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• Šilumos siurblių dydžiai

• Terminologija
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• Šilumos siurblių konstrukcijos
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Šilumos siurblių integravimas į CŠT sistemas

• Pagamintos šilumos tiekimas tiesiogiai į CŠT tiekimo liniją

• Grįžtamojo srauto temperatūros padidinimas ir tiekimas į šilumos generatorių

Šaltnešiai. Tyrimai ir aplinkosaugos klausimai

Ekonominis gyvybingumas

Bendra didelių šilumos siurblių nauda CŠT sistemose 

Apžvalga II
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Orinis šilumos siurblys vienos šeimos individualiame name
(apie 6-12 kW šiluminis našumas)

Bendra informacija – šilumos siurblių dydžiai
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Šaltinis & pav.: Wien 
Energie/Christian Hofer Šaltinis:energie-experten.org

Vienas iš dviejų didelės galios šilumos siurblių Vienoje:

Abu kartu pasiekia apie 40 MW šiluminį našumą

Tiekia šilumą 25 000 būstų

Pakelia temperatūrą nuo 6° iki 95°C

Sutaupo 40 000 tonų CO2 /metus



Skirtumas tarp šilumos siurblių ir didelės galios šilumos siurblių iki šiol nėra aiškiai apibrėžtas

Didelės galios šilumos siurbliai galėtų būti apibrėžti kaip…

• Šilumos siurbliai, kurių galia ir pasiektas temperatūros lygis leidžia tiekti šilumą į tinklą 

• Galia ir temperatūros lygis taip pat priklauso nuo šildymo tinklo dydžio / šilumos poreikio 

• Terminologiškai nebus skirtumo tarp abiejų apibrėžimų

Bendra informacija - terminologija
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Paprastai šilumos siurblius galima skirstyti arba tiksliau apibūdinti kaip 

Aukštos temperatūros šilumos siurblius 

Žemos temperatūros šilumos siurblius 

Abu tipai naudojami būstuose ir CŠT sektoriuje 

Tačiau aiškus apibrėžimas ar atskyrimas nėra įmanomas! 

• Aukštos temperatūros šilumos siurbliai paprastai naudojami 
CŠT sektoriuje 

• Žemos temperatūros šilumos siurbliai naudojami individualiuose 
namuose ir daugiabučiuose

Bendra informacija – skirtumas pagal temperatūros lygį
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Šaltinis ir pav.: Wien 
Energie/Christian Hofer

Šaltinis:energie-experten.org



Šilumos siurbliai, naudojantys skirtingus šilumos šaltinius 

Šilumos siurbliai naudoja šilumos šaltinius esant žemai temperatūrai  pakeliant temperatūros lygį 

Bendra informacija – šilumos siurblių konstrukcijos
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Skirtumas tarp dažniausiai pasitaikančių praktikų 

• Naudojamos energijos rūšis 

• Varomoji jėga (elektra, dujos / garas, vidaus degimo variklis)

• Terminė kompresija / mechaninė kompresija

• Atviras arba uždaras šilumos siurblio kontūras 

Atliekinė šiluma/ 

perteklinė šiluma

Kuras

Elektros energija Elektros variklis

Vidaus degimo 

variklis,

Garo turbina

degiklis

Terminė kompresija:

- Absorbcija

- Adsorbcija

- Ežektorius

Mechaninė kompresija:

- Stūmoklinis kompresorius

- Sraigtinis

- Spiralinis

- Išcentrinis

- Ašinis

- Rotorinis

- Kt.

Uždaras kontūras

(Adsorbcinis / Absorbcinis šilumos 

siurblys)

Atviras kontūras

(terminė garo rekompresija)

Atviras kontūras 

(mechaninė garo rekompresija)

Uždaras kontūras

(kompresorinis šilumos siurblys)

Energijos šaltinis Varomoji jėga Kompresorius Atviras / uždaras kontūras

Techninis šilumos siurblio veikimo principo įgyvendinimas
(Šaltinis: Wolf et al. 2012; translated & adjusted)



Bendra informacija – šilumos siurblių konstrukcijos
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Atliekinė šiluma/ 

perteklinė šiluma

Kuras

Elektros energija Elektros variklis

Vidaus degimo 

variklis, garo 

turbina

degiklis

Terminė kompresija:

