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1. Techninis įvadas
Bendrosios funkcijos

Skirtingos šilumos siurblių sistemos
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Bendrosios funkcijos

Šilumos siurbliai ištraukia energiją iš šilumos šaltinio ir pakelia ją į 
aukštesnį temperatūros lygį

Šiluma išgaunama iš aplinkos (pvz., gruntinio vandens, oro) ir tada 
perduodama į šilumos paskirstymo sistemą 

Norint tai atlikti reikia papildomų energijos sąnaudų mechaninės 
arba šiluminės energijos forma

Įprastos šilumos siurblių sistemos yra suprojektuotos kaip 
kompresiniai šilumos siurbliai su elektra varomais kompresoriais 

Šilumos siurbliai gali būti naudojami šildymui ir vėsinimui, 
procesas yra grįžtamas
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Techninis įvadas

1 pav.: Įvairūs šilumos siurblių modeliai, šaltinis : Viessmann [1]



Šilumos siurblio ciklas pažingsniui

1. Šilumos išgavimas iš gamtos
→ ši šiluma yra naudojama šaltnešiui išgarinti

2. Procese susidarančių dujų suspaudimas

3. Šilumokaitis perduoda energiją į šildymo sistemą

4. Suslėgtas šaltnešis vėl skystinamas
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Techninis įvadas

2 pav.: Ener Guide, Šildymas ir vėsinimas su šilumos siurbliu, šaltinis: Natural Resources Canada [2]



Šilumos siurblio komponentės

Garintuvas (išorinė ritė): skysčio terpė absorbuoja aplinkos 
temperatūrą, o tada išgaruoja esant žemai temperatūrai 

Kompresorius: terpė yra suspaudžiama, naudojant energijos 
sąnaudas

Kondensatorius (vidinė ritė): terpės kondensavimas ir vėsinimas 
esant aukštam slėgiui, temperatūrai ir šilumos išsisklaidymas 

Išsiplėtimas: terpė yra atpalaiduojama ir iš dalies garinama

Šaltnešis: darbinė terpė, kuri cirkuliuoja šilumos siurblio kontūru.

Atbulinės eigos vožtuvas: aktyviam vėsinimui, taip pat garintuvo 
atitirpinimui, šaltnešio kontūro kryptis pasikeičia.
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Techninis įvadas

3 pav.: Ener Guide, Šildymas ir vėsinimas su šilumos siurbliu, šaltinis Natural Resources Canada [2]



Atsinaujinanti energija

Šilumos siurblius galima naudoti, 
kombinuojant juos su atsinaujinančia 
energija, kuri padengia elektros sąnaudas.

Patys šilumos siurblių šaltiniai  yra 
atsinaujinantys (oras, geoterminė energija 
arba vanduo)

Šilumos siurbliai gali padengti visą 
šilumos apkrovą atsinaujinančia energija 
ir labai mažomis CO2e emisijomis 

Techninis įvadas
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4 pav.: Energijos srautas šilumos siurblių sistemoje, šaltinis : Energie Agentur NRW [3]



Įvairūs šilumos siurblių tipai

Vanduo-vanduo šilumos siurblys
Geoterminis šilumos šaltinis

Oras-vanduo šilumos siurblys
Oro temperatūros šilumos šaltinis

Vanduo-vanduo šilumos siurblys
Gruntinių vandenų šilumos šaltinis

Hibridiniai šilumos siurbliai
„Dviejų kuro rūšių sistemos“

Techninis įvadas
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Vanduo-vanduo šilumos siurblys – žemės zondai

Geoterminiai kolektoriai yra vertikalūs (kaip gręžiniai) 

Naudoja geoterminę šilumą 5 - 100 m gylyje.

Kuo giliau siekia zondai, tuo daugiau šilumos galima 
perduoti

Prieš tai turi būti atliktas dirvožemio tyrimas 

Techninis įvadas
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5 pav.: Šilumos siurblys iš žemės šaltinio, šaltinis: Viessmann [1]



Vanduo-vanduo šilumos siurblys – gruntinis kolektorius

Geoterminiai kolektoriai yra horizontalūs (kaip kontūrai)

Horizontalūs kolektoriai yra įrengti >1,5m gylyje

Šilumos pusėje esantys vamzdžiai įrengiami tik kaip 
vingiuotas paviršius arba kaip geoterminis krepšys 

Gręžimas nereikalingas

Techninis įvadas
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7 pav.: Žemės šaltinio šilumos siurblys, šaltinis: Viessmann [1]6 pav.: Kolektorių krepšiai, šaltinis: Noventec [4]



