
ŠILUMOS SIURBLIAI. 
SKAIČIAVIMAI 

Didaktinė medžiaga 



• Specifinis garintuvo našumas 
q0 = h1 – h4     kJ/kg 

• Specifinis kondensatoriaus našumas  

qc = h2 – h3     kJ/kg 

• Specifinis kompresorinis darbas  

wV= h2 – h1     kJ/kg 
čia: 
h1, h2, h3, h4 – reprezentaciniu taškų entalpija. 

Skaičiavimo formulės 



• Šaltnešio masės srautas 
mR=Q0/q0=QC/qC=Pv/wv   kg/s 

 

• Kondensatoriaus našumas 

QC = Q0 + Pv     kW 

QC = qC∙mR =(h2 – h3)∙ mR    kW 

 

 

Skaičiavimo formulės 



• Kompresoriaus galia 

C = wv∙mR =Pv∙ mR    kW 

 

• Garintuvo našumas 

Q0 = q0∙mR =(h1 – h4)∙ mR    kW 

 

Skaičiavimo formulės 



• Naudingo veiksmo koeficientas 

ŋ=QC/Pv=(h2 – h3)/(h2 – h1) 

 

• Suspaudimo laipsnis kompresoriuje 

Π=PC/P0 

Skaičiavimo formulės 



1 žingsnis: Šilumos nuostolių skaičiavimas 

• Šildymui reikalinga šiluma             Qh   kW 

• Šiluma, reikalinga vandens šildymui   Qw   kW 

• Šiluma, reikalinga ventiliacijai       Qv    kW 

• Bendras šilumos energijos poreikis, pavyzdžiui :  
 

QƩ = Qh + Qw+ Qv  = Q0= 13  kW 

 

Šilumos siurblio skaičiavimas ir 
projektavimas 



 2 žingsnis: Šilumos siurblio galingumas 

 

• Bendras energijos poreikis yra lygus kondensatoriaus galiai 
 

QƩ = QC=13 kW 

 

• Turime pagaminti 13 kW, kad patenkintume šilumos poreikį. 
• Iš katalogo parenkame šilumos siurblį, kuris atitinka šilumos 

poreikį. 



3 žingsnis: Tiekiamo šilumos kiekio skaičiavimas 
 

• Pagal mūsų pavyzdį, mes pasirenkame (Qc) 12 kW šilumos 
siurblį su (Pv) 2 kW kompresoriaus varikliu. 

• Iš aplinkinės aplinkos tiekiamas šilumos kiekis yra lygus 
garintuvo našumui. 

 

Q0 = Qc - Pv     kW 

Q0 = 12 - 2  =10 kW=1000 W 

 



• Žemės šaltinis – perduoda šilumą iš grunto 

• Vandens šaltinis – perduoda šilumą iš netoliese esančio vandens 

šaltinio. 

• Oro šaltinio šilumos siurblys, kuris perduoda šilumą iš išorės 

oro.  

 ŠILUMA IŠ APLINKOS. 

GEOTERMINĖ ENERGIJA 



HORIZONTALAUS KOLEKTORIŲ 
SKAIČIAVIMAS 

 

 

 

 

 

 
15 pav. Žemės horizontalus kolektorius 



• Šis įrenginys paprastai yra ekonomiškai efektyviausias, jei yra 

pakankamai žemės. 

• Dažniausiai išdėstomi du vamzdžiai, šalia vienas nuo kito, 1,2–

1,5 m gylyje, 0,6 m pločio griovyje.  

• Horizontalieji kolektoriai yra 0% – 30% pigesni už gręžinius, 

kadangi nereikia specialios įrangos.  

 



• Kad patenkinti šilumos poreikį, reikalingas sklypo plotas 
daugiausia priklauso nuo konkretaus dirvožemio šilumos 
našumo.  

• Dirvožemiui būdinga specifinė šiluma ir šilumos laidumo 
savybės yra labai priklausomos nuo dirvožemio sudėties ir 
būklės. 

