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Išankstinės pastabos 

Šis AGFW informacinis lapas parengtas 1993 m. kaip informacija asociacijos nariams 3.1.7 ir 1995 
m. kaip informacija asociacijos nariams 3.1.8 darbo grupėje „Šaltis iš centralizuotos šilumos“ turint 
tikslą atskleisti prielaidas, bendrąsias sąlygas ir našumo parametrus šalčio gaminimo įrangai, 
naudojančiai centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, bei iš to sekančius ekonominius ir 
aplinkosauginius aspektus. Ši tema buvo nagrinėjama 1999 m. AGFW FW 301 nuorodose ir 
atnaujinta 2013 m. leidime. 
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Wärme- 
erzeuger 

 
1 Naudojimo sritis 

Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos (tiek šilumos gamybos, tiek ir jos paskirstymo įranga) 
vasaros mėnesiais dėl mažo klientų šilumos poreikio gali turėti didelį nenaudojamą pajėgumą.  
Šilumą naudojančių šalčio generavimo įrenginių dėka šis laisvas potencialas gali būti panaudotas 
vėsumos generavimui. Jeigu šiluma yra gaminama kogeneracijos būdu (vok. Kraft-Wärme-Kopplung 
arba KWK), tai bendrąją sistemą galima pavadinti trigeneracija – kombinuota elektros, šilumos ir 
šalčio gamybos sistema (vok. santrumpa KWKK). Tam tikromis apibrėžtomis salygomis KWKK 
sistema, lyginant su šių energijos rūšių gamyba atskirai, gali padėti taupyti energiją. Šio informacinio 
dokumento tikslas yra šilumos tiekimo įmonių darbuotojams kryptingai suteikti informaciją apie šias 
apibrėžtas sąlygas.  

Šiluma varomas šalčio generavimo įrenginys apjungia tarpusavyje tris hidraulinius cirkuliacijos 
kontūrus „varančiosios šilumos, šalčio ir grįžtamojo aušinimo“. Bendrosios sistemos efektyvumas 
priklauso nuo šių trijų cirkuliacijos kontūrų sąveikos. Šis informacinis lapas nagrinėja ne tik pačio 
šalčio generavimo įrenginio aspektus, bet ir termodinamiškai susijusių sistemos komponentų 
ypatybes (1 pav.). Norint apriboti informacinio lapo apimtį, šilumos gamybos ir paskirstymo klausimai 
čia apriboti nagrinėjant tik svarbiausius specifinius šalčio aspektus. Platesnę informaciją galima rasti 
didelės apimties AGFW taisyklių medžiagoje.  

Skyrius 3.3 

 
 

Pav. 1: KWKK sistemos komponentai    Wärmeerzeuger  Šilumos gamintojas 

KWKK sistemų struktūra gali būti labai įvairi. Jeigu šalčio generavimo įrenginys yra netoli šalčio 
naudotojo ir prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos tinklo, šilumos tiekėjo požiūriu kalba eina 
apie „decentralizuotą šalčio gamybą“. Jeigu šaltis generuojamas centralizuotai daugeliui šalčio 
naudotojų, tai jis tiekiamas savais tinklais ir atitinkamai vadinamas centralizuota šalčio tiekimo 
sistema. Įrenginių konfigūracija visuomet priklauso nuo vietos ypatybių ir nuo rinkos sąlygų. 

Šalčio tiekimas šilumos tiekimo įmonėms gali būti įdomus dėl įvairių priežasčių. Pvz. siekiant geriau 
išnaudoti šilumos gamybos bei tiekimo įrangą vasaros mėnesiais arba išplečiant savo paslaugas 
papildomu produktu, siekiant pritraukti ir įsigyti klientą. Nepriklausomai nuo vietos ypatybių ar 
šilumos gamintojo norų užsiimti šalčiu, nereikėtų nuvertinti KWKK sistemų kompleksiškumo su jų 
priklausomybėmis ir kintamais poveikiais. Visuotinai galiojantis vienodas terminio šalčio generavimo 
vertinimas nėra teisingas sprendimas.  
 

Šis informacinis lapas turi apibendrinti esmines žinias ir paskatinti reikalingą jautrumą, kad 
konkretiems projektams būtų galima priimti tinkamus specifinius sprendimus. 

Grįžt. 
aušinimas

El. srovė 

Kompresinis
 

KWK   

Talpykla   

 

Šiluma varomas 
šalčio genera-
vimo įrenginys 

Skyrius 3.4 
Akumulia

-cinė talpa 
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vartotojas 

   
Šilumos 
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2 Šalčio generavimo būdai 

2.1 Uždarieji šalčio procesai 

Generuojant šaltį, cirkuliaciniame procese, prie žemo slėgio ir žemos temperatūros šaltnešis 
garuoja, pasiimdamas šilumą iš aušinamos darbinės terpės (šaltas vanduo). Po to sekančiame 
suspaudimo iki didesnio slėgio fazėje vyksta šilumos išskyrimas (kondensacijos šiluma) aukštesnėje 
temperatūroje (grįžtamasis ataušinimas). Po to cirkuliacinis procesas vėl uždaromas, kai suskystinto 
šaltnešio slėgis pažeminamas tiek, kad būtų pasiekta jo garavimo riba. Absorbcijos ir adsorbcijos 
procesuose suspaudimas vyksta termiškai, kompresiniuose šalčio generavimo procesuose – 
mechaniškai.  

Šaldymo įrenginių energetinio efektyvumo įvertinimui naudojami įvairūs parametrai. EER (Energy 
Efficiency Ratio) ir COP (Coefficient Of Performance) nusako santykį tarp šaldymo galios ir 
varomosios galios tam tikrame (nevienareikšmiškai) parinktame šaldymo agregato taške. Dar 
naudojami tokie rodikliai kaip SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) (sezoninis energijos 
efektyvumo rodiklis), ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio), JAZ (Jahresarbeitszahl 
- metinisnaudingo veiksmo koeficientas), nominalus šilumos santykis ir kt., kurie nusako šaldymo 
įrenginio efektyvumą. Jie vienas nuo kito skiriasi tuo, kad jie remiasi arba galia, arba darbu ir kai 
kurie įvertina sąnaudas reikalingai periferijai. Tarptautiniu mąstu pripažintų vieningų sąvokų 
naudojimas praktikoje dar neįsitvirtino. Naudojant tokius parametrus reikia atkreipti dėmesį ir į 
galimybes juos palyginti.  

 
2.1.1 Absorbciniai šalčio generavimo įrenginiai 

Procesas vyksta dviejuose tarpusavyje susietuose cirkuliacijos kontūruose, tirpiklio ir šaltnešio  
cirkuliacijos kontūruose. Sistemą sudaro eilė viena po kitos išdėstytų grandžių – šilumokaičiai –
garintuvai – absorberiai – išgarintuvai ir kondensatoriai – ir tokie įrenginių komponentai kaip tirpiklio 
siurblys. Tirpiklio siurbliams varyti reikalinga elektros energija sudaro tik keletą procentų mechaninės 
energijos, palyginimui kuri sunaudojama panašios galios kompresinių šaldymo agregatų darbui. 

Absorbcinių šaldymo įrenginių darbe tinkamos naudoti yra maždaug dešimt porų medžiagų, 
tarnaujančių kaip darbo priemonės. Tačiau iki šiol šaldymo agregatuose techniškai naudojamos tik 
dvi medžiagų poros:  

– vanduo (šaltnešis) ir ličio bromidas (absorbcijos priemonė) naudojami kondicionieriuose, 

– amoniakas (šaltnešis) ir vanduo (absorbcijos priemonė) naudojami žemų temperatūrų šalčiui.  

Absorbcinių šaldymo įrenginių savybės: 

– Galimybė panaudoti išsiskyrusią šilumą, nedidelis elektros energijos poreikis, tik labai mažas 
instaliuotas galingumas, 

– Paprasta konstrukcija, paprastas aptarnavimas ir eksploatacija, 

– Patikimumas, juos lengva gauti, 

– Palankus darbas esant dalinei apkrovai proporcingai paimant reikalingą varančiąją šilumą,  

– Nereiklumas atsarginių dalių požiūriu, išskyrus siurblius – nėra judančių ir dylančių agregato 
detalių,  

– Šaltnešis neturi alyvos, 

– Klimatui nekenksmingos darbinės medžiagos, 

– Nežymus triukšmo lygis, nėra vibracijos, 

– Galimybė be problemų dirbti po atviru dangumi (tai galioja amoniako absorbciniams šaldymo 
įrenginiams), 

– Ilgas tarnybos laikas. 
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Vandens / ličio bromido absorbcinių šaldymo įrenginių savybės: 

– Naudojami beveik išimtinai šalto vandens gamybai kondicionavimo įrangoje, pasiekiama 
išeinančio šalto vandens temperatūra iki maždaug +5°C,  

– Gaminami nebrangiai, kaip kompaktiniai komplektai dideliais kiekiais serijomis. 

– Vanduo yra šaltnešis, o vandeninis ličio bromido tirpalas yra tirpiklis, šaltį nešantis vanduo 
neleidžia įrenginio panaudoti prie temperatūrų žemiau 0 °C, 

– Ličio bromido druska vandeniniame tirpale nėra agresyvi, beveik nenuodinga, nedegi ir neturi 
kvapo,  

– Darbo slėgiai išgarintuve ir kondensatoriuje yra maždaug vakuumo zonoje,  

Amoniako / vandens absorbcinių šaldymo įrenginių savybės:  

– Amoniakas yra šaltnešis, o vanduo yra tirpiklis, 

– Amoniakas aplinkos slėgyje prie temperatūros virš minus 33,4 °C yra dujinėje formoje, dėl to 
įrenginiai su išgarinimo temperatūra < minus 33 °C dirba pre slėgio, žemesnio už aplinkos slėgį 
(vakuume), 

– Galima pasiekti žemas temperatūras iki -60 °C (-65 °C), 

– Dėl didesnio sistemos slėgio šių įrenginių gamyba yra brangesnė nei tų, kurie kaip darbo 
priemonę naudoja ličio bromidą.  

Procesas vieno laipsnio vandens – ličio bromido šaldymo agregate aprašomas penkiomis 
sekančiomis pakopomis. 

 
 

A. Tirpalo siurblys 

Absorberio apačioje susikaupia praskiestas ličio bromido tirpalas (58,5 %). Hermetiškas tirpalo 
siurblys siurbia tirpalą pirminiam pašildymui per apvalkale esančių vamzdelių temperatūros keitiklį. 

 

 

Absorber 

Lösungs-
temperatur-
wechsler 

Injektor 

Lösungspumpe 

Absorberis 

Tirpalo 
temperatūros 
keitiklis 

Inžektorius 

Tirpalo 
siurblys 

Pav. 2: Tirpalo siurblys 
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B. Generatorius 

Iš temperatūros keitiklio išeinantis tirpalas patenka į viršutinį indą. Tirpalas apteka vamzdelinį 
gyvatuką-šilumokaitį, kuriame cirkuliuoja garas arba karštas vanduo. Garas arba karštas vanduo 
atiduoda šiluminę energiją jį gaubiančiam silpnam ličio bromido tirpalui. Tirpalas užverda ir susidarę 
šaltnešio garai juda į viršų – į kondensatorių. Pasilieka koncentruotas ličio bromidas (apie 65 %). 
Koncentruotas ličio bromido tirpalas teka atgal į temperatūros keitiklį, kur jį ataušina silpnas tirpalas.   
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Šilumos nešėjo 
reguliavimo 
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Pav. 3: Generatorius 
 
 

C. Kondensatorius 

Šalčio nešėjo garai teka per lašų atskirtuvą į viršų prie kondensatoriaus vamzdelių. Jis 
sukondensuoja ant vamzdelių paviršiaus garus ir tuomet atsilaisvinusi kondensacijos šiluma 
nuvedama kartu su per vamzdelius pratekančiu aušinimo vandeniu.Sukondensuotas šilumos 
nešėjas surenkamas vonelėje kondensatoriaus apačioje. 
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Kondensatorius 
 
Generatorius 
 
Aušinimo vanduo 

 

Pav. 4: Kondensatorius 
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D. Garintuvas 

Skystas šalčio nešiklis iš kondensatoriaus viršutiniame inde teka į garintuvą apatiniame inde. 
Šaldymo efektas pasireiškia tada, kai virš garintuvo vamzdelių išpurkštas skystas šalčio nešiklis dėl 
vakuumo (8 mbar absoliutinis slėgis) prie 3,9 °C išgaruoja. Šis vakuumas palaikomas per 
higroskopinį efektą apačioje esančiame absorberyje.  

