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Вступ. У зв’язку із значною тепловою акумулюючою ємністю грунту підтримка 

розряду грунту повинна відбуватись на основі прогнозування зміни температури грунту в 

умовах  не постійного споживання теплоти та  недопущення переохолодження грунту [1].  

Мета роботи. Розробити структурну схему комплексного математичного 

моделювання щодо узгодження підтримки розряду грунту та випарника теплового насосу.  

Основна частина. На основі інтегрованої системи підтримки розряду грунту на 

основі частотного регулювання електродвигуна циркуляційного насосу [1] з викорис-

танням розробленої структурної схеми (рис. 1) визначено витрату холодагента та темпера-

туру випаровування  для встановлених рівнів функціонування грунтового теплообмінника 

щодо підтримки температури грунту на рівні 8°С – 10°С при зміні витрати розсолу.  

. 

Рис. 1. Структурна схема комплексного математичного моделювання: dз, dв – зовнішній, 

внутрішній діаметр грунтового теплообмінника, відповідно, м; L  – довжина теплообмін-

ника, м; Gз – витрата розсолу, кг/с; tз.. – температура розсолу на вході в теплообмінник, °С 
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Висновки.  Узгодження системи:  грунтовий теплообмінник – випарник теплового 

насосу дозволяє здобути грошову економію до 30 %  від загальної економії, що забезпече-

на заміщенням природного газу [1]. 
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