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Наведено обґрунтування ефективності вибору та впровадження одного з альтернативних джерел енергії для 

звичайного споживача, що мешкає у приватному будинку. Запропоновано методику розрахунку та облашту-

вання теплонасосно-сонячної системи опалення. Розглянуто технічні та економічні параметри для розрахунку 

системи теплопостачання приватних житлових будинків на основі нетрадиційних джерел. Визначено вхідні 

параметри  (середні для типового приватного будинку даного географічного положення) для розрахунку гібри-

дної системи теплопостачання приватного будинку. Обґрунтовано, що запропонована гібридна система тепло-

постачання приватного будинку із використанням енергії сонця та тепла ґрунту дозволяє заощадити природний 

газ, що принесе відповідний економічний ефект. Встановлено, що за показником питомого теплоспоживання, 

приведеного до нормативних умов, для будівлі певного типу можна обґрунтувати значення параметрів темпе-

ратурного графіка роботи її системи опалення, що забезпечують необхідні рівні енергоефективності, комфорту 

та зменшення теплоспоживання. 
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Приведено обоснование эффективности выбора и внедрения одного из альтернативных источников энергии 

для обычного потребителя, проживающего в частном доме. Предложена методика расчета и обустройство теп-

лонасосной-солнечной системы отопления. Рассмотрены технические и экономические параметры для расчета 

системы теплоснабжения частных жилых домов на основе нетрадиционных источников Определены входные 

параметры (средние для типичного частного дома данного географического положения) для расчета гибридной 

системы теплоснабжения частного дома. Обосновано, что предложенная гибридная система теплоснабжения 

частного дома с использованием энергии солнца и тепла почвы позволяет сэкономить природный газ, принесет 

соответствующий экономический эффект. Установлено, что по показателю удельного теплопотребления, при-

веденного к нормативным условиям, для постройки определенного типа можно обосновать значения парамет-

ров температурного графика работы ее системы отопления, обеспечивающие необходимые уровни энергоефек-

тивности, комфорта и уменьшения теплопотребления. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Використання вико-

пних джерел енергії, що представлено у вигляді газу 

нафти, приводить до забруднення довкілля. Одним 

із вирішень даної проблеми є задіяння високотехно-

логічних інноваційних рішень, які б використовува-

ли безмежні запаси енергії, що знаходяться у нас  за 

стінами, і ми живемо поруч з ними. Це такі види 

енергії, як сонячна, геотермальна й вся, що стосу-

ється енергії навколишнього середовища. Сучасне 

житло потребує не лише визначеної потужності на 

системи опалення та гарячого водопостачання із 

заданими параметрами теплоносія, але й, з огляду на 

вичерпність органічних видів палива, ощадного 

інноваційного підходу до їх реалізації. З усіх систем 

життєзабезпечення житла найбільш енергоємними є 

системи опалення та гарячого водопостачання, вони 

споживають від 40 до 60 % від загальної кількості 

енергії. Коли ми говоримо про види енергії та сис-

теми опалення, існує дуже багато можливостей, і 

зробити вибір на користь тієї чи іншої системи опа-

лення зовсім нелегко. Напевно відомо лише те, що 

ціни викопних видів палива та електроенергії в да-

лекій перспективі піддаватимуться сильним коли-

ванням. Тож перевагу отримує той, хто не мусить 

робити ставку на єдине джерело енергії, а має сво-

боду маневру завдяки гібридній системі. 

Проблемами оцінки ефективності використання 

альтернативних джерел палива та енергії займалися 

провідні науковці, такі як: Є. Бойко, Б. Данилишин, 

М. Долішній, С. Дорогунцов, М. Жовнір, Є. Крикав-

ський, О. Кузьмін та ін. Дослідження у сфері альте-

рнативної енергетики сьогодні проводяться зазвичай 

в економічному та технічному аспектах такими 

науковцями, як Г. Гелетуха, Т. Желєзна, П. Капус-

тенко, Л. Товажнянській та ін. В юридичній науці 

питання енергетики розглядають С. Свірков (циві-

льно-правовий аспект регулювання обігу енергії), 

А. Вершинін, С. Білоцький (міжнародно-правовий 

аспект регулювання альтернативної енергетики) та 

ін. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 
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(НВДЕ) стали останнім часом одним з важливих 

критеріїв сталого розвитку країн. Здійснюється по-

шук нових і вдосконалення існуючих технологій, 

виведення їх до економічно ефективного рівня та 

розширення сфер використання. 

