
Didelės galios šilumos siurblių 
sistemos
Daugybinių šilumos šaltinių integravimas ir CŠT sistemų lankstumas
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Bendra informacija

• Šilumos siurblių dimensijos

• Terminai

• Skirtumas pagal temperatūros lygį

• Šilumos siurblių dizainas

Galimi šviesos šaltiniai (oras, vanduo, dirvožemis ir nuotekos, geoterminės, pramonės atliekos ir 
perteklinė šiluma)

Įvairių šilumos šaltinių ir jų naudojimo apibendrinimas

Veiksmingumo koeficiento rodiklis

Apžvalga I
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Šilumos siurblių integravimas į CŠT sistemas

• Tiekimo vamzdžio įvadas

• Grįžtamojo srauto temperatūros padidėjimas

Šaltnešiai. Tyrimai ir aplinkosaugos klausimai

Ekonominis gyvybingumas

Bendra didelių šilumos siurblių nauda CŠT sistemose 

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

Didelės galios šilumos siurbliai galėtų būti apibrėžti kaip…

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

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

• Terminologiškai nebus skirtumo tarp abiejų terminų 

Bendra informacija - terminai
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Paprastai šilumos siurblius galima atskirti arba tiksliau apibūdinti kaip 

Aukštos temperatūros šilumos siurblius 

Žemos temperatūros šilumos siurblius 

Abu tipai naudojami būstuose ir CŠT sektoriuje 

Tačiau aiškus apibrėžimas ar atskyrimas nėra įmanomas! 

• Aukštos temperatūros šilumos siurbliai paprastai naudojami 
CŠT sektoriuje 

• Žemos temperatūros šilumos siurbliai naudojami individualiuose 
namuose ir daugiabučiuose

Bendra informacija – skirtumas pagal temperatūros lygį
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Šilumos siurbliai, naudojantys skirtingus šilumos šaltinius 

Šilumos siurbliai naudoja šilumos šaltinius esant žemai temperatūrai → pakeliant temperatūros lygį 

Bendra informacija – šilumos siurblių dizainas
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Skirtumas tarp dažniausiai pasitaikančių praktikų 

• Veikimo energija 

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

• Terminė kompresija / mechaninė kompresija

• Atvira arba uždara šilumos siurblio grandinė 



Daugiausiai naudojamas šilumos sektoriuje

Kitos šilumos siurblių technologijos (Adsorpcinis šilumos siurblys, absorpcinis šilumos siurblys, 
sukamasis šilumos siurblys)

Kompresinis šilumos siurblys (elektrinis)
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1) garinimo šaltnešis

2) slėgio ir temperatūros padidėjimas per 
kompresiją

3) kondensacinis šaltnešis ir energijos 
perdavimas

4) slėgio mažinimas

Kompresinių šilumos siurblių veikimo principas (pagal AGFW, 2017)

1

2

4

3

Pel

T-grįžimo šaltinio
T-paduodama šaltinio

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

Man sieht die 3 kaum

Centralizuoto šilumos tiekimo sistema

Aplinka

Elektros energija



Galimi šilumos šaltiniai

9

Source: AGFW-Project GmbH

vanduo

Atliekinė šiluma / perteklinė 
šiluma

Nuotekos

oras

Šilumos siurbliai priklauso nuo esamo šilumos 
šaltinio 

Svarbiausios aplinkybės yra didelis prieinamumas 
vietoje ir įvairios techninio naudojimo galimybės 

• aukšta šaltinio temperatūra

• nuolatinis prieinamumas

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

Apskritai yra daugybė CO2e neutralių šilumos 
šaltinių! 

Gruntinis vanduo

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

geschrieben

geotermija



Galimi šilumos šaltiniai - oras
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Dirbkite su ventiliatoriais, kurie įsiurbia orą> šiluminė energija 
perduodama į šilumokaitį> perdirbtas oras grąžinamas atgal į 
aplinką 

Neribotas šilumos šaltinis, tačiau nepastovus ir sezoninis 

Orų sukelti svyravimai (kasdien ir sezoniškai) 

Šilumos gamyba atvirkščiai proporcinga šilumos poreikiui 

• > Didžiausias COP (naudingo veiksmo koeficientas) būna vasarą

• < Didžiausias centralizuoto šilumos tiekimo sistemų poreikis būna 
žiemą

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



Galimi šilumos šaltiniai – upės ir ežero vanduo
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water

