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Анотацiя
У данiй статтi описано принцип роботи нового високоефективного теплового насоса, який базується на використаннi
традицiйного атмосферного теплового насоса та тепломасообмiнного апарату Майсоценка. Ця установка призначе-
на для повiтряного опалення примiщень з мiнiмальною затратою енергiї для пiдготовки повiтря до санiтарних
норм. Розглянуто цикл, по якому працює тепловий насос, тепломасообмiннi процеси в установцi та результати
експериментальних дослiджень.
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Вступ

Питання енергоефективного опалення будiвель в
зимовий перiод є однiєю з найбiльш складних енерго-
економiчних проблем. Практично всi вiдомi методи
опалення пов’язанi з використанням органiчного па-
лива i з цiєї причини характеризуються високою
питомою вартiстю. Якiсним шляхом вирiшення цiєї
проблеми є розвиток нетрадицiйних джерел енер-
гiї, таких як тепловi насоси – це ефективний спосiб
покращення енергоефективностi будь-якої системи
з використанням джерел низькопотенцiйної енергiї.
Ефективнiсть роботи теплових насосiв характеризує-
ться коефiцiєнтом перетворення енергiї coefficient of
performance (𝐶𝑂𝑃 ). СОР сучасних теплових насосiв
складає 3 . . . 5. Проте їх вартiсть поки залишається
досить високою i поки не дозволяє радикально ви-
рiшити проблему зниження вартостi теплопостачан-
ня. Тому важливо далi розвивати цю технологiю [1].
Ефективний подальший розвиток теплового насо-
са – цикл Майсоценка. Об’єднання у однiй установцi
теплового насоса i апарату на базi циклу Майсоцен-
ка – це шлях розвитку нового високоефективного
теплового насоса.

1. Теоретичнi основи циклу Майсоценко

Принцип роботи циклу Майсоценка полягає у вико-
ристаннi психрометричної рiзницi температур, тобто
рiзницi температур атмосферного повiтря i повiтря,
що контактує з водою, яка випаровується. Впрова-
дження М-циклу дозволяє не тiльки ефективно ви-
користовувати енергiю навколишнього середовища,
але i створити таку систему опалення та кондицiо-
нування повiтря, яка буде найбiльш економiчною
та екологiчно чистою з усiх вiдомих у даний час
технологiй [2].
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Рис. 1. Схема елементарної комiрки тепломасообмiнного
апарату Майсоценка

Рис. 2. Цикл Майсоценко на на психрометричнiй
дiаграмi
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Рис. 3. Компоновка пластин у тепломасообмiнному
апаратi Майсоценка

Рис. 4. Вигляд готового HMX

Цикл Майсоценко легко можна описати на при-
кладi елементарної комiрки протитечiйного теплома-
сообмiнного апарата з двома незалежними потока-
ми повiтря i дискретним подаванням охолодженого
повiтря показано на (рис. 1) . Зовнiшнiй потiк, по-
трапляючи в сухий робочий канал, охолоджується
внаслiдок контакту iз внутрiшньою поверхнею во-
логого робочого каналу, де вiдбувається випарову-
вання води. В iдеальних умовах на входi у вологий
робочий канал повiтря досягає насиченого стану, а
його температура – температури точки роси. Пiд час
випаровування води у вологому робочому каналi тем-
пература повiтря, що контактує з вологою стiнкою,
поступово знижується, оскiльки на випаровування
витрачається власна енергiя повiтря, що вiдповiдає
прихованiй теплотi випаровування.

Такий цикл можна реалiзувати у HMX – це тепло-
масообмiнний апарат, який являє собою комплект
пластин iз пропилена, що утворюють систему сухих
та вологих каналiв (рис. 3), де за рахунок психро-
метричної рiзницi температур проходить нагрiв та
зволоження одного потоку та охолодження iншого.

Для пiдвищення ефективностi будь-якого теплооб-
мiнного апарату, як вiдомо, необхiдно мати якомога
бiльшу теплообмiнну поверхню, а у випадку коли ми
маємо теплообмiнник у якому робоче тiло проходить
у каналах, то вони мають бути нескiнченно довгi.
Тому для досягнення вищої ефективностi в HMX
вся теплообмiнна поверхня складається з пластин
двох типiв (рис. 4): для сухих каналiв, повздовжнiх
довгих та вузьких, та для мокрих каналiв, у яких в
центрi проходить канал у який постiйно подається

вода, а поперек проходить повiтря, де i вiдбуває-
ться зволоження повiтря для примiщення. Рiвномiр-
не зволоження мокрих каналiв реалiзується завдяки
постiйному рiвню води у центральному каналi на
мокрих пластинах. Практичне використання циклу
Майсоценка охоплює багато енергетичних тепло- i
масообмiнних технологiй: кондицiонери, градирнi,
опрiснювачi, утилiзатори теплоти, системи опалення,
ексергетична башта, та iншi.

2. Фiзика суперефективного теплового
насоса

На рис. 5 представлена схема нагрiву i зволоження
атмосферного повiтря за М-циклом, яка задоволь-
няє санiтарним умовам по температурi i вологостi
повiтря, прийнятим у США.