Повноцінне використання головного джерела ві-

дновлювальної енергії сонця обмежувалося техно-

логічним рівнем цивілізації. Досягнення в галузі 

використання сонячної енергії за останні 20–30 ро-

ків зробили можливим її масштабне використання 

не лише з науково-дослідницькою метою, а й для 

виробництва теплової та електричної енергії [3]. 

Використання ресурсів Землі є необхідним для підт-

римання основних потреб людства – в теплоті.  

Метою роботи є обґрунтування ефективності 

впровадження гібридної системи енергозабезпечен-

ня приватного будинку за рахунок енергії сонця та 

тепла ґрунту. 

Наукова новизна – моделювання процесів тепло-

постачання в комбінованих схемах за різних умов 

зовнішнього середовища. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ви-

черпність запасів природного газу та інших викопних 

енергоносіїв, а також постійне й суттєве їх подорож-

чання, зумовлюють необхідність пошуку альтернати-

вних джерел енергії. Енергія сонця може використо-

вуватися для безлічі завдань. Одне з них – це перет-

ворення сонячної енергії в електричну, в так звану 

сонячну електрику. Хоча сонячна енергія є порівняно 

новим джерелом енергії але легко може стати найва-

жливішим джерелом енергії в майбутньому. В захід-

ному регіоні України багато сонячних днів, а тому 

доцільно використати теплову енергію сонця для 

опалення, а також підігріву води в приватному буди-

нку. А оскільки в окремі періоди теплоти, отриманої 

від сонячних колекторів, може бути недостатньо, а 

також для більш гарантованого забезпечення тепло-

вою енергією, доцільно паралельно застосовувати 

теплову помпу, що використає низькопотенційну 

енергію ґрунту [1].  В останнє десятиліття приділя-

ється значна увага розробці та створенню „гібрид-

них” (комбінованих) систем для енергопостачання 

споживачів, відзначається активізація роботи в галузі 

створення і впровадження різноманітних акумулюю-

чих установок до їх складу. Перспективно викорис-

тання теплонасосних установок в комбінованих схе-

мах у сполученні з іншими технологіями викорис-

тання відновлювальних джерел енергії (сонячної, 

вітрової, біоенергії), оскільки це дозволяє оптимізу-

вати параметри поєднуваних систем і досягати най-

більш високих економічних показників. Використан-

ня теплонасосних установок робить значний внесок в 

економію невідновлювальних енергоресурсів із до-

помогою технологій альтернативної енергетики. 

Для досягнення поставленої мети необхідно 

розв’язати наступні задачі: 

 визначити теплове навантаження системи 

опалення; 

 розрахувати теплове навантаження системи 

гарячого водопостачання; 

 оцінити сумарне теплове навантаження; 

 підібрати параметри геліоустановки; 

 провести аналіз помісячних балансів енергії; 

 розрахувати параметри теплової помпи. 

Вхідні параметри енергозабезпечення приватно-

го будинку  

Для розрахунку гібридної системи теплопоста-

чання приватного будинку задамося наступними 

вхідними параметрами (середні для типового прива-

тного будинку даного географічного положення):  

 об’єм  будинку за його зовнішніми обмірами 

V=840 м
3
; 

 питома потужність тепловтрат будинку 

q0=0,50 
2

Вт

м град
; 

 мінімальна температура найхолоднішої 

п’ятиденки min 17 Cнсt   ; 

 максимальна кількість осіб, що проживають 

чи працюють в будинку N=10 чол.; 

 норма витрати гарячої води на 1 людину 

л
30

люд.
a  ; 

 питома тепловіддача ґрунту 
2

Вт
20

м
q  . 

Інші параметри для зручності розрахунку внесе-

но у табл. 1. 

Сонячна енергія перетворюється на теплову в 

плоскому геліоколекторі (ГК) і передається рідин-

ним теплоносієм у бойлер-теплоакумулятор, звідки 

використовується в міру потреби у гарячій воді. 

Параметри сонячної установки розраховуються для 

80 % ступеня покриття потреби будинку в гарячій 

воді впродовж восьмимісячного сезону: з 1 березня 

до 30 жовтня. 