Tekantys vandenys, ežerai naudojami kaip šilumos šaltiniai

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

Oro ir sezono sukelti svyravimai

• Mažesni nei oro dėl didesnio vandens šilumos kaupimo pajėgumo 

• Vandens šilumos šaltiniai paprastai geriau prieinami nei oro 
šilumos šaltiniai 

Ežero vandens gavyba ir grąžinimas yra ribotas - ribojamas šilumos 
šaltinio aušinimas 

Pavyzdys: Jei šilumos šaltinio temperatūra yra ne žemesnė kaip 7 
° C, skirtingose Vokietijos vietose galėtų naudoti upės vandens 
šilumos šaltinius 6 000–6 500 val/metus. 



Galimi šilumos šaltiniai – upės ir ežero vanduo

12

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



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

Reikalingi du šuliniai (paprastai tarp 5-20 m)

• Tiekimo siurblys perneša gruntinį vandenį iš 
ištraukimo arba įšsiurbimo šulinio į šilumos 
siurblį 

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

Kuo gilesnis gruntinio vandens naudojimas, 
tuo pastovesnis yra šilumos prieinamumas 

Galimi šilumos šaltiniai – gruntinis vanduo
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Gruntinis 
vanduo



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

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



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

Operatoriui reikalingi vandens teisiniai dokumentai 
/ leidimai 

Nuotekų aušinimas dažnai ribojamas dėl 
aplinkosaugos įstatymų 

Svarbi išvalytų nuotekų kokybė 

• pvz. geležies fosfato nuosėdos ant šilumokaičio 

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

Galimi šilumos šaltiniai – nuotekos ir tyras vanduo
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sewage water



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



Šilumos siurblys naudoja žemėje kaupiamą šilumą 

Norint išgauti šilumą, reikia pilnai sumontuoti 
šilumokaičius žemėje 

Šilumokaičiai paprastai yra sumontuoti kaip žemės 
kolektoriai 

Šilumos šaltinio temperatūra priklauso nuo montavimo 
gylio

Kuo giliau sumontuoti šilumokaičiai, tuo pastovesnis
šilumos prieinamumas 

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

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

Galimi šilumos šaltiniai – seklioji geoterminė energija
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Galimi šilumos šaltiniai – seklioji geoterminė energija

18

5 pav. Grunto temperatūros įvairiuose gyliuose [Potsdam Institute for Climate Research]



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

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

Galimas aktyvus atšaldymas 

Taip pat galima naudoti / kombinuoti pramonės dūmus 
su šilumos siurbliais 

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



Įvairių šilumos šaltinių apžvalga
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Šilumos šaltinis Tipinės šaltinio 

temperatūros

Temperatūrų svyravimai Tipinės galimybės Tolesnė informacija

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

stotys

Ežerai ir upės 2 oC – 20 oC Vidutiniai Balandis-spalis Vietinė kompetetingas 

vandenų organas

Gruntiniai vandenys 3 oC – 15 oC Maži Ištisus metus kompetetingas vandenų 

organas
Nuotekos ir grynas 

vanduo

7 oC – 20 oC Vidutiniai Ištisus metus4 Atitinkamos nuotekų 

valymo įmonės 

operatorius

Sekli geoterminė 

energija

0 oC – 19 oC Vidutiniai Ištisus metus -

Pramonės atliekinė 

šiluma

14 oC – 50 oC Individualiai Individualiai Atitinkama pramonės 

įmonė
Pramonės dūmai/ 

atliekinės dujos

30 oC – 50 oC maži Individualiai Atitinkama pramonės 

įmonė

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



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

𝑪𝑶𝑷 =
ሶ𝑸𝒏𝒂𝒖𝒅

𝑷𝒆𝒍𝒆𝒌𝒕𝒓𝒐𝒔

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

→Skaičiuojant efektyvumą į suvartojimą neatsižvelgiama→Galimos didesnės nei 1 efektyvumo 
vertės 

→Naudojimas laikomas nemokamu – šilumos siurbliai gali būti labai energiją taupantys ir 
ekonomiški

