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Вступ. У зв’язку із зміною споживання електричної енергії на сушку деревини що-

до зміни частоти обертання повітряного вентилятора необхідно  виконувати підтримку 

температури місцевої води у якості теплоносія, що гріє, для підігріву повітря впродовж 

терміну сушки  щодо забезпечення співвідношення виробництва електричної енергії та 

теплоти [1].  

Мета роботи. Виконати логічне моделювання щодо контролю працездатності та 

прийняття рішень на підтримку температури місцевої води другого контуру 

когенераційної системи. 

Основна частина.  Так, наприклад, при зниженні температурі газів  на вході з теп-

лообмінник з 140°С до 134°С при функціонуванні на першому рівні 140°С -  65°С та зни-

женні температури зворотної води з 60°С до 56°С, що обумовлено зменшенням частоти 

обертання двигуна повітряного вентилятора щодо зміни витрати повітря, що подається на 

підігрів з 1,8 кг/с до 1,68 кг/с [1],  необхідно прийняти рішення на зміну  кількості пластин 

теплообмінника з 36 на 44 щодо входження в допуск другого  рівня функціонування 130°С 

-  65°С для підтримки температури місцевої води, що подається на підігрів повітря з 60°С 

до 90°С. (рис.1).  

 
Рис. 1.  Підтримка температури місцевої води другого контуру когенераційної системи:1, 

2 – допуски першого, другого  рівнів функціонування, відповідно; 3 – прийняття рішення  

щодо зміни кількості пластин з 36 на 44 
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Висновки.  Підтримка співвідношення виробництва електричної енергії та теплоти 

надає можливість наприклад, в умовах функціонування когенераційної системи  номіна-

льною потужністю 115 кВт  знизити собівартість виробництва енергії  в межах 20% –

30%. [1]. 
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