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Anotacija. Straipsnyje nagrinėjamas apsaugos nuo saulės priemonių efektyvumas, pagrindiniam šiltnamio mikroklimato 
parametrui – temperatūrai. Eksperimentiniame tyrime nagrinėjami keturi apsaugos nuo saulės priemonių variantai: išori-
nės žaliuzės, vidinės žaliuzės, pusiau uždarytos vidinės žaliuzės, „bordo“ mišinys. Atlikus eksperimentinį tyrimą ir gautus 
duomenis palyginus su modeliavimo programa DesignBuilder ir teoriniu skaičiavimu, nustatyta, kad pati efektyviausia iš 
tyrinėtų apsaugos nuo saulės priemonių yra išorinės žaliuzės. Palyginti eksperimentinio tyrimo duomenys su teorinio 
skaičiavimo ir modeliavimo DesignBuilder  programos rezultatais. 

 

Reikšminiai žodžiai: vidinės, išorinės žaliuzės, „Bordo“ mišinys, DesignBuilder programa. 

 

Įvadas 
 

Pagrindinis šiltnamio tikslas – išauginti kuo didesnį 
derlių, o tai įmanoma tik palaikant tinkamus mikroklima-
to parametrus (Panwara et al. 2011). Tinkamos mikrokli-
mato sąlygos daržovėms auginti lemia 90 % derliaus. 

Mikroklimato kontrolė šiltnamyje apima kelis 
veiksnius – dienos ir nakties temperatūrą, šviesą, drėgmę, 
CO2 koncentraciją. Šie veiksniai tarpusavyje susiję ir 
vienas kito nepakeičia. Jei nėra ar trūksta vieno iš šių 
veiksnių, tai neigiamai veikia augalų vystymąsi 
(Mashonjowa et al. 2010). Šviesa augalams – informaci-
jos ir energijos šaltinis, sąlygojantis svarbiausius gyvybi-
nius procesus – fotosintezę, fotomorfogenezę bei 
medžiagų metabolizmą. Todėl šiltnamius rekomenduoja-
ma dengti skaidriomis medžiagomis: stiklu, polikarbona-
to plokštėmis, polietileno plėvele. Efektyviausiai šviesą 
praleidžia stiklas. Dėl mažo atitvarų šiluminio inertišku-
mo ir didelio pralaidumo saulės spinduliams šiltuoju me-
tų laiku temperatūra šiltnamyje gali gerokai viršyti 
optimalią. Infraraudonieji spinduliai, kurie kartu su kitais 
spinduliais beveik netrukdomai pereina stiklą, šiltnamio 
oras pradeda kaisti, įšildo dirvos paviršių. Esant aukštai 
temperatūrai gali nudegti augalų lapai (nudega lapai, 

kurie liečiasi su stiklu ar plėvele ), bei vaisiai. Ant vaisių 
atsiranda geltonų ar baltų dėmių, kurios vėliau kietėja ir 
sudžiūsta. Taip pat lapus gali nudeginti ir vandens lašai, 
todėl būtina šiltnamį laiku vėdinti, kad susidaręs konden-
satas nekristų ant augalų. Šiuo atveju reikalingas vėdini-
mas ar perkaitinimo pašalinimas.  

Šiltnamį nuo perkaitinimo galima apsaugoti naudo-
jant „stogo lietų“, išgarinamas vanduo ant stiklinių atitva-
rų paviršių, taip mažinamas infraraudonųjų spindulių 
patekimas. Vanduo gali būti tiesiogiai pilamas ant stikli-
nių šiltnamio atitvarų. Vandenį taip pat galima išpurkšti 
purkštukais ant stogo paviršių. Taip pat apsaugai nuo 
saulės yra naudojami ekranai. Ekranai gali būti išoriniai ir 
vidiniai, visiškai užtemdyti ir selektyviniai. Perkaitimą 
galima sumažinti, naudojant šiltnamyje dirbtinį rūką (oro 
temperatūrą taip galima sumažinti 3–5 oC), bet tai padidi-
na oro drėgmę, susidaro palankios sąlygos vystytis grybi-
nėms ligoms, tuomet karščio nualinti augalai greičiau 
suserga (Sethi et al. 2007). Taip pat perkaitinimą galima 
sumažinti naudojant tentus, šiltnamio atitvaras balinant 
kreida, naudojant specialias užuolaidas (Nathan et al. 
2011), stogo vėsinimo priemones („stogo“ lietus) (Kumar 
et al. 2009), šiltnamio dangą padengiant skystu moliu. 
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Tyrimo objektas ir tikslas 
Darbo tikslas – išnagrinėti imitacinio „šiltnamio“ 

užtemdymo priemonių kitimo įtaką pagrindiniam mikrok-
limato parametrui – temperatūrai. Palyginti eksperimenti-
nius duomenis su teorinio skaičiavimo ir DesignBuilder 
modeliavimo programos rezultatais. 

Eksperimentinio tyrimo objektas – du identiški eks-
perimentinio tyrimo stendai (1 pav.), įrengti Gedimino 
technikos universiteto pastato Energetinių ir  mikroklima-
to sistemų (PEMS) laboratorijoje. Viename iš jų naudo-
jamos apsaugos nuo saulės priemonės. Eksperimentinio 
tyrimo stendas yra pagamintas iš medinio karkaso, išorinė 
atitvara yra stiklinė, orientuota į pietus. Vidinės atitvaros 
iš polietileno plėvelės. Eksperimentinio tyrimo stendo 
šone ir viršuje yra anga natūraliam vėdinimui. Eksperi-
mentinio stendo išorinės stiklinės atitvaros plotas – 
2,06 m2, šilumos perdavimo koeficientas – 
U=1,37 W/m²K. Vidinių atitvarų bendras plotas yra 
2,75 m2, šilumos perdavimo koeficientas – 
U=3,76 W/m²K. Bendras eksperimentinio stendo plotas – 
0,51 m2. 

 
1 pav. Eksperimentinio tyrimo stendo schema 

Tyrimo metodika  
Saulės radiacija turi svarbią įtaką šilumos režimui 

šiltnamiuose ir tarnauja kaip svarbus energijos šaltinis 
uždarame grunte. Svarbiausias uždavinys šiltnamyje – 
sukurti augalams palankiausią temperatūrą ir oro drėg-
numą. Dėl specifinių stiklo šilumos ir šviesos laidumo 
savybių reikalingos didelės energijos sąnaudos, norint 
šiltnamyje palaikyti tinkamą mikroklimatą, o tai žymiai 

sumažina tokių pastatų ekonomiškos eksploatacijos ro-
diklius. Siekiant vasarą palaikyti reikiamą mikroklimatą 
šiltnamyje susiduriama ir su problemomis. Norint suma-
žinti energijos sąnaudas šiltnamio vėdinimui yra naudo-
jamos apsaugos nuo saulės priemonės. 

Eksperimentiniame tyrime nagrinėjami apsaugos 
nuo saulės priemonių variantai: 

- Vidinės pusiau uždarytos žaliuzės (matavimai at-
liekami nuo 2013 m. liepos 3 d. iki 8 d.); 

- Vidinės uždarytos žaliuzės (matavimai atliekami 
nuo 2013 m. liepos 8 d. iki 12 d.); 

- Stiklo padengimas „bordo“ mišiniu (matavimai at-
liekami nuo 2013 m. liepos 16 d. iki 29 d.); 

- Išorinės žaliuzės (matavimai atliekami nuo 2013 
m. liepos 12 d. iki 16 d. ir nuo liepos 29 d. iki 
rugpjūčio 1 d. automatiniu valdymu, t. y., kai ža-
liuzių valdymo pultelyje nustatyta, kad pakilus 
temperatūrai iki 24 °C žaliuzės automatiškai užsi-
darytų šiltnamyje). 

Eksperimentinis tyrimas 
Imitacinio „šiltnamio“ pagrindinių mikroklimato pa-

rametrų matavimai buvo atlikti PEMS laboratorijoje nuo 
2013 m. nuo liepos 3 d. 8 val. 30 min iki rugpjūčio 1 d. 8 
val. Išorės oro temperatūra kito nuo 15,09oC iki 29,11oC, 
temperatūros vidurkis yra 20,91oC. 

Į eksperimentinius stendus buvo įdėta po tris žino-
mo svorio vazonus, dviejuose iš jų pasodinti agurkų dai-
gai. Šie daigai buvo laistomi kiekvieną dieną pirmojoje 
dienos pusėje šiltu (apie 20oC) vandeniu. Palaisčius dar-
žoves, šiltnamis būdavo pravėdinamas, kad nuo lapų 
nudžiūtų vanduo. Kiekvieną dieną matuojamas išgarintas 
vandens kiekis. 

Reikalingiems skaičiavimams atlikti eksperimenti-
niuose stenduose, laboratorijos patalpoje ir lauke buvo 
matuojama temperatūra bei santykinė oro drėgmė (φ,%), 
taip pat matuojama saulės spinduliuotė į vertikalų ekspe-
rimentinio tyrimo stendo paviršių. 

Naudojama įranga: 
- Meteorologinė stotis HOBO U30, galinti vienu 
metu matuoti ir registruoti: oro temperatūrą -
40÷75°C±0,2°; santykinę drėgmę 0÷100% 
±2,5%; vėjo greitį ir kryptį 0÷44m/s ± 2%,0÷358° 
±5°; saulės spinduliuotės intensyvumą 0÷1280 
W/m2 ±5%; barometrinį slėgį 660÷1070 mbar 
±4,0 mbar; (1 vnt.).; 
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- Temperatūros ir santykinės drėgmės jutiklis S-
TMB-M002 (3vnt.); 

- Daugiafunkcis matavimo prietaisas ir duomenų 
kaupiklis Ahlborn Almemo 2590-4S. 4 įvesties 
kanalai išoriniams jutikliams, 2 išvesties kanalai, 
iki 12 išmatuotų duomenų išsaugojimas, duomenų 
kaupimo intervalas 1s-1h ir didesnis, skaitinis ar-
ba stulpelinis duomenų pateikimas, darbinė tem-
peratūra -10 ÷ +60°C, vidinė 64 KB atmintis, 
tikslumas ±0.03%, temperatūrinis nuokrypis 
0.005 % / °C (1 vnt.); 

- Saulės spinduliuotės intensyvumo jutiklis S-LIB-
M003 (2 vnt.); 

- Duomenų kaupiklis HOBO H22-001. Darbinė 
temperatūra -20÷50°C, -40÷140°C (su ličio bate-
rija); 512K atmintis; 6 jutiklių jungtys (RJ-12 
jungtimi) ir 3 FlexSmart modulių jungtys; kaupi-
mo intervalas 1s÷18h; laiko tikslumas 0÷2 s pir-
mojo taško, ±5 s/sav. prie 25°C; neatidėliotinas 
arba atidėtas duomenų kaupimas (1 vnt.) 

Lauko, patalpos ir eksperimentinio stendo mikrok-
limato parametrų duomenys fiksuojimi 24 val. per parą , 
duomenų kaupimo intervalas buvo nustatytas 10 min 
periodu. Duomenų kaupiklis nustatytu dažnumu fiksuoja 
aplinkos temperatūrą ir drėgmę, tokiu būdu galima nusta-
tyti įvairius temperatūrinius svyravimus patalpose, pade-
da nustatyti priklausomybę nuo išorės veiksnių. 

Gauti kiekvieno matavimo duomenys analizuojami 
grafiškai, išskiriant dienos didžiausio patikimumo mata-
vimų intervalą, kuriame pastebimi didžiausi fiksuotų 
reikšmių svyravimai, nes išoriniai šilumos pritekiai turi 
didelę įtaką šilumos srauto kitimui, ypač tai juntama die-
nos metu, kai atitvarą šildo saulė. Būtent todėl tiksliausi 
matavimo rezultatai pasiekiami šviesiuoju paros metu, kai 
išoriniai pritekiai turi didžiausią įtaką, nustatant apsaugos 
nuo saulės priemonių efektyvumą.  

Teorinis skaičiavimo metodas 
Teoriniam skaičiavimui daroma prielaida, kad eks-

perimentinis tyrimų stendas yra nešildoma patalpa. Eks-
perimentinio stendo temperatūrai apskaičiuoti buvo 
remtasi šiuo metu Lietuvoje galiojančiu standartu (STR 
2.09.04:2008). Eksperimentinio tyrimo stendo temperatū-
ra skaičiuojama pagal formulę : 

ρ
θρθθθ

⋅⋅⋅+⋅Σ+⋅Σ
Φ+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅Σ+⋅⋅Σ

=
cnVAUAU

cnVAUAU

eeii

hgeeeeiii
u )()(

)()(
(1) 

čia: θu – vidutinė eksperimentinio tyrimo stendo 
temperatūra, oC; θe – vidutinė išorės oro temperatūra, 
oC;θi – patalpos temperatūra, oC; Ai1–Ai3 – atitvarų plo-
tas, skiriantis patalpą nuo eksperimentinio tyrimo sten-
do,m2; Ae – eksperimentinio tyrimo stendo išorės atitvarų 
plotas, m2; Ui – atitvarų, skiriančių patalpą nuo eksperi-
mentinio tyrimo stendo, šilumos perdavimo koeficientas; 
Ue – atitvaros, skiriančios eksperimentinį stendą nuo 
išorės, šilumos perdavimo koeficientas; c – savitoji oro 
šiluminė talpa, c = 0,279 Wh/(kg K); ρ – oro tankis (apy-
tiksliai ρ = 1,2 kg/m3); n – vidutinė oro apykaita eksperi-
mentinio tyrimo stendo, šiltuoju metų laikotarpiu, 
kartais/h; 

Φhg – vidutiniai šilumos pritekėjimai (išoriniai) ap-
skaičiuojami pagal formulę:   

  
)aAgq eijng ⋅⋅⋅=Φ ∑  ;           (2) 

čia: qi,j – saulės spinduliuotės šilumos srauto tankis į 
paviršių, W/m2 ; g – atitinkamos skaidrios atitvaros visu-
minės saulės spinduliuotės praleisties koeficientas; Ae – 
stiklinės atitvaros plotas, m2; 

a – pataisa dėl atitinkamos skaidrios atitvaros už-
temdymo: 

;9,0 cH FFa ⋅⋅=                     (3) 
čia: FH – koeficientas, įvertinantis skaidrių atitvarų 

užtemdymą dėl šalia esančių pastatų ir medžių; FC – koe-
ficientas, įvertinantis apsaugos nuo saulės priemonių 
poveikį. 

Modeliavimas DesignBuilder programa 
DesignBuilder programa lengva naudotis, o inova-

tyvios jos savybės leidžia sumodeliuoti labai sudėtingą 
pastatą su jo energinėmis sistemomis greitai ir tiksliai. 
DesignBuilder yra interaktyvi vartotojo sąsaja su šilumi-
nės energijos modeliavimo programa EnergyPLUS. Pro-
grama suteikia galimybę nagrinėti pastatą 3D erdvėje, 
taip lengviau perprantant objektų mastelius ir matmenis. 
Integruotos duomenų bazės, turinčios plačius elementų ir 
sistemų aprašymus, leidžia pasirinkti pastato konstrukci-
jas, pastato paskirtį, ŠVOK ir apšvietimo sistemas, ap-
saugos nuo saulės priemones. Rezultatai gali būti pateikti 
išsamūs arba apibendrinti, kadangi vartotojas gali pats 
nustatyti, kokiame detalumo lygmenyje pastatas ir siste-
mos bus analizuojami ir modeliuojami. 

Šia programa sumodeliavus patalpą, su joje esan-
čiais eksperimentiniais stendais, vienam iš jų buvo pa-
naudotos įvairios apsaugos nuo saulės priemonės, 
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nagrinėjama apsaugos nuo saulės priemonių įtaka ekspe-
rimentinio stendo oro temperatūrai. 

Tyrimo rezultatai  
Laiko intervalas, kuris apsaugos nuo saulės priemo-

nių įtakos, eksperimentinio stendo temperatūrai pasiren-
kamas nuo 9:00 val. iki 18:00 val. Šis matavimų 
intervalas pasirinktas todėl, kad pastebimi didžiausi vi-
daus ir lauko oro temperatūrų svyravimai per visą mata-
vimų laikotarpį. 2 paveiksle pateikiama charakteringa 
ištrauka (liepos 4 d.) iš nagrinėjamojo laikotarpio (nuo 
liepos 3 iki 8 d.), kai buvo panaudojamos pusiau uždary-
tos vidinės žaliuzės. Eksperimentiniame tyrimų stende 

Nr. 1, nustatytos oro temperatūros vertės eksperimento 
metu svyruoja nuo 21,16°C iki 34,36°C, gautos reikšmės 
modeliavimo programa svyruoja nuo 20,58 °C iki 
36,95°C. Eksperimentinio stendo Nr. 2 eksperimento 
metu nustatytos temperatūros matavimo laikotarpį svy-
ruoja nuo 20,89°C iki 40,87°C, gautos reikšmės modelia-
vimo programa svyruoja nuo 21,02°C iki 42,84°C. 
Nagrinėjamuoju  laikotarpiu, kai naudojamos pusiau už-
darytos vidinės žaliuzės, eksperimentinio tyrimo metu 
nustatyta, kad  temperatūra eksperimentiniame stende Nr. 
1 sumažėja  iki 6,51°C, palyginti su eksperimentinio 
stendo Nr. 2 temperatūra. DesignBuilder programa nusta-
tyta, kad temperatūrą galima sumažinti iki 5,89°C.
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Te
mp

era
tūr

a,°
C

Laikas, h
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Stendo Nr.1 temperatūra suskaičiuota
DesiginBuilder programa
Stendo Nr.2 temperatūra suskaičiuota
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Stendo Nr.1 temperatūra suskaičiuota teoriniu
metodu
Stendo Nr.2 temperatūra suskaičiuota teoriniu
metodu
Optimali tempera tūra, Tm in

Optimali tempera tūra, Tm ax

2 pav. Temperatūros priklausomybė nuo laiko, charakteringa ištrauka nagrinėjamuojuoju laikotarpiu liepos 4 d. 
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Stendo Nr.2 temperatūra suskaičiuota teoriniu
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Optimali tem pera tūra, Tm in

Optimali tem pera tūra, Tm ax

3 pav. Temperatūros priklausomybė nuo laiko, charakteringa ištrauka nagrinėjamuojuoju laikotarpiu liepos 10 d.

3 paveiksle pateikiama charakteringa ištrauka (lie-
pos 10 d.) iš nagrinėjamojo laikotarpio (nuo liepos 8 iki 
12 d.), kai buvo panaudojamos uždarytos vidinės ža-
liuzės. Eksperimentiniame tyrimų stende Nr. 1, nustatytos 
oro temperatūros vertės, eksperimento metu svyruoja nuo 

20,41°C iki 28,96°C, gautos reikšmes modeliavimo pro-
grama svyruoja nuo 23,0°C iki 34,84°C, teorinio skaičia-
vimo vertės svyruoja nuo 16,8 iki 27,34°C. 
Eksperimentinio stendo Nr. 2 eksperimento metu nustaty-
tos temperatūros matavimo laikotarpį svyruoja nuo 21,14 



R. Antanavičiūtė, S. Paulauskaitė. Apsaugos nuo saulės priemonių įtaka šiltnamio mikroklimatui 

 9

°C iki 26,41°C, gautos reikšmes modeliavimo programa 
svyruoja nuo 23,21°C iki 42,71°C, teorinio skaičiavimo 
vertės svyruoja nuo 16,1°C iki 45,87°C. Nagrinėjamuoju 
laikotarpiu, kai naudojamos vidinės žaliuzės, eksperimen-
tinio tyrimo metu nustatyta, kad temperatūra eksperimen-
tiniame stende Nr. 1 sumažėja iki 8,25°C, palyginti su 
eksperimentinio stendo Nr. 2 temperatūra. DesignBuilder 
programa nustatyta, kad temperatūrą galima sumažinti iki 
7,87°C, teoriniu skaičiavimu – iki 18,34 °C . 

4 paveiksle pateikiama charakteringa ištrauka (lie-
pos 18 d.) iš nagrinėjamojo laikotarpio (nuo liepos 16 iki 
29 d.), kai buvo naudojamas „bordo“ mišinys stiklo bali-
nimui. Eksperimentiniame tyrimų stende Nr. 1 nustatytos 
oro temperatūros vertės, eksperimento metu svyruoja nuo 
19,07°C iki 33,44°C, gautos reikšmės modeliavimo pro-
grama svyruoja nuo 18,75°C iki 39,84°C, teorinio skai-
čiavimo vertės svyruoja nuo 15,3°C iki 31,23°C. 
Eksperimentinio stendo Nr. 2 eksperimento metu nustaty-
tos temperatūros matavimo laikotarpį svyruoja nuo 
20,93°C iki 37,12°C, gautos reikšmes modeliavimo pro-
grama svyruoja nuo 19,55°C iki 42,79°C, teorinio skai-
čiavimo vertės svyruoja nuo 15,2°C iki 47,12°C. 
Nagrinėjamuoju laikotarpiu, kai stiklas padengiamas 
„bordo“ mišiniu, eksperimentinio tyrimo metu nustatyta, 
kad temperatūra eksperimentiniame stende Nr. 1 sumažė-

ja iki 3,68°C, palyginati su eksperimentinio stendo Nr. 2 
temperatūra. DesignBuilder programa nustatyta, kad tem-
peratūra sumažėja  iki 2,95°C, teoriniu skaičiavimu – iki 
15,89°C . 

5 paveiksle pateikiama charakteringa ištrauka (lie-
pos 29 d.) iš nagrinėjamojo laikotarpio (nuo liepos 12-16 
ir nuo 29 d. iki rugpjūčio), kai buvo panaudojamos išori-
nės žaliuzės. Eksperimentiniame tyrimų stende Nr. 1, 
nustatytos oro temperatūros vertės eksperimento metu 
svyruoja nuo 21,21°C iki 28,3°C, gautos reikšmės mode-
liavimo programa svyruoja nuo 19,31°C iki 28,55°C, 
teorinio skaičiavimo vertės svyruoja nuo 16,1°C iki 
28,84°C. Eksperimentinio stendo Nr. 2 eksperimento 
metu nustatytos temperatūros matavimo laikotar-
pįsvyruoja nuo 20,93°C iki 37,29°C, gautos reikšmės 
modeliavimo programa svyruoja nuo 20,44°C iki 
42,79°C, teorinio skaičiavimo vertės svyruoja nuo 15,4°C 
iki 44,61°C. Nagrinėjamuoju laikotarpiu, kai naudojamos 
išorinės žaliuzės, eksperimentinio tyrimo metu nustatyta, 
kad temperatūra eksperimentiniame stende Nr. 1 sumažė-
ja iki 10,79 °C, palyginati su eksperimentinio stendo Nr. 
2 temperatūra. DesignBuilder programa nustatyta, kad 
temperatūrą sumažėja iki 13,68°C, teoriniu skaičiavimu – 
iki 15,77 °C. 
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4 pav. Temperatūros priklausomybė nuo laiko, charakteringa ištrauka nagrinėjamuojuoju laikotarpiu liepos 18 d.

2–5 paveiksluose pavaizduota, kaip kinta temperatū-
ra panaudojant apsaugos nuo saulės priemones (pirmuoju 
atveju naudojant pusiau uždarytas vidines žaliuzes, ant-
ruoju atveju naudojant uždarytas vidines žaliuzes, tre-
čiuoju atveju padengiant stiklinę atitvarą „bordo“ mišiniu, 
ketvirtuoju – naudojant išorines žaliuzes). lyginant su 

eksperimentinio stendo Nr. 2 temperatūra. Didėjant sau-
lės spinduliuotės kiekiui į vertikalųjį eksperimentinio 
stendo Nr. 2 paviršių, didėja apsaugos nuo saulės prie-
monių efektyvumas.  
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5 pav. Temperatūros priklausomybė nuo laiko, charakteringa ištrauka nagrinėjamuojoju laikotarpiu liepos 29 d. 

 

Apsaugos nuo saulės priemonių palyginimas 
6 paveiksle pavaizduota, kiek procentų galima su-

mažinti temperatūrą nagrinėjamajame eksperimentiniame 
stende Nr. 1, kur buvo panaudotos apsaugos nuo saulės 
priemonės, palyginti su eksperimentinio stendo Nr. 2 
temperatūra. Apsaugos nuo saulės priemonių efektyvu-
mas visais keturiais atvejais didėjo, didėjant saulės prite-
kiams, dėl kurių pakildavo oro temperatūra 
nagrinėjamuosiuose stenduose. 
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6 pav. Apsaugos nuo saulės priemonių įtaka eksperimentinio 

stendo Nr. 1 temperatūrai. 
 
Iš 6 paveikslo duomenų matyti, kad efektyviausia prie-
monė, mažinant eksperimentinio stendo Nr. 1 temperatū-

rą, apskaičiuota eksperimentiniu tyrimu ir modeliavimo 
programa, yra išorinės žaliuzės, o teoriniu skaičiavimu – 
uždarytos žaliuzės. Atlikus teorinius skaičiavimus, išori-
nių žaliuzių efektyvumas nuo vidinių žaliuzių skiriasi 
2,44 %. Esant mažam skirtumui, gautam teorinio skaičia-
vimo metu, galima teigti, kad išorinės žaliuzės yra efek-
tyvesnės, nes sulaiko didesnį saulės energijos kiekį, bei 
neįkaista tarp žaliuzių ir eksperimentinio stendo cirku-
liuojantis oras. 

Skaičiavimo metodų palyginimas 
Kadangi temperatūra yra vienas iš pagrindinių šiltnamio 

mikroklimato parametrų, buvo nagrinėjami įvairūs temperatūros 
skaičiavimo metodai (eksperimentas, teorinis skaičiavimas ir 
modeliavimas programa). Pats tiksliausias metodas temperatūrai 
šiltnamyje nustatyti yra eksperimentas. Bet šis metodas užima 
per daug laiko, reikia ilgai laukti klimato pakeitimų, reikalinga 
įranga. Greta realių eksperimentinių būdų egzistuoja ir kur kas 
greitesni, bet ne tokie patikimi metodai. Renkantis programą, 
svarbu ne tik jos savybės, bet ir jos rezultatų patikimumas. 7 
paveiksle pateiktos nagrinėjamųjų laikotarpių vidutinės tempe-
ratūros. Lyginant eksperimento metu gautus duomenis su mode-
liavimo programos DesignBuilder duomenimis, skiriasi nuo 
0,96 iki 14,2%, o teorinio skaičiavimo nuo 0,38 iki 5,77% 
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7 pav. Skaičiavimo rezultatų palyginimas 
 

Išvados 
1. Atlikus saulės spinduliuotės matavimus eksperi-

mentiniuose tyrimų stenduose, kur viename iš jų įrengtos 
apsaugos nuo saulės priemonės, nustatyta, kad išorinės 
žaliuzės sulaiko 98,74 % saulės spindulių, „bordo“ miši-
nys sulaiko 67,4 % saulės spindulių, vidinės žaliuzės 
sulaiko 90,33 % saulės spindulių. 

2. Pati neefektyviausia apsaugos nuo saulės priemo-
nė yra „Bordo mišinys“, kadangi šviesa yra vienas iš 
svarbiausių aplinkos veiksnių, dalyvaujančių augalo gy-
vybiniuose procesuose. Šviesa užtikrina svarbiausiojo 
autotrofinio organizmo, augalo proceso – fotosintezės – 
funkcionavimą. Kad augalų fotosintetinis aparatas norma-
liai funkcionuotų, jie gerai augtų, vystytųsi bei vyktų 
medžiagų apykaita, reikia, kad apšvietimo režimas užtik-
rintų optimalų šviesos spektrą, reikiamą fotonų srauto 
tankį bei fotoperiodą, o stiklo padengimas Bordo mišiniu 
riboja šviesos patekimą į šiltnamį. 

3. Eksperimentinis tyrimas buvo atliekamas siekiant 
išsiaiškinti ne tik efektyviausią apsaugos nuo saulės 
priemonę, bet ir jų naudojimo įtaką augalams. Eksperi-
mentinio tyrimo metu nustatyta, kad augalai augo geriau-
siai naudojant išorines žaliuzes ir pusiau uždarytas 
vidines. 

4. Eksperimentiniu tyrimu nustatyta, kad geriausia 
naudoti valdomas apsaugos nuo saulės priemones, kurios 
būtų uždaromos pasiekus šiltnamiuose optimalią tempera-
tūrą. Žaliuzes galima pakreipti reikiamu kampu, kad sau-
lės spinduliai neprikaitintų šiltnamio, bet palaikytų  
 
 

 
atitinkamą šviesos lygį, kuris reikalingas augalų fotosin-
tezei. 

5. Eksperimentinio tyrimo metu gautos eksperimen-
tinių stendų Nr. 1 ir Nr. 2 temperatūros buvo palygintos 
su modeliavimo programos rezultatais ir teoriniais skai-
čiavimais. Atlikus eksperimentinio tyrimo rezultatų paly-
ginimą su modeliavimo programos DesiginBuilder 
rezultatais, šie skyrėsi nuo 0,96 iki 14,2 %. Tačiau skai-
čiavimo netikslumai yra būdingi ne tik naudojant mode-
liavimo programas. Netikslumai neišvengiami ir 
naudojant teorinio skaičiavimo metodą. Teorinio skaičia-
vimo rezultatai nuo eksperimentinio tyrimo rezultatų 
skyrėsi nuo 0,38 % iki 5,77 %. Teorinio skaičiavimo 
rezultatai mažai skyrėsi nuo eksperimentinio tyrimo 
duomenų, tačiau teoriniais skaičiavimo metodais galima 
visiškai pasitikėti tik tada, kai juos patvirtina eksperimen-
tiniai tyrimai. 

Padėkos 
Dėkoju VGTU Pastatų energetinių ir mikroklimato 

sistemų laboratorijos personalui už suteiktą galimybę 
naudotis matavimo ir duomenų kaupimo įranga. 
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THE INFLUENCE OF THE SUNSCREEN MEANS ON A 
GREENHUOSE MICROCLIMATE 

R. Antanavičiūtė, S. Paulauskaitė 

Summary 

The paper examines the sunscreen efficacy to the main pa-
rameter of a greenhouse microclimate - temperature. A pilot 
study examines four sunscreen options: external blinds, interior 
blinds, interior blinds half closed, 'bordeaux mixture'. After 
comparing the data obtained from the pilot study with the simu-
lation tool DesignBuilder and a theoretical calculation, it was 
determined that the most effective sunscreen means are external 
blinds. The results of the pilot study were compared with the 
results ofinterior blinds half closed, 'bordeaux mixture'. After 
comparing the data obtained from the pilot study with the simu-
lation programmeDesignBuilder and a theoretical calculation, it 
was determined that the most effective sunscreen means are 
external blinds. The results of the pilot study were compared 
with the results oftheoretical calculation and simulation tool 
DesignBuilder. 
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FOSFATŲ ŠALINIMAS IŠ NUOTEKŲ NAUDOJANT GELEŽIES PRISOTINTAS PAPLAVAS 
Artiom Bykov1, Marina Valentukevičienė2 

 1magistrantas,2docentė,  
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 

el. p. 1artiom.bykov@gmail.com; 2marina.valentukeviciene@vgtu.lt 
Anotacija. Straipsnyje nagrinėjama, ar galima sumažinti fosfatų koncentracijas buitinėse nuotekose, dozuojant į jas gele-
žies prisotintas paplavas, kurios susidaro vandens gerinimo įrenginiuose vandens nugeležinimo stadijos metu. Nuotekos 
tyrimui atlikti buvo paimtos iš Vilniaus nuotekų valyklos po pirminio valymo ir po biologinio valymo. Geležies prisotin-
tos paplavos paimtos iš Antavilių vandens gerinimo įrenginių po presavimo. Atlikus eksperimentą buvo nustatyta, kokia 
fosfatų dalis yra pašalinama iš nuotekų, turinčių skirtingas fosfatų koncentracijas (po pirminio ir biologinio valymo gran-
džių nuotekų valykloje), įterpus į jas skirtingą kiekį geležies prisotintų paplavų. Dozuojant geležies paplavas į fosfatų tu-
rinčias nuotekas, taip pat buvo nustatyta optimali maišymo trukmė. Tyrimo metu buvo išmatuota visų mėginių 
temperatūra ir pH.  
Reikšminiai žodžiai: fosfatų šalinimas, nuotekos, geležies prisotintos paplavos, geležies hidroksidas, nusodinimas. 
 

Įvadas 
 

Nuotekose esantį bendrojo fosforo kiekį sudaro šios 
formos: ortofosfatai, polifosfatai, organiniai fosfatai. 
Fosfatai – tai fosforo rūgšties druskos, fosforo rūgšties 
esteris arba cheminis junginys, kuriame į molekulės sudė-
tį įeina fosforas. Fosfatų yra daugelio skalbimo ir plovi-
mo priemonių sudėtyje, jie skirti vandens minkštinimui ir 
skalbimo efektui pagerinti (Li et al. 2008). Remiantis 
Lietuvos Respublikos ministro įsakymu „Dėl aplinkosau-
gos reikalavimų nuotekoms tvarkyti patvirtinimo“, di-
džiausia leistina bendro fosforo koncentracija nuotekose, 
kurios išleidžiamos į paviršinius telkinius, yra 1–
2 mg P/l. Didesni šios medžiagos kiekiai gali sukelti pa-
viršinių vandenų eutrofikaciją (Žin., 2003, Nr. 82-3742). 

Eutrofikacija – cheminių maisto medžiagų (dažniau-
siai tirpiųjų azoto ir fosforo junginių pertekliaus) sukeltas 
ekosistemos kitimas. Paprastai eutrofikacijos procesas 
pasireiškia paspartėjusiu augalijos augimu, lemiančiu 
rūšių įvairovės nykimą, nes sparčiai auga tik kai kurios 
rūšys. Taip sutrikdomi įprasti ekosistemos trofiniai (mais-
tiniai) ryšiai ir ilgainiui skatinamas augalų bei nuo jų 
priklausančių gyvūnų rūšių nykimas arba migracija. Eut-
rofijos stadijoje vandens telkinio produktyvumas ypač 

sustiprėja, dėl to sunaudojamas deguonis, pradeda nykti 
augalai ir gyvūnai, skatinamas anaerobinių bakterijų dau-
ginimasis, kurios savo ruožtu skaido organines medžia-
gas, išskirdamos vandenilio sulfidą. Šie procesai ilgainiui 
paverčia vandens telkinį pelke. (Fytianos et al. 1998). 

Fosforui iš nuotekų šalinti yra naudojami du pagrin-
diniai metodai – cheminis fosforo nusodinimas, naudo-
jant metalo druskas, ir biologinis fosforo šalinimo 
metodas, kurio metu fosforas šalinamas iš nuotekų daly-
vaujant polifosfatus kaupiantiems organizmams (Kim et 
al. 2012). Cheminis fosforo šalinimas yra patikimas ir 
praktiškai patikrintas metodas fosforui iš nuotekų šalinti. 
Dažniausiai šitam metodui yra naudojami trijų tipų meta-
lai: geležis (Fe2+ ir Fe3+), aliuminis (Al3+) ir kalcis (Ca2+) 
Cheminės reakcijos, kurios vyksta tarp fosfatų ir trivalen-
tės geležies jonų, yra kompleksinės ir todėl reikalauja 
didelio geležies kiekio. Pagrindiniai parametrai, lemian-
tys sėkmingą fosfatų šalinimą iš nuotekų, yra: 

• trivalentės geležies dozė; 
• galutinis pH; 
• pradinė fosfatų koncentracija. 
Naudojant fosforo cheminiam šalinimui trivalentės 

geležies druskas, vyksta tokia reakcija (Dauknys 2006): 
 Fe3++H2PO-

4→FePO4↓+2H+, (1) 
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Kada trivalentės geležies jonai yra įterpiami į nuo-
tekas fosfatų jonams šalinti, formuojasi dideli kiekiai 
skirtingų produktų – kompleksinių junginių, polimerų, 
netirpiųjų junginių (Thistleton et al. 2002). 

Geležies paplavos, kurios vandens gerinimo įrengi-
niuose yra gaunamos vandens nugeležinimo proceso 
metu, pagal savo sudėtį yra geležies hidroksidas  
Fe(OH)3. Gautasis produktas – tai atliekos, kurios yra 
išvežamos į sąvartyną. Savo sudėtyje geležingos nusau-
sintos paplavos turi apie 35 % trivalentės geležies, todėl 
jos gali būti panaudotos fosfatams iš nuotekų šalinti. 

Tyrimo objektas ir metodika 
Bandymų metu buvo siekiama nustatyti, ar galima 

sumažinti fosfatų kiekį nuotekose iki 1–2 mg/l, naudojant 
nuotekų šalinimui geležies prisotintas paplavas, susida-
rančias vandens nugeležinimo proceso metu smėlio filt-
ruose.  

 

 

1 pav. Supresuotos (išspaustos) geležies prisotintos paplavos iš 
vandens gerinimo įrenginių 

Geležingos paplavos yra gaunamos, kai tirpaus 
Fe2+ jonai aeracijos metu oksiduojasi iki netirpių Fe3+.  
Fe(OH)3  Susidarymo procese taip pat dalyvauja gelž-
bakterės, kurios koštuvo užpildo viršutiniuosiuose 
sluoksniuose sudaro bioplėvelę. Dvivalentės geležies 
jonus oro deguonis oksiduoja pagal lygtį (Sakalauskas 
et al. 2007): 

↑↓→++++ 232
-
32

2 +8CO4Fe(OH)O2H8HCOO4Fe (2) 
Kadangi tyrimams naudojamas geležies hidroksi-

das yra gaunamas gamybos sąlygomis, o ne laboratori-
niais metodais, savo sudėtyje jis turi daug skirtingų 
elementų. Tyrimams buvo naudojamos supresuotos  
geležies paplavos iš Antavilių vandens gerinimo įrengi-

nių, kai sausų medžiagų kiekis yra apie 45 %. Jų sudėtis 
yra pateikiama 1 lentelėje.   
1 lentelė. Geležies prisotintų paplavų sudėtis (kai vandens dalis 
sudaro apie 55 %) 

Elementas Kiekis, % 
Geležis (Fe) 33,9 
Kalcis (Ca) 4,5 
Silicis (Si) 2,7 
Fosforas (P) 2,2 
Aliminis (Al) 0,4 
Manganas (Mn) 0,25 
Mikroelementai: Zn, Ba, S it 
t.t 

1,05 
 
Nuotekos tyrimams buvo imtos iš Vilniaus nuotekų 

valyklos po pirminio valymo ir biologinio valymo gran-
džių. Valomas vanduo buvo imtas iš skirtingų valymo 
įrenginių taškų tam, kad eksperimento metu būtų galima 
ištirti fosfatų šalinimą, esant skirtingoms fosforo koncent-
racijoms. Tyrimų metu buvo fiksuojami parametrai, kurie 
turi įtakos fosfatų šalimui cheminiu būdu. Naudojamų 
nuotekų parametrai pateikti 2 lentelėje. 
2 lentelė. Nuotekų parametrai 

Nuotekos po pirminių nusodintuvų 
Fosfatai (PO4-P), mg/l 12,1 
pH 7,42 
Temperatūra, oC 18,3 

Nuotekos po biologinio valymo 
Fosfatai (PO4-P), mg/l 1,8 
pH 7,40 
Temperatūra oC 18,3 
 

Atliekant tyrimą, į 500 ml nuotekų, turinčių savo 
sudėtyje fosfatų, buvo dozuojami skirtingi kiekiai presuo-
tų geležies paplavų: 0,05 g; 0,5 g; 1,5 g; 2,5 g; 5g; 7,5 g; 
10 g; 20 g; 30g; 40g; 50g; 60g. Nuotrauka pateikiama 2 
paveiksle. Gautas mėginys buvo maišomas 15 minučių. 
Menčių sukimosi greitis – 150 apsukų per minutę. Po 
maišymo proceso pabaigos buvo laukiamą 20 minučių, 
kol drumzlės, esančios mėginyje, nusės ir po to tiriamasis 
skystis buvo filtruojamas pro filtriukus, pagamintus iš 
stiklo pluošto, kurių  akučių dydis – 0,45 µm. Atlikus 
šiuos veiksmus, fosfatų koncentracija mėginyje buvo 
nustatoma naudojant spektrofotometrą.  
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2 pav. Mėginių maišymas 

Tam, kad būtų nustatyta optimali maišymo trukmė, 
kai maišyklių greitis yra lygus 150 aps/ min, 4 mėginiai 
su vienoda geležies paplavų koncentracija (5 g/l) buvo 
maišomi skirtingą laiką: 5,10,15 ir 20 minučių.  

Tyrimų rezultatai 
Parengtinio tyrimo rezultatai pateikiami 3 paveiksle. 

 

3 pav. Fosfatų koncentracijų sumažėjimas %, esant skirtingai 
maišymo trukmei, kai geležies paplavų koncentracija mėginyje 
– 5 g/l  

Grafike (3 pav.) matome, kad maišant mėginį 15 
minučių, fosfatų kiekis sumažėja maksimaliai. Kadangi 
maišant mėginį 20 minučių, rezultatas pagerėjo tik 0,1 %, 
toliau atliekant tyrimus, mėginys buvo maišomas 15 mi-
nučių. Kai nustatyta maišymo trukmė buvo lygi 5, 10, 15, 
20 min, fosfatų koncentracijos atitinkamai sumažėjo 50,8 
%, 55,6 %, 61,2 % ir 61,1 %. Gauti rezultatai, atlikus 
tyrimus su nuotekomis po pirminių nusodintuvų, pateikti 
4 paveiksle. Pradiniai nuotekų parametrai, turintys įtakos 
eksperimentui, surašyti 2 lentelėje. 

 

4 pav. Tyrimų rezultatai su nuotekomis po pirminių 
nusodintuvų 

Iš grafiko (4 pav.) galima matyti, kaip keitėsi fosfatų 
koncentracija mėginiuose, esant skirtingiems geležies 
paplavų kiekiams. Fosfatų koncentracija kontroliniame 
mėginyje, kuris buvo maišomas kartu su kitais mėginiais, 
tačiau į jį nebuvo įterpiamos Fe(OH)3 paplavos, lygi 
11,8 mg/l. Grafike (4 pav.) galima matyti, kad, esant 
geležies paplavų koncentracijoms nuo 0,1 g/l iki 5 g/l, 
fosfatų kiekiai nuotekose ženkliai mažėjo. Kaip rašo J. 
Thistleton ir kt. (1998), tam, kad būtų galima pašalinti 80 
% fosfatų iš nuotekų naudojant cheminį reagentą 
Fe(OH)3, gautą laboratorijos sąlygomis, molinis santykis 
Fe ir P turi būti 4,8 : 1. Atsižvelgiant į šį teiginį, buvo 
nustatyta, kad tam, kad būtų galima pašalinti >80 % fos-
fatų, į 1 litrą nuotekų reikia įterpti 0,1 g geležės paplavų. 
Tačiau dėl to, kad Fe(OH)3 iš vandens gerinimo įrenginių 
yra gautas gamybinėmis, o ne laboratorinėmis sąlygomis, 
esant jo koncentracijai 0,1 g/l fosfatais užterštame skysty-
je, fosfatų kiekis mėginyje sumažėjo tik 7,6 %, palyginti 
su pradine PO4-P koncentracija kontroliniame mėginyje. 
Kai naudojamo Fe(OH)3 kiekiai buvo lygūs 1 g, 3 g, 5 g, 
fosfatų šalinimo efektyvumas atitinkamai buvo lygus 
27,1 %, 41,5 % ir 61,0 %. Esant geležės paplavų dozėms 
nuo 10 g/l iki 80 g/l, fosfatų mažėjimas buvo ne toks 
ryškus, kaip prie mažesnių Fe(OH)3 ir keitėsi nuo 66,9 % 
iki 82,2 %. Kai naudojamo koagulianto dozė išaugo iki 
100 g/l, iš nuotekų buvo pašalinta apie 83,1 % fosfatų. 
Padidinus geležies paplavų kiekį iki 140 g/l, buvo gautas 
tas pats fosfatų likutis, kaip ir prie 100 g/l – liko 16,9 % 
(2mg/l) fosfatų, lyginant su koncentracija kontroliniame 
mėginyje. Visų tiriamųjų mėginių pH skyrėsi labai nežy-
miai ir vidutiniškai buvo lygus 7,53, o mėginių tempera-
tūra atliekant eksperimentą buvo 18,3 oC. 

Tam, kad būtų ištirta, kaip geležies paplavos šalina 
fosfatus, kai pradinė fosfatų koncentracija nuotekose yra 
artima 2 mg/l, buvo atlikti tyrimai su nuotekomis po bio-
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loginio valymo. Eksperimento tikslas buvo sužinoti, ar 
įmanoma sumažinti PO4-P koncentraciją iki 1 mg/l arba 
visiškai jas pašalinti. Pradiniai nuotekų tyrimų rezultatai 
su nuotekomis po biologinio valymo pateikti 5 paveiksle, 
o pradiniai nuotekų parametrai, turintys įtakos eksperi-
mentui, surašyti 2 lentelėje. 

 
5 pav. Tyrimų rezultatai su nuotekomis po biologinio valymo 

Grafike (5 pav.) matyti, kad įdozavus į nuotekas 
0,1–1 g geležies paplavų, PO4-P koncentracija sumažėjo 
tik 0,1 mg/l (5,6 %), lyginant su kontroliniu mėginiu. Kai  
Fe(OH)3 koncentracija buvo lygi 5–10 g/l, fosfatų suma-
žėjo apie 0,2 mg/l – 11,1 %. Esant geležies paplavų kon-
centracijai – 20 g/l, fosfatų koncentracija sumažėjo 
16,7 %, lyginant su kontroliniu mėginiu. Kai koagulianto 
kiekis buvo didinamas nuo 40 g iki 100 g, fosfatų pašali-
nimas liko toks pat kaip prie 20 g Fe(OH)3 – 16,7 %. 

Išvados 
1. Nustatyta, kad optimali reakcijos trukmė, kai ge-

ležies paplavos maišomos su nuotekomis, užterštomis 
fosfatais, yra lygi 15 minučių, kai palaikomas maišymo 
greitis – 150 aps/min. 

2. Tyrimo metu nustatyta, kad kai pradinė fosfatų 
koncentracija nuotekose – 12 mg/l, naudojant geležies 
prisotintas paplavas iš vandens gerinimo įrenginių, gali-
ma pašalinti maždaug 83 % fosfatų ir gauti jų koncentra-
ciją – 2 mg/l, kuri nebekrito net ir ženkliai nuo 100 g/l iki 
140 g/l didinant koagulianto koncentraciją. 

3. Kai pradinė fosfatų koncentracija nuotekose 1,8 
mg/l, didžiausias pasiektas fosfatų šalinimo efektyvumas, 
naudojant Fe(OH)3 paplavas iš vandens gerinimo įrengi-
nių, yra lygus 16,7 %. Mažiausia pasiekta PO4-P koncent-
racija mėginiuose – 1,5 mg/l. 

4. Fosfatų šalinimas iš nuotekų, naudojant geležies 
paplavas, vyksta geriau esant didelėms (> 6,9 mg/l) fosfa-
tų koncentracijoms.  
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Summary 
During the experiment it was found that when initial 

phosphate concentration in the wastewater was approximately 
12 mg/l, iron saturated substrate from water treatment filters 
allowed to eliminate approximately 83% of phosphates and 
resulted 2 mg/l effluent concentration, which didn't decrease 
even if coagulant concentration was increased significantly. 
When initial concentration of phosphates in the wastewater was 
1.8 mg/l, highest phosphate elimination efficiency obtained, 
when using iron saturated backwash residual from water treta-
ment plant, was 16.7%. The lowest obtained PO4-P concentra-
tion was equal to1.5 mg/l. 
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INTEGRUOTAS MAŽAENERGIO PASTATO ATLIEKINĖS IR GRUNTO ŠILUMOS 
PANAUDOJIMAS 

Kipras Gataveckas1, Vytautas Martinaitis2 
1magistrantas,  2profesorius, 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas,  
el. p. 1kipras.gataveckas@gmail.com; 2vytautas.martinaitis@vgtu.lt 

Anotacija. Darbe nagrinėjamos grunto ir atliekinės pastato šilumos panaudojimo galimybės mažaenergiame pastate, Vil-
niaus mieste, Lietuvoje. Gruntinis šilumokaitis naudojamas šviežio oro pirminiam pašildymui mechaninio vėdinimo sis-
temoje. Nuotekų šilumos atgavimo šilumokaitis naudojamas į pastatą tiekiamo šalto vandens pirminiam pašildymui, 
atgaunant dalį šilumos iš duše susidariusių nuotekų. Pastato metiniai energijos poreikiai gauti prie keturių atitvarų šilu-
mos perdavimo koeficientų derinių. Pastatui reikiamas metinis šilumos ir vėsos energijos kiekis gaminas šilumos siurbliu 
su vertikaliu gręžiniu grunte. Rezultatai rodo, kad mažaenergiams pastatams yra racionalu naudoti šilumos siurblį su grę-
žiniu grunte, nes gerinant atitvarų šilumines savybes, šilumos poreikis sumažėja, o poreikis vėsinimui išauga. Tai lemia 
sklandesnį gręžinio darbą per visų metų laikotarpį. Baziniame pastato variante pritaikius gruntinį ir nuotekų šilumos at-
gavimo šilumokaičius, šilumos poreikis patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti sumažėja nuo 55,74 kWh/m2 × me-
tus iki 44,02 kWh/m2 × metus, o gręžinio grunte gylis sutrumpėja nuo 55 iki 47 metrų. 
Reikšminiai žodžiai: šilumos atgavimas, mažaenergis pastatas, grunto šiluma, šilumos siurblys, nuotekų šiluma. 