 

 

Kaltwasser 

 

Verdampfe
r 

 

Šaltas 
vanduo 

Garintuva
s 

 

Pav. 5: Garintuvas 
 
 

E. Absorberis 

Kai šalčio nešiklio garai iš garintuvo teka į absorberį, iš inžektoriaus ateinantis mišrus tirpalas 
išpurškiamas į šiuos šalčio nešiklio garus. Ličio bromido tirpalas absorbuoja šalčio nešiklio garus. 
Šis procesas sukuria vakuumą garintuve. Absorbcijos procese išsiskiria šiluma, kuri turi būti 
nuvedama per aušinimo vandenį. Susidarantis praskiestas ličio bromido tirpalas susirenka 
absorberio dugne ir procesas prasideda iš naujo. 
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Pav.6: Absorberis 
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Pav. 7: Garų – absorbcinio šaldymo agregato cirkuliacijos schema 
   Gamintojo York modelis YIA (šaltinis: Johnson Controls) 

 
Amoniako kaip šalčio nešėjo ypatybės 

Amoniakas yra natūralus ir be konkurencijos pigus šalčio nešėjas. Jis yra chemiškai stabilus, o jo 
terminis skaidymas prasideda tik prie temperatūrų virš 260 °C. Jo degimo bei sprogimo ore riba yra 
tarp 15 ir 28 tūrio -%, tačiau pavojų užsidegti žymiai sumažina didelis oro drėgnumas. Jau nežymias 
NH3 koncentracijas (nuo 1 iki 5 ppm) dėl aitraus kvapo žmonės pajunta. Pajutimo riba yra apie 30.000 
kartų žemiau užsidegimo ribos, tai reiškia, kad NH3 turi gerą savybę perspėti apie save.  
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Žmones, kurie neturi patirties dirbti su amoniaku, jau prie nepavojingų koncentracijų ore apima 
panika.  NH3 MAK (Maximale Arbeitsplatzkonzentration – maksimali koncentracija darbo vietoje, kuri 
nėra kenksminga sveikatai) reikšmė (50 ppm) ore yra 10 kartų aukštesnė, nei jos pajutimo riba. 
Pavojingų medžiagų klasifikacijoje amoniakas priskiriamas pavojingoms ir nuodingoms 
medžiagoms. Jeigu NH3 koncentracija ore yra 1.000 ppm, jis veika sveikatai pavojingai ir yra 
toksiškas. 

 
 

Su saugumu susiję duomenys ppm 

Pajutimas, suvokimas 1-5 

MAK reikšmė 50 

Kvėpavimo apsunkinimas 250 

Pavojus sveikatai > 1.000 

Mirtina koncentracija > 5.000 

Žemutinė sprogumo riba 15 tūrio -% 

Viršutinė sprogumo riba 28 tūrio -% 

1 lentelė: Su saugumu susiję duomenys apie amoniaką (NH3, R717)  

Amoniakas jau daugiau kaip 120 metų naudojamas kaip šaltnešis alaus daryklose, pieno pramonėje 
ir chemijos industrijoje. Jis puikiai tinka naudoti pramonėje ir dideliuose šaldymo įrengimuose, bet 
dėl savo didelio specifinio šaldymo pajėgumo ir palyginti mažos cirkuliuojančios masės nadidelio 
pajėgumo įrenginiuose (< 30 kW) pasirodo esąs netinkamas. Ši dideliems įrenginiams patogi savybė 
apsunkina reguliavimą prie nedidelio našumo. 

Šalia tradicinių panaudojimo sričių amoniakas naudojamas ir kondicionavimo įrangoje. Šalto 
vandens įrenginių komplektai, kurių našumas tarp 200 kW ir 3 MW techninio oro vėsinimui ir drėgmės 
šalinimui yra labai paplitę. Mažesni įrenginiai šiuo metu dar kuriami. 

Dėl aukštų suspaudimo temperatūrų tepalams keliami ypatingi reikalavimai terminio stabilumo 
požiūriu. Dėl netirpumo tepaluose ir ypatingų NH3 šaltnešio savybių reikia naudoti didelio efektyvumo 
alyvos atskirtuvus ir ventiliuojamus garintuvus su svorio jėgos cirkuliacija arba siurblių sistema. Visus 
šaltnešio vamzdelius, šilumokaičius ir armatūrą dėl koroziją sukeliančio poveikio variui reikia naudoti 
ne varinius, bet pagamintus iš plieno. 

Šiuo metu atsiranda vis daugiau įrangos, naudojančios šaltnešio medžiagų porą NH3/CO2 kaip 
kaskadą. 

 
2.1.2 Adsorbcinės šalčio generavimo įrenginiai 

Adsorbcinės šalčio generavimo įrenginiai dirba panašiu veikimo principu kaip ir absorbciniai šalčio 
generavimo įrenginiai su šaltnešio „terminiu suspaudimu“. Skirtingai nei absorbciniuose šalčio 
generavimo įrenginiuose, kuriuose pvz. skystas ličio bromido tirpalas absorbuoja šaltnešio garus, 
adsorbciniuose šalčio generavimo įrenginiuose šaltnešio garus adsorbuoja, t. y. sukaupia savo 
paviršiuje labai poringa kieta medžiaga (adsorbentas). 

Rinkoje esančiuose aparatuose kaip adsorbentai naudojami silikagelis ir ceolitas, kaip šaltnešis – 
vanduo. Silikagelis ir ceolitas yra didelio poringumo medžiagos, panašios į stiklą arba keramiką, 
kurios chemiškai yra inertiškos ir ekologiškai visiškai nepriekaištingos. Techniškai įmanomos ir kitos 
medžiagų poros, pvz. aktyvuota anglis - amoniakas. Tačios jos dar nenaudojamos įrenginiuose, 
kurie galėtų būti sukurti ir patektų į rinką. Adsorbentai į šilumos perdavimo aparatą įnešami arba kaip 
biri medžiaga, granuliatas, arba naujesniuose produktuose – kaip sluoksnis ant šilumos perdavimo 
kūno paviršiaus.  

Dėl to, kad šaltnešio vaidmenį atlieka vanduo, aparatai dirba prie labai nedidelio absoliutaus slėgio, 
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kuris yra nuo 5 iki maždaug 100 mbar. Kiti komponentai, kaip garintuvas, kondensatorius ir abu 
adsorberiai yra iškelti į hermetiškai uždarytą indą.  

Kadangi tik adsorbcijos metu šaltnešis išgarinamas ir tuo būdu sukuriamas šaltis, paprastai 
naudojami du identiški adsorberiai. Tuo metu, kai pirmasis adsorberis generuoja šaltį, antrasis 
adsorberis regeneruojamas. 

Terminis šalčio nešiklio suspaudimas vyksta cikliškai adsorbuojant ir desorbuojant šaltnešį. Šalčio 
generavimo procesą sudaro sekančios keturios dalinės pakopos: 

A. Vakuuminis išgarinimas – šalčio gamyba 

Vakuume arba prie labai žemo darbo slėgio vanduo užverda jau esant žemoms temperatūroms. 
Virimo procesui reikalinga energija šiame procese tiekiama šilumos šaltinio, kuris dėl to atšala. 
Adsorbcinio šalčio generavimo įrenginio atveju šalto vandens cirkuliacinis kontūras atlieka šilumos 
šaltinio vaidmenį. Klasikinėje konstrukcijoje tuo metu šaltas vanduo dar ataušinamas nuo 12 °C iki 
6 °C. Susidarantys vandens garai panaudojami sekančioje proceso pakopoje. Gautas šaltas vanduo, 
skirtas panaudojimui. 

B. Adsorbcija – vandens garų susikaupimas prie adsorbento 

Vienoje iš dviejų adsorberio kamerų yra išdžiovintas adsorbentas. Žemutinis atbulinis vožtuvas, 
esantis prie garintuvo, atsidaro ir išdžiūvęs adsorbentas sukaupia vandens garus. Garintuve visos 
sukaupimo fazės metu gaminamas šaltas vanduo, kuris gali būti panaudotas klimatizavimo 
(kondicionavimo) tikslais. Adsorbcijos proceso metu kameroje kondensacijos proceso pasėkoje vėl 
išskiriama šiluma, kuri taip pat turi būti nuvedama. Šios proceso pakopos pabaigoje adsorbentas 
būna prisotintas ir daugiau vendens garų priimti nebegali. Tuomet kameros sumainomos. Prisotintos 
kameros žemutinis atbulinis vožtuvas uždaromas ir atidaromas antrosios kameros apatinis atbulinis 
vožtuvas. Antrojoje kameroje procesas vyksta tuo pačiu būdu.  
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Pav. 8: Adsorbcija 
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C. Desorbcija – adsorbento džiovinimas 

Tuo metu, kai 1 kameroje adsorbuojami vandens garai, antroje kameroje lygiagrečiai vyksta 
prisotinto adsorbento džiovinimas tiekiant šilumą. Vandens garai išlaisvinami (desorbuojami) ir per 
viršutinį atbulinį vožtuvą išteka į kondensatorių. Kai adsorbentas pakankamai išdžiovinamas, šilumos 
tiekimas sustabdomas ir viršutinis atbulinis vožtuvas užsidaro. Seka trumpa kameros ataušimo fazė, 
po kurios ji vėl būna parengta adsorbcijai.  
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Pav. 9: Desorbcija 
 
 

D. Kondensacija ir šaltnešio grąžinimas 

Vandens garai, kurie išsiskiria desorbcijos metu, teka per viršutinį atbulinį vožtuvą į kondensatorių, 
kur jie susikondensuoja. Tuo metu atiduodama šiluma, kuri tinkamu grįžtamojo ataušinimo įrenginiu 
vėl turi būti atiduodama aplinkai. 

Kandensatas nukreipiamas į garintuvą ir kontūras tuo užsidaro.  
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Pav. 10: Kondensato grąžinimas 

Dėl ypatingų adsorbcinių šalčio generavimo įrenginių savybių jų šilumos santykis paprastai būna 
žemesnis, nei absorbcinių šalčio generavimo įrenginių. Tačiau šį trūkumą kompensuoja tas 
adsorbcinių šalčio generavimo įrenginių privalumas, kad jie gali būti eksploatuojami ir prie labai žemų 
varančiųjų temperatūrų (70-75 °C).  

Adsorbcinės šalčio mašinos gaminamos nuo 8 kW galingumo. 

 
2.1.3 Sorbcinių šalčio generavimo įrenginių naudojimo sritys 

Absorbciniai ir adsorbciniai šalčio generavimo įrenginiai su vandens – ličio bromido bei vandens – 
ceolito / silikagelio darbinėmis medžiagomis dažniausiai naudojami oro kondicionavimo / patalpų 
vėsinimo tikslais su šaltnešio temperatūromis nuo 5 iki 20 °C. Naudojant medžiagų porą amoniakas 
– vanduo gali būti pasiektos šaltnešio temperatūros iki -35 °C (žr. 2 lentelę). 

Vienalaipsniams absorbciniams šalčio generavimo įrenginiams su medžiagų pora vanduo – ličio 
bromidas reikalingos šilumnešio temperatūros nuo 85 iki 130 °C, dvilaipsniams įrenginiams 
reikalingos 150 – 180 °C temperatūros, kad pasiekti šalto vandens temperatūrą apie 6 °C. Kylant 
šildymo temperatūrai, šilumos santykis, t. y. pagaminto šalčio santykis su su sunaudota šilumine 
energija, gerėja. Dvilaipsnis išgavimas šilumos santykį pagerina. Adsorbciniams šalčio generavimo 
įrenginiams reikia žemesnių,  70 - 95 °C šilumnešio temperatūrų. Tolimesnei įrangos plėtrai priklausi 
SE-DL-jungtis (SE = Single Effect, DL = Double Lift). Čia naudojamos žemesnės šildymo 
temperatūros ir labiau ataušta šilumnešis. 

 
2.1.4 Skaičiavimas, projektavimas 

Norint turėti galimybę techniškai ir ekonomiškai prasmingai panaudoti sorbcinių šalčio generavimo 
įrenginių perteklinę temperatūrą, reikia atkreipti ypatingą dėmesį į terminių šaldymo sistemų 
projektavimą ir išpildymą. Jeigu naudojant termiškai varomus šalčio generavimo įrenginius norime 
reikšmingai sutaupyti elektros energiją, reikia iš anksto tiksliai išanalizuoti, kiek toks projektas 
aplamai yra tinkamas. Taip pat yra ir su naudojimo charakteristikomis – ypatingai planuojant šalčio 
panaudojimo valandas – adsorbcinių/absorbcinių šalčio generavimo įrenginių sisteminė integracija 
turi lemiamą įtaką tokių įrenginių atlikimui (performansui) ir prasmingumui. 
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Kompresiniuose šalčio generavimo įrenginiuose šalčio našumą ir naudingumo koeficientą (EER) 
pagrinde įtakoja išgarinimo ir kondensacijos temperatūra, tai reiškia šalto vandens ir aplinkos 
temperatūra. Sorbciniuose šalčio generavimo įrenginiuose sekantis šalia to išpildymui įtaką turintis 
faktorius yra varančioji temperatūra. Tik visų trijų temperatūrų lygio įvertinimas leidžia nuspręsti, koks 
bus laukiamas šalčio našumas ir nuo jo priklausantis COP. Šalčio generavimo įrenginių gamintojų 
nurodomą nominalų galingumą įrenginiai paprastai pasiekia tik esant nominalioms sąlygoms  
(temperatūros ir debitai). Vienodas jų charakterizavimas iki šiol neįsitvirtino. Gaminių tipo 
skydeliuose pateikiamos įvairios pagrindu paimtos nominalios sąlygos. Sorbcinių šalčio gamybos 
agregatų skaičiavimui (dimensionavimui) šie duomenys ne visada padeda. Tik pateiktos grafinės 
charakteristikos arba lentelės leidžia daryti įpareigojančias išvadas apie laukiamą energetinį 
performansą (našumą ir efektyvumą). 