- Absorbcija

- Adsorbcija

- Ežektorius

Mechaninė kompresija:

- Ašinis kompresorius

- Išcentrinis

- Rotorinis

- Stūmoklinis

- Sraigtinis

- Turbo kompresoriaus

- spiralinis

Uždaras kontūras

(Adsorbcinis / Absorbcinis šilumos 

siurblys)

Atviras kontūras

(terminis garo rekompresorius)

Atviras kontūras 

(mechaninis garo rekompresorius)

Uždaras kontūras

(kompresorinis šilumos siurblys)

Energijos šaltinis Varomoji jėga Kompresorius Atvira / uždara grandinė

Techninis šilumos siurblio veikimo principo įgyvendinimas
(Šaltinis: Wolf et al. 2012; translated & adjusted)



Daugiausiai naudojamas šilumos sektoriuje

Kitos šilumos siurblių technologijos (Adsorbcinis šilumos siurblys, absorbcinis šilumos siurblys, 
rotacinis šilumos siurblys)

Kompresorinis šilumos siurblys (elektrinis)
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1) šaltnešio išgarinimas

2) slėgio ir temperatūros padidėjimas suslėgiant

3) šaltnešio kondensacija ir šilumos perdavimas

4) slėgio mažinimas

Kompresinių šilumos siurblių veikimo principas (pagal AGFW, 2017)

1

2

4

3

Pel

T-grįžimo šaltinio
T-paduodama šaltinio

T-grįžimo CŠT-sistema
T-paduodama CŠT-sistema

Man sieht die 3 kaum

Centralizuoto šilumos tiekimo sistema

Aplinka

Elektros energija



Galimi šilumos šaltiniai
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Source: AGFW-Project GmbH

vanduo

Atliekinė šiluma / perteklinė 
šiluma

Nuotekos

oras

Šilumos siurblių darbas priklauso nuo esamo 
šilumos šaltinio 

Svarbiausios šaltinio pasirinkimo aplinkybės yra 
didelis prieinamumas vietoje ir įvairios techninės 
panaudojimo galimybės 

• aukšta šaltinio temperatūra

• nuolatinis prieinamumas

kuo mažesnis ∆ T tarp šilumos šaltinio ir šilumos 
tinklo, tuo didesnis šilumos siurblio efektyvumas 

Apskritai yra daugybė CO2 neutralių šilumos 
šaltinių! 

Gruntinis vanduo

- Geothermie rechts ist noch deutsch
- Das „o“ links bei CO2 noch klein 

geschrieben

geotermija



Galimi šilumos šaltiniai - oras
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Naudojami ventiliatoriai, kurie įsiurbia orą> šiluminė energija 
perduodama į šilumokaitį> apdorotas oras grąžinamas atgal į 
aplinką 

Neribotas šilumos šaltinis, tačiau nepastovus ir sezoninis 

Orų permainų sukelti svyravimai (kasdien ir sezoniškai) 

Šilumos gamyba atvirkščiai proporcinga šilumos poreikiui 

• > Didžiausias COP (naudingo veiksmo koeficientas) būna vasarą

• < Didžiausias centralizuoto tiekimo sistemų šilumos poreikis būna 
žiemą

 orą kaip šilumos šaltinį naudojantys šilumos siurbliai paprastai 
naudojami bazinėms apkrovoms padengti vasarą 



Galimi šilumos šaltiniai – upės ar ežero vanduo
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water

Tekantys vandenys, ežerai naudojami kaip šilumos šaltiniai

Siurbliai iš šilumos šaltinio ištraukia tam tikrą vandens kiekį> šiluma 
nuvedama ir perduodama> vanduo vėl grąžinams į šaltinį 

Oro ir sezoniškumo sukelti svyravimai

• Mažesni nei oro dėl didesnės vandens šiluminės talpos 

• Vandens šilumos šaltiniai paprastai turi didesnį pastovumą nei oro 
šilumos šaltiniai 

Ežero vandens gavyba ir grąžinimas yra riboti - šilumos šaltinio 
aušinimas yra apribotas

Pavyzdys: Jei šilumos šaltinio temperatūra yra ne žemesnė kaip 7 
° C, skirtingose Vokietijos vietose upės vanduo kaip šilumos 
šaltinis galėtų būti naudojamas 6 000–6 500 val/metus. 