 

Įvadas 
Vienas iš svarbiausių veiksmų, siekiant didinti šalies 

energinę nepriklausomybę, yra energijos poreikių maži-
nimas bei efektyvesnis jos vartojimas. Didelis dėmesys 
turėtų būti skirtas pastatų suvartojamam energijos kiekiui, 
nes visoje Europos Sąjungoje šis sektorius suvartoja apie 
40 % visos galutinės energijos kiekio (2012/07/ES 2012). 
Daugelio keliami tikslai yra populiarinti ir skatinti ma-
žaenergių pastatų projektavimą ir statybą. Tačiau derėtų 
atsižvelgti į tai, kad tokių pastatų šildymo energijos po-
reikis yra santykinai mažas, bet vėsinimo poreikis sudaro 
nemažą dalį bendrame pastato energijos balanse (Pahud 
et al. 2012). Todėl būtina ieškoti naujų, būtent tokius 
specifinius energijos poreikius galinčių patenkinti inžine-
rinių pastato sistemų. Didelis energijos taupymo poten-
cialas galėtų būti išnaudotas atgaunant dalį šilumos iš 
pastato nuotekų sistemos. Nes apie 90 % energijos, su-
naudotos karštam vandeniui ruošti, virsta nuotekomis. 
Mažaenergių pastatų šilumos poreikis labiausiai yra su-
mažėjęs dėl ypač gerų atitvarų šiluminių savybių bei 
atitvarų konstrukcijos sandarumo, todėl tokiuose pasta-
tuose dėl oro infiltracijos praktiškai nėra šilumos nuosto-
lių. Pastate reikiamai oro kaitai užtikrinti naudojama 

mechaninė vėdinimo sistema, kuri vartoja dalį šilumos 
energijos šviežiam orui pašildyti. Dalis šios energijos gali 
būti gauta panaudojant grunto ir iš pastato šalinamo oro 
šilumą (Gieseler et al. 2002). 

Tiriamajame darbe, siekiant sumažinti šildymo, vė-
dinimo ir karšto vandens ruošimo energijos poreikį, keti-
nama įvertinti galimybes atgauti dalį šilumos iš nuotekų 
ir šalinamojo iš pastato oro ir visą pastatui reikiamą šilu-
mos ir vėsos kiekį pagaminti naudojantis šilumos siurb-
liu. Taip pat darbe ketinama suskaičiuoti keletą pastato 
variantų su skirtingomis atitvarų šiluminėmis savybėmis, 
o tai galėtų parodyti pastato šildymo energijos poreikio 
mažėjimą, o vėsinimo – didėjimą. Ketinama gauti energi-
nius lyginamuosius rodiklius, kurie parodytų taikomų 
energijos taupymo priemonių naudą. Rodikliai gaunami 
esant pasirinktoms sąlygoms, tokioms kaip klimatas, 
pastato konstrukcija bei gyventojų skaičius. Šie rodikliai 
turėtų būti naudingi projektuotojų komandai kaip orienty-
ras, ieškant energijos taupymo sprendimų pastatuose. 

Tiriamojo darbo objektas 
Darbo objektas (toliau vadinamas Pastatu) yra nuo-

savas namas Vilniaus mieste, kuris turi 80 m2 gyvenamo-
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jo ploto ir kurio fasadas nukreiptas į pietų pusę. Numa-
toma, kad Pastate gyvens trys žmonės. 

Toliau pateiktame 1 paveiksle yra pavaizduotas Pas-
tato fasadas. Pastato bazinio (pirmojo) varianto inžineri-
nių sistemų principinė schema yra pateikta 2 paveiksle. 

 

 
1 pav. Analizuojamojo objekto pietinio fasado vaizdas 

Pastate yra naudojama: A) – mechaninė vėdinimo 
sistema su šilumogrąžos įrenginiu, kurio metinis efekty-
vumas – 70 %; B) – grindinio šildymo sistema, kurios 
šilumnešio parametrai yra 35 / 280C; C) – karšto vandens 
ruošimo sistema su akumuliacine talpa. Visas Pastatui 
reikalingas energijos kiekis yra gaminamas naudojant 
šilumos siurblį, kuris šilumos ir vėsos energiją ima iš 
vertikalaus gręžinio, esančio grunte. 

 

 2 pav. Pastato bazinio varianto sistemų principinė schema 

Pastate diegiamos technologijos ir darbo metodika 
Pastato šildymo ir vėsinimo energijos poreikis yra 

skaičiuojamas naudojant kompiuterinę programą „CA-
SAnova“, sukurtą Siegen universitete Vokietijoje. Pro-
gramoje pasirinkta Pastato patalpų vidaus temperatūra 
šaltuoju metų periodu – 200C, šiltuoju – 250C. Ištisus 
metus į Pastatą tiekiamo šviežio oro kiekis trims žmo-
nėms yra 150m3/h. Visi programa atliekami skaičiavimai 

yra paremti Europinės normos metodika (BS EN 
832:2000, 1999) 

Pirmoji Pastate diegiama energijos taupymo te-
chnologija yra gruntinis šilumokaitis (toliau – EHX). Jis 
skirtas į Pastatą tiekiamo oro pirminiam pašildymui šal-
tuoju metų periodu, šilumos energiją imant iš grunto. 
EHX skaičiavimai atliekami naudojant kompiuterinę 
skaičiavimo programą „GAEA“. Skaičiavimai atlikti, 
atsižvelgiant į tai, jog ištisus metus trims žmonėms Pasta-
te bus tiekiama 150 m3/h šviežio oro (STR 2.09.02:2005). 
EHX principinė sujungimo schema prie vėdinimo įrengi-
nio yra pavaizduota 3 paveiksle. Priimtam tiekiamojo oro 
kiekiui suskaičiuotas EHX konstrukcijos variantas yra 
150 mm skersmens ir 40 m ilgio vamzdis, esantis 2 m 
gylyje. 

Programa „GAEA“ gaunamas metinis oro tempera-
tūrų kitimo grafikas. Jame pateiktos temperatūros yra 
naudojamos apskaičiuoti energijos kiekį, kuris yra gau-
namas iš grunto. Pagrindinė skaičiavimo formulė : 
 

.

( ) , /3600rec p oro out in
VQ C T T t kWh mėnρ= ⋅ ⋅ −  (1) 

čia: Qrec – energijos kiekis, atgaunamas arba reikalingas 
numatyto oro kiekiui pašildyti iki norimos temperatūros, 
kWh/mėn; V – nuolatos į pastatą tiekiamo šviežio oro 
kiekis 150 m3/h; Cp.oro – oro savitoji šiluma 1,0055 
kJ/kgK; ρ – oro tankis 1,200 kg/m3; Tin – oro prieš EHX, 
AHU šilumogrąžį arba AHU šildytuvą temperatūra 0C; 
Tout – oro temperatūra po EHX, AHU šilumogrąžio arba 
AHU oro pašildytuvo 0C; t  – laikotarpis, kurio metu yra 
atgaunama šiluminė energija arba naudojama oro pašil-
dymui, h. 

Taigi naudojant formulę (1) yra skaičiuojama: A) – 
energijos kiekis, kuris išgaunamas iš grunto pašildyti orą; 
B) – energijos kiekis, atgaunamas naudojant šilumogrąžį 
mechaninio vėdinimo įrenginyje; C) – energijos kiekis, 
kurio reikia pašildyti orą iki reikiamos patalpų temperatū-
ros. Oro tiekimas į patalpas, naudojant EHX, numatomas 
tik esant poreikiui pašildyti tiekiamąjį orą. Kada lauko 
oro temperatūra bus tokia, kad oro nereikės pašildyti, orą 
numatoma tiekti per papildomai įrengtas oro tiekimo 
grotas. Toks sprendimas priimamas, norint vėdinimo 
sistemoje išvengti papildomų aerodinaminių slėgio nuo-
stolių, kurie atsiranda orą tiekiant per EHX. Tačiau į 
energijos poreikių skaičiavimą nėra įtraukta, jog EHX 
įdiegimas padidina elektros energijos sąnaudas, nes slėgio 
nuostoliai, susidarantys per EHX vamzdį, yra santykinai 
maži – 14 Pa. 

Antroji pastate diegiama energiją taupanti techno-
logija yra šilumos iš nuotekų atgavimo šilumokaitis (to-
liau – WWHR). Tai yra šilumokaitis, kuris iš duše 
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susidariusių nuotekų atgauna dalį šilumos ir ją panaudoja 
pirminiam tiekiamojo šalto vandens pašildymui.  

Jei per dieną suaugusiam žmogui reikėtų 50 litrų 
karšto vandens, tai Pastate iš viso jo būtų sunaudota 
0,150 m3. Principinė WWHR schema yra pateikta ben-
droje pastato inžinerinių sistemų schemoje (3 pav.). At-
gaunamos energijos iš nuotekų formulė: 
 

metuskWhTT
CNQ

outdrainindrain

poccrec

/,365)(
)3825(

,,

.

−⋅

⋅⋅⋅+⋅= ρ  (2) 

čia: Qrec – metinis šilumos energijos kiekis, atgautas iš 
dušo nuotekų, kWh/metai; 25×Nocc+38 – dieninis karšto 
vandens suvartojimas duše 0,113 m3/diena; Cp – vandens 
savitoji šiluma 1,670 Wh/kgK; ρ – vandens tankis 1000  
kg/m3; Tdrain,in – numatyta nuotekų vandens temperatūra, 
patenkanti į WWHR 38 0C; Tdrain,out – numatyta nuotekų 
vandens temperatūra po WWHR 23 0C. 

Naudojant šilumos siurblį, visą Pastatui reikalingą 
šilumos ir vėsos energiją numatoma tiekti iš vertikalaus 
gręžinio, esančio grunte. Siekiant nustatyti tinkamą grę-
žinio gylį, pasitelkiama kompiuterinė skaičiavimo pro-
grama „EED“ (angl. Earth Energy Designer) (EED). 
Numatomas U-tipo konstrukcijos gręžinys. Grunto pavir-
šiaus temperatūra Vilniuje numatoma 60C. Gręžinyje 
cirkuliuojantis šilumnešis yra monoetilengliukolis, kurio 
užšalimo temperatūra yra -14 0C. Pasirinktasis šilumos 
siurblio šildymo ir vėsinimo metinis naudingumo koefi-
cientas yra lygus 3,00. 

 
3 pav. Pastato inžinerinių sistemų schema su EHX ir WWHR 

Taigi Pastatui pritaikius EHX,WWHR, taip pat buvo 
keičiamas Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficien-
tus ir stebima, kaip kinta Pastato energetiniai rodikliai, 
energijos poreikis ir grunte esančio gręžinio (kuris galėtų 
patenkinti metinius energijos poreikius) gylis. 

 
 

Rezultatai 
Šiame darbe yra pateikti ir apskaičiuoti keturi Pasta-

to variantai, turintys skirtingus atitvarų šilumos perdavi-
mo koeficientus. Visi pagrindiniai skaičiavimų rezultatai 
yra pateikti 1 lentelėje.  

Pirmasis Pastato variantas turi prasčiausias atitvarų 
šilumines savybes, o ketvirtasis (dar vadinamas baziniu 
variantu) – geriausias. Rezultatai rodo, kad mažinant 
Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientą, metinis 
Pastato šilumos poreikis žymiai mažėja, o poreikis vėsinti 
Pastatą didėja. Suskaičiuotas šilumos energijos karštam 
vandeniui ruošti poreikis, kuris bendrajame Pastato ener-
gijos balanse nekinta, nes nepriklauso nuo atitvarų šilu-
minių savybių. 

Ketvirtajam pastato variantui taikomos EHX ir 
WWHR šilumos taupymo technologijos. Gauti rezultatai 
rodo, kiek EHX ir WWHR sumažina šildymo ir karšto 
vandens ruošimo energijos poreikį  

Visiems pastato nagrinėtiesiems variantams yra sus-
kaičiuotas reikiamo gręžinio ilgis. Taigi galima matyti, 
kokią įtaką gali turėti šiluminės atitvarų savybės ir taiko-
mos energijos taupymo priemonės vertikalaus gręžinio 
grunte gyliui. Lyginant pirmąjį ir ketvirtąjį variantus 
matyti, kad gręžinio ilgis gali sutrumpėti netgi daugiau 
negu dvigubai.  

Ketvirtajam pastato variantui taikant EHX, galima 
sutaupyti apie 13 % šilumos energijos, skirtos šildymui. 
Šis sutaupomos energijos kiekis sudaro 5 % metinio ši-
lumos poreikio (įskaitant ir karšto vandens ruošimą). 
Pritaikius WWHR, sutaupoma 25 % metinio energijos 
poreikio karštam vandeniui ruošti, o tai sudaro 16 % me-
tinio šilumos energijos poreikio. Jeigu pastate įdiegiama 
EHX ir WWHR kartu, toks sprendimas padeda sutaupyti 
apie penktadalį (t. y. 21 %) metinio šilumos energijos 
poreikio. Šilumos siurblio, naudojamo gręžinio grunte, 
gylis gali būti sumažintas 8 metrais (t. y. nuo 55 iki 47 
metrų gylio). Energijos kiekis karštam vandeniui ruošti ir 
patalpoms šildyti kvadratiniam pastato ploto vienetui 
sumažėja nuo 55,7kWh/m2 × metus iki 44,0kWh/m2 × 

metus. 
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1 lentelė. Baigiamojo darbo rezultatai 

Variantai Pirmasis Antrasis Trečiasis Ketvirtasis Ketvirtasis 
+ EHX 

Ketvirtasis 
+ WWHR 

Ketvirtasis + 
EHX + 
WWHR 

Atitvarų šilu-
mos laidumo 
koeficientai U, 

W/m2K 

Išorinė siena 0,22 0,18 0,15 0,11 
Grindys ant grunto 0,24 0,22 0,17 0,14 

Stogas 0,20 0,16 0,13 0,10 
Langai ir Durys 1,90 1,40 1,00 0,70 

Kiekvieno 
varianto energi-
jos poreikis, 

kWh 

Šildymui 6088 4257 3313 1649 1433 1649 1433 
Vėsinimui 455 481 551 1149 1149 1149 1149 

Karšto vandens ruošimui 2811 2811 2811 2811 2811 2089 2089 
Vertikalaus gręžinio energijos poreikiui 

padengti gylis, m 122 97 83 55 52 50 47 
Energijos poreikis patalpų šildymui, 

kWh/m2 × metus 76,1 53,2 41,4 20,61 17,91 20,61 17,91 

Energijos poreikis šildymui ir kv. ruoši-
mui, kWh/m2 × metus 111,2 88,3 76,5 55,74 53,04 46,72 44,02 

Energijos poreikis vėsinimui, kWh/m2 × 
metus 5,7 6,0 6,9 14,4 14,4 14,4 14,4 

Išvados 
1. Šilumos atgavimo iš nuotekų technologijų panau-

dojimas mažaenergiuose pastatuose turi didelę naudą, nes 
šilumos poreikis karštam vandeniui ruošti nepriklauso 
nuo šiluminių pastato atitvarų savybių. Poreikis išlieka 
toks pat, o dalis bendrajame pastato šilumos energijos 
balanse – auga. Pirmajame variante šilumos kiekis karš-
tam vandeniui ruošti sudaro 32 % metinio šilumos porei-
kio, o ketvirtajame variante – 63 %. Taigi atlikus darbą 
gaunamas rezultatas, kad WWHR turi galimybę 25 % 
sumažinti energijos poreikį karštam vandeniui ruošti. 

2. Skaičiuojant Pastato variantus su skirtingais šilu-
mos perdavimo koeficientais, pastebėta, kad sumažėjus 
šilumos poreikiui pastate, padidėja energijos poreikis 
vėsinimui. Lyginant pirmąjį ir ketvirtąjį Pastato variantus, 
poreikis patalpų šildymui sumažinamas nuo 76,1kWh/m2 

× metus iki 20,6kWh/m2 × metus, bet vėsinimo poreikis 
išauga nuo 5,70kWh/m2 × metus iki 14,40kWh/m2 × me-
tus. Tokie rezultatai verčia manyti, kad mažaenergiuose 
pastatuose racionalu naudoti šilumos siurblį su vertikaliu 
gręžiniu grunte, nes žiemos metu išsiurbta šiluma iš grę-
žinio gali būti į jį sugrąžinta vasarą. 

3. Gruntinio šilumokaičio (EHX) pritaikymas ma-
žaenergiam pastate galėtų būti labiau naudingas, jei tie-
kiamojo oro kiekis į pastatą būtų didesnis, tuomet 
energijos poreikis orui pašildyti sudarytų didesnę dalį 
bendrajame metiniame šilumos energijos poreikio balan-
se. 
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INTEGRATED USAGE OF GROUND AND WASTE 
HEAT IN LOW-ENERGY BUILDING 

K. Gataveckas, V. Martinaitis 

Summary 
The paper presents technical analysis of low-energy resi-

dential building in Vilnius, Lithuania. Building has low temper-
ature floor heating, mechanical ventilation with heat recovery 
unit and hot water preparation with buffer tank systems. All 
heating and cooling energy demand for building is covered by 
using a heat pump with single borehole. To reduce heat energy 
demand for hot water preparation is used waste water heat re-
covery heat exchanger which function is to pre-heat hot water 
using waste water from the shower. Also to reduce heat demand 
for fresh air heating in air handling unit is used earth-to-air heat 
exchanger. Both technologies help to reduce annual heat de-
mand from 55,74 kWh/m2 × year to 44,02 kWh/m2 × year and 
length of borehole is reduced from 55 m to 47 m. 

Keywords: wastewater heat recovery, earth-to-air heat ex-
changer, CASAnova, GEAE, EED, heat pump, boreholes, low-
energy buildings 
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Anotacija. Bandymų metu buvo nustatomas skirtingų ceolito frakcijų efektyvumas šalinti amonį iš dirbtinio amonio 
chlorido tirpalo, bei ištirtos amonio šalinimo iš fugato, naudojant ceolito užpildus, galimybės. Pradiniame tirpale amonio 
jonų koncentracija – 1500 mg/l. Tyrimų metu taip pat nustatyta ceolito užpildo prisisotinimo riba, kai filtro užpildas su-
geria tiek daug amonio jonų, jog tampa nebetinkamas tolimesniam filtravimui. Atlikus bandymus buvo nustatyta, kad 
naudojant gamtinį ceolitą iš Ukrainos, jo amonio sugėrimo geba dėl sorbcijos ir jonų mainų reakcijų siekia 14,8 mgNH4/g 
ceolito (kai ceolito frakcija 1,0-1,6 mm) ir 14,6 mgNH+

4/g ceolito (kai ceolito frakcija 2,0-2,5 mm). 

Reikšminiai žodžiai: amonio jonų koncentracija, fugatas, ceolito užpildas, ceolito frakcija. 

 
Įvadas 

Nuotekų dumblo apdorojimui Lietuvoje skiriama vis 
daugiau dėmesio. Beveik visi didieji Lietuvos miestai jau 
turi įsirengę dumblo pūdymo įrenginius. Toks dumblo 
apdorojimo metodas leidžia iš nuotekų dumblo išgauti 
biodujas, kurias galima panaudoti kaip atsinaujinantį 
energetinį šaltinį, o pūdytas, stabilizuotas dumblas daž-
niausiai nusausinamas ir nukreipiamas į tolimesnę dumb-
lo apdorojimo grandį.  

Sausinimo metu nuo dumblo atskiriama vandenin-
goji frakcija – fugatas. Fugatas yra grąžinamas į biologi-
nio valymo įrenginių pradžią ir pasižymi tuo, kad, įrengus 
dumblo pūdytuvus, fugate esanti amonio jonų koncentra-
cija padidėja iki 1000 mg/l (Girdvaidis 2013). Fugatas 
sudaro tik nedidelę dalį nuo į valyklą atitekančių nuotekų, 
tačiau kartu su fugatu į valyklos pradžią grąžinama apie 
20 % bendro valomo azoto kiekio bei dalis fosfatų (Cali-
fornia State University Sacramento 2008). Šaltuoju metų 
laiku biologinis azoto šalinimas sulėtėja, todėl nuotekų 
valymo įrenginiuose, kur dumblas yra pūdomas, o fugatas 
grąžinamas į valyklos pradžią, žiemą nebepasiekiamas 
reikiamas azoto pašalinimo efektyvumas. Dėl šios prie-
žasties į gamtinę aplinką išleidžiamos valytos nuotekos, 
kuriose bendrojo azoto koncentracija gali viršyti leidžia-
mą užterštumą (Girdvaidis 2013). Su nuotekomis į aplin-

ką patekę azoto junginiai sukelia eutrofikacijos procesus 
(Akpo 2011). 

Yra žinomi keli šios problemos sprendimo būdai: 
− Nitrifikacinės zonos didinimas – reikalinga įren-

ginių rekonstrukcija, papildomų talpyklų įrengi-
mas; 

− Dumblo sedimentacinių savybių gerinimas nau-
dojant cheminius reagentus – reikia nuolat dozuo-
ti cheminius reagentus į nuotekas, ženkliai išauga 
valyklos eksploatacijos kaštai; 

− Atskirto fugato valymas naudojant cheminius 
reagentus – reikalingi dideli cheminių reagentų 
kiekiai; 

− Koncentruotų nitrifikuojančių bakterijų įterpimas 
į reaktorių – reikalingas sezoninis nitrifikuojančių 
bakterijų įterpimas į reaktorių; 

− Fugato dozavimas į antrinių nusodintuvų dumblo 
tankinimo zoną – reikalingas antrinių nusodintu-
vų modifikavimas padidinant dumblo tankinimo 
zonos gylį. 

Matome, jog didelės amonio jonų koncentracijos fu-
gate sukelia nemažai rūpesčių nuotekų valyklas eksploa-
tuojančioms įmonėms, o esami problemos sprendimo 
būdai nėra tobuli, todėl šiame darbe amonio jonus iš fu-
gato buvo bandyta šalinti naudojant gamtinio ceolito 
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filtrus (Cooney 1999). Taip pat buvo ištirta skirtingų 
ceolito frakcijų amonio jonų pasisavinimo geba.  

Ceolito užpildas buvo pasirinktas todėl, kad tai yra 
natūralus ir ekologiškas sorbentas, o amonio jonais priso-
tintą ceolitą galima naudoti kaip natūralią trąšą (Milova-
novic 2013). Ceolito filtrų praktinis pritaikymas amonio 
šalinimui iš fugato nereikalautų esamos valyklos tūrio 
padidinimo ar papildomų cheminių reagentų dozavimo į 
nuotekas.  

Tyrimo objektas ir metodika 
Eksperimentiniuose tyrimuose buvo naudotas trijų 

skirtingų frakcijų gamtinis ceolitas iš Ukrainos: 0,5–
1,0 mm, 1,0–1,6 mm bei 2,0–2,5 mm. Šios ceolito frakci-
jos buvo atrinktos naudojant kalibruotus sietus. Visos trys 
ceolito frakcijos buvo išplautos naudojant distiliuotą van-
denį ir išdžiovintos iki pastovaus svorio, esant 105 °C 
temperatūrai. 

Eksperimento metu buvo tiriama amonio jonų šali-
nimo iš vandens tirpalo geba, todėl tyrimai buvo atlieka-
mi su dirbtiniu 1500 mgNH+

4/l tirpalu, paruoštu 
naudojant amonio chloridą. Fugate yra nemažai skendin-
čiųjų medžiagų ir kitų elementų, kurie gali daryti įtaką 
ceolito užpildo efektyvumui bei tarnavimo laikui, todėl, 
filtruojant fugatą, ceolito užpildas turėtų tarnauti šiek tiek 
trumpiau. 

Tyrimams buvo sumontuotos trys 46 mm skersmens 
kolonos su skirtingų frakcijų užpildais. Filtrų modelio 
schema pateikta pirmame paveiksle. Parinktas ceolito 
užpildo aukštis – 1 m. Į visas kolonas buvo supilta po 
1,67 l ceolito. Esant 105 °C išdžiovintos ceolito frakcijos 
buvo pasvertos. Gautas atitinkamas skirtingų frakcijų 
ceolito svoris:  

− 1,0-1,6 mm – 1857 g ± 1 g; 
− 2,0-2,5 mm – 1753 g ± 1 g. 
Per paruoštus filtrus periodiškai po 1 litrą buvo filt-

ruojamas 1500 mg NH+
4/l tirpalas. Filtravimo greitis – 

1,8 m/h. Toks greitis buvo sureguliuotas naudojant filtra-
vimo greičio reguliavimo sklendę. Kiekvieno filtravimo 
metu, naudojant spektrofotometrinį metodą, buvo tiriama 
filtrate esanti amonio jonų koncentracija. Filtrato mėgi-

niai buvo imami kaskart prafiltravus po 1 litrą tirpalo. Iš 
pradžių filtratas buvo papildomai filtruojamas pro stiklo 
pluošto filtrą, o tuomet 10 kartų atskiedžiamas distiliuotu 
vandeniu. Amonio koncentracija paruoštame filtrato mė-
ginyje buvo nustatoma naudojant Vokietijos firmos 
„MERCK“ amonio jonų testus.  

Tirpalas buvo pilamas per kolonas tol, kol amonio 
jonų NH+

4 koncentracija ištekėjimo vietoje priartėjo prie 
pradinės tirpalo koncentracijos. Tai indikavo, jog ceolito 
užpildas visiškai prisotintas amonio jonais ir toliau fugato 
valymui yra nebetinkamas. Toks ceolito užpildas, priso-
tintas NH+

4, galėtų būti panaudojamas kaip ekologiška 
trąša žemės ūkyje (Milovanovic 2013).  

 1 pav. Filtro modelio schema: 1 – filtro kolona; 2 – ceolito 
užpildo sluoksnis; 3 – palaikantysis sluoksnis; 4 – filtravimo 
greičio reguliavimo sklendė 

Tyrimo rezultatai 
Amonio jonų šalinimo efektyvumas, pilant į filtrą po 

1 litrą tirpalo, pavaizduotas 2 pav., o skirtingų ceolito 
frakcijų NH+

4 jonų talpos tyrimų rezultatai parodyti 3 
pav. Amonio jonų šalinimo efektyvumo priklausomybė 
nuo pašalinto  NH+

4 kiekio parodyta ketvirtame paveiksle.
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2 pav. Amonio jonų šalinimo efektyvumas naudojant skirtingų frakcijų ceolito užpildą 

 

3 pav. Skirtingų frakcijų ceolito jonų mainų geba 

 
Amonio jonų šalinimo efektyvumas turėtų didėti 

mažėjant ceolito frakcijai (Mažeikienė 2010), tačiau iš 
tyrimo rezultatų matyti, jog tyrimo pradžioje 2,0–2,5 
frakcijos ceolitas amonį šalino efektyviau nei smulkesnis 
– 1,0–1,6 frakcijos užpildas. Taip galėjo nutikti todėl, kad 
smulkios frakcijos užpildas dirbo ne visu tūriu. Dėl di-
desnių slėgio nuostolių 1,0–1,6 mm frakcijos užpilde 
tirpalas tekėjo tik patogiausia trajektorija. Iš 1 pav. maty-
ti, jog laikui bėgant abu užpildai visiškai išbrinko, o 
amonio jonų šalinimas smulkesnės frakcijos filtre išaugo. 

Eksperimento metu pastebėta, jog ceolito užpildą palikus 
ramybės būsenoje 6 dienas, amonio šalinimo efektyvu-
mas vėl padidėja, tačiau po kiekvieno tokio ciklo NH+

4 
šalinimo efektyvumo kreivė vis statesnė. 

Tyrimo metu buvo prafiltruota po 40 l, 1500 mg 
NH+

4/l koncentracijos tirpalo. Trečiame paveiksle matyti, 
kad 1,0–1,6 mm frakcijos ceolito užpilde sulaikyta 27,4 g 
NH+

4  jonų, o 2,0–2,5 mm frakcijos užpilde – 25,6 g NH+
4 

jonų.  
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4 pav. Amonio jonų šalinimo efektyvumo priklausomybė nuo pašalinto NH+
4 kiekio 

 
Išvados 

1. Tyrimo rezultatai rodo, jog dirbtinį amonio chlo-
rido tirpalą filtruojant su pertraukomis, 1857 g, 1,0–1,6 
frakcijos ceolito gali gali pasisavinti virš 27,4 g NH4 
jonų, o 1753 g, 2,0–2,5 frakcijos ceolito gali įsisavinti 
virš 25,6 g NH4 jonų. 

2. Tyrimo metu pastebėta, kad ceolito užpildą pali-
kus ramybės būsenoje bent šešioms dienoms, amonio 
šalinimo efektyvumas šiek tiek išauga, todėl galima teigti, 
kad eksploatuojant tokius filtrus periodiškai, galima pa-
didinti jų tarnavimo laiką. 

3. Eksperimento metu pastebėta, jog amonio šalini-
mo efektyvumas tarp 1,0–1,6 ir 2,0–2,5 frakcijos ceolito 
ženkliai nesiskiria, todėl filtruojant neskaidrius tirpalus 
rekomenduotina naudoti stambesnės frakcijos ceolitą.  

4. Gauti rezultatai rodo, jog smulkesnės frakcijos 
užpildas gali sulaikyti daugiau amonio jonų nei stambes-
nės frakcijos ceolito užpildas. 

5. Tyrimo metu nustatyta, jog 1,0–1,6 frakcijos už-
pildo efektyvumas šalinant amonį yra didesnis nei 2,0–
2,5 frakcijos užpildo. 
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AMMONIA ION REMOVAL FROM WATER 
SOLUTIONS, USING ZEOLITE FILTER 

K.Gražinskas, A. Mažeikienė 

Summary 

The aim of this work was to evaluate zeolite media capa-
city of ion removal in a column type filter. The study was car-
ried out using two different fractions of zeolite media: 1,0–
1,6 mm and 2,0–2,5 mm. A water solution of 1500 mgNH+

4/l  
concentration was used for filter media evaluation. A self su-
staining zeolite filter media regeneration was noticed when the 
filter media was left in stnadby for atleast 6 days. It was found 
out that smaller fraction zeolite filter media has slightly higher 
ammonia removal efficiency and a longer life cycle. The ion 
exchange capacity of 1,0–1,6 mm  zeolite filter media was 
14,8 mgNH+

4 /g zeolite and capacity of 2,0–2,5 mm size frac-
tion was 14,6 mgNH+

4 /g zeolite.  
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FOSFATŲ ŠALINIMO IŠ NUOTEKŲ, PANAUDOJANT METALO DROŽLES, TYRIMAI 
Arnoldas Jakubėnas1, Regimantas Dauknys2, Ala Kirjanova3 

1magistrantas, 2docentas , 3doktorantė, 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 

el. p. 1a.jakubenas@atamis.lt, 2regimantas.dauknys@vgtu.lt, 3ala.kirjanova@dok.vgtu.lt, 
Anotacija. Dėl netinkamo nuotekų valymo nuolatinę įtaką paviršiniams, požeminiams vandenims ir visai 
ekosistemai daro fosforo junginiai, esantys nuotekose. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) 
Vandentvarkos laboratorijoje buvo atlikti tretinio nuotekų valymo įrenginio, t.y. filtrų darbo efektyvumo 
esant skirtingai paviršiaus apkrovai tyrimai šalinant ortofosfatų fosforą (PO4-P) panaudojant geležies drožles. Tyrimams buvo pasirinkto nuo tekinimo stakliu metalo apdirbimo atliekos – geležies drožlės. Laboratorijoje 
buvo sumontuoti du filtrai DN100 ir DN50 su geležies drožlių užpildais. Pagal atliktus bandymus ir paimtus 
mėginius nustatyta, kad vidutinis ortofosfatų fosforo pašalinimo efektyvumas siekė 96 %. Nustatyta, kad ge-
ležies drožlių filtras puikiai šalina ortofosfatų fosforą. 
Reikšminiai žodžiai: tretinis nuotekų valymas, filtravimas, fosfatai, geležies drožlės. 
 

Įvadas 
Dėl netinkamo nuotekų valymo nuolatinę įtaką pa-

viršiniams, požeminiams vandenims ir visai ekosistemai 
daro fosforo junginiai, esantys nuotekose. 

Tirpūs fosforo junginiai skatina vandens telkinių 
eutrofikaciją, t. y. stimuliuoja dumblių ir vandens augali-
jos augimą, mažina deguonies kiekį ir vandens 
ekosistemos  kuri yra ypač jautri fosfatų kie-
kio padaugėjimui, kitimą (Fytianos et al. 1998). Vykstant 
eutrofikacijai paviršiniuose telkiniuose, ypač sustiprėja 
telkinių produktyvumas, dėl to sunaudojamas visas priei-
namas deguonis, pradeda nykti augalai ir gyvūnai, skati-
namas anaerobinių bakterijų kurios savo ruožtu skaido 
organines medžiagas, dauginimasis, dėl to paviršiniai 
telkiniai virsta pelkėmis. 

Griežtėjant aplinkosauginiams nuotekų valymo rei-
kalavimams, privaloma ieškoti naujų nuotekų valymo 
būdų, kurie užtikrintų reikalaujamą ir pakankamą fosforo 
šalinimą. Lietuva yra įtraukta į eutrofikacijai jautrią zoną, 
kurioje taikomas reikalavimas aglomeracijoms, kurių 
dydis viršija 10000 GE, kur nuotekų valymui būtų naudo-
jamas papildomas tretinis valymas (Direktyva Nr. 
91/271/EEB, 2012). Kartais naudojant įprastinius nuote-
kų valymo būdus, t. y. pirminį ir antrinį nuotekų valymą, 

nėra pasiekiamas tinkamas fosforo pašalinimo laipsnis, 
todėl naudojamas tretinis nuotekų valymas.  

Tretiniam nuotekų valymui po antrinio valymo veik-
liuoju dumblu gali būti naudojami įvairūs valymo meto-
dai, tokie kaip filtracija, adsorbcija, atvirkštinis osmosas, 
jonų mainai ir kt. Filtravimo procesas – tai vyksmas, 
kurio metu siekiama pašalinti likusias daleles po antrinio 
valymo veikliuoju dumblu ir tuo siekiama pagerinti nuo-
tekų valymą tolesnėse nuotekų apdorojimo grandyse, 
tokiose kaip anglies adsorbcija, ultrafiltracija ir dezinfek-
cija (Zopelytė ir kt. 2012).  

Fosforo nusodinimui ir adsorbavimui gali daryti įta-
kos nuotekose esančios neorganinės ir organinės koloidi-
nės suspenduotos kietosios dalelės, ištirpusios organinės 
bei ištirpusios neorganinės medžiagos, kurios gali vartoti 
deguonį, esantį nuotekose, o tai metalo drožlėms trukdo 
adsorbuoti fosforą (Zopelytė ir kt. 2012). 

Ištirpusios organinės medžiagos: bendra organinė 
anglis (BOA) gali eikvoti deguonį, o tai geležies drož-
lėms trukdo adsorbuoti fosforą. Ištirpusios neorganinės 
medžiagos: amonis aerobinio nitrifikacijos proceso metu 
virsta nitratais – šio proceso metu naudojamas deguonis, 
o tai trukdo geležies drožlėms adsorbuoti fosforą.  

Tretiniam nuotekų valymui gali būti naudojami 
palmių plaušo filtrai, kurie sugeba pašalinti fosforą, 
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drumstumą, cheminį deguonies suvartojimą ir parazitus 
(Riahi 2009). 

Pasak Lawrense (2010), papraščiausia medžiaga, 
skirta fosfatams iš nuotekų pašalinti, yra plieno šlakas 
arba geležies drožlės.  

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Vandent-
varkos laboratorijoje buvo sumontuotas bandymų stendas 
ir atliktas ilgalaikis tyrimas, t. y.: per 104 dienas buvo 
siekiama nustatyti geležies drožlių panaudojimo, šalina-
nat iš nuotekų PO4-P, galimybes. 

Tyrimų tikslas – nustatyti geležies drožlių užpildo 
ortofosfatų fosforo (PO4-P) šalinimo efektyvumą, įvertin-
ti palankias šio proceso sąlygas bei nustatyti jam įtaką 
darančius veiksnius. Geležies drožlės reaguoja su fosfa-
tais. Fosfatai pereina iš tirpios formos į nuosėdas, kurių 
dalis lieka ant geležies drožlių užpildo, o kita dalis išne-
šama iš filtro. Geležies drožlių panaudojimas yra skatin-
tinas, nes šiuo reiškiniu pasiekiama ne tik antrinio atliekų 
panaudojimo, bet ir cheminių reagentų nuotekų valyme 
mažinimo.  

Tyrimų objektas 
Tyrimams buvo pasirinktos ST45 markės geležies 

drožlės. 
Tyrimams buvo naudojamos dirbtinės nuotekos, ku-

rios buvo gaminamos kartą per 7 dienas Vandentvarkos 
laboratorijoje vandentiekio vandenyje ištirpinus atitinka-
ma kiekį kalio dihidrofosfato (KH2PO4). Prieš pradedant 
ilgalaikius tyrimus būtina sąlyga buvo nustatyti nuotekų 
išsilaikymą.  

Bandymų metu buvo patikrinta, kiek parų galima iš-
laikyti paruoštas dirbtines nuotekas 20oC temperatūroje 
be pastebimų cheminės sudėties pakitimų. 

Tam paruoštos nuotekos buvo laikomos termostate 
tamsoje, esant 20oC temperatūrai. Nuotekose kasdien 
buvo matuojamos ortofosfatų fosforo (PO4-P), deguonies 
(O2) ir vandenilio jonų (pH) koncentracijos, taip pat tem-
peratūra (oC). Kaip matyti iš 1 lentelės, ortofosfatų fosfo-
ro koncentracija (PO4-P) dirbtinėse nuotekose per 7 
bandymo dienas sumažėjo nežymiai – nuo 11,772 mg/l 
iki 10,742 mg/l. Taip pat buvo nuspręsta nuotekas ruošti 
1 kartą per savaitę. Paruoštos nuotekos esant kambario 
temperatūrai buvo laikomos 65l talpos šviesai nelaidžioje 
talpoje Vandentvarkos kaboratorijoje. 

 
 
 

1 lentelė. Nuotekų išslaikymo tyrimų rezultatai 

Diena Temperatūra, oC pH PO4-P, mg/l O2, 
mg/l 

1.  20,5 7,18 11,772 8,05 
2.  19,9 7,45 11,556 8,03 
3.  20,1 7,65 11,538 6,83 
4.  20,1 7,83 11,484 6,26 
5.  20,3 8,05 11,142 6,31 
6.  20,1 8,25 11,016 5,65 
7.  20,1 8,31 10,742 5,45 

 
Tyrimų stendas. Tyrimams buvo naudojamas gele-

žies drožlių užpildas. Geležies drožlių filtrui naudotos 
kokybinio anglinio plieno (ST45) drožlės. Naudojamo 
plieno sudėtis: anglies (C) 0,45 %, silicio (Si), 17–
0,37 %, mangano (Mn) 0,50–0,80 %, chromo (Cr)<0,40 
%, nikelio (Ni)<0,40 %, molibdeno (Mo)<0,10 %, sieros 
(S)<0,040 %, fosforo (P)<0,040 %, likusi dalis  geležis. 
Geležies drožlių dalelių dydis – 0,5–130 mm, tūrinis 
tankis – 276 kg/m3. Geležies drožlių dydis pateikiamas 1 
paveiksle. 

 

1 pav. Geležies drožlės 

Tyrimams laboratorijoje buvo panaudoti du geležies 
drožlių užpildo filtrai, kuriems sumontuoti buvo panau-
doti 100 mm (DN110) ir 46 mm (DN50) skersmens po-
lipropileniniai (PP) vamzdžiai. Nuotekų tiekimui į filtrus 
buvo panaudotas peristaltinis siurblys, kuris dviejomis 2 
mm skersmens slėginėmis linijomis tiekė nuotekas į filtrų 
viršutinės dalies centrą maksimaliam nuotekų paskirsty-
mui užtikrinti. Tyrimų stendo principinė schema patei-
kiama 1 paveiksle. 
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Abiejų filtrų konstrukcija analogiška, išskyrus filtrų 
skermenį. Filtrus sudaro plastikiniai DN50 mm ir DN110 
mm vamzdžiai, filtro užpildo aukštis – 0,9 m. Geležies 
drožlių turis filtruose – 416 g ir 1754 g, o filtro užpildų 
tūris atitinkamai abiems filtrams 7,065 l ir 1,494 l. Nuo-
tekos buvo filtruojamos iš viršaus į apačią.. Filtrų pavir-
šiaus apkrova atitinkamai buvo 0,55 ir 2,602 m3/m2/d. 
Tyrimų metu filtrai nebuvo apsemti, tokiu būdu į kiek-
vieną filtrą nuotekų buvo tiekiama po 4,32 l/d.  Filtrai 
dirbo 24 valandas per parą, t. y. nuolat ir be pertraukų, 
išskyrus naujų nuotekų gaminimo laiką, t. y. 1h/savaitę.   

Iki 35-os bandymų dienos nuotekų mėginiai iš įtekė-
jimo ir ištekėjimo vietų buvo imami po keturis kartus per 
savaitę, o nuotekų mėginiai iš tarpinių mėginių ėmimo 
vietų – kartą per savaitę. Nuo 35 dienos iš visų mėginių 
ėmimo vietų mėginiai pradėti imti kartą per savaitę, nes 
pastebėta, kad nuotekų kokybės rodikliai nedaug keičiasi.  

Tyrimų stendas buvo suprojektuotas pagal toliau 2 
lentelėje pateiktus projektinius duomenis. 
2 lentelė. Filtrų projektiniai išeitiniai duomenys 
Ø, 

mm 
h,  

mm 
Q, 
l/d 

q, 
 m3/m2/d 

m,  
g 

V,  
l 

ρ, 
kg/m3 

DN100 filtras 
100 900 4,32 0,55 1754 7,065 248,3 

DN50 filtras 
46 900 4,32 2,602 416 1,494 278,4 

 
Tyrimų stendo (geležies drožlių filtrų) principinė 

schema pateikiama 2 paveiksle. 
Tyrimų metu buvo matuojama įtekančių nuotekų į 

filtrus ir ištekančių nuotekų temperatūra, deguonies kon-
centracija, PO4-P ir pH įtekėjimo, ištekėjimo bei tarpinėse 
mėginių ėmimo vietose. 

Į filtrus tiekiamų nuotekų parametrai (PO4-P, O2, 
koncentracijos, pH, temperatūra) pateikiami 3 lentelėje. 
3 lentelė. Tiekiamų nuotekų parametrai 

 PO4-P, 
mg/l 

pH Temperatūra 
oC 

O2, mg/l 

Minimali 
reikšmė 10,25 7,15 14,5 6,48 
Maksimali 
reikšmė 11,82 8,5 19,8 9,51 
Vidurkis 11,0 7,8 18,2 8,8 
St. nuokrypis 0,6 0,3 1,2 0,5 

 
Ortofosfatų koncentracija įtekėjimo ir ištekėjimo 

vietose buvo matuojama 104 dienas. 
 

 

2 pav. Geležies drožlių filtro principinė schema: 1 – siurbimo 
linija; 2 – dirbtinės nuotekos; 3 – nuotekų laikymo talpa (65l); 4 
– peristaltinis siurblys; 5 – slėginės linijos; 6 – filtrai; 7 – 
tarpinė mėginių ėmimo vieta; 8 – geležies drožlių užpildas; 9 – 
nuotekų surinkimo sistema 

Tyrimų metodika 
Prieš nustatant chemines analites mėginiai paimti iš 

visų mėginių ėmimo vietų buvo nufiltruojami panaudojus 
(Glass fiber-grade C CBC047) stiklo pluošto 47 mm 
skersmens ir 1,2µm akytumo filtrus.   

Tyrimų metu naudojami prietaisai: analitinės 
svasrtyklės (Kern ABJ), deguonies matuoklis (Mettler 
Toledo SevenGO Pro), vandenilio jonų koncentracijos 
matuoklis (WTW series inoLab pH 720), magnetinė mai-
šyklė (MS3000 BioSan), ortofosfatų fosforo koncetracija 
matuojama spektrofotometru (Genesys 10 vis), taip pat 
kiti laboratoriniai reikmenys, tokie kaip: filtravimo įranga 
(SSAK SO-4), peristaltinis siurblys (Horstmann HP-30), 
pipetės (Eppendorf) 10 ml ir 2,5 ml, taip pat kiti laborato-
riniai indai ir prietaisai. Laboratorinių prietaisų nuotrau-
kos pateikiamos toliau 3 paveiksle. 
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3 pav. Laboratoriniai prietaisai. A – Deguonies koncentracijos 
matuoklis; B – Analitinės svarstyklės; C – vandenilio jonų 
koncentracijos matuoklis; D – Magnetinė maišyklė; E – 
Spektrofotometras; F – filtravimo įranga 

Rezultatai  
Iš 4 lentelės ir 4 paveikslo matyti, jog abiejų filtrų 

išvalymo rodikliai apytiksliai nusisitovėjo 6–7 filtrų dar-
bo dieną, kai PO4-P ištekančiose nuotekose pasiekė 
0,5 mg/l. Pastebėta, kad DN50 filtras su didesne pavir-
šiaus apkrova 2,602 m3/m2/d užsikimšo po 49-tos filtrų 
darbo dienos atsiradus fosfatų nuosėdoms ant filtrų užpi-
do, todėl buvo atliktas fitrų plovimas iš viršaus į apačią 
nupylus 10 L švaraus vandentiekio vandens.  

Didžiausias PO4-P šalinimo efektyvumas ištekėjimo 
vietoje siekė 99,9 %. Vidutinis PO4-P išvalymo, nusisto-
vėjus PO4-P šalinimui, efektyvumas siekė DN100 filtre – 
96,52 %, DN50 filtre – 96,53 %. Vidutinis išvalymo 
efektyvumas yra vienodas, tačiau naudojant mažesnio 
skersmens filtrą t. y. DN50 mm, kurio paviršiaus apkrova 
buvo didesnė – 2,602 m3/m2/d., buvo greičiau pasiekti 
stabilūs nuotekų išvalymo rodikliai, tačiau pašalinta apy-
tikriai tiek pat teršalų. Fosfatų šalinimo kitimas per tyri-
mų laikotarpį pateiktas 4 paveiksle ir 4 lentelėje (mėgi-
(mėginiai imti iš filro ištekėjimo vietos). 

Vandenilio jonų koncentraciją (pH) ištekėjimo bei 
tarpinėse mėginių ėmimo vietose svyravo nuo 6,07 iki 
8,83. Įtekančiose nuotekose – nuo 7,15 iki 8,5. Pastebėta, 
kad DN100 filtro per tyrimų laikotarpį pH koncentracija 
nežymiai krenta. 

Deguonies koncentraciją ištekėjimo bei tarpinėse 
mėginių ėmimo vietose svyravo nuo 4,93 iki 9,61. Įte-
kančiose nuotekose – nuo 6,48 iki 9,51. 

Nuotekų valymo efektyvumas tyrimų eigoje nesu-
mažėjo, tačiau valytose nuotekose padidėjo nuosėdų kie-
kis, todėl prieš atliekant PO4-P koncentracijos matavimus 
nuotekos buvo pradėtos filtruoti. Nuotekų išvalymo efek-
tyvumas šalinant PO4-P per 104 dienas tik rodo geresnius 
rezultatus.  
4 lentelė. Nuotekų parametrai (ištekėjime) 
 PO4-P, 

mg/l 
pH Temperatūra, 

oC 
O2, mg/l 

DN100 mm filtras 
Minimali 
reikšmė 0,0001 6,1 14,5 4,9 
Maksimali 
reikšmė 6,4 8,8 19,8 8,9 
Vidurkis 0,9 7,4 18,2 7,6 
St. nuokrypis 1,7 0,9 1,2 1,1 
 PO4-P, 

mg/l 
pH Temperatūra, 

oC 
O2, mg/l 

DN100 mm filtras 
Minimali 
reikšmė 0,0001 6,1 14,5 4,9 
Maksimali 
reikšmė 6,4 8,8 19,8 8,9 
Vidurkis 0,9 7,4 18,2 7,6 
St. nuokrypis 1,7 0,9 1,2 1,1 

 

A B 

C D 

E F 



A. Jakubėnas, R. Dauknys, A. Kirjanova. Fosfatų šalinimo iš nuotekų, panaudojant metalo drožles, tyrimai 
 

 30 

 

4 pav. Tyrimų rezultatai (ištekėjimo vietoje) 

 

Išvados 
1. Vidutinis filtro su geležies drožlių užpildu efek-

tyvumas šalinant PO4-P iš nuotekų siekė 96 %.  
2. Geležies drožlės yra atliekos, kurias sėkmingai 

galima panaudoti nuotekų valymo procese, šalinant fosfa-
tus iš nuotekų.   

3. Per visą tyrimų laikotarpį per geležies drožlių filt-
rą DN100 mm ir DN50 pratekėjo 419,04 l nuotekų ir 
pašalino 4148,49 mg PO4-P, o DN50 pašalino 4358,01 
mg PO4-P. 

4. Pastebėta, kad DN50 filtro kolona su didesne pa-
viršiaus apkrova pašalino daugiau teršalų 4358,01 mg, 
t.y. PO4-P ortofosfatų fosforo. Rekomenduojama naudoti 
didesnę paviršiaus apkrovą. 

5. Šalinant ortofosfatų fosforą iš nuotekų geležies 
drožlių filtrai, kaip tretinio valymo įrenginys, gali būti 
panaudoti nedideliuose nuotekų valymo įrenginiuose. Jei 
valomose nuotekose ortofosfatų fosforo koncentracija yra 
apie 11 mg/l, rekomenduojuama PO4-P pašalinimui nau-
doti filtrą su geležies drožlių užpildu, kuris užtikrina, kad 
valytų nuotekų kokybė atitiktų įstatymais reglamentuo-
jamas išleidžiamų į gamtinę aplinką nuotekų užterštumo 

normas (PO4-P koncentracija valytose nuotekose mažesnė 
nei 2mg/l.) (Nr.D1-515, 2007). 

6. Geležies drožlių filtrai galėtų būti panaudoti kaip 
tretinio valymo įrenginiai biologiškai nesurišto fosforo 
šalinimui. 

