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SYMULACJA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA POMPY CIEPŁA
W OKRĘTOWYCH INSTALACJACH KLIMATYZACYJNYCH
Streszczenie. W procesie eksploatacji siłowni okrętowych ciągle aktualną jest potrzeba oceny ich
efektywności energetycznej oraz emisji szkodliwych dla środowiska naturalnego produktów spalania. Potrzebę prowadzenia badań w tym zakresie, wymuszają również w pewnym stopniu, obowiązujące uregulowania prawne w zakresie efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska. Z uwagi na powyższe podjęto się wstępnych badań mających na celu poprawę efektywności
energetycznej siłowni okrętowej oraz zmniejszenie emisji szkodliwych produktów spalin poprzez
zastosowanie w okrętowej instalacji klimatyzacyjnej pompy ciepła. W artykule przedstawiono
identyfikację instalacji klimatyzacyjnej oraz sposób określania zapotrzebowania energii na jej potrzeby. Na podstawie teorii obiegów lewobieżnych oraz bilansowania energetycznego opracowano uproszczony model matematyczny umożliwiający dokonywanie bilansowania energii na potrzeby instalacji klimatyzacyjnej, dla różnych parametrów stanu dolnego i górnego źródła ciepła.
Symulacja efektywności wykorzystania pompy ciepła w okrętowej instalacji klimatyzacyjnej, z
udziałem opracowanego modelu matematycznego, pozwala na określenie ilości paliwa możliwej
do zaoszczędzenia oraz towarzyszącej temu zmniejszonej emisji związków szkodliwych spalin.
Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, badania symulacyjne, pompa ciepła, okrętowa instalacja klimatyzacyjna.

WSTĘP
Rozwój szeroko rozumianego postępu technicznego, wzrost zaludnienia na
świecie oraz dążenie poszczególnych państw do wzrostu gospodarczego powoduje
zwiększone zapotrzebowanie na energię, która w głównej mierze, uzyskiwana jest
w sposób konwencjonalny z paliw kopalnych [7]. Wyczerpujące się zasoby paliw
pierwotnych i towarzyszący rozwojowi gospodarczemu wzrost popytu na paliwa,
powodują ciągły wzrost cen paliw, a tym samym energii [4,7]. Zwiększone zapotrzebowanie na energię przekłada się również na zwiększoną emisję szkodliwych dla
środowiska produktów spalania, głównie CO2 i NOx [4]. W związku z powyższym,
coraz większego znaczenia nabiera ocena efektywności energetycznej obecnie wykorzystywanych technologii do wytwarzania energii, jak również poszukiwanie nowych, innowacyjnych i niskoemisyjnych technologii, w tym odnawialnych źródeł
energii (OZE). Dotyczy to zarówno procesów wytwarzania, dystrybucji oraz końcowego wykorzystania energii.
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Ideą efektywności energetycznej jest nie tylko oszczędzanie energii, ale znalezienie sposobu na to żeby realizowane obecnie procesy energetyczne odbywały
się przy mniejszym zapotrzebowaniu na energię pierwotną wyrażaną najczęściej w
tonach oleju ekwiwalentnego (Mtoe) [12]. Badania w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii przyczyniają się także do ochrony środowiska naturalnego poprzez obniżenie emisji szkodliwych produktów spalania
[2,3,11]. Efektywność energetyczną można zdefiniować jako stosunek uzyskanej
energii użytecznej do energii doprowadzonej, w typowych warunkach eksploatacji
rozpatrywanych urządzeń. Zwiększenie efektywności energetycznej w sposób wymierny wpływać będzie zatem na obniżenie kosztów ich eksploatacji.
Poza zyskami ekonomicznymi do działań w zakresie efektywności energetycznej skłaniają Polskę także zobowiązania i regulacje międzynarodowe. Unia w
2007 roku wyznaczyła sobie za cel zmniejszenie do 2020 roku swojego pierwotnego
zużycia energii o 20 % w stosunku do zużycia prognozowanego na ten rok, a cel
ten został wskazany w komunikacie Komisji „Energy 2020” jako istotny krok na
drodze do realizacji naszych długoterminowych celów w zakresie energii i klimatu
[6]. Polska ma już ustawę o efektywności energetycznej, która tworzy warunki do
działań z zakresu racjonalnego gospodarowania energią przewidzianych w całej gospodarce. Ustawa ustanawia ramy prawne dla działań na rzecz wzrostu efektywności
energetycznej gospodarki, obejmujących mechanizm wsparcia i prowadzących do
uzyskania wymiernych oszczędności energii wymaganych na podstawie dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług
energetycznych [11, 5]. Problemy związane z efektywnością energetyczną stają się
zatem obecnie jednymi z najważniejszych stawianych przed polską gospodarką.
Według obliczeń ekspertów Unia Europejska mogłaby zaoszczędzić ok. 20 %
obecnej konsumpcji energii poprzez jej efektywne wykorzystanie. Można zatem
wnioskować, że w perspektywie najbliższych lat podnoszenie efektywności energetycznej stanowić będzie „jedno z najważniejszych źródeł energii”. Powołując się na
Eurostat Pocketbooks 2011 [4] można wskazać procentowy udział w zużyciu energii
przez poszczególne sektory gospodarki (rys. 1).

