
 
ŠILUMOS SIURBLIAI 

Didaktinė medžiaga 



• Šilumos siurblio sistemoje šilumos nešėju, naudojama medžiaga 

keičianti agregatinę būsena.  

• Šilumos nešėjas gali būti visose trijose agregatinėse būsenose. 

• Keičiantis agregatinei būsenai akumuliuojamas itin didelis 

energijos kiekis esant pastoviai temperatūrai, todėl procesas 

artimas Karno ciklui. 

• Tai leidžia gaminti kompaktiškas šilumos siurblių sistemas. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
1 pav. Temperatūros ir specifinės šilumos  diagrama vandeniui 



• Šilumos siurblių veikimą paprasta pavaizduoti p, h 

diagramoje. 

• p, h diagramoje lengvai identifikuojamas energijos pokytis. 

• Kiekviena darbinė terpė (šaltnešis) priklausomai nuo jos 

termodinaminių savybių turi savo diagramą. 

Šilumos siurblio ciklas p, h diagramoje 



 

 

 

 

 

 
2 pav. R134 a šaldymo agento p-h diagrama 



• Pagrindinis šilumos siurblio ciklo principas yra virimo 

temperatūros priklausomybė nuo slėgio.  

• Šilumos paėmimas turi būti žemesnėje temperatūroje ir šilumos 

išsiskyrimas esant aukštesnei temperatūrai. 

Šilumos siurblio veikimo principas 



• Tai pasiekiama garinant šaltnešį esant žemai temperatūrai, kad iš 

žemų temperatūrų šilumos šaltinio gautu reikiamą šilumos 

srautą. 

• Norint tai pasiekti, slėgis turi būti sumažintas taip, kad garavimo 

temperatūra būtų žemesnė už šilumos šaltinio temperatūrą. 

 



 

 

 

 

 

 

• 1-2 linija, šaldymo agento suspaudimas iki 
aukštesnio slėgio, kurio virimo 
temperatūra viršija šilumos vartotojo 
temperatūrą. 

• 2-3 linija, šaldymo agento kondensacija 
kondensatoriuje, šilumos srautas Qout yra 
atiduodamas vartotojui. 

Qout- vartotojui tiekiama šilumos siurblio šiluma. 
 

• 3-4 linija, droseliavimas, naudojant 
išplėtimo vožtuvą. 

• 4-1 linija, garinimas. Garinant, šaltnešis 
absorbuoja šilumos srautą Qin iš šilumos 
šaltinio. 

   Qin- šiluma iš šilumos šaltinio. 
3 pav. Šilumos siurblio ciklas p-h diagramoje 

Šilumos siurblio veikimo principas 



4 pav. Šilumos siurblys su keturiais 
pagrindiniais komponentais 

• Kompresorius naudojamas 
šaldymo agento temperatūrai 
padidinti. 

• Kondensatorius naudojamas 
šilumos tiekimui šilumos 
vartotojui. 

• Išsiplėtimo vožtuvas naudojamas 
šaldymo agento temperatūrai 
sumažinti. 

• Garintuvas naudojamas šilumos 
perdavimui iš šilumos šaltinio 
šaltnešiui. 



• 4 pav., šilumos siurblio sistemos užduotis yra perduoti šilumos 

energiją Qin iš žemos temperatūros į aukštos temperatūros lygį 

(Qout). 

• 4 pav. (Pin) kompresoriaus iš išorės tiekiama mechaninė 

energija. 

KOMPRESORINIO ŠILUMOS SIURBLIO 
SISTEMOS VEIKIMAS  



• Sistema turi atitikti pirmąjį termodinamikos dėsnį 
 

Qout=Qin+Pin  

 

čia: 
Qout – garintuvo šiluma (vartotojui tiekiama šilumos siurblio šiluma). 

Qin – kondensatoriaus šiluma (šilumos šaltinio tiekiama šilumos siurblio šiluma). 
Pin – kompresoriaus darbas (tiekiama kompresoriaus mechaninė energija). 