7. Geležies drožlių panaudojimas nuotekų valymo 
procese yra mažai tyrinėtas, todėl norint nustatyti projek-
tinius parametrus turi būti atlikti papildomi tyrimai.   
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PHOSPHATE REMOVAL FROM WASTEWATER BY 
USING METAL SHAWINGS, RESEARCH 

A. Jakubėnas, R. Dauknys, A. Kirjanova 

Summary  

Due to inadequate wastewater treatment continuing influ-
ence of surface water, groundwater and the ecosystem as a 
whole makes the phosphorus compounds in the wastewater. In 
Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) was carried 
out in the laboratory of Water tertiary wastewater treatment 
plant, which filters work efficiency at different load tests surfa-
ce removal of orthophosphate phosphorus (PO4-P) using iron 
filings. Studies were selected from the lathe metalworking 
waste – iron filings. Laboratory was equipped with two filters 
DN100 and DN50 with iron chips fillings. According to the 
tests carried out and the samples showed that the average ortho-
phosphate phosphorus removal efficiency was 96 %. It was 
found that the iron particle filter perfectly removes orthophos-
phate phosphorus. 
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NEĮSTIKLINTO PRATAKIOJO SAULĖS KOLEKTORIAUS ĮTAKOS PASTATO 
ATITVAROMS MODELIAVIMAS 
Mindaugas Jucys1, Violeta Motuzienė2 

1 magistrantas, 2docentė,  
Vilniaus Gedimino technikos universitetas,  

el. p. 1mindaugas.jucys@stud.vgtu.lt; 2violeta.motuziene@vgtu.lt  
Anotacija. Šiame straipsnyje nagrinėjama neįstiklinto pratakaus saulės kolektoriaus įtaka išorinei atitvarai šiltuoju metų lai-
ku, kai jis nenaudojamas pagal paskirtį. Pratakaus saulės kolektoriaus modeliavimas atliktas su COMSOL Multiphysics pro-
grama. Sumodeliuoti 8 skirtingi atitvaros su saulės kolektoriumi variantai siekiant nustatyti būdus sumažinti neigiamą įtaką 
atitvarai . Nustatyta, kad neįstiklintas pratakus saulės kolektorius turi neigiamą įtaką atitvarai, kai oras jame nejuda – 8–
12,2 % didesnį šilumos pritėkį lyginant su nedengta atitvara. Taip pat nustatyta, kad saulės kolektorius apsaugo atitvarą nuo 
tiesioginės saulės spinduliuotės, kai oras yra ištraukiamas per apėjimo ortakį – 6,6–10,3 % mažesnį šilumos pritėklį lyginant 
su nedengta atitvara. 
Reikšminiai žodžiai: modeliavimas, pratakus saulės kolektorius, saulės energija, šilumos pritėkiai. 

Įvadas 
Pastaruoju metu visame pasaulyje daug dėmesio ski-

riama saulės energijos panaudojimui dėl didėjančios nei-
giamos deginamo iškastinio kuro emisijos, kurios 
pagreitina klimato kaitą (Sandhu et al. 2013). Saulės 
energija yra viena iš seniausių ir labiausiai paplitusių 
atsinaujinančių energijos panaudojimo išteklių (Santos et 
al. 2013). Daugiausia saulės energijos naudojama karš-
tam vandeniui ruošti kolektoriuose ir elektros energijai 
pagaminti fotoelementuose. Pastaruoju metu populiarėja 
pratakūs perforuoti saulės kolektoriai, kurie tiesiogiai 
šildo į patalpas tiekiamą šviežią orą. 

Paprastai pratakus saulės kolektorius naudojamas 
žiemos metu ir pereinamuoju laikotarpiu, kai reikalinga 
šiluma patalpoms šildyti (Athienitis et al. 2010). Vasarą 
šis kolektorius nenaudojams – oras į patalpas tiekiamas 
per apeigos vožtuvą. Kyla klausimas, kas įvyksta, jei 
saulės kolektorius nenaudojamas, nes vasarą vyrauja 
didelė saulės spinduliuotė ir didelė aplinkos temperatūra. 
Neįstiklinto pratakaus saulės kolektorių gamintojas 
(SolarWall® 2013) teigia, kad saulės kolektorius apsaugo 
išorinę atitvarą nuo tiesioginės saulės spinduoliuotės – 
sumažina patalpos vėsos poreikį. Tačiau gamintojas ne-
nurodo, kiek procentaliai sumažinamas vėsos poreikis.  
Nagrinėjant mokslines publikacijas nebuvo rasta, kokį 
poveikį atitvarai turi pratakus saulės kolektorius. Miežė-

nas (2013) atliko eksperimentinį tyrimą, kurio rezultatai 
parodė, kad saulės kolektorius sumažina vėsos poreikius, 
bet tyrimai buvo atlikti skirtingose patalpose, kuriose 
vyravo skirtingos temperatūros.   

Šiame straipsnyje sukurtas kompiuterinis modelis, 
kurio tikslas yra analizuoti šilumos pritėkius per atitvarą, 
keičiant šiuos parametrus: saulės kolektoriaus oro ištrau-
kimo greitį bei keičiant kolektoriaus atstumą nuo išorinės 
sienos ir didinant atitvaros varžą.  

Tyrimo objektas 
Šiame straipsnyje analizuojamas tyrimo objektas – 

neįstiklintas pratakus perforuotas saulės kolektorius (sau-
lės siena), kuris 2011 metais buvo sumontuotas ant Vil-
niaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Aplinkos 
inžinerijos fakulteto antrojo korpuso (SRK-II) pietinio 
fasado (1 pav.). Kolektoriaus plotas – 100 m2, aukštis – 
16,6 m, plotis – 6 m, gylis – 0,1 m. VGTU atitvaros sto-
ris, kurią dengia saulės kolektorius, yra 0,52 m, o šilumi-
nė varža yra R=1 (m2K)/W. 

Šio kolektoriaus paskirtis – perduoti tiesioginių sau-
lės spindulių kolektoriuje įkaitintą orą į patalpas. Šiame 
straipsnyje nagrinėjamas pratakaus saulės kolektoriaus 
poveikis atitvarai vasaros sezono metu. Pagal realią 
VGTU atitvarą buvo sukurtas supraprastintas kompiute-
rinis modelis.  
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1 pav. VGTU neįstiklintas pratakus saulės kolektorius  

Sumodeliuoti 8 skirtingi išorinės sienos su pratakiu 
saulės kolektoriumi variantai (1 lentelė ir 2 pav.) esant 
skirtingam oro atstumui tarp saulės kolektoriaus ir išori-
nės ativaros, keičiantis oro ištraukimo greičiui, didinant 
išorinės sienos varžą, naudojant skirtingo storio apšilti-
nimo medžiagas. Taip siekiama nustatyti, kuris variantas 
vasaros metu labiausiai sumažina nepageidaujamus šilu-
mos pritėkius į patalpas.  

Tyrimo metodika 
Išorinės atitvaros su perforuotu saulės kolektoriumi 

modeliavimui pasirinkta programinė įranga „COMSOL 
Multiphysics“. Ši modeliavimo programa paremta baigti-
nių elementų metodu.Šiame programos modelyje buvo 
įvertintos pradinės sąlygos – aplinkos ir patalpos tempe-
ratūros t (oC), atitvaros bei oro tarpo šiluminės varžos R 
W/(m2K), atitvaros išorinio bei vidinio paviršiaus šilumos 
atidavimo koeficientai α W/(m2K), saulės spinduliuotės 
intensyvumas I (W/m2) (3 pav.).       
 

 
2 pav. Išorinės sienos variantų schemos 

Modeliui pasirinktas karščiausias vasaros mėnesis – 
liepa. Kadangi norminiuose dokumentuose nėra paminė-
tos  aukščiausios dienos temperatūros, todėl buvo pasi-

naudota „ASHRAE“ vėsos poreikio skaičiavimo metodi-
ka, kur aplinkos temperatūra apskaičiuojama pagal for-
mulę: 
             ���� � ��,��� � ∆��,�/2                       (1) 
čia: ��,��� – aukščiausia dienos temperatūra; ∆��,�	–  
vidutinė paros temperatūra (RSN 156-94). 

Taigi aplinkos temperatūra tapl = 26,45 oC. 
1 lentelė. Variantų modelio apibūdinimas 

Va
ria

nt
ai 

Modelio apibūdinimas 

Baz. Išorinė atitvara be saulės sienos 
1 Išorinė atitvara su saulės kolektoriumi, oro 

tarpas 10 cm (esamas variantas) 
2 Išorinė atitvara su saulės kolektoriumi, oro 

tarpas 15 cm 
3 Išorinė atitvara su saulės kolektoriumi, oro 

tarpas 20 cm 
4 Išorinė atitvara su saulės kolektoriumi, oro 

tarpas 10 cm + sienos termoizoliacija 5 cm 
5 Išorinė atitvara su saulės kolektoriumi, oro 

tarpas 10 cm + sienos termoizoliacija 10 cm 
6 Išorinė atitvara su saulės kolektoriumi, oro 

tarpas 10 cm, oro ištraukimo greitis 0,1 m/s 
7 Išorinė atitvara su saulės kolektoriumi, oro 

tarpas 10 cm, oro ištraukimo greitis 0,3 m/s 
 

 
3 pav. Išorinės sienos su saulės kolektoriumi pjūvis 

Vidaus temperatūra numatyta tvid=24 ºC, atsižvel-
giantį higienos normą HN 42:2009  šiltuoju metų laiku. 

Atitvarų šilumos atidavimo nuo paviršiaus koefi-
cientai αse ir αsi buvo pasirinkti atsižvelgiant į STR 
2.01.09:2012 reikalavimus. Reikia atkreipti dėmesį, kad 
šiose normose pateikiamos Rsi ir Rse vertės. Jos perskai-
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čiuotos į αse=1/0,04=25 W/(m2K). ir 
αsi=1/0,13=7,69 W/(m2K). 

Oro tarpo tarp saulės kolektoriaus ir išorinės atitva-
ros šiluminė varža Rg= 0,18 (m2K)/W pasirinkta atsižvel-
giant į STR 2.01.09:2012 nevėdinamojo oro tarpo 
šiluminės varžos lentelę. 

Tyrimo rezultatai 
Nagrinėjant saulės kolektoriaus 1-ąjį variantą (4 

pav.), kai tarpas yra 0,1 m storio ir oras jame nejuda, 
pastebėta, kad iš visų nagrinėjamųjų variantų būtent šiam 
šilumos pritėkiai yra didžiausi – net 0,96–2,47 W/m2 (8–
12,2 %), t. y., didesni lyginant su baziniu variantu, kai 
išorinė siena yra nedengta saulės sienos (5 pav. ir 6 pav.). 
Taip pat didžiausia vidinės atitvaros paviršiaus tempera-
tūra iki 26,0 – 27,5 oC (7 pav.). Priežastis yra ta, kad kai 
nėra oro apėjimo, oras saulės kolektoriuose smarkiai 
įkaista nuo tiesioginių saulės spinduliuotės ir tuomet ši-
luma neturi kur „išnykti“. Tada visa šiluma konvekciniu 
būdu perduodama atitvarai, kur vyrauja žemesnė tempe-
ratūra. Taigi šis variantas daro neigiamą įtaką atitvarai. 

 
4 pav.1 varianto modelis, esant 900 W/m2 saulės intensyvumui 

Analizuojant 2–3 variantus, kur saulės kolektoriaus 
oro tarpas padidintas iki 15 cm ir 20 cm, pastebėta, kad 
šilumos pritėkių sumažėjimas, palyginti su pirmuoju va-
riantu, yra nežymus: 2-ajame variante – 0,12–0,18 W/m2 
ir 3 -ajame variante – 0,17–0,27 W/m2 (20 cm). Šiuos 
pritėkių sumažėjimus lėmė tai, kad didesnis oro tarpas 
turi didesnę šiluminę varžą, todėl temperatūra prie išori-
nės sienos iš lauko pusės paviršiaus yra šiek tiek mažes-
nė. 

Nagrinėjant 4–5 variantus, kai didinama išorinės ati-
tvaros šiluminė varža, apšiltinus 5 ir 10 cm storio termoi-
zoliacija, kurios laidumo koeficientas λ=0,040 W/(m2/K), 
pastebėta, kad 4-ajame variante šilumos pritėkiai, paly-
ginti su baziniu variantu, yra didesni. 

5 pav. Visų variantų pritėkių per išorinę sieną priklausomybė 
nuo saulės intensyvumo 

 
6 pav. Pritėkių priaugio priklausomybė nuo saulės intensyvumo 

1,7–9,3 %, o 5-ajame – 0,8–3,7 %. Šilumos pritėkiai 
sumažėjo, palyginti su pirmuoju variantu, nes termoizo-
liacija apsaugo atitvarą nuo tiesioginės saulės spinduliuo-
tės įkaitusio oro. Todėl daugumoje saulės kolektorių ant 
atitvaros paprastai naudojamos termoizoliacinės medžia-
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gos. Taip išvengiama didelių šilumos pritėkių vasaros 
sezono metu, tuo pačiu padidinama oro išėjimo tempera-
tūra ir efektyvumas dėl mažesnių šilumos mainų su ati-
tvara. 

Analizuojant 6–7 variantus, kai ištraukiamojo oro 
judėjimo greičio 0,1 m/s ir 0,3 m/s rezultatai parodė, kad 
būtent šiais variantais saulės kolektorius turi teigiamą 
įtaką atitvarai – apsaugo atitvarą nuo tiesioginės saulės 
spinduliuotės. Šilumos srautas 6-ajame variante sumažėjo 
6,6–7,5 % ir 10 %–10,3 %, palyginati su baziniu variantu, 
kai atitvara nedengta saulės kolektoriumi. Taip pat suma-
žėjo vidinės sienos paviršiaus temperatūra iki 25,3–26,4 
ir 25,4–26,3 oC. Sumažėjimą lėmė, kad, traukiant orą, 
oras susimaišo su žemesnės temperatūros aplinkos oru ir 
jis labiau apiplauna kolektoriaus ir atitvaros paviršių. 
Norint padidinti oro ištraukimo greitį, reikalingas venti-
liatorius. Tačiau, kai yra oro apėjimas, vyksta natūralus 
oro judėjimas, kurį sukuria konvekciniai šilumos mainai 
bei slėgių skirtumas.  

7 pav. Skirtingų variantų vidinės atitvaros paviršiaus 
temperatūros  

Padidinti išorinės sienos varžą naudojant apšiltinimo 
medžiaga aktualu žiemos ir pereinamuoju laikotarpiu, nes 
taip sumažinami šilumos mainai su atitvara. Tokiu būdu 
padidinama išeinančio iš pratakaus saulės kolektoriaus 
oro temperatūra bei efektyvumas ir nesant saulės spindu-
liuotei bei nakties metu sumažinami patalpų šilumos nuo-
stoliai.   

Išvados 
1. Neįstiklintas pratakus saulės kolektorius su 10 cm 

oro tarpu be oro judėjimu jame vasaros metu turi neigia-
mą įtaką išorinei atitvarai – 8–12,2 % didesnį šilumos 
pritėkį, palyginti su nedengta atitvara. 

2. Saulės siena apsaugo atitvarą nuo tiesioginės spin-
duliuotės tuomet, kai oras yra ištraukiamas per apėjimo 
ortakį. Taip sumažinami šilumos pritėkiai – 6,6–10,3 %. 

3. Nepageidaujami šilumos pritėkiai vasaros metu yra 
nedideli 1–5 variantuose – 0,7–2,76 W/m2, todėl optima-
liausias variantas – leisti orui konvekciniu būdu judėti per 
apėjimo ortakį. 
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SIMULATION OF INFLUENCE OF UNGLAZED 
TRANSPIRED SOLAR COLLECTOR ON BUILDING 
ENVELOPE 

M. Jucys, V. Motuzienė 

Summary 
The purpose of this paper is to investigate influence of 

unglazed transpired solar collector on building’s envelope dur-
ing summer. Eight different models of envelope with solar 
collector are analysed. COMSOL Multiphysics software is used 
to determine the best alternatives to decrease solar heat flux to 
the building. 
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KIAULIDŽIŲ MIKROKLIMATO PARŠELIŲ AUGINIMO VERSLUI ĮTAKA 
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Anotacija. Nagrinėjamas kiaulių veisimo ūkis, esantis Šalčininkų rajone. Tyrime vertinant ekonominiais rodikliais siekiama 
išanalizuoti modernizuotojo ir senojo kiaulidžių korpusų mikroklimato paršelių svorio prieaugiui ir kritimui įtaką.  
Reikšminiai žodžiai: mikroklimatas, šilumos siurblys, kiaulidė, paršiukų svorio prieaugis. 

 
Įvadas 

Remiantis Statistikos departamento duomenimis, 
Lietuvoje vis didėja įvairių gyvulininkystės ūkių skaičius. 
Dauguma jų steigiami senuose, apleistuose ūkiuose. Pas-
tatai čia itin seni, dažnai neatitinka šiandienos reikalavi-
mų, todėl vis aktualesni senų fermų modernizavimo 
klausimai. Daugelis ūkininkų svarsto, kaip modernizuoti 
pastatus, kokius energijos šaltinius (pvz.: atsinaujinan-
čiais ar kitokiais energijos šaltiniais) pasirinkti, kokiomis 
priemonėmis, atsižvelgiant į ekonominius rodiklius, už-
tikrinti ir palaikyti tinkamą tvartų mikroklimatą. 

Lietuvai įstojus į ES ūkininkams atsirado daug 
naujų reikalavimų. Vienas iš svarbiausių strateginių prin-
cipų – ūkininkaujant nedaryti žalos aplinkai, gaminti 
konkurencingus produktus. 2003 m. pradėta Bendroji 
žemės ūkio politikos reforma, kuria buvo siekiama žemės 
ūkį labiau orientuoti į rinkos poreikius, jį modernizuoti 
bei pritaikyti prie sparčiai besikeičiančių rinkos sąlygų ir 
naujų iššūkių. Komunikatu „Bendroji žemės ūkio politika 
artėjant 2020 m.“ ši reforma tęsiama. Vienas šio komuni-
kato tikslų – atsinaujinančių energijos išteklių panaudo-
jimas ūkio poreikiams. Pasirenkant energijos šaltinį, 
modernizuojant senus tvartus, būtina užtikrinti mikrokli-
mato projektinius parametrus, siekiant gauti didesnę eko-
nominę naudą. 

Tyrimo objektas  
Kiaulių veisimo ūkyje UAB „Merkio agrofirma“, 

esančiame Šalčininkų rajone, yra septyni veikiantys ir du 
nenaudojami korpusai (1 pav.). Ūkyje auginama apie 
2000 kiaulių, skirtų veisimui. 
 

1 pav. Kiaulidžių korpusų planas 

Kiaulių veisimo ūkis: 
1 – Karantino korpusas; 
2 – Paršingų kiaulių laikymo korpusas; 
3 – Kiaulių paršiavimosi korpusas; 
4 – Kiaulių paršiavimosi korpusas; 
5 – Nenaudojamas korpusas; 
6 – Kiaulių sėklinimo korpusas; 
7 – Kiaulių laikymo korpusas; 
8 – Kiaulių laikymo korpusas; 
9 – Nenaudojamas korpusas. 
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Du korpusai (Nr. 3 ir Nr. 4) yra skirti kiaulių paršia-
vimuisi ir paršelių auginimui iki atjunkymo. Korpusas 
Nr. 4 yra modernizuotas. Įrengti nauji gardai su šilumos 
siurbliu šildomomis-vėsinamomis grindimis. Antras kor-
pusas (korpusas Nr. 3) buvo įrengtas daugiau kaip prieš 
50 metų ir iki šiol nemodernizuotas. Šis korpusas šildo-
mas dujiniais šildytuvais, paršelių guoliavietėje įrengtos 
infraraudonųjų spindulių lempos, mechanininės vėsinimo 
sistemos nėra. Abu korpusai turi mechaninę oro šalinimo 
sistemą. 

Bendras vieno korpuso plotas – 1580,7 m2. Moder-
nizuotasis korpusas yra padalytas į 3 dalis, kuriose įrengta 
270 gardų – po 90 gardų kiekvienoje dalyje. Senasis kor-
pusas yra tokio paties ploto, jis padalytas į 2 dalis, kurio-
se yra 120 gardų – po 60 gardų kiekvienoje dalyje. 

Kiaulidėje yra įrengta skysto mėšlo tvarkymo te-
chnologija. Garduose gyvuliai laikomi ant iš dalies grote-
linių grindų, po kuriomis yra latakai šlapimui ir išmatoms 
į surinkimo rezervuarus nutekėti. 

Papildomam paršelių šildymui naudojami infrarau-
donųjų spindulių šildymo prietaisai (lempos). 

Kiaulidžių korpusų mikroklimato rodikliai 
Norint pasiekti aukštus ekonominius rezultatus, gy-

vulius reikia laikyti optimalaus mikroklimato zonoje. 
Optimalaus mikroklimato zona – tai mikroklimato rodik-
lių intervalas, kuriame yra didžiausias gyvulių produkty-
vumas, mažiausios pašarų sąnaudos, o lėšos 
mikroklimatui palaikyti ekonomiškai pagrįstos.  

Paršiavimosi korpuse paršavedėms optimali oro 
temperatūra turi būti 16–20oC, tuo tarpu gimusiems pa-
ršeliams – 35oC temperatūra, kuri ketvirtąją jų gyvenimo 
savaitę palaipsniui turi mažėti iki 26oC. Todėl pirmąsias 
dvi savaites paršeliai papildomai šildomi infraraudonųjų 
spindulių lempomis. 

Didžiausia leistina CO2 koncentracija ore yra 3000 
ppm. 

Modernizuotajame korpuse gardų šildymui bei srutų 
vėsinimui įrengtas šilumos siurblys. Senasis korpusas 
šildomas dujiniais šildytuvais. Abejų pastatų konstrukcija 
identiška.  Matavimai atlikti kiaulidžių korpusų panaudo-
jimo vasaros ir pereinamuoju laikotarpiais.   

Korpusų panaudojimo ciklas: savaitė iki paršiavi-
mosi į apsiparšiavimo korpusą  atvaromos paršingos 
kiaulės ir laikomos čia iki paršelių atjunkymo dienos. 

Vasaros sezono tyrimo rezultatai 
Kiaulidžių korpusų mikroklimato matavimo duome-

nys buvo kaupiami dviejose skirtingose korpuso vietose 
(iš viso 4 matavimo vietos). Senojo ir modernizuotojo  
korpusų mikroklimato rodikliai buvo matuojami nuo 
2013 metų birželio mėnesio 29 dienos iki 2013 metų 
liepos mėnesio 11 dienos. Matavimai fiksuoti kas 10 
minučių. Korpusų mikroklimato parametrų palyginimui 
buvo naudojami kasvalandžiai vidutiniai dydžiai.  

Iš 2 ir 3 paveikslų matome, kad modernizuotojo 
korpuso oro temperatūra mažiau priklausoma nuo lauko 
oro temperatūros, nei senajame korpuse.  

 
2 pav. Modernizuotojo korpuso oro temperatūros 
priklausomybė nuo lauko oro temperatūros, oC 

 
3 pav.  Senojo korpuso oro temperatūros priklausomybė nuo 
lauko oro temperatūros, oC 

Tyrimo metu senajame korpuse  buvo atliekamas 
langų keitimas (sumažintas jų plotas), todėl pasikeitė 
matuojamieji rodikliai: ženkliai sumažėjo CO2 koncentra-
cijos kiekis ore (4 pav.). 
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4 pav.  Modernizuotojo ir senojo korpusų CO2 koncentracija 
ore, ppm 

 
5 pav. Šilumos siurblio veikimas modernizuotajame korpuse, 
kW 

 
6 pav. Korpusų oro drėgnis, % 

Išanalizavus modernizuotojo korpuso išmatuotus 
mikroklimato duomenis bei šilumos siurblio veikimo 
režimą, paaiškėjo, kad tyrimo metu buvo sutrikęs šilumos 
siurblio darbas (5 pav.), todėl  tvarte pakilo oro tempera-
tūra. Senojo korpuso oro drėgnis buvo didesnis nei mo-
dernizuotajame (pav.6). 

Pereinamojo laikotarpio tyrimo rezultatai 
Senojo korpuso mikroklimato rodikliai buvo matuo-

jami nuo 2013 metų spalio mėnesio 11 dienos iki 2013 
metų spalio mėnesio 30 dienos. Modernizuotojo korpuso 
mikroklimato rodikliai buvo matuojami nuo 2013 metų 
spalio mėnesio 31 dienos iki 2013 metų lapkričio mėne-
sio 13 dienos. Matavimai atlikti skirtingais laikotarpiais 
dėl jų panaudojimo ciklo nesutapimo. 2013 metų lapkri-
čio 07 dieną modernizuotajame kiaulidžių korpuse buvo 
pažeminta oro temperatūra. Patalpų oro temperatūros 
priklausomybė nuo lauko oro temperatūros pateikta gra-
fikuose: 

 
7 pav. Senojo tvarto oro temperatūros priklausomybė nuo lauko 
oro temperatūros, oC 

 
8 pav. Modernizuotojo tvarto oro temperatūros priklausomybė 
nuo lauko oro temperatūros, oC 

Senojo tvarto patalpos oro temperatūra tiesiogiai 
priklauso nuo lauko oro temperatūros. Modernizuotajame 
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tvarte patalpų oro temperatūra yra tolygi nepriklausomai 
nuo lauko oro sąlygų, t. y. patalpų oro temperatūra palai-
koma atsižvelgiant į technologines kiaulidžių projektavi-
mo taisykles. 

Išanalizavus matavimo duomenis, pastebėta, kad se-
najame tvarte vidaus oro temperatūra yra žemesnė nei 
modernizuotajame tvarte. 

Remiantis kiaulidžių technologinėmis projektavimo 
taisyklėmis patalpų oro drėgnis tiesiogiai priklauso nuo 
vidaus oro temperatūros. Kuo aukštesnė patalpų oro tem-
peratūra, tuo mažesnis drėgnis. 

Atlikus matavimus, pastebėta, kad modernizuotaja-
me tvarte oro drėgnis yra mažesnis. Senajame tvarte oro 
drėgnis didelis ir ant visų atitvarų kaupiasi kondensatas (9 
pav.).  

Dėl didelio drėgnio senajame tvarte paršiukai daž-
niau sirgo, todėl jie lėčiau augo.  

 

9 pav. Korpusų oro drėgnis, % 

CO2 koncentracija ore tiesiogiai priklauso nuo 
kiaulių ir paršiukų kiekio patalpoje bei srutų temperatūros 
kanaluose.  

 

10 pav. CO2 koncentracija ore, ppm 

Senojo ir modernizuotojo korpusų CO2 koncentraci-
ja ore neviršijo didžiausios leistinos CO2 koncentracijos 
ore normos. Modernizuotajame korpuse srutų kanaluose 
įrengtas srutų  vėsinimas, kuris mažina kenksmingų dujų 
išsiskyrimą į aplinką. 

Tiriamųjų paršiukų kritimo, sergamumo bei svorio 
prieaugio stebėjimo duomenys 

Siekiant įvertinti tvartų mikroklimato įtaką paršelių 
sveikatingumui, kritimui bei svorio prieaugiui, buvo ren-
kami stebėjimo duomenys apie paršelių gimstamumą, 
kritimą, svorio prieaugį. Atvedami paršeliai turi nedaug 
energijos, o ką tik atvestiems (dar šlapiems) paršiukams, 
energijos reikia daug, kad galėtų išlaikyti pastovią kūno 
temperatūrą, todėl aplinkos oro temperatūra turi svarbią 
įtaką jų svoriui. Tyrimo metu paršiukų svoris buvo ma-
tuojamas pirmą gimimo parą ir pardavimo metu.  

Paršiukų kritimai skirstomi pagal kritimo priežastį. 
Kritimai dėl ligos – tai įvairių ligų, patologijų, mechani-
nių traumų mirties priežastys, dėl bado, kai paršiukams 
neužtenka kiaulės pieno arba pieno kokybė yra prasta, tai 
kiaulių prispausti, nugulti ir uždusę paršiukai (dažniausiai 
paršiukai yra nugulami kai guolio temperatūra yra netin-
kama ir paršiukai glaudžiasi prie kiaulės). 

Vasaros sezonas 
Paršiavimosi ciklas senajame tvarte prasidėjo 2013 

metų birželio mėnesio 12 dieną, modernizuotajame – 
2013-06-18. Per šį periodą senajame tvarte gimė 663 
paršiukai, kurių vidutinis svoris – 1,8 kg, modernizuota-
jame – 946 paršeliai, vidutinis gimusių paršiukų svoris –
1,9 kg. Per nagrinėjamąjį laikotarpį senajame tvarte krito 
– 92, modernizuotajame – 116 paršiukai. 11 pav. duome-
nys pateikti procentais pagal gimusių ir kritusių paršiukų 
proporciją. 

 

11 pav. Paršiukų kritimas, % 
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CO2 koncentracija ore modernizuotajame tvarte ne-
viršijo leistinų normų, bet buvo didesnė nei senajame 
tvarte. Senajame tvarte dėl remonto bei langų keitimo 
CO2 koncentracija, palyginti su laikotarpiu iki remonto, 
ore sumažėjo. 

Išanalizavus vasaros sezono mikroklimato matavi-
mo bei paršiukų kritimo stebėjimo duomenis, darytina 
išvada, kad paršiukų kritimas padidėjo, esant aukštesnei 
oro temperatūrai ir didėjant CO2 koncentracijai ore. 

Dėl padidėjusio oro drėgmės senajame tvarte  pa-
ršiukai dažniau viduriavo. Viduriavimas – dažniausia ir 
daugiausia nuostolių pridaranti paršelių žinduklių liga. 
Susirgę paršeliai lėčiau auga arba nugaišta. Paršelių vidu-
riavimui įtakos turi stresą kelianti aplinka, t. y. aplinkos 
temperatūra, skersvėjis, drėgmė. 

Pereinamasis laikotarpis 
Į senąjį tvartą paršingos kiaulės buvo suvarytos 

2013 metų rugsėjo mėn. 28 dieną. Paršavimosi periodas 
šiame tvarte – nuo 2013 spalio mėn. 03 dienos iki 2013 
metų spalio mėn. 15 dienos. Per šį periodą gimė 664 pa-
ršiukai. Vidutinis gimusių paršiukų svoris – 1,6 kg. Per 
paršiukų augimo laiką (iki jų pardavimo) krito 71 paršiu-
kas. Parduotų paršiukų vidutinis svoris – 6,52 kg. 

Į modernizuotą tvartą kiaulės buvo suvarytos 2013 
metų spalio mėn. 16 dieną. Paršavimosi periodas šiame 
tvarte – nuo 2013 spalio mėn. 19 dienos iki 2013 metų 
lapkričio mėn. 06 dienos. Per šį periodą tvarte gimė 1025 
gyvi paršiukai. Vidutinis gimusių paršiukų svoris – 1,7 
kg. Per paršiukų augimo laiką (iki jų pardavimo) krito 90 
paršiukų. Parduotų paršiukų vidutinis svoris – 7,3 kg. 

 

12 pav. Paršelių kritimas, % 

Paršiukų kritimas modernizuotajame tvarte sudarė 
8,78 %, senajame tvarte – 10,69 %, o tai 1,91 % daugiau 
nei modernizuotajame tvarte. 

Gimusių paršelių svorio skirtumas pagal tvartus – 
0,1 kg. Paršiukų svorio prieaugis modernizuotajame tvar-

te yra 0,770 kg/paršiukui didesnis nei senajame (t. y. 11 
%).  

 

13 pav. Paršiukų svorio prieaugis, % 

Pereinamojo laikotarpio metu dėl  žemos oro tempe-
ratūros didesnis paršiukų kritimas buvo senajame tvarte. 

Ekonominiai skaičiavimai 
Ekonominiuose skaičiavimuose analizuojamos se-

nojo kiaulidžių korpuso modernizavimo išlaidos, pagal 
modernizuotojo tvarto projektą įrengiant srutų vėsinimo 
šilumos siurblius. Gardų skaičius senajame tvarte nedidi-
namas.  Visi ekonominiai skaičiavimai ir analizė atlieka-
mi atsižvelgiant į galimą energijos kainų augimą su 
diskonto norma 5 %. 

Pagrindiniai technologiniai parametrai 
Pagrindiniai suvartojimo rodikliai paimti iš 2011 

metų apskaitos. Faktiniais duomenimis 2011 metais įmo-
nėje buvo sunaudota 383,5 MWh elektros energijos. Se-
najame tvarte nėra atskiro elektros suvartojimo skaitiklio, 
todėl šioje kiaulidėje sunaudotas elektros energijos kiekis 
nustatytas taip: 

Gardų skaičius (vnt) x lempų galia (W) x šildytų 
dienų skaičius x 24 valandos x auginimo ciklų skaičius 
per metus. 
120 vnt. x 175 W x 18 d. x 24 val. x 9,125 ciklų = 
82782000Wh = 82,8 MWh. 

Gamtinės dujos naudojamos tik 4 kiaulidžių šildy-
mui. Jose įrengta 11 gamtinių dujų degiklių. Modernizuo-
tajame tvarte gamtinės dujos nenaudojamos, šiluma yra 
pagaminama įrengtu mėšlo–srutų vėsinimo šilumos siurb-
liu. Faktiniais duomenimis 2011 metais kiaulidžių šildy-
mui buvo sunaudota 25720 m3 dujų. 
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Kiekvienoje kiaulidėje nėra atskirų gamtinių dujų 
skaitiklių, todėl vienoje kiaulidėje sunaudojamas gamti-
nių dujų kiekis nustatytas bendrą kiekį išdalijus po lygiai: 
Bendras dujų kiekis / 4 kiaulidės. 
25720 m3/4=6430 m3. 

Modernizuojant seną korpusą, gamtinės dujos šil-
dymui nebus naudojamos. 

Projektiniai energijos suvartojimai modernizavus 
senąjį korpusą 

Modernizavus senąjį korpusą suvartojamas energi-
jos kiekis nustatytas skaičiavimo būdu: 

 

Iš viso planuojama sunaudoti 44,4 MWh elektros 
energijos. 

Planuojamas elektros energijos vartojimo sutaupy-
mas modernizavus tvartą: 

1. Šildymo lempomis planuojamas sunau-
doti elektros energijos kiekis: 

Gardų skaičius (vnt.) x lempų galia (W) x šildytų 
dienų skaičius x 24 valandos x auginimo ciklų skaičius 
per metus. 

120 vnt. x 175 W x 4 d. x 24 val. x 9,125 ciklai = 
18396000 Wh = 18,4 MWh. 

2. Planuojamos įrengti mėšlo–srutų vėsini-
mo technologiją numatomas sunaudoti elektros energi-
jos kiekis: 

Įrenginių galia x darbo valandų skaičius 
13 kW x 2000 h = 26,0 MWh82,8 MWh – 44,4 

MWh =  38,4 MWh (per metus). 
3. Gamtinių dujų sunaudojimas 
Modernizavus senąjį tvartą gamtinės dujos nebus 

naudojamos, kadangi šiluma bus gaminama mėšlo–
srutų vėsinimo technologijomis („šilumos siurbliais“). 

Planuojamas gamtinių dujų vartojimo sutaupymas: 
6430 m3. 

Gamybos apimtis 
2013 metais nagrinėjamojoje kiaulidėje buvo užau-

ginti ir parduoti 10331paršiukai, kurių bendras svoris – 
64,672 t/metus. Vidutinis vieno paršelio svoris – 6,26 kg. 

Modernizavus senąjį korpusą, pagerėtų mikroklima-
to rodikliai, kurie tiesiogiai veikia paršiukų svorio prie-
augį. Išanalizavus senojo ir modernizuotojo korpusų 
mikroklimatą bei paršiukų svorio prieaugį pagal korpu-
sus, buvo pastebėta, kad senajame korpuse paršiukų svo-
rio prieaugis vidutiniškai buvo 14,2 % mažesnis nei 
modernizuotajame korpuse išaugintų paršelių. 

 14 pav. Parduotų paršiukų vidutinis svoris, kg 

Senojo korpuso modernizavimui (šilumos siurbliai 
su internetiniu valdymu, gelminiai lauko gręžiniai su 
neužšąlančiu skysčiu, katilinės aprišimo medžiagos,  
kolektoriaus įrengimo darbai kanaluose, šaldymo mazgas,  
katilinės montavimo darbai) reikalingos investicijos suda-
rytų 300,0 tūkst. Lt.  

Modernizavus senąjį korpusą planuojamos gamybos 
apimtis – 73,867 t/metus. 

Paršelių svorio preaugis padidėtų 9,195 t/metus. 
Produkcijos kaina – 6,00 Lt/kg.  
Planuojamos papildomos pajamos – 55,2 tūkst. Lt. 

Projekto paprastasis atsipirkimo laikotarpis metais 
(PAL) 

Projekto paprastasis atsipirkimo laikas (PAL) skai-
čiuojamas pagal formulę: 
 PAL = I

S
Σ
Σ

;  (1) 
čia: 
ΣI – investicijos, Lt; 
ΣS – sutaupymai, Lt; 
Investicijos – 300000,00 Lt. Sutaupymai:  
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elektros energija – 38386 kWh x 0,208 Lt/kWh = 
7984,29 Lt.;   
gamtinės dujos – 6430 m3 x 1,84 Lt/m3= 11831,20 Lt.  
Iš viso: 19,8 tūkst. Lt.;  
papildomos pajamos dėl paršiukų priesvorio padidėjimo – 
55,2 tūkst.Lt.  
Iš viso: 75,0 tūkst. Lt. 
PAL=300000,00 / 74985,49 = 4 metai. 

Projektas atsipirks po 4 metų. 

Projekto tikrasis atsipirkimo laikotarpis (TAL) 
Projekto tikrasis atsipirkimo laikotarpis apskaičiuo-

jamas pagal formulę: 

TAL = 
- ln(1- )

ln(1 )

InvesticijosDiskontonorma Sutaupymai
Diskontonorma

×

+
        (2) 

čia: 
Diskonto  norma – 5 %; 
Investicijos – 300,0 tūkst. Lt; 
Sutaupymai – 75,5 tūkst. Lt. 
TAL = 4,6 metai.  
Tikrasis projekto atsipirkimo laikas   ≈5 metai. 

Projekto grynoji dabartinė vertė 
Projekto grynoji dabartinė vertė yra skaičiuojama 

pagal formulę: 
∑
= +

+−=
n

1t
t

t
0 i)(1

CNPV C ;                 (3) 
čia: 
Co – pradinė investicija, Lt; 
Ct – veikimo ir eksploatacijos kaštai, Lt; 
t – Diskonto norma (5 %). 
Projekto grynoji dabartinė vertė  NPV = 500,5 tūkst. Lt. 

Išvados 
Iš tyrimo metu gautų duomenų padarytos išvados, 

kad mikroklimato parametrai tiesiogiai veikia paršiukų 
svorio prieaugį, jų kritimą bei sergamumą.  

Vasaros sezonu senajame tvarte esant aukštesnei 
temperatūrai paršiukų kritimas buvo 3,33 % didesnis, nei 
modernizuotajame, kur vidaus oro temperatūra buvo že-
mesnė. Tuo tarpų senajame tvarte buvo didesnis drėgnis, 
dėl kurio paršiukai dažniau sirgo virškinamojo trakto 
susirgimais ir mažiau didėjo jų svoris.  

Pereinamuoju laikotarpiu modernizuotajame korpu-
se mikroklimato rodikliai atitiko kiaulidžių projektinius ir 
technologinius reikalavimus, paršiukų kritimas ir serga-
mumas buvo 1,91 % mažesnis, o svorio prieaugis dides-
nis nei senajame korpuse, kur mikroklimato parametrai 
(temperatūra, CO2 koncentracija ore bei drėgnis) buvo 
blogesni, vidaus oro temperatūra tiesiogiai kito kartu su 
lauko oro temperatūra, dėl didesnio drėgnio ant korpuso 
atitvarų rinkosi kondensatas.  

Įrengus senajame korpuse šilumos siurblį, įmonė 
gautų didesnes pajamas, o investicijos atsipirktų po 5 
metų.  
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SWINE BARN MICROCLIMATE INFLUENCE ON THE PIG BREEDING BUSINESS 
A. Juknienė, G. Šiupšinskas 
Summary 

In this article analyze swine barn, located in Šalcininkų 
district. The study aims was to examine how swine bar microc-
limate effect pigs weight, hogs fall. Research show,  that in 
modernized swine bar where is heat pump and microclimate is 
tantamount, the pigs weight gain more, than in old swine bar 
with gas heating. Analyze the economic part, company invest-
ments  in old swine bar (recontraction of heating sistem with 
heat pump insulation), investments pay off after 5 years.  
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Anotacija. Straipsnyje trumpai apžvelgiamas dujofikacijos procesas, nagrinėjamos dujofikacijos technologijos, jų priva-
lumai ir trūkumai. „AspenPlus“ programa sumodeliuoti termocheminiai dujofikacijos procesai, sudaryti priklausomybių 
grafikai oro pertekliaus koeficientui, gaminamų dujų kiekiui, šilumingumui, dujų komponentinei sudėčiai, šalutinių pro-
duktų (medžio anglies, dervos) susidarymui. Nustatyta energiniu požiūriu optimali oro pertekliaus koeficiento reikšmė, 
įvertinta kuro drėgnumo įtaka gaminamų dujų šilumingumui esant skirtingam slėgiui. Sudaryta principinės dujofikacinės 
jėgainės technologinė schema, nustatyti pagrindiniai jos darbo parametrai, dujų kiekiai ir galia. 
Reikšminiai žodžiai: biomasės dujofikacija, dujofikacijos procesų modeliavimas, „AspenPlus“.  
 

Įvadas 
Pasaulio energijos balanse iškastiniai neatsinauji-

nantys ištekliai sudaro apie 70 % (BP Statistical Review 
of World Energy). Jų paklausa ir kaina pasaulyje nuolat 
auga.  

Lietuvos pirminės energijos balanse 36 % (Kuro ir 
energijos balansas 2012) sudaro gamtinės dujos, vis dar 
importuojamos iš vienintelio tiekėjo – Rusijos kompani-
jos „Gazprom“. Lietuva 2011 m. importavo apie 3,5 
mlrd. n. m3 dujų (Energetikos ministerija 2011), apie pusė 
jų (55 %) buvo sunaudota energetikos įmonėse elektrai ir 
šilumai gaminti (Bilys 2011). Siekiant sumažinti šio iš-
kastinio kuro vartojimą, tikslinga ieškoti alternatyvų. 

Lietuvoje tik 14 % elektros (Kuro ir energijos balan-
sas 2012) ir 20 % centralizuotai tiekiamos šilumos (Na-
gevičius 2013) pagaminama iš nuosavų išteklių. Likusioji 
dalis yra perkama iš užsienio arba gaminama iš importuo-
tų energijos išteklių. Lietuvoje, remiantis įvairiais šalti-
niais, kiekvienais metais neišnaudojama 10 TWh 
medienos biomasės potencialo (Nagevičius 2013). Jį 
galima būtų panaudoti ir tuo pačiu sumažinti energetinę 
nepriklausomybę nuo kitų šalių. 

Siekiant padidinti biokuro naudojimą Lietuvos 
energetikoje, reikia išnagrinėti kiek įmanoma įvairesnių, 
lankstesnių technologijų, kurias galima būtų pritaikyti 
įvairiems vartotojų poreikiams. Viena iš tokių technologi-

jų yra biomasės dujofikacija (Kytra 2006). Specialiuose 
įrenginiuose iš biomasės gaminant dujas ir jas deginant, 
gaminama energija. Šiame tyrime sumodeliuoti termo-
cheminiai procesai dujofikatoriuje, o apibendrinus mode-
liavimo duomenis nustatyta, kokie parametrų deriniai 
labiausiai tinka optimaliam dujofikatoriaus veikimui. 

Darbo rezultatai gali būti panaudoti kituose moksli-
niuose darbuose arba praktinėje veikloje, preliminariai 
pasirenkant pagrindinius technologinius dujofikatoriaus 
darbo parametrus bei sudarant technologines schemas. 

Biokuro dujofikacijos taikymas 
Biomasės dujofikacija yra termocheminė konversi-

jos technologija. Pagal biomasės oksidavimui naudojamų 
medžiagų rūšį konversijos technologijos skirstomos (Ruiz 
et al. 2013) taip: 

� Dujofikacija ore, kai oksidavimui yra naudojamas 
atmosferos oras; 
� Dujofikacija gryname deguonyje; 
� Dujofikacija garuose. 
Kartais naudojamos technologijos dujofikuoti oro ir 

deguonies, oro ir garų bei anglies dioksido ir vandenilio 
mišiniuose. 

Dujofikaciją tikslinga taikyti prastos kokybės kurui, 
kurio deginimas įprastu būdu yra neefektyvus. Blogos 
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kokybės mažo šilumingumo kietojo kuro dujofikacija 
dažniausiai naudojama dėl šių priežasčių (Kytra 2006): 

� siekiant prastos kokybės kietąjį kurą naudoti pra-
monėje (o ypač chemijos); 
� skiekiant gauti švarų kurą ypatingiesiems porei-

kiams; 
� siekiant pritaikyti dujinį katilą dujofikuotam bio-

masės kurui deginti. 
Dėl didelės įrangos kainos biomasės dujofikacijos 

įrenginiai nėra plačiai naudojami. Perspektyviausia sritis 
dujofikacijos reaktorių naudojimui yra biokuro dujofika-
cija kombinuotai elektros ir šilumos gamybai (kogenera-
cijai) vidaus degimo varikliuose (Molino et al. 2012). 

Cheminiai biokuro dujofikacijos procesai 
Šilumos gamybos požiūriu technologijas galima 

klasifikuoti į: autotermines, kai procesui reikalinga šilu-
ma generuojasi oksidavimo fazėje ir alotermines, kai 
šiluma distiliavimo fazei tiekiama, pašildžius dujofikavi-
mo agentą (pvz. garą). 
Dujofikacijos procesas vyksta 4 etapais (Fiseha 2012): 

I. Džiovinimas; 
II. Oksidacija (degimas): 

C + O2 =  CO2 + šiluma  (-393MJ/kg mol); 
2H + O2 = 2H2O + šiluma (-242MJ/kg mol); 
III. Distiliavimas (pirolizė): 

C6 H10O5 + šiluma = CxHz+CO (-960MJ/kg mol); 
C6 H10O5 + šiluma = CnHmOy (-169MJ/kg mol); 
IV. Redukcija (sunkiųjų biomasės molekulių irimas 

– dujofikavimas): 
CO2 + C + šiluma  =  2CO (-164,9MJ/kg mol); 
H2O + C + šiluma = H2 + CO (-122,6MJ/kg mol); 
CO + H2O + šiluma = H2 + CO (+42MJ/kg mol); 
C + 2H2+ šiluma = CH4 (+75MJ/kg mol); 
CO2 + H2 + šiluma = CO + H2O (-42,3MJ/kg mol). 

Oksidacijos reakcijos II etape yra egzoterminės, ir 
jų metu išsiskiria šiluma. Anglis ir vandenilis, kurie šioje 
fazėje oksiduojasi, yra iš biomasės organinių molekulių. 
Jie transformuojami į anglies dioksidą ir vandens garus. 
Degimo metu iškrenta pelenai kaip mineraliniai biomasės 
komponentai. Pirolizės metu išsiskiria dervos. 

Trečiame etape, veikiamos aukštos temperatūros, 
sunkios biomasės molekulės suyra į lengvesnes organines 
molekules ir anglies monoksidą. 

Naudojant deguonį kaip oksidantą, galutinis produk-
tas formuojasi pagal šią lygtį: 

C6 H10O5 + O2 = CxHz+ CnHmOy + CO + H2 + šiluma 
Iš šios lygties matyti, kad dujofikavimas yra degi-

mas sumažinto oro (deguonies) tiekimo sąlygomis.  (Fi-
seha 2012; Jingyu 2012). 

Pagrindinis dujofikavimo produktas yra degiosos 
dujos, kurias sudaro anglies monoksido, anglies dioksido, 
vandenilio, metano, vandens garų ir azoto mišinys (lente-
lė). 
Lentelė. Pagamintų dujų sudedamosios dalys ir žemutinė degi-
mo šiluma (Oloffson et al. 2005) 
Komponentas 
Vtūrio-% 

Oksidatorius 
Oras Deguonis Vandens 

garas 
CO2 10 – 20  40 – 50 25 – 47    
H2 9 – 20  9 – 17  35 – 50  
CH4 1 – 8  8 – 13  14 – 25 
CO 10 – 20  19 – 25  9 – 15  
N2 40 – 55  15 – 30  2 – 3  
Qž, MJ/Nm3 4 – 6,5 7 – 9  12 – 17  

Šis mišinys turi anglies dalių, pelenų bei dervos 
priemaišų. Atskyrus priemaišas, dujas tinka naudoti kaip 
kurą dujų turbinose, vidaus degimo varikliuose ir katili-
nėse elektrai ir šilumai gaminti. Pagal šiluminę vertę 
(MJ/n.m3) biodujos skirstomos į (Kytra 2006): 

Mažo kaloringumo <8 MJ/n.m3; 
Vidutinio kaloringumo 8 – 14 MJ/n.m3; 
Didelio kaloringumo 14 – 20 MJ/n.m3; 
Labai didelio kaloringumo >20 MJ/n.m3; 

 Dujofikavimo technologijos 
Dujofikavimo procesas vyksta metaliniame bake, 

vadinamame reaktoriumi. Pagal dujų paskirtį reaktoriai 
skirstomi į (Ruiz et al. 2013):  
� Šilumos reaktoriai – jų pagamintos dujos degina-

mos katilinėse, krosnyse, džiovyklose; 
� Galios reaktoriai – jų pagamintos dujos naudoja-

mos vidaus degimo varikliuose kombinuotai elekt-
ros gamybai. 

Visos naudojamos biodujų dujofikavimo technologi-
jos skirstomos į 5 grupes (Kytra 2006; Fiseha 2012): 

• Lygiagrečių srautų reaktoriai (1 pav.); 
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• Priešpriešinių srautų reaktoriai; 
• Kryžminių srautų reaktoriai; 
• Sklandančioji kuro reaktoriai; 
• Nepertraukiamoji kuro tiekimo reaktoriai . 

Kaip pavyzdys pateikiama papraščiausio lygiagrečių 
srautų reaktoriaus veikimo schema (1 pav). 

 
1 pav. Lygiagrečių srautų reaktorius (Kytra 2006) 

Į lygiagrečių srautų reaktorių – kuras ir oras nukrei-
piami ta pačia linkme. Kuras tiekiamas iš viršaus, oras 
tiekiamas pusiaukelyje. Pagamintos dujos išteka apati-
niame sluoksnyje. 

Praktikoje naudojami įvairių galių ir tipų, technolo-
gijų dujofikatoriai. Jie parenkami pagal naudojamo kuro 
tipą, atliekant techninius ir ekonominius skaičiavimus. 

Dujofikatoriaus procesų modeliavimas „AspenPlus“ 
programa 

Programa „AspenPlus” (Kompiuterinė modeliavimo 
programa “AspenPlus 2006”) yra skirta cheminių procesų 
tokių kaip: oksidacija, redukcija, hidrolizė, polimerizaci-
ja, šilumos išsiskyrimas arba sunaudojimas, nuosėdų 
atsiradimas ir t. t. analizei, modeliavimui, inžineriniams 
skaičiavimams ir jų optimizavimui. Naudojantis ja buvo 
sudarytas biomasės dujofikatoriaus modelis (2 pav.) ir 
atlikta jo veikimo jautrumo analizė priklausomai nuo tam 
tikrų pasirinktų parametrų ir rodiklių, kurie labiausiai  
dujofikatoriaus veikimui ir gaminamų dujų kokybei. 