Rys. 1. Zużycie energii przez sektory gospodarki w Unii Europejskiej w 2009 roku [4]
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Na podstawie danych przedstawionych na rysunku 1 można stwierdzić, że w
roku 2009 w zużyciu energii w gospodarce Unii Europejskiej 33 % należało do
transportu (głównie transportu lądowego), 27 % do budownictwa, 24 % do przemysłu, 13 % do usług i 2 % do sektora rolnictwa. Takiemu zużyciu energii przez
poszczególne sektory gospodarki w przybliżeniu odpowiada ich procentowy udział
w emisji szkodliwych dla środowiska produktów spalania, w tym głównie CO2 [4].
Szacuje się, ze największy potencjał w zakresie wzrostu efektywności energetycznej występuje w budownictwie, a następnie w transporcie. Transport charakteryzuje się najwyższą dynamiką wzrostu zużycia energii i największą zależnością od
paliw kopalnych (rys. 2) [6, 5].
Z danych przedstawionych na powyższym rysunku wynika, że istotnie największym zużyciem energii charakteryzuje się sektor transportu drogowego, a następnie
transportu lotniczego.

Rys. 2. Zużycie energii przez sektor transportu w Unii Europejskiej w 2009 roku [4]

Zaskakującym jest fakt, że nie uwzględnia się w tych analizach transportu morskiego. Taki stan rzeczy może inspirować do podjęcia badań w tym właśnie zakresie.
Tym bardziej, że w planowanej białej księdze dotyczącej transportu określona zostanie strategia poprawy efektywności sektora transportowego, obejmująca następujące elementy: wprowadzanie zaawansowanych systemów zarządzania ruchem dla
wszystkich form transportu, inwestycje infrastrukturalne i utworzenie jednolitego
europejskiego obszaru transportowego celem propagowania transportu mulitmodalnego, inteligentna polityka cenowa oraz standardy efektywności dla wszystkich
pojazdów we wszystkich rodzajach transportu i inne środki na rzecz wspierania innowacji [6].
Powyższe stanowiło inspirację do podjęcia wstępnych badań w zakresie poprawy efektywności energetycznej w sektorze transportu morskiego, a w szczególności
eksploatacji siłowni okrętowej, która to siłownia w uogólnieniu stanowi zespół bloków energetycznych zapewniających produkcję energii mechanicznej, elektrycznej
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i ciepła niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z przeznaczenia jednostki pływającej. W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych wykorzystania
pompy ciepła w instalacji klimatyzacyjnej jednostki pływającej jako jednej z metod
zwiększenia jej efektywności energetycznej.
IDENTYFIKACJA OBIEKTU BADAŃ SYMULACYJNYCH
Analizując techniczne możliwości zwiększenia efektywności energetycznej siłowni okrętowej zwrócono uwagę, że w bilansie energetycznym elektrowni okrętowej dużym zapotrzebowaniem na energię charakteryzuje się okrętowa instalacja
klimatyzacyjna. Szacuje się, że moc współczesnych okrętowych instalacji klimatyzacyjnych stanowi około 20% mocy elektrowni okrętowej. Dokonując wstępnej