 

Таблиця 1 – Середньомісячні температури навколишнього середовища tнс водопровідної води tхв   

та температура ґрунту tгр 

 

Пара-

метр 

Місяць 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

tнс –5,4 –5,0 –0,4 8,8 16,4 20,1 24,2 23,1 19,6 10,2 2,0 –2,0 

tхв 5 5 5 5 6 12 18 18 14 12 8 6 

tгр 10 10 10 10 11 12 12 12 12 11 10 10 
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Основне теплове навантаження системи опален-

ня будинку забезпечується тепловою помпою, яка 

забирає низькопотенційне тепло з ґрунту. Максима-

льна теплова потужність помпи вибирається за ви-

моги повного покриття теплового навантаження 

будинку в найхолоднішу п’ятиденку року. 

У системах опалення теплова помпа переважно 

працює в нічний час, коли температура надворі най-

нижча, а вартість електроенергії найменша. Тому в 

контурі опалення також передбачається теплоакуму-

лятор (ТАМ) (можливо спільний із сонячною систе-

мою) для накопичення надлишкового тепла. Удень 

ТАМ розряджається безпосередньо на нагрівальні 

прилади, а якщо його температура зменшується ниж-

че від допустимої – вмикається теплова помпа. 

Сонячна і теплопомпові системи теплопостачан-

ня тим ефективніші, чим нижча температура на їх 

виході. Тому під час розрахунків орієнтуються на 

низькотемпературні параметри теплоносія, властиві 

панельній (підлоговій) або повітряній схемі опален-

ня. Остання дозволяє використовувати теплопомпо-

ву систему і влітку – в режимі кондиціювання пові-

тря та отримання гарячої води як побічного тепло-

вого викиду теплопомпової системи. 

Визначення теплового навантаження системи 

опалення 

Розрахунки, використані в роботі, проведені за 

методиками та алгоритмами, наведеними в [2–4, 8]. 

Система опалення компенсує тепловтрати буди-

нку, потужність яких оцінюється за формулою  

Ртв=q0Vбуд (18 – tнс) Вт,                (1) 

де q0 – питома потужність тепловтрат, вт/м
3
·град; 

Vбуд – опалювальний об’єм будівлі, розрахований  

за її зовнішніми габаритами, м
3
; 18 °C – нормована 

 внутрішня температура; tнс – температура навколи-

шнього середовища. 

Приведемо для прикладу розрахунок потужності 

тепловтрат будинку і січні місяці:  

Ртв=0,50·840(18 – 5,1) = 9702 Вт. 

Результати розрахунку потужності тепловтрат 

приватного будинку в інші місяці подано в табл. 2. 

 

Максимальна потужність системи опалення роз-

рахована на забезпечення комфортних умов у най-

холоднішу п’ятиденку року для даної місцевості 
min
нсt , 

 max
0 18 min

оп буд нсР q V t   Вт;                    (2) 

 max 0,50 840 18 17 14700опР      Вт. 

Середньодобове теплове навантаження системи 

опалення розраховується помісячно через середньо-

місячну температуру навколишнього середовища tнс: 

 086,4 18д
оп буд нсQ q V t   кДж.  (3) 

Визначення теплового навантаження системи 

гарячого водопостачання 

Добове теплове навантаження системи гарячого 

водопостачання приватного будинку розраховуємо 

за формулою: 

 1,2і
гв р гв хвQ ас t t N     кДж, (4) 

де 
і
гвQ  – добове теплове навантаження, кДж;  

а – норма витрати гарячої води на 1 особу в л/добу;  

ср  – 4,19 кДж/кг·град – питома теплоємність води;  

ρ= 1,0 кг/л – густина води;  N – кількість осіб [6];  

tгв = 45 °C
 
 – нормована температура гарячої води;  

tхв – температура холодної водопровідної води на 

вході в нагрівальний прилад. 

За цією ж формулою розраховано помісячні се-

редньодобові навантаження системи гарячого водо-

постачання 
д
гвQ  з використанням середньомісячного 

значення температури холодної води tхв.  

Наприклад, значення середньодобового наван-

таження для січня: 

 1,2 30 4,19 1,0 45 5 10 114638,4д
гвQ        кДж. 

