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Įvadas į šį modulį

Bazinis principas, glūdintis už Elektra-į-Šilumą technologijos

Elektra-į-šilumą technologijos integravimas į  elektros ir šilumos sektorius

• Nukrypimas: Elektros rinkos balansavimas

• Elektra-į-šilumą technologijos panaudojimas vietoje galios mažinimo

Elektra-į-šilumą technologijos – apžvalga

Santrauka: Elektra-į-šilumą technologijos potencialas

Elektra-į-dujas technologijos pagrindinis principas

Elektra-į-šilumą ir Elektra-į-dujas technologijų palyginimas

Galimas Elektra-į-šilumą ir Elektra-į-dujas technologijų panaudojimas

Turinys
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Pagrindinis principas, glūdintis už Elektra-į-Šilumą technologijos
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Elektra-į-šilumą technologijos gali konvertuoti elektros srovę į šilumos 
energiją

Mažesni individualūs taikymo būdai:

• Naktinio saugojimo šildytuvas

• Naktinio saugojimo šildytuvas

Didelės galios taikymo būdai:

• Centriniai elektriniai ar elektrodiniai katilai

• Didelės galios šilumos siurbliai

Paprastai tokių technologijų taikymas yra integruojamas į šilumos tinklą

→ Sektoriaus apjungimas: elektros sektoriaus ir šilumos sektoriaus sujungimas



Elektra-į-šilumą technologijos integravimas į  elektros ir 
šilumos sektorius
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Šiandien Elektra-į-
šilumą technologija jau 
prisideda prie 
pastovaus balanso 
palaikymo tarp elektros 
tiekimo ir elektros 
poreikio 

Galima būsimas 
Elektros-į-šilumą 
technologijų taikymo 
potencialas

CŠT sistemų plėtra. Šaltinis: Euroheat & Power [1]



Balansavimo galios rinka pastoviai stabilizuoja tikslinį 50 Hz dažnį elektros energijos tinkle

Teigiama balansavimo energija (pvz., kogeneracinės jėgainės) = elektros perteklių naudoja 
subalansuoti vartojimo pikus

Neigiama balansavimo energija = didesnė išeiga nei vartojimas padaro reikalinga panaudoti 
perteklinę elektros energiją (pvz., per P2H saugyklas, CŠT tinklus)

Dėl didėjančios integracijos įvairių atsinaujinančių išteklių į elektros rinką, P2H technologijos 
galėtų turėti svarbų poveikį kaip svarbus instrumentas balansuoti elektros rinką ateityje.

Nukrypimas: Elektros rinkos balansavimas
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Elektra-į-šilumą technologijos – apžvalga
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Trys skirtingos technologijos yra pirmoje eilėje naudojamos kaip Elektra-į-šilumą konverteriai

Elektriniai (šildymo elemento) šildytuvai

Elektrodiniai katilai

Elektra valdomos kompresijos šilumos siurbliai

Šaltinis: AGFW
Šaltinis: AGFW Šaltinis: AGFW



Elektra-į-šilumą technologijos – apžvalga
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Elektriniai (šildymo elemento) šildytuvai

Elektros srauto šildytuvai

• Taikymai, naudojami pramonės sektoriuje 
ir VŠT sistemose veikia 50–15 MW elektros 
galių ribose ir esant įtampai iki 690 V

Šildymo strypai (panardinamojo šildytuvo 
principas)

• Naudojami būstuose ir versle, paprastai 
esant  vieno skaitmens kW diapazono 
galiai, ir esant 230/400 V įtampai 

Elektros srauto šildytuvo schema (Šaltinis: AGFW)



Elektra-į-šilumą technologijos – apžvalga
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Elektrodiniai katilai

Pagrindinės elektrodinių katilų sudėtinės dalys yra jų 
elektrodai, kuriuos supa vanduo

Jeigu elektrodai yra maitinami, ominė vandens varža 
verčią jį sušilti

Su papildomu šilumokaičiu ši šilumos energija gali 
būti perduota į CŠT sistemą 

Elektrodinių katilų galios yra tarp 5 MW ir 50 MW

Elektrodinio katilo schema (Šaltinis: AGFW)