KOMPRESORINIO ŠILUMOS SIURBLIO 
SISTEMOS VEIKIMAS  



5 pav. Kompresoriaus darbas p-h diagramoje 

1-as etapas (5 pav.). Isentropinis 
suspaudimas (1-2) – aušalo garai iš 
garintuvo, suspaudžiami nuo garų slėgio 
p1 iki kondensacijos slėgio p2 
kompresoriumi. 

p1 – kompresoriaus pradinis slėgis. 

p2 – kompresoriaus išleidimo slėgis. 

APSKAIČIAVIMAS, NAUDOJANT (P-H) DIAGRAMĄ 



• Idealiomis sąlygomis suspaudimas yra isentropinis.  

• Realiame suspaudimo procese šiluma, tiekiama dėl trinties. 

• Šiluma bus perduodama per cilindro sienelę. 

• Entalpijos padidėjimas lygus kompresoriaus naudojamo darbo 

kiekiui. 



• Kompresoriaus darbas:  

Pv=(h2 – h1) ∙ mR    (kW) 
 

• Specifinis kompresoriaus darbas: 
 

w= Pv/mR = h2 – h1    (kJ/kg) 
 

čia: 
h1– kompresoriuje paduodama entalpija (kJ/kg) 

h2 – kompresoriuje išleidžiama entalpija (kJ/kg) 

mR – freonas masės srautas  (kg/s) 



6 pav. Kondensacijos procesas p-h diagramoje 

• 2-asis etapas (6 pav.). Izobarinis 
kondensavimas (2-3) – šiluminė 
energija perduodama į aplinką 
šaldymo agento kondensacijos 
metu. 

• Perduodamas šilumos srautas, 
generuojamas garintuve ir 
kompresoriaus galia. 



• Bendras kondensatoriaus našumas: 
 

Qc = (h2 – h3)∙mR   (kW) 

 

• Specifinis kondensatoriaus našumas: 
 

qc= Qc/mR = h2 – h3 (kJ/kg) 
 

čia: 
h2 – paduodama kondensatoriaus entalpija (kJ/kg) 

h3 – kondensatoriaus išleidžiama entalpija (kJ/kg) 

 

 



7 pav. Droseliavimo procesas p-h 
diagramoje 

• 3 etapas (7 pav.). Isenthalipinis 
droseliavimas (3-4). 

• Visiškai kondensuotas aušalas 
plečiasi ir krintant slėgiui 
perduodamas į garintuvą.  

• Tai vyksta isoentalpiškai 
droseliuojant. 

• Per procesą nei šilumos, nei darbo 
pokyčio nėra. 
 



8 pav. Garavimo procesas p-h diagramoje 

• 4 etapas (8 pav.). Izobarinis 
garinimas.  

• Po freono skystos būsenos 
droseliavimo freonas patenka į 
garintuvą, kur jis išgaruoja.  

• Garavimui sunaudoja šilumos 
šaltinio šilumą. 



• Bendras garintuvo našumas: 
Qo = (h1 – h4)∙mR    (kW) 

 

• Specifinis garintuvo našumas: 
 

qo= Qo/mR = h1 – h4    (kJ/kg) 
 

čia: 
h4 – paduodama garintuvo entalpija (kJ/kg) 

h1– garintuvo išleidžiama entalpija (kJ/kg) 



• Šilumos siurblio naudingo veiksmo koeficientas : 

 

ε = qc/w= qc/(qc –qo)= Qc/Pv 

 

čia: 
ε  – naudingo veiksmo koeficientas 

qc – specifinis kondensatoriaus našumas (kJ/kg) 

qo – specifinis garintuvo našumas (kJ/kg) 



9 pav. Naudingo veiksmo koeficiento 
priklausomybė nuo garavimo ir 

kondensacijos temperatūros 

• Naudingo veiksmo koeficientas 
nustatomas pagal garavimo ir 
kondensacijos temperatūrą 9 pav. 