Аналогічно проведений розрахунок для інших 

місяців, а його результати занесені у табл. 2. 

Середньомісячні значення добової потужності 

системи гарячого водопостачання в кіловатах розра-

ховуються за формулою: 

Р
м
гв = 1,1510

-5 
Q

д
гв  кВт.    (5) 

Таблиця 2 – Результати розрахунку теплових навантажень: Q у МДж, P у кВт 

Параметр 
Місяці 

Сума за рік 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Q
д
оп  838,3 834,6 667,7 333,8 – – – – – 283,0 580,6 725,8 – 

Q
м
оп  25986 23369 20699 10014 – – – – – 8773 17418 22500 128765 

Q
д
гв  114,6 114,6 114,6 114,6 110,2 99,0 82,0 79,3 87,8 96,3 104,8 110,2 – 

Q
м
гв  3552,6 3208,8 3552,6 3438 3416 2970 2460 2458 2634 2995 3144 3416 37244 

Q
м
тн  29538,6 26578 24251 13452 3416 2970 2460 2458 2634 11774 20562 25916 166009 

Р
м
гв  1,32 1,32 1,32 1,32 1,27 1,14 0,94 0,91 1,01 1,07 1,21 1,27 – 

Р
м
тн  11,03 10,25 9,36 3,49 1,31 1,14 0,95 0,95 1,01 4,53 7,91 9,97 – 

Р тв  9,7 9,7 7,7 3,9 0,7 – – – – 3,3 6,7 8,4 – 
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Для січня вона становить: 

Р
м
гв = 1,1510

-5
 ·114638,4 = 1,32  кВт. 

У складі сонячної системи гарячого водопоста-

чання передбачаємо резервний електронагрівач. 

Його потужність вибираємо за умови, щоб повністю 

нагріти заданий об’єм води найнижчої температури 

протягом дії нічного тарифу на електроенергію 

(8 год.): 

50,000278 114638,4 4,6 10 5,3
6

д
м гв
рез

Q
P        кВт. 

Зокрема, для січня знадобиться резервна потуж-

ність: 

5,3 1,32 7,0резР    кВт. 

Місячне навантаження системи гарячого водопо-

стачання розраховується домножуванням середньо-

добового на кількість днів у місяці n: 

114,6 31 3552,6м
гвQ     кДж. 

Річне навантаження системи ГВ розраховано як 

суму місячних: 
12

1

р м
гв гв

і

Q Q


  = 14991 кДж.  (6) 

Результати розрахунку перераховано у МДж і 

занесено у табл. 2. Перерахунок кДж у кВт·год ви-

конується згідно із співвідношенням: 

1 кДж = 0,000278 кВт∙год. 

Розрахунок сумарного теплового навантаження 

Помісячне теплове навантаження системи тепло-

постачання розраховується як сума: 
м м м
тн оп гвQ Q Q   кДж.                   (7) 

У січні результат розрахунку буде наступним: 

25986 3552,6 29538,6м
тнQ     кДж. 

Річне теплове навантаження системи дорівнює 

сумі помісячних: 
12

р м
тн тнQ Q  = 81495 кДж. 

Помісячну середню потужність навантаження 

системи теплопостачання в кіловатах розраховано 

шляхом ділення місячного теплового навантаження 

у кДж на кількість секунд у місяці: 

Р
м
тн =

24 3600

м
тнQ

п 
 кВт. (8) 

У січні середня потужність системи теплопоста-

чання складає: 

Р
м
тн =

29538,6
11,03

24 31 3600


 
кВт. 

Додатково розраховано максимальну потужність 

тепловтрат у найхолоднішу п’ятиденку року: 

Р max
тн  = Р max

оп + Р
1
гв ,                   (9) 

де 1 5 1 51,15 10 1,15 10 114638,4 1,3гв гвР = Q       кВт; 

Р max
тн = 14,7 + 1,3 = 16 кВт. 

Результати занесені у табл. 2. 