Sąlygos naudoti geoterminę energiją Hamburge, Vokietija

Techninis įvadas
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8 pav.: Sąlygos naudoti geoterminę energiją, šaltinis : LGV Hamburg [5]



Gręžinių registras ir ištraukimo našumas Hamburge, Vokietija

Techninis įvadas
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9 pav.: Gręžinių registras, šaltinis: LGV Hamburg [5] 10 pav.: ištraukimo našumas, šaltinis: LGV Hamburg [5]



Projektavimas ir planavimas

Žemės zondus turi įrengti specializuotos įmonės

Jie ne visur galimi, atsižvelgiant į geologines sąlygas 

Gręžinių vietas turi patvirtinti atitinkamos institucijos 

Vamzdžių sistemos turi turėti mažus slėgio nuostolius, kad būtų ekonomiškai 
eksploatuojamos

Gręžiniams su 3 ar daugiau zondų reikia paskirstytuvo, skirto hidrauliniam reguliavimui 

Plokščių žemės kolektorių įrengimui palankiausias vamzdžių ilgis ne didesnis kaip 100 m 

Kontūre naudojama šilumos perdavimo terpė sumaišoma su antifrizu, kad neužšaltų 
temperatūroje iki -15 °

Techninis įvadas
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Oras-vanduo šilumos siurblys

Iš lauko oro išskiria šiluminę energiją ir 
perduoda ją į pastatų šildymo sistemą

Sistemoje yra dideli temperatūros 
svyravimai, priklausomai nuo klimato zonų

Gali nepavykti pagaminti pakankamai 
šilumos esant šaltai lauko temperatūrai -> 
dvigubos sistemos 

Techninis įvadas
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12 pav.: Oras-vanduo šilumos siurblys, šaltinis: Viessmann [1]11 pav.Oras-vanduo šilumos siurblys (prietaisas), 
šaltinis: Viessmann [1]



Projektavimas ir planavimas

Orui ištraukti reikalingi ventiliatoriai

→Jie sukelia triukšmo taršą ir tai reikia įvertinti planuojant

Sistema gali būti naudojama su valdomais arba nevaldomais kompresoriais, 
atsižvelgiant į poreikį ir temperatūros lygio stabilumą 

Dėl aukštų temperatūros svyravimų oro siurbliai paprastai veikia dviem 
kryptimis, kad būtų išvengta per didelio sistemos dydžio 

Sistema turėtų būti suprojektuota taip, kad veiktų bent iki -3 – -10 ° C lauko 
temperatūros, kad padengtų didelę šilumos apkrovos dalį 

Techninis įvadas
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Vanduo-vanduo šilumos siurblys

Naudoja paviršinius gruntinius vandenis kaip 
šilumos energijos šaltinį

Tik nedideli sezoniniai svyravimai - pastovi 
šilumos išeiga 

Veikia kaip atviro kontūro sistema su dviem 
šuliniais 

Šulinio siurblys pasiekia vandenį iš ~ 20 m gylio

Efektyvumas priklauso nuo gruntinio vandens 
kokybės, temperatūros ir aukščio 

Techninis įvadas
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13 pav.: Vanduo-vanduo šilumos siurblys, šaltinis: : ASHI [6]



Projektavimas ir planavimas 

Gruntinio vandens gylis yra ypač svarbus šilumos siurblio ekonomikai

Vanduo-vanduo šilumos siurbliai yra geras pasirinkimas, jei gruntinio vandens gręžinys jau yra 
reikiamoje vietoje! 

Šulinius turi įrengti specializuota įmonė, šios sistemos naudojimas turi būti įteisintas pagal 
nacionalinius vandens išteklių įstatymus 

Didžiausi temperatūros svyravimai neturi viršyti 6 Kelvinų 

Reikėtų atsižvelgti į vandens cheminę sudėtį 

➢ Korozijos ir nuosėdų ant vamzdžių ir įrenginio dalių rizika 

Nerūdijančio plieno plokštės yra tinkamesnės nei įprastos vario plokštės siekiant, kad būtų 
išvengta žalos 

Techninis įvadas
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Hibridiniai šilumos siurbliai

Šilumos siurblių sistema kombinuojama su kitu neatsinaujinančiu šilumos šaltiniu, paprastai 
dujų katilais

• Taip pat žinoma kaip dviejų kuro rūšių sistema 

Paprastai naudojama esančiuose pastatuose su jau esančiomis tradicinėmis sistemomis

Valdymo blokas stebi ir valdo eksploataciją bei perjungia sistemas išmaniajam 
naudojimui 