Elektra-į-šilumą technologijos – apžvalga
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Kompresinis šilumos siurblys

Labai efektyvus didinti temperatūrą iki 
reikalingo temperatūrinio lygio

Lankstūs sprendimai CŠT sistemoms

Galimas bet koks šilumos siurblio galios lygis

Ištraukia ir tiekia šilumą iš aplinkos, tokios kaip 
supantis vanduo ar oras

Naudoja žymiai mažiau elektros energijos negu 
tiesioginiai elektros šildytuvai 

Didelės investicijos
Kaip veikia kompresinis šilumos siurblys (Šaltinis: AGFW)



Elektra-į-šilumą technologijos – apžvalga
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izoliacija

Plieno 
korpusas

Karštas 
sluoksnis

Atskyrimo 
sluoksnis
(temp. 
Perėjimo 
zona

Šaltas 
sluoksnis

Šilumos 
šaltinis

Garo pagalvės

Iškrovimo 
saugykla

Įkrovimo 
saugykla

Centralizuoto šilumos tiekimo tinklas vartotojas

Šilumos saugyklos schema (Šaltinis: vattenfall.de; išversta ir suderinta) [3]

Šilumos saugykla, kombinuojama su Elektra-į-šilumą technologija

Šilumos akumuliatoriai paprastai 
kombinuojami su Elektra-į-šilumą 
sistemomis

Pvz. Stratifikuotos saugojimo sistemos yra 
įprasčiausi taikymai CŠT sistemose (žiūr.
paveikslą)

Šiluma gali būti saugoma vėlesniam 
vartojimui už kelių valandų, ar už kelių parų, 
priklausomai nuo saugojimo įrenginio 
dydžio



Elektra-į-šilumą technologijos potencialas

12

Ekologinio potencialo vertinimas

Jeigu generuojama iš atsinaujinančios energijos …

…su elektra generuojama šiluma gali prisidėti prie iškastinio kuro sumažinimo ir pakeitimo 
ateityje

Teigiamas šalutinis efektas: naudojant “žalią” perteklinę elektrą, pagamintą daugiau 
žemės ūkio teritorijose, “žalia” šiluma galėtų būti tiekiama į tankiai apgyvendintas miestų 
teritorijas

Bendras potencialas:

• Didinamas energijos efektyvumas

• Mažinamos CO2e emisijos



Elektra-į-šilumą technologijos potencialas
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Ekonominiai aspektai ir investicijos

Investicijos tiesioginėm elektrinėm 
Elektra-į-šilumą technologijoms stipriai 
priklauso nuo turimos infrastruktūros ir 
reikalingo temperatūrų lygio

Elektrinės, kuri naudojama centralizuoto 
šilumos tiekimo tinkluose, apytikslės 
investicijos kinta €150-270 / kW ribose

Žemos temperatūros CŠT investicijos 
paprastai yra gerokai didesnės

Specifinės investicijos EUR/kW tiesioginiai Elektra-į-šilumą taikymui (Šaltinis: EEB ENERKO, 2017/2020;) [4]



Elektra-į-dujas yra techninį konversijos procesas, kuris naudoja elektros energiją (elektrą) dujoms 
gaminti

Pagamintos dujos yra vandenilis (elektrolizė)

Šis vandenilis gali būti konvertuojamas į metaną (metanacija)

Šios technologijos idėja yra panaudoti atsinaujinančią elektrą šiems procesams, siekiant gauti 
atsinaujinančias dujas (be CO2)

Ši technologija yra dar vienas instrumentas dekarbonizacijos procesui šildymo sektoriuje

Elektra-į-dujas technologijos pagrindinis principas

14

Supaprastintas Elektra-į-dujas procesas (AGFW, 2019)



Elektra-į-dujas technologijos pagrindinis principas
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Pagrindiniai šios technologijos privalumai

Didelis vandenilio ir metano energijos saugojimo 
tankis

Tiek vienas, tiek kitas pagaminti iš pirminių 
energijos šaltinių, kurie jau buvo naudojami ilgą 
laiką, ir jau yra patvirtinę savo funkcionalumą 