Визначення кількості сонячної енергії, що надхо-

дить на геліоколектор 

Для розрахунків використано значення серед-

ньоденних надходжень сонячної радіації на горизо-

нтальну поверхню, взятих із метеорологічних даних: 
д
thH , Дж/м

2
 – середньоденне надходження сума-

рної сонячної радіації за місяць на горизонтальну 

поверхню; 
д
dhH , Дж/м

2
 – середньоденне надходження розсі-

яної сонячної радіації за місяць на горизонтальну 

поверхню; 

Β – кут нахилу поверхні геліоколектора до гори-

зонту, град.; 

m – порядковий номер дня в році; 

δ – сонячне схилення на поточний день року, 

град.; 

φ – географічна широта місцевості, град. п.ш.; 

Ah, Aβ – азимутальні кути напряму заходу сонця 

для горизонтальної площини та нахиленої під кутом 

β до горизонту, град. 

r – коефіцієнт відбивання сонячних променів по-

верхнею ґрунту. 

Розраховується порядковий номер дня в році 

станом на 15 число кожного місяця: 15 січня m = 15; 

15 лютого m = 31+15 = 46 і т.д. [3]. 

Сонячне схилення δ розраховується за формулою: 

284
δ 23,5sin 360

365

m
   град. (10) 

Влітку δ> 0, взимку δ< 0, а в день весняного та 

осіннього рівнодення (21 березня та 21 вересня) δ=0. 

У січні, наприклад, сонячне схилення дорівнює 

284 15
23,5sin 360 21,3

365


      град. 

Оптимальний кут нахилу геліоколектора до го-

ризонту розраховується за формулою: 

ср     град.,                (11) 

де δср – середнє значення сонячного схилення за 

розрахунковий період: 

1 2 3 4 5 5

7 8 9 10 11 12

1
(

12

) град.

ср        

     

 (12) 

Значення сонячного схилення станом на середи-

ну кожного місяця з 1 січня до 31 грудня взяті з 

метеорологічних даних. Розраховані за цими даними 

середньосезонне схилення ср та оптимальний кут 

нахилу  рівні: 

o

1
( 21,3 13,3 2,8 9,4 18,8 23,4

12

21,2 13,8 2,2 9,6 19,2 23,4) 0,2 ;

ср        

      

 

= 50 – 0,2 = 49,8
о
. 

Азимутальний кут сходу Сонця для горизонта-

льної площини розрахований за формулою: 

 arccoshA tg tg     град.        (13) 

У січні, наприклад, азимутальний кут сходу  Со-

нця становить: 

 arccos 50 ( 21,3)hA tg tg      62,3
о
. 

Азимутальний кут сходу Сонця для випадку на-
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хиленої під кутом β до горизонту поверхні ГК роз-

рахований за формулою: 

 arccos βA tg tg         град. (14) 

 arccos 50 49,8 ( 21,3)A tg tg         90,03
о
. 

У січні кут сходу Сонця для похилої площини 

перевищує такий для горизонтальної поверхні, що 

неможливо. Тому, виконуючи додаткову умову  

  h, азимутальний сходу Сонця для похилого 

колектора приймається таким самим, як і для гори-

зонтальної поверхні: =h= 62,3
о
.  

Перерахунок надходження лише прямої радіації 

з довідникового значення для горизонтальної повер-

хні на значення для поверхні, нахиленої під кутом β 

до горизонту та орієнтованої в південному напрям-

ку, проводиться через допоміжний коефіцієнт Rβ: 

   
π

cos β cosδ sin sin β sin δ
180 .
π

cos cosδ sin sin sin δ
180

h h

A A

R

A A

 



  



  

 (15) 

Зокрема, у січні допоміжний коефіцієнт становить: 

   
π

cos 50 49,8 cos( 21,3) sin 62,3 62,3 sin 50 49,8 sin( 21,3)
180
π

cos50cos( 21,3)sin 62,3 62,3sin 50sin( 21,3)
180

R

    

 

  

=3,8. 

Коефіцієнт перерахунку R надходження сумарної 

сонячної радіації від значення для горизонтальної 

поверхні, наведеної в довіднику, на значення для 

похилої поверхні розраховано за формулою: 

β

1 cosβ 1 cosβ
1 .

2 2

dh dh

th th

H H
R R r

H H

   
    
 

  (16) 

Значення альбедо r влітку приймається рівним 

0,2, а взимку – 0,7. 

Для прикладу, цей коефіцієнт для січня буде: 

2,592 2,592 1 cos 49,8 1 cos 49,8
1 3,8 0,7 1,8.