• Netgi vertina tokius aspektus kaip tinklo energijos rinkos kaina

Lankstumas ir efektyvumas nepriklausomai nuo išorės aplinkybių

Trūkumas: Iškastinis kuras yra šios sistemos dalis

Žymiai didesnės CO2e emisijos, lyginant su kitomis šilumos siurblių sistemomis

Techninis įvadas
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Žemos temperatūros centralizuoti šilumos tinklai

Žemos temperatūros centralizuoti šilumos tinklai yra inovatyvi 
šilumos infrastruktūra, pagrįsta šilumos tinklais su žemomis 
temperatūromis nuo 20 iki 95 laipsnių

Šiluma tiekiama pagal klimato apsaugos kriterijus ir daugiausia 
naudojant atsinaujinančią energiją, tokią kaip saulės šilumos 
energiją, pramonės atliekinę šilumą, ir taikant saugyklų 
technologijas. 

Techninis įvadas
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14 pav.: ŽCŠT (Žemos temperatūros centralizuotas šilumos tiekimas), šaltinis: LowTEMP project [7]



Šalti šildymo tinklai

Šalti vietiniai šildymo tinklai eksploatuojami esant žemai 8–
20 laipsnių temperatūrai 

Gruntinis vanduo vartotojams paskirstomas neizoliuotu 
šalto šildymo tinklu 

Tada jis naudojamas decentralizuotiems šilumos siurbliams 
valdyti 

Šalto vietinio šildymo privalumai: 

• mažesni šilumos paskirstymo nuostoliai 

• galimybė naudoti pigesnes medžiagas 

• galimas perdavimas didesniais atstumais 

• Įdomus variantas naujų pastatų teritorijoms 

Techninis įvadas
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15 pav.: Šaltas šildymo tinklas, šaltinis: Naturstrom [8]



Šilumos siurblio naudingo veiksmo koeficientas

Norint įvertinti šilumos siurblius, COP (naudingo veiksmo koeficientas) nustatomas fiksuotomis testavimo 
sąlygomis ir apibrėžiamas kaip parodyta standarte LST EN 14511 :

COP = 
𝑄𝑊𝑃,𝐻𝑒𝑖𝑧

𝑊𝑒𝑙,𝑊𝑃

→ Kuo didesnis skaičius, tuo efektyvesnis šilumos siurblys

→ Šilumos siurblys, kurio COP yra 4 rodo, kad jūs galite sugeneruoti iš viso 4 kWh šilumos, naudodami
1 kWh elektros energijos

Techninis įvadas
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Šilumos siurblys COP

Vandens šaltinio šilumos siurblys ~ 5,0

Žemės šaltinio šilumos siurblys ~ 4,0

Oro šaltinio šilumos siurblys ~ 3,0



Nuotekų šilumos siurblys su šilumokaičiu

Inovatyvi gamybos technologija: dujų absorbcinis šilumos siurblys

Karšto vandens nuvedimas į nuotekų sistemą

Naudojant nuotekų šilumą galima išvengti 75 procentų anglies 
dioksido emisijų

Naudojama šildymui, taip pat karšto vandens ruošimui 

Kondensaciniai katilai naudojami pikiniams poreikiams padengti

Techninis įvadas
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17 pav.: Nuotekų vamzdis, šaltinis: Hamburg Wasser [9]

16 pav.: Nuotekų šilumokaitis, šaltnis: : 
Hamburg Wasser [9]
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2. Įgyvendinimas
Esama būklė Baltijos jūros regione
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Dauguma šilumos siurblių įrengti naujuose pastatuose

Prieiga prie šilumos šaltinių paprastai reikalauja ekstensyvių žemės darbų ir 
įvertinimų prieš pradedant statybą 

Kuriant naują šilumos siurblio sistemą svarbu, kad visi komponentai gerai veiktų 
kartu, kad būtų užtikrinta ekonomiška ir efektyvi sistemos eksploatacija 

Lengviau įrengti šilumos siurblius oras-vanduo, ypač renovacijos metu, kai 
didinamas energijos vartojimo efektyvumas, todėl jie labiau paplitę senuose 
pastatuose

Energijos vartojimo efektyvumo finansavimo programos turėtų būti naudojamos 
amortizacijos laikotarpiui sutrumpinti 
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Įgyvendinimas
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Įgyvendinimas

Pardavimų plėtra

Keturių skirtingų tipų šilumos 
siurblių pardavimo 
duomenys Vokietijoje nuo 
2000 iki 2018 m. 

