по-
тужність цього випарника буде Q=qFв=3·320=960 кВт [2]. При прийнятій величині охолоджен-
ня ґрунтової води в випарнику Dt=tвх–tвих =14–4=10 °С, з формули (2) можна визначити необ-
хідну масову витрату ґрунтової води Gв=Q/(срDt)=960/(4,19·10)=22,8 кг/с. Далі графоаналітич-
ним шляхом, з урахуванням типу ґрунту та радіусу свердловини r, можна визначити необхідну
глибину бурової свердловини Н (рис. 3). Наприклад, для суглинку, для якого коефіцієнт фільт-
рації f=0,5·10–5, при радіусі бурової свердловини r=0,15 м виявляється, що для підтримання ви-
трати ґрунтової води на рівні Gв=22,8 кг/с необхідна глибина однієї свердловини НI=110 м. В
разі використання двох свердловин (GВ

II=11,4 кг/с) необхідна глибина НII буде 75 м, а для трьох
свердловин (GВ

III=7,6 кг/с) необхідна глибина НIII дорівнює 60 м.
Для визначення економічної ефективності запропонованої системи тепло- та водопоста-

чання, де попереджуються відкладення на поверхні теплообміну теплообмінника-випарника
теплового насосу, що має теплову потужність QT=1350 кВт при тепловій потужності теплооб-
мінника-випарника Q=960 кВт та потужності компресора NK=390 кВт, необхідно встановити
вартість основних елементів системи [3].

Вартість теплообмінника-випарника
Kв=ВвFв=60·640=38400 USD,
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де  Вв=60 USD/м2 — питома вартість поверхні теплообміну теплообмінника-випарника;
Fи=Q/(kв·Dtв)=960/(0,25·6)=640 м2 — площа поверхні теплообміну теплообмінника-

випарника при коефіцієнті теплопередачі kв=0,25 кВт/(м2·К) та при температурному напорі
Dtв=6 °С.

Вартість конденсатора
Kконд=ВкондFконд=60·225=13500 USD,

де Вконд=60 USD/м2 — питома вартість поверхні теплообміну конденсатора;
Fконд=QT/(kкондDtконд)=1350/(1,0·6)=225 м2 — площа поверхні теплообміну конденсатора при

коефіцієнті теплопередачі kконд =1,0 кВт/(м2·К) і температурному напорі Dtконд=6 °С.
Вартість компресора з теплорегулюючим вентилем

Kкомпр=ВкомпрNК=300·390=117000 USD,
де  Вкомпр=300 USD/кВт — питома вартість компресора на 1 кВт встановленої потужності.

Вартість свердловини глибиною Н=110 м з відсмоктуючим насосом Kсверд=100000 USD.
Вартість модуля очищення води при витраті GВ=22,8 кг/с Kоч= 50000 USD.
Вартість накопичувального баку з напірним насосом і трубопроводами з арматурою

Kб=10000 USD.
Таким чином, сумарна вартість теплонасосної системи системи тепло- та водопостачання

SK=Kв+Kконд+Kкомпр+Kсверд+Kоч+Kб=328000 USD.
Сумарні річні витрати при використанні запропонованої системи з модулем очищення во-

ди складають
 SZм

р=SZек
р+SKЕн=2SKЕн=65780 USD,

де SZек
р=0,5SZм

р — сумарні річні експлуатаційні витрати (прийняті такими, що дорівнюють
50 % від сумарних річних витрат на використання системи);

Ен=0,1 — нормативний коефіцієнт ефективності капітальних витрат.
Сумарні річні витрати при використанні відомої установки без модуля очищення води

складають
SZр=SZек

р+(SKм–Kоч)Ен+Kв=2[(SKм–Kоч)Ен+Kв]=132400 USD.
Економічний ефект від використання запропонованої системи протягом строку її експлуа-

тації (t=10 років) складають
Zм=(SZм

р–SZр)t=666200 USD.
Економія витрат на водопостачання при використанні запропонованої системи протягом

t=10 років складають
DZв=KвGв×8760t=800000 USD

де Kв=0,1 USD/м3 — вартість водопровідної води.
Тоді сумарний економічний ефект від використання запропонованої системи становить

Z=Zм+DZв=666200+800000=1466200 USD (або 1,4662 млн. USD).
Отже, використання запропонованої схеми для опалення та водопостачання дозволяє збі-

льшити ресурс роботи теплообмінника-випарника (найбільш коштовного елемента системи) в
декілька разів та одночасно зберегти високий коефіцієнт теплопередачі в цьому теплообмінни-
ку і вартість роботи установки протягом всього періоду експлуатації. При цьому, використання
очищеної води як водопровідної додатково підвищує економічну ефективність системи приб-
лизно в 2 рази.
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