Ypatingą reikšmę visų sorbcinių šalčio generavimo įrenginių energetiniam efektyvumui ir 
ekonomiškumui turi grįžtamasis ataušinimas. Daugiau nei dvigubo dydžio šilumos srautai, lyginant 
su kompresiniu šalčio generavimo įrenginiu, turėtų būti nuvedami su galimai mažomis papildomomis 
elektros sąnaudomis. Dideli šilumos perdavimo paviršiai reikalingi tam, kad su mažomis 
ventiliatoriams skirtomis elektros energijos sąnaudomis būtų galima palaikyti galimai žemą 
grįžtamojo ataušinimo temperatūrą. Neretai terminiu būdu varomoje vėsinimo sistemoje grįžtamasis 
aušinimas yra didžiausias elektros energijos vartotojas. Toliau reikia atkreipti dėmesį, kad grįžtamojo 
ataušinimo temperatūros lygis turi didelę įtaką šaldymo našumui ir COP. Dimensionavimo klaidos 
gali pasitaikyti dėl to, kad skaičiavimo pagrindu atitinkamai bus paimtos ne projektavimą 
nulemiančios aplinkos temperatūros vasarą įrenginio pastatymo vietoje, bet gamintojo pateiktos 
nominalios grįžtamojo ataušinimo temperatūros. Tai kartais gali sukelti akivaizdžių skirtumų tarp 
siekiamo ir gaunamo rezultato, kurių reikėtų išvengti. 

Jeigu termiškai varoma aušinimo sistema bus suprojektuota maksimaliam šaldymo pajėgumui, dėl 
to neretai galima gauti, priklausomai nuo objekto šaldymo apkrovos profilio, žemo ekonomiškumo 
rezultatą. Tam tikromis aplinkybėmis yra tikslinga sorbcinę ir kompresinę šalčio gaminimo aparatūrą 
tinkamu būdu kombinuoti tarpusavyje. Jeigu brangesni terminiai šalčio generavimo įrenginiai bus 
naudojami kaip pagrindines apkrovas nešantys agregatai, rezultate gausime didesnį valandų skaičių, 
kai jie dirbs pilnu pajėgumu, ir dėl to bus trumpesnis jų amortizacijos laikas. Žemesnę kainą turintys 
kompresiniai šalčio generavimo įrenginiai, dirbantys kaip atsarginiai arba kaip pagrindinės apkrovos 
agregatai, gali dirbti ribotą valandų skaičių dideliu šaldymo pajėgumu. Abiejų šių sistemų apjungimą 
galima realizuoti hidrauliškai ir valdymo požiūriu gana paprastai, panaudojant pakankamai 
dimensionuotą šalto vandens rezervuarą (žr. 3.4 skyrių), kurį maitins abu šalčio gamintojai. Ar toks 
jungtinis įrenginys yra tikslingas ir rekomenduotinas, reikia atsakyti priklausomai nuo projekto 
specifikos.  

Termiškai varomos aušinimo sistemos įrengimo investiciniai kaštai, priklausomai nuo įrenginių tipo ir 
dydžio, yra faktoriumi 3-5 didesni lyginant su įprastais sprendimais. Šios žymiai didesnės išlaidos gali 
būti pateisinamos tuo, kad pvz. reikšmingai sumažėja ir gali būti aiškiai apskaičiuotos eksploatacinės 
išlaidos ir yra mažesnės pirminės energijos sąnaudos viso skaičiuojamojo laikotarpio metu. Taip pat 
termiškai varomų šaldymo sistemų techninio naudojimo trukmė yra daug kartų didesnė, nei 
kompresinių šalčio agregatų. Lemiamą reikšmę turi intensyvūs pirminiai svarstymai ir 
įgyvendinamumo analizė bei nuodugnus ir visus aspektus įvertinantis projektavimas. Tinkamai 
parinkti vamzdžių skerspločiai, didelio efektyvumo siurbliai su reguliuojamu apsukų skaičiumi, kaip ir 
dosniai dimensionuoti šilumos nešėjai yra taip pat reikšmingi, kaip ir visų sistemos komponentų 
intelektualus valdymas. 

 
2.1.5 Kompresiniai šalčio generavimo įrenginiai 

Šalčio gamybai jau apie šimtą metų naudojami kompresiniai šalčio generavimo įrenginiai. 
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Stūmokliniai, turbo- ir sraigtiniai kompresoriai suslegia šaltnešį uždaro cirkuliacinio kontūro viduje. 
Kaip šaltnešis naudojamas amoniakas (NH3) ir nuo 1930-tųjų metų pradžios taip pat fluoruoti 
angliavandeniliai ir jiems giminingi junginiai.  

Remiantis cirkuliaciniu procesu, technologija gali būti trumpai aprašyta taip: dėl garintuve prie žemo 
slėgio ir žemos temperatūros priimto šilumos srauto skystas šaltnešis yra išgarinamas. Susidariusį 
garą kompresorius įsiurbia ir suspaudžia. Vandeniu arba oru aušinamame kondensatoriuje šaltnešis 
kondensuojasi prie aukštesnės temperatūros. Kondensacijos slėgis yra tuo didesnis, kuo šiltesnis 
yra aušinimo vanduo arba aušinimo oras. Santykis tarp suskystinimo slėgio ir išgarinimo slėgio 
įtakoja kompresoriaus galios poreikį. 

Sukondensuotas ir, gal būt, papildomai atšaldytas, suslėgtas šaltnešis droseliniame įrenginyje yra 
droseliuojamas iki žemesnio slėgio ir vėl nukreipiamas į garintuvą. Kompresorių mechaniškai varo 
pasirinktinai vienas iš šių mechanizmų 

– Elektros variklis 

– Dujų / dyzelinis variklis 

– Garo variklis / turbina. 

 
2.1.6 Garų srauto šalčio generavimo įrenginys (garų srauto 

kompresorius) Konstrukcija ir veikimo būdas 

Garų srauto šalčio generavimo įrenginyje šaltnešio (vandens) suspaudimo procesą 
(termomechaninis suspaudimas) atlieka garų srauto kompresorius (pav. 11). Varymui reikalingi 
vandens garai, turintys apie 0,1...0,3 Mpa viršslėgį. Varymo tūtoje (antgalyje) varantysis garas 
pagreitėja ir dideliu greičiu patenka į susimaišymo kamerą. Dėl greičio padidėjimo susimaišymo 
kameroje sumažėja slėgis. Dėl to įsiurbiami vandens garai. Abu garų srautai (mišrus garas) teka per 
kaklelį į difuzorių, kuriame greitis dėl skerspjūvio ploto padidėjimo sumažėja. Tuo pačiu metu slėgis 
vėl pakyla. 
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Pav. 11: Garų srauto kompresoriaus konstrukcija ir procesai 
 
 

Technologija 

Garų srauto kompresoriui reikia garo, kuris pagaminamas (pav. 12) arba patiekiamas. Įsiurbiamas 
garas dėl sukelto vakuumo atiteka iš garintuvo. Sekančiame žingsnyje susidaręs mišrusis garas turi 
būti ataušintas. Čia galimi du variantai: 

– Uždaras procesas (pav. 12), paviršinio kondensatoriaus panaudojimas, (temperatūrų skirtumas 
apie 5…8 K) 

– Atviras procesas, maišymo kondensatoriaus panaudojimas. 
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Viena dalis ataušinto vandens nukreipiama į garintuvą, kita dalis – į garo gamybą (pav. 12). Dėl 
garintuve esančio vakuumo ir dėl nuolatinio garavimo garintuve nusistovi žemos temperatūros, 
kuriomis galima pasinaudoti šalto vandens cirkuliaciniame kontūre (pvz. atiduodant šaltį nedideliais 
ar didesniais atstumais). 

Geresniam našumo pritaikymui ar patogesniam reguliavimui, o taip pat siekiant sumažinti garo 
sunaudojimą procesas gali būti realizuotas daugelyje pakopų. Tai reiškia, lygiagrečiai gali būti 
naudojama keletas garų srauto kompresorių. Tuo atveju paprastai viename aparate yra keletas 
garintuvų ir kondensatorių. Kompresorių ir aparatų konstrukcija yra paprasta ir patvari. Pasiekiami 
COP parametrai, priklausomai nuo įrenginio konstrukcijos ir eksploatavimo yra tarp 0,45 ir 1,2.  

Toliau sistemoje (įskaitant ir nuorinimą) turi būti sukurtas ir palaikomas vakuumas. Tam reikia kitos 
įrangos, kaip pvz. pagalbinio srauto kompresoriaus ir vakuuminių siurblių.  
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Pav. 12: Vienalaipsnis garų srauto šalčio generavimo agregatas 

 

2.2 Oro kondicionavimas panaudojant atvirus sorbcijos procesus (garinamasis aušinimas) 

Ieškant FCKW neemituojančio, alternatyvaus vėsinimo būdo, šansą gavo ir oro atvėsinimo metodas 
naudojant žinomą vandens išgarinimo procesą. Pagrindu paimtas oro vėsinimo efektas išgarinant 
vandenį yra sustiprinamas, jeigu iš oro prieš tai buvo pašalinta drėgmė (oras buvo išdžiovintas). 

Termodinaminiai proceso etapai yra „sorbcinis drėgmės šalinimas“ ir „adiabatinis drėkinimas“. 
Dabartiniu metu neegzistuoja šiam oro kondicionavimo metodui pavadinti skirta universaliai 
galiojanti, nuo gamintojo nepriklausoma sąvoka, darbui tiesiog naudojamas angliškas pavadinimas 
„DEC technologija (Desiccation and Evaporative Cooling)“. Šiame oro kondicionavimo būde jau yra 
integruotos visos oro paruošimo operacijos (drėgmės šalinimas, aušinimas ir vėlesnysis 
pašildymas), kurios paprastai tokiuose įrenginiuose vykdomos atskirai nuo šalčio gamybos.   

Dėl to betarpiškas, ekonominis šio būdo palyginimas su atskiru šalčio generavimo įrenginiu yra 
negalimas.  

Rinkoje yra du procesai, adsorbcijos principas ir absorbcijos principas (žr. funkcinę diagramą):  
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Pav. 13: Absorbcija ir adsorbcija (šaltinis: Menerga) 
 

2.2.1 Adsorbcijos būdas 

Kaip pavaizduota, išorės oro srautas regeneratyviniame sorbcijos procese su priešpriešiniu iš 
kondicionuotos patalpos išeinančio oro srautu yra išdžiovinamas ir po to rotaciniame šilumokaityje 
iš anksto ataušinamas. Sekančiame proceso etape oras purškimo kameroje adiabatiškai 
sudrėkinamas ir dėl to giliau ataušinamas. Tokiu būdu kondicionuotas oras tiekiamas į vėsinamą 
patalpą. Šiltas iš patalpos išeinančio oro srautas pirmiausia vėl purškimo kameroje adiabatiškai 
atvėsinamas, kad po to šilumos regeneratorių atvėsinti atgal, po to išdžiovinamas su centralizuotai 
tiekiama šiluma, kad regeneruotų adsorberį. Lauk išeinantis oras transportuoja iš patalpos šilumą ir 
drėgmę, o taip pat ir proceso išskiriamą atliekinę šilumą į išorę.   