Didžiausias augimas įvyko 
2006 m., kai iš viso prisidėjo 
32 000 šilumos siurblių. 

18 pav.: Šilumos siurblių pardavimų plėtra Vokietijoje, šaltinis : BWP [10]

Oro šilumos siurbliai        Jūros vandens šilumos siurbliai   Gruntinio vandens šilumos siurbliai     Šilto vandens šilumos siurbliai



Esama būklė Baltijos jūros regione

Kainų santykis yra elektros kainos santykio su 
naftos kaina koeficientas šiluminės energijos 
ekvivalento kiekiui

Jis gali parodyti COP, reikalingą, kad šilumos 
siurblys veiktų ekonomiškai, palyginus su iškastinio 
kuro šilumos tiekimu (aiškinimas) 

Šis santykis yra didelis, ypač Vokietijoje ir Belgijoje, 
tačiau mažesnis Skandinavijos šalyse, Prancūzijoje, 
Italijoje ir Portugalijoje, ir ypač mažas Vengrijoje 
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Įgyvendinimas

19 pav.: Kainos santykis tarp šilumos siurblio energijos ir naftos, šaltinis: : BWP [10]



Esama būklė Baltijos jūros regione

Nepaisant pranašumų, šilumos siurbliai vis dar diegiami žemiau jų 
galimybių didžiojoje Europos dalyje 

Bet: vertinant gyvenamąjį, paslaugų ir pramonės sektorius, šildymas ir 
vėsinimas (Š&V) sudaro maždaug 50% viso energijos suvartojimo Europoje. 

Šilumos siurbliai yra svarbi priemonė, siekiant atsinaujinančios energijos 
tikslų ES 

→ Politinė bazė Baltijos jūros regionui:
Šilumos siurbliai yra apibrėžti kaip atsinaujinančios energijos technologija 
ES atsinaujinančios energijos direktyvoje ir Energijos efektyvumo direktyvoje 
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Įgyvendinimas
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3. Išvados
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Šilumos siurblių trūkumai ir nauda



Šilumos siurblių sistemų nauda
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Trumpas amortizacijos laikas

Jei yra prieinamas šilumos šaltinis su aukšta temperatūra ir jis 
vertinamas kaip rentabilus, investicija atsipirks greitai 

Didelis lankstumas

Ypač kombinuojant su saulės jėgainių ir saugyklų sistemomis

Atsinaujinančios energijos integravimas → pagerintas 
aplinkosauginis balansas

Kai 4 kWh šilumos gali būti sugeneruotas naudojant 1 kWh 
elektros energijos

Šildymo ir vėsinimo funkcija

Lyginant su įprastine šildymo sistema

Santykinai aukštos investicijos

Išlaidos priklauso nuo įvairių veiksnių
(pvz., supanti aplinka)

Didelės išlaidos žemės darbams

Ekonominė priklausomybė nuo elektros kainos

Jeigu šilumos siurblys yra kombinuojamas su saulės 
elektrinės sistema, tai priklausys nuo rinkos nustatytos 
elektros kainos 

Kintanti aplinkos pusiausvyra

Gyvavimo ciklo vertinimas priklauso nuo suvartojamos 
elektros energijos ir įvesties šaltinio 



[1] Viessmann. https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/welche-heizung/waermepumpen.html

[2] Natural Resources Canada. https://www.nrcan.gc.ca/energy-efficiency/energy-star-canada/about/energy-star-
announcements/publications/heating-and-cooling-heat-pump/6817

[3] Energie Agentur NRW. 
https://www.waermepumpe.nrw/uploads/datapool/Dokumente/Energieagentur_NRW_Planungsleitfaden_Waermepumpen.pdf

[4] Noventec. https://www.noventec.de/produkte/erdwaerme/erdwaermekorb/

[5] LGV Hamburg. Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung Hamburg. https://geoportal-hamburg.de/geo-online/

[6] ASHI. American Society of home inspectors. http://www.ashireporter.org/HomeInspection/Articles/Warming-Up-to-Heat-
Pumps/15064

[7] LowTEMP project. http://www.lowtemp.eu/downloads/

[8] Naturstrom. https://www.naturstrom.de/kommunen/kalte-nahwaerme

[9] Hamburg Wasser. https://www.hamburgwasser.de/fileadmin/hhw-privatkunden/downloads/broschueren/hamburgwasser-
waerme-aus-abwasser.pdf

[10] BWP. Bundesverband Wärmepumpe e.V.. https://www.waermepumpe.de/presse/zahlen-daten/

Šaltiniai
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