•  Pagrindiniai veiksniai, kurie turi įtakos yra drėgmė, dirvožemio 
mineraliniai komponentai (pvz., Kvarcas ir lauko špatas) ir 
dirvožemio poringumas. 



• Sausas smėlio dirvožemis qE = 10-15 W/m2 

• Šlapias smėlio dirvožemis qE = 15-20 W/m2 

• Sausas molio dirvožemis qE = 20-25 W/m2 

• Drėgnas molio dirvožemis qE = 25-30 W/m2 

• Dirvožemio požeminis vanduo qE = 30-35 W/m2 

DIRVOŽEMIO SAVITASIS ŠILUMOS KIEKIS 



• pavyzdžiui, pasirenkant dirvožemio šiluminę galią qE = 25 
W/m2. 

• apskaičiuojame dirvožemio plotą.  

 

F=Q0/qE =10000/25 = 400 m2 

 HORIZONTALIOJO KONTŪRO APSKAIČIAVIMAS 



• Reikalingas šilumos tiekimo vamzdžio ilgis apskaičiuojamas 

nustatant atstumą tarp vamzdžio ir pasirinkus vamzdžio 

skersmenį. 

plastikinis vamzdis- 
Ø20 apytiksliai  

(3m vamzdžio m2 
dirvožemio) 

plastikinis vamzdis- 
Ø25 apytiksliai 

 (2m vamzdžio m2 
dirvožemio) 

plastikinis vamzdis– 
Ø32 apytiksliai 

 (1,5m vamzdžio 
m2 dirvožemio) 



 Mūsų pavyzdyje F=400 m2 vamzdžio kilpos ilgis 100 m 

 

• vamzdis – Ø20, 400∙3 =1200m     1200/100 = 12 kilpų 

• vamzdis – Ø25, 400∙2 =800m         800/100 = 8 kilpos  

• vamzdis – Ø32, 400∙1,5=600m       600/100 = 6 kilpos 

 

Iš skaičiavimo geoterminis kontūras gali būti sudarytas iš skirtingų 
skersmenų vamzdžių, tačiau optimalus Ø32. Reikia tik 600 metrų, 
mažesnės žemės darbų sąnaudos. 



 Glikolio kiekis vamzdžio metrui : 
 

• plastikinis vamzdis – Ø20x2 apytiksliai 0,201 ltr/m 

• plastikinis vamzdis – Ø25x2,3 apytiksliai 0,327 ltr/m 

• plastikinis vamzdis – Ø32x3 apytiksliai 0,531 ltr/m 

• pavyzdžiui, vamzdis – Ø32x3   600 m  

 

V=600 ∙0,531=318,6 ltr 

GLIKOLIO KIEKIO APSKAIČIAVIMAS 



DVIGUBO U-VAMZDINIO ŽEMĖS 
ŠILUMOKAIČIO SKAIČIAVIMAS 

 

 

 

16 pav. Vertikalus požeminis kolektorius 



• Daugeliu atvejų naudojamas vertikalus kolektorius. Dauguma 

didžiųjų komercinių pastatų ir mokyklų naudoja vertikalius 

kolektorius, nes horizontaliems kolektoriams reikalingas žemės 

plotas yra pernelyg didelis. 

 

• Vertikaliam kolektoriui įrengti gręžiama serija skylių, kurių 

kiekvienas yra 10-150 m. gylio. 



• Patirtis rodo, kad šilumos srautas svyruoja nuo 20 W/m iki 100 

W/m. 

• Grunto šilumos išskyrimas priklauso nuo dirvožemio sudėties, 

šilumos laidumo. 

• Tarp dviejų vertikaliųjų geoterminių zondų atstumas, kai zondo 

gylis 50 m, turi būti 5 m. 