Energijos sąnaudas šiam būdui sudaro – išskyrus oro srauto transportavimo energiją – adsorberio 
džiovinimo šiluminė energija. Kuo didesnis yra reikalingas atitekančio oro srauto džiovinimo 
pajėgumas, tuo aukštesnė turi būti parinkta regeneracijos temperatūra. Procesui gali būti naudojami 
šilumos šaltiniai su sąlyginai žemomis temperatūromis. Esant atitinkamam projektavimui galimi 
sprendimai su temperatūra nuo maždaug 60 °C; techniškai ir ekonomiškai prasminga panaudojimo 
sritis prasideda maždaug prie 75 °C. Projektavimo tikslas yra galimai gilesnis drėgmės pašalinimas 
iš išorės oro, kad garavimo ataušinimo pagalba būtų galima pasiekti galimai didesnį temperatūros 
pažeminimą. Projektavimo metu reikia išnagrinėti atvejus ne tik su maksimaliomis išorės oro 
temperatūromis, bet ir su maksimalia išorės oro drėgme. 
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1 Įsiurbto išorės oro sorbcinis džiovinimas 
2 Sorbcijoje sušildyto atitekančio oro sausas aušinimas 
3 Adiabatinis oro vėsinimas drėkinimo būdu 
4 Išeinančio oro sudrėkinimas iki prisotinimo ribos 
5 Šilumos regeneratoriaus grįžtamasis ataušinimas, tuo pačiu metu išeinančio oro sušildymas ir 

džiovinimas 
6 Tolimesnis išeinančio oro sušildymas ir džiovinimas centralizuotai tiekiamos šilumos pagalba 
7 Sorbcijos rato regeneracija, tuo pat metu išeinančio oro drėkinimas ir atvėsinimas 

Pav. 14: Sorbcinio oro kondicionavimo veikimo principas 
 

2.2.2 Absorbcijos būdas 

Šie prietaisai taip pat leidžia oro kondicionavimą (aušinimą ir drėgmės šalinimą) šilumos, kaip 
varančiosios energijos pagalba. Šis sorbcija paremto kondicionavimo būdas vyksta taip pat dviem 
pakopomis: oro drėgmės šalinimas ir oro aušinimas. Kad pašalinti drėgmę, šiltas oras iš išorės 
perleidžiamas per vandenį absorbuojančią medžiagą – taip vadinamą sorbentą (didelės 
koncentracijos druskos tirpalą (zolį)).  Toliau išdžiovintas išorės oras teka per kombinuotą dvigubą 
plokštelinį šilumokaitį su netiesioginiu aušinimu išgarinimo būdu ir tuo metu pažemina pritekančio 
oro temperatūrą ribose nuo 10 iki 14 K. Vandens prisigėręs zolis desorberyje regeneruojamas 
šilumos pagalba ir tuo parengiamas tolimesniam panaudojimui. Regeneracijai naudojama 
temperatūra nuo 75 °C, priklausomai nuo drėgmės šalinimo pajėgumo, yra techniškai ir ekonomiškai 
tinkamas sprendimas. Kaip šilumos šaltinis gali būti naudojama pvz., centralizuotai tiekiama šiluma, 
arba kogeneracinėje jėgainėje ar gamybos procese išsiskyrusi šiluma. Drėgmės šalinimas iš oro ir 
zolių regeneracija vyksta atskiruose cirkuliaciniuose kontūruose. Taip šiluma gali būti išsaugoma 
(akumuliuojama) beveik neribotą laiką ir be nuostolių skystoje terpėje, bei panaudota esant 
nepastoviai šilumos pasiūlai. Šios rūšies sorbcija paremtų kondicionavimo būdų kombinacija tam 
tikrais panaudojimo atvejais įgalina vėsinimą be mechaninio šalčio generavimo įrenginio ir be 
vasariškų elektros energijos sunaudojimo apkrovų pikų. 
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  Pav. 15: Veikimo principas su absorberiu (šaltinis: Menerga) 
 

 
Santrauka 

 
2.1.1 Absorbcija 2.1.2 Adsorb- 

cija 

 
2.1.5 Kompresija 

 
2.2 DEC 

Fizikinis efektas išgarinimas išgarinimas išgarinimas išdujinimas 

Suspaudimo principas termiškai termiškai mechaniškai termiškai 

Varanti energija šiluma šiluma mechaninė energija šiluma 

Šildymo temperatūra [°C] 80 - 200 70 - 95 - 70 – 100 

 
Šaltnešis 

 
vanduo 

 
NH3 

 
vanduo 

vanduo; oras, 
NH3, KW1), FKW2), 
CO2, 
FKW- mišiniai ... 

 
- 

Sorbentas ličio bromidas vanduo 
ceolitas, 

silikagelis 
- 

LiCl, ceolitas, 

silikagelis 

Šalčio temperatūra [°C] 5 - 20 -35 * - 4 5 - 20 -25 - 15 + 15 – 30 

Energetinis 
efektyvumas 

0,4 - 1,4 

kWhc/kWhth 

0,4 - 0,7 

kWhc/kWhth 

0,4 - 0,7 

kWhc/kWhth 
2 - 10 kWhc/kWhel 0,9 

Specifinis aušinimo 
bokšto 

našumas, QKT/Q0 

1,9...3,5 
 

2,7...3,5 1,16...1,25 
dirba be 

bokštinės 
aušintuvės 

Masė, tenkanti 
šaldymo 

našumui [kg/kWšaltis] 

10...50 
 

35...100 5...9 
 

* Ekstremaliu atveju iki  -60 °C 

2 lentelė: Šalčio gamybos būdų apžvalga 
 
 
 

1 
KW = Angliavandeniliai, pvz. butanas, propanas ... 

2 
FKW = Fluoro angliavandeniliai, pvz. R134a. 
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3 KWKK sistemų komponentai 

3.1 Šilumos tinklai 

Karšto vandens tinklai 

Minimali atitekančio šilumnešio, skirto terminei šalčio gamybai, temperatūra priklauso nuo 
naudojamos technologijos (žr. 2 lentelę).  

Centralizuoto šilumos tiekimo sistemose naudojamos šilumos nešėjo temperatūros, naudojant 
termiškai varomas šalčio gamybos mašinas, kaip taisyklė, nepasiekiamos. Dėl šios priežasties, 
integruojant jas hidrauliškai, reikia atkreipti ypatingą dėmesį į karšto vandensišėjimo temperatūrą ir 
santykinai didelius srautus. 

Aušinimui reikalingi centralizuoto šilumos kiekio srautai gali būti didesni nei patalpų šildymo srautai, 
todėl centralizuoto šilumos tiekimo sistemos namo įvado vamzdyno ir perdavimo stoties matmenys 
gali būti didesni. Taip pat reikia įvertinti slėgio lygį ir didžiausias temperatūras. 

Garo tinklai 

– Garas yra labai tinkamas energijos šaltinis absorbcinėms šaldymo sistemoms eksploatuoti.  

– Naudojant absorbcines šaldymo sistemas vasaros mėnesiais, centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemose galima pasiekti  

• efektyvesnį garo panaudojimą 

• pastovų garo srautą (norint tinkluose išvengti kondensacijos), 

• stabilią garo būseną tinkluose. 

– Garo slėgis (viršslėgis) pirmiausiai prie šalčio generavimo agregato turėtų būti 
tarp  PD > 0,7 bar (0,07 MPa) ir maksimaliai PD = 8 bar (0,8 MPa), esant 
temperatūroms tD > 110 °C iki 180 °C. 

– Kondensatas turi laisvai ištekėti antrinėje pusėje, t. y. jis neturi kauptis šilumokaityje. 
Kondensato temperatūra negali viršyti maždaug 95 ° C. 

– Vakuuminėms arba atmosferos kondensato grąžinimo sistemoms reikia pasirinkti kondensato 
aušintuvą, kad kondensato temperatūra prie pilnos apkrovos būtų atvėsinta nuo maždaug 105 °C 
iki prisotinimo temperatūros. Tai ypač svarbu, jei visas kondensatas grąžinamas į katilą.  

– Rekomenduojama toliau naudoti padidėjusią kondensato temperatūrą tenkinant kitus šilumos 
poreikius (pvz., kambario šildymui, vėdinimo sistemoms, geriamo vandens pašildymui). 

– Tinklo apkrova turi būti ištirta atliekant hidraulinį skaičiavimą prie didžiausios šildymo ir aušinimo 
apkrovos. 

 
3.2 Šalčio tinklai 

Trigeneracijos (kombinuota elektros, šilumos ir šalčio gamyba) sitemoje (KWKK) šaldymo tinklais 
vykdomas šalčio paskirstymas ir pernešimas šalčio vartotojui. Šis tiekimas vyksta naudojant terpę, 
vadinamąjį šalčio nešiklį, kuris cirkuliuoja tarp šalčio gamybos ir naudojimo vietų ir taip užtikrina 
energijos transportavimą. Siekiant išvengti pavojaus aplinkai ir saugai naudojant šaldymo tinklą, 
šalčio nešiklį reikia tvarkyti kuo saugiau ir be problemų.  

Atsižvelgiant į tai, centralizuoto aušinimo sistemoje kaip šalčio nešiklis įsitvirtino vanduo. Šį natūralų 
aušinimo skystį galima puikiai naudoti esant aukštesnei nei 0 °C temperatūrai. Esant žemesnei nei 
vandens užšalimo temperatūrai, naudojami vandens mišiniai arba sintetiniai aušinimo skysčiai, tokie 
kaip organiniai (glikoliai) arba neorganiniai (druskos). Pastarieji parenkami pagal taikymo 
temperatūrą, tačiau centralizuoto aušinimo tiekime jie atlieka tik antraeilį vaidmenį.  
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Tačiau šaldymo linijoms kiekvienu atveju turi būti parinktos tinkamos vamzdžių medžiagos. Reikia 
atsižvelgti į įvairius korozijos potencialus tarp aušinimo skysčių ir medžiagų. Iš esmės reikėtų 
pažymėti, kad šaltas vanduo yra žymiai mažiau agresyvus korozijos požiūriu nei šiltas. Reikalavimai 
vandens valymui, deguonies nebuvimui ir kt. iš esmės priklauso nuo pasirinktos vamzdžio 
medžiagos / aušinimo skysčio poros.  

Tam daug didesnę reikšmę turi išorinė korozija. Nors esant aukštesnei temperatūrai centralizuoto 
šilumos tiekimo vamzdžiai paprastai būna sausi, ore esanti drėgmė kondensuojasi tuo atveju, kai 
centralizuoto šalčio tiekimo vamzdžiai kontaktuoja su oru. Yra dvi pagrindinės strategijos, kaip 
išvengti išorinės korozijos: 

– Korozinių vamzdžių medžiagų (pvz., polimerinių plastikų) arba - dujų difuzijai nepralaidžios 
izoliacijos naudojimas arba 

– dujų difuzijai nepralaidžios izoliacijos naudojimas. 

Atsižvelgiant į klojimo sąlygas ir temperatūros skirtumus tarp šaltnešio ir aplinkos, šilumos tiekimas 
į aušinimo liniją ir tokiu būdu izoliacijos storis gali tapti nebe tokie svarbūs. 

Kalbant apie tinklo tipus, aušinimo tinklai nuo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų skiriasi tik keliomis 
savybėmis. Sukurti tiek radialiniai, tiek žiediniai tinklai, bet radialiniai tinklai ir jų specialios formos yra 
labiausiai paplitusi tinklo forma dėl ekonominių priežasčių.  

Ryškūs skirtumai tarp šildymo ir aušinimo tinklų atsiranda dėl skirtingų terminių apkrovų abiejose 
sistemose. Pavyzdžiui, tiesiant centralizuoto šalčio tiekimo linijas, išsiplėtimo alkūnių konstrukcijų 
galima atsisakyti beveik visur. Jei šaldymo linijos darbas sustoja, šaltnešis paprastai gali įkaisti tik 
nuo 4 °C iki daugiausiai 20 °C. Tačiau reikia atsižvelgti į dėl to pasireiškiantį vandens kiekio 
padidėjimą. Taip pat yra galimybių sumažinti trasų klojimo gylį, nes trasos danga turi kompensuoti 
tik mažus gniuždymo įtempius sistemoje. Klojimo gylis pirmiausia atsiranda dėl vamzdžių apsaugos 
nuo šalčio sumetimų. 

Šalčio perdavimo taškų išpildymas vaidina labai svarbų vaidmenį centralizuotose šalčio tiekimo 
sistemose. Perdavimo taškas yra skirtas užtikrinti, kad klientas gautų jam priklausantį šaldymo 
pajėgumą, ir tuo pačiu svarbu reguliuoti tinklo nuostolius ir siurblių elektros poreikius. Yra dvi 
pagrindinės perdavimo taško strategijos - tiesioginis sujungimas be šilumokaičio ir netiesioginis 
sujungimas su šilumokaičiu. Hidraulinis sistemų atsiejimas yra svarbus abiem atvejais, kad 
centralizuoto šalčio tiekimo operatorius išvengtų elektros sąnaudų siurbliams, kurios turi likti šaltį 
naudojančio kliento pusėje.  

Tiesioginis prisijungimas yra rekomenduojamas tik tuo atveju, jei prie tinklo yra prisijungę tik keli 
klientai. Privalumas yra tas, kad šaldymo tinklo temperatūros lygį galima išlaikyti aukštesnį, nes 
galima išvengti energijos nuostolių ir sąnaudų šilumokaičiui. Kuo aukštesnis temperatūros lygis, tuo 
mažesnės sąnaudos reikalingos šalčio generavimui.  

