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Didelės galios saulės šilumos sistemos  

Reikalavimai , galimybės, integravimas į  CŠT tinklus 

1 Saulės šilumos sistemos ir  eksploatacijos 
režimai 

 Ant žemės pastatomi saulės kolektoriai  

 Ant stogo montuojami saulės kolektoriai 

 Labiausiai įprasti kolektorių tipai rinkoje: 

o Plokštieji kolektoriai 

o Vakuuminiai kolektoriai 

2 Šilumnešio charakteristikos 

 Saulės CŠT šilumnešis ≠ centralizuoto šilumos tiekimo šilumnešis 

 Šilumos mainai vyksta šilumos punktuose / saugykloje per šilumokaičius  

 Šiluma atiduodama vakuuminių kolektorių viršuje, veikdama netiesioginiu srautu  

 

 Svarbios saulės CŠT šilumnešio charakteristikos: 

 Didelis temperatūros stabilumas  

 Mažas klampumas (dėl šilumos talpos) 

 Didelė šilumos talpa 

 Aplinkos suderinamumas 

 Apsauga nuo korozijos (demineralizuotas vanduo, kt.) 

 Apsauga nuo šalčio (paprastai naudojamas vandens ir alkoholio mišinys; pvz., propilenglikolis)  

3 Metinio saulės padengimo dalies didinimas 
naudojant saugyklas 

 Nenustatytos standartinės vertės! (reikia įvertinti kiekvieno konkretaus projekto 

padengimo dalį) 

 Saulės CŠT-jėgainė gali apytiksliai padengti 30-60 % metinio karšto vandens ruošimo 

poreikio (pilnas padengimas vasaros metu) 

 Sezoninis saugojimas gali padidinti metinę saulės padengimo dalį, padidindamas 

saugomo vandens kiekiu, pvz., su šilumos siurbliu pereinamuoju laikotarpiu 
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Pagrindiniai aspektai, susiję su investicijomis ir eksploatacijos sąnaudomis: 

 Šilumos poreikis ir jėgainės matmenys  

 Reikalingas saugyklos dydis / sezoninė saugykla (jei reikia, kokio kito šilumos šaltinio reikės, 

pvz., šilumos siurblio?)  

 Reikalingas žemės plotas ir kaina turi būti įvertinti atsižvelgiant į teisinius klausimus ir 

statybos įstatymus  

 Kuri saulės šilumos sistema reikalinga? / Koks yra būtinas temperatūros lygis?  

 Kokios yra esamos šilumos gamybos struktūros? Koks bus būsimas saulės energijos tiekimo 

scenarijus? 

 vamzdynų išlaidos 

 Kiek turėtų būti apskaičiuota saulės šilumos padengiama dalis /metinė veikimo trukmė? 

 Kiek energijos sutaupo kiti integruoti / esami šilumos šaltiniai (pvz., (bio)dujų / biomasės ir 

kt.)? 

 Kiek galima finansuoti?  

 Kokios yra finansavimo išlaidos (terminas, palūkanų norma)?  

 Energijos sąnaudų raida per ateinančius kelerius metus?  

 

Šaltiniai  

[1] Mathilde Kolbe 2018. Integration solarthermischer Großanlagen in Nah- und Fernwärme. 

https://silo.tips/download/integration-solarthermischer-groanlagen-in-nah-und-fernwrme 

3 pav. Šaltinis: solnetBW / SDH / solites 