analizy bilansu energetycznego instalacji klimatyzacyjnej w skali roku okazuje się,
że na cele klimatyzacji przeznaczane są bardzo duże ilości energii. Tym bardziej, że
instalacje te funkcjonują w ciągu całego roku, bez względu na to, czy okręt jest w
morzu, czy znajduje się w porcie. Zasilanie rozbudowanych okrętowych instalacji
klimatyzacyjnych, podobnie jak w budownictwie, stanowi duży udział niezbędnej
na ten cel energii elektrycznej, składającej się na bilans energii okrętowej sieci energetycznej zarówno latem jak i zimą. Tendencja do podnoszenia komfortu socjalno–
bytowego załóg okrętowych spowodowała zwiększenie udziału mocy grzewczej i
chłodniczej w instalacjach klimatyzacyjnych, tym samym również mocy elektrowni
okrętowych.
Obiektem badań symulacyjnych jest zatem okrętowa instalacja klimatyzacyjna, która stanowi kompleks urządzeń zapewniających wytworzenie oraz utrzymanie określonej temperatury i wilgotności powietrza, z równoczesnym zapewnianiem
wymaganej czystości i odpowiedniej cyrkulacji wewnątrz pomieszczeń bytowych
oraz w miejscach pracy załogi na okręcie, niezależnie od zysków i strat ciepła w tych
pomieszczeniach oraz od parametrów powietrza zewnętrznego. W instalacjach tych
podgrzewanie realizowane jest przez nagrzewnice elektrycznie, a chłodzenie za pomocą sprężarkowych instalacji chłodniczych. Kotły parowe lub wodne wraz z instalacjami grzewczymi stosowane są coraz rzadziej z tendencją do ich wycofywania.
Najprawdopodobniej w niedługiej przyszłości zostaną one całkowicie wycofane z
jednostek pływających.
Podczas wstępnych rozważań dokonano oceny zapotrzebowania na energię oraz
analizy możliwości podwyższenia efektywności energetycznej w instalacjach klimatyzacyjnych trzech różnych typów okrętów: rakietowego (wyporność 490 ton),
transportowo – minowego (wyporność 1745 ton, bilansu energetycznego dokonano
jedynie dla potrzeb socjalno – bytowych składu załogi okrętu, bez uwzględniania
potrzeb socjalno – bytowych zaokrętowanego desantu), fregaty rakietowej (wyporność 3650 ton).
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Okręt podczas postoju w porcie jest zasilany ze stacji brzegowej, a wartość natężenia prądu pobieranego z sieci jest stale mierzona. Różnica zapotrzebowania na
energię elektryczną w okresie letnim i zimowym pozwala w sposób przybliżony
oszacować ilość energii elektrycznej zapotrzebowanej przez instalację klimatyzacyjną na cele grzewcze okrętu w sezonie grzewczym. Dysponując pomiarami natężenia prądu i napięcia występującymi podczas zasilania okrętu ze stacji brzegowej
w okresie letnim oraz w okresie zimowym, istnieje możliwość wyznaczenia uśrednionej mocy elektrycznej przeznaczonej na pracę instalacji klimatyzacyjnej w okresie grzewczym. Uśrednione wartości natężenia prądu dla rozpatrywanych okrętów,
podczas zasilania ze stacji brzegowej w okresie zimowym oraz letnim, przedstawia
rysunek 3.

Rys. 3. Uśrednione wartości natężenia prądu dla różnych typów okrętów, podczas zasilania
ze stacji brzegowej w okresie zimowym oraz letnim

