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Sezoninė šilumos energijos saugykla

Egzistuoja 4 skirtingi sezoninio šildymo būdai:

BTES = Borehole Thermal Storage – gręžinio 
šilumos saugykla

TTES = Tank Thermal Storage – rezervuaro 
šilumos saugykla

PTES = Pit Thermal Storage – įdubos šilumos 
saugykla

ATES = Aquifer Thermal Storage – vandeningojo 
sluoksnio šilumos saugykla

→ Priklausomai nuo vietinių sąlygų, sistemos turi 
skirtingus privalumus ir trūkumus

1 pav.: Saulės sezoninių saugyklų tipai, šaltinis: www.ikz.de

Šilumos saugykla (rezervuaras)
(60 iki 80 kWh/m3)

Įdubos tipo saugykla
(30 iki 80 kWh/m3)

Sluoksninio tipo saugykla (geoterminis zondas)
(15 iki 30 kWh/m3)

Vandeningo sluoksnio saugykla
(30 iki 40 kWh/m3)

1 pav: Sezoninių saulės saugyklų tipai. Šaltinis: Solites [1]
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2. Saulės ledo saugyklos
Techninis įvadas

Įvairios sudedamosios dalys

Privalumai ir trūkumai
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Saulės ledo saugyklos

6

Bendroji funkcija

Šilumos saugyklos (TES) nutiesia tiltą tarp 
atsinaujinančios energijos tiekimo ir vartojimo

Vanduo saugo saulės šilumos energiją žemose 
temperatūrose

Šilumos siurblys ištraukia šilumos energiją iš vandens

Grįžtamasis procesas įgalina taip pat ir vėsinimą

Pagrindinės komponentės:
Saulės kolektorius (1) Valdymo punktas (2)
Ledo saugyklos (3) Karšto vandens bakas (4)
Šildymo buferinis rezervuaras (5) Šilumos siurblys (6) 2 pav.: Saulės ledo saugyklos koncepcija

Šaltinis: U.S. Army Installation Management Command [2]



Saulės ledo saugyklos
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Bendroji funkcija

Fazės keitimą iš skystos į kietą (užšaldytą) 
naudoja kaupti ir išleisti latentinei šilumai

• Latentinė šiluma = šilumos mainai be 
temperatūros pokyčių

• Juntama šiluma = šilumos mainai, kurie keičia 
sistemos / kūno temperatūrą 

Galima saugoti daugiau energijos mažesnėje 
erdvėje

Nėra poreikio izoliacijai dėl žemų temperatūrų

3 pav.: Juntama ir latentinė šiluma. Šaltinis: G. Hailu [3]



Saulės ledo saugyklos
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Skirtingos komponentės

Saulės kolektoriai

• Paprastai įrengiami ant stogo

• Atviri, nestiklinti kolektoriai dideliam efektyvumui 
pasiekti

• Saulės spinduliuotė ir supančio oro šiluma

• Regeneruoja ledo saugyklą ir yra tiesioginis šildymo 
sistemos šilumos šaltinis 

• Labai efektyvios, lyginant su kitais saulės šilumos 
moduliais, šaltomis dienomis, kai saulės spinduliuotė 
maža 4 pav.: Saulės kolektoriai. Šaltinis: Imtsimon [4]



Ledo saugyklos įrenginys

• Didelis betoninis įrenginys po žeme

• Vanduo saugomas 0°C – 30°C temperatūroje

• Šilumos siurblys ištraukia šilumą iš vandens, kol jis 
užšąla

• Fazės keitimasis iš skysčio į užšaldytą
-> latentinė šiluma

• Šilumokaičio vamzdžiai įrengti valdomam 
užšaldymui be pažeidimų

Saulės ledo saugyklos
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Skirtingos komponentės

5 pav.: Ledo saugyklos įrenginio vamzdyno sistema. Šaltinis: ZEBAU GmbH [5]



Saulės ledo saugyklos
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Skirtingos komponentės