Gruntas Laidumas Specifinis šilumos 
srautas qE 

Prastas gruntas (sausos nuosėdos)  Λ<1,5 

W/(m·K) 

20 W/m  

Normalus kietūjų uolienu gruntas prisotintas 
vandens 

Λ<1,5-3,0 
W/(m·K)  

50 W/m 

Tankios didelio šiluminio laidumo uolienos Λ> 3,0  

W/(m·K)  

70 W/m 

DVIGUBO U-KOLEKTORIAUS ŠILUMOS 
SRAUTAS 



• Mūsų pavyzdyje, Q0 = 12 - 2  =10 kW=10000 W  

• Parenkame, kad specifinis šilumos srautas qE 50W/m 

• Kolektoriaus gylis randamas: 

 

 L = Q0/qE=10000/50= 200m 

 

• Pasirinktas kolektoriaus vamzdis – Ø32x3   apytiksliai 0,531 
ltr/m 



Kai zondų daugiau nei vienas, reikia didesnio skersmens tiekimo 
kolektoriaus.  

 

• Dvigubo U zondo -vamzdis Ø32 - 0,531 ltr/m, L=200m 

 

V=4∙L∙0,531=4∙200∙0,531= 424.8 ltr 

GLIKOLIO KIEKIO APSKAIČIAVIMAS 



• Šilumos siurbliai (vanduo-vanduo) naudoja požeminio vandens 
šilumą. 

• Požeminio vandens temperatūra kinta per metus nuo 7 iki 12°C, 
todėl šilumos siurblio rodikliai puikūs. 

• Rekomenduojamas atstumas ne mažiau kaip penki metrai tarp 

tiekimo ir grąžinimo vandens vamzdžių. 

• Gražinamo gręžinio vieta turi būti orientuota į žemesne gruntinio 

vandens srovę. 

ŠILUMOS SIURBLIO (VANDUO-VANDUO) 

SKAIČIAVIMAS 



• Požeminio vandens siurblys tiekia 
vandenį į šilumos siurblio garintuvą kur 
perduodama šiluma. 

 

• Požeminis vanduo, priklausomai nuo 
šilumokaičio konstrukcijos, atšaldomas 
iki 5°C skirtumo, vandens kokybė 
išlieka nepakitusi. 

17 pav. Gruntinio vandens šilumos siurblys 



 18 pav. Gruntinio vandens šilumos siurblio šilumokaitis 

 

 

 

 

 



• Maždaug 1 kW šilumos, išgaunama iš 1 m3 vandens, esant vieno 
laipsnio temperatūros pokyčiui. 

• Jei tiekiamo šilumos siurbliui vandens temperatūra 10°C, 
gryžtama 6°C, tada vienas kubinis metras vandens perduoda 4 
kW šilumos. 

• Mūsų pavyzdyje : 
 Q0 = 12 - 2  =10 kW=10000 W 

 

• Vandens kiekis : 

V=Q0/4=2,5 m3 



5 žingsnis: Grindinio šildymo skaičiavimas 

 

• Skaičiavimo metodika grindų šildymui nebus aptariama. 

• Šilumos siurbliai paprastai tiekia maksimalią 35-45°C 
vandens temperatūrą, kuri yra ideali temperatūra grindų 
šildymui.  

• Naudojant šias žemesnes temperatūras, padidėja šilumos 
siurblio naudingo veiksmo koeficientas. 



6 žingsnis: šilumos siurblio efektyvumo 
skaičiavimas naudojant freono p-h diagramą. 

 

 

Abiem atvejais skaičiuojama objekto šildymo temperatūra (tc = 
40°C): 

Pvz. Nr. 1, 19 pav., šaltinio gruntas temperatūra = -10°C 

Pvz. Nr. 2, 20 pav., Šilumos siurblys (vanduo ir vanduo), 
perduodamos šilumos temperatūrą iki = 5°C 

 



• Šilumos šaltinio temperatūra (p-h diagramoje freonas 
išgarinamas) 19 pav. 

   to=-10°C 

• Grindinio šildymo (p-h diagramoje freono kondensacijos) 
temperatūra 19 pav.  

tc=40°C 

 

PAVYZDYS NR.1 



19 pav. Šilumos siurblio ciklas pagal p-h 
diagramą 

 