→Bendroji taisyklė: kuo mažesnė ∆ T- tuo didesnis COP 

Naudingo veiksmo koeficientas (COP)
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Šilumos siurblių integravimas į CŠT sistemas
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8 pav. Skirtingi galimi būdai integruoti didelio šilumos siurblio tiekimą į vamzdį (kairėje) ir grįžtamojo srauto temperatūros padidinimą (dešinėje) [savo iliustracija] 

Šaltinis: AGFW



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

Šilumos siurblys turi būti suprojektuotas maksimaliai 
srauto temperatūrai *

(* kadangi TFL didėja mažėjant lauko temperatūrai) 

Integravimo galimybės – Paduodamo vamzdžio įvadas
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Šaltinis: AGFW



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

Nauda: 

• lengviau integruoti į dabartinę CŠT sistemos
kartą

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

Integravimo galimybės – grįžtamo srauto temperatūros 
padidėjimas
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Source: AGFW



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

Naturalūs
NH3 (amoniakas) ir CO2

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

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

Labai mažai ar išvis nėra aplinkosauginių apribojimų

Paprastai nenaudojami kaip šaltnešiai

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

Pagrinde fluorinti angliavandeniliai (HFC)

Yra keletas ekologinių problemų

Daugiausiai naudojami

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

→ Bendrai paėmus, politika skatina perėjimą prie natūralių šaltnešių! 



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

Šiuo atžvilgiu lemiami reikalavimai yra: 

• Esama šilumos šaltinio temperatūra

• Reikalinga į tinklą paduodama temperatūra

• Reikalingas šilumos kiekis

• Reikalingas COP

• Šilumos siurblio technologija

Source: AGFW



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

Neigiamas poveikis klimatui

Aplinkosauginis poveikis

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

• visuotinio atšilimo potencialas (VAP-angl. GWP)

Kiti aspektai:

• Saugumo reikalavimai

• Eksploatacijos išlaidos

Šaltinis: AGFW



Ekonominis gyvybingumas
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Visų investicijų suskirstymas:

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

• Didelės galios šilumos siurblys

• Priėjimas prie šilumos šaltinio ir prisijungimas prie jo 

• Prisijungimas prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo

• Elektros jungtys

• Statybos išlaidos

• Planavimo ir leidimų išlaidos



Ekonominis gyvybingumas
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Visų investicijų suskirstymas:

• Šilumos siurblys sudarys apie 50% visų 
investicijų

• Išlaidos, siekinat padaryti, kad šilumos 
šaltinis būtų techniškai naudojamas, labai 
priklauso nuo paties šilumos šaltinio ir nuo 
susijusių bendrųjų sąlygų, tokių kaip …
• Preinamumas
• Struktūrinės sąlygos
• Priežiūros intensyvumas

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

Šaltinis: savo pranešimas pagal Pieper ir Energinet



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

Source: AGFW

Specifinės

investicijos (viso) 

mln €/MWth

Dūmai Nuotekos Atliekinė šiluma Gruntiniai vandenys Oras

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

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

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

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



Bendra didelės galios šilumos siurblių  nauda CŠT sistemose
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• Greita + pigi pradžia

• Optimizuotas bazinės apkrovos įrenginių veikimo laikas 
Padidinintas CŠT sistemų 

lankstumas

• Žemos temperatūros ir kitų perteklinių šilumos šaltinių 
naudojimas 

Geresnis perteklinės šilumos 
gamybos panaudojimas 

• Apsidraudimas nuo elektros ir kuro kainų svyravimo

• Apsauga nuo gedimų ir centralizuoto šilumos ir vėsumos 
tiekimo derinys 

Apsauga nuo (rinkos) rizikos

• Jokių emisijų vietoje

• Teigiamo CŠT įvaizdžio didinimas
Atsinaujinančios šilumos 

gamybos didėjimas
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Šaltiniai

[Eselshöhe weather station and Bavarian State Office for the Environment]; quoted in AGFW 2020: “Praxisleitfaden
Großwärmepumpen” p. 5 

[Hessian State Office for Environment and Geology]; quoted in AGFW 2020: “Praxisleitfaden Großwärmepumpen” p. 6 

[Stadtwerke Lemgo]; quoted in AGFW 2020: “Praxisleitfaden Großwärmepumpen” p.7 

[Potsdam Institute for Climate Research]; quoted in AGFW 2020: “Praxisleitfaden Großwärmepumpen” p.7 
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