3,678 3,678 2 2
R

  
     
 

Середньоденне (за місяць) надходження сумарної 

сонячної радіації на 1 м
2
 похилої поверхні ГК розра-

ховано множенням: 
д

thH RH   МДж/м
2
.           (17) 

У січні середньоденне надходження сонячної 

енергії на похилу поверхню ГК буде: 

1,8 3,093 5,78дH    МДж/м
2
. 

Помісячні та річне надходження сумарної соняч-

ної радіації на 1 м
2
 похилої поверхні ГК розраховано 

множенням на кількість днів п у місяці та наступним  

підсумовуванням місячних відповідників: 

Н
м
 = пН

д
  МДж/м

2
;                       (18) 

12

1

р і

і

Н RH


   МДж/м
2
.           (19) 

Розрахунок відповідних величин за січень і рік 

загалом приведені нижче: 
1H = 31·5,78=179,33  МДж/м

2
; 

12

1

4465,6с і

і

H RH 


   МДж/м
2
. 

Результати розрахунків для решти місяців року 

зведено до табл. 3. 

 

Таблиця 3 – Результати розрахунку параметрів сонячної енергії 

Міс. 

Нth, 

2

МДж

м
 

Hdh, 

2

МДж

м
 

H0 

2

МДж

м
 

т 
, 

град 

Ah, 

град 
A, 

град 
r R R 

д
βH ,

2

МДж

м
 

мH , 

2

МДж

м
 

1 3,093 2,383 9,0 15 –21,3 62,3 –92,5 0,7 3,8 1,79 5,78 179,3 

2 5,35 3,846 14,5 46 –13,3 73,6 –91,5 0,7 2,6 1,63 9,07 254,1 

3 9,78 5,434 22,3 74 –2,8 86,6 –90,3 0,7 1,67 1,32 13,04 404,5 

4 13,96 7,399 31,2 105 9,4 101,4 –88,9 0,2 1,13 0,98 13,92 417,7 

5 18,78 9,447 38,1 135 18,8 113,9 –87,8 0,2 0,84 0,85 16,81 521,3 

6 21,82 10,24 41,2 166 23,4 121,0 –87,2 0,2 0,73 0,79 17,52 525,9 

7 20,48 9,865 38,6 196 21,2 117,5 –87,5 0,2 0,78 0,82 17,96 556,8 

8 17,18 8,151 33,8 227 13,8 107,0 –88,5 0,2 0,99 0,94 16,93 525,1 

9 12,62 5,894 25,4 258 2,2 92,6 –89,7 0,2 1,47 1,21 15,88 476,6 

10 7,315 3,782 16,7 288 –9,6 78,4 –91,1 0,2 2,23 1,49 10,67 330,9 

11 2,968 1,797 10,3 319 –19,2 65,5 –92,2 0,7 3,25 1,63 4,65 139,8 

12 2,132 1,714 7,6 349 –23,4 59,0 –92,8 0,7 4,3 1,91 4,31 133,7 

 

Аналіз помісячних балансів енергії 

Особливістю сонячної системи теплопостачання 

є нерівномірна потужність генерування теплової 

енергії протягом року за практично сталого тепло-

вого навантаження системи гарячого водопостачан-

ня. Сезонну нерівномірність находження теплової 

енергії можна частково згладити зміною кута нахи-

лу геліоколектора до горизонту . Збільшення кіль-

кості геліоколекторів підвищить надійність системи 

теплопостачання і розширить сезон використання 
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сонячної енергії, але за рахунок подорожчання уста-

новки. І навпаки: у разі зменшенні сумарної площі 

ГК термін ефективної роботи сонячних установок 

обмежується лише теплим періодом року. Тому 

остаточні рекомендації щодо робочих параметрів 

проектованої сонячної установки розробимо на під-

ставі аналізу помісячних балансів енергії (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Помісячний енергетичний баланс  

сонячної системи гарячого водопостачання 

 

При цьому також робиться висновок про: 

 відповідність помісячного надходження со-

нячної енергії з розрахованої кількості ГК потребам 

системи  гарячого водопостачання будинку; 

 кількість електро- або теплової енергії, не-

обхідної для компенсації недостатньої потужності 

геліоколекторів у покритті потреб гарячого водо-

постачання у періоди зниженого рівня сонячної 

радіації; 

 частку сонячної енергії в покритті сумарних 

тепловтрат будинку протягом зимового (чотиримі-

сячного) періоду при вибраній площі ГК; 

 кількість надлишкової енергії в літній період; 

 необхідність корекції кількості геліоколек-

торів. 