Galimi šilumos šaltiniai – upės ir ežero vanduo
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2 pav. Palyginamosios oro ir vandens temperatūros (Maino upėje) Schweinfurt 2018 m. (nuo sausio 1 iki balandžio 30 ir nuo rugsėjo 1 iki gruodžio 31) [Eselshöhe weather station and Bavarian 
State Office for the Environment]



Gruntinio vandens šilumos siurbliai naudoja 
vandens šiluminę energiją, panašią į ežero ir 
upės vandens šilumos siurblius 

Reikalingi du šuliniai (paprastai tarp 5-20 m)

• Tiekimo siurblys transportuoja gruntinį 
vandenį iš ištraukimo arba išsiurbimo šulinio į 
šilumos siurblį 

• po to apdorotas vanduo per absorbcijos 
šulinį grąžinamas atgal į dirvą 

Kuo iš gilesnio šulinio imamas gruntinis 
vanduo, tuo pastovesnis gaunamas šilumos 
srautas

Galimi šilumos šaltiniai – gruntinis vanduo
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Gruntinis 
vanduo



Galimi šilumos šaltiniai – gruntinis vanduo
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Tarp 1998 ir 2009 metų 
vidutinės temperatūros 
svyravimai buvo +/- 1 K, 
kaip matome pavyzdyje

3 pav. Gruntinio vandens temperatūra tarp 1998 ir 2009 Bad Soden am Taunus [Hessian State Office for Environment and Geology]



Nuotekų valymo įrenginių valyto nuotekų vandens 
atliekinė šiluma naudojama kaip šilumos šaltinis

Operatoriui reikalingi su vandens naudojimu susiję 
teisiniai dokumentai / leidimai 

Nuotekų aušinimo laipsnis dažnai ribojamas dėl 
aplinkosaugos įstatymų 

Svarbi išvalytų nuotekų kokybė 

• pvz. geležies fosfato nuosėdos ant šilumokaičio 

• reikalingos filtrų sistemos arba specialūs 
valymo procesai (pvz., plokšteliniai 
šilumokaičiai netinka) 

Galimi šilumos šaltiniai – nuotekos ir tyras vanduo
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sewage water



Galimi šilumos šaltiniai – nuotekos ir tyras vanduo
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4 pav.: Nuotekų perdirbimo jėgainės išeinančių kombinuotų nuotekų temperatūrinės kreivės iliustracija 
[Stadtwerke Lemgo]



Šilumos siurblys naudoja žemėje kaupiamą šilumą 

Norint išgauti šilumą, reikia pilnai sumontuoti 
šilumokaičius žemėje 

Šilumokaičiai paprastai yra sumontuoti kaip žemės 
kolektoriai 

Šilumos šaltinio temperatūra priklauso nuo montavimo 
gylio

Kuo giliau sumontuoti šilumokaičiai, tuo pastovesnis
šilumos šaltinis 

Žema šilumos šaltinio temperatūra> šilumos išeiga iš 
1 m2 kolektoriaus paviršiaus palyginti maža > būtina 
naudoti dideles teritorijas

Apribotas tolesnis šios teritorijos naudojimas žemės 
paviršiuje (pvz., žemės ūkis paprastai vis dar įmanomas)

Galimi šilumos šaltiniai – arti paviršiaus esanti geoterminė 
energija
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Galimi šilumos šaltiniai – arti paviršiaus esanti geoterminė 
energija
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5 pav. Grunto temperatūros įvairiuose gyliuose [Potsdam Institute for Climate Research]



Idealus šilumos šaltinis šilumos siurbliams (jei 
šilumos gavyba planuojama dėl reguliaraus šilumos 
kiekio / šiluminės galios) 

Kiekviena pramoninių procesų atliekinės šilumos 
forma gali būti naudojama, jei technologiškai ją 
galima naudoti (pvz., aušinimo vanduo, aušinimo 
oras ir kt.) 

