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ТЕПЛОВА ПОМПА В СИСТЕМІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

В сучасних умовах проблема енергозбереження набула певної гостроти у 

зв’язку із необхідністю максимального скорочення споживання зовнішніх 

енергетичних ресурсів. Перед апаратом управління міст, регіонів все більше 

уваги зосередження на використанні нових інноваційних розробок та техно- 

логій, які сприятимуть скороченню споживання зовнішніх енергетичних 

ресурсів. Тому, видається актуальним розкриття та особливостей викорис- 

тання теплової помпи в системі енергозбереження . 

Теплова помпа (насос) ‒ прилад, який дає змогу переносити розсіяну 

теплову енергію до опалювального контура. Принцип роботи теплового насоса 

заснований на оберненому циклі Карно. Теплові насоси перекачують розсіяну 

теплову енергію землі, води або навіть повітря у відносно високопотенційне 

тепло для опалення об’єкта. За допомогою теплової помпи можна зібрати 

приблизно 75% опалювальної енергії безкоштовно із природи (ґрунту, води, 

повітря), а для роботи самого теплового насоса необхідно затратити решту 

25% енергії. Тому власник такого приладу заощаджує 3/4 коштів, які 

регулярно витрачає на дизпаливо, газ або електроенергію для традиційного 

опалення. Загалом механізм роботи теплового насоса полягає в тому, що 

останній за допомогою теплообмінників збирає теплову енергію із землі (води, 

повітря) та «переносить» її до приміщення. 

Теплові насоси можна застосовувати не тільки для опалення приміщення, 

але й для забезпечення гарячого водопостачання, а також кондиціювання 

повітря. Втім, тоді теплові насоси потребують установлення реверсного 

клапана ‒ для функціонування приладу у зворотному режимі. 

Тепловий насос використовує електричну енергію значно ефективніше від 

будь-яких котлів, які спалюють паливо. Коефіцієнт ефективності теплових 

насосів значно більший за одиницю. Теплові насоси порівнюють за умовною 

величиною – коефіцієнтом перетворення тепла (КПТ), який ще іноді нази- 

вають коефіцієнтом трансформації тепла, потужності, перетворення темпе- 

ратур. Ця величина показує співвідношення одержуваного тепла та витраченої 
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енергії. Наприклад, КПТ = 4,5 означає, що номінальна (споживана) потужність 

теплового насоса становить 1 кВт, на виході можна одержати 4,5 кВт теплової 

потужності, з якого ‒ 3,5 кВт тепла, що одержуване із природи. 

Застосування теплового насоса дає змогу не тільки заощаджувати кошти, 

але й берегти здоров’я сім’ї, яка проживає в будинку: прилад не спалює 

паливо, а відтак, не відбувається утворення шкідливих окисів типу CO, CO2, 

NOх, SO2, PbO2. Навколо будинку, в якому працює тепловий насос, на ґрунті 

немає слідів сірчаної, азотистої, фосфорної кислот і бензольних з’єднань. 

Загалом для планети практика функціонування теплових насосів ‒ безсумнівне 

благо, бо останні опосередковано зумовлюють зменшення витрат газу або 

вугілля для виробництва електрики на ТЕЦ, а сучасні теплові насоси ‒ 

хладони ‒ не містять хлорвуглецю й озонобезпечні. 

Теплові насоси, обладнані реверсивним клапаном, працюють і на 

опалення, і на охолодження. Теплонасос дає можливість відбирати тепло з 

повітря будинку, охолоджуючи його. Влітку надлишковим теплом можна 

скористатися для підігріву побутової води або бассейну, що позитивно 

позначиться на заміщенні використання невідновлювальної енергії 

відновлювальною. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ 

 

В даний час роль територіальних аспектів розміщення продуктивних сил і 

розвитку економічної системи неухильно зростає. Це відбувається не тільки в 

Україні, але і в економіках інших країн, оскільки процеси глобалізації та 

міжнародної інтеграції неминуче фокусують увагу на особливостях 

економічних процесів в окремих регіонах при їх залученні до процесів 

внутрішнього і міжнародного поділу праці. Кризові явища в світовій економіці 

не тільки виявили справжній рівень глобалізаційних процесів, а й посилили 

проблеми регіональних економік. Все це підвищує потреби теорії і практики у 

дослідженнях в сфері регіональної економіки. 

Характер і суть застосування основних регіональних ресурсів призводить 

до необхідності сполучення даного поняття з факторами виробництва. У ряді 

випадків вони вважаються тотожними і вживаються як синоніми. Розуміння 

важливості окремих ресурсних складових регіональної економіки необхідно 