Рис. 5. Загальна схема теплового насоса на базi циклу
Майсоценко

Рис. 6. Загальна схема теплового насоса на базi циклу
Майсоценко

Поступаюче ззовнi повiтря надходить у теплома-
сообмiнний апарат Майсоценко, де послiдовно прохо-
дить робочий сухий канал, робочий вологий канал i
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надходить у примiщення, що нагрiвається (точка 𝐶).
Оскiльки це повiтря насичений i його температура
вище санiтарної норми, то воно догрiвається зовнi-
шнiм джерелом при постiйної вологостi так, щоб
кiнцева точка процесу 𝐷 по температурi повiтря
опинилася в зонi санiтарної норми. Однак цей на-
грiв незначний. Пiсля охолодження вiдпрацьоване
повiтря надходить в сухий канал охолодження тепло-
масобмiнного апарату, де вiн при постiйнiй вологостi
охолоджується до температури конденсацiї (точка
𝐺), i далi знижує свою температуру до точки 𝑊 ,
рухаючись по лiнiї насичення. Сконденсована в ка-
налi вода використовується в робочому вологому
каналi, таким чином, в циклi знаходиться постiйна
кiлькiсть води, яка може навiть збiльшуватися за
рахунок вологи, що видiляється людиною.

Тепломасообмiнний апарат Майсоценко можна ви-
користати у якостi ключового елемента для повi-
тряного опалення, наприклад, високу ефективнiсть
роботи можна спостерiгати при його сумiснiй роботi
разом з атмосферним тепловим насосом (рис. 7).

Рис. 7. Схема повiтряного опалення з
тепломасообмiнним апаратом Майсоценко та тепловим

насосом

Перевагами даної схеми є:
• Високий показник 𝐶𝑂𝑃 .
• Гнучке регулювання параметрiв у примiщеннi.
• Якiсне використання низькопотенцiйної

теплоти.
• Пiдготовка повiтря з навколишнього середовища

до умов, якi повнiстю вiдповiдають санiтарним
нормам.

• Вiдсутнiсть шкiдливих викидiв.
Пристрiй, за допомогою якого реалiзується цикл

Майсоценко, називається Energy Recovery Ventilator
(𝐸𝑅𝑉 ) (рис. 8). У 𝐸𝑅𝑉 через тепломасообмiнний
апарат HMX проходять два незалежнi потоки по-
вiтря, також вiн складається з двох вентиляторiв,
двох фiльтрiв та корпусу(рис. 9). За умови, що у
каналi в якому утилiзується теплота вiдбувається
конденсацiя 𝐸𝑅𝑉 працює в рази ефективнiше тради-
цiйного рекуператора за рахунок того, що охолоджує
вихiдне повiтря до температури нижчої, нiж темпе-
ратура повiтря у навколишньому середовищi, тобто
працювати в якостi повiтряного теплового насосу.

Рис. 8. ERV вiд компанiї COOLERADO USA

Рис. 9. Схема Energy Recovery Ventilator

3. Результати тестування i аналiз отриманих
даних

На базi схеми (рис. 7) створено експериментальний
стенд (рис. 10).

Метою експерименту було дослiдити ефективнiсть
роботи 𝐸𝑅𝑉 разом з повiтряним тепловим насо-
сом для опалення примiщень. У експерименталь-
ному стендi замiсть теплового насоса встановлено
електронагрiвач, у зв’язку з високою вартiстю тепло-
вого насоса. Знаючи 𝐶𝑂𝑃 теплового насоса, який
ми iмiтуємо електронагрiвачем можна знайти 𝐶𝑂𝑃
системи.

СОР даної установки визначається за формулою:

𝐶𝑂𝑃 =
користь
затрата

=
𝑄𝐸𝑅𝑉 +𝑄𝑇𝐻

𝑁𝐸𝑅𝑉 +𝑁𝑇𝐻
(1)

𝐶𝑂𝑃 =
користь
затрата

=
𝑄𝐸𝑅𝑉 +𝑄𝑇𝐸𝐻

𝑁𝐸𝑅𝑉 + 𝑁𝑇𝐸𝐻

𝐶𝑂𝑃𝑇𝐻

(2)

У результатi експериментальних дослiджень при
роботi з стендом за рiзних параметрiв температури i
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Рис. 10. Схема експериментального стенду

Рис. 11. Експериментальний дослiд iз досягненням
конденсацiї

вологостi повiтря у навколишньому середовищi було
отримано показники 𝐶𝑂𝑃 якi змiнювалися вiд 7 до
9.73 в залежностi вiд того чи проходила конденсацiя
у тепломасообмiнному апаратi Майсоценка.

Якщо ж розглянути 𝐸𝑅𝑉 з точки зору, що це суто
теплообмiнний апарат, то доцiльним буде визначи-
ти його ККД. За результатами експериментальних
дослiджень цей показник складає вiд 0.65 до 0.85
в залежностi вiд того чи проходила конденсацiя у
тепломасообмiнному апаратi Майсоценка.

Висновки
У результатi експериментальних дослiджень на

данiй установцi при рiзних параметрах повiтря у нав-
колишньому середовищi 𝐶𝑂𝑃 системи склав 6 . . . 10
в залежностi вiд того вiдбувалася конденсацiя чи нi.
Отже, переваги даної системи повiтряного опалення:

• Значно вищий 𝐶𝑂𝑃 нiж для атмосферного ТН
( 𝐶𝑂𝑃 = 9.73 ).

• Вперше створено тепловий насос, джерелом те-
плової енергiї якого є психрометрична рiзниця
температур повiтря.

• Незрiвнянно дешевший у експлуатацiї в порiв-
няннi з будь-яким iншим способом опалення при-
мiщень.

• Повiтря, що подається у примiщення повнiстю
свiже, тобто без пiдмiшування повiтря, що ви-
даляється.

• Процес рекуперацiї теплоти здiйснюється наба-
гато ефективнiше нiж у звичайних рекуперато-
рiв конденсацiя.

• Простий механiзм для регулювання рiвня воло-
гостi та температури в примiщеннi.

• Енергоефективна та незалежна вiд газу система
опалення.

• Використання циклу Майсоценко в тепловому
насосi дозволяє досягти рекордних показникiв
теплової ефективностi, якi бiльш нiж вдвiчi пе-
ревищують ефективнiсть традицiйних теплових
насосiв
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