Netiesioginio kliento pasijungimo naudojant šilumokaitį privalumai yra šie: 

– Hidraulinių sąlygų ir siurblio elektros poreikių atskyrimas tarp centralizuoto šaldymo tinklo ir 
klientų sistemų  

– Žemesnis nominalus slėgis centralizuoto šalčio tiekimo tinkle dėl mažesnio statinio slėgio, pvz. 
jungiant daugiaaukščius pastatus  

– Galimybė išvengti centralizuoto šalčio tiekimo sistemos taršos pvz. atliekant techninės 
priežiūros darbus klientų sistemoje  

– Galimybė išvengti klientų garantinių pretenzijų dėl teršalų iš centralizuoto šalčio tiekimo 
sistemos ar hidraulinių smūgių. 

– Nekyla jokios rizikos klientui naudojant kitą kitą šalčio nešiklį. 
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Šilumokaičius rekomenduojama naudoti su ne aukštesniu kaip 1 K temperatūrų skirtumu ∆T 
(Grädigkeit). (Šilumokaičiuose temperatūrų skirtumas ∆T / Grädigkeit (angl. temperature difference – heat 
exchanger) apibūdina tą mažiausią temperatūros skirtumą, kuris išėjime iš šilumokaičio išlieka tarp ataušintos 
sistemos ir sušildytos sistemos. Pageidautinas yra nedidelis temperatūrų skirtumas / Grädigkeit – vert. pastaba). 

Šiuo metu dauguma esamų centralizuoto šalčio tiekimo tinklų yra pagrįsti centrinių šalčio gamybos 
įrenginių koncepcija. Įrenginiai yra individualiai pritaikyti tiekimo tikslams ir skiriasi šalia galingumo ir 
dydžio, visų pirma dėl vietos pasirinkimo atskiriems pagrindiniams komponentams, tokiems kaip 
šilumos gamyba, šalčio gamyba, grįžtamasis aušinimas ir šalčio vartotojai. Kai kurios koncepcijos 
taip pat apima šalčio akumuliacinių talpų naudojimą, kurios, naudojant tinkamoje vietoje, suteikia 
papildomų pranašumų.  

Kalbant apie ekonomiškiausią sprendimą, susijusį su šaldymo tinklų klojimu ir eksploatavimu, 
lemiamą reikšmę turi tiekimo temperatūros šilumnešio tiekimo ir grąžinimo linijose bei temperatūrų 
pasiskirstymas tarp vartotojų. Taip pat ir šalčio tiekimui galioja priklausomybė: 

Q  m  cp  (TVL  TRL ) 

Tačiau dėl nedidelių temperatūrų skirtumų šio skirtumo įtaka yra atitinkamai didelė. Vartotojų tarpe 
plačiai paplitusi 6/12 °C sistemos temperatūra lemia didelius srautus šaldymo skirstomuosiuose 
tinkluose. Jei jums, pvz. centralizuoto šildymo sistemoje, kurios temperatūra yra 90/60 °C, norint 
perduoti 1 MW šilumos galią, reikia tik apie 29 m³/h vandens kiekio, tai 1 MW šalčio perdavimui esant 
6/12 °C temperatūrai, reikia maždaug 143 m³/h vandens, t. y. penkis kartus didesnio debito. 

Toliau pateiktame paveikslėlyje parodyta temperatūros skirtumų įtaka. Parodyta reikalingų srautų 
[m³/h] priklausomybė kaip funkcija nuo skirtingo temperatūros pasiskirstymo [K] esant šaldymo 
galingumui nuo 1000 kW iki 5000 kW.  
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Pav. 16: Srauto debito priklausomybė nuo temperatūrų skirtumo (tiekiamam ir grįžtančiam sraute)  

 

Galų gale aukščiau paminėtos savybės nulemia didelių matmenų vamzdynų naudojimą įrenginėjant 
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Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad blogai reguliuojamos klientų sistemos su žemu tiekiamos ir 
grįžtančios temperatūros skirtumu (Temperaturspreizung) taip pat daro didelę įtaką aušinimo tinklų 
veikimui. Siekdami kompensuoti šią įtaką ir kad hidrauliškai neperžengtų aušinimo tinklo pajėgumo, 
tinklo operatoriai dažniausiai naudoja grįžtamosios temperatūros ribotuvus ar panašius kontrolės 
įtaisus, kurie galiausiai užtikrina minimalų temperatūrų skirtumą (Mindestspreizung). 

Be to, šioje vietoje galima pastebėti, kad atskiri tiekėjai ir projektavimo biurai svarsto galimybę 
sumažinti investicines išlaidas į šaldymo tinklus, keisdami bendrą šaldymo tiekimo koncepciją. 

Tokios koncepcijos, pavyzdžiui, numato, kad vietoj šiuo metu praktikuojamo šalčio tiekimo į oro 
kondicionavimo sistemas reikėtų pereiti prie šalčio tiekimo šalčio generavimo įrangos aušinimui.  
Tokios grįžtamojo aušinimo pajėgumų tiekimo koncepcijos suteikia pranašumą dėl didesnių 
temperatūros skirtumų šaldymo tinkluose, todėl vertinant visumą, jos turėtų suteikti galimybę 
sumažinti išlaidas.  

Beveik analogiškai šilumos tiekimui, ir šaldymo tinklams taip pat galima teigti, kad tinklų statybos ir 
eksploatavimo būdai daro didelę ekonominę įtaką aušinimo tiekimui. 

Individualus bendros vietos ir paskirstymo koncepcijos kūrimas suteikia žymiai daugiau galimybių 
šalčio tiekimo srityje pasinaudoti vietiniais pranašumais ir atitinkamai daryti teigiamą įtaką 
pelningumui. 

 
3.3 Grįžtamasis aušinimas 

Kiekviename uždarame šalčio gamybos procese reikia atšaldyti šalčio nešiklį. Termodinaminiu 
požiūriu entropija turi būti pašalinta iš proceso, kad šalčio nešiklis cirkuliacijos procese vėl galėtų 
pereiti visus būklės pokyčius.  

 
3.3.1 Klasifikacija 

Šaldymo arba vandens aušinimo sistemos yra sukonstruotos skirtingai. Vietose, kur yra pakankamai 
aušinančio vandens ir dideli paviršinio vandens telkiniai, didelio našumo įrenginiuose dažniausiai 
naudojamos pratekančio srauto sistemos. Jei nėra patikimo vandens šaltinio, naudojamos 
cirkuliacinės sistemos (aušinimo bokštai). Reikia skirti įvairias šių sistemų konfigūracijas:  

– Grįžtamasis aušinimas prie šalčio generavimo įrenginio, 

• Šaltnešis teka per kondensatorių, pvz. per šilumokaitį šaltnešis-oras (sausas aušintuvas), 

– Grįžtamasis aušinimas nutolęs nuo šalčio generavimo įrenginio, 

• Cirkuliacinis kontūras su šaltnešiu, pvz. (sausas aušintuvas), 

• Grįžtamasis kondensatoriaus aušinimas su atskiru cirkuliaciniu kontūru (aušinimo bokštų 
modifikacijos), 

 Sausas aušintuvas, 
 Šlapias aušintuvas, 
 Hibridinis aušintuvas, 
 Pratekamasis aušintuvas 

Didelėse sistemose, kuriose yra absorbcijos, adsorbcijos, garo srauto ar kompresiniai šalčio 
generavimo įrenginiai, grįžtamąjam aušinimui paprastai naudojamas atskiras cirkuliacijos kontūras. 
Čia taip pat galima išskirti dvi koncepcijas: 

– Šalčio generavimo įrenginio pajungimas prie aušinimo bokšto, 

– Vieno / daugelio šalčio generavimo įrenginių pajungimas prie daugelio aušinimo bokštų. 
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3.3.2 Bendrieji reikalavimai 

Reikėtų pažymėti, kad naudojant termiškai varomus šalčio generavimo įrenginius, norint pasiekti 
aukštą COP, reikalinga žema grįžtamojo aušinimo temperatūra. Absorbciniai šalčio generavimo 
įrenginiai taip pat kelia didesnius reikalavimus grįžtamojo aušinimo temperatūros stabilumui. Nedideli 
temperatūros pokyčiai lemia atitinkamų darbo taškų persislinkimus, o tai daro didelę įtaką aušinimo 
galiai. Norint palaikyti pastovią temperatūrą (pvz., 28/35 °C), reikia grįžtamojo aušinimo pusės 
galingumo derinimo (gero reguliavimo). Čia yra šios parinktys:  

– daugelio lygiagrečiai sujungtų aušinimo bokštų naudojimas (reguliavimas kaskadų būdu), 

– ventiliatoriaus apsisukimų skaičiaus keitimas, 

– darbo režimo keitimas naudojant hibridinius aušintuvus (žr. toliau), 

Taip pat yra projektavimo ir eksploatavimo reikalavimų atsižvelgiant į  

– apsaugą nuo triukšmo, 

– reikalavimą išvengti garavimo, 

– apsaugą nuo užšalimo ir apledėjimo, 

– vandens kokybę. 

 
3.3.3 Sausieji aušintuvai 

Sausas aušintuvas (17 a pav.) susideda iš šilumokaičio (netiesioginis šilumos perdavimas, pvz., 
briaunuoti vamzdžiai), ventiliatoriaus, rėmo ir kitų komponentų. Šilumokaityje teka šaltnešis, antifrizo 
mišinys arba vanduo. Ventiliatorius sukuria srautą aplink ir per šilumokaitį išorėje. Skysčio aušinimas 
grįžtamojo aušinimo kontūre grindžiamas tik temperatūros skirtumu išorinio oro atžvilgiu. Garavimo 
efektai nenaudojami, todėl kalbama apie sausą šilumos perdavimą arba sausą aušintuvą.  

Medžiagų atskyrimas tarp oro ir skysčio leidžia išvengti taršos problemų grįžtamojo aušinimo 
kontūre. Tačiau, palyginti su šlapiais arba hibridiniais aušintuvais, būna aukštesnė grįžtamojo 
aušinimo temperatūra, o tai termiškai varomuose šalčio generavimo įrenginiuose sumažina našumą. 
Be to, reikia atsižvelgti į didelį vietos poreikį, kurį taip pat lemia konstrukcija ir sausas šilumos 
perdavimas.  
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Vanduo, grįžtamojo  
aušinimo kontūras 

 
 
 

Ventiliatorius 
Ventiliatorius 

 
 

Skystis, grįžtamojo 
aušinimo kontūras 

 
 

Šilumokaitis 
      
a) Sausas aušintuvas

 
 

Oras 

 
 

 
Oras 

 
Vanduo, grįžtamojo  
aušinimo kontūras   
 
 

Papildymas 

 b) Šlapias aušintuvas 

 

 
Ventiliatorius 

 
 
 

 
 
 
 

Oras 

 
c) Hibridinis aušintuvas 

 
 
 

 
Skystis, grįžtamojo 
aušinimo kontūras 

Vanduo, 
išpurškimas 

 
Šilumokaitis 

Pav. 17: Schematinis ir pavyzdinis sausų, šlapių ir hibridinių aušintuvų struktūros vaizdas  
 

3.3.4 Šlapieji aušintuvai 

Šlapiąjame aušintuve (17 b pav.) vandeniui aušinti naudojamas jo garavimas į aplinkos orą 
(tiesioginis šilumos perdavimas). Įrenginys paskirsto vandenį, pavyzdžiui, viršutinėje aušinimo 
bokšto dalyje. Kai smulkiai pasiskirstęs vanduo juda (pvz., krentantys lašai), jis tiesiogiai liečiasi su 
oru. Oro srautą sukuria ventiliatorius. Dėl lauko oro sąlygų tuo pačiu metu vėsinant vanduo gali 
išgaruoti. Šiame procese pranašumas yra didelis grįžtamojo aušinimo našumas ir žema grįžtamojo 
aušinimo temperatūra (ribinės aušinimo temperatūros įtaka). Trūkumu laikytini vandens nuostoliai, 
druskų koncentracijos didėjimas vandenyje, jautrumas taršai (pvz., lapais, vabzdžiais). Vandens 
nuostoliai turi būti kompensuojami jį papildant. Be to, susidaro didesnės sąnaudos eksploatacijai, 
kadangi reikia vandenį apdoroti (pvz. vengti vandenyje biologinės kilmės medžiagų, taip pat 
legionelių probematika), šalinti nuosėdas ir valyti. Dėl didesnės druskų koncentracijos grįžtamojo 
aušinimo cirkuliacinis kontūras turi būti įrengtas atsparus korozijai. 