Zapotrzebowanie na energię elektryczną przez instalację klimatyzacyjną w sezonie grzewczym okrętu transportowo–minowego jest bardzo zbliżona do zapotrzebowania na energię okrętu rakietowego, pomimo jego większej wyporności. Wynika
to z faktu, że dysponowane wyniki pomiarów odnoszą się tylko do potrzeb socjalno–bytowych składu załogi okrętu, z pominięciem możliwego do zaokrętowania
desantu. Moc elektryczna zapotrzebowana przez instalacje klimatyzacyjne powyższych okrętów w okresie grzewczym, wynosi około 32 kW. Dla okrętu typu fregata
rakietowa, z uwagi na jego wielkość i liczność załogi, zapotrzebowanie energii elektrycznej na potrzeby instalacji klimatyzacyjnej jest wielokrotnie wyższe i wynosi
około 176 kW. Przyjmując cenę 1 kW·h na poziomie 0,56 zł łatwo można wyliczyć
średnio miesięczny koszt eksploatacji okrętowej instalacji klimatyzacyjnej w okresie grzewczym. Dla okrętu rakietowego i transportowo–minowego wynosi około 13
tys. zł miesięcznie, a dla fregaty około 71 tys. zł miesięcznie.
Do dalszych badań symulacyjnych za obiekt badań przyjęto okręt rakietowy dla
którego sumaryczna moc urządzeń grzejnych oraz podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej zainstalowanych na okręcie wynosi 123,5 kW, moc urządzeń chłodniczych
wynosi 50,2 kW.
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ZAŁOŻENIA UPRASZCZAJĄCE PRZYJĘTE DO BADAŃ WSTĘPNYCH
Zwiększenie efektywności energetycznej okrętowej instalacji klimatyzacyjnej
możliwe jest dzięki wykorzystaniu teorii obiegów lewobieżnych. Jak wiadomo obiegi lewobieżne umożliwiają przenoszenie ciepła z niskotemperaturowego (dolnego) zasobnika energii cieplnej do wysokotemperaturowego (górnego) zasobnika
energii cieplnej, dzięki doprowadzonej zewnętrznej pracy obiegu. Urządzenia
realizujące obieg lewobieżny nazywane są potocznie pompą ciepła. Można
wśród nich wyróżnić dwa rodzaje urządzeń: pompę ciepła chłodniczą i pompę
ciepła grzejną [8, 9]. W przypadku pompy ciepła grzejnej ciepło na cele grzewcze może być pobierane z gruntu, wody lub otoczenia. Energia wewnętrzna
tych źródeł ciepła uzupełniana jest dzięki energii promieniowania słonecznego. Współczynnik efektywności energetycznej grzejnej pompy ciepła e g (COP ) (COP
– coafficient of performance) określany jest następującą zależnością [8]:
(1)
gdzie: lob – praca jednostkowa doprowadzona do obiegu, qw– jednostkowe ciepło wyprowadzone z obiegu, qd – jednostkowe ciepło doprowadzone do obiegu.
Wartość współczynnika efektywności energetycznej ściśle zależy od parametrów dolnego i górnego zasobnika energii cieplnej, jednak zawsze będzie większa
od jedności. Oznacza to, że ciepło odprowadzone do górnego zasobnika ciepła,
podczas realizacji obiegu, będzie co najmniej równe doprowadzonej pracy obiegu Dla współczesnych pomp ciepła wartość współczynnika efektywności energetycznej może osiągać wartość 4, a nawet większą.
Okrętowa instalacja klimatyzacyjna z pompą ciepła może wykorzystywać jako
dolne źródło ciepła energię geotermiczną wody morskiej. Woda morska z punktu
widzenia okrętu jest dostępna i stosunkowo łatwa do pozyskania. Posiada wysokie ciepło właściwe oraz temperaturę zamarzania poniżej zera. Jej największa wada
to niekoherentność czyli najniższa temperatura występuje w okresie największego
zapotrzebowania na energię cieplną. Rozkład temperatury wody w zależności od
głębokości, dla Morza Bałtyckiego przedstawia rysunek 4.
Do badań wstępnych przyjęto wartości temperatur wody morskiej dla obszaru
wybrzeża Gdyni przedstawione w tabeli 1. Wartości te wynikają z obserwacji temperatur wody morskiej z okresu minionych 40 lat [1].
W celu polepszenia współczynnika efektywności energetycznej pompy ciepła
istnie również możliwość wykorzystania ciepła odpadowego z innych instalacji występujących w siłowni okrętowej np.: instalacji chłodzenia wody i oleju silników
napędu głównego. Okręt podczas pływania w morzu wytwarza znaczne ilości ciepła
odpadowego jako efekt uboczny pracy silników i innych urządzeń. Ciepło to można
częściowo odzyskać właśnie w pompie ciepła. Potencjalne źródła odzysku ciepła
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Tabela 1. Średnie miesięczne temperatury powierzchniowej wody morskiej dla wybrzeża
gdyńskiego [1]
Styczeń Luty Marzec Kwiecień

