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PRANEŠIMO TURINYS:

• Pastatų energijos poreikiai

• Alternatyvūs energijos šaltiniai

• Techniniai aspektai efektyviam atsinaujinančių energijos šaltinių 

panaudojimui

• Įdiegtų sistemų pavyzdžiai ir analizės duomenys

• Išvados
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INDIVIDUALAUS GYVENAMOJO NAMO ENERGIJOS POREIKIAI
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INDIVIDUALAUS GYVENAMOJO NAMO ENERGIJOS POREIKIAI
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ATSINAUJINANTI ENERGIJA
(energija iš neišsenkančių energijos šaltinių)

Geoterminė

BiomasėsSaulės šviesos Vėjo

Vandens judėjimo Jūros bangų bei potvynių energija

Alternatyvūs (atsinaujinantys) šilumos šaltiniai, tai neišsenkantys ir

atsinaujinantieji energijos ištekliai, kurie atsinaujina nuolatos ar per

trumpą laiką ir gali būti naudojami neribotai.

„Šilumos siurbliai“
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SAULĖS KOLEKTORIAI

• Plokštieji kolektoriai (~80%);

• Apvalūs vakuuminiai kolektoriai (~15%);

• Plaukimo baseinų kolektoriai - absorberiai (iki 4%);

• Tūriniai kolektoriai (iki 1%, naudojami tik pietinėje Europoje);

• Fokusuojantys kolektoriai (netaikomi vidurio ir rytų Europoje).
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SAULĖS KOLEKTORIAI

Saulės kolektorių sertifikatų duomenų bazė: http://www.solarkeymark.dk/CollectorCertificates

http://www.solarkeymark.dk/CollectorCertificates
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SAULĖS ELEKTRINĖS

Straipsnis apie saulės elektrines ir jų perspektyvas anglų kalba: http://www.sace.ktu.lt/index.php/DAS/article/view/21268

1 kWp ~ 1000 EUR

1 kWp ~ 1000 kWh/metus

http://www.sace.ktu.lt/index.php/DAS/article/view/21268
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ŠILUMOS SIURBLIAI

Šilumos siurbliai skirstomi į tris pagrindines rūšis (pagal šilumos 

šaltinį):

• šilumos šaltinis oras (oras-oras šilumos siurbliai ir oras-vanduo šilumos 

siurbliai);

• šilumos šaltinis vanduo (vanduo-vanduo šilumos siurblys);

• šilumos šaltinis žemė – gruntas (gruntas-vanduo šilumos siurblys).
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ŠILUMOS SIURBLIŲ EFEKTYVUMO PARAMETRAI

Šilumos siurblių šildymo efektyvumą nurodo įrangos naudingo veikimo

koeficientas COP (Coefficient of Performance), o vėsinimo - EER (Energy

Efficiency Ratio) koeficientas.

Šie koeficientai parodo, kiek pagamintos šilumos ar vėsos (kW) tenka 1 kW

sunaudotos elektros energijos. Pagrindinis šių rodiklių trūkumas yra tas,

kad jie visų gamintojų standartiškai yra matuojami prie vienos lauko oro temperatūros.

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) - tikslesnis COP rodiklis,

bendras įrenginio veiksmingumo koeficientas, atitinkantis viso šildymo

sezono temperatūras ir apskaičiuojamas norminį metinį šildymo poreikį

padalijant iš metinių elektros energijos sąnaudų šildymui.

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) - bendras įrenginio energijos

vartojimo efektyvumo koeficientas per visą vėsinimo sezoną,

apskaičiuojamas norminį metinį vėsinimo poreikį padalijant iš metinių

elektros energijos sąnaudų vėsinimui.
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ŠILUMOS SIURBLIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

B0/W35

B0/W55
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ŠILUMOS SIURBLIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

Keturių žinomų gamintojų 8-9 kW 

šilumos siurblių „oras-vanduo“ 

palyginimas
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ĮDIEGTŲ SISTEMŲ PAVYZDŽIAI (1)
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Description of ST systems

Total gross / 

absorber area, 

m2

Investment per 

1 m2 gross 

area, Eur

Annual energy 

production per 

1 m2 gross 

area, kWh
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1F SHW, main energy source – natural gas 25 / 23 519 512 (2015)
2F SHW, main energy source – district heating 40 / 37 516 382 (2015)
3F SHW, main energy source – district heating 72 / 67 418 n/a
4F SHW, main energy source – electricity* 114 / 106 479 488 (2013)