2 pav. Programoje sudaryto modelio schema 

Modelis sudaromas iš tam tikrų bazinių elementų, 
nurodžius į juos įeinančius srautus ir numatomus gauti 
produktų komponentus. Biomasės dujofikacijai mode-
liuoti programoje naudojami trijų skirtingų tipų reakto-
riai. 

Modeliavimo prielaidos 
Modeliuojant buvo pasirinkta, kad dujofikacija 

vyksta adiabatinėmis sąlygomis (visa išsiskyrusi šiluma 

panaudojama vidiniams termocheminiams procesams 
vykti). Elementinė procentinė modeliuojamojo medienos 
biokuro sudėtis pasirenkama kaip vyraujanti Lietuvos 
šilumos gamybos ūkyje: C-50 %, H-6 %, O-42 %, N-1,0 
%, S-1,0 % (Vares et al. 2007). Taip pat pasirenkama, 
kad naudojamas oksidatorius (dujofikavimo agentas) yra 
deguonis, į dujofikatorių tiekiama 1000 kg/h, 50 % drėg-
numo biokuro ir, kad reaktoriuje oksidatoriaus slėgis yra 
1 bar. 
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Modelio aprašymas 
Pirmasis iš trijų reaktorių schemoje (2 pav.)  pava-

dintas „Pirolizė“, jame biomasė išskaidoma į žinomus 
molekulinius dujinius ir kietos fazės junginius, kurie 
toliau dalyvauja atitinkamuose procesuose. Reaktoriaus 
įvesties duomenys: įeigos srautai (biomasė, vanduo, pele-
nai), išeigos srautai – dujiniai junginiai (CO2, H2, CH4, 
H2O, CO) ir likutiniai kietosios fazės likutiniai junginiai: 
medžio anglis, dervos arba šlakas ir pelenai. 

Kitas elementas modelyje pavadintas „Separatorius“ 
– jame likutiniai pirolizės produktai (pelenai, medžio 
anglis, dervos) atskiriami nuo dujinės fazės ir nukreipia-
mi į paskutinįjį modelio elementą „Dujofikacija“, tuo 
tarpu dujinė fazė nukreipiama į reaktorių „Degimas“ 

Tolesnis reaktorius schemoje pažymėtas „Degimas“. 
Jame privedamas oksidatorius (deguonis) ir esant deguo-
nies trūkumui vyksta nepilno degimo procesas. Reakto-
riaus reakcijų produktai: pasikeitę dujinių junginių 
komponentai ir išsiskyrusi šiluma. 

Trečiasis reaktorius pavadintas „Dujofikacija“.  Ja-
me maišomi likutinai dujinės ir kietos fazės junginiai ir 
vyksta galutinis dujofikacijos etapas – redukcija tarp 
dujinių ir kietųjų junginių. Reaktoriaus įvesties duome-
nims surašomos šios reakcijos: 

C + H2O → CO + H2 
C  + CO2 → 2CO 
C  + O2 → CO2 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 
2H2 + O2 → 2H2O 

CO + H2O → CO2 + H2 

Modeliavimo rezultatai 
Toliau atliekamas modeliavimas, kuriame yra suda-

romi šių nagrinėjamųjų parametrų priklausomybių grafi-
kai: 

Pirmiausia nagrinėjamam kaip deguonies pertek-
liaus koeficientas veikia gautų dujų temperatūrą, medžio 
anglies bei dervų susidarymą. Skaičiavimuose priimta 
prielaida, kad biomasės drėgmė yra 50 %, o oksidatoriaus 
slėgis reaktoriuje yra 1 bar. 

 

3 pav. Deguonies pertekliaus koeficiento (α) įtaka gautųjų dujų 
temperatūrai, medžio anglies ir dervos susidarymui 

Modeliavimo rezultatai (3 pav.) rodo, kad didinant 
deguonies pertekliaus koeficientą didėja ir gautų dujų 
temperatūra. Taip yra, nes didėjant deguonies kiekiui vis 
daugiau dujų komponentų sudega ir išsiskiria šiluma kuri 
sunaudojama dujoms pašildyti. 

Toliau nagrinėjama, kaip deguonies pertekliaus koe-
ficientas veikia dervų susidarymą (3 pav.). Dervos nusėda 
ant reaktoriaus paviršiaus, gali užkimšti technologinius 
vamzdžius, todėl svarbu, kad jų būtų kuo mažiau. Tame 
pačiame grafike pateikiama, kaip deguonies pertekliaus 
koeficientas veikia medžio anglies susidarymą. Medžio 
anglis susidaro dujofikacijos fazėje, esant aukštai tempe-
ratūrai ir nepakankamam deguonies kiekiui jai visiškai 
sudegti. 

Iš (3 pav.) matyti, kad didėjant „α“ koeficientui di-
dėja ir dervų susidarymas, o medžio anglies susidarymas 
mažėja, nes ji tiesiog sudega virsdama pelenais ir anglies 
dvideginiu. 

Toliau nagrinėjamas vienas svarbiausių gaminamų 
dujų rodiklių – žemoji degimo šiluma (Qž) ir dujų susida-
rymas iš 1 kg biokuro: 

 

4 pav. Deguonies pertekliaus koeficiento įtaka žemutinei dujų 
degimo šilumai, (Qž) ir išsiskiriančiam dujų kiekiui 
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Esant tam tikrai deguonies pertekliaus reikšmei 
(α=0,6), gaunama didžiausia žemosios degimo šilumos 
(Qž) reikšmė. Didinant arba mažinant deguonies pertek-
liaus koeficientą, ši reikšmė mažėja. Didžiausias dujų 
išsiskyrimas pasiekiamas, kai α=0,5, o didinant ir maži-
nant šią reikšmę, dujų išgavimas mažėja. 

Siekiant iš biokuro vieneto pagaminti didžiausią 
energijos kiekį, reikia naudoti deguonies pertekliaus koe-
ficientą, esant didžiausiai pagamintų dujų kiekio ir jų 
degimo šilumos sandaugai (5 pav.). 

 

5 pav. Energiškai optimaliaus oro pertekliaus koeficiento 
paieška 

Šiuo atveju, esant optimaliam deguonies pertekliaus 
koeficientui (α=0,6), iš 1 kg nagrinėjamojo biokuro vie-
neto galima pagaminti 15 MJ (4,1 kWh) šilumos. Tačiau, 
prieš pasirenkant tokią deguonies pertekliaus koeficiento 
reikšmę, tikslingą įvertinti, ar neišsiskirs per daug dervų 
ir ar gaminamųjų dujų temperatūra yra tinkama technolo-
giniams procesams vykdyti. 

Toliau nagrinėjama, kaip naudojamo biokuro drėg-
mė veikia, gautų dujų žemutinę degimo šilumą. Šiam 
modeliavimui buvo pasirinkta pastovi deguonies pertek-
liaus koeficiento vertė (α=0,6) ir dvi palaikomosios reak-
toriuje oksidatoriaus slėgio reikšmės – 1 bar ir 10 bar. 

 

6 pav. Biomasės drėgnumo įtaka gaminamų dujų žemajai 
degimo šilumai (Qž) 

Modeliavimo rezultatatai (6 pav.) rodo, kad didėjant 
biokure esančiam drėgmės kiekiui, degimo šilumos vertė 
mažėja. Oksidatoriaus slėgis palaikomas dujofikatoriuje 
degimo šilumai didelės įtakos neturi. 

Tolesniame paveiksle nagrinėjama pagamintų dujų 
sudėties priklausomybė nuo jų temperatūros arba nuo „α“ 
koeficiento reikšmės. Skaičiavimai atlikti esant 50 % 
kuro drėgmei. 

 

7 pav. Gautųjų dujų temperatūros įtaka molekulinei sudėčiai 
Šiame paveiksle pateikiama tūrinė dujų sudėtis. Di-

džiausią dalį dujose sudaro anglies dvideginis, o didinant 
deguonies pertekliaus koeficientą (didėjant gaminamų 
dujų temperatūrai), jo dalis didėja nuo 30 iki beveik 60 
%. 

Principinės dujofikacinės katilinės technologinės 
schemos sudarymas 

Atlikus biokuro dujofikacijos proceso modeliavimą 
ir žinant tam tikras priklausomybes, galima nesunkiai 
nustatyti, kokie masių ir energijos balansai susidarys 
naudojant dujofikatorių. Tyrimo metu buvo priimta prie-
laida, kad į dujofikatorių bus tiekiama 1000 kg/h, 50 % 
drėgnumo biokuro, dujofikatoriuje palaikomas 1 bar ok-
sidatoriaus slėgis, o α=0,6. 

 

8 pav. Principinė skaičiuojamoji dujofikacinės jėgainės schema 
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Atlikus pagrindinius dujofikacinės jėgainės masių 
balanso skaičiavimus nustatyta, kad nagrinėjamasis dujo-
fikatorius galėtų pagaminti 3620 n.m3/h degiųjų dujų, ir 
jas deginant η=0,9 efektyvumo katile galima būtų išvys-
tyti 3,7 MW šiluminę galią. (8 pav.)  

Išvados 
Darbe aptarti ir sumodeliuoti pagrindiniai termo-

cheminiai procesai, vykstantys dujofikatoriuje. 
1) Sudaryti pagrindinių parametrų priklau-

somybių grafikai parodė, kad didinant deguonies pertek-
liaus koeficientą didėja gaminamųjų dujų temperatūra, 
dervos likutinių produktų ir mažėja medžio anglies susi-
darymas. Derva dujofikacijos procese nėra pageidauja-
mas produktas, nes ji užteršia technologinius vamzdžių ir 
reaktoriaus paviršius ir juos tenka reguliariai valyti. Taip 
pat, norint efektyviau išnaudoti kurą, reikia mažinti ir 
medžio anglies susidarymą, nebent tam tikrais atvejais 
dujofikacijos procesas galėtų būti naudojamas medžio 
anglies, kaip labai švaraus kuro, gamybai. 

2) Nustatyta, kad, esant deguonies pertek-
liaus koeficiento reikšmei α=0,6, iš biomasės galima 
gauti didžiausią energijos kiekį. Drėgmė, esanti biokure, 
mažina gaminamųjų dujų šilumingumą, o oksidatoriaus 
slėgio padidinimas nuo 1 bar iki 10 bar tik nežymiai pa-
didina dujų degimo šilumą. Šis padidėjimas labiausiai 
išryškėja esant biokuro drėgnumui virš 20 %. 

3) Išnagrinėjus gautų dujų sudėtį, buvo gau-
ta, kad didžiausią dalį dujose sudaro anglies dvideginis, o 
didinant deguonies pertekliaus koeficientą „α“ nuo 0,4 iki 
0,9 jo procentinė sudėtis didėja nuo 29 iki 56 %. 

4) Atlikus pagrindinius dujofikacinės jėgai-
nės masių ir energijos balanso skaičiavimus buvo nusta-
tyta, kad tiekiant į dujofikatorių 1000 kg/h, 50 % 
drėgnumo biokuro ir palaikant 1 bar oksidatoriaus slėgį, 
dujofikatorius pagamina 3620 n.m3/h degiųjų dujų, ir jas 
sudeginus η=0,9 efektyvumo katile, jo išvystoma galia 
siekia 3,7 MW. 
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MODELING OF BIOMASS GASIFICATION PROCESSES 
Š. Kieva, A. Rogoža 
Summary 

This article briefly reviews the gasification process, the 
gasification technology, its advantages and disadvantages. „As-
penPlus“ program were used to simulate thermochemicall pro-
cesses of gasification. The  dependency graphs of excess air 
factor, manufactured gases, calorific value gas with the compo-
nent composition of the by-products (charcoal, tar) formation 
was created. The energy-optimal excess air coefficient   estima-
ted, fuel moisture influence calorific value of gas produced at 
different pressures were established. The simplified gasification 
plant flow chart, with its main operating parameters, gas and 
power levels was made. 
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THE INFLUENCE OF HEIGHT TO DIAMETER RATIO AND INSULATION 
THICKNESS IN STORAGE TANKS ON HEAT LOSSES IN SOLAR DOMESTIC HOT 

WATER SYSTEM 

Magdalena Kozłowska-Lewoc 
PhD student,  

Technical University of Bialystok,  
e-mail: m.kozlowska@doktoranci.pb.edu.pl 

Abstract.  This paper describes use of a non-commercial computer programme MZ-SOL to calculate the storage water tank 
heat losses in solar domestic hot water system. Program is based on a mathematical model which describes in detail whole 
heat losses in pipes and devices in the system. The paper focuses on storage water tank heat losses which depend on insula-
tion thickness and height-to-diameter ratio, on energy efficiency of domestic solar hot water heating system. The article con-
tains results of the simulation and summary of registered dependences. 

Keywords: height-to-diameter ratio, storage tank insulation, heat losses, storage tank model. 
 

Introduction 
In solar domestic hot water systems, liquids are ac-

cumulated in tanks of various shapes and sizes. Moreover 
they differ from each other by insulation thickness. A 
large number of companies are constantly improving their 
products to fulfill their basic function. However, some 
improvements can always be done by researchers. The 
author of the paper has a try to find the stand out solution 
of height to diameter ratio and insulation thickness in 
storage tanks, on heat losses in solar domestic  hot water 
system. 

There have been several approaches to find most 
suitable storage tank dimension. Sha and Lin (1978) have 
studied the effect of height-to-diameter ratio on thermal 
stratified water tank. They concluded that the most favor-
able temperature disposal is in tall tanks, where H/D ratio 
is among three to four. Moreover, tall tank (H/D ratio 4 or 
above) can provide charge and discharge efficiency of 
90%. Also Philip Myers (1997) in his book highlighted 
the need to take into account montage area. Short storage 
tanks with ¾ height-to-diameter ratio (H/D), demand 
more surface area. Furthermore, he registered that the 
taller tank is, the bigger the risk of different levels of 
mixing. 

Study Area 
The technical depends which describes the atmos-

pheric tanks can be applied to any tank. That is why H/D 
ratio between three to four was taken into account in the 
calculations. In order to develop the most effective H/D 
ratio and the insulation thickness of storage tank, some 
calculations and comparisons of different solutions were 
accomplished. Mathematical model of solar domestic hot 
water system was developed and implemented in non-
commercial program MZ_sol (Żukowski, Kozłowska, 
2012). The model is a combination of partial equations, 
which describe: 

− solar collectors; 
− storage water tank; 
− pipes of solar loop inside the room with energy 
source; 

− pipes of solar loop outside the room with energy 
source; 

− heat exchanger; 
− circulation pump; 
− hot water circulating pipes. 
The components of general mathematical model 

used in the simulation are shown in the Fig. 1.  
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Fig. 1. The scheme of devices installed in the hot water system 

Water storage tank specification in the model 
Analytical methods have their limitations of ther-

mally stratified hot liquid storage due to large number of 
variables involved. However, researchers constantly 
working on creating mathematical models which include 
stratification in the water storage tanks and divide the 
zones within the tank: hot, cold and zone where tempera-
ture gradient is present (Arias et al. 2007).    

That is why fully mixed water storage tank was used 
in the model. Main elements of energy balance are: heat 
transported form solar collectors qs,zb, heat transferred to 
the system qz,cwu, water storage tank heat losses qs,zb by 
side area and base and top area (qs,zb(p)  + qs,zb(d)).  Energy 
balance of such kind of energy transfers to water storage 
tank and then is transferred to the system is shown in the 
Fig. 2. Assumed parameters of hot water is 55°C on the 
outlet and 10°C on the inlet. 

Energy balance within water storage tank can be de-
scribed by equation : 

)( )(,)(,,, dzbspzbscwuzzbzak qqqqq +−−= , (1) 
Particular parts of first equation are described as: 

)( 17, sspszbz TTcmq −= & , (2) 
where m& - mass flow rate, pc - specific heat, sT7 -  

inlet circulating liquid temperature measured on storage 

tank solar side, sT1 - the outlet circulating liquid tempera-
ture measured on storage tank solar side. 

  
 

)( 61, cwucwu
p

cwu
scwuz TTcmq −= &  (3) 

where cwuT1 - the outlet circulating liquid tempera-
ture measured on storage tank hot water side, cwuT6 - the 
inlet circulating liquid temperature measured on storage 
tank hot water side. 

)()(, iwzbpzbzbpzbs TTUHnq −= π ,  (4) 
)(2)(, iwzbddzbdzbs TTAUnq −= , (5) 

where zbH  - water storage tank height, dA - bottom 
or top area of water storage tank, zbT - water storage tank 
temperature, iwT - room temperature, in the place where 
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storage tank is installed, pU - overall heat loss coefficient 
of tank wall, dU - overall heat loss coefficient of bottom 
or top tank. 

∑
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where zbn  - number of water storage tank in-
stalled, 1r - inside radius of the tank, 2r - outside radius of 
the tank, without insulation, 3r - outside radius of the tank 
with insulation, zbh - convective heat loss coefficient 
inside the tank, wih , - convective heat loss coefficient 
outside the tank, 1k - heat conduction coefficient of stor-
age tank wall, 2k - heat conduction coefficient of insula-
tion, 1δ - top or bottom tank thickness, 2δ - top or bottom 
tank insulation thickness. 

Input data of water storage tank in the simulation 
Calculations were done on the basis of data which 

represented fourth polish climatic zone. Two main cases 
were taken into account:  

− semi-detached house, with eight people using hot 
water installation; 

− terraced houses, with twenty people using hot wa-
ter installation. 

 Typical profile of hot water use was taken in the 

calculation. 20% of maximum hot water use was between 
1200 – 1300, and 40% between 700-800 and 1900-2000 hour. 

In semi-detached house one storage tank of 750 l 
volume was used in the calculation. In second variant, 
two 1000 l water storage tanks were taken into account. 
Table 1 shows H/D ratio of used tanks. The first and the 
second  cases respond to main worldwide market makers 
devices. Point 3, 4 and 5 describe tanks which H/D ratio 
is between 3 and 4 as above mentioned researchers as-
sumed. 

Three main insulation thicknesses were analyzed 
in both cases. 10cm was established as optimal regarding 
to Polish ordinance (Technical conditions, 2013). Six cm 
insulation thickness was assumed as thinner than optimal 
and sixteen cm - thicker. Heat conductivity of insulation 
for all three cases was the same. It was established as 
0.038W/m·K. 
Table 1. Storage tank data 
 Case A (750l) Case B (2x1000l) 

Lp. Height, 
m 

Diameter, 
m 

H/D 
ratio 

Height, 
m 

Diameter, 
m 

H/D 
ratio 

1. 2.005 0.75 2.7 2.06 0.85 2.4 
2. 1.923 0.75 2.6 1.959 0.85 2.3 
3. 2.05 0.68 3.0 2.25 0.75 3.0 
4. 2.27 0.65 3.5 2.5 0.71 3.5 
5. 2.5 0.62 4.0 2.75 0.68 4.0 
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Fig. 3. Case A: Water storage tank temperature changes for five H/D ratio
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Fig. 4. Case A: Detailed area of Fig. 3 - water storage tank temperature changes for five H/D ratio

Simulation results 
Fig. 3 and Fig. 4 show the temperature change with-

in the storage tank during simulation. Five cases, which 
represented different H/D ratio of variant A, were ana-
lyzed. The detail that shows the biggest disproportion is 
shown on Fig. 4. Three cases reach the highest tempera-
ture, in the range between 53 and 63°C, during the same 
time period. They represent the shortest tanks. It means 
2.6, 2.7 and 3.0 H/D ratio. However, all cases reach al-
most 65°C temperature peaks. For the tank where H/D 

ratio is the highest, 3.5 and 4.0, the temperature drop is 
the lowest. Moreover, the temperature in both storage 
water tanks is the lowest. The amplitudes the tall storage 
water tank are the highest. 

In the simulation losses, of all system components 
were calculated. Author of the work mainly focused on 
storage water tank wall loss. There is some relationship 
visible. The bigger the H/D ratio is the higher the tank 
losses are (by top, bottom and side area). The differences 
for variant A: 3,4 and 5 are shown on Fig. 5. 

31%

33%

36%

Losses comparison in variant III, IV, V

III IV V

 

Fig. 5. Case A: Tank losses comparison for 3.0, 3.5 and 4.0 H/D 
ratio 

Data used on the diagram related to storage tank 
losses as a part of whole system tank and pipe losses. In 
Variant A pipe for fluid circulation loss has an irrelevant 
influence.  

Moreover, Fig.6 shows that the thicker the insula-
tion of storage water is applied, the lower heat losses are 
calculated. The relation is similar for all analysed tanks 

Figure attached demonstrate 1000 l tank with 3.5 
H/D ratio. The differences reach 38% when increasing 
insulation thickness from 6cm to 10cm, and 36% when 
increasing from 10 cm to 16 cm. As the percentage par-
ticipation is decreasing, it can be assumed that after some 
point increasing insulation thickness is not worthwhile.  
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Fig. 6. Case B: Tank losses comparison for different insulation 
thickness 
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Last figure (Fig.7) also deals with heat losses in the 
system as a comparison with amount of energy produced 
by solar collectors and auxiliary energy source. Losses 
are the sum of tank and pipes in the solar loop. Case B 
represents terraced houses, where hot water installation is 
used by twenty people. The flow coefficient of circulating 
water in this situation increases for significant 0.15 value. 
It also means that losses in pipes for fluid circulation 
have bigger influence. In comparison with losses in the 
solar loop, it is even three times bigger. For smaller sys-
tems, the flow coefficient of circulating water is almost 
equal to zero. It means that the pipe losses are lower 
analogously.  

Figure below shows that 59 % is supplied by auxil-
iary energy source for the system, and approximately 
41% by solar collectors during whole measured period 
(one year). Tank and solar loop pipes losses depend on 
the insulation thickness used. The percentage participa-
tion of heat loses decrease from 39% to 15% when insu-
lation was increased from 60 to 160 mm. Moreover it is 
important to say that from parameters which stand for 
Polish ordinance the heat losses are close to 30%. It 
means that the play important role in system perfor-
mance. 
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Fig. 7. Ratio of losses in the tank and solar loop pipes on amount of energy supplied to the system. 

 
Conclusions 

1. Water temperature changes show significant dif-
ference between short and tall storage tank. The shorter 
the tank is (H/D ratio equal to 2.6) the smaller the tem-
perature amplitude in fully mixed storage water tank is. 
For tall tanks (H/D ratio higher than 3.5), the temperature 
drop increase from 40°C to 58°C in analyzed cases. 

2. The higher the H/D ratio is the bigger the storage 
tank heat losses are. Even 5% difference is visible while 
increase the above mentioned ratio from 3.0 to 4.0. 

3. While increasing storage tank insulation thickness 
heat losses decrease rapidly. The decline reaches more 
than 35% while change the insulation thickness from 6cm 
to 10cm, and then from 10cm to 16cm. The disproportion 
between the thinnest and the thickest insulation is about 
60%.  

4. Almost 60% of energy is provided by auxiliary 
energy source the rest by solar collectors. Storage tank 

and solar pipes losses represent 15%, for insulation 
thickness equal to 160 mm. It highlights the significant 
influence of components on whole system performance. 
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WPŁYW STOSUNKU WYSOKOŚCI DO ŚREDNICY PODSTAWY I GRUBOŚCI IZOLACJI CIEPLNEJ ZASOBNIKÓW NA STRATY CIEPŁA W SYSTEMIE PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WSPOMAGANEGO KOLEKTORAMI SŁONECZNYMI 
M. Kozłowska-Lewoc 
Streszczenie  

Energooszczędne użytkowanie energii cieplnej powinno 
być realizowane już na etapie pojedynczego odbiorcy. Ogra-
niczenie jej zużycia jest możliwe dzięki optymalizacji grubości 
zastosowanych izolacji cieplnych oraz zapewnieniu najkorzyst-

niejszego rozkładu temperatury w wykorzystanych urządze-
niach. W opracowaniu posłużono się niekomercyjnym progra-
mem MZ_SOL, którego podstawą jest model matematyczny 
systemu solarnego służącego do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, który szczegółowo uwzględnia straty występujące w 
całej instalacji. W artykule skupiono się na zagadnieniu strat 
ciepła zasobnika w zależności od grubości zastosowanej izolacji 
oraz stosunku wysokości do średnicy dennicy. Praca zawiera 
podsumowanie wykonanych symulacji.  

AKUMULIACINIŲ TALPŲ AUKŠČIO IR SKERSMENS SANTYKIO BEI IZOLIACIJOS STORIO ĮTAKA JŲ ŠILUMOS NUOSTOLIAMS KARŠTO VANDENS RUOŠIMO SISTEMOSE SU SAULĖS KOLEKTORIAIS 
M. Kozłowska-Lewoc 
Santrauka 

Šilumos energijos taupymas turi prasidėti jau nuo konkre-
taus galutinio vartotojo. Optimizuojant šilumos izoliacijos storį 
ir užtikrinant racionalų temperatūrinį režimą naudojamuose 
įrenginiuose galima sumažinti energijos vartojimą. Darbe pa-
naudota nekomercinė programa – MZ_SOL, kuri pagrįsta karšto 
vandens su saulės kolektoriais sistemos ruošimo buitinėms 
reikmėms matematiniu modeliu. Programoje visapusiškai atsi-
žvelgiama į nuostolius visoje sistemoje. Straipsnyje analizuoja-
ma akumuliacinės talpyklos šilumos nuostolių priklausomybė 
nuo izoliacijos storio bei talpyklos aukščio ir skersmens santy-
kio. Pateikiamas atliktų modeliavimų rezultatų apibendrinimas. 
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EKSPERIMENTINIS ŠILUMOS SIURBLIO ORAS–VANDUO CHARAKTERISTIKŲ ESANT VĖSINIMO REŽIMUI NUSTATYMAS 
Anastasija Lipovec1, Vytautas Martinaitis2  

1magistrantė; 2profesorius,  
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

el. p. 1anastasija.lipovec@stud.vgtu.lt; 2vytautas.martinaitis@vgtu.lt 
Anotacija. Straipsnyje pristatomos pagrindinės šilumos siurblio oras–vanduo eksperimentinės charakteristikos: šaldymo na-
šumas, įrenginio efektyvumas ir darbo režimo charakteristika. Pateikiami apskaičiuoti valandiniai vienos dienos šilumos 
siurblio parametrai esant vėsinimo režimui. Gautas efektyvumo koeficientas – ERR=3,28, šaldymo našumas – 7,65 kW, 
kompresoriaus naudojama elektrinė galia – 2,34 kW. Šilumos siurblio generuojamas vėsos kiekis ir efektyvumas didėja, didė-
jant vėsinamo vandens temperatūrų skirtumui prieš garintuvą ir po jo. Kompresoriaus darbo režimas priklauso nuo vėsinamo-
jo vandens temperatūros. Didėjant išorės temperatūrai, naudojama kompresoriaus galia didėja. Naudojantis EnergyPro 
programa sukurtas imitacinis šilumos siurblio modelis ir apžvelgti gauti rezultatai.  
Reikšminiai žodžiai: šilumos siurblys, eksperimentinis tyrimas, efektyvumas, našumas, vėsinimas, EnergyPro programa.   
 

Įvadas 
Siekiant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

dėl pastatų energetinio naudingumo (2010/31/ES) užsi-
brėžtų tikslų, daugelyje šalių sparčiai vystoma energiškai 
efektyvių pastatų plėtra. Didelę dalį pastatuose naudoja-
mos energijos sumažina technologijos, naudojančios 
atsinaujinančius energijos išteklius, todėl šios technologi-
jos yra plačiai tiriamos ir tobulinamos.  

Šilumos siurblys – sparčiai populiarėjantis, efekty-
vus, aplinką tausojantis įrenginys, naudojantis aplinkos 
energiją šilumos ir vėsos gamybai gyvenamuosiuose, 
administraciniuose ir pramoniniuose pastatuose (Chua et 
al. 2010). Siekiant tobulinti įrenginio energinį efektyvu-
mą, svarbu tirti sistemas, stebėti efektyvumo rodiklius 
lemiančius veiksnius. Eksperimentinis tyrimas padeda 
gilinti supratimą apie šilumos siurblio veikimo bei naudo-
jimo ypatumus, analizuojamos sistemos tobulinimo gali-
mybės ir sprendžiamos tyrimo metu kilusios problemos.  

Literatūros šaltiniuose (Guoyuan el al. 2003; Guo et 
al. 2011) pristatomi eksperimentiniai orinio šilumos 
siurblio tyrimai esant šildymo režimui. Autoriai pateikia 
šilumos siurblio charakteristikas ir rekomendacijas, kaip 
optimizuoti įrenginio veikimą ir padidinti jo efektyvumą. 
Šiame straipsnyje yra pristatomi vėsinimo režime vei-
kiančio šilumos siurblio oras-vanduo eksperimentinio 

tyrimo rezultatai. Pagrindinis tyrimo tikslas – nustatyti 
realaus šilumos siurblio oras–vanduo (1 pav.) charakteris-
tikas: darbo, efektyvumo, našumo. Pateikiamas laborato-
rijos patalpų vėsos poreikio ir šilumos siurblio 
generuojamos vėsos grafikas. Eksperimentinio tyrimo 
rezultatai palyginami su  kompiuterinės programos Ener-
gyPro apskaičiuotais šilumos siurblio imitacinio modelio 
rezultatais. 

 

1 pav. Šilumos siurblys su pažymėtomis oro greičio matavimo 
vietomis 
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Tyrimo objektas 
Tyrimo objektas – šilumos siurblys oras–vanduo, 

sudarytas iš 4 pagrindinių elementų: kompresoriaus, išsi-
plėtimo vožtuvo ir dviejų šilumokaičių (garintuvo ir kon-
densatoriaus). Šilumos šaltinis – lauko oras. Tiriamasis 
šilumos siurblys sumontuotas ant Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto (VGTU) stogo ir per vėdinimo 
sistemą tiekia vėsą pastato energetinių ir mikroklimato 
sistemų (PEMS) laboratorijos patalpoms. Šilumos siurb-
lys įjungiamas ir išjungiamas rankiniu būdu. 

 

2 pav. Šilumos siurblio veikimo schema 

Šilumos siurblio techninės charakteristikos patei-
kiamos 1 lentelėje. 
1 lentelė. Šilumos siurblio techninės charakteristikos 
Maitinimas 380V/50HZ/3faz 
Kompresorius Spiralinis 
Ventiliatorius, oro srautas Ašinis, 3500 m3/h 
Šaltnešis R410A 
Šaldymo našumas 7,53 kW 
Naudojama galia  2,44 kW 
EER 3,09 

Tyrimo metodika ir naudojama įranga 
Tyrimo metu buvo matuojami ir kaupiami šie duo-

menys: 
- tiekiamojo (T1) ir grįžtamojo (T2) vandens tempe-

ratūros prieš garintuvą ir po jo (2 pav.); 
- paimamojo lauko oro (T3) ir išpučiamojo (T4) iš ši-

lumos siurblio temperatūros (2 pav.); 
- išpučiamojo oro greitis (taškai 1,2,3 1 pav.); 
- įtampa tinkle ir srovės stipris veikiant šilumos 

siurbliui (matuojama laboratorijos elektros skydinėje); 
- vandens temperatūra akumuliacinėje talpoje. 
Eksperimentinio tyrimo metu naudota įranga:  
- rotacinis anemometras FVA915S120 – matavimo 

ribos 0,4÷20 m/s, tikslumas ±1,5 % išmatuotos vertės, 
rezoliucija 0,01 m/s, veikimo temperatūra -20÷140°C; 

- daugiafunkcis matavimo prietaisas ir duomenų 
kaupiklis Ahlborn Almemo 2890-9 – tikslumas ±0,02%, 
darbinė temperatūra -10÷60°C; 

- daugiakanalis duomenų kaupiklis HOBO U30 
USB U30-NRC-VIA-10-S100-000 – kaupimo intervalas 
1s÷18h, laiko tikslumas 0÷2 s, darbinė temperatūra -
40÷60°C; 

- keturių signalų duomenų kaupiklis HOBO U12-
006 – kaupimo intervalas 1s÷18h, laiko tikslumas ±1 
min./mėn., darbinė temperatūra -20÷70°C; 

- temperatūros jutiklis S-TMB-M017. 
Šilumos siurblio konstrukcijoje, prie šilumos siurb-

lio tiekiamojo ir grįžtamojo vandens vamzdyno, prijun-
giamos termoporos, kurios siunčia duomenis apie 
išmatuotas šilumnešio temperatūras duomenų kaupikliui. 
HOBOwarePRO programa užprogramuojamas duomenų 
nuskaitymas 1 min. intervalu. 

Paimamojo į šilumos siurblį ir išpučiamojo iš jo oro 
temperatūros išmatuojamos prie įrenginio korpuso pri-
tvirtinus du temperatūros jutiklius, kurie nuskaito duo-
menis 1 min. intervalu. Išpučiamojo oro greitis 
matuojamas anemometru. Atliekami keli bandymai skir-
tingose oro išpūtimo vietose, apskaičiuojamas matavimų 
vidurkis. 

Nustatoma elektrinė galia, kurią naudoja kompreso-
rius. PEMS laboratorijos elektros skydinėje su voltmetru 
išmatuojama kiekvienos fazės įtampa. Srovės stipris ma-
tuojamas uždėjus ant laidų reples, duomenys kaupiami 1 
min. intervalu.  

Atlikus matavimus ir surinkus reikiamus duomenis 
atliekami skaičiavimai šilumos siurblio charakteristikoms 
nustatyti. Energijos balanso lygtis šilumos siurbliui: 

0,š v kQ Q P− + + =  (1) 
čia: vQ - perduodamas vėsos srautas, kW; 

šQ  - į lauką išmetamas šilumos srautas, kW; 
kP  - kompresoriui suteikiama galia, kW. 

Su oru šalinama šiluma apskaičiuojama pagal for-
mulę (kW): 

( ) ( )4 34 3 ,

3600š oro po po
VQ M c T T c T Tρ⋅

= ⋅ ⋅ − = ⋅ ⋅ −  (2) 
čia: oroM - išpučiamojo oro debitas, kg/s; 
cpo – specifinė oro šiluma, kJ/kgK;  
T3 – paimamojo lauko oro temperatūra, °C; 
T4 – išpučiamojo oro temperatūra, °C; 
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V – išpučiamojo oro kiekis, m3/h; 
oroρ  – oro tankis, kg/m3. 

Išpučiamasis oro kiekis apskaičiuojamas pagal for-
mulę (m3/h): 

2 3600,V r vπ= ⋅ ⋅  (3) 
čia: r – angos skersmuo, m; 
v - išpučiamo oro greitis, m/s. 

Vėsos srautas apskaičiuojamas pagal formulę (kW): 
( )1 2 ,v ev evQ M c T T= ⋅ ⋅ −  (4) 

čia: evM - etilenglikolio ir vandens mišinio debitas, kg/s; 
cev – specifinė 38% etilenglikolio ir vandens mišinio ši-
luma, kJ/kgK;  
T1 – vandens temperatūra prieš šilumos siurblį, °C; 
T2 – vandens temperatūra po šilumos siurblio, °C. 

Energijos balanso nesutaptis apskaičiuojama pagal 
formulę: 

( ) 100%.š

v

v kQ Q P
Q

ε
− +

= ⋅  (5) 

Kompresoriui suteikiama elektrinė galia apskaičiuo-
jama pagal formulę: 

1 2 3 cos ,i jkP P P P U I ϕ= + + = ⋅ ⋅∑   (6) 
čia: Pk – aktyvioji fazių galia, W; 

Ui – įtampa tinkle, V; 
I j– srovės stipris, A; 
cosϕ  – galios koeficientas, 0,9. 

Šilumos siurblio efektyvumo koeficientas esant vė-
sinimo režimui: 

1.v

š k

QEER
Q P
= ≥
+

 (7) 

Kompiuterine programa EnergyPro sudaromas 
imitacinis šilumos siurblio modelis. Skaičiavimams nau-
dojami meteorologiniai duomenys, užfiksuoti eksperi-
mentinio tyrimo metu. Programos sumodeliuoti šilumos 
siurblio generuojami valandiniai energijos kiekiai palygi-
nami su eksperimentiniais.  

Rezultatai 

Eksperimentas atliktas liepos 11 dieną, šilumos 
siurblys veikė esant vėsinimo režimui. Vidutinė išorės 
temperatūra 24°C. 2 lentelėje pateikiamos šilumos siurb-
lio charakteristikos, apskaičiuotos pagal tyrimo metu 
gautus duomenis.  

Gamintojo nurodytos šilumos siurblio charakteristi-
kos (1 lentelė) artimos eksperimentinio tyrimo metu gau-
tiems rezultatams (2 lentelė). Apskaičiuotas vidutinis 
šaldymo našumas – Qv=7,68 kW, naudojama galia – 
Pk=2,34 kW,  įrenginio efektyvumo koeficientas – 
EER=3,28, energijos balanso nesutaptis – 2 %.  

2 lentelė. Šilumos siurblio charakteristikos 
Laikas T1,°C T2,°C T3,°C T4,°C Qv, kW Qš, kW Pk,kW EER ε,% 

08:18-09:17 16,56 10,83 21,77 29,43 8,03 6,52 2,28 3,52 -10 
09:18-10:17 16,46 11,37 23,05 29,61 7,13 5,56 2,30 3,10 -10 
10:18-11:17 16,95 10,43 21,97 30,73 9,14 7,46 2,30 3,97 -7 
11:18-12:17 16,98 11,07 24,40 31,60 8,28 6,08 2,35 3,52 -2 
12:18-13:17 16,67 11,42 24,79 31,43 7,36 5,59 2,38 3,09 -8 
13:18-14:17 17,33 11,75 26,31 32,77 7,82 5,42 2,43 3,22 0 
14:18-15:17 17,47 11,83 27,60 32,98 7,92 4,49 2,44 3,25 13 
15:18-16:17 17,90 11,97 27,55 33,03 8,31 4,58 2,43 3,42 16 
16:18-17:17 16,26 11,11 21,61 28,53 7,21 5,90 2,28 3,16 -13 
17:18-18:17 15,54 10,75 21,66 27,75 6,72 5,19 2,28 2,95 -11 
18:18-19:03 15,68 11,03 23,12 27,74 6,52 3,92 2,28 2,87 5 
Vidurkis 16,71 11,23 23,99 30,51 7,68 5,51 2,34 3,28 -2 
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3 pav. Šilumos siurblio efektyvumo koeficiento priklausomybė nuo vandens temperatūrų skirtumo T1-T2 

Pagal eksperimento metu gautus duomenis, šilumos 
siurblio pagamintas vėsos kiekis ir efektyvumo koeficien-
tas priklauso nuo vandens temperatūrų skirtumo prieš 
garintuvą ir po jo T1-T2 (3 pav.). Didėjant temperatūrų 
skirtumui, didėja generuojamas vėsos kiekis, dėl to didėja 
ir šilumos siurblio efektyvumo koeficientas.  

 

 

4 pav. Šilumos siurblio kompresoriaus darbo režimas 

 

Šilumos siurblys veikia pagal nustatytas tiekiamojo 
vėsinamojo vandens temperatūrų ribas. Pasiekus 10°C 
temperatūrą kompresorius išsijungia, temperatūrų skirtu-
mui T1-T2 sumažėjus iki 3°C kompresorius įsijungia ir 
šilumos siurblys pradeda generuoti vėsą. 

Atlikus eksperimentą užfiksuota, kad kompresorius 
per maždaug 11 valandų įsijungė 83 kartus (4 pav.). Die-
nos pradžioje kompresorius įsijungia rečiau (kas 30 min) 
ir veikia ilgiau (40–50 min). 12 valandą, padidėjus prite-
kiams nuo žmonių, įrangos ir saulės spinduliuotės, šaltne-
šis greičiau atvėsta, kompresorius įsijungia ir išsijungia 
dažniau, kad užtikrintų reikiamą vėsos poreikį. Punktyri-
ne linija grafike pažymėtas ir toliau pavaizduotas komp-
resoriaus darbas per 24 minučių laikotarpį (4 pav.). 
Smulkesnio mastelio kompresoriaus darbo ištraukoje 
matome 4 ciklus, kurių trukmė – 3 ir 4 minutės. Išsijun-
gus kompresoriui matomas cirkuliacinio siurblio elektros 
energijos vartojimas (4 pav.). 

Kompresoriaus sunaudojamai galiai įtaką daro lauko 
temperatūra (5 pav.). Didėjant išorės temperatūrai T3, 
sunaudojama kompresoriaus galia didėja. 

 

5 pav. Kompresoriaus sunaudojamos elektros energijos 
priklausomybė nuo išorės temperatūros 
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Remiantis šildymo ir vėsinimo organizacijos stan-
dartais (ASHRAE Handbook), pagal CLTD metodiką 
apskaičiuotos laboratorijos patalpų šiluminės apkrovos. 
Laboratorijos vėsinamų patalpų plotas – 62,64 m², aukš-
tis – 3,35 m. Žmonių skaičius – 8. Patalpos išorinė siena 
orientuota į pietus. Sienos konstrukcijoje yra 2 plastiki-
niai langai su nuleidžiamomis žaliuzėmis. Grafike (6 
pav.) pateikiamos apskaičiuotos vėsinamųjų patalpų ši-
luminės apkrovos ir šilumos siurblio generuojamas vėsos 
kiekis. Matome, kad šilumos siurblys padengia visą labo-
ratorijos patalpų vėsos poreikį.  

 

6 pav. Laboratorijos patalpų vėsos poreikio ir šilumos siurblio 
generuojamo vėsos kiekio grafikas 

Naudojantis EnergyPro programa į skaičiavimus 
įtraukti šie eksperimento metu sukaupti ir apskaičiuoti 
duomenys: išorės temperatūra, temperatūra akumuliacinė-
je talpoje, valandinis laboratorijos patalpų vėsos poreikis, 
šilumos siurblio galia ir reikalinga elektros galia (1 lente-
lė). 7 pav. pateikiama sudaryta modelio schema. 

 

7 pav. EnergyPro programa sumodeliuota šilumos siurblio 
schema 

Šilumos siurblys veikia daline apkrova priklausomai 
nuo vėsos poreikio (8 pav.) ir palaiko akumuliacinėje 
talpoje 10°C temperatūrą (9 pav.). Šilumos siurbliui įsi-
jungus, generuojama daugiau vėsos, nei reikia poreikiui 
padengti, kad būtų atvėsintas vanduo akumuliacinėje 
talpoje. Dienos pabaigoje šilumos siurblys gamina ma-
žiau vėsos, iškraunant akumuliacinę talpą (8 pav.). 

Eksperimento metu sunaudojama elektros galia 
praktiškai pastovi (5 pav.) ir kinta nežymiai, šilumos 
siurblys įsijungia ir išsijungia priklausomai nuo vėsina-
mojo vandens temperatūros T2. Modeliavimo programos 
pateiktame grafike matomas kintantis elektros suvartoji-
mas, tiesiogiai priklausantis nuo vėsos poreikio (10 pav.). 
Iš pateiktų modeliavimo rezultatų negalime analizuoti 
kompresoriaus darbo režimo.  

 

8 pav. Sumodeliuotas vėsos poreikis ir šilumos siurblio 
generuojama vėsa 

 

9 pav. Sumodeliuota akumuliacinės talpos galia ir turinys 

 

10 pav. Sumodeliuotas šilumos siurblio elektros vartojimas 

11 pav. pateikiamas apskaičiuoto ir programos 
gauto šilumos siurblio efektyvumo koeficientų grafikas. 
Programa pateikia pastovų įrenginio efektyvumo 
koeficientą. Dėl ribotų duomenų įvesties galimybių 
EnergyPro programa nepateikia išsamių modelio 
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rezultatų, reikalingų 11 valandų eksperimento rezultatų 
palyginimui. 

 

11 pav. Imitacinio modelio ir eksperimento šilumos siurblio 
efektyvumo koeficientai EER 

Išvados 

1. Atlikus šį 11 valandų trukmės vėsinimo režimo 
tyrimą nustatytas šilumos siurblio oras–vanduo efekty-
vumo koeficientas – EER=3,28, vidutinis šaldymo našu-
mas – Qv=7,68 kW, naudojama galia – Pk=2,34 kW. 
Gauti rezultatai yra artimi gamintojo nurodytoms šilumos 
siurblio charakteristikoms. 

2. Šilumos siurblio našumas ir efektyvumo koefi-
cientas priklauso nuo vandens temperatūrų skirtumo prieš 
garintuvą ir po jo T1-T2. Didėjant temperatūrų skirtumui, 
didėja generuojamas vėsos kiekis, dėl to didėja ir šilumos 
siurblio efektyvumo koeficientas.  

3. Šilumos siurblio kompresoriaus darbo režimas 
priklauso nuo vėsinamojo vandens temperatūros T2. Van-
deniui atvėsus iki 10°C temperatūros kompresorius išsi-
jungia, o temperatūrų skirtumui T1-T2 sumažėjus iki 3°C 
kompresorius įsijungia. Vartojama elektros energija pri-
klauso nuo išorės temperatūros T3. Didėjant išorės tempe-
ratūrai, sunaudojama kompresoriaus galia didėja. 

4. EnergyPro programa sukurtas imitacinis šilumos 
siurblio modelis. Dėl įvesties duomenų ribojimų gauti 
rezultatai nėra pakankamai tikslūs ir tai neleidžia tinka-
mai palyginti jų su eksperimento metu gautais rezultatais.  

Padėkos 

Dėkoju Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
Civilinės inžinerijos mokslo centro Pastatų energetinių ir 
mikroklimato sistemų laboratorijai ir asist. Juozui Biels-
kui už pagalbą atliekant eksperimentą ir galimybę naudo-
tis matavimo įranga.  
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EXPREIMENTAL PERFORMANCE ANALYSIS OF A 
HEAT PUMP IN COOLING MODE 

A. Lipovec, V. Martinaitis 

Summary 
In this paper, the experimental characteristics of the air 

source heat pump were analysed: cooling power (Qv), energy efficiency ratio (EER) and compressor working cycle. 
Experimental results indicated the average ERR=3,28, Qv=7,65 kW, input power 2,34 kW. The cooling power and energy effi-
ciency ratio of an air source heat pump depends on the water 
temperature difference before and after evaporator. The comp-
ressor working cycle depends on cooled water temperature. The 
power consumption of the compressor increase with the increa-
se of the outside air temperature. The heat pump simulation 
model was designed in EnergyPro program and an overview of 
the results were obtained. 
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NITRATŲ ŠALINIMO IŠ NUOTEKŲ, PANAUDOJANT PUŠIES DROŽLES, TYRIMAI 
Agnė Mankauskaitė1, Ala Kirjanova2, Mindaugas Rimeika3 

1magistrantė, 2doktorantė, 3docentas, 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 

el. p. 1agne.mankauskaite@stud.vgtu.lt; 2ala.kirjanova@dok.vgtu.lt; 3mindaugas.rimeika@vgtu.lt 
Anotacija. Denitrifikacijos proceso vyksmui nuotekose, taikant schemą, kai denitrifikacinė zona yra po nitrifikacinės, daž-
niausiai yra reikalingas išorinio organinės anglies šaltinio dozavimas. Šiuo atveju kaip organinės anglies šaltinį galima pa-
naudoti medžio drožles, kurios yra laikomos galimu ilgalaikiu anglies šaltiniu. Laboratorinio tyrimo metu buvo ištirtos 
šviežios ir džiovintos pušies drožlės. Tyrimo metu pušies drožlių įkrovų bioreaktoriuose įvertintas nitratų šalinimo efektyvu-
mas. Abiejuose reaktoriuose vykstant denitrifikacijos procesui nitratų šalinimo efektyvumas buvo gautas didesnis negu 98 %. 
Tyrimo rezultatai parodė, kad denitrifikacijos grandies bioreaktoriuose kaip organinių medžiagų šaltinis gali būti naudojamos 
abiejų rūšių pušies drožlės  
Reikšminiai žodžiai: nitratai, nitritai, amonis, nuotekos, pušies drožlės, denitrifikacija. 
 

Įvadas 
Nevalytų ar nepakankamai valytų nuotekų išleidi-

mas į vandens telkinius pažeidžia ekosistemos balansą. 
Patenkantis per didelis arba nesubalansuotas biogeninių 
medžiagų kiekis sukelia eutrofikaciją. Eutrofikacija –
 ekosistemos kitimas, sukeltas cheminių maisto medžia-
gų, dažniausiai tirpiųjų fosforo ir azoto junginių, pertek-
liaus. 

Nevalytose nuotekose, patenkančiose į nuotekų va-
lymo įrenginius, azotas būna organinio azoto ir amonio 
azoto formose. Pagrindiniai azoto šalinimo mechanizmai 
yra nitrifikacija ir denitrifikacija. 

Nitrifikacija – tai biocheminis procesas, kurio metu 
nitrifikuojančiosios bakterijos amonio druskas oksiduoja 
iki nitritų (I stadija), o po to nitritus iki nitratų (II stadija): 

 
 I stadija: NH4

+ + 1,5 O2
  →NO2

- + 2H+ + 2 H2O  
 II stadija: NO2

- + O2 →NO3
- (1) 

 
Denitrifikacija – biocheminis procesas, kurio metu 

denitrifikuojančiosios bakterijos nitratus redukuoja dau-
giausia į dujinį azotą :  

 
 NO3

-→ NO2
- →NO→ N2O→ N2 (2) 

 

Vykdant azoto šalinimą, denitrifikacinė zona gali 
būti įrengiama prieš nitrifikacinę (angl. pre-
denitrification) arba po nitrifikacinės (angl. post-
denitification) zonos. Pastaruoju atveju anglies, t. y. or-
ganinių medžiagų, esančių nuotekose, denitrifikacijos 
procesui nepakanka, todėl į reaktorių dozuojamas išorinis 
anglies šaltinis, pvz., metanolis, etanolis, acetatas (Tcho-
banoglous 2003). Bet jie yra brangūs ir potencialiai pavo-
jingi aplinkai, todėl kaip organinės anglies šaltinį galima 
naudoti gamtinės kilmės organines medžiagas arba atlie-
kas, kuriose yra organinių medžiagų, pvz., medžio drož-
les (Healy ir kt. 2006, Robertson 2010). 

Mikrobiologiniu atžvilgiu denitrifikacijos laipsnis 
priklauso nuo deguonies koncentracijos, nitratų ir organi-
nės anglies kiekio (Gibert ir kt. 2008).  