Galimas aktyvaus atšaldymo režimas 

Taip pat galima naudoti pramonės dūmus kaip šilumos 
šaltinį su šilumos siurbliais 

Galimi šilumos šaltiniai – pramonės atliekinė ir perteklinė 
šiluma
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Pramonės 
atliekinė šiluma



Įvairių šilumos šaltinių apžvalga
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Šilumos šaltinis Tipinės šaltinio 

temperatūros

Temperatūrų svyravimai Tipinės galimybės Tolesnė informacija

Aplinkos oras 0 oC – 40 oC Dideli Balandis-rugsėjis Vietinės (nuosavos) 

meteorologijos stotys

Ežerai ir upės 2 oC – 20 oC Vidutiniai Balandis-spalis Vietinės 

kompetentingos 

vandens tarnybos

Gruntiniai vandenys 3 oC – 15 oC Maži Ištisus metus Kompetentingos 

vandens tarnybos

Nuotekos ir grynas 

vanduo

7 oC – 20 oC Vidutiniai Ištisus metus4 Atitinkamos nuotekų 

valymo įmonės 

operatorius

Sekli geoterminė 

energija

0 oC – 19 oC Vidutiniai Ištisus metus -

Pramonės atliekinė 

šiluma

14 oC – 50 oC Individualiai Individualiai Atitinkama pramonės 

įmonė

Pramonės dūmai/ 

atliekinės dujos

30 oC – 50 oC maži Individualiai Atitinkama pramonės 

įmonė

1 lentelė. Šilumos šaltinių apžvalga [dideli šilumos siurbliai, papildyta] (AGFW)



... Apibrėžia šilumos siurblių efektyvumą - jis apibūdina pateiktą naudingą šiluminę energiją, padalytą iš sunaudotos elektros 
energijos 

𝑪𝑶𝑷 =
ሶ𝑸𝒏𝒂𝒖𝒅

𝑷𝒆𝒍𝒆𝒌𝒕𝒓𝒐𝒔

Priimama, kad šilumos šaltiniai, tokie kaip oras, geoterminė energija, vanduo ir perteklinė šiluma, 
yra laisvai prieinami ir nemokami

Skaičiuojant efektyvumą į suvartojimą neatsižvelgiama Efektyvumo vertės gali būti didesnės 
nei 1 

Jei šilumos šaltinis laikomas nemokamu – šilumos siurbliai gali būti tikrai energiją taupantys ir 
labai ekonomiški

Bendroji taisyklė: kuo mažesnis ∆ T- tuo didesnis COP 

Naudingo veiksmo koeficientas (COP)
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Naudingo veiksmo koeficientas (COP)
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• Du paveikslai rodo aiškų ryšį tarp COP ir darbinių temperatūrų; 
• kuo didesnis ∆T tarp šilumos šaltinio ir tinklo, tuo mažesnis COP 

Šaltinis: Energinet, Danish Energy Agency



Šilumos siurblių integravimas į CŠT sistemas
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8 pav. Skirtingi galimi būdai integruoti didelio našumo šilumos siurblius: pajungimas į tiekimo vamzdį (kairėje) ir grįžtamojo srauto temperatūros padidinimas (dešinėje) [savo iliustracija] 

Šaltinis: AGFW



Paprastai dideli šilumos siurbliai gali tiekti tiesiai į CŠT 
sistemos paduodamą vamzdį, jei įmanoma realizuoti 
reikalingą ∆ T

Šilumos siurblys turi būti suprojektuotas maksimaliai 
srauto temperatūrai *

(* kadangi TFL didėja mažėjant lauko temperatūrai) 

Integravimo galimybės – Paduodamo vamzdžio įvadas
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Šaltinis: AGFW



Jei šilumos siurblio naudingumas yra per mažas, 
alternatyva gali būti grįžtamojo srauto 
pašildymo variantas 

Nauda: 

• lengviau integruoti į dabartinės kartos CŠT
sistemą

• Galimas ateities panaudojimas „tiekimo 
vamzdžio“ scenarijui, nes yra bendra 
tendencija mažinti TFL

Integravimo galimybės – grįžtamo srauto temperatūros 
pakėlimas
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Source: AGFW



Šaltnešiai - apžvalga
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Šaltnešiai yra pagrindinė darbinė terpė ir juos galima suskirstyti į: 