5F
Indoor swimming pool heating and SHW. Main energy source 

– natural gas**
166 / 155 701 411 (2013)
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rs 1E SHW, main energy source – electricity 27 / 15 571 528 (2014)
2E SHW, main energy source – district heating 36 / 33 692 414 (2015)
3E Preheating the return water in the district heating network*** 82 / 72 1079 343 (2013)
4E SHW, main energy source – district heating* 90 / 63 621 n/a
5E SHW, main energy source – district heating 145 / 77 320 n/a

Straipsnis anglų kalba http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/energetika/article/view/3308/2113

ĮDIEGTŲ SISTEMŲ PAVYZDŽIAI (1)

http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/energetika/article/view/3308/2113
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ĮDIEGTŲ SISTEMŲ PAVYZDŽIAI (1)
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Straipsnis anglų kalba: http://www.mdpi.com/1996-1073/8/6/5725/htm

• Saulės kolektoriai ~36%

• Talpos ir šilumokaičiai ~26%

• Cirkuliaciniai siurbliai ~8%

• Kita įranga ir medžiagos ~9%

• Montavimo darbai ~21%

http://www.mdpi.com/1996-1073/8/6/5725/htm


16Straipsnis anglų kalba: http://www.sace.ktu.lt/index.php/DAS/article/view/12459

ĮDIEGTŲ SISTEMŲ PAVYZDŽIAI (1)

http://www.sace.ktu.lt/index.php/DAS/article/view/12459
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SAULĖS KOLEKTORIŲ SISTEMŲ INTEGRAVIMO Į 

CENTRALIZUOTUS ŠILUMOS TINKLUS GALIMYBĖS (1)

http://task55.iea-shc.org/Data/Sites/1/publications/SDH%20Inspiration%20Experience%20DK%20v5.pdf

http://task55.iea-shc.org/Data/Sites/1/publications/SDH Inspiration Experience DK v5.pdf
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SAULĖS KOLEKTORIŲ SISTEMŲ INTEGRAVIMO Į 

CENTRALIZUOTUS ŠILUMOS TINKLUS GALIMYBĖS (2)

Didžiausios saulės kolektorių sistemos integruotos į centralizuotus miesto 

tinklus:

- Danijoje, Silkeborg nuo 2016 metų – 157 000 m² (80 GWh/metus)

- Danijoje, Vojens nuo 2015 metų – 70 000 m² (50 GWh/metus)
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ĮDIEGTŲ SISTEMŲ PAVYZDŽIAI (2)
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ĮDIEGTŲ SISTEMŲ PAVYZDŽIAI (2)

No. Description of ST and HP systems

ST total 

gross / 

absorber 

area, m2

HP heating 

capacity 

kW / COP 

(A2/W35)

Total 

investments, 

Eur

1
System for DHW, with secondary traditional 

energy source – natural gas
24 / 22 33 / 3.4 55877

2

System for DHW and recirculation, with 

secondary traditional energy source – district 

heating

60 / 55 19 / 3.5 68300

3

System for DHW and swimming pool heating, with 

secondary traditional energy source – district 

heating

95 / 88 74 / 3.5 112190

No.

ST annual energy production, 

kWh
HP annual 

energy 

production, 

kWh

SCOP of HP

Average price 

of HP 

produced 

energy, Eur
Total

Per 1m2 gross 

area

1 6320 263 13320 2.42 4.54

2 21981 366 19150 2.48 4.43

3 41240 433 26350 2.61 3.83

Straipsnis anglų kalba: http://proceedings.ises.org/paper/eurosun2018/eurosun2018-0012-Valancius.pdf

http://proceedings.ises.org/paper/eurosun2018/eurosun2018-0012-Valancius.pdf
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ĮDIEGTŲ SISTEMŲ PAVYZDŽIAI (3)

https://www.foundationgeotherm.org/

https://www.foundationgeotherm.org/
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KOKIOS PRIEMONĖS GALĖTŲ PASKATINTI PLATESNĮ 

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ DIEGIMĄ?

o gerų pavyzdžių demonstravimas, visuomenės švietimas;

o brangstančios tradicinės energijos rūšys;

o lengvatinių ilgalaikių kreditų teikimas vartotojams;

o mokesčių lengvatos;

o elektros energijos tarifo sumažinimas šilumos siurblių vartotojams;

o parama sistemos įdiegimui bent 30% 

sistema jau veikia, daugiau informacijos: https://www.apva.lt/

https://www.apva.lt/
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dr. Rokas Valančius
rokas.valancius@ktu.lt

AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