Metanas turi panašias savybes kaip ir gamtinės 
dujos

• gali būti saugomas ir transportuojamas jau 
egzistuojančiais gamtinių dujų tinklais

• gali būti saugomas ir transportuojamas jau 
egzistuojančiais gamtinių dujų tinklais

• Elektros energijos kaip dujų saugojimas gali 
būti ekonomiškai patrauklus variantas saugiam, 
lanksčiam ir draugiškam klimatui energijos 
tiekimui

Supaprastintas Elektra-į-dujas procesas (AGFW, 2019)



Elektra-į-dujas technologijos pagrindinis principas
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Elektra-į-dujas procesų, naudojančių metanaciją ir elektrolizę, apžvalga

(Šaltinis: AGFW)



Bendrai imant, technologija Elektra-į-dujas, naudojant sintetines dujas šilumos sektoriuje taip pat 

konkuruoja su tiesioginėmis Elektra-į-šilumą technologijomis

Elektra-į-šilumą:

Tiesioginis naudojimas yra efektyvesnis lyginant su deginimo technologijomis

Trūkumai susiję su ilgalaikiu energijos saugojimu

Elektra-į-dujas:

Dujos turi didesnį energijos saugojimo tankį, lyginant su elementais ar vandeniu (šilumos saugyklos) 

Sintetinių dujų gamyba atstovauja nereiklingą konversijos procesą (žemo efektyvumo) 

Tačiau jis prideda daugiau lankstumo (kalbant apie laiką tarp tiekimo ir poreikio), bet taip pat ir suteikia 
daugiau taikymo sričių sintetinėms dujoms

Elektra-į-šilumą ir Elektra-į-dujas technologijų palyginimas
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Galimas Elektra-į-šilumą ir Elektra-į-dujas technologijų
panaudojimas
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Lanksti kogeneracija/šilumos tinklo sistema su šilumos saugojimu ir Elektra-į-šilumą moduliu (Šaltinis: bdew, 2016; išversta) [5]

https://www.bdew.de/media/documents/Factsheet_PowerToHeat.pdf

Galimas beveik 
pastovus šilumos 
naudojimas 

Gali būti lengvai 
integruotas papildomas 
akumuliatorius 

Perteklinės elektros 
energijos atveju 
Elektra-į-šilumą 
sistema tiekia šilumą į 
šilumos tinklą arba į 
akumuliatorių

Elektra-į-šilumą (P2H) kombinacija 
su kogeneracine jėgaine



Galimas Elektra-į-šilumą ir Elektra-į-dujas technologijų
panaudojimas
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Pavyzdys iš Haßfurt, Vokietija

Perteklinė elektra iš šalia esančio vėjo parko 
ir saulės energijos konvertuojama į 
atsinaujinantį vandenilį

Vandenilis yra deginamas vandenilio 
kogeneracinėje jėgainėje

Elektra-į-dujas kombinacija su 
kogeneracine jėgaine



Šaltiniai
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[1] Euroheat & Power. https://www.euroheat.org/group-documents-category/dhc-and-buildings-g5/

[2] General Electric. https://www.ge.com/content/dam/gepower-
pgdp/global/en_US/images/service/upgrades/jenbacher/primary-secondary-tertiary-balancing-power-operation.jpg

[3] Vattenfall; translated & adjusted); quoted from https://www.smarterworld.de/smart-energy/sonstige/fernwaerme-ein-
zuverlaessiger-energiewende-baustein.108753.html

[4]  EEB ENERKO, 2017/2020;). https://enerko.de/

[5] bdew 2016; translated. https://www.bdew.de/media/documents/Factsheet_PowerToHeat.pdf

https://www.euroheat.org/group-documents-category/dhc-and-buildings-g5/
https://www.ge.com/content/dam/gepower-pgdp/global/en_US/images/service/upgrades/jenbacher/primary-secondary-tertiary-balancing-power-operation.jpg
https://www.smarterworld.de/smart-energy/sonstige/fernwaerme-ein-zuverlaessiger-energiewende-baustein.108753.html
https://enerko.de/
https://www.bdew.de/media/documents/Factsheet_PowerToHeat.pdf
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