Šio darbo tikslas – įvertinti medžio drožlių, kaip or-
ganinių medžiagų šaltinio, panaudojimo tinkamumą de-
nitrifikacijos procesui vykti. Tyrimo metu buvo vertinta, 
kaip šalinami nitratai ir nitritai šviežių ir džiovintų pušies 
drožlių įkrovose. Taip pat buvo tirtas organinių medžiagų 
išsiplovimas iš medžio drožlių bei nitratų šalinimo pri-
klausomybė nuo organinių medžiagų kiekio reaktoriuje, 
buvo stebima, kaip kinta amonio koncentracijos tyrimo 
metu. 
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Tyrimo objektas ir metodika 
Denitrifikacijos tyrimai atlikti laboratorinėmis sąly-

gomis, panaudojant iš nuotekų valyklos ar privačių valy-
mo įrenginių atvežtas valytas nuotekas. Tyrimų trukmė – 
52 dienos, šis periodas suskirstytas į du etapus: I etapas 
truko 36 dienas, II – 16 dienų. 

Tyrimai atlikti trijuose 2 litrų talpos reaktoriuose, 
kurie buvo užpildyti skirtingomis įkrovomis: kvarcinio 
smėlio (1 pav., A), šviežių pušies drožlių (1 pav., B), 
džiovintų pušies drožlių (1 pav., C). Šviežios pušies drož-
lės yra tos, kurios buvo pagamintos iš neapdorotos me-
dienos, o džiovintos drožlės – pagamintos iš pušinių 
lentų, kurios buvo džiovintos tris dienas, palaipsniui ke-
liant temperatūrą nuo 35 iki 65 C. 
 

 

1 pav. Tyrime naudoti reaktoriai: A – kontrolinis reaktorius; B 
– reaktorius su šviežių pušies drožlių įkrova; C – reaktorius su 
džiovintų pušies drožlių įkrova 

Siekiant palaikyti denitrifikacijos procesui reikalin-
gas anoksines sąlygas (ištirpusio deguonies koncentracija 
<0,5 mg/l), tyrimo reaktoriai buvo sandariai uždengiami, 
oras į juos nebuvo tiekiamas. 

Reaktorius A buvo kontrolinis. Jame kaip įkrova 
buvo naudojamas kvarcinis smėlis, kuris, siekiant iš jo 
pašalinti organines medžiagas, buvo 5 valandas degintas 
550 C temperatūroje. Tyrimo pradžioje A reaktoriuje 
patalpinta 300 gramų kvarcinio smėlio. Kituose reakto-
riuose (B ir C) buvo patalpinta po 30 g pušies drožlių. 

 
1 lentelė. O2 ir pH kaita tyrimo metu 
 Reaktorius A Reaktorius B Reaktorius C 
Užpildas Kvarcinis 

smėlis 
Šviežios 
drožlės 

Džiovintos 
drožlės 

Užpildo 
svoris 300 g 30 g 30 g 
Dalelių 
dydis 10-16 mm 3-54 mm 3-53 mm 

 

Remiantis Greenan ir kt. (2006) bei van Driel ir kt. 
(2006) atliktų tyrimų rezultatais, naudojamų medžio dale-
lių dydis didelės įtakos rezultatams neturi. Šiam tyrimui 
naudotų drožlių dydis buvo nuo 3 iki 54 mm (1 lentelė). 

Abiejų etapų pradžioje reaktoriai su užpildais buvo 
užpilti nuotekomis, kuriose nitratų azoto (NO3–N) kon-
centracija siekė 53 mg/l. Ši koncentracija pasirinkta prii-
mant prielaidą, kad vienas žmogus per parą generuoja 
150 l nuotekų ir 8 g amonio azoto (NH4-N), kuris visas 
nitrifikacijos proceso metu būna paverstas NO3–N. Ka-
dangi tyrimams buvo naudojamos valytos nuotekos: I 
etapo metu – iš Vilniaus nuotekų valyklos, II etapo metu 
– iš individualaus nuotekų valymo įrenginio, skirto 6 
asmenų šeimai, išmatuota NO3–N koncentracija jose 
buvo mažesnė negu reikia, todėl reikiamai NO3–N kon-
centracijai pasiekti valytose nuotekose buvo ištirpinamas 
reikiamas kalio nitrato KNO3 kiekis.  

Užpildžius reaktorius 1,8 l paruoštų nuotekų, jie bu-
vo užsandarinti siekiant palaikyti anoksines sąlygas ir 
viso tyrimo metu laikomi termostate tamsoje nustačius 
pastovią 20 C temperatūrą. Reaktoriai iš termostato buvo 
išimami tik mėginių paėmimui mažiausiai du kartus per 
savaitę.  

Tyrimų pradžioje ir per kiekvieną mėginių ėmimą iš 
kiekvieno reaktoriaus, priklausomai nuo nustatomų pa-
rametrų, buvo imama  nuo 15 iki 35 ml nuotekų.. Mėgi-
nius nufiltravus atliekami NO2-N, NO3-N, NH4-N bei O2 
koncentracijų matavimai, taip pat matuojama pH, tempe-
ratūra bei organinių medžiagų kiekis, išreikštas cheminiu 
deguonies suvartojimu (ChDS). Azoto junginiai buvo 
nustatomi Spectroquant testais ir Genesys 10 UV-Vis 
spektorfotometru (Thermo Fisher Scientific, JAV). O2 
matuojama deguonies matuokliu Mettler Toledo Inlab 
605 (WTW, Vokietija), o pH ir temperatūra – pH matuok-
liu InoLAB pH 730  (WTW, Vokietija), ChDS nustatomas 
titrimetriniu būdu. 

Tyrimų rezultatai 
Eksperimentinių tyrimų rezultatai, naudojant medžio 

drožles nitratų šalinimui iš nuotekų, pateikiami 2–4 pa-
veiksluose, vaizduojančiuose ChDS, NO2-N, NO3-N, 
NH4-N koncentracijų kitimo grafikus. 

Kaip matyti iš 2 paveikslo, kontroliniame reaktoriuje 
(smėlio įkrova) nei ChDS padidėjimas, nei NO3-N šalini-
mas nebuvo aptikti, taip pat ir deguonies koncentracija 
išliko beveik nepakitusi (2 lentelė). Taigi šiame reaktoriuje 
nesusidarė tinkamos sąlygos denitrifikacijos procesui vyk-
ti. 
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I etapo metu denitrifikacijos efektyvumas abiejuose 
pušies drožlių reaktoriuose pasiekė 98 % per 8 dienas, tuo 
tarpu II etapo metu – per 16 dienų. Tai įvyko greičiausiai 
dėl to, kad I etapo metu iš medžio drožlių išsiplovė didesni 
organinės anglies kiekiai, kurie pagreitino denitrifikacijos 
procesą. 2 paveiksle matyti, kad I etapo metu ChDS kon-
centracija padidėjo nuo 65 mg/l pirmąją tyrimų dieną iki 
414–417 mg/l aštuntąją tyrimų dieną, tuo tarpu II etapo 
metu 16-ą tyrimo dieną ji siekė tik 115–127 mg/l. Taigi, 
kaip ir teigė Park ir kt. (2009), nitratų šalinimas priklauso 
nuo ChDS koncentracijos: kuo didesnė ChDS koncentraci-
ja nuotekose, tuo greičiau vyksta denitrifikacijos procesas. 

Iš 2 paveikslo matyti, kad reaktoriuose su medžio 
drožlėmis jau 4 tyrimo dieną iš nuotekų buvo pašalinta 90–
94 % nitratų, todėl galima teigti, kad denitrifikuojančiųjų 
bakterijų kiekis, pakankamas efektyviam denitrifikacijos 
procesui, priaugo jau per pirmąsias 4 tyrimo dienas. Toks 
greitas denitrifikuojančiųjų bakterijų augimas gali būti 
sietinas su tuo, kad valytose nuotekose, atvežtose iš Vil-
niaus nuotekų valyklos, jau buvo tam tikras denitrifikuo-
jančiųjų bakterijų kiekis.  
2 lentelė. O2 ir pH kaita tyrimo metu 

 
I etapas II etapas 
1 
diena 36 diena 36 

diena 
52 
diena 

O2 

Reaktorius A 
8,57 

7,7 
6,26 

7,82 
Reaktorius B 0,21 0,30 
Reaktorius C 0,24 0,22 

pH 
Reaktorius A 

7,85 
8,24 

7,58 
8,17 

Reaktorius B 7,45 7,74 
Reaktorius C 7,65 7,66 
 
Iš 2 lentelės matyti, kaip pakito deguonies koncent-

racijos ir pH reikšmės reaktoriuose. Reaktoriuose, ku-
riuose buvo medžio drožlių įkrovos, deguonies 
koncentracija nukrito iki <0,3 mg/l. Tai parodo, jog šiuo-
se reaktoriuose susidarė viena svarbiausių sąlygų denitri-
fikacijos procesui vykti, o smėlio reaktoriuje to pasiekti 
nepavyko – deguonies koncentracija praktiškai nepakito. 

Nuotekose, atvežtose iš Vilniaus nuotekų valyklos, 
pradinis pH buvo 7,85, o iš individualaus nuotekų valymo 
įrenginio – 7,58. Abiejų etapų metu kontroliniame mėgi-
nyje pH pakilo virš 8, tuo tarpu pušies drožlių reaktoriuo-
se pH reikšmės pakito nežymiai.  

I etapo pradžioje NH4-N koncentracija valytose nuo-
tekose siekė 12,27 mg/l. Iš 4 paveikslo matyti, kad šio 
etapo pradžioje visuose reaktoriuose NH4-N koncentraci-

ja palaipsniui mažėjo, kol 12 dieną nukrito žemiau kaip 2 
mg/l. Šis NH4-N koncentracijos mažėjimas sutampa su 
NO2-N koncentracijos padidėjimu visuose reaktoriuose (3 
pav.): taigi galima teigti, kad reaktoriuose vyko pirmoji 
nitrifikacijos stadija – amonio vertimas nitritais. 

Reaktoriuje su smėlio užpildu, kuriame vyravo ae-
robinės sąlygos, matomas laipsniškas NO2-N koncentra-
cijos didėjimas iki 16 dienos, o po šios dienos prasidėjo 
NO2-N koncentracijos mažėjimas (3 pav.). Tikėtina, kad 
šis koncentracijos svyravimas vyko dėl skirtingos amonį 
ir nitritus oksiduojančių bakterijų augimo spartos. Pasak 
Bernet ir kt. (2001), oksiduojančios amonį bakterijos 
auga greičiau nei oksiduojančios nitritus. Tą ir parodo iki 
16 dienos užtrukusi nitritų akumuliacija reaktoriuje. 

Reaktoriuose su pušies drožlėmis I etapo 4-ą tyrimo 
dieną pastebėtas staigus NO2-N koncentracijos šuolis (3 
pav.). Jis gali būti paaiškintas dvejomis reaktoriuose vy-
kusiomis reakcijomis: amonio skaidymu į nitritus (pirmo-
ji nitrifikacijos stadija) ir nitratų vertimu į nitritus 
(pirmoji denitrifikacijos stadija). I etapo metu O2 kon-
centracija reaktoriuose su pušies drožlėmis buvo mažesnė 
negu 0,6 mg/l, t. y. sąlygos nitrifikacijai vykti nebuvo 
palankios, tačiau Bernet ir kt. (2001) atliktų tyrimų metu 
amonio skaidymas į nitritus sėkmingai vyko, kai O2 kon-
centracija buvo mažesnė negu 1 mg/l. Kaip teigia Bernet 
ir kt. (2001), deguonies koncentracijoms nukritus iki 
1 mg/l ir mažiau, tarp amonį ir nitritus oksiduojančių 
bakterijų atsiranda konkurencija, tačiau žemos deguonies 
koncentracijos labiau paveikia nitritus oksiduojančias 
bakterijas ir todėl esant žemoms O2 koncentracijoms 
pastebimas nitritų kaupimasis – būtent tai ir įvyko šio 
tyrimo I etapo pradžioje.  

II etapo pradžioje reaktoriuose su pušies drožlėmis 
vėl buvo pastebėtas staigus NO2-N koncentracijos šuolis, 
tačiau kadangi NH4-N koncentracija nuotekose šio etapo 
pradžioje siekė tik 0,16 mg/l, šis šuolis sietinas tik su 
nitratų vertimu į nitritus. II etapo metu, pradedant nuo 6 
dienos, pastebimas nežymus, bet laipsniškas amonio kon-
centracijos didėjimas: nuo 0,096 (B reaktorius) ir 0,244 
mg/l (C reaktorius) 6 dieną iki 1,592 (B reaktorius) ir 
1,097 mg/l (C reaktorius) paskutinę tyrimų dieną. Šį pa-
didėjimą galėjo sukelti vadinamasis nitratų išplovimas, 
kuris susidaro, kai palankiomis sąlygomis bei esant pa-
kankamam organinių medžiagų kiekiui organinis azotas, 
esantis drožlėse, perverčiamas į amonį (Giblin 2013). 
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2 pav. NO3-N ir ChDS koncentracijų pokyčiai tyrimo metu 

3 pav. NO2-N koncentracijos pokyčiai tyrimo metu 

 

4 pav. NH4-N koncentracijos pokyčiai tyrimo metu

I ETAPAS II ETAPAS 

I ETAPAS 

I ETAPAS 

II ETAPAS 

II ETAPAS 
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Išvados 
1. Tyrimo metu denitrifikuojančiųjų bakterijų inoku-

liavimo laikotarpis buvo trumpas – 4 dienos. Tikėtina 
priežastis – su valytomis nuotekomis atvežti mikroorga-
nizmai ir aukšta ChDS koncentracija. 

2. Nitratų šalinimas priklauso nuo ChDS koncentra-
cijos: kuo didesnė ChDS koncentracija nuotekose, tuo 
greičiau vyksta nitratų šalinimo procesas. I etapo (ChDS 
koncentracija virš 410 mg/l) metu nitratų pašalinimas 
įvyko du kartus greičiau (per xxx dienų) nei II etapo 
(ChDS koncentracija tik apie 120 mg/l) metu.  

3. Tiek šviežių, tiek džiovintų drožlių įkrovas gali-
ma naudoti denitrifikacijos procesams. Abiejuose reakto-
riuose buvo pasiekti aukšti išvalymo efektyvumai 
(>98 %). 
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NITRATE REMOVAL FROM WASTEWATER USING 
PINE CHIPS 

A. Mankauskaitė, A. Kirjanova, M. Rimeika 

Summary 
The aim of the present study was to examine pine chips as 

a potential carbon source for use in a denitrification process, 
because wood chips can be used as a long term organic source. 
We examined two batch bioreactors with different filling mate-
rial - wet pine chips and dry pine chips. Reactors were fed with 
a wastewater containing ~62 mg NO3-N/l.  Both of the organic substrates performed very well and achieved almost complete 
nitrate removal (>98 %).  
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ADSORBCINĖS VĖSINIMO SISTEMOS TYRIMAS 
Aleksandr Nasyr1, Darius Biekša2 

1magistrantas,  2docentas, 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas,  

el. p.: 1aleksnasyr@gmail.com; 2darius.bieksa@vgtu.lt 
Anotacija. Straipsnyje nagrinėjama VGTU Pastato energetinių ir mikroklimato sistemų (PEMS) laboratorijoje esanti ad-
sorbcinė vėsinimo sistema. Pristatyti teoriniai ACS 08 vėsintuvo veikimo pagrindai, energijos balanso sudarymo ir efek-
tyvumo skaičiavimo metodikos. Aprašyti sistemos hidrauliniai kontūrai ir jų pagrindiniai elementai. Supažindinta su ACS 
08 veikimo ciklų ypatumais. Sudaryti šilumos energijos balanso (veikimo) grafikai ir nustatyta vieno pilno ciklo trukmė. 
Ištirta ACS 08 terminio naudingumo koeficiento priklausomybė nuo aušyklėje ataušinto šilumnešio temperatūros, kai ši-
lumos šaltinio temperatūra nekinta. Padarytos išvados ir pateiktos rekomendacijos dėl tolesnių sistemos tyrimų.  
Reikšminiai žodžiai: adsorbcija, adsorbcinis vėsinimas, adsorbcinis čileris, saulės vėsinimas, vėsa iš šilumos. 

 
Įvadas 

Reikalavimai gyvenimo kokybei ir komforto lygiui 
darbo ir gyvenamojoje aplinkoje nuolat didėja. Žmonės 
pageidauja turėti geras mikroklimato sąlygas, kurių palai-
kymui neišvengiamai sunaudojami ženklūs kiekiai ener-
gijos. Viso pasaulio mokslininkai ir inžinieriai nuolat 
tobulina energetinės sistemas, taiko naujausias energijos 
taupymo priemones, atsižvelgdami į darnaus vystymosi 
principus. Svarbų vaidmenį energetikos, ekonomikos ir 
aplinkosaugos sektoriuose turi atsinaujinančioji energija. 

 Europoje sparčiai populiarėja biurų, prekybos salių 
ir gyvenamųjų patalpų vėsinimas. Vasarą šie pastatai, 
ypač su gausiomis stiklinėmis atitvaromis, dėl vėsinimo 
poreikio suvartoja daug elektros energijos. Tradicinės oro 
kondicionavimo sistemos daugiausia veikia su elektra 
maitinamais kondicionavimo kompresoriais. Nereikia 
pamiršti ir aplinkos taršos, kuri sklinda iš elektrą gami-
nančių jėgainių. Gaminant elektrą ir šilumą iš iškastinio 
kuro, didėja šiltnamio dujų ir kitų teršalų išmetimas į 
aplinką. Prie šio teršimo ypač svariai prisideda aplinkybė, 
kad tradicinė oro kondicionavimo įranga didžiausio ap-
krovimo metu, t. y., vidurdienį, veikia maksimaliu galin-
gumu (Schuco 2014). Įvertinant energijos poreikio 
didėjimą, iškastinio kuro atsargas bei aplinkosauginius 
aspektus, reikia galvoti apie atsinaujinančios energijos 
taikymą pastatų vėsinimui.  

Tinkamas šių problemų sprendimas yra vėsinimo 
sistema, kuri naudoja saulę, kaip pirminį energijos šaltinį. 
98 % energijos poreikio, skirto vėsinimo įrenginiui su 
šiluminiu kompresoriumi, gaunama iš saulės energijos. 
Kadangi vėsinimo sistema didžiausiu galingumu turi 
veikti tuomet, kai saulė šviečia intensyviausiai, saulės 
energiją paranku pritaikyti pastatų vėsinimui.  

Terminiai šilumos siurbliai 
Adsorbcinės vėsinimo sistemos veikia naudodamos 

terminius šilumos siurblius. Pagrindinis terminių šilumos 
siurblių veikimo principas parodytas 1 paveiksle. Čia 
galima išskirti tris temperatūrinius lygius – nuo aukščiau-
sio iki žemesnio: T2 – šilumos šaltinio temperatūra (55–
95 ºC); T1 – aplinkos temperatūra (iki 37 ºC); T0 – šaltne-
šio temperatūra (6–20 ºC).  

 

1 pav. Terminis šilumos siurblys, veikiantis tarp trijų 
temperatūrinių lygių (Rona 2004) 
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Šilumos kiekis Q2, esantis aukštos temperatūros ly-
gyje T2, perkelia šilumos kiekį Q0 nuo žemesnio tempera-
tūros lygio T0. Tai įvyksta dėl garavimo-kondensavimosi 
termodinaminių procesų šilumos siurblio viduje, kai ši-
lumos kiekis Q2 atlieka temperatūros ir slėgio kėlimo 
funkciją (atitinka elektrinį kompresorių). 

Po to abu šilumos kiekiai Q2 ir Q0 nuvedami iš sis-
temos į aplinką, kurios temperatūra – T1. Pagal energijos 
balanso lygtį: Q2 + Q0 = Q1.  

Idealios šaldymo (vėsinimo) mašinos, dirbančios 
tarp trijų temperatūrinių lygių, naudingumo koeficientas 
(angl.: COP) yra susijęs su Karno ciklu ir skaičiuojamas 
(Rona 2004): 

01,3 ,2
2 1 0

(1 ) ( ),carno T carnot carno T
TTCOP COP

T T T
η= ⋅ = − ⋅

−  (1) 
Adsorbcinės vėsinimo sistemos veikimo ciklui už-

tikrinti naudojamos kietosios sorbcijos medžiagos, pvz., 
silikagelis arba ceolitas. Kietieji sorbentai yra nekenks-
mingi žmogui ir neagresyvūs aplinkai, nesikristalizuoja ir 
neišteka iš sistemos. Sistemoje cirkuliuojantys vandens 
(vandens-antifrizo) šalčio agentai pasižymi nuliniu ozono 
ardymo potencialu, todėl neskatina globalaus klimato 
atšilimo. Palyginus su absorbcinėmis sistemomis, adsorb-
cinės sistemos gali būti naudojamos vietose, kuriose pasi-
reiškia įvairios vibracijos, pvz., laivuose, transporte arba 
kitose judančiose konstrukcijose. Adsorbciniai įrenginiai 
pasižymi santykinai mažais aptarnavimo kaštais. Tai 
sąlygoja mažas judančiųjų elementų kiekis įrenginyje ir 
nedideli gabaritai (Wang, Vineyard 2011). 

Adsorbcinė vėsinimo sistema 
Vėsos gamybai VGTU PEMS laboratorijoje įrengtas 

adsorbcinis vėsinimo įrenginys SorTech ACS 08, kurio 
nominali vėsinimo galia yra 8 kW. ACS 08 gali veikti 
nuo minimalios 55 °C šilumos šaltinio temperatūros. Tai 
leidžia panaudoti iš saulės kolektorių gaunamą šilumą net 
ir tada, kai saulės spinduliavimas yra neintensyvus arba 
apribotas. 2 paveiksle pateiktos ACS 08 vėsintuvo veiki-
mo ribinės temperatūros ir nominalios galios. 1 lentelėje 
pateikti ACS 08 gamintojų rekomenduojamos nominalios 
charakteristikos: 

 

2 pav. ACS 08 adsorbcinio vėsintuvo veikimo temperatūros 
(Koch et al. 2009) 

1 lentelė. ACS 08 rekomenduojamos nominalios charakteristi-
kos (Koch et al. 2009) 

ACS 08 charakteristikos 
Nominali vėsinimo galia kW 8 
Nominalus terminis COP  0,6 

Rekomenduojamas nominalus režimas 
Atvėsinto 
vandens 
kontūras 

Temperatūra į/iš °C 18/15 
Debitas m3/h 2 

Slėgio nuostoliai mbar 300 
Maksimalus slėgis bar 4 

 
Aušinimo 
kontūras 

Temperatūra į/iš °C 27/32 
Debitas m3/h 3,7 

Slėgio nuostoliai mbar 350 
Maksimalus slėgis bar 4 

 
Šilumos 

šaltinio kon-
tūras 

Temperatūra į/iš °C 72/65 
Debitas m3/h 1,6 

Slėgio nuostoliai mbar 230 
Maksimalus slėgis bar 4 

 

Vandens garų adsorbcijai/desorbcijai vėsintuvo vi-
duje naudojamas kietasis adsorbentas – silikagelis. Vėsin-
tuvas susideda iš dviejų kamerų su silikageliu (t. y. 
adsorberio 1 ir adsorberio 2), garintuvo ir kondensato-
riaus. Abi kameros gali atlikti adsoberio ir desorberio 
funkcijas. Jų tarpusavio perjungimui vėsintuvo viduje 
sumontuoti keturi 3-eigiai vožtuvai. Paties ASC 08 vėsin-
tuvo elektrinė galia siekia tik 7 W. Vėsintuvo vidinis tūris 
yra visiškai hermetiškas, jame dirbtinai sukurtas gilusis 
vakuumas. 

Prie vėsintuvo prijungti tris hidrauliniai kontūrai (3 
pav):  

− Aukštos temperatūros šilumos šaltinio kontūras;  
− Vidutinės temperatūros aušyklės kontūras; 
− Žemos temperatūros atvėsinto vandens kontūras.  
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3 pav. ACS 08 hidrauliniai kontūrai (Koch et al. 2009) 

Kiekviename kontūre cirkuliuoja atskiras šilumne-
šis. Tai yra vandens ir etilenglikolio tirpalas (apie 35%). 

Šilumos šaltiniu gali būti saulės kolektoriai, centra-
lizuotas šilumos tiekimas, pramoninių procesų atliekinė 
šiluma, bendra šilumos ir elektros gamyba (kogeneracija) 
ir kiti šilumos šaltiniai, kurių temperatūra yra nuo 55 iki 
95 ºC. PEMS laboratorijoje naudojami ant stogo sumon-
tuoti 9 Wolf „TOPSON F3-1“ plokštieji (SK1) ir 10 
HEWALEX „KSR-10“ vakuuminiai (SK2) saulės kolekto-
riai. Nuo saulės kolektorių šilumos energija talpinama į 
tris akumuliacines talpas (AT) Reflex: AT1 ir AT2 – SB 
500/2 (500 litrų); AT3 – SB 300/2 (300 litrų). Akumulia-
cinė talpa turi du gyvatukus, vienas iš  kurių gali būti 
pritaikytas šilumos nuo saulės kolektorių pakrovimui, 
kitas – šilumos paėmimui. Taip pat galima iškrauti šilumą 
iš talpos „per tūrį“, t. y. tiesiog imti ir grąžinti šilumnešį į 
ir iš talpos.   

Tiekiamo nuo akumuliacinių talpų iki ACS 08 ši-
lumnešio temperatūros reguliavimui įrengtas 3-eigis regu-
liavimo vožtuvas RV1. Esant poreikiui, kai į ACS 08 
vėsintuvą tiekiamo šilumnešio temperatūra yra per aukš-
ta, RV1 vožtuvas automatiškai pridaromas ir pamaišomas 
grįžtamasis šilumnešis su tiekiamuoju. Tokiu būdu teo-
riškai galimas pastovios tiekiamo nuo AT šilumnešio 
temperatūros palaikymas ir reguliavimas. 

Nepertraukiamam vėsinimo ciklui užtikrinti reikia 
nuolat nuvesti šilumą nuo vėsintuvo kondensatoriaus ir 
nuo adsorberio kamerų adsorbcijos metu. Tam tikslui ant 
stogo įrengta speciali SorTech RCS 08 aušyklė (2 pav. 
Re-Cooling), kuri išmeta nereikalingą (atidirbtą) šilumą į 
aplinką. Ši aušyklė susideda iš radiatoriaus, dviejų EC 
kintamojo greičio ventiliatorių, valdymo bloko ir purkš-
tukų sistemos. EC ventiliatorių apsisukimų greitis nuolat 
valdomas ACS kontroleriu. Tam, kad būtų galima efek-
tyviai aušinti ASC 08 vėsintuvą, esant net labai aukštoms 

aplinkos temperatūroms, aušyklėje įrengta apipurškimo 
sistema. Purkštukai ant radiatoriaus paviršiaus periodiškai 
išpurškia nedidelius vandens kiekius, kuris garuoja ir 
tokiu būdu padidina aušinimo efektyvumą. Šaltas vanduo 
paimamas iš vandentiekio.  

Žemos temperatūros (vėsos) kontūre vandens ir eti-
lenglikolio tirpalas prateka pro ASC 08 garintuvą ir tokiu 
būdu atiduoda šilumą, atvėsta. Kadangi adsorbcinis vėsi-
nimo įrenginys veikia ciklais ir vėsos poreikis nėra pasto-
vus dienos metu, vėsa (vėsos energija) yra kraunama į 
akumuliacinę talpą AT4 (300 l). Tai leidžia subalansuoti 
ir neutralizuoti vėsinimo galios svyravimus ir kaupti 
energiją, kai ji yra nevartojama. Po akumuliacinės talpos 
šaltnešis nukreipiamas į AHU Systemair Danvent DV 15 
vėdinimo įrenginio vėsinimo sekciją.  

Kiekviename hidrauliniame kontūre įrengti invazi-
niai ultragarsiniai debitomačiai Itron Echo II, Grundfos 
cirkuliaciniai siurbliai ir slėgio bei temperatūrų matavimo 
prietaisai. PEMS laboratorijos adsorbcinė vėsinimo sis-
tema pavaizduota 4 paveiksle.   

 
4 pav. PEMS laboratorijos adsorbcinė vėsinimo sistema 

ACS 08 veikimo ciklai 
Adsorbcinis vėsinimo įrenginys veikia ciklais. Nau-

dojant 3-eigius perjungimo vožtuvus, adsorberis 1 ir ad-
sorberis 2 per vidinius šilumokaičius yra cikliškai 
apiplaunamas šilumos šaltinio arba aušinimo šilumnešiu 
(fazė 1 ir 3). Be to, tam, kad būtų padidintas energijos 
efektyvumas, šie 3-eigiai vožtuvai yra atsakingi už vidinį 
šilumos atgavimą (fazė 2 ir 4). Kiekvieno vidinio šilumo-
kaičio grąžinimo linijoje esantys temperatūros jutikliai 
atlieka sistemos kontrolės ir monitoringo funkcijas (3 
pav.). 

Taigi galima išskirti pagrindines 4 ACS 08 vėsintu-
vo veikimo fazes. Per 1-mą ir 3-čią fazes vyksta tie patys 
procesai. Taip pat 2 ir 4 fazės yra identiškos. Skiriasi tik 
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adsorberių kamerų veikimo periodiškumas, t. y. adsorbe-
ris tampa desorberiu, o desorberis – adsorberiu.   

1 fazė (3 fazė): Esant 1-ai fazei, adsorberis 1 (desor-
beris) yra apiplaunamas šilumos šaltinio šiluma ir tokiu 
būdu desorbuoja vandens garus į kondensatorių. Tuo 
pačiu laiku adsorberis 2 (adsorberis) adsorbuoja vandens 
garus iš garintuvo. Adsorbcijos ir kondensacijos metu 
nuo adsorberio 2 ir kondensatoriaus aušinimo kontūru per 
aušyklę nuvedama šiluma į aplinką. Vėsinimo kontūras 
nepertraukiamai per visas fazes paima iš vėsinamos ap-
linkos (pvz., patapos) šilumą ir perneša ją į garintuvą (3. 
pav.). 

2 fazė (4 fazė). Pereinamoji arba šilumos atgavimo: 
Po 1-os fazės adsorberis 1 (desorberis) yra karštas, o 
adsorberis 2 (adsorberis) – šaltas. Antrojoje fazėje 3-
eigiai vožtuvai perjungiami taip, kad aušinimo šilumne-
šis, dabar jau pratekantis per karštą adsorberį 1 (desorbe-
ris „ruošiasi“ tapti adsorberiu), paimtą šilumą neišmestų į 
aplinką, o grąžintų į šilumos šaltinį. Atitinkamai šilumos 
šaltinio šilumnešis, kuris nukreipiamas į šaltą adsorberį 2 
(adsorberis „ruošiasi“ tapti desorberiu), ataušta, ir nukrei-
piamas ne į šilumos šaltinį, o prateka per aušyklę.  

Bendras adsorbcinio vėsinimo įrenginio su dviem 
adsorberio kameromis ciklas pavaizduotas 5 paveiks-
le.

 
5 pav. Adsorbcinių įrenginių vėsinimo ciklas (Henning 2010) 

Idealus adsorbcinio vėsinimo ciklas pavaizduotas 6 
paveiksle. 

  
6 pav. Idealus adsorbcinis ciklas (Henning 2010). Čia linijos: 1 
– šildymo izostera; 2 – desorbcija ir kondensacija; 3 – vėsinimo 
izostera; 4 – adsorbcija ir garavimas. 

ACS 08 šilumos energijos balansas 
ACS 08 šilumos energijos balanso schema pateikta 

7 paveiksle.  

 
7 pav. ACS 08 šilumos energijos balansas 

Bendruoju atveju ACS 08 vėsintuvo šilumos energi-
jos balansą galima užrašyti: 

                      ,V AŠQ Q Q+ =                       (2) 
čia:  QŠ – nuo šilumos šaltinio suvartota galia, kW; QV – 
pagaminta vėsinimo galia, kW; QA – aušyklėje pašalinta 
galia, kW. 

Kiekvieno kontūro galia apskaičiuojama: 
                         ( ) [ ]1 1 2 · · –  ,  pŠQ M c T T kW=               (3) 
                        ( ) [ ]2 4 3 · · –  ,  A pQ M c T T kW=               (4) 
                        ( ) [ ]3 5 6 · · –  ,  V pQ M c T T kW=               (5) 
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čia:  cp – vandens ir etilenglikolio mišinio savitoji šiluma, 
kJ/kgK; M – atitinkamo kontūro debitas, kg/s; T – atitin-
kama šilumnešio temperatūra (7 pav.), ºC. 

Šilumnešio savitoji šiluma cp ir tankis ρ priklauso 
nuo temperatūros ir etilenglikolio koncentracijos. Šitie 
parametrai gali būti skaičiuojami panaudojant  sudarytą 
matematinį modelį (M.CONDE ENGINEERING 2011):

 
 

1 2 3 4

2

5

273,15 273,15

273,15 ,

xP A A A A
T T

A
T

ζ ξ= + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ +
 + ⋅    (6) 

čia: Px – ieškomas parametras (cp, kJ/kgK arba ρ, kg/m3); 
A1, A2, A3, A4, A5 – atitinkami koeficientai (iš M.CONDE 
ENGINEERING 2011, 1 lentelė); ξ – etilenglikolio kon-
centracija, %; T – temperatūra, prie kurios atliekami skai-
čiavimai, K.  

Terminis ACS 08 naudingumo koeficientas 
Adsorbcinio įrenginio vėsinimo galia QV ir terminis 

naudingumo koeficientas COPterm priklauso nuo daugy-
bės kintamų parametrų. Jeigu laikysime, kad kiekviename 
hidrauliniame kontūre debitas M visada yra pastovus ir 
apsiribosime tik į ACS 08 vėsintuvą įtekančių šilumnešių 
temperatūromis, tai terminį naudingumo koeficientą 
COPterm galime užrašyti kaip trijų kintamųjų funkciją: 

                        ( )1 3 5 , ,termCOP f T T T= ,               (7) 
čia: T1 – šilumos šaltinio tiekiamo šilumnešio temp., ºC; 
T3 – ataušinto šilumnešio temp., ºC; T5 – vėsinimo kontū-
ro grįžtama temp., ºC (8 pav). 

 
8 pav. Terminiam naudingumo koeficientui daranti įtaką 
temperatūra 

Kadangi dėl saulės spinduliavimo nepastovumo ši-
lumos šaltinio temperatūra dienos metu nuolat kinta, 
pastovią T1 temperatūros reikšmę teoriškai galima palai-
kyti su RV1 pamaišymo vožtuvu. Šitas 3-eigis vožtuvas 

pamaišo iš grįžtamosios linijos šilumnešį T2 tam, kad 
būtų pasiekta reikiama (nustatyta) T1 temperatūros reikš-
mė. 

T3 temperatūrą galima reguliuoti keičiant aušyklės 
EC ventiliatorių apsisukimo greitį. Tam SCADA valdy-
mo sistemoje nustatoma T3 temperatūra ir ventiliatorių 
valdymo blokas automatiškai palaikys nustatytą reikšmę. 

T5 temperatūra priklauso nuo lauko oro sąlygų. Ki-
taip sakant, nuo vėdinimo įrenginio tiekiamojo oro tem-
peratūros T10 prieš AHU vėsinimo sekciją. Kuo šiltesnis 
oras tekės pro vėsinimo sekciją, tuo grįžtamojo šaltnešio 
temperatūra T5 bus didesnė (esant pastovioms T1 ir T3). 

Terminis šalčio mašinos efektyvumo koeficientas 
apskaičiuojamas COPterm: 

,
V

term
Š

QCOP Q=          (8) 

Kalbant apie vėsintuvo terminį naudingumo koefi-
cientą, paties įrenginio ir tiriamosios vėsinimo sistemos 
elektros energijos suvartojimas neskaičiuojamas. 

Bendras sistemos naudingumo koeficientas 
ACS 08 adsorbcinis įrenginys vėsinimo ciklui užtik-

rinti naudoja šilumos energiją. Ir tik labai maža elektros 
energijos dalis reikalinga automatinių vožtuvų perjungi-
mui ir elektronikos veikimui. Gamintojai deklaruoja ASC 
08 įrenginio elektros galią EACS08 = 7 W. 

Šilumnešių cirkuliacijos sudarymui hidrauliniuose 
kontūruose veikia 4 cirkuliaciniai siurbliai. Kiekvieno 
siurblio elektros galia ECS priklauso nuo šilumnešio ir 
tinklo charakteristikos. Kadangi siurblių veikimo greitis 
laikomas pastovus, šilumnešių dinaminė klampa dėl tem-
peratūrų svyravimų kinta nežymiai, tikėtina, kad kiekvie-
no siurblio galia bus pastovi. 

Stambus elektros energijos vartotojas adsobcinėje 
vėsinimo sistemoje yra RCS 08 aušyklė. Joje šilumos 
energija išmetama į aplinką dviem ventiliatoriais. Venti-
liatorių apsisukimo greitis reguliuojamas automatiškai, 
priklausomai nuo norimos į ACS 08 tiekiamo ataušinto 
šilumnešio temperatūros arba tiesiog nuo našumo užprog-
ramavimo procentais. Gamintojo deklaruota maksimali 
elektros galia ERCS08,max = 650 W.  Svarbu pabrėžti, kad 
RCS 08 aušyklės elektros energijos suvartojimas labai 
priklauso nuo lauko oro sąlygų. Tai susiję su šilumos 
mainais tarp šilumnešio ir oro. Kuo lauko oro temperatūra 
yra aukštesnė, tuo didesnį darbą reikės atlikti ventiliato-
riams, kad ataušintų šilumnešį iki T3 nustatytos tempera-
tūros.  



A. Nasyr, D. Biekša. Adsorbcinės vėsinimo sistemos tyrimas 

 

 71 

Taigi visos tiriamos vėsinimo sistemos elektros ga-
lia: 
               08 1;2;3;4 08 , [kW]sist ACS CS RCSE E E E= + +       (9) 

Elektrinis sistemos efektyvumas EER: 
                              

V

sist

QEER E=                        (10) 
Bendras sistemos efektyvumas COPbendr: 

                v
bendr

sistŠŠ

QCOP Q E=
+

                 (11) 

Kadangi ACS 08 vėsintuvo elektros energijos suvar-
tojimas EACS08 palyginti mažas, į bendro sistemos efekty-
vumo skaičiavimus jo galima neįtraukti.  

ACS 08 šilumos balanso grafikų sudarymas ir pilno 
veikimo ciklo trukmės nustatymas 

Kaip jau buvo minėta, ACS 08 turi dvi adsorberio 
kameras. Kai vienoje kameroje vyksta adsorbcija, tuo 
pačiu laiku kitoje kameroje – desorbcijos procesas. Pas-
kui procesai tarpusavyje keičiasi. Taigi vienas pilnas 
ciklas susideda iš dviejų identiškų procesų, paeiliui atlik-
tų kiekvienoje adsorberio kameroje. Norint nustatyti ad-
sorbcinio vėsintuvo pilno ciklo veikimo trukmę, reikia 
sudaryti kiekvieno kontūro galių kitimo grafikus. Įverti-
nus gautų reikšmių (galių) kitimo laiko atžvilgiu pobūdį 
bei minimumo ir maksimumo ekstremumus, apie adsorb-
cinio vėsintuvo veikimą galima daryti išvadas.  

Bandymas buvo atliktas, kai temperatūra šilumos 
talpose pasiekė 65 ºC. Tuo metu buvo paleista adsorbcinė 
vėsinimo sistema. Vėsintuve atvėsintas šaltnešis tiekia-
mas tiesiai į vėdinimo įrenginio Danvent DV15 vėsinimo 
sekciją, t. y. bandymas atliekamas be šalčio talpos AT4. 
AHU ventiliatorių našumas 100 %, Loro = 1250 m3/h. Oro 
temperatūra prieš vėsinimo sekcija T10 = 33 ºC (priklauso 
nuo lauko orų sąlygų). Visi nagrinėjamos sistemos (7 
pav.) siurbliai veikia III-čiu greičiu. Tada kiekvieno hid-
raulinio kontūro debitai atitinkamai M1 = 1,66 m3/h; M2 = 
3,10 m3/h; M3 = 0,75 m3/h.  SCADA valdymo sistemoje 
kas minutę fiksuojamos ir kaupiamos temperatūros T1, T2, 
T3, T4, T5, T6. Bandymas atliekamas 60 minučių. Iš gautų 
duomenų kas minutę pagal (3), (4), (5)  formules skai-
čiuojama kiekvieno kontūro atitinkama galia ir COPterm 
(8). Pagal (2) formulę sudaromas šilumos energijos ba-
lansas. Patikrinamas teorinio ir praktinio balansų nesąry-
šis. Sudaromi ASC 08 veikimo ir terminio naudingumo 
koeficiento kitimo grafikai (9 pav. ir 10 pav.). Iš grafikų 
nustatoma veikimo ciklo trukmė. 

 

 
9 pav. Šilumos energijos kitimo grafikas 

 
10 pav. Terminio naudingumo koeficiento kitimo grafikas 

Iš grafikų matyti, kad adsorbcinis vėsinimo įrengi-
nys veikia ciklais. Naudingumo koeficientas COPterm nuo 
minimalios iki maksimalios reikšmės irgi kinta cikliškai. 
Todėl nustatant vėsintuvo efektyvumą reikia imti vieno 
pilno ciklo vidurkį. Toliau bus kalbama apie vieno ciklo 
vidutinį COPterm. Pilno ciklo trukmė – 12 minučių. Nag-
rinėto ACS 08 vėsintuvo adsorberių kameros veikia nei-
dentiškai. Tai matyti, jeigu detaliau panagrinėsime vieną 
ciklą, vienos kameros COPterm didesnis negu anos. 

Gauti rezultatai: 
• Vidutinė (vid.) šilumos šaltinio šilumnešio temp. 
T1 = 66,5 °C; 

• Vid. ataušinto šilumnešio temp. T3 = 34,0 °C; 
• Vid. tiekiamo į AHU šaltnešio temp. T6 = 25,7 °C; 
• Vid. grįžtamo iš AHU šatnešio temp. T5 = 28,9 °C; 
• Vid. vėsinimo galia QV = 2,473 kW; 
• Vid. terminis COPtemp = 0,38; 
• Vieno ciklo trukmė yra apie 12 min.; 
• Vid. energijos balanso nesąryšis yra 9 %; 
Teorinis balansas gali skirtis nuo praktinio: dėl nepa-

tikimų neinvazinio debitomačio rodmenų (aušinimo kon-
tūre); temperatūros jutiklių rodmenų atsilikimo laiko 

Vienas ciklas 12 minučių 

Vienas ciklas 12 minučių 
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atžvilgiu, dėl vamzdžių šiluminės inercijos (jutikliai pri-
tvirtinti prie vamzdžių išorinio paviršiaus); blogo jutiklio 
ir vamzdžio kontakto; skirtingo adsorberio kamerų vei-
kimo; šilumos nuostolių. 

ACS 08 tyrimas esant skirtingoms T3 temperatūroms 
Tyrimo tikslas yra panagrinėti vėsinimo galios QV ir 

COPterm kitimą, priklausomai nuo RCS 08 aušinimo na-
šumo. Tai yra iki kurios T3 temperatūros aušyklėje turi 
būti ataušintas šilumnešis, kad pasiektų didžiausią COP-
temp ir optimalią vėsinimo galią Qv. Šilumos šaltinio T1 
temperatūra turi būti pastovi. Šiame darbe nagrinėjamas 
atvejis, kai T1 = 80 ºC = contant; tyrimas kartojamas su  
T3 = 22;27;32;37 ºC (4 bandymai). Oro temperatūra prieš 
vėsinimo sekciją T10 = 23 ºC (priklauso nuo lauko orų 
sąlygų). Šilumnešių ir oro debitai atitinka pieš tai aprašy-
tą tyrimą. SCADA valdymo programoje nustatoma ati-
tinkama T3 temperatūra ir aušyklės automatika reguliuos 
ventiliatorių apsisukimo greitį, tokiu būdu palaikydama 
nustatytą reikšmę. Svarbu pabrėžti, kad prieš pradedant 
naują bandymą, reikia palaukti apie 12 min. tam, kad 
pasibaigtų ankstesnio bandymo ciklas ir nusistovėtų nau-
jas veikimo režimas. Kiekvieno bandymo rezultatai pa-
teikti 2 lentelėje ir 11 paveiksle. 
2 lentelė. Tyrimo rezultatai 
Ban-
dymas 

T1, 
°C 

T3, 
° C 

T5, 
° C 

T6, 
° C 

Qv, 
kW COP 

1 80 22 16,9 12,3 3,133 0,41 
2 80 27 18,3 14,4 2,989 0,47 
3 80 32 20,5 18,2 1,831 0,29 
4 80 37 21,7 20,3 1,137 0,19 

 
11 pav. COPterm ir QV priklausomybė nuo T3 

Iš 11 pav. matyti, kad, mažinant T3 temperatūrą, vė-
sinimo galia QV ir COPterm iš pradžių didėja. Pasiekus tam 
tikrą ribą (apie 27 °C) vėsinimo galios padidėjimas be-
veik nustoja, o COPterm pradeda mažėti. Tai reiškia, kad  

mažinti T3 temeratūrą žemiau kaip 27 ºC neverta, nes 
tada ACS 08 vėsintuvo efektyvumas krenta.  

Bandymus reikia pakartoti su: 
• T1 = 60 ºC = constant; T3 = 22;27;32;37 ºC; 
• T1 = 70 ºC = constant; T3 = 22;27;32;37 ºC. 

Tai atskleis detalesnę QV ir COPterm nuo T3 priklausomy-
bę.  

Išvados 
1. Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad adsorbcinis vėsi-

nimo įrenginys veikia ciklais. Tuo metu cikliškai kinta 
šilumos šaltinio, aušinimo ir vėsinimo kontūrų galios. 
Vėsinimo galia svyruoja nežymiai.  

2. Nustatyta, kad vieno pilno ciklo trukmė yra 12 
minučių (prie bandymo sąlygų). 

3. Terminis naudingumo koeficientas irgi svyruoja 
cikliškai nuo minimalios iki maksimalios vertės. Todėl, 
kalbant apie įrenginio COPterm, reikia imti vidutinį pilno 
ciklo efektyvumą.  

4. Optimali T3 temperatūra yra apie 27 °C (esant 
bandymo sąlygoms). Tuomet gaunamas didžiausias ter-
minis naudingumo koeficientas COPterm = 0,47 ir paly-
ginti didelė vėsinimo galia QV = 2,989 kW. 

5. Atliekant tyrimą, vėsinimo kontūro debitas M3 = 
0,75 m3/h skyrėsi nuo SorTech ACS 08 gamintojų reko-
menduojamo šio kontūro debito (2,0 m3/h) apie 2,6 karto. 
Todėl ACS 08 vėsintuvo galia gaunama mažesnė nei 
nominali. Rekomenduotina laikytis nominalių ACS 08 
veikimo parametrų.  

6. Adsorbcinio vėsinimo technologija reikalauja to-
lesnių tyrimų. Reikėtų sudaryti galimybes valdyti kiek-
vieno kontūro temperatūrą, o tai leistų panagrinėti 
skirtingas veikimo sąlygas.    

Padėkos 
Autoriai dėkoja už pagalbą VGTU Civilinės inžine-

rijos mokslo centro Pastato energetikos ir mikroklimato 
sistemų laboratorijai. 
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ADSORPTION COOLING SYSTEM RESEARCH  

A. Nasyr, D. Biekša 

Summary 
The article analyzes the building energy and microclimate 

adsorption cooling system which is placed in VGTU building. 
Article introduces theoretical ACS 08 chillers working princi-
ples, the energy balance sheet and efficiency calculation meth-
ods. It also describes hydraulic circuit of the system and their 
major components and ACS 08 working cycle details. Thermal 
energy balance (operating) graphs were created and one full 
cycle period was calculated. It was also tested how ACS 08 
thermal coefficient of performance depends on cooling tower 
heat carrier temperature when heat source temperature is con-
stant. Conclusions and recommendations for further system 
research were made. 
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AMONIO JONŲ ŠALINIMO IŠ NUOTEKŲ VALYKLOJE SUSIDARANČIO FUGATO GALIMYBIŲ TYRIMAS 
Karolina Petravičiūtė1, Aušra Mažeikienė2 

1 magistrantė, 2 docentė,   
Vilniaus Gedimino technikos universitetas,  

el. p. 1karolina.petraviciute@stud.vgtu.lt; 2ausra.mazeikiene@vgtu.lt  
Anotacija. Į nuotekų valyklos priėmimo kamerą grąžinamas pūdyto sausinto dumblo vanduo pasižymi didelėmis amonio 
jonų koncentracijomis, galinčiomis žymiai padidinti biologinių nuotekų valymo įrenginių apkrovimą bendruoju azotu, dėl  
to padidėja įterpiamos anglies kiekis, elektros energijos sąnaudos bei mažinamas fosforo šalinimo efektyvumas. Moksli-
nėje literatūroje nurodoma, kad fugate aptinkamos NH4-N koncentracijos siekia nuo 200 – 1500 mg/L Šis straipsnis nag-
rinėja didelių amonio jonų koncentracijų šalinimo galimybes iš nuotekų valykloje susidarančio fugato naudojant ceolitą, 
maišant fugatą su skirtingomis frakcijomis ir skirtingu kiekiu ceolito vieno litro plastikinėse stiklinėse. Šis tyrimas buvo 
orientuotas į fugato maišymą su smulkiomis ceolito frakcijomis. Gauti rezultatai parodė, kad ceolitas yra pajėgus šalinti 
dideles amonio jonų koncentracijas – naudojant 0,2 – 0,5 mm frakcijos ceolitą, buvo pašalinta 39 % amonio jonų. Tyri-
mus atliekant antrą kartą, iš fugato pirmiausia buvo šalinamos skendinčiosios medžiagos, nes jos trukdė ceolitui absor-
buoti amonio jonus. Nustatyta, kad priimtiniausias variantas šiuo atveju yra naudoti 10 mg/L FeCl36H2O 10 % tirpalą. 
Reikšminiai žodžiai: fugatas, ceolitas, amonio jonų koncentracija, sorbcija.  
 