Naturalūs
NH3 (amoniakas) ir CO2

Labai žemas visuotinio atšilimo potencialas (VAP-
angl. GWP)

Nulinis ozono sluoksnio ardymo potencialas (OSAP –
angl. ODP)

Labai mažai ar išvis nėra aplinkosauginių apribojimų

Sintetiniai
R-134a, R-152a ir R-245fa

Pagrinde fluorinti angliavandeniliai (HFC)

Yra keletas ekologinių problemų

Daugiausiai naudojami

Šiuo metu HFC naudojimas dideliems įrenginiams nėra ribojamas, tačiau aukšto VAP lygio šaltnešius riboja 
naujausias ES F-dujų reglamentas. 

 Bendrai paėmus, politika skatina perėjimą prie natūralių šaltnešių! 



Šaltnešiai – Moksliniai tyrimai ir aplinkosauginiai klausimai
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Dėl centralizuoto šilumos tiekimo tinklo temperatūros reikalavimų, galima naudoti tik ribotą 
galimų šaltnešių skaičių 

Šiuo atžvilgiu lemiami reikalavimai yra: 

• Esama šilumos šaltinio temperatūra

• Reikalinga į tinklą paduodamo srauto temperatūra

• Reikalingas šilumos kiekis

• Reikalinga COP reikšmė

• Šilumos siurblio technologija

Source: AGFW



Šaltnešiai – Moksliniai tyrimai ir aplinkosauginiai klausimai
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Dėl aplinkosauginių reikalavimų reikia atsižvelgti į 
šiuos aspektus:

Neigiamas poveikis klimatui

Aplinkosauginis poveikis

• ozono sluoksnį ardantis potencialas (OSAP – angl. ODP)

• visuotinio atšilimo potencialas (VAP-angl. GWP)

Kiti aspektai:

• Saugumo reikalavimai

• Eksploatacijos išlaidos

Šaltinis: AGFW



Ekonominis gyvybingumas
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Visų investicijų suskirstymas:

Išlaidų grupės, į kurias atsižvelgiama vykdant didelį šilumos siurblio projektą:

• Didelės galios šilumos siurblys

• Priėjimas prie šilumos šaltinio ir prisijungimas prie jo 

• Prisijungimas prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo

• Elektros jungtys

• Statybos išlaidos

• Planavimo ir leidimų išlaidos



Ekonominis gyvybingumas
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Visų investicijų suskirstymas:

• Šilumos siurblys sudarys apie 50% visų 
investicijų

• Išlaidos, siekianat padaryti, kad šilumos 
šaltinį būtų techniškai įmanoma naudoti, 
labai priklauso nuo paties šilumos šaltinio ir 
nuo susijusių bendrųjų sąlygų, tokių kaip …
• Prieinamumas
• Struktūrinės sąlygos
• Priežiūros intensyvumas

• Reikėtų atkreipti demėsį į tai, kaip 
suprojektuotas objekto integravimas (pvz.,
tinklo temperatūros ir slėgiai arba atstumas 
iki šilumos tinklo, kt.) Visų investicijų suskirstymas į atskiras grupes

Šaltinis: savo pranešimas pagal Pieper ir Energinet



Ekonominis gyvybingumas
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Visų investicijų suskirstymas ir jų kitimas pagal naudojamą šilumos šaltinį

Source: AGFW

Specifinės

investicijos (viso) 

mln €/MWth

Dūmai Nuotekos Atliekinė šiluma Gruntiniai vandenys Oras

0,5 – 1MWth 0,53 – 0,63 1,23 – 1,91 0,97 – 1,3 1,18 – 1,72 0,9 – 1,12

1 – 4 MWth 0,46 – 0,53 0,72 – 1,23 0,72 – 0,97 0,77 – 1,18 0,73 – 0,9

4 – 10 MWth 0,44 – 0,46 0,62 – 0,72 0,67 – 0,72 0,69 – 0,77 0,7 – 0,73

3 lentelė Specifinės investicijos dideliems šilumos siurbliams, priklausomai nuo naudojamo šilumos šaltinio {pagal Pieper]



Bendra didelės galios šilumos siurblių  nauda CŠT sistemose
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• Greitas + pigus paleidimas