 
3.3.5 Hibridiniai aušintuvai 

Hibridinį aušintuvą (17 c pav.) sudaro šilumokaitis, panašus kaip sauso aušintuvo. Vandenį 
išpurškiant ant šilumokaičio paviršiaus, gaunamas papildomas aušinimo efektas dėl šaldymo 
išgarinant. Pagrindinis privalumas yra tas, kad vandenį reikia naudoti tik tada, kai lauko temperatūra 
yra aukšta. Tai leidžia žymiai sumažinti vandens suvartojimą. Konstrukcija yra sudėtingesnė ir 
brangesnė, tačiau jai įrengti reikia nedidelio ploto. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad vanduo turi 
būti suminkštintas ir iš jo turi būti pašalintos druskos.  
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3.3.6 Taikomos aušinimo sistemos 
 

 
 

Aušinimo sistemos 

 
 

Aušinimo 
terpė 

 
 

Pagrindidnis 
aušinimo 
principas 

 
Minimalūs
aušinimo 
ribiniai 

atstumai 
(K) 4)

 

Pasiekiama 
mažiausia proceso 

terpės galutinė 
temperatūra 5) 

(°C) 

 
Pramoninio 

proceso 
galingumas 

(MWth) 

 
Atviro srauto sistema 

– tiesioginė  

 
 

Vanduo 

 
Šilumos perdavimas  

/ konvekcija 

 
 

3 - 5 

 
 

18 - 20 

 
 

< 0,01 - > 2000 

 
Atviro srauto sitema - 
netiesioginė 

 
Vanduo 

 Šilumos perdavimas  

/ konvekcija 

 
6 - 10 

 
21 - 25 

 
< 0,01 - > 1000 

 
Atvira apytakinė aušinimo 

sistema – tiesioginė 

Vanduo1) 

Oras2) 

 
Garavimas3) 

 
6 - 10 

 
27 - 31 

 
< 0,1 - > 2000 

Atvira apytakinė 
aušinimo sistema – 

netiesioginė 

Vanduo1) 

Oras2) 

 
Garavimas3) 

 
9 - 15 

 
30 - 36 

 
< 0,1 - > 200 

 
Uždara šlapio aušinimo 

sistema 

Vanduo1) 

Oras2) 

Garavimas 

+ konvekcija 

 
7 - 14 7) 

 
28 - 35 

 
0,2 - 10 

Uždara sauso oro 
aušinimo sistema 

 
Oras 

 
Konvekcija 

 
10 - 15 

 
40 - 45 

 
< 0,1 - 100 

 
Atviras hibridinis 

aušinimas 

Vanduo1) 

Oras2) 

Garavimas 

+ konvekcija 

 
7 - 14 

 
28 - 35 

 
0,15 - 2,56) 

Uždaras hibridinis 
aušinimas 

Vanduo1) 

Oras2) 

Garavimas 

+ konvekcija 

 
7 - 14 

 
28 - 35 

 
0,15 - 2,56) 

Pastabos: 

1) Vanduo yra antrinė aušinimo terpė ir daugiausia cirkuliuoja. Šiluma atiduodama į orą garinant vandenį.  
2) Oras yra aušinimo terpė, su kuria šiluma atiduodama į aplinką. 

3) Garinimas yra pagrindinis aušinimo principas. Šiluma taip pat perduodama laidumo / konvekcijos būdu, bet mažiau. 

4) Aušinimo ribiniai atstumai, palyginti su drėgno ar sauso termometro temperatūra (Feucht- oder Trockenkugeltemperaturen). 
(Drėgno termometro temperatūra čia vadinama žemiausia temperatūra, kurią galima pasiekti tiesioginiu garavimo aušinimu. 
Sauso termometro temperatūra vadinama oro temperatūra, neatsižvelgiant į drėgmės kiekį ore – vert. pastaba). 

Prie to turi būti pridėti šilumokaičio ir aušinimo bokšto aušinimo ribiniai atstumai. 

5) Galutinės temperatūros priklauso nuo vietos klimato (duomenys galioja vidutinėms Vidurio Europos klimato sąlygoms esant 
30 °C / 21 °C sauso / drėgno termometro temperatūrai ir maksimaliai 15 °C vandens temperatūrai). 

6) Mažesnių įrenginių našumas: sujungus keletą įrenginių ar specialios konstrukcijos aušinimo sistemų, galima pasiekti didesnį 
našumą. 

7) Netiesioginėse sistemose, arba jei aušinimo procese dalyvauja konvekcija, aušinimo ribinis atstumas šiame pavyzdyje 
padidėja 3-5 K, o tai padidina proceso temperatūrą.  

3 lentelė: Įvairių pramoninių aušinimo sistemų techninių ir termodinaminių savybių pavyzdžiai 
(šaltinis: Federalinė aplinkos agentūra (Umweltbundesamt) 2001)  

 
Lentelėje pateikiamos aušinimo sistemų, naudojamų tam tikromis klimato sąlygomis, 
charakteristikos. Galutinė proceso terpės, išeinančios iš šilumokaičio po aušinimo, temperatūra 
priklauso nuo aušinimo terpės temperatūros ir aušinimo sistemos konstrukcijos. Vanduo turi didesnę 
specifinę šilumą nei oras, todėl yra geresnė aušinimo terpė. Aušinimo terpių oro ir vandens 
temperatūra priklauso nuo vietinių sauso ir drėgno termometrų temperatūros. Kuo aukštesnės šios 
temperatūros, tuo sunkiau atvėsti iki žemesnės proceso temperatūros. 

Proceso pabaigos temperatūra yra žemiausios aplinkos temperatūros (aušinimo terpės) ir 
reikalaujamo minimalaus temperatūros skirtumo tarp aušinimo terpės (patenkančios į aušinimo 
sistemą) ir proceso terpės (paliekant aušinimo sistemą) suma per šilumokaitį, kuri dar vadinama ir 
aušinimo ribiniu atstumu.  
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Techniškai aušinimo ribinis atstumas gali būti suprojektuotas labai mažas, tačiau kaštai yra 
atvirkščiai proporcingi dydžiui. Kuo mažesnis aušinimo ribinis atstumas, tuo žemesnė gali būti 
proceso pabaigos temperatūra. Kiekvienas šilumokaitis turi savo aušinimo ribinį atstumą, o 
papildomų nuosekliai sujungtų šilumokaičių atveju visi aušinimo ribiniai atstumai turi būti pridėti prie 
aušinimo terpės temperatūros (patenkančios į aušinimo sistemą), kad būtų galima apskaičiuoti 
pasiekiamą galinę proceso temperatūrą. 

Papildomi šilumokaičiai naudojami netiesioginio aušinimo sistemose, kur yra įrengtas atskiras 
aušinimo kontūras. Šis antrinis kontūras ir pirminis aušinimo kontūras yra sujungti šilumokaičiu. 
Netiesioginės aušinimo sistemos ypač naudojamos ten, kai bet kokiu atveju reikia vengti proceso 
medžiagų patekimo į aplinką.  

 
3.3.7 Aplinkos aspektai ir naudojamų aušinimo sistemų energijos suvartojimas 

Aušinimo sistemų aplinkos aspektai skiriasi priklausomai nuo naudojamos aušinimo konfigūracijos, 
tačiau pagrindinis dėmesys skiriamas bendro energijos vartojimo efektyvumo didinimui ir teršalų 
emisijos mažinimui. Vartojimo ir išmetamųjų teršalų kiekis labai priklauso nuo vietos ir atitinkamai 
labai svyruoja, kiek įmanoma tai kiekybiškai įvertinti. Remiantis integruotos GPT („geriausia 
prieinama technologija“) koncepcijos filosofija, vertinant kiekvieną aplinkos aspektą ir susijusias 
teršalų emisijos mažinimo priemones, reikia atsižvelgti į įvairių terpių poveikį. Be energijos 
naudojimo, aplinkosaugos požiūriu taip pat reikia atsižvelgti į vandens ir chemikalų naudojimą. 

Energijos suvartojimas 
Specifinis tiesioginis ir netiesioginis energijos suvartojimas visose aušinimo sistemose turi svarbų 
aplinkosaugos aspektą. Specifinis netiesioginis energijos suvartojimas yra energijos suvartojimas 
aušinimo procesui. Jei naudojama aušinimo konfigūracija nėra optimali, padidėja netiesioginis 
energijos suvartojimas, dėl kurio pakyla proceso temperatūra () ir pateikiama kWel/MWth/K. 

Specifinis tiesioginis aušinimo sistemos energijos suvartojimas išreiškiamas kWel/MWth ir yra susijęs 
su energijos kiekiu, kurį suvartoja visi aušinimo sistemoje energiją vartojantys įtaisai (siurbliai, 
ventiliatoriai) kiekvienam nuvedamam MWth. 

Specifinio netiesioginio energijos suvartojimo mažinimo priemonėms priskiriama: 

– Tokios aušinimo konfigūracijos pasirinkimas, kurioje specifinės netiesioginės energijos 
suvartojama mažiausiai (paprastai pratekančios sistemos),  

– Naudojimas tokio projekto, kuriame aušinimo ribų atstumai nedideli ir 

– Salygų šilumos mainams gerinimas kvalifikuotai atliekant aušinimo sistemos priežiūros darbus. 

Pavyzdžiui, energetikos ūkyje pereinant nuo pratekamojo aušinimo prie cirkuliacinio aušinimo, 
padidėja pagalbinės įrangos energijos suvartojimas ir šiluminiame cirkuliacijos kontūre sumažėja 
efektyvumas. 

Norint sumažinti specifines tiesiogines energijos sąnaudas, reikėtų įrengti kuo didesnio efektyvumo 
siurblius ir ventiliatorius. Pasipriešinimai ir slėgio nuostoliai procese gali būti sumažinti projektuojant 
aušinimo sistemą ir naudojant lašų atskirtuvus bei aušinimo bokšto vidines dalis su mažu 
pasipriešinimu. Teisingas mechaninis ar cheminis paviršių valymas užtikrina mažą hidraulinį 
pasipriešinimą proceso eigoje.  
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Žemos tiesioginės aušinimo sistemos energijos sąnaudos pasiekiamos mažinant vandens ir (arba) oro 
pasipriešinimą aušinimo sistemoje ir naudojant energiją taupančius įtaisus. Tais atvejais, kai aušinimo 
procesas turi vykti kintamose sąlygose, gali būti sėkmingai naudojamas oro ir vandens srautų 
moduliavimas ir tai gali būti laikoma GPT (geriausia prieinama technologija).  

 
3.4 Šalčio akumuliacija 

3.4.1 Įvadas ir motyvacija 

Šalčio akumuliacijai gali būti pasitelkta daugybė medžiagų ir efektų (temperatūrų skirtumas, fazių 
pokyčiai, sorbciniai procesai) [3]. Kitas skiriamasis bruožas yra šalčio akumuliavimo trukmė ir 
naudojimo sritis: 

– ilgalaikis akumuliavimas (pvz., akumuliavimas vandeningąjame sluoksnyje ar geoterminiame 
zonde) su natūraliais šalčio šaltiniais (pvz., lauko oru, vandeniu), 

– trumpalaikis akumuliavimas sąryšyje su 

• šalčio generavimo įrenginiais (pvz., šalto vandens akumuliacinė talpa, ledo akumuliacinė talpa), 

• vėdinimo technologija (pvz., žvyro-oro akumuliacinė talpa, dienos ir nakties išorės temperatūros 
svyravimai), 

• statybų technologija (pvz., statybinių komponentų aktyvavimas, pvz., fazių keitimo medžiagos 
naudojimas).  

Toliau bus aptariamos tik tos akumuliavimo technologijos, kurios tinka aukščiau minėtiems šaldymo 
įrenginiams. Dauguma trumpalaikių akumuliacinių talpų turi daug privalumų [4]:  

– energetinių, 

• Elektros energijos pikų sumažinimas dienos šalčio apkrovos piko metu, 
- Tiekiamos elektros galios ir šalčio mašinų galios sumažinimas, 
- Galbūt mažesnė reikalinga jėgainės galia, 
- Elektros energijos pirkimo sumažinimas esant dideliam apkrovimui (energijos tiekimo 

įmonės požiūriu), 

• Didesnis šalčio generavimo įrenginio darbo perkėlimas į nakties laiką (akumuliacinės talpos 
pakrovimas priklausomai nuo koncepcijos),  

- Pigesnio naktinės elektros energijos pertekliaus išnaudojimas (vartotojo požiūriu), 
- Šiluminės technikos požiūriu naudingesnis aušinimo bokštų darbas nakties metu, 

• Šaldymo agregatų darbas projektinėje vietoje, didesnis efektyvumas ir naudingumo 
koeficientai3 (didelis dalinės apkrovos sumažėjimas), didelė šalčio generatorių apkrova, 

• Kaip taisyklė didelis bendras efektyvumas dėl trumpalaikio akumuliavimo su nedideliais 
nuostoliais,  

– ekonomonių, 

• Investicijos kaštai: sisteminis sprendimas su akumuliacine talpykla dažnai yra pigesnis nei 
per mažai apkrautų kompresinių šaldymo įrenginių naudojimas, norint padengti didžiausias 
reikalingas apkrovas,  

• su vartojimu susiję kaštai: skirtumo tarp aukštų ir žemų tarifų išnaudojimas,  

– techninių, 

• labai lankstus sistemos darbo būdas, 

• gali būti vėliau papildomai permontuotas, galbūt modulinis, 
 
 

3 Sumažėjus akumuliacinės talpos temperatūrai, mažėja ir šaldymo įrenginio veikimo koeficientas. Tai ypač 
pasakytina apie ledo akumuliacines talpas. Reikalingas optimizavimas. Talpų kūrėjai reagavo kurdami 
įvairias ledo akumuliacinių talpų konstrukcijas. Todėl rinkoje yra daug įvairių ledo akumuliacinių talpų tipų ir 
ledo generatorių.  
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• paprastai nėra didelių reikalavimų esamai technologijai, 

• tarptautinėje rinkoje yra daugybė mažų akumuliacinių talpyklų tipų, galima idealiai 
pritaikyti sistemai, 

• didesnis tiekimo saugumas, kai nėra didžiausios apkrovos4, 

• akumuliacinė talpykla, kaip pvz., hidraulinė talpa (hydraulische Weiche), idealiai tinka 
sisteminiam darbo pobūdžiui. 