Įvadas 
Nuotekos iš dumblo apdorojimo cecho susidaro tan-

kinant bei sausinant dumblą centrifūgomis (kaip Vilniaus 
nuotekų valykloje), juostiniais presais ar kitomis alterna-
tyviomis priemonėmis. Šis nuotekų koncentratas vadina-
mas fugatu. Filtratas, be didelių amonio azoto 
koncentracijų, dar išsiskiria savo aukšta temperatūra (25 - 
35 oC) dėl pūdymo mezofiliniu ir termofiliniu režimu. 
Pūdytas dumblas paprastai nėra atvėsinamas šilumokai-
čiuose ir nepasiekia žemesnės temperatūros nei leidžia 
mezofilinio režimo ribos. Galų gale, nusausinto pūdyto 
dumblo filtratas yra apibūdinamas kaip skystis, turintis 
žemą ChDS: N santykį (<1,0) (Gustavsson 2010). 

Atskiras fugato valymas būtų palankus sprendimas, 
norint užtikrinti pakankamą nitratų šalinimą iš nuotekų 
(Gustavsson 2010). Taip pat teigiama, kad dėl padidėju-
sios nuotekų biologinio valymo įrenginių apkrovos amo-
niu, didėja ir apkrova bendruoju fosforu (Pb). (Girdvainis 
2013). Pažymima, kad dumblo vandens valymas gali 
sumažinti elektros energijos sąnaudas ir išorinį anglies 
vartojimą (Gustavsson 2010). 

Nuotekų sudėtis, taip pat ir bendrojo azoto koncent-
racija nuotekų valykloje, matuojama imant mėginį prieš 
skirstymo kamerą. „Į šią kamerą taip pat atiteka nuotekos 
iš dumblo apdorojimo cecho. Taigi, pastarosios nuotekos 
nėra apskaitomos matuojant debitą nuotekų valyklos 
pradžioje.“ (Dauknys, 2006).  

Kaip teigiamas UAB „Feliksnavis“ tinklalapyje, pa-
prastai, buitinių nuotekų užterštumas azoto junginiais 
siekia 30–80 mg/l (Prieiga per internetą 
http://www.feliksnavis.lt/lt/naudinga-info/nuoteku-tipai-
ir-sudetis.htm), tačiau į skirstymo kamerą grąžinus fuga-
tą, užterštumas lieka nežinomas.  

Remiantis atliktais tyrimais, matyti, kad fugate ti-
piškai būna 200–700 mg/l amonio azoto (NH4-N) kon-
centracija. Ji gali padidinti bendrojo azoto koncentraciją 
įtekant į nuotekų valyklos pradžią iki 25 % (Thornton et 
al. 2007). Kaip savo darbe teigia mokslininkas D. J. I. 
Gustavsson (2010), fugate aptinkamos NH4-N koncentra-
cijos siekia 500–1500 mg/l. Jis taip pat nurodo, kad aukš-
tas dumblo sutankinimo laipsnis pries pūdymą padidina 
amonio jonų koncentraciją fugate. 

Net jei į nuotekų valyklos pradžią grąžintume mažą 
kiekį, tačiau turintį didelę amonio azoto koncentraciją 
fugatą, jo poveikis yra neproporcingai didelis. Janus van 
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der Roest (1997) pažymėjo, kad fugato grąžinimas į te-
chnologinio proceso pradžią, amonio azoto  koncentraci-
ją, kaip jau minėta, padidino 25 %, nors įtekančių 
nuotekų amonio azoto koncentracija siekė viso labo 2 % 
(Thornton et al. 2007 ). 

Šiuo reiškiniu taip pat susidomėta ir Lietuvoje. Nu-
statyta, kad Klaipėdos nuotekų valykloje amonio jonų 
koncentracija fugate siekė net 900–1000 mg/l (Girdvainis 
2013). 

Čia pat pažymima, kad šioje valykloje 2011 metų 
rudens pabaigoje pastebėta, kad valytose nuotekose didė-
ja amonio koncentracija. Buvo patebėta, kad lėtėjant nitri-
fikacijai, bendrojo azoto koncentracija valytose 
nuotekose ilgainiui viršijo didžiausią leistiną 10 mg/l 
koncentraciją. 

Nustatyta, kad viena iš pagrindinių nitrifikacijos 
proceso sutrikimo priežasčių yra ta, kad „nuo 2010 metų 
labai išaugo valymo įrenginių apkrova amoniu. Šiuo metu 
į valymo įrenginius su pūdyto ir nusausinto dumblo filtra-
tu patenkančio amonio kiekis siekia apie 10 % viso valy-
mo įrenginiuose pašalinamo bendrojo azoto kiekio. Iki 
pūdytuvų paleidimo bendrojo azoto koncentracija nusau-
sinto perteklinio dumblo filtrate siekė 20–50 mg/l, o po 
paleidimo 900–1000 mg/l.“ (Girdvainis 2013).  

Priimtinas amonio jonų šalinimo būdas yra sorben-
tais, gebančiais puikiai absorbuoti šiuos jonus. Daugelyje 
šalių jau kuris laikas nuotekų valymui ir dumblo paruo-
šimui naudojami natūralūs sorbentai – ceolitai (UAB 
„Elega“ 2004). 

Ceolitas – kristalinės struktūros aliumosilikatas. Ce-
olitams būdingos jonų kaitos, sorbcijos ir katalitinės sa-
vybės. Kai kuriems jonams pastebimas pastovus ceolito 
selektyvumas. Visame koncentracijų intervale pasireiškia 
labai ryškus selektyvumas NH4

+ jonui (UAB „Elega“ 
2004). 

Ceolitas – ekologiškai švari, inertinė, netoksiška  
medžiaga, tinkama naudoti gamtosaugos reikmėms, eko-
loginių katastrofų pasekmių šalinimui. Ceolitas efektyviai 
sugeria sunkiuosius metalus, net tada, kai tirpale jų kon-
centracija labai maža (UAB „Elega“ 2004).  

Šie metalai ceolite taip stipriai susiejami (prijun-
giami), kad tampa nepasiekiami augalams, kurie auga 
dirvožemyje, paruoštame iš dumblo, apdoroto ceolitu 
(UAB „Elega“ 2004). 

Šis straipsnis nagrinėja ceolito galimybę šalinti 
amonio jonus iš didelę amonio koncentraciją turinčio 
fugato.  

 

1 lentelė. Ceolito savybės. (UAB „Elega“ 2004). 
Mineralinė sudėtis Vulkaninės kilmės mineralas, bendrinis 

pavadinimas – „kniloptilolitas“ 
Granulės dydis 0,08–0,14 mm; ,014 –1,2 mm; 1,2–3,0 

mm; 3,0–10,0 mm 
KMG (Katijonų mainų 
geba) 

1 gr. sugeria 1,5–1,8 mg teršalo (pvz.: 
amoniako) 

Spalva Blyškiai žalsva 
Drėgmė 1 kg sugeria iki 400 gr. vandens  
Sąlyginis paviršius 1 gr. vidinis porų paviršius = 200 m2 

Svoris  1 m3 = apie 1100 kg 

Medžiagos ir eksperimentas 
Ekperimentai buvo atlikti Vilniaus Gedimino tech-

nikos universiteto Vandentvarkos mokomojoje laboratori-
joje bendradarbiaujant su UAB „Vilniaus vandenys“. 
Tyrimams buvo naudotas dumblo vanduo, kuris buvo 
paimtas tiesiai iš Vilniaus nuotekų valyklos centrifugų, 
sausinančių pūdytą dumblą.  Dumblo apdorojimo ceche 
veikia 2 centrifugos, kurios sausina dumblą, tiekiamą iš 3 
pūdytuvų. Nuotekų valykla kasdien išvalo apie 100 000 
m3/d nuotekų, kurias generuoja 660 000 gyventojų.  

Nefrakcijuotas ceolitas buvo išsijotas naudojant 
standartinius < 0,2 mm, 0,2–0,5 mm ir 0,5–0,6 mm frak-
cijų sietus. Šios frakcijos buvo pasirinktos todėl, kad 
smulkesnieji ceolito grūdeliai turi didesnį paviršiaus plo-
tą, todėl geba absorbuoti daugiau amonio jonų. 

Prieš atliekant tyrimus, buvo nustatyta amonio jonų 
koncentracija bei kietosios dalelės. NH4-N koncentracija 
buvo matuojama spektrometru Genesys 10 Vis (nuskai-
tymas nuo 190–1100 nm). Gauti rezultatai sutikrinti su 
spektrometro MerckSpectroquant, 1.00683.0001 Ammo-
niumtst (matavimo ribos 5,0 – 150 mg/l NH4

+) rodmeni-
mis. Mėginiai buvo skiesti distiliuotu vandeniu (skiedimo 
santykis 1:10, 1:100, 1:1000) ir nustatoma amonio jonų 
koncentracija.  

Ekperimentui naudotos 6 plastikinės stiklinės po 
500 ml tiriamojo fugato. Į jas buvo dedama <0,2 mm 
frakcijos (po 25 g, 50 g ir 100 g), 0,2–0,5 mm frakcijos 
(po 50 g ir 100 g) ir 0,5–0,6 mm frakcijos (100 g) ceolito. 
Ceolitas buvo tiksliai pasvertas KERN svarstyklėmis.  

Mėginiai buvo maišomi 30 minučių 100 apsisukimų 
per minutę greičiu. Pasibaigus laikui, stiklinės su mėgi-
niais buvo paliktos stovėti dar 30 minučių (siekiant nuso-
dinti skendinčiąsias medžiagas ir ceolitą). Po nustatyto 
laiko iš kiekvienos stiklinės vidurio buvo imta po 5 ml 
tiriamojo mėginio ir filtruota per 1,2 µm filtriuką. Kiek-
vienas mėginys pagal metodinius nurodymus buvo mai-
šomas su reagentais ir tirtas MerckSpectroquant, 
1.00683.0001 Ammoniumtst (matavimo ribos 5,0 – 150 
mg/l NH4

+) spektrometru. 
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Tyrimus atliekant antrą kartą, pirmiausia buvo nu-
spręsta iš fugato pašalinti skendinčiąsias medžiagas da-
rant prielaidą, kad jos trukdo ceolitui absorbuoti amonio 
jonus.  

Šio eksperimento tikslas buvo nusodinti skendinčią-
sias medžiagas koaguliantą FeCl36H2O 10 %, nustatyti 
optimalią jo koncentraciją bei patvirtinti mūsų pačių išsi-
keltą hipotezę, kad amonio jonų absorbcija vyksta geriau 
jau nusodinus fugatą.  

Į keturis 1000 ml talpos cilindrus buvo įterpta atitin-
kamai 5 mg/l, 10 mg/l, 15 mg/l ir 20 mg/l koagulianto ir 
išmaišyta. Mėginiai buvo stebėti 180 minučių, kas 30 
minučių fiksuojant skaidrėjančiosios dalies aukštį. Po 180 
minučių mėginiai buvo nusifonuoti iš gylio, atitinkančio 
2/3 cilindro aukštį.  

Taip pat jau prieš tai aprašytais metodais buvo nu-
statoma pradinė amonio jonų koncentracija fugate (mėgi-
niai buvo skiesti distiliuotu vandeniu (skiedimo santykis 
1:10, 1:100, 1:1000)), skendinčiųjų medžiagų koncentra-
cija, nusodinto fugato skendinčiųjų medžiagų koncentra-
cija (iš kiekvieno cilindro nuo 2/3 gylio nusifonavus po 
kelis mililitrus nuskaidrėjusio dumblo vandens). Taip pat, 
remiantis prielaida, kad nusodintame fugate bus geriau 
šalinami NH4

+  jonai, nuspręsta pakartoti amonio absorb-
cijos ceolitu eksperimentą. Iš vienos stiklinės buvo nusi-
fonuota 500 ml mėginio ir 30 minučių 100 apsisukimų 
per minutę greičiu maišyta su 200 gramų 0,2–0,5 mm 
frakcijos ceolitu. Didesnis ceolito kiekis buvo paimtas 
remiantis praeitų tyrimų rezultatais, kai amonio jonų 
šalinimas įterpiant mažesnius kiekius ceolito nepasitvirti-
no. Po 30 minučių nusodinimo, paimta 5 ml ir filtruota 
per 1,2 µm filtriuką. Išmatuotos skendinčiosios medžia-
gos ir amonio jonų koncentracija.  

Rezultatai ir analizė 
Nustatyta pradinė amonio jonų koncentracija pirmo-

jo eksperimento metu siekė apie 2100 mg/l, = 8,0. 
Po eksperimento išmatuotos NH4

+ koncentracijos 
pateiktos lentelėje: 
2 lentelė. Tyrimo rezultatai. 

Ceo-
litas 

<0,2 mm 0,2–0,5 mm 0,5–
0,6 
mm 

25 g 50 g 100 g 50 g 100 g 100 g 
NH4+, 
mg/l 

1983,
49 

4394,8
0 

1405,
67 

2122,
39 

1522,
34 

3544,
73 

 

 

Kaip matome iš 2 lentelės, geriausiai amonį šalino 
<0,20 mm frakcijos 100 g. ceolito bei 0,2–0,5 mm frakci-
jos taip pat 100 g ceolito. Atitinkamai buvo pašalinta 
33,06 % ir 27,51 % amonio jonų.  

Matyti, kad, imant mažesnį kiekį ceolito, sorbcija 
vyksta nepakankamai, nes pašalinami vos keli procentai 
amonio jonų.  

Šalinant amonio jonus su 0,5–0,6 mm. frakcijos ceo-
litu, sorbcijos efektyvumas buvo pats mažiausias. Taip 
galėjo atsitikti dėl to, kad grūdelių paviršiaus plotas yra 
mažesnis, lyginant su smulkesnės frakcijos ceolitu. Nu-
spręsta tolesniuose tyrimuose šios frakcijos nebenaudoti.  

Įvertinę eksperimento rezultatus, kituose tyrimuose 
naudojome <0,20 mm bei 0,2–0,5 mm ceolito frakcijas, 
tačiau, norint padidinti efektyvumą, maišymus vykdėme 
su didesniu kiekiu sorbento (kiekvieno po 200 g).  

Antrojo eksperimento metu vėl buvo išsimatuota 
pradinė amonio jonų koncentracija. Gauta 1055 mg/l 
NH4

+, taip pat tris kartus buvo matuota skendinčiųjų me-
džiagų koncentracija - išvestas vidurkis lygus 7133 mg/l. 

3 lentelėje vaizduojamas skendinčiųjų medžiagų sė-
dimas priklausomai nuo laiko ir koagulianto dozės.  

Į cilindrus buvo pripilta po 1000 ml arba po 33,5 cm 
tiriamojo fugato. 

Kaip matome iš lentelės, po 30 ir 60 minučių sken-
dinčiosios medžiagos geriausiai buvo nusėdusios 2 ir 4 
cilindruose, atitinkamai nuskaidrėjo po 6,5 ir 6 cm, ir po 
17,0 ir 16,0 cm nuo viršaus. Prabėgus 90 ir 120 minučių, 
geriausi rezultatai pastebėti 1 ir 2 cilindruose, atitinkamai 
nuskaidrėjo po 20 ir 21 cm, ir 21 ir 22 cm nuo viršaus. Po 
150 minučių prasčiausiai skendinčiosios medžiagos buvo 
nusėdusios 3 cilindre (20 cm.). 180 minutę užfiksuota, 
kad sėdimas geriausiai vyko 2 ir 4 cilindruose (po 
22,5 cm nuo viršaus), o prasčiausiai 3 cilindre (20,5 cm 
nuo viršaus). 

Visuose cilindruose ant viršaus susidarė skirtingo 
sluoksnio dribsnių pluta. Laikui bėgant ji beveik sumen-
ko, pasidarė minkšta, išskyrus 3 ir 4 cilindruose. 3 cilind-
re pluta nors ir laikėsi, bet buvo praduriama, tačiau 4 
cilindre pluta buvo sukietėjusi, siekė apie 3 centimetrų 
storį ir buvo nepraduriama. 

Todėl darome išvadą, kad didelės koagulianto dozės 
apsunkintų įrenginių ekploatavimą, pabrangintų nusodi-
nimą ir neatneštų žymaus nusodinimo efektyvumo padi-
dėjimo, nei naudojant mažesnes dozes.  

Priimtiniausias variantas šiuo atveju būtų naudoti 10 
mg/l FeCl36H2O 10 % tirpalą, nes yra geras nusodinimo 
efektyvumas ir sunaudojama mažiau koagulianto.  
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3 lentelė. Skendinčių medžiagų sėdimas, priklausomai nuo 
laiko ir koagulianto dozės. 
Cilindro nr. Laikas, 

min. 
Nuskaidrėjusio sluoks-
nio storis (cm) 

1 cilindras (5 mg/l 
FeCl36H2O 10 % ) 

30 3,5 
60 13,5 
90 20 
120 21 
150 21,5 
180 21,5 

2 cilindras (10 mg/l 
FeCl36H2O 10 % ) 

30 6,5 
60 17 
90 21 
120 22 
150 22,3 
180 22,5 

3 cilindras (15 mg/l 
FeCl36H2O 10 % ) 

30 3,5 
60 10 
90 17 
120 19,5 
150 20 
180 20,5 

4 cilindras (20 mg/l 
FeCl36H2O 10 % ) 

30 6 
60 16 
90 19 
120 20,5 
150 21,5 
180 22,5 

Išmatuota skendinčiųjų medžiagų koncentracija pa-
teikiama 4 lentelėje.  
4 lentelė. Skendinčių medžiagų koncentracija po nusodinimo. 
Koš-
tuvo 
Nr. 

Koštuvo 
masė prieš 
filtravimą 
(m1, mg) 

Koštuvo 
masė po 
filtravimo 
(m2, mg) 

Bandi-
nio tūris 
(ml) 

SM 
koncent-
racija 
(mg/l) 

1 116,0 122,0 5,0 1200,0 
2 116,0 123,0 5,0 1400,0 
3 114,0 125,0 5,0 1600,0 
4 115,0 122,0 5,0 2000,0 

Išvados 
1. Pūdyto dumblo vandenyje aptikus 1055–

2100 mg/l NH4
+ koncentraciją, patvirtiname hipotezę, kad 

šiame filtrate, kaip ir buvo minėta mokslinėje literatūroje, 
yra didelės amonio jonų koncentracijos.  

2. Nustatėme, kad ceolitas yra pajėgus absorbuoti 
amonio jonus ir tokiose didelėse koncentracijose. 

3. Pastebėta, kad geriausiai amonio jonus šalina 
<0,2 ir 0,2–0,5 mm frakcijos ceolitas, atitinkamai po 
33,06 % ir 27,51 %. 

4. Atlikus eksperimentus, atsižvelgiant į ekploataci-
nius parametrus, kaštus bei nusodinimo efektyvumą, 
tolesniuose tyrimuose naudoti pasirinktas 10 mg/l 
FeCl36H2O 10 % koaguliantas. 

5. Tolesni tyrimai bus vykdomi nusodintą fugatą 
maišant su <0,2 ir 0,2–0,5 mm. frakcijos ceolitu. 
Padėkos 

Dėkojame UAB „Vilniaus vandenys“ už bendradar-
biavimą ir visapusišką pagalbą. 
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AMMONIUM IONS REMOVAL FROM SLUDGE 
LIQUID USING NATURAL ZEOLITE 

K. Petravičiūtė, A. Mažeikienė 
Summary 

Digested sludge liquor from the centrifugation of digested 
sludge can contain ammonium ions concentrations up to 
1500 mg/l. These loads are usually returned to the intake of 
wastewater treatment plants without additional treatment ant 
can interrupt biological wastewater and/ or sludge treatment 
process, e.g. phosphorus ant nitrogen removal. Separate biolog-
ical treatment of sludge liquor has the potential to decrease 
volume requirements and electrical energy and external carbon 
consumption.  

This article is dealing with the use of naturally obtained 
sorbent, zeolite, as an ion exchange in batch tests procedure for 
ammonium removal from digested sludge liquor. This research 
study was carried out with different zeolite particle sizes of 
<0,2 mm, 0,2–0,5 mm ant 0,5–0,6 mm particle size zeolite 
packed in laboratory scaled glasses. The highest ammonium 
removal efficiency (till 39%) was achieved by using 0,2–
0,5 mm particle sized zeolite. On the second attempt of the 
experiment the suspended solids was removed from digested 
sludge liquor, because they interfere zeolite to absorb ammoni-
um ions. The most acceptable option in this case is to use 
10 mg/l of FeCl36H2O 10% solution. 
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ŠILUMOS GAMYBA KATILINĖJE SU ĮRENGTU KOGENERATORIUMI, VEIKIANČIU PAGAL LIETUVOS ZONOS „NORD POOL SPOT“ KAINAS 

Karolis Pladas 
magistrantas,  

Vilniaus Gedimino technikos universitetas  
el. p. karolis. pladas@stud.vgtu.lt 

Anotacija. Straipsnyje yra nagrinėjamas šilumos gamybos atvejis, kai Trakų Vokės kvartalinėje katilinėje yra įdiegiamas 
kogeneratorius. Kogeneratoriaus veikimas yra numatomas pagal „Nord pool spot“ realaus laiko elektros rinkos kainas. 
Esant dideliems kainų svyravimams elektros biržoje, kogeneratorius veikia nepastoviu režimu. Siekiant optimalaus įren-
ginio darbo ir nepertraukiamo šilumos poreikio užtikrinimo, yra nagrinėjami papildomi variantai diegiant akumuliacinę 
talpą bei aukštatemperatūrį šilumos siurblį. Pasirinkti rezultatų vertinimo kriterijai – energinis ir ekologinis.  
Reikšminiai žodžiai: amoniako šilumos siurblys, energyPRO, akumuliacinė talpa, kogeneratorius, Nord Pool spot. 

 

Įvadas 
Lietuvoje 2011 metais pirminės energijos sąnaudos 

siekė 84,89 TWh, iš jų 37,3 % gamtinės dujos ir 33,6 % 
naftos produktai (Lietuvos statistikos departamentas 
2011). Taip pat pagal Lietuvos šilumos tiekėjų asociaci-
jos (LŠTA) 2012 metų ataskaitą, šalies centralizuotų 
šilumos tinklų sistemose buvo pagaminta 10,69 TWh 
energijos, iš kurios 90 % sudaro šilumos gamyba, likusio-
ji 10 % yra elektros gamyba. Šio energijos kiekio gamybą 
sudaro 68,2 % gamtinių dujų suvartojimas (Lietuvos 
šilumos tiekėjų asociacija 2013). Lietuvos priklausomybė 
nuo importuojamo iškastinio kuro ne iš ES šalių yra 72,8 
% ir viršija ES vidurkį, kuris yra 54,1 % (Eurostat 2012). 
Esant didelei priklausomybei, nuolat augančios naftos ir 
dujų kainos daro didelę neigiamą įtaką šalių ekonomikai, 
įmonėms, žmonėms.  

Norinti mažinti priklausomybę nuo didelio pirminės 
energijos suvartojimo, reikia didinti energijos efektyvumą 
tiek gamybos, tiek galutinio vartotojo posistemėje. Sie-
kiant šio tikslo, suinteresuotos turi būti energijos gamin-
tojų bei vartotojų grupės. Vadovaujantis ES direktyva dėl  
energijos vartojimo efektyvumo (Europos parlamentas 
2012), Lietuva yra įsipareigojusi prisidėti prie Europos 
Sąjungos tikslo sumažinti galutinį energijos suvartojimą 
2020 metais iki 17142 mln. TWh. Didelis dėmesys ski-
riamas elektros ir šilumos energijos gamybai kogeneraci-

nėse jėgainėse. Kadangi centralizuotas energijos tiekimas 
naudojant kogeneraciją yra pats efektyviausias būdas, 
kaip sumažinti pirminės energijos suvartojimą, gaminant 
šilumą bei elektrą. Šių jėgianių plėtojimą įpareigoja spe-
ciali ES direktyva (Europos parlamentas 2004), siekiant 
užtikrinti efektyvią energijos gamybą bei gerinti tiekimo 
saugumą.  

Lietuvoje, pagal 2010 metų duomenis, į atmosferą 
buvo išmesta 12,85 mln. tonų CO2 ekv., iš kurių 62,5 % 
sudarė energetikos sektorius (Konstantinavičūtė 2011). 
Lyginant su ES šalių bendru teršalų išmetamu kiekiu, 
kuris 2010 metais buvo 4 720,9 mln. tonų CO2 ekv., Lie-
tuvos emisijos sudaro 0,5 % visų ES išmetamų teršalų, 
tuo tarpu Latvijos emisijos sudaro 0,3 %. Pagal emisijas 
žmogui, Lietuvoje 6,6 t CO2 ekv. /žmogui, o Latvijoje ‒ 
5,4 t CO2 ekv. /žmogui per metus (Europos komisija 
2012). 

Šalies energetikos politikos pagrindiniai tikslai yra 
darnus vystymas ir patikimumo užtikrinimas. Tokio po-
žiūrio pavyzdys yra kogeneracija, kai vieno ciklo metu 
yra gaminama elektra bei šilumos energija. Tai puikus 
būdas ‒ generuoti energiją centralizuotose sistemose, 
siekiant efektyvaus gamybos proceso tiek aplinkos ap-
saugos atžvilgiu, tiek ir pirminės energijos suvartojimo 
požiūriu.  

Lietuvos energetikos sektoriuje tokiu principu dau-
giausia šiluma gaminama didžiosiose kogeneracinėse 
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jėgainėse. Dėl pagaminamos šalyje elektros energijos 
trūkumo yra pastebima,‒ nėra išnaudojamas potencialas 
mažos galios kogeneracinių jėgainių, kurios aprūpintų 
atskirus kvartalus su mažu šilumos poreikiu.  

Kogeneracinių jėgainių plėtrą stabdo jų pagamina-
mos elektros energijos kainos. Šiuo metu šalyje esančios 
elektrinės, kuriose energijos gamyba daugiausia vyksta 
naudojant dujas ar mazutą, sunkiai gali konkuruoti su 
importuojamos elektros energijos kaina. Šios jėgainės dėl 
paramos elektrinėms, siekiant pagaminti daugiau elektros 
energijos valstybės viduje, tiesiog yra išlaikomos šalies, 
pridedant papildomus mokesčius galutiniam vartotojui. 
Tačiau planuojama, kad ateityje ši parama mažės ir bus 
galutinai panaikinta. Lietuvoje yra numatyta, kad nepri-
klausomi elektros energijos tiekėjai po truputį perimtų 
elektros energijos skirstymą ‒ pardavimą iš Lietuvos 
elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus (LESTO) ir visi 
elektros pardavimai ir pirkimai vyktų per elektros energi-
jos biržą (Baltpool 2014).  

„Nord pool spot“ elektros energijos birža 
Straipsnyje yra nagrinėjamas kogeneratoriaus dar-

bas, kai jis dirba priklausomai nuo elektros biržoje esan-
čios kainos. Panašiuose darbuose (Dvorak et al. 2011; 
Streckienė 2009)  kogeneracinės jėgainės darbas nagrinė-
jamas priklausomai nuo realaus laiko elektros rinkos 
kainų svyravimų. Šiuose darbuose pabrėžiama tai, kad 
kainų svyravimai apsunkina pastovų įrenginio darbą, o 
diegiamos alternatyvos, tokios kaip akumuliacinės talpos, 
padeda efektyviau dirbti bei pagaminti daugiau energijos 
kogeneratoriuje. 

Lietuvoje nuo 2012 m. birželio 18 dienos veikia Eu-
ropoje pirmaujančios Šiaurės ir Baltijos šalių elektros 
biržos „Nord Pool Spot“ (NPS) prekybos zona, o 2013 m. 
gruodį startavo Elbas dienos eigos rinka. Rinkos dalyviai 
gali prekiauti elektra tiek likus dienai (Elspot), tiek ir 
likus valandai iki jos tiekimo (Elbas) (Litgrid 2014). 

Šiuo metu Lietuvos elektros rinkoje vyksta didme-
ninė ir mažmeninė elektros prekyba. Didmeninėje preky-
boje dalyvauja elektros gamintojai, kurie savo pagamintą 
elektrą parduoda nepriklausomiems tiekėjams. Taip pat 
šiai rinkai priklauso perdavimo ir skirstymo sistemų ope-
ratoriai, kurie įsigyja elektros energiją technologiniams 
nuostoliams perdavimo ir skirstymo tinkluose kompen-
suoti. Didmeninės prekybos dalyviai gali sudaryti dviša-
les sutartis tiesiogiai arba pirkti ir parduoti elektrą 
elektros biržoje. 

Siekiant sukurti konkurencingą kogeneracinės jė-
gainės modelį, šiame darbe yra pasirinkta NPS rinka, 

pagal kurią dirbs katilinė. Mažėjanti kaina realiu laiku 
varžo pastovų kogeneratoriaus darbą ir tuo pačiu šilumos 
gamybą jame. Šis rinkos ir kogeneratoriaus darbas yra 
numatomas pagal šalies planus, kad nepriklausomi elekt-
ros energijos tiekėjai perimtų energijos skirstymą iš 
LESTO, siekdami užtikrinti skaidresnę, konkurencingą 
bei mažesnę elektros energijos kainą. 

1 pav. pateiktas valandinis kainų svyravimas per 
2013 metus. Per šiuos metus valandinės kainos kito nuo 
10,66 Lt/MWh iki 724,54 Lt/MWh. 

Realaus laiko rinkos elektros kaina yra veikiama 
daugybės faktorių. Paprastai elektros kainų augimas 
vyksta dienos metu, kai yra didžiausias elektros poreikis, 
o šių kainų mažėjimas pastebimas vakarais ir naktimis. 
Nustatyta, kad elektros kainų pikas dažniausiai būna dar-
bo dienomis 8–20 valandomis, o likęs laikotarpis gali būti 
priskiriamas nepikiniam elektros kainų laikui. Savaitga-
liais ir švenčių dienomis elektros kainos kartais gali būti 
aukštesnės vakarais negu dienos metu (Streckienė, 2011). 

 

1 pav. „Nord Pool Spot“ Lietuvos prekybos zonos el. energijos 
kainos svyravimai 2013 m. (NPS 2014) 

Nagrinėjamasis objektas 
Straipsnyje yra nagrinėjamas Trakų Vokės kvarta-

las. Tai Vilniaus miesto dalis, einanti į pietvakarius nuo 
miesto centro ir priklausanti Panerių seniūnijai.  

Kvartalo Šilumos sektorius yra pasidalinęs į decent-
ralizuotą ir centralizuotą šilumos tiekimą. Decentralizuotą 
šilumos tiekimą pastatams užtikrina individualūs dujiniai 
katilai (individualiuose namuose) bei elektriniai vandens 
šildytuvai. Centralizuotai šiluma yra tiekiama iš kvartali-
nės katilinės, esančios E. Andrės g. 27. Ši katilinė aprū-
pina šiluma 31 pastatą. Pastatai yra įvairių tipų: 
administraciniai, gyvenamieji (daugiabučiai), mokykla, 
vaikų darželis ir 2 individualūs namai. 

Kogeneratorius yra diegiamas kvartalinėje katilinė-
je, kurioje yra įrengti 3 dujiniai vandens šildymo katilai. 
2 katilai (VŠK-1 ir VŠK-2) – po 1075 kW, kurių efekty-
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vumas siekia 93 %. Vienas (VŠK-3), taip pat dujinis van-
dens šildymo katilas, yra 705 kW, o jo efektyvumo koefi-
cientas siekia 94 %.  

Kvartalo suvartojimo patalpų šildymui duomenys 
buvo konvertuoti į norminius dydžius, remiantis fakti-
niais 2012 metų duomenimis. Konvertuojant duomenis į 
norminius, buvo priimta prielaida, kad patalpų vidaus 
temperatūra yra 18 oC, vidutinė išorės temperatūra -0,6 
oC, 200 šildymo dienų ir dienolaipsnių skaičius 3720. 
Gauta, kad metinis suvartotas patalpų šildymui šilumos 
kiekis yra 5129 MWh, o karšto vandens ruošimui suvar-
tojama 487 MWh. Šilumos nuostoliai miesto tinkluose 
per metus siekia 904,2 MWh. 

Šilumos poreikio kitimas yra sumodeliuotas „ener-
gyPRO“ programa. 2 pav. grafikas sudarytas priklauso-
mai nuo per metus kintančios lauko oro aplinkos 
temperatūros. Šiame darbe yra naudojamos VGTU Pasta-
to energetinių ir mikroklimato sistemų laboratorijoje 
išmatuotos 2013 metų lauko oro temperatūros vienos 
minutės tikslumu. Analizuojant sistemų darbą naudoja-
mos valandinės temperatūros reikšmės, kurios yra gautos 
randant kiekvienos valandos vidurkį. Sumodeliavus gau-
ta, kad didžiausias šilumos poreikis buvo 2,78 MWh, kai 
lauko oro temperatūra pasiekė -19,9 oC, sausio 22 dieną 
20 valandą vakaro. 

 
2 pav. Nagrinėjamojo kvartalo valandiniai šilumos poreikių 
svyravimai per metus 

Modeliavimas 
Šiame darbe yra numatomas katilinėje įrengto koge-

neratoriaus darbas pagal biržos kainas. Įkėlus įrenginių ir 
2013 metų NPS duomenis į modeliavimo programą, ji 
apskaičiuoja įrenginių veikimo strategiją pagal grynosios 
gamybos išlaidų minimizavimo principą. Šis principas 
yra paremtas kainomis, esančiomis elektros biržoje bei 
šilumos gamybos savikaina. Kogeneratoriaus šilumos 
gamybos savikaina krenta, kai kyla kainos elektros biržo-
je (3 pav.). Įrenginių veikimo prioritetai priklauso nuo 

šilumos gamybos savikainos ‒ kuo savikaina mažesnė, 
tuo didesnis prioritetas. Įrenginiuose naudojamos gamti-
nės dujos, kurių numatoma kaina – 1219,2 Lt/1000 m3 
(VKEK 2014). Taip pat numatytas jų kaloringumas  – 9,3 
kWh/m3. 

 
3 pav. Modeliuojamųjų sistemų veikimo prioritetų grafikas 

Šiame darbe yra diegiamas vidaus degimo variklis, 
nes esant kainų svyravimams NPS, numatoma, kad įren-
ginio darbas bus nepastovus. Geriausiai tokiam darbo 
režimui tinka vidaus degimo varikliai, nes jų paleidimo 
trukmė iki maksimalios galios užtrunka 15 minučių bei 
įrenginys efektyviai gali dirbti esant 50 % apkrovai (Da-
nijos agentūra et al. 2012). Norint pasiekti geresnį vidaus 
degimo variklio veikimą, tariama, kad kogeneratoriaus 
minimalus veikimo laikas yra 2 valandos, o dalinė apkro-
va galima tik iki 50 % kogeneratoriaus maksimalios ga-
lios (Streckienė 2011). 

Kintant energijos poreikiams laiko atžvilgiu ir turint 
nepastovų energijos šaltinį, energijos akumuliavimas gali 
padėti pagerinti energijos tiekimo ir naudojimo lankstu-
mą, patikimumą bei efektyvumą. Šilumos akumuliavimas 
tampa ypač patrauklus, kai sistemoje apkrovos yra trum-
palaikės, retos, ciklinės arba nesutampa su energijos šal-
tinio galimybėmis. Sistemos su šilumos akumuliavimu 
energijos sutaupymas susijęs su tuo, kad kai kurie energi-
jos gamybos įrenginiai efektyviau išnaudoja kurą, veik-
dami nominalia galia, o ne daline apkrova (Streckienė 
2011). 

Darbo esminis tikslas yra užtikrinti patikimą ir efek-
tyvų šiluminės energijos tiekimą centralizuotais šilumos 
tinklais kvartalui. Siekiant sumažinti pirminės energijos 
suvartojimą bei emisijas, kogeneracinėje jėgainėje mode-
liuojamas dar vienas pagalbinis įrenginys ‒ aukštų tempe-
ratūrų šilumos siurblys su natūraliu šaltnešiu, amoniaku 
(NH4). Pavyzdinė CŠT sistema su šilumos siurbliu, nau-
dojančiu amoniaką (R717) kaip šaltnešį, yra miestas pietų 
Norvegijoje, 40 km nuo Oslo – Dramenas. Sistema pradė-
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ta eksploatuoti 2011 metais, joje yra integruoti 3 šilumos 
siurbliai po 5 MW ir jų bendra galia siekia 15 MW. Šios 
sistemos tiekiama temperatūra į tinklus yra 90oC, šilumos 
šaltinis ‒ jūros vanduo +8 oC/+4 oC, COP=3,3 (Blarke 
2012). 

B. Blarke publikuoti straipsniai aprašo kogeneraci-
nės jėgainės darbą kartu su šilumos siurbliais. Nagrinė-
jamieji šilumos siurbliai kaip šilumos šaltinius naudoja 
išmetamų dūmų temperatūrą bei geoterminę energiją. 
(Blarke et al. 2011). 

Šiame straipsnyje nagrinėjamos trys alternatyvos su 
jau aptartomis technologijomis, lyginant su baziniu va-
riantu (B). Bazinis variantas, kai dujiniai katilai užtikrina 
visą šilumos poreikį kvartalui, yra aprašytas nagrinėjamo-
jo objekto skyrelyje. 

Pirmoji nagrinėta alternatyva (A1), kai diegiamas 
kogeneratorius (4 pav.) į katilinę ir dirba pirmuoju priori-
tetu, priklausomai nuo NPS elektros kainų. Kogenerato-
riui (KGR) nedirbant šilumos poreikį dengia dujiniai 
katilai.  

Antrojoje alternatyvoje (A2) įrengiama akumuliaci-
nė talpa (AT) į A1 variantą (4 pav.), siekiant padidinti 
energijos gamybą kogeneratoriuje. Veikimo prioritetai 
lieka tokie patys, kaip ir A1 varianto. 

Trečiosios alternatyvos (A3) atveju į A2 variantą 
įdiegiamas geoterminis šilumos siurblys su elektriniu 
kompresoriumi, kuris šilumos šaltiniu naudoja grunto 
šilumą (4 pav.). Numatoma, kad šilumos siurblys (ŠS) 
veiks tik veikiant ir kogeneratoriui, kadangi ŠS bus tie-
kiama elektra iš kogeneratoriaus. Veikimo strategija iš-
lieka ta pati, kaip ir A1 varianto. 

 
4 pav. Supaprastinta alternatyvų schema  

Įrenginių dydžiai bei modeliavimui reikalingos prie-
laidos yra pateikiamos 1 lentelėje. Visi skaičiavimai pa-
renkant įrenginių dydžius buvo atlikti MS EXCEL bei 
„energyPRO“ programomis. Parenkant dydžius buvo 
atsižvelgta į kogeneratoriaus pagaminamą energijos kiekį 
(siekiama, kad kuo didesnė dalis šilumos būtų pagaminta 
kogeneratoriuje), emisijų mažinimą bei pirminės energi-
jos panaudojimo efektyvumą. 

1 lentelė. Įrenginių dydžių prielaidos 
Kriterijus VŠK KGR AT ŠS 
Talpa - - 120 m3 / 5,01 MWhš - 

Šiluminė galia, MWš 1,075 ir 0,705 1,2 - 1,25 
Elektrinė galia, Mwel - 1,0 - -0,5 
Efektyvumas / COP 93 % ir 94 % 48 % (šil.) / 

40 % (el.) 90% 2,5 

Emisijos 
CO2 242 kg/MWhš 243 kg/MWhel - - 
SO2 1,08 g/MWhš - - - 
NOx 0,576 g/MWhš 0,576 

g/MWhel - - 

Modeliavimo rezultatai 
Atlikus modeliavimą gauti rezultatai naudojami to-

lesniam nagrinėjimui. Pagrindiniai rodikliai, kurie buvo 
vertinami darbe: pirminės energijos suvartojimas, antri-

nės energijos gamyba, emisijų kiekiai. Gauti rezultatai 
susisteminami bei pateikiami metiniai sistemų darbo 
grafikai, kurie sudaryti remiantis pagamintos energijos 
kiekiais tam tikrą valandą. 
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Sumodeliavus B variantą gauti rezultatai, kad VŠK-
3 padengia 83,9 % (5470,3 MWh) viso metinio šilumos 
poreikio. VŠK-2 įsijungia tik pikiniams poreikiams pa-
dengti. 

 
5 pav. B varianto metinis šilumos gamybos grafikas 

Sumodeliavus A1 variantą gauti rezultatai, kad koge-
neratorius padengia 27,7 % (1809,4 MWh) viso metinio 
šilumos poreikio, kai bendras vandens šildymo katilų 
pagamintos energijos kiekis siekia 72,3 % (4713,0 
MWh). Grafike (6 pav.) matyti, kad šildymo sezono metu 
kogeneratorius užtikrina nuo 16 % iki 50 % šilumos po-
reikio. Vasaros metu įvernginys neveikia. Kogenerato-
riaus darbą apsunkina tai, kad jis negali dirbti žemesne 
nei 50 % apkrova. VŠK-1 ir VŠK-3 veikia visus metus, o 
VŠK-2 nereikalingas. Vasaros metu, kai poreikis mažiau-
sias, yra užtikrinama 100 % viso šilumos poreikio.  

 

6 pav. A1 varianto metinis šilumos gamybos grafikas 

Sumodeliavus A2 variantą gauti rezultatai, kad ko-
generatorius padengia 48,8 % (3184,1 MWh) viso meti-
nio šiluminės energijos poreikio. Grafike (7 pav.) matyti, 
kad, įdiegus akumuliacinę talpą, kogeneratorius dirba 
visus metus, priklausomai nuo biržos kainų. Ne šildymo 
sezono metu kogeneratorius padengia nuo 65 % iki 81 % 
šilumos poreikio. 

Sumodeliavus A3 variantą gauti rezultatai (7 pav.), 
kad kogeneratorius padengia 48,8 % (3182,1 MWh) viso 
metinio šilumos poreikio, o šilumos siurblio pagamintas 
energijos kiekis – 377,7 MWh, o tai sudaro tik 5,8 % viso 
metinio poreikio. 

 

7 pav. A2 ir A3 varianto metinis šilumos gamybos grafikas 

2 lentelė. Modeliavimo rezultatų suvestinė 
Variantas B A1 A2 A3 
Pirminės 
energijos 

suvartojimas, 
MWh 

7013 8798 10199 9795 

Pagaminta 
antrinės 
energijos, 
MWh 

6522 8030 9176 9204 

Pirminės 
energijos 
nuostoliai 

6,99% 8,72% 10,03% 6,03% 
Elektros 
gamyba, 
MWh 

- 1507,9 2653,4 2651,7 
Elektros 
suvartota, 
MWh 

- - - 151,1 
CO2, t 1578 1505 1450 1359 
NOx, kg 4 4 3 3 
SO2, kg 7 5 4 3 
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Pateiktoje suvestinėje (2 lentelė) matomi visų atliktų 
variantų modeliavimo rezultatai. Suvestinėje yra patei-
kiami nagrinėjami katilinės rodikliai dengiant poreikius 
bei gaminant elektrą. Stulpelyje „nuostoliai“ yra patei-
kiamas skirtumas tarp sunaudotos pirminės ir pagamintos 
antrinės energijos, taip siekiant paprasčiau pavaizduoti 
atitinkamų nagrinėtų variantų privalumus–trūkumus. 
Išvados 

1. Modeliuojant pastebėta, kad įdiegus akumuliacinę 
kogeneratoriaus talpą padidėja energijos gamyba, kadangi 
jo nebevaržo šilumos poreikis, jis perteklinę šilumą gali 
tiekti į talpą. Apie 57 % padidėja šilumos gamybos kiekis 
kogeneratoriuje per metus bei tiek pat padidėja pagami-
namos elektros kiekis. 

2. Didėjant energijos gamybai kogeneratoriuje, di-
dėja pirminės energijos nuostoliai, nes didesnis energijos 
kiekis yra pagaminamas mažesniu efektyvumu. T. y., kai 
baziniu variantu antrinės energijos gamybos efektyvumas 
vandens šildymo katiluose siekia 93‒94 %, o kogenerato-
riuje ‒ tik 88 %.  

3. Įrengus šilumos siurblį (A3 variantas), gaunami 
geriausi rezultatai: nuostoliai ‒ 6,03 %, emisijos ‒ 1359 t 
CO2 bei daugiausia pagamintos energijos ‒ 9204 MWh. 
Nuostoliai yra mažesni ir už bazinį variantą, dėl to galima 
teigti, kad ši alternatyva padidina katilinės efektyvumą. 

Padėkos 
Dėkoju už pagalbą vadovui dr. doc. Giedriui Šiup-

šinskui ir VGTU Pastatų energetikos katedros Pastato 
energetinių ir mikroklimato sistemų laboratorijos darbuo-
tojams. 
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HEAT PRODUCTION IN A BOILER HOUSE EQUIPPED 
WITH A COGENERATOR, OPERATING UNDER 
LITHUANIAN ZONE “NORD POOL SPOT” PRICES 
K. Pladas 
Summary 

This paper examines the case of heat production, then a 
cogenerator is installed in Trakai Vokė district boiler house. 
Cogenerators work is based on “Nord Pool Spot” real time 
electricity market prices. In case of significant fluctuations in 
the power market, cogenerators steady work is limited. To 
achieve optimal device work and continuous heat demand cove-
rage there are examined additional options for installing energy 
storage tank and a high-temperature heat pump. Chosen analysis 
criteria are energy and environmental. 
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ENERGIŠKAI EFEKTYVAUS DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO PANAUDOJANT AKTYVIĄSIAS IR PASYVIĄSIAS PRIEMONES TYRIMAS 
Elena Polonis1, Giedrė Streckienė2 

1magistrantė,  2docentė 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas  

el. p. 1elenapolonis @gmail.com; 2giedre.streckiene @vgtu.lt  
Anotacija. Straipsnyje analizuojami mažaenergio daugiabučio gyvenamojo namo šildymo, oro kondicionavimo ir karšto 
vandens poreikiai. Energiniu požiūriu lyginamos dvi pastato pasyviosios priemonės: išorinės ir vidinės didelio saulės at-
spindžio žaliuzės, reaguojančios į vėsos poreikį, naudojant Design Builder programą. Karšto vandens dalinį poreikį den-
gia saulės kolektoriai, kurie nagrinėjami pasitelkiant Polysun programą. Analizėje lyginamas vakuuminių ir plokščiųjų 
saulės kolektorių veikimas. Atlikus pastato modeliavimą, nustatyta, kad energiniu požiūriu patrauklesnė pasyvioji prie-
monė – išorinės žaliuzės, kadangi poreikis vėsinimui sumažėja 1,56 kWh/m2, tuo tarpu panaudojant vidines žaliuzes – 
0,78 kWh/m2. Atlikus vienodo kolektorių kiekio plokščiųjų ir vakuuminių saulės kolektorių karštam vandeniui ruošti 
modeliavimą nustatyta, kad vakuuminiai saulės kolektoriai padengia 28,3 % metinio karšto vandens ruošimui reikiamo 
energijos kiekio, o plokštieji  – 35,6 %. 

Reikšminiai žodžiai: mažaenergis daugiabutis pastatas, saulės kolektoriai, Design Builder, Polysun,  pasyviosios ir akty-
vios priemonės. 

  

Įvadas 
Pirminės energijos suvartojimas Europoje ir pasau-

lyje vis didėja. Viena didžiausių energiją vartojančių, o 
tuo pačiu aplinkos taršą sąlygojančių vartotojų grupių yra 
pastatai.  

Pastaruoju metu, kai nuolat didėja energetinių ištek-
lių kainos bei energetinė priklausomybė nuo šalių, kurios 
turi išteklių, skirtų energijos gamybai, žmonės yra pri-
versti nuolat ieškoti naujų energijos šaltinių, gamybos 
būdų ir tobulinti jau esamas energiją transformuojančias 
ir naudojančias technologijas. Visame pasaulyje vis 
labiau skatinama energijos gamyba panaudojant 
atsinaujinančius energijos išteklius. Gaminant energiją iš 
atsinaujinančių išteklių ir sumažinus energijos vartojimą, 
būtų prisidėta prie energijos tiekimo saugumo didinimo ir 
technologijų plėtros skatinimo (Europos Sąjungos 
direktyva 2010/31/ES). 

Ateityje numatoma, kad visi pastatai bus mažaener-
giai, t. y. pastatai, kurių energijos poreikis bus mažas. 
Mažaenergiai pastatai apibrėžiami skirtingai įvairiose 
šalyse. Mažaenergius pastatus galima apibrėžti kaip pas-
tatus, atitinkančius keliamus energinius reikalavimus B, 

A ir A+ klasės pastatams. Šiame darbe mažaenerginiu 
daugiabučiu gyvenamuoju pastatu vadinamas pastatas, 
kuris atitinka B klasės reikalavimus, t. y. sąnaudos pasta-
to šildymui 55 kWh/ (m2

·metai) (STR 2.01.09:2005). 
Gyvenamuosiuose pastatuose, siekiant padidinti at-

sinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, viena iš 
galimybių ruošti karštą vandenį – naudoti saulės kolekto-
rius. Pastaruoju metu vis dažniau galima aptikti saulės 
kolektorių sistemas karštam vandeniui ruošti individua-
liuosiuose gyvenamuosiuose pastatuose ir tik atskirais 
atvejais daugiabučiuose pastatuose. 

Darbe nagrinėjami daugiabučio gyvenamojo namo 
šildymo, vėdinimo ir vėsinimo poreikiai panaudojant 
pasyviąsias priemones: vidines ir išorines didelio saulės 
atspindžio žaliuzes, reaguojančios į vėsos poreikį. Atsi-
žvelgus į dažniausiai taikomas aprūpinimo energija te-
chnologijas, analizuojama galimybė užtikrinti dalį karšto 
vandens energijos poreikio panaudojant vakuuminius ir 
plokščiuosius saulės kolektorius. 
Tyrimo metodika 

Daugiabučiuose gyvenamuosiuose pastatuose reikia 
padengti šilumos, vėsos ir karšto vandens poreikį, todėl 
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analizuojamos pasyviosios ir aktyviosios priemonės. 
Pasyviosios priemonės reikalauja mažesnių investicijų 
negu aktyviosios priemonės, leidžiančios panaudoti atsi-
naujinančius išteklius. Pasyviosios priemonės neaprūpina 
pastato energija, tačiau panaudojus šias priemones yra 
galimybė sumažinti pastatui reikiamos energijos kiekį.  