Šilumos siurblys

• Sujungia saugojimo įrenginį su šildymo sistema

• Ištraukia šilumą iš vandens, kol jis užšąla, fazės keitimasis įgalina 
naudoti latentinės šilumos potencialą

• Šilumą perduoda ir paskirsto tiesiogiai arba į šildymo sistemos 
buferinę talpyklą 

• Elektros įvadas reikalingas šilumos siurbliui veikti

• Aukštas izoliacijos lygis ir efektyvus šildymas gali suteikti siurblio 
efektyvumo koeficientą COP = 5, o tai reiškia, kad jis generuoja 5 
kWh su 1 kWh įvestimi 



Saulės ledo saugyklos
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Privalumai Trūkumai

Mažos CO2e emisijos dėl atsinaujinančių energijos šaltinių 
ir latentinės šilumos naudojimo

Šilumos siurbliui reikalinga elektros energija

Mažos išlaidos priežiūrai, pakartotinis vandens naudojimas 
vietoje papildymo, procesas gali būti pakartotas daug kartų

Aukštos įrengimo išlaidos, nes efektyviai sistemai reikia 
daug skirtingų komponenčių

Šildymas ir vėsinimas iš vienos sistemos Saugojimo metu energija prarandama ją supančiame grunte

Daug didesnė energijos talpa to paties dydžio šilto vandens 
kaupimui 

Saugykloms turi būti prieinama reikalinga erdvė

Gali būti naudojamas įvairiuose pastatuose, naujuose ir 
renovuotuose, privačiuose ir viešuosiuose.
Vokietijoje saulės ledo saugyklos yra subsidijuojamos

Įgyvendinimo efektas jau esančiuose pastatuose jaučiamas 
tik tada, kai atliekama bendra šildymo sistemos renovacija

Sutaupo iki 50% išlaidų šildymui ir 99% išlaidų vėsinimui, 
lyginant su standartinėmis šildymo ir vėsinimo sistemomis



Saulės ledo saugyklos
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Saulės ledo saugyklos gali būti geras šilumos saugyklos sprendimas, priimtinas daugeliui 
atsinaujinančios energijos išteklių:

Žema darbo temperatūra – žemos temperatūros šildymo sistema

Didelis efektyvumas tose vietose, kur saulės spinduliuotė yra maža

Brangus montavimas, vietos poreikis ir saulės įrenginiai ant stogo

Daugkartinis naudojimas – vėsinimo sistemos “įkraunamos” būsimam šildymo laikotarpiui

Geri šilumos siurblių našumo koeficientai (COP)

PCM tipo saugyklos gali būti brangios ir retos, tačiau gali palaikyti įvairių sistemų efektyvumą 

Daug įvairių įgyvendinimo variantų

Moksliniai tyrimai padidins jų galimybes ateityje
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3. Fazę keičiančios medžiagos 
(angl. Phase Change Material PCM)
Saugyklos
Bendros funkcijos

Savybės ir naudojimas
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Tai fazę keičiančios medžiagos

Laikinoji saugykla, naudojanti latentinę šilumą fazės keitimo metu

Grįžtamasis procesas!

Mažiau įprastos saugyklos, lyginant su saulės ledo (vandens) saugyklomis

Gali būti kietos fazės (granulės, tabletės) arba skystos (PCM-skystis)

Įterptos į skystą šilumnešį (HTF)

Gali būti organinės, neorganinės medžiagos, arba eutektiniai mišiniai (2 ar daugiau komponenčių)

PCM Saugyklos
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Bendros funkcijos



PCM Saugyklos
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Savybės ir naudojimas

Organinės Neorganinės

Privalumai

Nebūna korozijos
Cheminis ir šiluminis 
stabilumas per mažas 
arba visiškai neveikia 