2,3

2,9

3,5

8,5

Maj

Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

15,0

15,7

17,0

19,0

15,9

11,8

6,9

4,7

grudzień

listopad

październik

wrzesień

sierpień

lipiec

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

Styczeń

°C

2,3 2,9 3,5 8,5 15,0 15,7 17,0 19,0 15,9 11,8 6,9 4,7

Rys. 4. Sezonowy rozkład temperatury wody morskiej w zależności od głębokości Morza
Bałtyckiego i pór roku [1]

można zlokalizować w: spalinach, wodzie chłodzącej silniki główne i pomocnicze,
oleju smarującym, powietrzu wylotowym z wentylacji siłowni i pomieszczeń okrętowych, sprężonym powietrzu doładowania silnika oraz zbiornikach ściekowych.
Biorąc tylko pod uwagę wodę chłodząca silniki napędu głównego, przy założonym
natężeniu przepływu o wartości 5 t/h i temperaturze wylotowej wody zaburtowej
20 oC, można częściowo odzyskać taką ilość energii cieplnej, która w 100% pokryje
zapotrzebowanie grzewcze okrętu.
Parametry górnego źródła ciepła (wewnątrzokrętowe pomieszczenia socjalno-bytowe) odpowiadają parametrom określonym przez odpowiednie przepisy i wymagania polskich norm dotyczące wentylacji i klimatyzacji na jednostkach pływających.
Do badań wstępnych przyjęto, że temperatura w pomieszczeniach wewnątrzokrętowych wynosi 21 oC.
WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCH
W celu przeprowadzenia analizy możliwości podwyższenia efektywności energetycznej okrętowej instalacji klimatyzacyjnej z wykorzystaniem pompy ciepła,
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dokonano opracowania jej modelu funkcjonalnego. Model funkcjonalny okrętowej
instalacji klimatyzacyjnej z pompą ciepła przedstawia rysunek 5.

Rys. 5. Model funkcjonalny okrętowej instalacji klimatyzacyjnej z pompą ciepła:
TH – temperatura wody zaburtowej na dolocie, TC – temperatura wody zaburtowej na
wylocie, QW – ciepło odpadowe wody chłodzącej silniki główne, QH – ciepło odzyskane
z ciepła odpadowego (dolne źródło ciepła), QC –ciepło na wylocie z pompy ciepła,
W – praca dostarczona do pompy ciepła

Na podstawie powyższego modelu funkcjonalnego opracowano w programie
Matlab/Simulink model matematyczny, dzięki któremu możliwe było dokonanie
oceny efektywności energetycznej instalacji klimatyzacyjnej z pompą i bez pompy
ciepła. Opracowany model matematyczny przedstawia Rys. 6.

Rys. 6. Struktura modelu okrętowej instalacji klimatyzacyjnej z pompą ciepła opracowany
w programie Matlab/Simulink
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Wyznaczenia wartości współczynnika wydajności grzewczej (COP) dokonano
na podstawie zależności [9]:

(2)