Daugiabučio gyvenamojo namo energijos poreikio 
mažinimui pasirenkamos pasyviosios priemonės: išorinės 
ir vidinės didelio saulės atspindžio žaliuzės, reaguojan-
čios į vėsos poreikį, kurį sumažinus kartu sumažėja oro 
kondicionavimo poreikis. Aktyvioji priemonė reikiamam 
energijos kiekiui gaminti pasirenkama – saulės kolekto-
riai karštam vandeniui ruošti. Tyrimas atliekamas šiais 
etapais: 

• Pastato energijos poreikių nustatymas; 
• Pastato energijos poreikių nustatymas įrengus 

išorines žaliuzes; 
• Pastato energijos poreikių nustatymas įrengus 

vidines žaliuzes; 
• Vakuuminių saulės kolektorių karšto vandens 

ruošimui parinkimas; 
• Plokščiųjų saulės kolektorių karšto vandens ruo-

šimui parinkimas. 
Modeliuojant nustatomas pastato šildymo ir vėsini-

mo poreikis bei elektros energijos suvartojimas, panaudo-
jant pasyviąsias priemones – saulės kolektorius, 
padengiama dalis karšto vandens poreikio. 

Pasyviosios priemonės modeliuojamos kompiuteri-
ne programa Design Builder, o saulės kolektorių sistemos 
parenkamos Polysun programa (Design Builder 2013; 
Polysun 2013). 

Design Builder modeliavimo programa leidžia ver-
tinti architektūros įtaką pastato energijos poreikiams, ji 
skirta modeliuoti pastatą bei skaičiuoti pastato energijos 
poreikius. Naudojantis programa aprašomos pastato 
konstrukcijos, naudojamos medžiagos ir medžiagų šilu-
minės savybės, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, 
karšto vandens bei apšvietimo sistemos. 

Polysun kompiuterinė programa skirta karšto van-
dens ruošimui, baseino šildymui bei šildymo sistemai 
planuoti ir projektuoti. Šiame darbe Polysun programa 
projektuojami vakuuminiai ir plokštieji saulės kolektoriai 
karštam vandeniui ruošti, parenkami sistemos įrenginiai: 
saulės kolektoriai ir jų plotas, akumuliacinė talpa bei 
papildomas šilumos gamybos įrenginys, numatoma val-
diklio veikimo strategija, kada turi įsijungti saulės kolek-
torių kontūro cirkuliacinis siurblys ir kada turi pradėti 
veikti papildomas šilumos gamybos įrenginys. Apskai-
čiuojamas saulės kolektorių pagaminamas šilumos kiekis.  

Tyrimo objektas 
Tyrimo objektu pasirinktas mažaenerginis daugiabu-

tis gyvenamasis pastatas, esantis Kaune. Pastatas – pen-
kių tipinių aukštų, kiekviename aukšte po devynis 
tipinius butus, bendras šildomas plotas – 5462,98 m2, 
aukšto aukštis – 2,70 m, o pastato tūris – 14 705,05 m3. 
Pastatas orientuotas į pietus. Kiekviename bute gyvena 
keturių asmenų šeima, t. y. pastate gyvena 180 žmonių. 

Pastato atitvaros atitinka mažaenerginio pastato ati-
tvaroms keliamus reikalavimus. Pastato atitvarų šilumos 
perdavimo koeficientai U pateikiami 1 lentelėje. Pastato 
konfigūracija ir tipinio aukšto planas pateikiamas 1 ir 2 
paveiksluose.  
1 lentelė. Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientai 

Atitvara  U, W/(m2K) 
Sienos  0,110 
Stogas  0,114 
Langai  0,80 
Durys  1,10 
Pirmojo aukšto grin-
dys 

0,25 

 

1 pav.  Tiriamasis mažaenergis daugiabutis pastatas 

 

2 pav. Analizuojamojo pastato tipinio aukšto planas 
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Infiltracija pastate įvertinama 0,6 h-1 esant 50 Pa 
pertekliniam slėgiui pastate (Feist et al. 2005). Daugiabu-
čiame gyvenamajame pastate numatoma mechaninė vėdi-
nimo sistema su šilumos atgavimu. Šilumos atgavimo 
įrenginio sezoninis efektyvumas – 0,7. Numatyta, kad 
nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 8:00 iki 18:00 val. 
žmonių nebus namuose. Šeštadienį ir sekmadienį visi 
gyventojai būna namie. Pagal šį grafiką veikia / neveikia 
vėdinimo sistema ir bus žeminama temperatūra 2oC, kai 
žmonių nebus namie. 

Šilumos pritėkiai iš vidinių šaltinių: nuo žmonių, 
kompiuterių (numatoma 3 W/m2), spausdintuvų (numa-
toma1 W/m2), apšvietimo (numatoma 1 W/m2), o virtuvė-
je – išsiskyrimai ruošiant maistą (numatoma 10 W/m2). 

Pirmuoju atveju modeliuojamas pastatas be 
pasyviųjų ir aktyviųjų priemonių. 

Antruoju atveju vėsinimo poreikiui mažinti paren-
kamos išorinės didelio saulės atspindžio žaliuzės, reaguo-
jančios į vėsos poreikius. 

Trečiuoju atveju naudojamos vidinės didelio saulės 
atspindžio žaliuzės, reaguojančios į vėsos poreikius. 

Karšto vandens ruošimui numatoma viena iš popu-
liariausių atsinaujinančių energijos išteklių technologijų – 
saulės kolektoriai. Įrengiama 80 m2 saulės kolektorių ant 
pastato stogo, orientuotų 45°C kampu. Parenkami vaku-
uminiai ir plokštieji saulės kolektoriai. Vandens paruoši-
mo temperatūra 55°C, karšto vandens poreikis – 23,76 m3 
(priimta prielaida, kad vienas žmogus per mėnesį suvarto-
ja 1,1 m3) (Gudzinskas ir kt. 2011). Atliekant Polysun 
programa skaičiavimus, šalto vandens temperatūra kinta 
priklausomai nuo metų laiko. 

Tiek vakuuminių, tiek plokščiųjų saulės kolektorių 
sistemą sudaro 40 vnt. Įrengiamos dvi akumuliacinės 
talpos po – 2500 litrus bei 150 kW dujinis šildytuvas, 
kuris karštą vandenį ruoš, kai neužteks saulės kolektorių 
pagamintos šilumos. Karšto vandens didžiausias vartoji-
mas yra ryte nuo 6:00 iki 9:00 val. bei vakare nuo 18:00 
iki 23:00 valandos. 

Tyrimo rezultatai   
Pastato šilumos, vėsos ir elektros energijos poreikiai 

Pastato šilumos, vėsos ir elektros energijos poreikiai 
sumodeliuoti kompiuterine programa Design Builder. 
Modeliuojant įvertinti šilumos nuostoliai per pastato ati-
tvaras, šiluminius tiltelius, vidiniai ir išoriniai šilumos 
pritekiai, infiltracija. 

Metinis daugiabučio gyvenamojo pastato šilumos 
poreikis pastato šildymui ir vėdinimui 139,39 MWh, t. y. 

25,51 kWh/m2, poreikis vėsinimui sudaro 74,73 MWh, 
t. y. 13,68 kWk/m2 (3 pav.). 

 

 
3 pav. Pastato šilumos, vėsos ir elektros energijos poreikiai 

Pastato šildymo galia sudaro 529,12 kW, vėsinimo 
sistemos – 253,31 kW. Elektros energijos, kurią suvartoja 
apšvietimo sistema, buitinė įranga ir vėdinimo sistema, 
poreikis sudaro 67,91 MWh. Pritaikius išorines didelio 
saulės atspindžio žaliuzes, reaguojančias į vėsos poreikį, 
pastato metinis vėsinimo poreikis sudaro 66,23 MWh, 
t. y. 12,12 kWh/m2, elektros energijos suvartojimas – 
68,08 MWh, vėsinimo galia sudaro 210,32 kW. Sumode-
liavus vidines didelio saulės atspindžio žaliuzes, reaguo-
jančias į vėsos poreikį, pastato metinis vėsinimo poreikis 
sudaro 70,45 MWh, t. y. 12,90 kWh/m2, elektros energi-
jos suvartojimas – 68,06 MWh, vėsinimo galia sudaro 
240,33 kW.  

Šildymo galia nagrinėjamais atvejais nesikeičia, nes 
įrengtos žaliuzės neturi jokios įtakos šildymo poreikiui, 
vėsinimo poreikis įrengus vidines ir išorines žaliuzes 
sumažėjo lyginant su pastato vėsinimo poreikiais, kai 
nėra naudojamos jokios pasyviosios priemonės, kadangi 
sumažėja išoriniai saulės pritekiai, tačiau nežymiai padi-
dėja elektros energijos suvartojimas, nes įrengus žaliuzes 
atsiranda didesnis apšvietimo poreikis.  

Esamo mažaenergio daugiabučio gyvenamojo pasta-
to energijos suvartojimo charakteristika yra 51,62 
kWh/m2, įrengus vidines žaliuzes – 50,88 kWh/m2, o 
panaudojant išorines – 50,11 kWh/m2. Nustatyta, kad 
įrengti išorines žaliuzes energiniu požiūriu yra efektyviau 
negu vidines žaliuzes. 
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Saulės kolektorių pagaminamas energijos kiekis 
Darbe nagrinėjami dviejų tipų saulės kolektoriai 

karštam vandeniui ruošti. Saulės kolektorių sistemų apra-
šymai pateikti 2 lentelėje. 
2 lentelė. Nagrinėjamosios saulės kolektorių sistemos 

Aprašymas Vakuuminiai 
saulės ko-
lektoriai 

Plokštieji 
saulės ko-
lektoriai 

Metinis karšto vandens po-
reikis, MWh 

133,33 133,33 

Kolektorių skaičius, vnt 40 40 
Kolektorių plotas, m2 80 80 
η0 0,7 0,8 
a1, W/ m2/ K 2,1 4,0 
a2,  W/ m2/ K2 0,01 0,02 
Akumuliacinės talpos,  l 5000 5000 
Papildomo šildytuvo galia, 
kW 

150 150 

Papildomo šildytuvo efekty-
vumas, % 

88,1 87,9 

 

Karšto vandens poreikis lentelėje pateikiamas įver-
tinus, kad vanduo bus ruošiamas 55°C ir vienas žmogus 
suvartoja 1,1 m3 per mėnesį. Parinktos vienodos saulės 
kolektorių sistemos, t. y. saulės kolektorių skaičius, sau-
lės kolektorių plotas, akumuliacinių talpų tūriai, papildo-
mo šildytuvo galia tiek vakuuminių, tiek plokščiųjų 
saulės kolektorių sistemoje yra vienodos.  

Parinkus vakuuminius saulės kolektorius karštam 
vandeniui ruošti, kurių absorberio plotas – 56 m2  paden-
giama 39,62 MWh metinio poreikio, o plokštieji saulės 
kolektoriai, kurių absorberio plotas – 72 m2, padengia 
49,9 MWh metinio poreikio (4 pav).  

Karšto vandens poreikiui užtikrinti saulės kolektorių 
sistemose papildomai yra įrengiamas 150 kW galios duji-
nis šildytuvas. Šis dujinis šildytuvas pradeda veikti, kai 
neužtenka saulės kolektorių pagamintos šilumos. Vaku-
uminių saulės kolektorių sistemoje dujinio šildytuvo 
efektyvumas – 88,1 %, o plokščiųjų – 87,9 %. 

4 pav. Karšto vandens ruošimas saulės kolektoriais 

Parinktasis saulės kolektorių kiekis nepadengia viso 
daugiabučio gyvanamo pastato reikiamo karšto vandens 
poreikio. Saulės kolektoriai gegužės–rugpjūčio mėnesiais 
padengia tik pusę reikiamo karšto vandens poreikio, todėl 
turėtų būti svarstoma galimybė didinti saulės kolektorių 
plotą kartu atsižvelgiant į ekonomines perspektyvas. 

Vakuuminiai saulės kolektoriai vasaros metu pa-
dengia maždaug 45 % reikiamo kiekio, o plokštieji – 
55 %. Mažiausiai saulės kolektoriai pagamina šilumos 
lapkričio–vasario mėnesiais, šiuo laikotarpiu praktiškai 
visada karštą vandenį ruošia dujinis vandens šildytuvas. 
Naudojant plokščiuosius saulės kolektorius karšto van-
dens ruošimui yra padengiama 35,6 % metinio poreikio, o 
vakuuminiai saulės kolektoriai – 28,3 %. Tačiau vertinant 

plokščiųjų ir vakuuminių kolektorių absorberių plotus, 
apskaičiuota, kad vienas kvadratinis metras vakuuminių 
saulės kolektorių per metus pagamina 707,5 kWh šilu-
mos, o plokščiųjų – 692,5 kWh 

Išvados 
Atlikus mažaenerginio daugiabučio gyvenamojo 

pastato modeliavimo rezultatų analizę taikant Design 
Builder ir Polysun programas nustatyta: 

1. Taikant pasyviąsias priemones, tokias kaip vidi-
nes žaliuzes, vėsinimo poreikis sumažėja 5,7 %, o išori-
nes žaliuzes – 11,4 %. 

2. Nustatyta, kad šilumos, vėsos ir elektros energijos 
suvartojimo charakteristika pastato (šildomas plotas – 
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5462,98 m2) be pasyvių priemonių yra 51,62 kWh/m2,  
įrengus vidines žaliuzes – 50,88 kWh/m2, o panaudojant 
išorines žaliuzes – 50,11 kWh/m2. 

3. Lyginant su pastato be pasyviųjų priemonių vėsi-
nimo galia, panaudojant vidines žaliuzes, sumažėjo 
13 kW, o su išorinėmis – 43 kW. 

4. Atlikus aktyviųjų priemonių modeliavimą karš-
tam vandeniui ruošti nustatyta, kad vakuuminiai saulės 
kolektoriai yra efektyvesni, lyginant su plokščiaisiais, 
kadangi absorbuojančiojo paviršiaus vienas kvadratinis 
metras pagamina 707,5 kWh, o plokščiųjų – 692,5 kWh. 
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INVESTIGATION OF ENERGY EFFICIENT 
APARTMENT BUILDING USING AVTIVE AND 
PASSIVE MEASURES 

E. Polonis, G. Streckienė 

Summary 

This paper analyzes heating, air conditioning and hot 
water demands of an energy efficient apartment building. Two 
passive measures for the building are compared from energy 
viewpoint. Outer and inner high solar reflective blinds (sensitive 
to cooling load) were analyzed using Design Builder software. 
Solar collectors are proposed for partial covering of domestic 
hot water demand using Polysun simulation tool. Operation of 
evacuated tube solar collectors and flat plate collectors is com-
pared in the analysis. Building simulation results showed that 
passive tools (external blinds) are more energy attractive measu-
res because demand for cooling is reduced by 1.56 kWh/m2, 
while the using of internal blinds reduces this demand only by 
0.78 kWh/m2. Simulation of the same amount of flat plate and 
evacuated tube solar collectors determined that evacuated tube 
solar collectors cover 28.3% of required annual domestic hot 
water demand, whereas flat plate collectors cover 35.6%, res-
pectively. 

Keyworks: low energy apartment building, solar 
collectors, Design Builder, Polysun, passive and active 
measures.
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SAULĖS KOLEKTORIŲ KARTU SU AKUMULIACINĖMIS TALPOMIS PANAUDOJIMAS CENTRALIZUOTUOSE ŠILUMOS TIEKIMO TINKLUOSE 
Andžej Potecki 
magistrantas, 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 
el. p. andzej.potecki@stud.vgtu.lt 

Anotacija. Saulės kolektorių integravimas į centralizuotus šilumos tiekimo tinklus yra vienas iš tvaraus šilumos tiekimo 
tinklų kūrimo žingsnių. Akumuliacinių talpų panaudojimas iš dalies išsprendžia pagrindinę saulės energijos panaudojimo 
problemą – šilumos poreikių ir gamybos nesutaptį laiko atžvilgiu. Šiame darbe nagrinėjamas plokščiųjų saulės kolektorių 
ir akumuliacinės talpos įdiegimas į Raseinių šilumos tinklus, kuriuose pagrindinis šilumos šaltinis šiuo metu yra bioma-
sės katilinė. Modeliuojami galimi sistemų variantai ir apskaičiuojama, kokią šilumos poreikių dalį galima padengti saulės 
kolektorių sistema. Modeliavimas atliekamas energyPRO programa. 
Reikšminiai žodžiai: plokštieji saulės kolektoriai, akumuliacinė talpa, centralizuoti šilumos tiekimo tinklai, modeliavi-
mas, energyPRO programa. 

Įvadas 
Pagrindiniai Europos Sąjungos energetikos sektoriu-

je keliami klausimai yra klimato kaita dėl energijos varto-
jimo, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas, 
energetinių objektų ir sistemų saugumas bei patikimu-
mas. Tačiau Lietuvai pastaruoju metu aktualiausias ener-
getinės nepriklausomybės klausimas. Lietuvoje 33 % 
galutinės energijos sunaudojama namų ūkyje (LSD 
2012). Todėl norint spręsti energetikos problemas pastatų 
aprūpinimas energija yra vienas iš svarbesnių sektorių, 
kuriam turėtų būti skirtas ypatingas dėmesys. Baltijos 
šalyse daugiau nei pusė gyventojų yra aprūpinami centra-
lizuotai tiekiama šiluma – nuo 54 % Estijoje iki 64 % ir 
67 % Latvijoje ir Lietuvoje (District Heating and Cooling 
Statistics 2011). 2012 metais Lietuvoje 68 % centralizuo-
tai patiektos šilumos buvo pagaminta deginant gamtines 
dujas (LŠTA 2013). Tačiau didžiausia dujų sektoriaus 
problema yra ta, kad 100 % Lietuvai reikalingų gamtinių 
dujų dujotiekiais importuojama iš Rusijos – vienintelio 
tiekėjo. Tokie strateginiai projektai Lietuvos dujų sekto-
riuje kaip Nacionalinis suskystintų dujų terminalas Klai-
pėdoje ir Lietuvos–Lenkijos dujotiekių jungties projektas 
GIPL (angl. Gas Interconnection Poland-Lithuania) su-
teiktų alternatyvą pasirenkant tiekėją, garantuotų dalinę 
energetinę nepriklausomybę bei santykinai žemesnes 
kainas (LR URM 2011). Tačiau Europos Sąjungos direk-

tyvos ir energetikos sektoriaus planai rodo, kad iškastinio 
kuro naudojimas ir toliau bus ribojamas bei mažinamas. 
Todėl tolesnis žingsnis, tobulinant darnaus energetinių 
sistemų plėtrą siekiant užsibrėžtų tikslų, yra atsinaujinan-
čių energijos šaltinių panaudojimas centralizuotuose 
energijos tiekimo tinkluose. 

Centralizuotai pagamintos šilumos balanse po gam-
tinių dujų didžiausią 27 % dalį sudaro atsinaujinantys 
energijos ištekliai (AEI) – 95 % mediena ir jos atliekos 
(LŠTA 2013). Remiantis (LEI 2009) 2020–2025 metais 
net 75 % šilumos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriu-
je gali būti pagaminta iš vietinių išteklių. Tačiau pradėjus 
biokurą naudoti nurodytais mastais galima žala dirvože-
mio derlingumui, vandens kokybei regioniniu arba vieti-
niu mastu, miškininkystės ūkiui bei eko sistemoms (LEI 
2009). Todėl vertinant visą gyvavimo ciklą, biokuro nau-
dojimas ne visada yra neutralus šiltnamio efektą suke-
liančių dujų atžvilgiu. Saulės energijos panaudojimas 
centralizuotuose šilumos tinkluose (CŠT) yra viena iš 
galimų alternatyvų. Tačiau viena iš pagrindinių saulės 
energijos panaudojimo kliūčių – išteklių poreikio bei 
prieinamumo nesutaptis laiko atžvilgiu. Todėl šio tyrimo 
tikslas yra įvertinti, kokią dalį CŠT šilumos balanse gali 
užtikrinti saulės kolektoriai su akumuliacinėmis talpomis. 
Tyrimo metu bus parenkamos ir modeliuojamos įvairaus 
dydžio akumuliacinės talpos bei saulės kolektorių plotai. 
Skaičiavimams bus naudojamas Raseinių miesto 2011–
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2012 metų išmatuotas ir normalizuotas šilumos poreikių 
balansas. 

Saulės kolektorių naudojimas CŠT tinkluose 
Saulės kolektorių ir akumuliacinių talpų naudojimas 

centralizuotam šilumos tiekimui nėra naujovė ir buvo 
pirmą kartą įgyvendinta 1979 metais Švedijoje (Succes 
Factors in Solar District Heating 2012). Pagal naudoja-
mas technologijas šias sistemas galima suskirstyti į sezo-
ninio ir trumpalaikio akumuliavimo sistemas (Pinel et al. 
2011). Trumpalaikio akumuliavimo sistemose talpos tūris 
būna gerokai (100–1000 kartų) mažesnis nei sezoninio 
akumuliavimo sistemose ir talpos yra naudojamos dau-
giausiai kelių dienų šilumos poreikio kaupimui bei varto-
jimo nelygumams kompensuoti. O sezoninio 
akumuliavimo sistemos kolektorių pagaminta šiluma gali 
būti kaupiama keletą mėnesių. Naudojant sezoninį šilu-
mos akumuliavimą pagaminta šiluma naudojama ne tik 
karšto vandens ruošimui, bet ir pastatų šildymui. Dau-
giausia centrinių saulės kolektorių šildymo sistemų yra 
įrengta Danijoje, Vokietijoje, Austrijoje ir Švedijoje. 
Danijos mieste Marstal yra įrengta šiuo metu didžiausia 
tokio tipo sistema pasaulyje. 1995 metais buvo įrengta 
sistema su 8 000 m2 saulės kolektorių ir 2 100 m3 talpa, 
kuri vėliau buvo išplėsta iki 18 000 m2 saulės kolektorių 
ir 70 000 m3 talpos (Succes Factors in Solar District Hea-
ting 2012). 

Sezoninėse šilumos akumuliavimo sistemose naudo-
jami keli pagrindiniai šilumos akumuliavimo technologi-
jų tipai: gręžiniai (15–30 kWh/m3), vandeningo sluoksnio 
akumuliavimas (30–40 kWh/m3), žvyro–vandens rezer-
vuaras (~70 kWh/m3) ir karšto vandens talpyklos (60–80 
kWh/m3) (Schmidt et al. 2011). Vokietijoje ir Austrijoje 
šios sistemos dažniausiai įrengiamos naujai statomoms 
gyvenvietėms su žemų temperatūrų šildymo sistemomis. 
Kolektoriai iš esmės įrengiami ant stogų, o jų plotas daž-
niausiai svyruoja 3 000 m2 – 7 000 m2 ribose. Paprastai 
šilumos akumuliavimui naudojami gręžiniai kartu su 
šilumos siurbliais (Nielsen 2012). Švedijoje ir Danijoje 
dominuoja sistemos, kurios integruojamos į aukštatempe-
ratūrius šilumos tinklus. Pagrindinis šių tinklų šilumos 
šaltinis būna biomasės katilinė, o akumuliavimui pasiren-
kamos požeminės karšto vandens talpyklos. Pastaraisiais 
metais šių sistemų skaičius smarkiai išaugo Danijoje dėl 
susiklosčiusios padėties elektros gamybos rinkoje. Akty-
vus vėjo energetikos plėtojimas šalyje sukėlė tokią situa-
ciją, kad vis dažniau atsiranda laiko tarpsnių, kai 
kogeneracinių įrenginių veikimas neapsimoka ir ekono-
miškai naudingiau yra centralizuotą šilumą gaminti kati-

linėse. 80 % atvejų yra naudojami plokštieji saulės kolek-
toriai (Solar district heating guidelines 2012). 

Bandomieji ir parodomieji projektai, tokie kaip Su-
nstore 4, DHC+ Technology Platform, Solar District Hea-
ting , Drake Landing bendruomenė Kanadoje ir daugelis 
kitų sėkmingai įgyvendintų projektų, skatina naujų pro-
jektų vystymą, tačiau Baltijos šalyse tokie projektai dar 
nebuvo įgyvendinti.  

Tyrimo objektas, meteorologiniai duomenys ir 
skaičiavimo metodika 

Objektas 
Skaičiavimams atlikti buvo pasirinktas Raseinių 

miestas. Pirmoji pasirinkimo priežastis buvo ta, kad tyri-
mo išvadas galima bus panaudoti kitiems panašaus dy-
džio 8 Lietuvos miestams, kurių CŠT tinklai per metus 
patiekia 40–60 GWh šilumos (LŠTA 2013). Antroji prie-
žastis yra ta, kad net ~85 % miestui reikiamos šilumos 
šiuo metu yra pagaminama naudojant biokurą, kas leis 
įvertinti sudėtinį AEI integravimą į CŠT sistemas (LŠTA 
2013). Raseinių mieste yra ~11 033 gyventojų, o miesto 
plotas yra lygus ~8 500 m2 (Raseinių rajono savivaldybė 
2013). 

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ – vienintelė centra-
lizuotos šilumos tiekėja Raseinių rajone. Didžiausias 
bendrovės padalinys – Raseinių katilinė, kuri tiekia šilu-
mą ir karštą vandenį Raseinių miesto gyventojams ir 
įstaigoms. Joje sumontuotas KVGM 20–150, 23,26 MW 
galingumo vandens šildymo katilas ir du DKVR 4–13  
2,68  MW galingumo garo katilai. Šiuo metu katilinėje 
yra sumontuoti du 4 ir 7 MW galingumo „verdančio 
sluoksnio“ biokuro katilai. Bendras šilumos tinklų ilgis – 
13,8 km (UAB Raseinių šilumos tinklai 2014). Didžiau-
sią šilumos vartotojų dalį sudaro gyvenamieji pastatai, 
kurių šildomas plotas yra lygus 164 188 m2. Jų šildymo 
reikmėms pagaminama 40 % metinio šilumos balanso, 
kuris yra lygus 23 581 MWh. Antroji pagal dydį vartotojų 
grupė yra visuomeniniai pastatai, kurių šildymo poreikiai 
yra lygūs 14 110 MWh ir sudaro 24 % metinio šilumos 
balanso. Metiniai šilumos tinklų nuostoliai yra lygūs 20 
% ir tai sudaro 11 894 MWh. Metiniam karšto vandens 
paruošimui sunaudojama 3 148 MWh (5 %), karšto van-
dens cirkuliacijai užtikrinti sunaudojama 5 597 MWh (9 
%) ,o katilinės (3 %) poreikiai sudaro likusią balanso dalį. 
Katilinės savitieji šilumos poreikiai yra lygūs 933 MWh 
(2 %). Metiniai normalizuoti Raseinių šilumos poreikiai 
yra lygūs 59 264 MWh.  

Parenkant saulės kolektorių sistemą ir akumuliacinę 
talpą yra labai svarbus saulės spinduliuotės bei šilumos 
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poreikio nesutaptis laiko atžvilgiu. Šilumos poreikis pas-
tatų šildymui priklauso nuo šildymo sezono pradžios ir 
pabaigos bei lauko oro temperatūros. Šilumos nuostoliai 
vamzdynuose įvertinami kaip pastovūs laiko atžvilgiu. 
Karšto vandens poreikiai kinta metų ir paros metu. Dieni-
nis ir metinis karšto vandens suvartojimo profilis daugia-
bučiame name įvertinamas pagal (Fairey et al. 
2004;Vaičaitis 2012; Internation Energy Agency 2007) 
šaltinius. Mėnesiniai šilumos poreikiai karštam vandeniui 
paruošti ir patiekti kinta nežymiai – labiausiai sumažėja 
liepos mėnesį. Priimama prielaida, kad liepos mėnesinis 
suvartojimas bus 15 % mažesnis nei paprastai, rugpjūčio 
– 10 %, o rugsėjo ir birželio – tik 5 %. Sudarant dienos 
karšto vandens poreikių kitimo grafiką buvo išskirti du 
pikinio suvartojimo laikotarpiai: 7–10 val. laiko tarpo 
didžiausias poreikis yra lygus 80 % maksimalaus porei-
kio ir 20–22 val. lygus 50 %. Nakties metu suvartojimai 
lygus 20 % maksimalaus poreikio.  

 

1 pav. Metinis normalizuotų Raseinių miesto šilumos poreikių 
kitimas 

Meteorologiniai duomenys 
Modeliavimui energyPRO programa papildomai 

reikalingi klimatatologiniai Raseinių miesto duomenys – 
aplinkos oro temperatūra ir horizontali bendroji saulės 
spinduliuotė. Duomenys yra imami iš Meteonorm duo-
menų bazės. Naudojantis energyPRO programa skaičia-
vimai yra atliekami valandos žingsniu, todėl yra 
parenkami valandiniai duomenys. Taip pat yra įvedamos 
Raseinių koordinatės, kad būtų tinkamai įvertinta saulės 

kolektorių padėtis saulės judėjimo atžvilgiu. Remiantis 
Lietuvos klimatinėmis normomis RSN 156-94, Raseinių 
šildymo sezono pradžia yra 09.22, o pabaiga – 05.05. 
Šildymo sezono trukmė lygi 225 paros ir 3938 dieno-
laipsnių, o vidutinė aplinkos oro temperatūra yra lygi 
0,5oC. Šalčiausia penkiadienio temperatūra yra lygi –22 

oC (RSN 156-94 1994). Prieš tai atliktuose darbuose 
(Bagdonaitė et al. 2012) buvo atlikta Meteonorm duome-
nų bazės, Kauno miestui, ir Lietuvos klimatinių normų 
RSN 156-94 saulės spinduliuotės duomenų palyginimas. 
Meteonorm duomenys nežymiai skiriasi nuo RSN normų 
ir yra tinkami skaičiavimams.  

 
Metodika 
Toliau yra pateikta metodika, pagal kurią energyP-

RO programa apskaičiuojamas plokščiojo saulės kolekto-
riaus pagaminamos energijos kiekis. 

( )2216000 )()()( amamdbcc TTaTTaKGKGAP −⋅−−⋅−⋅+⋅⋅⋅= η   (1) 
čia: Ac – saulės kolektoriaus plotas, ant kurio patenka 
saulės spinduliuotė, m2 ; Gb – tiesioginė saulės spindu-
liuotė, patekusi ant kolektoriaus, (W/m2) ; Gd – išskaidy-
toji spinduliuotė, (W/m2); K0 – IAM (angl. Incident Angle 
Modifier) bedimensis apšviestos kampo koeficientas; K60 
– kadangi pagal apibrėžtį išskaidytos spinduliuotės ap-
švietos kampas nenurodomas, taikomas 60o kampas; Tm – 
vidutinė šilumnešio temperatūra, lygi įeinančio ir išeinan-
čio vandens temperatūrų vidurkiui; Ta – aplinkos oro 
temperatūra, oC; a1 – pirmos eilės šilumos nuostolių koe-
ficientas, (W/(m2oC)) ; a2 – antros eilės šilumos nuostolių koeficientas, (W/(m2oC))2; h0 – maksimalus efektyvu-
mas, kai nėra šilumos nuostolių. 

Paskutiniai trys koeficientai yra pateikiami kolekto-
riams, kurie buvo išbandyti pagal ASHRAE ir Europos 
standartizavimo komiteto (angl. CEN – European Com-
mittee for Standartization) reglamentus. Šiuo atveju buvo 
pasirinkti ARCON plokštieji saulės kolektoriai, kurių a1 
koeficientas yra lygus 2,43 (W/(m2 oC)), a2 koeficientas 
yra lygus 0,012 (W/(m2oC))2 maksimalaus efektyvumo 
koeficientas h0 yra lygus 81,5 % . Dar vienas svarbus 
kolektorių įvesties parametras yra apšviestos kampo koe-
ficientas (angl. Incident Angle Modifier), kuris pasirink-
tiesiems kolektoriams yra lygus 4 (ARCON HT Solar 
Collectors). Literatūroje ir kituose darbuose teigiama, kad 
kolektorių pasvirimo kampas nuo 30o iki 50o neturi dide-
lės įtakos pagaminamos energijos kiekiui (LEI 2006) 
todėl skaičiavimams priimama prielaida, kad kolektoriai 
yra pakreipti 45oC horizontui ir orientuoti tiesiogiai į 
pietus.  
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Nagrinėjamojo modelio sudarymas 
Šiuo metu Raseinių katilinėje yra sumontuoti 4 MW 

ir 7 MW biomasės katilai, kurie užtikrina pagrindinę 
šilumos poreikių dalį ir 23 MW mazuto katilas, kuris 
užtikrina pikinį šilumos poreikį. Sezoninis katilų efekty-
vumas įvertinamas 82 %, biomasės katilams ir 90 % ma-
zuto katilui. Mazuto šilumingumas yra lygus 
11,11 MWh/t, o biomasės – 2,27 MWh/t. Biokuro ir ma-
zuto šilumingumo vertės nustatytos pagal 2012 metų 
Raseinių šilumos tinklų šiltnamio dujų išmetimo ataskai-
tą. 2 paveiksle pateiktas energyPRO programa sukurtas 
modelis. 

 

 

2 pav. Sistemos modelis energyPRO programoje 

energyPRO programoje nustatant veikimo strategiją 
priimama prielaida, kad saulės kolektoriams yra teikiama 
pirmenybė. Sekantys pagal prioritetą yra biomasės katilai, 
ir paskutinis – mazuto katilas. Visi katilai gali veikti dali-
nėmis apkrovomis. Vasaros metu šilumos poreikis yra 
patenkinamas iš talpos, įkrautos saulės kolektorių. Tada, 
kai kolektorių pagaminamos šilumos nepakanka, talpos 
temperatūra papildomai yra įkraunama 4 MW biomasės-
katilu. Visi katilai gali veikti dalinėmis apkrovomis ir 
įkrauti talpą šildymo sezono metu. Efektyvumo sumažė-
jimas dirbant daline apkrova neįvertinamas. Šilumnešio 
temperatūra, tiekiama į kolektorius visą laiką, yra lygi 

CŠT tinklo grįžtamai temperatūrai. Iš kolektorių vidutinė 
grįžtanti temperatūra visus metus palaikoma 65oC. Saulės 
kolektorių plotai ir akumuliacinės talpos dydžiai paren-
kami pagal 1 lentelėje pateiktus rekomendacinius dydžius 
centrinės ir šiaurės rytų Europos šalims (Schmidt et al. 
2003). 
1 lentelė. Rekomendaciniai saulės šildymo sistemos komponen-
tų dydžiai  
Sistemos 
tipas 

Individualios 
sistemos 
karštam 
vandeniui 
ruošti 

Centralizuota 
saulės šildymo 
sistema su 
paros 

akumuliavimo 
saugykla 

Centralizuota 
saulės šildy-

mo 
sistema 

su sezoninio 
akumliavimo 
saugykla 

Minimalus 
sistemos 
dydis 

- Daugiau negu 
30 butų arba 
daugiau negu 
60 
asmenų 

Daugiau negu 
100 butų 
(buto plotas 
70 m2) 

Plokščiojo 
kolektoriaus 
plotas 

1–1,5 m2 
asmeniui 

0,8–1,25 m2 
asmeniui 

1,4–2,4 m2 
MWh meti-
nio 
šilumos 
poreikio 

Vandens 
talpyklos 
tūris 

50–80 l/mpk2 50–100 l/ mpk2 1,4–2,1 
m3/ mpk2 

čia: pk – plokščiasis kolektorius 

Rezultatų aptarimas 
Nagrinėjamai Raseinių CŠT sistemai tyrimo metu 

saulės kolektorių plotas ir akumuliacinės talpos dydis 
buvo parenkami pagal metinį karšto vandens paruošimui 
ir patiekimui reikiamos šilumos kiekį – 20 640 MWh. 
Saulės kolektorių plotas buvo parenkamas santykiu 0,5–
1,5 m2/MWh šilumos poreikio, taip skaičiuojant sistemas 
nuo 5 160 m2 iki 30 960 m2 plokščiojo kolektoriaus ploto. 
Talpos šioms sistemoms buvo parenkamos nuo 0 m3 iki 
tol, kol pagaminamam energijos kiekiui nebebuvo paste-
bimo teigiamo efekto. Modeliavimo rezultatai pateikti 3 
paveiksle.  
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3 pav. Saulės kolektorių sistemų karšto vandens poreikio 
padengimas 

Iš grafiko matyti, kad nagrinėtos sistemos galėtų pa-
dengti nuo 13 % iki 64 % metinio karšto vandens porei-
kio, o tai atitinkamai sudarytų 4 % ir 22 % metinio 
Raseinių šilumos poreikio. Norint padengti 50 % metinio 
karšto vandens poreikio, reikėtų įrengti 20 640 m2 kolek-
torių lauką ir 3 440 m3 akumuliacinę talpą. Mažiausia 
nagrinėta 5 160 m2 saulės kolektorių sistema per metus 
pagamintų 2 642 MWh šilumos, o didžiausia 30 960 m2 
sistema – 13 271 MWh. Visų nagrinėtų sistemų lygina-
mojo rodiklio vidurkis – 495 kWh/m2 per metus. Atlikus 
skaičiavimus buvo pastebėta, kad nagrinėtajai sistemai 
plokščiųjų saulės kolektorių ploto ir akumuliacinės talpos 
tūrio santykį daugiau negu 6 m2/m3 teigiamo poveikio 
nepastebima. Tokiu atveju mažiausiai sistemai reikėtų 
įrengti ne didesnę nei 440 m3 akumuliacinę, o didžiausiai 
– 5 160 m3 talpą. Parinkus didesnę talpą, negu reikia, 
kolektorių laukas gali neįšildyti jos iki reikiamos tempe-
ratūros ir taip padidinti pagrindinio šilumos šaltinio kuro 
sąnaudas. Be to, netinkamos sistemos parinkimas padidi-
na pradines investicijas. Taip pat pastebėta, kad dėl san-
tykinai didelio šilumos poreikio vasaros metu sezoninis 
akumuliavimas šioje sistemoje nėra racionalus. Tam pri-
reiktų kolektorių lauko bei akumuliacinės talpos, kuriuos 
būtu sunku įgyvendinti techniškai. 

Įvertinant galimų investicijų į kolektorius ir talpą 
mastą, nagrinėjamajai sistemai pasirenkamas 8 700 m2 
kolektorių plotas ir 1 200m3 talpos tūris. Tokia sistema 
padengtų 20 % metinio karšto vandens šilumos poreikio. 
Galimi sutaupymai įvertinami pasirinkus kelis šilumos 
gamybos variantus:  

− visas reikiamos šilumos kiekis pagaminamas 
naudojant gamtines dujas;  

 
 
 

− visas reikiamos šilumos kiekis pagaminamas 
naudojant biomasę; visas reikiamos šilumos kie-
kis pagaminamas naudojant biomasę ir dalį mazu-
to (esama Raseinių situacija); 

− saulės kolektorių sistemos integravimas į esamą 
sistemą. 

energyPRO programoje buvo atilikti sistemos mo-
deliavimai siekiant įvertinti pagaminamą šilumos kiekį iš 
skirtingų kuro rūšių. Mazuto kaina įvertinama 156,0 
Lt/MWh, gamtinių dujų – 130,3 Lt/MWh, biomasės – 
58,4 Lt/MWh. Kuro rūšių kainos nustatytos pagal (Vals-
tybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija) 2013 
gruodžio mėnesio kainas. Metinių bendrų išlaidų kurui 
grafikas yra pateiktas 4 paveiksle.  

  

 

4 pav. Metinių kuro išlaidų palyginimas 



A. Potecki. Saulės kolektorių kartu su akumuliacinėmis talpomis panaudojimas centralizuotuose šilumos tiekimo tinkluose 

 94 

Grafike matyti, kad naudojant gamtines dujas, kaip 
vienintelį šilumos šaltinį, metinės kuro išlaidos sudarys 
7 721 tūkst. Lt. O esamos sistemos, kurioje ~80 % kuro 
balanse sudaro biomasė metinės išlaidos, yra beveik per 
pusę mažesnės – 3 898 tūkst. Lt. Į šią sistemą įdiegus 
8700 m2 kolektorių lauką kartu su 1 200 m3 talpa per 
metus būtų sutaupoma 294,1 tūkst. Lt. Detalūs ekonomi-
niai skaičiavimai turėtų būti atlikti tam, kad būtų galima 
įvertinti atsiperkamumą. 

Išvados 
1. Nagrinėtame CŠT tinkle sezoninis saulės kolekto-

rių pagamintos šilumos akumuliavimas nėra tinkamas dėl 
santykinai didelių šilumos poreikių nešildymo sezono 
metu. Šioje sistemoje tikslinga naudoti trumpalaikę aku-
muliaciją. 

2. Nagrinėtoje sistemoje, norint padengti 50 % me-
tinio karšto vandens poreikio, reikėtų įrengti 20 640 m2 
kolektorių lauką ir 3 440 m3 akumuliacinę talpą. 

3. Tyrimo metu buvo pastebėta, kad nagrinėtoje lite-
ratūroje pateikti rekomendaciniai komponentų dydžiai 
nagrinėtajai sistemai yra netinkami. Remiantis jais, talpa 
parenkama per didelė. Atlikus skaičiavimus nustatyta, 
kad nagrinėtojoje sistemoje talpos tūris turėtų būti 6 kar-
tus mažesnis nei kolektorių plotas. Todėl vertinant tokias 
sistemas kiekvienas individualus sprendimas turėtu būti 
nagrinėjamas atskirai. 

4. Atliktas tyrimas parodė, kad saulės kolektorių šil-
dymo sistemų integravimas į biokuru pagristas CŠT sis-
temas gali būti sekantis žingsnis darnaus AEI diegimui į 
šiuos tinklus. Detalūs ekonominiai skaičiavimai turėtų 
būti atlikti tam, kad įvertintume šių sistemų atsiperka-
mumą. 

Padėkos 
Dėkoju už pagalba vadovui dr. doc. Giedriui Šiup-

šinskui ir VGTU Pastatų energetikos katedros, Pastato 
energetinių ir mikroklimato sistemų laboratorijos darbuo-
tojams. 
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UTILIZATION OF SOLAR COLLECTOR AND 
ACUMULATION TANKS IN DISTRICT HEATING 
NETWORK 

A. Potecki 

Summary 
Solar collector integration is one of the possible solutions 

for sustainable development of district heating networks. Appli-
cation of accumulation tanks partly eliminates one of the main 
solar heat usage obstacles – difference in time between heat 
production and demand.  This article analyzes integration of flat 
plate solar collectors and accumulation tank in Raseiniai city 
district heating network. Biomass boiler is the main heat source 
in the network at the moment. Simulation of various size solar 
collector and accumulation tanks is done in order to evaluate 
solar fraction of the system. All simulations are done using 
energyPRO software. 
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Anotacija. Straipsnyje pateikiamas saulės sienos, kuri yra sumontuota ant Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplin-
kos inžinerijos fakulteto II-ųjų rūmų pietinio fasado pusės, eksperimentinis tyrimas, kai didinamas tiekiamojo oro debitas per 
visą saulės sienos plotą ir atskiras jos sekcijas. Šiuo tyrimu norima nustatyti saulės sienos bendruosius ir temperatūrinius 
efektyvumus bei efektyvumų priklausomybes nuo saulės sienos paviršiaus oro kiekio (charakteristikos m3/h/m2). Atlikus ty-
rimą nustatyta, kad didinant siurbiamojo oro debitą – didėjant charakteristikos m3/h/m2 reikšmei, didėja ir bendrojo efekty-
vumo reikšmė. Nustatyta didžiausia saulės sienos bendrojo efektyvumo reikšmė yra 43 %, kai charakteristikos m3/h/m2 
reikšmė siekia 46,02. Taip pat nustatyta, kad didžiausią įtaką temperatūriniam efektyvumui turi saulės spinduliuotė, o debito 
įtaka – nežymi.  
Reikšminiai žodžiai: bendrasis efektyvumas, charakteristika m3/h/m2, saulės siena, temperatūrinis efektyvumas. 
 

Įvadas 
Šiuo metu pasaulyje suvartojamos energijos galia 

siekia apie 11 TW, o galios prieaugis sudaro 2 % per 
metus. Energija yra žmonijos ekonominės plėtros pagrin-
das. Be energijos negalima pagerinti nei atskiro žmogaus, 
nei visuomenės gyvenimo. Todėl, siekiant pažangos, 
pirmiausia besivystančiose šalyse numatoma, kad iki 
2020 m. energijos pasaulyje, palyginti su 9-ojo dešimt-
mečio pradžia, bus suvartojama dvigubai daugiau. Viena 
didžiausių problemų ta, kad organinio kuro atsargos yra 
baigtinės ir nepaliaujamai senka. Esamų atsargų užteks 
vos keliems dešimtmečiams. Europos Sąjungoje (ES) 
vidinių energijos išteklių dabar užtenka patenkinti jau tik 
pusei jos poreikių. Negana to, jie taip pat pastebimai sen-
ka, o energijos suvartojama kaskart daugiau. Antroji ne 
mažiau svarbi ne tik ES, bet ir pasaulinė problema – vis 
didėjantis aplinkos teršimas deginant organinį kurą ir jo 
sąlygota globali klimato kaita. Dėl to kasmet dažnėja ir 
stiprėja gamtos stichijų siautėjimas. Šioms problemoms 
spręsti nėra kitos alternatyvos, kaip mažinti energijos 
vartojimą didinant jos vartojimo efektyvumą, taip pat vis 
didesnę dalį iškasamo organinio kuro pakeisti atsinauji-
nančiais energijos šaltiniais (Kytra 2006). 

Atsinaujinantys energijos šaltiniai – tai energijos 
šaltiniai gamtoje, kurių atsiradimą ir atsinaujinimą nule-
mia gamtos vyksmai: vėjas, bangavimas, upių tekėjimas, 
geoterminė energija, potvyniai ir atoslūgiai, biomasės 
augimas, saulės energija. 

Beveik visų atsinaujinančių išteklių pradinis šaltinis 
yra saulės energija. Tai pats galingiausias atsinaujinan-
čios energijos šaltinis žemėje ir jos energijos potencialas 
yra didesnis už visų kitų energijos rūšių potencialą. 

Saulės energija naudojama elektros ir šilumos ga-
mybai. Populiariausios saulės panaudojimo sistemos yra 
saulės kolektoriai, naudojami karštam vandeniui ruošti ir 
šildymui (Rodriguez et al. 2012), fotovoltiniai moduliai 
(Jakubiec et al. 2013), naudojami elektros gamybai, ir vis 
populiarėjančios saulės sienos (Kozubal et al. 2008).  

Saulės sienos sistema veikia gana paprastai – lauko 
oras, prieš jam patenkant į pastatą, sušildomas saulės 
sienoje. Po to šiluma paskirstoma pastato šildymo siste-
moje. Pirmoji saulės siena Lietuvoje sumontuota ant Vil-
niaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Aplinkos 
inžinerijos fakulteto (AIF) antrųjų rūmų pietinio fasado 
pusės (SRK–II).  

Tyrimų, susijusių su saulės siena, lyginant su kito-
mis saulės energijos panaudojimo technologijomis, yra 
atlikta nedaug. Todėl ir buvo pasirinkta nagrinėti šią nau-
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ją, įdomią ir perspektyvią sistemą. Straipsnyje yra patei-
kiamas atliktas eksperimentinis saulės sienos efektyvumo 
tyrimas. 

Tyrimo objektas ir tikslas 
Tyrimo objektas yra saulės siena, kuri sumontuota 

ant VGTU APF SRK-II pietinio fasado (1 pav.). 
 

  
1 pav. VGTU saulės siena 

Saulės siena (kolektorius) sumontuota vertikalioje 
pozicijoje ir suskirstyta į tris sekcijas: 3 metrų, 2 metrų ir 
1 metro. Iš kiekvienos sekcijos išeina atskiri ortakiai, 
kurie sujungti su magistraliniu ortakiu (2 pav.).  

 
2 pav. Saulės sienos sekcijos ir ortakiai 

Bendras kolektoriaus plotis yra 6 metrai, aukštis 
16,6 m, o bendras plotas siekia 100 m2. Oro debitas iš 
kiekvienos sekcijos gali būti reguliuojamas su sklendėmis 
arba visiškai nutraukiamas, uždarius sklendes. Keičiant 
sklendžių padėtį, kinta ir tiekiamojo oro temperatūra į 
vėdinimo įrenginį. Priverstinę oro trauką sukelia vėdini-
mo įrenginyje sumontuotas tiekimo ventiliatorius. Kolek-

toriaus paviršius yra sudarytas iš skardos, kuri padengta 
tamsia danga (dažais), kad būtų kuo didesnis juodumo 
laipsnis saulės spindulių sugėrimui. Taip pat visa skarda 
yra perforuota – tai reiškia, kad gamykliniu būdu padary-
ta daug mažų skylučių, per kurias yra pasiurbiamas švie-
žias lauko oras.  

Darbo tikslas – eksperimentiniu metodu nustatyti 
saulės sienos bendrąjį ir temperatūrinį efektyvumus, kai 
didinamas siurbiamojo oro debitas per visą saulės sieną ir 
atskiras jos sekcijas, taip pat  įvertinti efektyvumų pri-
klausomybę nuo saulės sienos paviršiaus oro kiekio (cha-
rakteristikos m3/h/m2) (Bastarache et al. 2012). 

Tyrimo metodika 
Saulės sienos bendrojo efektyvumo formulė yra san-

tykis tarp šilumos kiekio, kurį saulės siena suteikė tie-
kiamam orui (tai tiekiamo oro masinio debito, jo 
savitosios šilumos ir temperatūrinio skirtumo tarp siurb-
iamo lauko oro ir išeinančio iš po saulės sienos sušilusio 
oro) ir saulės spinduliuotės į visą saulės sienos paviršių 
(Badache et al. 2013). Bendrasis efektyvumas apskai-
čiuojamas pagal (1) formulę: 
 ( ) ,out p out amb

T coll

m c t t
G A

η
−

=
&  (1) 

čia: outm& – tiekiamojo oro masinis debitas, kg/s; 
pc – savitoji oro šiluma, J/(kgK);  
outt  – oro, kuris išeina iš saulės sienos 
 temperatūra, oC; 
ambt  – išorės oro temperatūra, oC; 
TG  – saulės spinduliuotė, W/m2;  
collA  – saulės sienos paviršiaus plotas, m2.  
Saulės sienos temperatūrinio efektyvumo formulė 

yra santykis tarp sušilusio oro, kuris išeina iš saulės sie-
nos, ir saulės sienos paviršiaus temperatūros, abiem atve-
jais iš kiekvienos temperatūros atėmus lauko oro 
temperatūrą. Kutscher (1992) pirmasis pateikė temperatū-
rinio efektyvumo (2) formulę:  
 ,

o amb

s amb

t t
t t

ε
−

=
−

 (2) 
 
čia: ot  – oro, kuris išeina iš saulės sienos 
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 temperatūra, oC;  
ambt  – išorės oro temperatūra, oC; 
st   – saulės sienos paviršiaus temperatūra, oC.  