 
3.4.2 Šalčio generavimo įrenginių ir akumuliacinių talpų kombinacijos 

Vandens ir ledo akumuliacinės talpos gali būti naudojamos pagrindinės ir didžiausios apkrovos 
diapazone. Abi akumuliacinės talpos pasižymi dideliu specifiniu pajėgumu. Ledo, kurio tirpimo 
entalpija yra 333 kJ/kg, gamybos pranašumas yra susijęs su žemomis garintuvo temperatūromis. 
Net ir naudojant kompresinio šaldymo įrenginius, COP sumažėja tiek daug, kad dažnai dingsta 
energetinis prasmingumas. Praeityje tokie sprendimai buvo įgyvendinami remiantis dideliu skirtumu 
tarp aukštų ir žemų tarifų.  

 
 
 

 Vandens talpos Ledo talpos 

 
Akumuliavimo efektas 

 
Temperatūros 
pasikeitimas 

 Fazių kaita, 
temperatūros 
pasikeitimas 

Energijos tankis [MJ/m³] 4,2 305/1,87 

Talpos tūris [m³] 1…20.000 1…5.000 

Minimali talpos temperatūra [°C] 4…8 -3…8 

Maksimali talpos temperatūra [°C] 10…20 3…20 

Tipinės garintuvo temperatūros [°C] 3…7 -8…-6 

Šalčio generavimo įrenginiai šalto vandens 

gamybai (Li-Br-absorbcijos-, adsorbcijos-, garų 

srauto-, kompresiniai-) 

 
x 

 

Ledo gaminimo aparatas, kompresijos 
šaltis 

(x) x 

NH3-absorbcijos šalčio agregatai (x) x 

4 lentelė: Vandens ir ledo akumuliacinių talpų palyginimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Talpa gali dalinai arba visiškai užtikrinti tiekimą nedideliam laikotarpiui, pvz., avarinį tiekimą. 
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3.4.3 Šalto vandens akumuliacinės talpos 

Šalto vandens akumuliacinės talpyklos gali būti įvairios konstrukcijos (laikančios konstrukcijos) [6]: 

– Nedideli plieniniai rezervuarai pastatuose (turintys įrenginio slėgį), 

– antžeminiai rezervuarai (įvairios konstrukcijos, žemesnio slėgio nei įrenginiuose),  

– pastatuose integruotos talpyklos (žemesnio slėgio nei įrenginiuose), 

– požeminės baseinų tipo akumuliacinės saugyklos (įvairios konstrukcijos, žemesnio slėgio nei 
įrenginiuose). 

Darbas su terminiu sluoksniavimu šiose talpyklose yra labai svarbus, nes leidžia gerai išnaudoti 
saugyklos tūrį ir išlaikyti norimą srauto temperatūrą.  Reikia laikytis šių punktų [7] - [11]: 

– Pripildymo ir ištuštinimo sistema yra atsakinga už vandens mišinio tiekimą ir šalinimą jo žymiai 
nemaišant. 

– Šalto vandens akumuliacinė talpa ir jos sluoksniuotos struktūros panaudojimas praktiškai 
pasiteisina tik nuo minimalaus aukščio (maždaug 5 m).  

– Sistemoje turi būti palaikoma numatyta temperatūra arba temperatūros skirtumai, kad būtų galima 
pasiekti tinkamą pripildymo ir ištuštinimo balansą bei reikalingą talpą. Vandens debitai gali turėti 
didelę dinamiką. Tačiau temperatūra turėtų svyruoti tik nedaug (reikalavimai sistemos derinimui).  

Šilumos izoliacija užtikrina, kad išoriniai laikymo nuostoliai būtų riboti. Kitos įrangos dalys yra 
matavimo prietaisai (skirti nustatyti įkrovimo būseną ir galią, pripildymo lygį, slėgį), saugos prietaisai, 
patikros elementai. 

18 paveikslėlyje pateiktas didelės šalto vandens akumuliacinės talpos konstrukcijos pavyzdys. Ji gali 
būti naudojama padengti pikines apkrovas (kompresinio šalčio išstūmimas iš didžiausio apkrovos 
diapazono, žr. 19 pav.) bei optimizuoti sistemos darbą (gamintojo pajėgumo ir tinklo apkrovos 
suderinimas). Tokiu būdu galima pasiekti toliau išvardintus efektus, ypač naudojant termiškai 
varomas šaldymo mašinas [12]:  

– termiškai varomų šaldymo mašinų darbo laiko prailginimas (didesnis išnaudojimas, didesnis 
šilumos pardavimas), 

– tuo pačiu metu galimybė išvengti elektros apkrovos pikų ir didelio energijos suvartojimo,  

– geresnė sistemos darbo elgsena (stabilesnės temperatūros), 

– geresni šilumos santykiai ir t. t. 
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Pav. 18: Didelės antžeminės šalto vandens akumuliacinės talpos konstrukcija,  
Pavyzdys – Chemnitz centrinė šalčio tiekimo sistema (3500 m³, 5 MW, 5/13 °C) [3] 
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Pav. 19: Didžiausių apkrovų padengimas saugyklos darbu      
              Trumpalaikio šalčio akumuliavimo veikimo pavyzdys 
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3.4.4 Ledo akumuliacinės talpos 

Ledo akumuliacinių talpų tipus ir koncepcijas galima suskirstyti į tokias grupes [3]: 

– Ice-on-coil (apledėjusios vamzdžių žarnos), 

• external melt (išorinis tirpimas), tiesioginės ledo akumuliacinių talpų sistemos, 

• internal melt (vidinis tirpimas), netiesioginės ledo akumuliacinių talpų sistemos, 

– Sheet ice harvester (sluoksniuoto ledo laikymo mašina), tiesioginės ledo 
akumuliacinių talpų sistemos, silosinės ledo akumuliacinių talpų sistemos,  

– Encapsulated ice (apgaubtas ledas), ledo rutulio sistema, 

– Ice Slurry (ledų košė), produktų pavadinimai: Cryosol®, Binäreis®, FLO-ICE®, Maxim-
ICE®, VacuumICE®, 

– Hibridinės koncepcijos. 

Įvairūs akumuliacinių talpų tipai taip pat labai skiriasi savo šiluminėmis savybėmis (pvz., Išėjimo 
temperatūra, galingumas). Kadangi daugelis termiškai varomų šalčio generavimo įrenginių negali 
turėti tiekiamo srauto temperatūrų žemiau 0 °C, šios akumuliacinė talpos yra mažiau svarbios. 

 
4 Ekonominiai svarstymai 

4.1 Bendrosios nuostatos 

Šalčio generavimo ir šalčio tiekimo vietiniais ar centralizuotais šaldymo tinklais projektavimas yra 
labai sudėtinga projektavimo užduotis, kaip ir centralizuoto šilumos gamybos bei tiekimo atveju. 
Šiame informaciniame leidinyje pateiktos šalčio gamybos, šalčio transportavimo, šalčio 
akumuliavimo ir grįžtamojo aušinimo procedūros, prielaidos ir ribinės sąlygos turi būti apsvarstytos 
ir įvertintos kiekvienu konkrečiu atveju ir atsižvelgiant į individualias aplinkybes. Be to, ieškant 
techniškai optimalaus sprendimo, taip pat reikia atsižvelgti į kiekvieno techniškai įmanomo 
sprendimo ekologinius pranašumus ir trūkumus bei ekonominį perspektyvumą. Investiciniai 
sprendimai, kurie turi būti priimti atsižvelgiant į kiekvieno atvejo planavimą, turi leisti ne tik labai ilgą 
sistemos veikimo laiką ją intensyviausiai naudojant, bet turi būti ir ekonomiškai prasmingi. 
Sprendimas generuoti šaltį iš centralizuotai tiekiamos šilumos terminiais šaldymo įrenginiais ir tokiu 
būdu nesirenkant kompresinio šaldymo yra sprendimas, palankus brangiai kainuojančiai  
technologinei įrangai, kuri atsiperka tik esant gana ilgam amortizacijos laikotarpiui ir „teisingoms“ 
ribinėms sąlygoms. Dėl labai kompleksiško techninio projektavimo, taip pat ekonominio pagrįstumo 
tyrimo, tik atidžiai išanalizavus visas ribines konkretaus atvejo sąlygas, ilgalaikis gerai pasvertas 
vertinimas gali būti teisingas, taigi ir ekonomiškai apsvarstytas teisingas sprendimas investuoti. 

Todėl šalčio tiekimo sistemų pelningumui apskaičiuoti negali būti „patentuoto recepto“. Ir todėl nėra 
prasmės pateikti skaičiavimo pavyzdžio pagal VDI 2067 1 dalį, kuris būtų pagrįstas konkrečiu atveju 
su jo individualiomis ribinėmis sąlygomis. Daug svarbiau yra šiais samprotavimais atkreipti 
suinteresuoto skaitytojo dėmesį į tai, kuriuos aspektus ir parametrus jis turi ypatingai vertinti 
apskaičiuodamas pelningumą ir kokią įtaką įvairūs parametrai daro visoms šaldymo išlaidoms. 

 Elektros energijos poreikis: atsižvelgiant į išgarinimo temperatūrą, terminiams šaldymo 
įrenginiams reikia nuo trijų iki devynių kartų daugiau energijos nei palyginamai  kompresinei 
šaldymo įrangai. 

 
 

 
5 Ledo saugyklų technologijose naudojamos įvairios sąvokos. Klasifikacija angliškai ir vokiškai kalbančiuose 

kraštuose iš dalies skiriasi ir nėra sisteminga.  
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Kälte 

 

Tačiau reikia pažymėti, kad kompresinei šaldymo įrangai reikia brangios elektros energijos, 
o šiluminę šaldymo įrangą galima eksploatuoti su pigesne (atliekama) šiluma. Akivaizdu, kad 
elektros energijos kaina turi būti bent jau daug kartų didesnė už šildymo kainą, kad šiluminė 
šaldymo sistema būtų ekonomiška. Čia reikia atsižvelgti į didesnes sąnaudas  šilumos 
nuvedimui.  

 Reikalavimai pastatui: Terminio šaldymo įrenginiams ir su jais susijusiai pagalbinei įrangai 
reikia palyginti daugiau vietos nei kompresiniams šaldymo įrenginiams. Didesni terminio 
šaldymo įrenginiai kelia ypatingus reikalavimus statinio statikai. Todėl reikia atidžiai 
apsvarstyti pastato ir jame montuojamos šaldymo sistemos įrengimo galimybes bei išlaidas. 

 Rezerviniai įrenginiai: Norint užtikrinti (didelį) aušinimo generavimo, reikalingo atitinkamu 
planavimo atveju, patikimumą, gali tekti projektuoti pakaitinius įrenginius, t. y. rezervinius 
agregatus. 

 Tarnavimo laikas ir pilnos apkrovos valandos: Skirtingų tipų ir markių šaldymo įrenginių ir su 
jais susijusių pagalbinių sistemų tarnavimo laikas yra skirtingas. Šaldymo agregato 
susidėvėjimui didelę įtaką daro darbo pilna apkrova valandų skaičius ir darbo pobūdis. Į šiuos 
faktus reikia ypatingai atsižvelgti lyginant variantų ekonominį efektyvumą. 

 Eksploatacinių medžiagų sąnaudos, atsarginės dalys ir išlaidos priežiūrai: Reikia atsižvelgti į 
būtinų eksploatacinių medžiagų, tokių kaip aušinimo skysčiai ir tepalai, bei atsarginių dalių, 
kurias reikia turėti rezerve, kaštus - terminio šaldymo sistemų tarnavimo trukmė yra ilga. Visa 
tai reikia įvertinti, kaip ir atitinkamų sistemos komponentų priežiūros išlaidas. 