• Optimizuotas bazinės apkrovos įrenginių veikimo laikas 

Padidinintas CŠT 
sistemų lankstumas

• Žemos temperatūros ir kitų perteklinių šilumos šaltinių 
naudojimas 

Geresnis perteklinės 
šilumos panaudojimas 

• Apsidraudimas nuo elektros ir kuro kainų svyravimo

• Apsauga nuo gedimų bei centralizuoto šilumos ir 
vėsumos tiekimo derinys 

Apsauga nuo (rinkos) 
rizikos

• Jokių emisijų vietoje

• Teigiamo CŠT įvaizdžio didinimas

Atsinaujinančios šilumos 
gamybos didėjimas
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Kontaktai

AGFW-Project GmbH
Project company for rationalisation, 
information & standardisation

Stresemannallee 30
60596 Frankfurt am Main
Germany

E-mail: info@agfw.de
Tel: +49 69 6304 - 247
www.agfw.de

Georg Bosak
Department of urban development

http://www.zebau.de/
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Šilumos siurbliai CŠT sistemose
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Vaertan Ropsten jėgainė

Šilumos šaltinis:  jūros vanduo (2,5/0,5 oC)

Šiluminė galia: 180 MW  (6 vnt. ŠS)

Šaldymo agentas: R134a   (2003)

Šilumnešis: 80 / 50 oC

Geroji praktika (1)

Švedija, Stokholmas
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Geroji praktika (2)

Vokietija, Singen 2004

Šilumos šaltinis:  
nuotekų vanduo 15 oC

Šiluminė galia: 243 kW

Šilumnešis:   80 / 55 oC

Vėsinimo galia: 200 kW

COP: šildymo 3,9
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Šilumos šaltinis - gruntinis vanduo (150 m gręžinys) – temperatūra +10,5 oC 

Šaldymo agentas: R717 Šiluminė galia: 1 MW Akumuliacija: 100 m3 (4 MWh)

Geroji praktika (3)

Danija 
2018

Kopenhaga

FlexHeat
Nordhavn

CŠT + 3 
kruiziniai 
laivai

www.danfoss.com
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Šilumos šaltinis:  išvalytos nuotekos (2,5/0,5 oC)

Šiluminė galia: 84 MW  (5 vnt. ŠS)

Šaldymo agentas: R134a

Šilumnešis: 62(88) / 50 oC

Vėsinimo galia: 60 MW

COP: šildymo 3,51; vėsinimo 2,96 ; bendras 4,91

Geroji praktika (4)

Suomija, Helsinkis 

(Katri Vala jėgainė, 2006)
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Geroji praktika (4) Žiemos režimas
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Geroji praktika (4) Vasaros režimas



43

Geroji praktika (5) JK, Londonas (2013) – 504 apartamentai

Šilumos šaltinis:  vanduo
14/7 oC (8x120 m)

Šiluminė galia: 1,2 MW  
(3 vnt. ŠS)

Šaldymo agentas: R134a

Šilumnešis:   45 / 35 oC

Vėsinimo galia: 1,1 MW

COP: šildymo 4,0 ; 
vėsinimo 8,0
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Centrinis šilumos siurblys (vasarą nenaudojamas):

Šilumos šaltinis:  jūros vanduo (4-20 oC)

Šiluminė galia: 2.4 MW  (2 vnt. ŠS)

Šaldymo agentas: R717

Šilumnešis: 11 / 6 oC

COP: šildymo 11,0

Vietiniai šilumos siurbliai:

Grindinis 45/35; COP šildymo 3,0

Geroji praktika (6)

Olandija, Haga 

(Duindorb, 2009 – 789 apartamentai)
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Geroji praktika (7) Šveicarija - CŠT 

Eil.

Nr.