Розрахунок параметрів теплопомпової системи 

Робота теплової помпи можлива у двох режимах 

– моновалентному та найбільш підходящому для 

нашого випадку бівалентному. У першому режимі, 

як правило взимку, теплова помпа повністю покри-

ває теплове навантаження будинку, а в другому – 

працює спільно із сонячною системою. Крім цього, 

допускається можливість перерви в електропоста-

чанні тричі на добу по дві години, що відбувається в 

сільських електромережах. Необхідні для розрахун-

ків робочі характеристики помп у вигляді лінійних 

залежностей теплової потужності РТП, електричної 

потужності Рел та коефіцієнта перетворення e від 

температури первинного джерела тепла, в даному 

випадку – температури ґрунту tгр взяті з [5]. Вихідна 

температура теплоносія  вибирається рівною 35
о
С, 

яка повністю задовольняє вимогі підлогової системи 

обігрівання. Марку теплової помпи вибрано за її 

номінальною потужністю Р, достатньою для компе-

нсації максимального теплового навантаження бу-

динку в найхолоднішу п’ятиденку року, що дорів-

нює 16 кВт. При цьому враховується обмежений 

термін її роботи внаслідок можливих відключень 

електроенергії тричі по дві години впродовж доби. 

Тоді номінальна потужність повинна відповідати 

значенню: 

0 24
1,2

18 2

max
maxтн

ТП ТП

Р
Р Р 


.                 (20) 

Отриманому значенню теплової потужності від-

повідає помпа BW110 з відповідними енергетични-

ми та робочими характеристиками. Поточні серед-

ньомісячні режими роботи вибраної теплової помпи 

– теплова, і електрична потужності та коефіцієнта 

перетворення eм – встановлюються з робочих харак-

теристик відповідно до середньомісячної темпера-

тури ґрунту.  

Середньоденну tд та місячну tм тривалість роботи 

теплової помпи  розраховано діленням середньомі-

сячного теплового навантаження (у кВт∙год), наве-

дених у табл. 2, на поточну потужність теплової 

помпи, визначену з її робочих характеристик, з вра-

хуванням кількості днів n у місяці: 

24 м
д тн

м
ТП

Р

Р
  м дn    год.           (21) 

Наприклад, у січні ці величини становлять: 

24 11,03
13,2 год

20

д 
   ; 

31 13,2 409,2 годм    . 

Визначено значення добової і місячної тривалос-

ті роботи помпи. Помісячні та річну витрати елект-

роенергії для приводу теплової помпи розраховано 

за формулами: 
м м м

ел елW Р  кВ ;                              (22) 

10

 
3

кВт годр м
ел е л

м

W W


  ;                       (23) 

2414,3 2029,6 2054,4 741,0

279,0 235,0 189,1 189,1 201,3

936,0 1467,9 2194,8 12931,0 кВт год .

р
елW

 

    

     

    

 

Температурний режим підлоги регулюється змі-

ною витрати теплоносія GТП з різницею температу-

ри Δt (вхідною tгв=35°C та вихідною, зворотною  

tзв = 30°C): Δt = tгв – 30°C = 45–30 = 15 град. 

Вибір циркуляційної помпи водяного контуру 

опалення здійснено за витратою теплоносія за мак-

симальної потужності теплової помпи: 

22,0
0,35 кг с

4,19 15

mах
ТП

ТП
р

P
G

c t
  

 
.         ( 24) 

Для оцінки необхідної потужності тепловідбору 

ґрунту розділено максимальне значення теплової 

потужності теплової помпи на відповідне їй значен-

ня к.к.д.: 

.