Didesnė fazės pokyčių 
entalpija

Trūkumai

Mažesnė fazės 
pokyčių entalpija
Žemas šiluminis 
laidumas
Degumas

Peršaldymas
Korozija
Trūksta šiluminio 
stabilumo
Fazių atskyrimas/ 
segregacija

Naudojamos sienose, lubų plokštėse, ir 
kitur pasyviam temperatūros 
reguliavimui 

Tai yra trumpalaikio saugojimo 
įrenginiai, reikalaujantys mažiau vietos 
dėl latentinės šilumos

Decentralizuotos vėsinimo sistemos

Naudojamos netgi dušo galvutėse, 
siekiant greičiau tiekti šiltą vandenį



PCM Saugyklos

16

6 pav.: FKM diferenciacijos savybės. Šaltinis: G. Hailu [7]
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Įgyvendinimas

Sezoninės šilumos saugyklos

Pilotiniai projektai (Saulės ledo- ir PCM Saugyklos)
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Įgyvendinimas
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Sezoninės šilumos saugyklos

Centralizuotas šilumos tiekimas su sezonine šilumos 
saugykla:
Drake Landing Solar Community, Kanada

52 individualūs namai su saulės baterijomis

Energijos centras su trumpalaikėmis saugyklomis, 
gręžinio šilumos saugykla (37 m gylio)

Vidutiniškai 96 % šilumos vartojimo padengė per 12 
metų

Šilumos siurblio našumas COP = 3

Temperatūra šildymo kontūruose nuo 37 °C iki 50 °C 

7 pav.: Saulės sezoninė saugykla ir šildymo grandinė, Drake Landing Solar Community. 
Šaltinis: D. Sibbitt et al. [7]



Įgyvendinimas
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Ledo energijos saugykla Rendsburg

Du energijos centrai yra prijungti prie saugyklos (560 m3):

• “Kreishaus”: elektrinis šilumos siurblys, 3 gamtinių dujų 
šilumos siurbliai, gamtinių dujų katilinė (23 saulės 
kolektoriai)

• “Uhrenblock”: elektrinis šilumos siurblys, 2 gamtinių 
dujų šilumos siurbliai, gamtinių dujų katilinė

Kasmet sutaupoma 170 tonų šiltnamio dujų emisijų

Buvo Atsinaujinančios energijos agentūros apdovanota
titulu “ Mėnesio energetinė komuna”

7 pav.: Ledo saugykla iš išorės. Šaltinis: Stadtwerke Rendsburg GmbH [8]



Įgyvendinimas
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PCM saugykla: Futurium Berlyne

Pastatas naudojamas kaip scena, muziejus, 
laboratorija ir forumas

Latentinio žibalo šilumos saugyklos 
konteineris, veikiantis Heat Sel – technologija: 
55 ooo šilumos elementų

5 konteineriai, kurių bendras tūris 50 000 l, 
saugyklos galia daugiau kaip 1 MWh

Saugyklos konteineris absorbcijos aušintuvui 
turi pastovią įkrovimo ir iškrovimo 12 °C
temperatūrą

8 pav.: Šilumos elementai
(PCM) izoliuotoje šilumos 
saugykloje.
Šaltinis: Axiotherm [9]

9 pav.: Futurium Berlyne. Šaltinis: Da7de [10]



Įgyvendinimas
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Pilotiniai projektai

PCM saugykla pramonės ir viešiesiems pastatams

• Gyvybės mokslų universitetas, Norvegija
200 m³ konteineris pikinėms apkrovoms padengti

• Bergeno oro uostas, Norvegija
keturi 60 m³ konteineriai 3 Terminalo vėsinimo 
poreikiams

Saulės ledo saugykla Hotel Riva, Vokietija

• Dideli šildymo ir vėsinimo poreikiai
80 m² saulės baterijų, 175 m³ saugyklos įrenginys
-> padengia visą vėsinimo ir didžiąją dalį šildymo 
poreikių

10 pav: Statoma Ledo saugykla. Šaltinis: Raimond Spekking [11]
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