Jėgainė/vieta

Metai
Šilumos šaltinis

Šiluminė 

galia, MW

Šilumnešio 

temp-ros, oC

Šaldymo 

agentas
COP

1 Biel (2018) Gruntinis 

vanduo 10/6

2x0,650 63/50 R1234ze 3,45

(W11/W63)

2 IWB Basel 

(2018)

Oras 2x0,265 55/48 R134a 2,46

(A-5/W55)

3 Lausanne 

(1985)

Ežero vanduo

6/3 (65 m gylis)

2x4,5 65/28 R717 4,2

(W5/W50)

4 Aarau Gruntinis 

vanduo 9/5

1,2

1,1

69/50

35/25

R717 6,9 (W34/W69)

6,2 (W3/W35)

5 Meyrin (2018) Upės vanduo

12,5/7,5

5,0 50/35 R1234ze -

6 Rheinfelden 

(2014)

Atliekinė šiluma 2x1,4 71-81/50 R717 3,41 (W16/W81)

4,88 (W30/W71)
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• Absorbcinis šilumos siurblys

• Kompresorinis šilumos siurblys

Pasirinkimas –

šilumos ir elektros kainų santykis

Šilumos siurblių integravimas jėgainės efektyvumo padidinimui

Šilumos siurblio įdiegimas kartu su 
antriniu dūmų ekonomaizeriu

ŠS

ŠS

48oC 25oC

55oC65oC
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• R717 – amoniakas

• R744 – anglies dvideginis

• R1234ze

• R134a

Šaldymo agentai pramoniniuose šilumos siurbliuose

Kompresoriniai šilumos siurbliai

Absorbciniai šilumos siurbliai

• Amoniakas/vanduo

• Vanduo/LiBr

COP reikšmės

Bandymų sąlygos:

A-7/W35

B0/W55

W30/W70

W60/W90
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• Centrinis vėsinimo įrenginys –
reikia papildomų centralizuoto 
vėsinimo tinklų

• Vietiniai vėsinimo įrenginiai –
užtenka integruoti į pastatų 
sistemas

Centralizuotas vėsinimas

Absorbcinių įrenginių 
integracija

ŠILUMA
CENTRINIS

ABSORBCINIS
ČILERIS ATŠALDYTO VANDENS

VAMZDYNAS

VIETINIAI
VĖSINIMO
PRIETAISAI

ŠILUMOS TIEKĖJAS VĖSINIMO VARTOTOJAS

ŠILUMA
VIETINIS

CENTRINIS
ABSORBCINIS

ČILERIS
TERMOFIKACINIO VANDENS

VAMZDYNAS VIETINIAI
VĖSINIMO
PRIETAISAI

ŠILUMOS TIEKĖJAS VĖSINIMO VARTOTOJAS

Žėmatemperatūrinės sistemos –
Absorbcinių įrenginių efektyvumas?



49

• Tradicinis šilumos generatorius

• Šilumos siurblys

• Saulės elementai

• Saulės kolektoriai

• Akumuliacinės talpos

• Ledo akumuliatoriai

• ...

Hibridinės sistemos (1)

www.ffe.de
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• Kogeneracinė jėgainė

• Biokuro katilas

• Elektrinis katilas

• Gruntinis šilumos siurblys

• Orinis šilumos siurblys

• Šilumos akumuliacinė talpa

Hibridinės sistemos (2)

Sistemų derinys:

R.Mikulandric at al., 2015
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AEI

Kuo daugiau energijos 
pagaminama iš alternatyvių 
AEI ir  kuo mažiau 
kogeneracinėse jėgainėse 
(A), tuo platesnis yra 
šilumos siurblių 
panaudojimas

A.David and al., Heat Roadmap Europe, 2017
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Prielaidos šilumos siurblių panaudojimui CŠT sistemose

1. Žematemperatūrinis režimas – kuo žemesnė tiekiamo termofikato temperatūra, 
tuo efektyviau veikia šilumos siurblys.

2. Aukštos temperatūros šilumos šaltinis (atliekinė šiluma, geoterminė energija ir 
pan.).

3. Didelis vandens telkinys (mažas temperatūrų skirtumas, didelis vandens debitas).
4. Centralizuoto vėsinimo įdiegimas – universalumas leidžia išnaudoti pajėgumus ir 

šiltuoju metų laiku.
5. Pigesnio elektros tarifo (pvz., naktinis) panaudojimas – reikalinga didelė šilumos 

akumuliacijos sistema.
6. Nutolusiuose nuo CŠT objektuose – alternatyva - kompresoriniai ŠS



Didelio našumo šilumos akumuliacinės sistemos
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Ledo saugyklaŠilumos akumuliacinės talpos