 

Iš 19 pav. Gauname entalpiju 
h1, h2, h3,h4 reikšmes. 
h1 =240 kJ/kg 

 h2 =275 kJ/kg 

h3 =110 kJ/kg 

h4 =110 kJ/kg 

 



Specifinis kondensatoriaus našumas : 

qC=h2 - h3=275-110=165kJ/kg 

Specifinis kompresoriaus darbas : 

w=h2 - h1 =275-240=35  kJ/kg 

Naudingo veiksmo koeficientas ε: 

ε =qC/w 

ε =(h2 - h3)/( h2 - h1 ) 

ε =165/35=4.71 

 

 



• Šilumos siurblio (vanduo-vanduo), 20 pav. perduodamos 
šilumos temperatūrą (p-h diagrama, freono išgarinimui) iki = 
5°C. 

• Grindinio šildymo (p-h diagramos freono kondensacijos) 
temperatūra 20 pav. iki 40°C. 

PAVYZDYS NR.2 



20 pav. Šilumos siurblio ciklas pagal p-h 
diagramą 

Iš 20 pav. Gauname entalpijų h1, 
h2, h3,h4 reikšmes. 
h1 =250 kJ/kg 

h2 =275 kJ/kg 

h3 =110 kJ/kg 

h4 =110 kJ/kg 

 

 



Specifinis kondensatoriaus našumas: 

 

qC=h2 - h3=275-110=165kJ/kg 

Specifinis kompresoriaus darbas: 

 

w=h2 - h1 =275-250=25  kJ/kg 

Naudingo veiksmo koeficientas ε: 

ε =qC/w 

ε =165/25=6.6 

 

 



• Apskaičiuojame naudingo veiksmo koeficientą laikydami 
abiem atvejam temperatūrą vienodą (t0=0°C) (p-h diagramos 
freono išgarinimas). 

 

 3 pavyzdys. 21 pav. objekto šildymo temperatūra (tc=20°C) 

 4 pavyzdys. 22 pav. objekto šildymo temperatūra(tc=40°C) 

 



• 21 pav. objekto šildymo temperatūra (tc=20°C). 

• Apskaičiuojame naudingo veiksmo koeficientą, nustatydami 
žemos temperatūros šilumos temperatūrą (p-h diagrama, 
freono išgarinimas) (t0=0°C). 

 

PAVYZDYS NR.3 



 21 pav. Šilumos siurblio ciklas p-h 
diagramoje 

Iš 21 pav. Gauname entalpiju h1, 
h2, h3,h4 reikšmes. 
h1 =249 kJ/kg 

 h2 =265 kJ/kg 

h3 =76 kJ/kg 

h4 =76 kJ/kg 



Specifinis kondensatoriaus našumas  

qC=h2 - h3=265-76=189kJ/kg 

Specifinis kompresoriaus darbas : 

w=h2 - h1 =265-249=16  kJ/kg 

Naudingo veiksmo koeficientas ε: 

ε =qC/w 

ε =189/16=11.8 

 



• 22 pav. objekto šildymo temperatūra (tc=40°C). 

• Apskaičiuojame naudingo veiksmo koeficientą, nustatydami 
žemos temperatūros šilumos temperatūrą (p-h diagrama, 
freono išgarinimas) 22 pav. (t0=0°C). 

 

PAVYZDYS NR.4 



 22 pav. Šilumos siurblio ciklas p-h 
diagramoje 

Iš 22 pav. Gauname entalpijų h1, 
h2, h3,h4 reikšmes. 
h1 =249 kJ/kg 

h2 =275 kJ/kg 

h3 =110 kJ/kg 

h4 =110 kJ/kg 

 



Specifinis kondensatoriaus našumas: 
qC=h2 - h3=275-110=165kJ/kg 

Specifinis kompresoriaus darbas : 

w=h2 - h1 =275-249=26  kJ/kg 

Naudingo veiksmo koeficientas ε: 

ε =qC/w 

ε =165/26=6.3 
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