22,0
22,0 17,9 кВт

3,6

max
mаx ТП

гр ТП ел м
max

P
P Р Р     


. (25) 

Площа земельної ділянки для відбору тепла ґру-

нту визначено діленням необхідної потужності теп-
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ловідбору ґрунту Ргр (визначену у Вт) на питому 

потужність тепловіддачі ґрунту qгр, у Вт/м
2
: 

17900
895

20

гр

гр
гр

P
S

q
    м

2
.         (26) 

Довжина поліетиленової труби діаметром 25 мм, 

що буде забезпечувати ефективний відбір тепла 

ґрунту, розраховується через питому довжину теп-

ловідбору, допустиму для 1 м
2
 площі ділянки 

L0=1,7м/м
2
. Вибір циркуляційної помпи водяного 

контуру опалення здійснено за витратою теплоносія 

за формулою: 

0грL S L ; 

895 1,7=1521L   .                    (27) 

У разі укладки трубопроводу зигзагом віддаль 

між двома паралельними вітками не може бути ме-

ншою за 0,6 м. Для забезпечення прийнятного рівня 

гідравлічного опору довжину однієї вітки трубопро-

воду вибираємо не більшою 100 м. 

ВИСНОВКИ. Термін окупності систем, які вико-

ристовують відновлювальні джерела енергії є доволі 

високим, але при прийняті рішення потрібно прий-

мати до уваги часткову енергетичну незалежність 

від енергоресурсів, які постачаються ззовні. Отри-

мані результати та підходи можуть використовува-

тись для аналізу ефективності систем опалення та 

гарячого водопостачання на основі сонячної й теп-

лопомпової  системи теплопостачання. Визначено 

теплове навантаження системи гарячого водопоста-

чання і в якості резервного джерела гарячої води 

передбачено електронагрівач потужністю 5,3 кВт. 

Розрахована середня місячна потужність системи 

теплопостачання і максимальна потужність теплов-

трат у найхолоднішу п’ятиденку року, яка становить 

16 кВт. Запропонована гібридна система теплопо-

стачання приватного будинку з використанням ене-

ргії сонця та тепла ґрунту дозволяє заощадити за рік 

більше 5 тис. м
3
 природного газу, що принесе відпо-

відний економічний ефект. Строк окупності необ-

хідних додаткових капіталовкладень становить тро-

хи більше 6 років. 
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COMBINED BEAT SUPPLY SYSTEMS FOR A PRIVATE HOME  

USING ALTERNATIVE ENERGYSOUCES 

I. Garasymchuk, Ju. Pancyr, P. Potapskyj, R. Semenyshena, O. Gorbovoj 

State Agrarian and Engineering University in Podilia 

vul. Shevchenka, 12, Kamenets-Podilsky, 32300, Ukraine. Е-mail: ruslanas@i.ua 

Purpose. Approbation of methods for calculating technical and economic parameters of the private houses heating 

system based on alternative sources. Methodology. We applied simulation of the heat supply processes of the hybrid 

system of a private home using solar energy and heat of the soil. Results. We determined the input parameters of the 

private house according to certain geographical location of Ukraine. It works at a term of  using solar energy for heat-

ing, as well as the heating of water in the house. The heat-supply systems, which were selected for calculations, are 

guided by the low-temperature parameters of the coolant, inherent in the panel (floor) or air heating scheme. For calcu-

lations is used the value of daily solar revenues on the horizontal surface taken from meteorological data. The main 

factors that influence the efficiency of work are: type of collector; location, angle and orientation of collector installa-

tion;  storage system. Originality. Modeling of the heat supply process in a hybrid scheme (solar and heat-supply sys-

tems) of a private home. There have been calculated the average monthly capacity of the heat supply system and the 

maximum heat loss capacity in the coldest season. Some recommendations are proposed for determining the working 

parameters of a projected solar installation developed on the analysis of monthly energy balances. The peculiarity of the 

solar heat supply system is the uneven power generation of thermal energy during the year for almost steady thermal 
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load of the hot water supply. Practical value. Solar energy is transformed into a heat in a flat solar collector and trans-

mitted by a liquid coolant to a boiler-heat accumulator. From here it can be  used in process of the need for hot water. 

The obtained results and approaches can be used for the analysis of the efficiency of heating and hot water supply sys-

tems on the basis of the solar and heat-supply system. The proposed hybrid heat supply system of a private building 

using the energy of the sun and the heat of the soil will bring the corresponding economic effect. Figures 1, tables 3, 

references 11. 

Key words: hybrid system, solar and heat-supply system of heat supply, solar energy, thermal energy. 
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