gdzie: Ehp – moc sprężarki i pomp obiegowych [kW], Tvin – temp. na wejściu do
wyparownika [°C], Fvin – przepływ przez wyparownik [kg/s], Tcin - temp. na
wejściu do skraplacza [°C], Fcin – przepływ przez skraplacz [kg/s], Tvin – temp.
na wyjściu z wyparownika [°C], Tvin – temp. na wyjściu ze skraplacza [°C],
COP – wspł. wydajności grzewczej, k – wspł. wydajności układu sprężarka –
silnik elektryczny
Badania symulacyjne działania okrętowej instalacji klimatyzacyjnej z pompą ciepła w warunkach okrętowych pozwoliły na określenie między innymi, dla
przyjętych przepływów i temperatury wejściowej dolnego źródła, współczynnika wydajności grzewczej oraz temperatury wyjściowej czynnika roboczego
dolnego źródła.
Na podstawie wyników badań symulacyjnych można stwierdzić, że dla założonej wartości temperatury wody wylotowej chłodzącej silnik wynoszącej 30 oC i
odzysku 5 oC, jedna pompa ciepła o mocy 60 kW jest w stanie zapewnić zapotrzebowanie cieplne pomieszczeń wewnątrzokrętowych z zachowaniem wysokiego współczynnika wydajności grzewczej o wartości 6,3. Przyjmując wartość temperatury 3
o
C i odzysku 1 oC dwie pompy o łącznej mocy grzewczej 120 kW są w stanie zapewnić zapotrzebowanie cieplne okrętu przy ciągle wysokim współczynniku wydajności
grzewczej o wartości 3,8.
Na podstawie powyższych wartości można stwierdzić, że dla okrętu rakietowego jest możliwe zredukowanie udziału mocy grzewczej w mocy elektrowni
okrętowej z 18,3 % do 4,47 % dla przypadku postoju okrętu w porcie. Jest to
sumaryczna moc sprężarek i pomp obiegowych. Podczas funkcjonowania okrętu
w morzu udział mocy grzewczej stanowi 7,72 % mocy elektrowni okrętowej. Po
zastosowaniu pompy ciepła udział mocy grzewczej można zmniejszyć do 2,24%
przy wykorzystaniu tylko wody morskiej, a nawet do 1,42% przy wykorzystaniu
wody wylotowej chłodzącej silniki.
Przekładając to na oszczędności finansowe dla okrętu kutra rakietowego
zmniejszenie kosztów następuje z około 13 tys. zł miesięcznie na ogrzanie okrętu
zimą podczas postoju w porcie do około 3,4 tys. zł. przy zastosowaniu pompy cie142
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Rys. 7. Zmiana obciążenia elektrowni okrętowej podczas funkcjonowania w morzu
na skutek zastosowania pompy ciepła dla kutra rakietowego

pła. Dla dużych okrętów typu fregata zmniejszenie mocy zainstalowanej powoduje
zmniejszenie kosztów ogrzewania podczas postoju w porcie z poziomu 71 tys. zł za
ogrzanie przez miesiąc okrętu zimą do około 18,7 tys. zł. Do najważniejszych zalet
takiego rozwiązania należy zaliczyć także zwiększenie autonomiczności okrętu w
morzu, zmniejszenie masy urządzeń grzewczych, elektrowni okrętowej itp.
WNIOSKI
Wnioski jakie można postawić w wyniku przeprowadzonych symulacji są następujące:
1. Pozyskiwanie ciepła z niskotemperaturowych źródeł odnawialnych jest technologicznie możliwe i zasadne z punktu widzenia efektywności energetycznej eksploatacji okrętu.
2. Ogrzewanie i klimatyzacja okrętu to obszar który najbardziej nadaje się do ograniczania mocy elektrowni okrętowej.
3. Wskaźniki efektywności siłowni okrętowej można znacząco poprawić przy pomocy pompy ciepła odzyskując częściowo ciepło odpadowe będącego efektem
funkcjonowania okrętu oraz ciepło geotermiczne.
4. Optymalizacja według kryterium minimalnego zużycia mocy elektrowni okrętowej przy zastosowaniu pompy ciepła może w sposób znaczny zmniejszyć energochłonność jednostki zarówno podczas postoju w porcie jak i funkcjonowania
w morzu.
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SIMULATION OF EFFICIENCY OF UTILIZATION OF THE HEAT PUMP
IN THE SHIP AIR-CONDITIONING SYSTEM
Abstract
The need for assessment of efficiency of marine power plants as well as of emissions of combustion products harmful for the environment still remains a topical issue regarding the process
of exploitation of these plants. The need for research in this scope is also enforced, to a certain
extent, by legal regulations in respect of energy efficiency and environment protection. Taking the
above into consideration, preliminary research was undertaken which aims at the improvement of
energy efficiency of marine power plants and at the decrease of the emissions of harmful exhaust
products, to be achieved by means of the application of a heat pump in the ship air-conditioning
system. The article presents the identification of the air-conditioning system as well as the way of
defining the demand for energy consumed by such a system. Basing on the theory of the counterclockwise cycles and energy balancing, a simplified mathematical model was elaborated, which
makes it possible to balance the energy indispensable for the air-conditioning system, for various
parameters of the state of the top and bottom heat sources. Simulation of efficiency of utilization
of the heat pump in the ship air-conditioning system, with the help of the elaborated mathematical
model, allowed defining the volume of fuel possible to be spared as well as the accompanying
decreased emissions of harmful exhaust compounds.
Keywords: efficiency of utilization, simulation, heat pump, ship air-conditioning system.
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