Tyrimo įranga 
Pagal anksčiau paminėtas formules ir jas sudaran-

čius kintamuosius, eksperimento metu nustatomi šie dy-
džiai: tiekiamojo oro debitas, lauko oro temperatūra, oro, 
kuris išeina iš saulės sienos, temperatūra, saulės sienos 
paviršiaus temperatūra, horizontali saulės spinduliuotė. 
Atsižvelgiant į reikiamus nustatyti dydžius parenkama 
reikiama matavimo įranga ir ji sumontuojama atitinkamo-
se vietose. Naudojama tokia matavimo įranga:  

− Optinis pirometras „HOBO S-LIB-M003“. Nau-
dojamas saulės spinduliuotės intensyvumui ma-
tuoti. Sumontuotas horizontalioje pozicijoje, pietų 
kryptimi – taip pat,  kaip ir saulės siena. Šio įren-
ginio matavimo ribos yra nuo 0 iki 1280 W/m2; 

− Temperatūros jutiklis „HOBO S-TMB-M017“. Iš 
viso yra sumontuota 16 temperatūros jutiklių, ku-
rie matuoja saulės sienos paviršiaus temperatūrą. 
Matavimo ribos yra nuo – 40 iki 100 oC; 

− Daugiakanalis duomenų kaupiklis „HOBO U30“. 
Šis įrenginys tyrimo metu naudojamas kaupti 
temperatūros ir saulės spinduliuotės duomenis; 

− Tiekiamojo oro debitas yra matuojamas netiesio-
giai. Magistraliniame ortakyje matuojamas srauto 
greitis ir perskaičiuojamas į debitą, atsižvelgiant į 
ortakio plotą. Perskaičiavimą ir duomenų kaupi-
mą atlieka SCADA (angl. supervisory control 
and data acquisition) sistema; 

− Lauko oro temperatūra matuojama temperatūros 
jutikliu, įrengtu ant VGTU APF SRK-II stogo. 
Šie duomenys yra kaupiami SCADA sistemoje; 

− Oro, kuris išeina iš saulės sienos, temperatūra ma-
tuojama ortakiuose įrengtais temperatūros jutik-
liais, o duomenys kaupiami SCADA sistemoje. 

Kintamojo oro debito per atskiras saulės sekcijas 
eksperimentas buvo atliekamas 2013 m. gruodžio 2 d. 
nuo 11:00 iki 14:50 valandos. Išorės oro temperatūra kito 
nuo –0,71 oC iki –1,39 oC, temperatūros vidurkis –0,97 
oC. Visą tyrimo laiką buvo giedras dangus. 

Iš viso eksperimentą sudaro 4 etapai. Pirmiau-
sia,oras buvo siurbiamas per 3 metrų pločio sekciją (plo-
tas – 50,0 m2), didinant oro siurbimo ventiliatoriaus 
apkrovą nuo 10 % iki 100 % (10 % intervalu). Ventiliato-

riaus apkrova keičiama kas 5 minutes, o duomenų kaupi-
mo intervalas – 1 minutė. Oro paėmimas per kitas saulės 
sienos sekcijas šiuo atveju negalimas, nes uždaromos 
atitinkamos sklendės ortakiuose. Atlikus šią eksperimento 
dalį, analogiškai atliekamas oro siurbimas per 2 m (plotas 
– 33,3 m2), 1 m (plotas – 16,7 m2) pločio sekcijas ir per 
visą saulės sieną, kai atidaromos visos sklendės.  

Bendrasis efektyvumas 
Tyrimo metu nustatyti bendrieji efektyvumai atski-

rai kiekvienai sekcijai ir visai saulės sienai, kai didinamas 
siurbiamo oro debitas.  

3 paveiksle pavaizduota, kaip kito bendrasis efekty-
vumas visais keturiais atvejais, kai didėjo siurbiamojo oro 
kiekis.  

Nagrinėjant pirmąjį atvejį, kai oras buvo siurbiamas 
per 3 metrų pločio sekciją, matomas nuosekliai didėjantis 
taškų išsidėstymas. Gaunama tiesinė priklausomybė: 
bendrasis kolektoriaus efektyvumas priklauso nuo didi-
namo debito kiekio. Šioje bandymo dalyje didžiausias 
bendrasis efektyvumas (0,20) buvo pasiektas esant 
995 m3/h oro debitui. Mažiausias efektyvumas – 0,02 
esant 85 m3/h oro debitui. 

Nagrinėjamas antrasis atvejis, kai oras buvo siurb-
iamas per 2 metrų pločio sekciją. Šiuo atveju pasiurbiamo 
oro kiekiai yra mažesni, bet didėja bendrasis kolektoriaus 
efektyvumas. Tai galima paaiškinti tuo, kad tenkantis oro 
kiekis vienam kvadratiniam metrui yra didesnis, negu 
pirmuoju atveju, o debitai labai nežymiai skiriasi. Šioje 
bandymo dalyje didžiausias pasiektas efektyvumas buvo 
0,26 esant 860 m3/h oro debitui. Mažiausias efektyvumas 
– 0,02 esant 76 m3/h oro debitui. 

Trečiuoju atveju, kai oras buvo siurbiamas per 
1 metro pločio sekciją, pasiurbiamo oro kiekiai yra ma-
žesni, nei ankstesniųjų bandymų, bet didėja bendrasis 
kolektoriaus efektyvumas. Šiuo atveju, debitas, tenkantis 
1 m2, yra didžiausias. Šioje bandymo dalyje aukščiausias 
pasiektas efektyvumas – 0,42, kai debitas – 758 m3/h. 
Mažiausias efektyvumas – 0,04, kai oro debitas – 
69 m3/h.    

Paskutiniuoju atveju siurbimas vyksta per visą sau-
lės sienos plotą. Efektyvumai yra mažesni nei ankstes-
niaisiais atvejais. Šiuo atveju oro kiekis, tenkantis 1 m2, 
yra mažiausias. Šioje bandymo dalyje didžiausias pasiek-
tas efektyvumas buvo 0,08, kai oro debitas – 1164 m3/h, o 
mažiausias efektyvumas – 0,01, kai oro debitas – 
87 m3/h.     

Patvirtintas teiginys, kad didinant siurbiamojo oro 
debitą, didėja ir bendrasis efektyvumas (Cho et al. 2012). 
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3 pav. Bendrieji sekcijų ir visos saulės sienos efektyvumai 

Tiksliau įvertinti bendrojo efektyvumo priklauso-
mybę nuo didinamo tiekiamojo oro debito galima naudo-
jant debito, tenkančio 1 m2, charakteristiką, kuri žymima 
m3/h/m2. Bendrojo efektyvumo priklausomybė nuo cha-
rakteristikos m3/h/m2 pateikta 4 paveiksle. 

 
4 pav. Bendrojo efektyvumo priklausomybė nuo 
charakteristikos m3/h/m2 

Iš 4 paveikslo matyti, kad, didėjant charakteristikai 
m3/h/m2, didėja ir bendrasis saulės sienos efektyvumas. 
Mažiausios bendrojo efektyvumo reikšmės, kai oras 
siurbiamas per visą saulės sienos plotą, nes tuomet debi-
tas, tenkantis vienam kvadratiniam metrui kolektoriaus 

ploto, yra mažiausias. Šiuo atveju charakteristika kinta 
ribose 0,87÷11,64 m3/h/m2,o bendrasis efektyvumas kinta 
atitinkamai ribose 0,01÷0,08. 

Siurbiant orą per 3 m sekciją, charakteristika 
m3/h/m2 kinta ribose 1,55÷20,12 m3/h/m2, o efektyvumai 
pasiskirsto atitinkamai ribose 0,02÷0,20. 

Kai oras siurbiamas per 2 m sekciją, charakteristika 
m3/h/m2 kinta ribose 2,25÷25,99 m3/h/m2, o efektyvumai 
pasiskirsto atitinkamai ribose 0,02÷0,26. 

Siurbiant orą per siauriausią (1 m sekciją), charakte-
ristika m3/h/m2 kinta ribose 3,98÷46,02 m3/h/m2, o efek-
tyvumai pasiskirsto atitinkamai ribose 0,04÷0,43.  

Visais atvejais stebima bendra tendencija, jog didė-
jant charakteristikos m3/h/m2 reikšmei, didėja ir bendrojo 
efektyvumo reikšmė. Kiekvienam atvejui, esant didžiau-
siai m3/h/m2 charakteristikos reikšmei, atitinkamai yra 
didžiausia ir bendrojo efektyvumo reikšmė. Didžiausias 
bendrasis efektyvumas užfiksuotas, kai oras siurbiamas 
per 1 metro pločio sekciją. Tuomet bendrojo efektyvumo 
reikšmė pasiekė 43 %, kai charakteristikos reikšmė taip 
pat didžiausia viso bandymo metu – 46,02  m3/h/m2. 

Temperatūrinis efektyvumas 
5 paveiksle pavaizduota temperatūrinio efektyvumo 

priklausomybė, kai didinamas tiekiamojo oro debitas 
atskirai per kiekvieną iš sekcijų ir per visą saulės sieną. 
Linija A–B dalija išsimėčiusius taškus į dvi dalis. Žemiau 
linijos išsidėstę taškai, kurie vaizduoja temperatūrinio 
efektyvumo reikšmes, mažesnes už 1,0. Aukščiau linijos 
A–B išsidėstę taškai, kurių reikšmės viršija temperatūri-
nio efektyvumo reikšmę – 1,0.  

Nagrinėjamas pirmasis atvejis, kai oras siurbiamas 
per 3 metrų pločio sekciją. Stebima temperatūrinio efek-
tyvumo didėjimo tendencija nuo didinamo oro debito. 
Aiškiai matyti, kad, esant mažiausiam debitui (intervalas 
77÷92 m3/h), temperatūrinio efektyvumo reikšmės svy-
ruoja intervale 0,68÷0,69, esant didžiausioms debito 
reikšmėms (intervalas 983÷1005 m3/h) – efektyvumas 
svyruoja intervale 0,80÷0,86. 

Antruoju atveju, kai oras siurbiamas per 2 metrų 
pločio sekciją, matoma tokia pati tendencija, kaip ir pir-
muoju atveju. Matyti, kad esant mažiausiam debitui (in-
tervalas 74÷80 m3/h), temperatūrinio efektyvumo 
reikšmės svyruoja intervale 0,68÷0,76, esant didžiau-
sioms debito reikšmėms (intervalas 859÷867 m3/h) – 
efektyvumas svyruoja intervale 0,81÷0,86. 
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5 pav. Temperatūrinio efektyvumo priklausomybė nuo debito 

Trečiuoju atveju, kai oras siurbiamas per 1 metro 
pločio sekciją, stebimas labai nežymus temperatūrinio 
efektyvumo didėjimas – kaip ir ankstesniais atvejais. 
Esant mažiausiems siurbiamojo oro kiekiams (intervalas 
66÷72 m3/h), temperatūrinio efektyvumo reikšmės svy-
ruoja intervale 0,70÷0,83, esant didžiausioms debito 
reikšmėms (intervalas 758÷767 m3/h) – efektyvumas 
svyruoja intervale 0,82÷0,84. 

Ketvirtuoju atveju, didinant siurbiamojo oro kiekį 
per visą saulės sienos plotą, matoma, kad pradžioje yra 
temperatūrinio efektyvumo didėjimas, tačiau tam tikru 
momentu (eksperimento metu – maždaug nuo 14:30 val.) 
pastebimas netvarkingas taškų išsibarstymas (apibrėžta 
elipse, žr. 5 pav.), kuris nebeatspindi jokios priklausomy-
bės, kaip ankstesniais trimis atvejais, kai, didinant debitą, 
didėjo ir temperatūrinis efektyvumas. Šį reiškinį galima 
paaiškinti tuo, kad, sumažėjus saulės spinduliuotei, saulės 
sienos paviršius atvėsta, o siurbiamojo oro temperatūra 
tampa aukštesnė už skardos temperatūrą dėl to, kad šilu-
mą pradeda atiduodi pastato išorinė atitvara, kuri sukaupė 
šilumą pirmojoje dienos pusėje. Tuomet temperatūrinio 
efektyvumo reikšmė viršija 1,0 (žr. 2 formulę). Reikšmės, 
kurios yra didesnės nei 1,0, nevertinamos. Šis atitvaros 
šilumos atidavimo reiškinys tiekiamam orui stebimas  
apie 25 minutes, kol temperatūrinis efektyvumas vėl nu-
krenta žemiau kaip 1,0. Tai įvyksta todėl, kad, didėjant 
siurbiamojo oro debitui, intensyviau apiplaunama išorinė   
atitvara ir jos paviršiniai sluoksniai siurbiamam orui gana 
greitai atiduoda sukauptą šilumą. Stačiakampiu (žr. 
5 pav.) pažymėtos temperatūrinio efektyvumo reikšmės 
yra didžiausios, kai yra didžiausias siurbiamojo oro debi-
tas (intervalas 1007÷1186 m3/h) per visą saulės sieną ir 
svyruoja intervale 0,90÷0,94. 

 

6 paveiksle pateiktos temperatūrinio efektyvumo 
priklausomybės nuo saulės spinduliuotės. 

Pirmuoju ir antruoju atvejais (3 ir 2 metrų pločio 
sekcijos) matomos temperatūrinio efektyvumo augimo 
tendencijos, kai didėja saulės spinduliuotė, taip pat didi-
namas siurbiamojo oro debitas. Siurbiant orą per 3 m 
sekciją, saulės spinduliuotė sparčiai didėja nuo 667 iki 
825 W/m2. Atitinkamai didėja ir temperatūrinis efekty-
vumas ribose 0,68÷0,86. Siurbiant orą per 2 m sekciją, 
saulės spinduliuotė kinta ribose 848÷899 W/m2; tempera-
tūrinis efektyvumas nežymiai kinta ribose 0,81÷0,86. 

 

 
6 pav. Temperatūrinio efektyvumo priklausomybė nuo saulės 
spinduliuotės 

Nagrinėjant 1 metro pločio sekciją matyti, kad sau-
lės spinduliuotės kitimas šio tyrimo etapu yra nedidelis, 
todėl taškai mažai išsibarstę. Pastebima, kad kai kurių 
taškų temperatūrinių efektyvumų reikšmės yra mažesnės 
negu kitų, nors saulės spinduliuotė beveik nekinta (api-
brėžta stačiakampiu, žr. 6 pav.). Tai galima paaiškinti tuo, 
kad, didinant tiekiamo oro debitą, didėja ir siurbiamojo 
oro kiekis per sekciją, todėl yra intensyvesni šilumos 
mainai su kolektoriumi, o tai reiškia, kad tiekiamojo oro 
temperatūra didėja, o skarda sparčiau atvėsta. Spinduliuo-
tė kinta ribose 846÷906 W/m2; temperatūrinis efektyvu-
mas kinta ribose 0,75÷0,84. 

Paskutiniuoju atveju, siurbiant orą per visą saulės 
sieną, reikia atkreipti dėmesį, kad bandymas atliktas po 
pietų, todėl šios dalies metu saulės intensyvumas visą 
laiką mažėjo, nors oro debitas buvo didinamas. Taigi, 
šiuo atveju, į 6 paveiksle pateiktą saulės spinduliuotės 
skalę reikia žiūrėti iš dešinės į kairę. Kaip jau buvo minė-
ta anksčiau, tam tikru laiko momentu, apie 14:30 val., 
temperatūriniai efektyvumai viršija 1,0 reikšmes (api-
brėžta elipse; žr. 6 pav.) ir tai įvyksta dėl mažėjančios 
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spinduliuotės ir pastato išorinės atitvaros, kurią dengia 
saulės siena, šilumos atidavimo tiekiamam orui. Tačiau 
šis efektas trunka tik apie 25 minutes ir pačioje eksperi-
mento pabaigoje, esant didžiausiems siurbiamojo oro 
debitams, temperatūrinių efektyvumų reikšmės stabili-
zuojasi.  

Saulės sienos temperatūrinio efektyvumo spartus 
augimas pastebimas pirmojoje dienos pusėje, kai intensy-
vėjo saulės spinduliuotė. Tuo pačiu buvo didinami ir 
tiekiamojo oro debitai per sekcijas. Norint tiksliau įver-
tinti tiekiamojo debito įtaką temperatūriniam efektyvu-
mui, pasirenkamos reikšmės, kuomet saulės spinduliuotės 
kitimas yra nedidelis (870–900 W/m2), bet oro debitas yra 
didinamas. Kvadratu apibrėžtoje srityje (žr. 6 pav.) toks 
atvejis ir vaizduojamas. Tačiau, kad būtų tikslesnis debito 
įtakos temperatūriniam efektyvumui įvertinimas, naudo-
jamas temperatūrinio efektyvumo priklausomybės nuo 
charakteristikos m3/h/m2 grafikas (žr. 7 pav.). 

 

 
7 pav. Temperatūrinio efektyvumo priklausomybė nuo 
charakteristikos m3/h/m2 

Iš 7 paveikslo matome, kad yra išskirta zona, api-
brėžta stačiakampiu. Toje zonoje, kaip matome, charakte-
ristika m3/h/m2 didėja nuo 13,81 iki 46,06 m3/h/m2, bet 
temperatūrinis efektyvumas nežymiai kinta intervale 
0,75–0,83. Šioje išskirtoje zonoje saulės spinduliuotės 
intensyvumas kito ribose 870–900 W/m2. Todėl aišku, 
kad esant santykinai nedideliam saulės spinduliuotės 
intensyvumo kitimui ir santykinai dideliam debito poky-
čiui, temperatūrinio efektyvumo reikšmės kinta nežymiai. 
Elipse apibrėžtos srities rezultatai nevertinami dėl atitva-
ros šiluminio spinduliavimo įtakos. Šiuo bandymu, įver-
tinant ir charakteristiką m3/h/m2, patvirtintas Miežėno 

(2013) teiginys, kad debito įtaka temperatūriniam efekty-
vumui, lyginant su saulės spinduliuotės įtaka, yra nežymi. 

Išvados 
1.  Nustatyta, kad, didinant tiekiamo oro debitą, didėja ir 
bendrasis saulės sienos efektyvumas. Siurbiant orą per 
visą saulės sieną, kai tiekiamojo oro debitas padidinamas 
nuo 87 m3/h iki 1164 m3/h, bendrasis efektyvumas padi-
dėja nuo 0,01 iki 0,08 (88 % padidėjimas); kai oras siurb-
iamas per 3 m pločio sekciją, didinant debitą nuo 85 m3/h 
iki 995 m3/h, bendrasis efektyvumas padidėja nuo 
0,02 iki 0,20 (90 % padidėjimas); kai oras siurbiamas per 
2 m pločio sekciją, didinant debitą nuo 76 m3/h iki 
860 m3/h, bendrasis efektyvumas padidėja nuo 0,02 iki 
0,26 (92 % padidėjimas); kai oras siurbiamas per 1 m 
pločio sekciją, didinant debitą nuo 69 m3/h iki 758 m3/h, 
bendrasis efektyvumas padidėja nuo 0,04 iki 0,42 (90 % 
padidėjimas). 
2. Įvertinta bendrojo efektyvumo priklausomybė nuo 
charakteristikos m3/h/m2. Nustatyta, kad kuo didesnė 
charakteristikos reikšmė, tuo didesnis bendrasis saulės 
sienos efektyvumas. Didžiausias nustatytas bendrasis 
efektyvumas, kai oras buvo siurbiamas per 1 metro pločio 
sekciją, nes tuomet tiekiamojo oro debito kiekis, tenkan-
tis 1 m2 sekcijos ploto buvo didžiausias. Tuomet bendrojo 
efektyvumo reikšmė pasiekė 43 %, kai charakteristikos 
reikšmė taip pat didžiausia viso bandymo metu – 
46,02 m3/h/m2. 
3. Esant santykinai nedideliam saulės spinduliuotės inten-
syvumo kitimui ir santykinai dideliam debito pokyčiui, 
temperatūrinio efektyvumo reikšmės kinta nežymiai, 
todėl debito įtaka, lyginant su saulės spinduliuotės įtaka 
temperatūriniam efektyvumui, yra nežymi. 
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF SOLAR WALL 
EFFECTIVENESS 

L. Rudzinskas, V. Misevičiūtė 

Summary 
This article presents an experimental study of the solar 

wall, increasing the supply air flow rate over the entire area of 
the solar wall and separate sections. This study intended to 
determine the overall and temperature efficiency, identify effi-
ciency dependence on the characteristics of m3/h/m2. Analysis 
has shown that increasing the air flow rate the general efficiency 
value increases as well. Moreover, the higher the performance 
m3/h/m2 value, the overall efficiency is higher. There was 
found, that the greatest influence on the temperature efficiency 
has solar radiation and the influence of the air flow rate is negli-
gible. 
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VIENBUČIO PASTATO KARŠTO VANDENS RUOŠIMO PLOKŠČIAISIAIS IR 
VAKUUMINIAIS SAULĖS KOLEKTORIAIS EKONOMINIS VERTINIMAS 

Justinas Šarka1, Giedrė Streckienė2 
1 magistrantas, 2 docentė, 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas,  
el. p. 1 justinas.sarka@yahoo.com; 2 giedre.streckiene@vgtu.lt 

Anotacija. Straipsnyje analizuojamas vienbučio gyvenamojo pastato karšto vandens ruošimo šilumos poreikių užtikrini-
mas naudojant saulės šildymo sistemą su plokščiaisiais ir vakuuminiais saulės kolektoriais. Darbe atliktas eksperimenti-
nis tipinio vienbučio pastato tyrimas įvertinus karšto vandens suvartojimą, saulės šildymo sistemos parametrus bei 
efektyvumo rodiklius bei papildomo šilumos šaltinio, dujinio katilo, šilumos gamybos kiekį. Nagrinėjamo objekto karšto 
vandens aprūpinimo sistema ir kelios jos alternatyvos buvo sumodeliuotos Vela Solaris gamintojo kompiuterinio mode-
liavimo programa Polysun. Atlikus modeliavimą nustatyta, kad esama saulės kolektorių sistema (su dviem plokščiųjų 
saulės kolektorių plokštėmis) veiktų efektyviau ir našiau, jeigu kolektorių kiekis būtų padidintas iki 3 arba 4 vienetų. Tai 
atitinkamai leistų padidinti ruošiamo karšto vandens šilumos kiekio padengimą naudojant saulės šildymo sistemą 12,40 ir 
18,60 % viso metinio karšto vandens poreikio. Ekonominė analizė taip pat patvirtino, kad saulės šildymo sistema su 3-jų 
arba 4-ių plokščiųjų saulės kolektorių plokštėmis yra ekonomiškai priimtiniausias sprendimas. Šie variantai atsiperka per 
13,8 ir 13,7 metų bei apskaičiuota grynoji dabartinė vertė atitinkamai yra 3248,30 Lt ir 3737,10 Lt. 
Reikšminiai žodžiai: ekonominis vertinimas, kompiuterinis modeliavimas, pastato karšto vandens poreikiai, Polysun 
programa, saulės kolektoriai.  

Įvadas 
Pastaruoju metu energijos vartojimo efektyvumo di-

dinimas tampa vis svarbesnis prioritetas siekiant mažinti 
finansinius kaštus bei įtaką aplinkai tiek individualių 
vartotojų, tiek regioniniu, nacionaliniu ir net globaliu 
lygmeniu (Europos parlamentas ir Europos sąjungos ta-
ryba 2010 ir 2012). Tai galima pasiekti įdiegiant naujus 
technologinius sprendimus, kurių energijos naudojimo 
efektyvumas yra didesnis arba jie yra susiję su atsinauji-
nančių energijos šaltinių panaudojimu. Vienbučių pastatų 
aprūpinimo šilumine energija šildymui ir karšto vandens 
poreikiams tenkinti sprendimo būdų kiekis yra ribotas. 
Bendruoju atveju centralizuotas šilumos vartojimas yra 
efektyvesnis už decentralizuotą dėl didesnio šilumos 
generatorių efektyvumo ir masto ekonomikos. Kadangi 
vienbučiai pastatai dažniausiai yra išsidėstę dideliame 
užmiesčio teritorijos plote, centralizuoto šilumos tiekimo 
schema tampa nepriimtina dėl finansiškai neatsiperkančių 
investicijų, t. y. tinklų tiesimas į pernelyg toli nuo šilu-
mos tiekėjo nutolusius rajonus neatsiperka, o vienbučių 
pastatų suvartojamas šilumos kiekis yra palyginti mažas. 

Įvertinus minėtus faktorius individualiuose pasta-
tuose yra šios apsirūpinimo energija galimybės: 

• vietinis šilumos generatorius, gaminantis šilumą 
iš iškastinio kuro ar biomasės. Kietojo kuro ar du-
jiniai katilai; 

• šilumos siurblys; 
• saulės kolektoriai; 
• elektros energija (elektrinis šildymas). 
Šio darbo tikslas – įvertinti jau įdiegtos saulės šil-

dymo sistemos su plokščiaisiais saulės kolektoriais indi-
vidualiame name darbo parametrus ir efektyvumą. Taip 
pat panaudoti sukauptus duomenis analizuojant saulės 
šildymo sistemų panaudojimo galimybę Lietuvos vienbu-
čiuose pastatuose atsižvelgiant į modeliuojamų skirtingų 
sistemos variantų energinio ir ekonominio naudingumo 
rodiklius (European committee for standartization 2007). 

Tyrimo metodika 
Atliekant tiriamojo objekto karšto vandens poreikių 

užtikrinimo panaudojant plokščiuosius saulės kolektorius 
analizę, objekte buvo vykdytas eksperimentinis 27 dienų 
trukmės (nuo 2013 m. liepos 11 d. iki 2013 m. rugpjūčio 
6 d.) tyrimas. Tiriamajame objekte išmatuotos tiekiamo 
šalto vandens ir paruošto karšto vandens temperatūros 
prie talpos. Taip pat saulės kolektorių žiedo temperatūros 
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prie talpos ir saulės kolektorių bei karšto vandens suvar-
tojimas ir saulės spinduliuotė, krentanti į saulės kolekto-
rių paviršių. Gauti matavimų rezultatai susisteminti 
apskaičiuojant gautų rezultatų valandinius vidurkius ir 
sudarytas bendras sistemos balansas įvertinant: 

• karšto vandens suvartojimą;  
• saulės kolektorių ir dujinio katilo pagamintą ši-
lumos kiekį; 

• akumuliacinės talpos šilumos nuostolius; 
• saulės kolektorių sistemos vamzdynų, jungiančių 
saulės kolektorius su katilinėje esančia akumulia-
cine talpa, šilumos nuostolius. 

Apskaičiuotas faktinis saulės kolektorių sistemos 
efektyvumas ir prognozuojama saulės kolektorių sistemos 
pagamintos šilumos kiekio dalis ruošiant karštą vandenį. 

Nagrinėjamoji sistema ir alternatyvūs jos sprendi-
mai buvo modeliuojami pasinaudojant kompiuterinio 
modeliavimo programą Polysun. Gauti modeliavimo 
rezultatai palyginti su faktiškai išmatuotais duomenimis 
tiriamajame objekte. 

Ekonominis sistemų vertinimas atliekamas naudo-
jant visų nagrinėtųjų variantų paprastojo bei tikrojo atsi-
pirkimo laiko ir grynosios dabartinės vertės ekonominius 
rodiklius. 

Tyrimo objektas 
Tiriamas vienbutis gyvenamasis pastatas Paeglinės 

sodų 2-je gatvėje Vilniaus mieste, kuriame įrengta saulės 
šildymo sistema karšto vandens poreikiams tenkinti. 
Šiame name gyvena trijų asmenų šeima, iš kurių vienas – 
mažametis vaikas. Nagrinėjamas 200 m2 naudingojo plo-
to dviejų aukštų namas su nešildomu rūsiu po visu namu. 
Rūsyje įrengta katilinė, į kurią iš vietinio gręžinio tiekia-
mas šaltas vanduo. Šilumos poreikį aprūpina dujinis kati-
las, kuris taip pat papildomai tiekia šilumą į karšto 
vandens akumuliacinę talpą. Siekiant užtikrinti trūkstamą 
šilumos kiekį, ruošiant karštą vandenį, panaudojamas 
saulės kolektorius. Prie akumuliacinės talpos kaip pa-
grindinis karšto vandens ruošimo būdas prijungtas saulės 
kolektorių žiedas. Principinė nagrinėjamosios sistemos 
schema pateikiama 1 paveiksle. 

Sistemą sudaro du plokštieji saulės kolektoriai Sch-
uco gamintojo Idt-Solar1 modelio, kurie yra sujungti su 
akumuliacine talpa WW 300 – 2 tokio pat gamintojo kaip 
saulės kolektorių (Schuco tinklalapis). Saulės kolektorių 
bendras plotas yra 2,02 m2, o absorbuojantis plotas – 1,84 
m2. Kolektorių matmenys – 1730 x 1170 x 83 mm. Jų 
korpusas yra iš aliuminio, o absorberio absorbcijos koefi-
cientas yra 95 % (transmisija – 90 %). Akumuliacinėje 

talpoje yra ruošiamas karštas vanduo ir vanduo šildymo 
sistemai. Nagrinėjamuoju atveju ruošiamas tik karštas 
vanduo. Šios talpos tūris yra 295 litrų, ji izoliuota 50 mm 
kietu poliuretanu su polistirolo apvalkalu. Akumuliacinė-
je talpoje taip pat yra du gyvatukai saulės kolektorių ir 
dujų katilo žiedui. Papildomam trūkstamam šilumos kie-
kiui užtikrinti yra įrengtas kondensacinis dujinis katilas 
BAXI Prime HT. Saulės kolektoriams naudojamas 
Grundfos Overtrop SOLAR 15-65 130 cirkuliacinis 
siurblys. Sistema valdoma ESR21-D modelio Technische 
Alternative gamintojo Simple solar controller valdikliu 
(Technische Alternative tinklalapis). Bendram valdymui 
naudojamas PS 1.5 modelio Schuco Solarstation valdymo 
blokas.  

  
A – paruošas karštas vanduo, B – tiekiamojo dujinio katilo vamzdis į 
akumul. talpą, C – grįžtamas dujinio katilo vamzdis iš akumul. talpos, D 
– šaltas vanduo, 1 – valdymo ir cirk. siurblio blokas, 2 ir 4 – mazgas 
skirtas saul. kolektorių žiedui papildyti šilumnešiu, 3 –saulės kolektorių 
žiedo jungiamieji vamzdžiai, 5 – trieigis pamaišymo vožtuvas, 6 – 
karšto ir šalto vandens pamaišymas prieš tiekiant vandenį į maišytuvus, 
7 – išsiplėtimo indas, 8 – saulės kolektoriai, 9 – akumuliacinė talpa, 10 
– dujinis katilas 

1 pav. Tiriamojo objekto principinė schema 

Saulės kolektoriai sumontuoti ant pietinio namo fa-
sado ties antruoju aukštu, o visa likusioji įranga yra rūsio 
patalpoje esančioje katilinėje. Sistemos veikimo princi-
pas: akumuliacinėje talpoje vanduo ruošiamas (šildomas) 
pirmiausia panaudojus šilumą iš saulės kolektorių ir tik 
esant šilumos trūkumui ir siekiant užtikrinti numatytą 
temperatūrą, ties išėjimu iš talpos papildomai pašildoma 
viršutiniuoju talpos gyvatuku, kuris yra prijungtas prie 
dujų katilo. 

Tyrimo rezultatai 
Eksperimentinis tyrimas 
Atlikus tiriamojo objekto kontrolinių taškų matavi-

mus nustatyta, kad vidutinė šalto vandens temperatūra yra 
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18,2 � C, o paruošto karšto vandens 42,7 � C. Eksperi-
mentinio tyrimo metu suvartota 4,68 m3 karšto vandens 
arba 1,164 kWh/m2. Vidutinė saulės spinduliuotė į saulės 
kolektorių paviršių buvo 143,7 W/m2. Naudojant siste-
mos parametrų valandinių vidurkių vertes buvo rasti ben-
dri sistemos vandens bei energijos poreikiai. 
Eksperimentinio tyrimo metu buvo sunaudota 4,679 m3 
karšto vandens, kuriam paruošti reikėjo 148,4 kWh šilu-
minės energijos arba 0,742 kWh vienam kv. m. naudingo-
jo pastato ploto. Bendri apskaičiuoti karšto vandens 
ruošimo sistemos šilumos nuostoliai yra 0,422 kWh/m2. 
Saulės kolektoriai paruošė 0,134 kWh/m2 šiluminės ener-
gijos, o dujinis katilas užtikrino likusiąją dalį šilumos 
poreikio, t. y. 1,07 kWh/m2. 

Šilumos kiekiai sunaudoto karšto vandens pašildy-
mui ir saulės kolektorių žiedo atiduotam šilumos kiekiui 
apskaičiuoti naudojant srautinių šilumos perdavimo pro-
cesų formulę (1): 
 Q = m · cp · (∆T),  kW (1) 

čia: m – masinis debitas, kg/s; cp – šilumnešio ar vandens 
šiluminė talpa, kJ/(kg K); T – temperatūra, K (Martinaitis 
2005). 

Kadangi šilumos atidavimo iš saulės kolektorių ga-
lia buvo skaičiuojama kiekvienai valandai atskirai, tai ši 
galia sutampa su valandiniu šilumos poreikiu. Formulė 
nr. 1 taip pat panaudota skaičiuojant šilumos nuostolius 
vamzdynuose, jungiančiuose saulės kolektorius ir akumu-
liacinę talpą. 

Masinis debitas saulės kolektorių šilumnešiui ir 
karštam vandeniui apskaičiuotas pagal (2) formulę: 
 m = ρ· v,  kg/s (2) 
čia: ρ – tankis, kg/m3; v – tekėjimo greitis, m3/s. 

Šilumos nuostoliai akumuliacinėje talpoje apskai-
čiuoti pagal (1) formulę įvertinus temperatūrų skirtumą 
tarp vidutinės temperatūros akumuliacinėje talpoje atitin-
kamą valandą ir aplinkos oro patalpoje temperatūros 
(18 oC). 

2 pav. Vandens vartojimo ir šilumos pagamintos saulės kolektorių sistemoje pasiskirstymas 

Grafike (2 pav.) matyti saulės kolektorių gamina-
mos šilumos grafiko nesutaptis su karšto vandens varto-
jimo grafiku. Taip yra todėl, kad didžiausia dalis vandens 
yra suvartojama ryte ir dalis vakare, o dienos metu pasi-
taiko tik protarpinių trumpalaikių vartojimų. Dėl akumu-
liacinės talpos šilumos nuostolių nakties metu 
prarandama dalis šilumos ir rytiniam naudojimui vanduo 
turi būti pašildomas dujiniu katilu. Taigi ir dujų suvarto-
jimas per eksperimentinio matavimo laikotarpį atitinka-
mai net 23 m3 yra aukštesnis. 

Atlikus visus skaičiavimus ir pagal gautus rezultatus 
padarius prielaidą, kad vandens poreikiai, šilumos nuo-
stoliai ir saulės kolektorių tiekiama šilumos energija per 
metus nekis, apskaičiuojami metiniai sistemos rodikliai. 
Saulės kolektorių paruošiamas šilumos kiekis, palyginti 
su tikėtinu liepos mėnesį, buvo ženkliai mažesnis dėl 
nepalankių oro sąlygų, taigi eksperimentinio tyrimo metu 
gautas 26,9 kWh šilumos kiekis, vertinant metinius rezul-
tatus, imamas kiekvieną mėnesį toks pat. Pagal statisti-

nius Lietuvos duomenis, vidutinė saulės spinduliuotė per 
metus yra 1006 kWh/m2, o nagrinėjamajame objekte 
saulės kolektoriai paruoštų 363,34 kWh, o tai palyginti 
yra tikrai ženkliai mažiau nei galimas teorinis kiekis. 

Bendras šilumos energijos, reikalingos paruošti 
karštam vandeniui ir padengti šilumos nuostolius siste-
moje, kiekis yra 3148,97 kWh, iš kurių 363,34 kWh už-
tikrina saulės kolektorių sistema, o likusiąją dalį padengia 
dujinis katilas. Saulės kolektorių sistema, įvertinus tai, 
kad visus metus bus panaši saulės spinduliuotė (viduti-
niškai 143,7 W/m2), padengtų vos 11,54 % viso šilumos 
poreikio. Vidutinis saulės kolektorių sistemos efektyvu-
mo koeficientas (angl. coefficient of performance) ekspe-
rimentinio tyrimo metu yra 1,839. 

 
Tyrimo objekto ir alternatyvių sprendimų modelia-

vimas kompiuterine programa 
Kompiuterinis modeliavimas atliktas Vela Solaris 

gamintojo programinės įrangos pakete Polysun (Rezaei et 
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al. 2009; Witzig et al. 2010). Prieš modeliavimą buvo 
sudaryti visi tyrimui reikalingi variantai: 

• variantas 0 – tai bazinis variantas, su kuriuo lygi-
namos visos tiriamojo objekto alternatyvos. Šia-
me variante karštas vanduo ruošiamas elektriniu 
greitaeigiu šildytuvu; 

• variantas A – eksperimentinio tyrimo metu gauti 
rezultatai; 

• variantai B, C, D, E, F – karšto vandens poreikius 
iš dalies tenkina saulės šildymo sistema su plokš-
čiaisiais saulės kolektoriais, kurių kiekis (absor-
berio bendras plotas) kiekvienam variantui 
atitinkamai yra: 2 vnt. (3,68 m2), 3 vnt. (5,52 m2), 
4 vnt. (7,36 m2), 6 vnt. (9,20 m2), 8 vnt. 
(11,04 m2); 

• variantai G, H, I, Y, J – karšto vandens poreikius 
iš dalies tenkina saulės šildymo sistema su vaku-
uminiais saulės kolektoriais, kurių kiekis (absor-
berio bendras plotas) kiekvienam variantui 
atitinkamai yra: 2 vnt. (2,36 m2), 3 vnt. (3,54 m2), 
4 vnt. (4,72 m2), 6 vnt. (7,08 m2), 8 vnt. 
(9,44 m2). 

Faktiškai įrengtos saulės šildymo sistemos variantas, 
kuris buvo sumodeliuotas Polysun programoje yra varian-
tas B. Variantas A reikalingas siekiant palyginti modelia-
vimo rezultatus su faktiškai išmatuotais tyrimo objekte. 

Visiems modeliuotiems variantams buvo parinkti tie 
patys klimatologiniai duomenys Polysun modeliavimo 
programoje parenkant tą pačią vietą žemėlapyje. Iš anksto 
visiems variantams numatyta, kad į karšto vandens siste-
mą tiekiama paruošto karšto vandens temperatūra yra 43 

oC ir vidutinis suvartojamas vandens kiekis per vieną parą 
– 191,9 litro. Saulės šildymo sistemos cirkuliacinis siurb-
lys ir papildomas šilumos šaltinis dujinis katilas numatyti 
tokių pačių parametrų kaip tiriamajame objekte sumon-
tuota įranga. 

 

 
3 pav. Kompiuterinio modeliavimo rezultatai 

Atlikus nagrinėtų variantų modeliavimą, vadovau-
jantis 3 paveiksle grafiku, galima teigti, kad didesnis 
saulės kolektorių kiekis yra tiesiogiai susijęs su didesne 
tiriamojo objekto karšto vandens poreikio užtikrinimo 
dalimi panaudojant saulės šildymo sistemą. Saulės šildy-
mo sistema su plokščiaisiais saulės kolektoriais padengia 
nuo 51,50 iki 80,50 % metinių karšto vandens poreikių 
arba atitinkamai nuo 9,08 kWh/m2 iki 16,57 kWh/m2 per 
metus. Sistema su vakuuminiais saulės kolektoriais pa-
dengia nuo 63,90 iki 88,00 % metinių karšto vandens 
poreikių arba atitinkamai nuo 11,89 kWh/m2 iki 
19,23 kWh/m2 per metus. 

Verta pastebėti, kad tiriamajame objekte sumontuo-
tų dviejų plokščiųjų kolektorių plokščių nepakanka ir 
todėl techniniu požiūriu vertėtų įdiegti vieną papildomą 
plokštę, nes tai leistų padidinti padengiamo karšto van-
dens dalį nuo 51,50 iki 63,90 %. t. y. 12,40 % daugiau. 
Toliau didinant saulės kolektorių kiekį padengiamo karš-
to vandens dalies didėjimas ženkliai krenta, įrengus 4, 6 ir 
8 kolektorių plokštes atitinkamai padidėtų 6,20, 7,00 ir 
3,40 %. Atliekant pastaruosius pakeitimus atkreiptinas 
dėmesys į tai, kad nuo 4 iki 6 ir 8 plokščių didinimo 
žingsnis yra dvigubas – po dvi saulės kolektorių plokštes. 

Vakuuminių saulės kolektorių atveju tendencijos iš-
lieka panašios ir optimaliausias saulės kolektorių kiekis 
yra 3 vienetai. 

Ekonominis vertinimas 
Pats paprasčiausias ir lengviausiai suprantamas eko-

nominio vertinimo kriterijus yra paprastasis atsipirkimo 
laikas (PAL), tačiau jis labiau tinka paviršutiniškam eko-
nominio efektyvumo vertinimui, nes PAL visiškai neatsi-
žvelgia į taupymo priemonės gyvavimo laiką. 
Atsižvelgiant į tai pagal šį rodiklį negalima lyginti prie-
monių efektyvumo. Taip pat neatsižvelgiama į pinigų 
skolinimo palūkanas. 

Grynoji dabartinė vertė (GDV) yra vienas pagrindi-
nių ekonominių kriterijų, naudojamų investicijų finansi-
niam efektyvumui įvertinti. GDV metodas parodo, kiek 
suminės projekto įplaukos viršija sumines išmokas. Sie-
kiant palyginti atskirų priemonių ekonominį efektyvumą, 
būtina pasirinkti vienodą vertinamąjį laikotarpį, o skirtu-
mas tarp atskirų priemonių gyvavimo laiko apskaičiuo-
jamas ėmus naudoti reikalingas reinvesticijas bei likutinė 
investicijų vertė. Siekiant įvertinti pinigų skolinimosi 
kainą, metiniai pinigų srautai yra perskaičiuojami (dis-
kontuojami) į dabartinę vertę. 

Ekonominiame vertinime išnagrinėtas tyrimo objek-
to karšto vandens poreikių užtikrinimas, jį ruošiant be 
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atsinaujinančios energijos šaltinių panaudojant elektrinį 
vandens šildytuvą (bazinis variantas) ir vandenį ruošiant 
naudojant saulės kolektorius (alternatyvos). Bazinis ir 
alternatyvūs sprendimai analizuojami ekonominiu požiū-
riu įvertinant sistemų įdiegimo ir gyvavimo ciklo kaštus. 

Ekonominio vertinimo periodas numatomas 20 me-
tų, nes saulės kolektorių gyvavimo ciklo trukmė pagal 
Europos standartą prEN 15459 yra numatomas 15–
25 metų. Šiame darbe priimta prielaida, kad saulės kolek-
toriai iki pakeitimo veiks 20 metų. Po to numatoma, kad 
dėl galimo spartaus technologijų vystymosi bus įdiegtas 
kitas pigesnis ir efektyvesnis sprendimas. 

Papildomo energijos kiekio iš neatsinaujinančios 
energijos šaltinių, skirto padengti skirtumą, kuris lieka 
tarp saulės kolektorių kontūro pašildyto karšto vandens 
temperatūros ir numatytos temperatūros, kainos naudotos 
pagal Lietuvos tiekėjų 2014 metų sausio mėnesio įkai-
nius: elektra – 0,474 Lt/kWh; gamtinės dujos – 
2,67 Lt/m3 arba 0,287 Lt/kWh.  

Atliekant ekonominį vertinimą priimtos prielaidos: 
• karšto vandens poreikis per mėnesį 5,4 m3 arba 
15,74 kWh/metus; 

• neatsinaujinančios energijos kuro rūšių (elektra ir 
gamtinės dujos) numatomas metinis kainos augi-

mas – 3 % (3 pav.). Kainų pokytis pateikiamas 4 
paveiksle; 

• diskonto norma – 4 % (Lietuvos bankas). 

 
4 pav. Kuro kainų kitimas per vertinimo laikotarpį 

Per 20 metų apskaičiuotas elektros energijos ir dujų 
kainos pokytis yra 81 %. 

Atlikus ekonominių rodiklių skaičiavimą gauti 
kiekvieno varianto gyvavimo kaštai, PAL, tikrasis atsi-
pirkimo laikas, GDV ir vidutinė grąžos norma. 

1 lentelėje paryškintos C ir D alternatyvos yra eko-
nomiškai priimtiniausios, nes jų atsipirkimo laikas trum-
piausias ir GDV didžiausia. 

1 lentelė. Nagrinėtų alternatyvų ekonominiai rodikliai 
Varianto pavadi-

nimas 
Pradinės investi-

cijos, Lt 
Gyvavimo 
kaštai, Lt PAL, metai 

Tikrasis atsipir-
kimo laikas, 

metai 
GDV, Lt 

Vidutinė 
grąžos 
norma 

Variantas 0 1950 45261,52 - - - - 
Variantas A 10218 39192,50 19,3 37,6 -686,0 3 
Variantas B 10218 35334,43 15,2 23,8 1739,8 6 
Variantas C 11648 32174,25 13,8 20,5 3248,3 7 
Variantas D 13078 30635,83 13,7 20,3 3737,1 7 
Variantas E 15938 30331,68 14,9 23,2 2971,3 6 
Variantas F 18798 32184,71 17,1 29,3 849,1 4 
Variantas G 11518 34931,87 15,7 25,1 1557,9 5 
Variantas H 13598 31453,39 14,5 22,0 3049,0 6 
Variantas I 15678 30522,15 14,9 23,2 2938,5 6 
Variantas Y 19838 32349,05 17,5 30,7 397,7 4 
Variantas J 23998 35938,12 20,9 45,9 -3251,2 2 

Išvados 
1. Atlikus eksperimentinį tiriamojo objekto, vienbu-

čio pastato, tyrimą gauta, kad per 27 dienas suvartota 
4,68 m3 karšto vandens. Karštam vandeniui paruošti iš 
viso prireikė 1,164 kWh vienam kv. m. pastato ploto, iš 
kurių 0,742 kWh vandens pašildymui ir 0,422 kWh šilu-
mos nuostoliams sistemoje padengti. Šilumos poreikius iš 
dalies užtikrino dujinis katilas – 1,07 kWh/m2 ir likusią 
dalį padengė saulės kolektorių sistema, t. y. 
0,134 kWh/m2. Saulės šildymo sistema padengė 11,54 % 

viso šilumos poreikio ir jos efektyvumo koeficientas yra 
1,839. 

2. Sumodeliavus tiriamojo objekto karšto vandens 
ruošimo sistemą bei kelias alternatyvas, kuriose numaty-
tas skirtingas saulės kolektorių kiekis ir tipas (plokštieji 
arba vakuuminiai saulės kolektoriai), kompiuterinio mo-
deliavimo programa Polysun nustatyta, kad techniškai  
priimtiniausias sprendimas būtų padidinti esamų plokš-
čiųjų saulės kolektorių kiekį nuo 2 iki 3 arba 4 vienetų. 
Tai leistų atitinkamai padidinti saulės šildymo sistemos 
padengiamo karšto vandens ruošimo šilumos poreikį nuo 
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51,50 iki 63,90 arba 70,10 %. Vakuuminių saulės kolek-
torių atitinkamai reikėtų 2 arba 3 vienetų ir jie padengtų 
63,90 ir 75,00 % karšto vandens ruošimo šilumos porei-
kio. 

3. Polysun programoje naudojami ilgalaikiai statis-
tiniai klimatologiniai duomenys yra geresni/aukštesni nei 
eksperimentinio tyrimo metu užfiksuoti, nes ilgalaikiai 
statistiniai duomenys išlygina trumpalaikius oro sąlygų 
svyravimus ir ekstremumus. Modeliuojamos saulės šil-
dymo sistemos gali pateikti palankesnius sistemos darbo 
rezultatus nei jie bus faktiškai įrengtoje sistemoje, t. y. 
dėl prastesnių vidutinių metinių oro sąlygų lyginant su 
kompiuterinėje programoje Polysun naudojamais duome-
nimis sistemos techniniai ir ekonominiai rodikliai gali 
būti prastesni. 

4. Atlikus tiriamojo objekto karšto vandens ruošimo 
sistemos ir jos alternatyvų ekonominį vertinimą nustatyta, 
kad priimtiniausia yra įdiegti saulės šildymo sistemą su 3-
jų, 4-ių vienetų plokščiaisiais saulės kolektoriais. Šių 
alternatyvų PAL yra 13,8 ir 13,7 metų. Tikrasis atsipir-
kimo laikas: 20,5, 20,3 metų, o grynoji dabartinė vertė 
3248,30 ir 3737,10 litų. Vidutinė variantų grąžos norma – 
7 %. 
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ECONOMICAL ANALYSIS OF FLAT PLATE AND TUBE SOLAR THERMAL COLLECTORS FOR PRODUCTION OF HOT WATER IN A DETACHED HOUSE 
J. Šarka, G. Streckienė 
Summary 

This article examines the usage of solar heating systems 
with flat-plate or tube solar-thermal collectors for production of 
hot water in a detached house. Authors have carried out an 
experimental research on a typical detached house and have 
evaluated the consumption of hot water, solar heating system 
working and efficiency parameters and also an auxiliary heating 
device heat production. The auxiliary heating device works on 
natural gas. In the second part of the article the solar heating 
system and couple of it’s alternatives were designed and simu-
lated using Vela Solaris computational simulation software 
Polysun. The results of simulation showed that the ideal solu-
tion would be to install additional one or two panels of flat-plate 
solar thermal collectors to enhance the efficiency of the system. 
That would increase the production of heat to the hot water 
system from solar heating system by 12,40 and 18,60 percent in 
accordance to primary solution which has two flat-plate collec-
tors. Economical analysis of all the alternatives showed that the 
best solution is also to increase the amount of collector panels 
by 1 or 2 units. The payback time of these alternatives are 13,8 
and 13,7 years. Net present value (NPV) of these alternatives 
are 3248.30 ir 3737.10 litas. 
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