 Kiti aspektai: Eksploatuojant terminius šalčio generavimo įrenginius naudojama labai pigiai 
gaunama šiluma, ypač vasarą. Jų panaudojimas kombinuotoje elektros energijos, šilumos ir 
šalčio sistemoje padidina kogeneracinių sistemų (KWK) efektyvumą ir taip sumažina jų 
specifinę CO2 emisiją, taigi ir pirminės energijos faktorių. Tai gali turėti palankių ekonominių 
padarinių, pvz. subsidijų forma. Palyginimui kompresinių šaldymo sistemų darbui reikalinga 
elektros srovė dar padidins jos paklausos pikus, o tai gali turėti nepalankių ekonominių 
padarinių. 

 
 

4.2 Įvairių parametrų įtaka bendriesiems kaštams 

4.2.1 50 kW galingumo įrenginių jautrumo analizė 

Skaičiavimas pagrįstas paprastais charakteringais atpažinimo skaičiais be modeliavimo. Išlaidos 
nustatomos anuiteto metodu. 

Su kapitalu susietų mokėjimų sumos apskaičiavimui pateikiama sąnaudų funkcija. Naudojama 
sąnaudų funkcija yra  

K   k1  P
k2  k3 

su 5-toje lentelėje pateiktais koeficientais. Šaldymo sistemos sąnaudos yra susijusios su šaldymo 
galia PKälte, matuojama kW, ir yra išreikštos specifinėmis sąnaudomis K, matuojamomis €/kW. 
Funkcija gaunama iš [15] ir gali būti naudojama sistemoms nuo 8 kW iki 1600 kW. Ji apima faktines 
šaldymo sistemos ir jos periferinių įrenginių, taip pat siurblių ir grįžtamojo ataušinimo sistemos 
išlaidas. Centralizuotai tiekiamos šilumos perdavimo stoties ir jos įrengimo išlaidos yra nepaisomos, 
nes daroma prielaida, kad pastato šildymui centralizuotai tiekiamos šilumos perdavimo stotis jau yra 
įrengta. Taip pat neįtraukiamos pvz. šalčio paskirstymo išlaidos, mokesčiai, draudimas ar galimos 
subsidijos.  
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Simbolis Reikšmė 

k1 7468 

k2 -0,472 

k3 127 

PKälte Nominali šaldymo galia kW 

K Specifinės sąnaudos €/kW 

5 lentelė: Šaldymo sistemos sąnaudų funkcijos apskaičiavimo koeficientai 
 

Kaip į papildomus duomenis atsižvelgiama į 6 lentelėje pateiktus parametrus. Priimama įranga, 
kurios nominali šaldymo galia yra 50 kW, o per metus ji pilna apkrova dirba 2000 valandų. Šiluminis 
galingumo koeficientas rodo pagaminto šalčio ir reikiamos šildymo energijos santykį, čia jis priimtas 
0,7. Elektrinis galingumo koeficientas, čia jis priimtas 10, rodo pagaminto šalčio ir pagalbinės elektros 
energijos, reikalingos sistemos siurbliams, grįžtamąjam aušinimui ir kt. santykį. Čia energijos 
suvartojimas yra siejamas su šalčio tiekimo sistema be jo paskirstymo. Čia neatsižvelgiama į 
aušinimo skirstomųjų tinklų energijos sąnaudas. 

 
 

Parametrai Simboliai Vienetai Nominalios 
reikšmės 

Min. Maks. 

Nominali galia PKälte kW 50 10 100 

Šil. galios koeficientas EERth --- 0,7 0,4 0,8 

El. galios koeficientas EERel --- 10 8 14 

Palūkanų norma i --- 0,05 0,03 0,1 

Ilgaamžiškumas n a 20 10 30 

Valandos pilna apkrova VLS h/a 2000 500 5000 

Elektros en. kaina kStrom Cent/kWh 15 10 30 

Šilumos kaina kWärme Cent/kWh 5 1 9 

6 lentelė: Parametrų komplektas, vienetai, nominalios reikšmės, reikšmių diapazonai ir jautrumas 
 

Su kapitalu susijusios išlaidos yra tolygiai paskirstomos per visą įrangos gyvavimo trukmę naudojant 
anuiteto metodą. Vadinamasis anuitetas I a iš su kapitalu susijusių išlaidų I  apskaičiuojamas iš 
anuiteto faktoriaus a produkto ir su kapitalu susijusių išlaidų I. Anuiteto koeficientas a  
apskaičiuojamas naudojant formulę  

1  in i 
 

1  in 1 
a
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Čia priimta 5 % palūkanų norma prie sistemos eksploatavimo trukmės 20 metų be likutinės vertės. 
Su kapitalu susijusios išlaidos apskaičiuojamos kaip specifinių sąnaudų  K ir nominalios šaldymo 
galios PKälte sandauga.  

I  PKälte  K(PKälte ) 

Per metus pagaminto šalčio kiekis QKälte gaunamas iš šalčio našumo PKälte ir per metus pilna 
apkrova atidirbtų darbo valandų skaičiaus VLS  

QKälte=PKälte·VLS 

Taip pat reikia atsižvelgti į pavaros šilumos ir pagalbinės elektros energijos sąnaudas. Specifinių 
išlaidų elektros srovei apskaičiavimui daro įtaką elektros energijos kaina kStrom ir elektrinis 
naudingumo koeficientas EERel. Specifinės išlaidos šilumai susidaro iš šilumos kainos kWärme ir 
šiluminio naudingumo koeficiento EERth. Mokesčiams už šilumą ir elektrą apskaičiuoti priimti tarifai 
kWärme=5 ct/kWh ir kStrom=15 ct/kWh.  Išmokų suma gaunama naudojant statines kainas, tai reiškia 
neatsižvelgiant į nuolatinį kainų didėjimą. Reiškia čia daroma prielaida, kad elektros ir šilumos kainos 
yra vidutinės kainos per visą nagrinėjamą laikotarpį. 

Siekiant tikslumo, energijos sąnaudoms apskaičiuoti reikėtų naudoti ne naudingumo koeficientus, o 
metinio energijos sunaudojimo rodiklius. Tačiau projektuojant sistemą jie nėra iš anksto žinomi, todėl 
metiniai veiklos rodikliai čia vertinami naudojant naudingumo koeficientus.  

Sumuojant su vartojimu susijusias išlaidas ir su kapitalu susijusias išlaidas gaunamos specifinės 
sąnaudos šalčio gamybai: 

k  
a  PKälte  K( PKälte )  

k Strom 
 

  
kWärme 

 
 

Kälte PKälte  VLS EERel EERth 
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Rezultatai 

Naudojant 6 lentelėje pateiktas reikšmes gauname šalčio generavimo kainą 13,9 ct/kWh. Tačiau 
kiekvienu konkrečiu atveju kiekvieno parametro reikšmė bus kitokia. Todėl 6 lentelėje pateikiama 
apatinė ir viršutinė riba, tarp kurių yra atitinkamo parametro reikšmės. Pavyzdžiui, pateikiama, kad 
įrenginių dydis (galia) gali būti tarp 10 kW ir 100 kW arba darbo pilna apkrova valandų skaičius gali 
būti tarp 500 ir 5000 h/a.  

20 ir 21 pavekslėliuose pavaizduotos specifinės šalčio generavimo sąnaudos priklausomai nuo 
įvairių parametrų. Santykinis vieno parametro nukrypimas x ašyje remiasi atitinkamo parametro 
nominalia reikšme, pateikta 6 lentelėje. Specifinių sąnaudų kitimas y ašyje taip pat remiasi 
specifinėmis sąnaudomis esant nominalioms sąlygoms. Pavyzdžiu galime paimti įrangos tarnavimo 
laiką. Jeigu jis padidėja 50% nuo ankstesniosios reikšmės, sakykime nuo 20 metų padidėja iki 30, 
tuomet specifinės šalčio gamybos sąnaudos sumažės 7%. Vaizdumo dėlei jautrumo analizė yra 
padalinta į du paveikslėlius.  

 

 
50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terminis naudingumo 
koeficientas 

0% 
Elektrinis naudingumo 
koeficientas 

Palūkanų norma  

Įrangos tarnavimo trukmė 
 
 
 
 
 
 
 
 

-50% 
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Parametrų kitimas 

Pav. 20: Jautrumo analizė, demonstruojanti šiluminio naudingumo koeficiento, elektrinio naudingumo 
koeficiento, palūkanų normos ir įrengimų tanavimo trukmės įtaką specifinėms šalčio 
generavimo išlaidoms 
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Dydis 

0% 
Darbo pilna apkrova 
valandos 

Elektros kaina 

Šilumos kaina 

 
 
 
 
 
 
 
 

-50% 
-100% -50% 0% 50% 100% 

Parametrų kitimas 
Pav. 21: Jautrumo analizė, demonstruojanti įrenginių dydžio, darbo valandų pilna apkrova skaičiaus, 

elektros kainos ir šilumos kainos įtaką specifinėms šalčio gamybos sąnaudoms 

 
Išvados 

Šilumos kaina, terminis naudingumo koeficientas ir metinis darbo valandų pilna apkrova skaičius turi 
ypatingai didelę įtaką, o elektros kaina bei elektrinis naudingumo koeficientas – tik menką įtaką šalčio 
gamybos išlaidoms. Centralizuotai tiekiamos šilumos varoma šalčio generavimo įranga turi būti labai 
rūpestingai parinkta priklausomai nuo naudojimo sąlygų, kad galėtų šaltį gaminti su žemomis 
sąnaudomis. Jeigu įrenginiai numatyti per dideli (nedaug darbo valandų pilna apkrova, didelė 
nominali šalčio galia), arba jie eksploatuojami nepalankiuose darbo taškuose su blogu terminiu 
naudingumo koeficientu (pvz. esant per žemai varančiajai temperatūrai), tai greitai gali vesti prie 
žymiai didesnių šalčio gamybos sąnaudų. Dėl didelio jautrumo eksploatuotojui taip pat yra svarbu, 
kad su šilumos tiekėju būtų galima sutarti palankią šilumos pirkimo kainą. Privalumas yra tas, kad 
šalčio generavimo sąnaudų beveik neliečia galimas elektros kainų kilimas ateityje. 

 
4.2.2 1 MW našumo įrenginių jautrumo analizė 

Pabaigai panagrinėkime įvairių parametrų įtaką šalčio gamybos sąnaudoms įrenginiuose, kurių 
našumas yra apie 1.000 kW. Šiame galios diapazone reikalingas šlapias grįžtamasis aušinimas, 
kuris su savimi atsineša sąnaudas vandeniui.  

Investicijų kaštai šalčio generavimo įrenginiams ir grįžtamojo aušinimo įrangai skaičiuojami patikimų 
„IUTA-Preisatlas“ [17] funkcijų pagalba; pagalbinės energijos ir vandens sąnaudoms pasitelkiamos 
orientacinės reikšmės [18].   
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Parametrų kitimas pasiskirsto diapazone nuo -50% iki +50% nuo bazinių reikšmių; kadangi pvz., 
tiriamos bazinės šalčio gamybos mašinų galios reikšmės („dydis“) siekia 1.000 kW, šis dydis 
jautrumo analizės rėmuose svyruos atitinkamai ribose nuo 500 kW iki 1.500 kW.  

Atitinkamai išskaičiuotos specifinės šalčio generavimo sąnaudos normuotai pavaizduotos toliau 
esančiose diagramose. Pavyzdys: iš šios diagramos gausime, kad 50 % sumažinus darbo pilna 
apkrova valandų skaičių, ceteris paribus, pasekmėje specifinės šalčio gamybos sąnaudos padidės 
apie 10 %.   
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Pav. 22: Jautrumo analizė, 1 dalis, įrangai 1 MW galios diapazone 
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Pav. 23: Jautrumo analizė, 2 dalis, įrangai 1 MW galios diapazone 

 

 
Didžiausią įtaką sąnaudoms taip pat ir 1000 kW galios diapazone turi parametrai terminis naudingumo 
koeficientas ir šilumos kaina. Naudingumo koeficiento pablogėjimas daro įtaką keliais lygmenimis: tai 
lemia ne tik didesnį varančiosios šilumos poreikį, bet ir brangiai kainuojantį reikalingo grįžtamojo 
aušinimo įrenginio padidėjimą bei papildomą aušinimo vandens poreikį.  

Palankus įrenginio dydžio padidėjimo poveikis gali būti siejamas su specifinėmis įrangos 
sąnaudomis, mažėjančiomis kartu su šaldymo galia. Parametrų „įrangos tarnavimo trukmė“, „darbo 
valandos pilna apkrova“, „palūkanų norma“ ir „dydis“ įtaka iš esmės priklauso nuo kapitalo ir vartojimo 
sąnaudų santykio. Nagrinėjamu scenarijumi kapitalo sąnaudos sudaro nedidelę visų išlaidų dalį. Kita 
vertus, jei energiją ir vandenį galima įsigyti mažesnėmis kainomis, sąlyginai didėja kapitalo sąnaudų 
svarba.  
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