• Naudingo veiksmo koeficientas yra 
didesnis, esant mažesniam garavimo 
ir kondensacijos temperatūros 
skirtumui. 

• Didžiausias naudingo veiksmo 
koeficientas bus esant Carnot ciklui. 



• Kompresorius – vienas iš keturių pagrindinių šilumos siurblio 

sistemos komponentų. Jo užduotis – tiekti sistemai mechaninę 

energiją. 

• Kompresorius paima žemo  slėgio freoną, ir perduoda jį į aukšto 

slėgio aplinką. 

• Suspaudimo metu freono temperatūra didėja. 

PAGRINDINIAI ŠILUMOS SIURBLIO SISTEMOS 

KOMPONENTAI 



• Tūriniai, darbo kamera periodiškai pripildoma ir ištuštinama. 

Labiausiai paplitęs yra stūmoklinis kompresorius. 

 

 

 

PAGRINDINIAI KOMPRESORIŲ TIPAI  

10 pav. Stūmoklinio kompresoriaus simbolis 



• Darbinei terpei suteikiama kinetinė energija, o po to paverčiama 

į slėgio energija.  

• Dinaminio tipo kompresoriai, generuoja labai didelius srautus. 

• Dinaminio tipo kompresorių naudojama galiai daugiau nei 400 

kW. 

 

 

DINAMINIO TIPO KOMPRESORIAI 



• Sistemos našumas priklauso nuo garavimo temperatūros.  

• Našumas mažėja, kai garavimo temperatūra mažėja. 

• Mažesnę garinimo temperatūrą galima pasiekti sumažinant 

slėgį, o šaltnešio specifinis tūris sumažėja. 

STŪMOKLINIO KOMPRESORIAUS NAŠUMAS 



Stūmoklio kompresoriaus našumas yra nustatomas geometriškai, 

masės srautas sumažėja, sistemos našumas mažėja. 

 

Pv = mR∙(h2-h1) (kW) 
 

čia: 

Pv – kompresoriaus galia (kW) 

mR – freonas masės srautas (kg/s) 

h1 – kompresoriui tieklama entalpija (kJ/kg) 

h2 – kompresoriaus atiduodama  entalpija (kJ/kg) 



Stūmoklinio kompresoriaus perduodamas tūris, priklauso nuo 

garavimo ir kondensacijos slėgio. Slėgio santykis gali būti 

apskaičiuojamas: 
 

Π=Pc/Po 

 

čia: 
Π – Slėgio santykis kompresoriuje 

Pc – Slėgis kondensatoriuje 

Po – Slėgis garintuve 



• Kuo didesnis tūrinis našumas esant tam tikram slėgio santykiui, 

tuo aukštesnė kompresoriaus kokybė. 

• Našumas taip pat sumažėja, kai kondensacijos temperatūra 

pakyla. 

• Stūmoklinis kompresorius gali veikti efektyviai, patikimai tam 

tikrame diapazone. 



  Veikimo diapazoną riboja: 
 

• Didžiausias galimas slėgis. 

• Maksimali galima galutinė suspaudimo temperatūra. 

• Mažiausias garavimo temperatūra. 

• Didžiausia kompresoriaus galia. 

 



Kondensatoriaus užduotis – perduoti garintuve absorbuotus 

šilumos srautus.  

Kondensatoriaus paviršiaus temperatūra turi būti aukštesnė už 

aplinkos arba aušinimo vandens temperatūrą. 

11 pav. Kondensatoriaus simbolis 



12 pav. Kondensatoriaus procesai 

• Šaltnešis praeina tris stadijas 12 
pav. garo aušinimo zona, 
kondensacijos zona, skysčio 
šaldymo zona. 

• Perkaitinimo zonoje – perkaitintas, 
dujinis freonas atšaldomas esant 
pastoviam slėgiui iki kondensacijos 
temperatūros.  

• Šilumos kiekis šioje zonoje sudaro 
5% –15% viso kondensatoriaus 
šilumos kiekio. 



• Kondensuotas šaltnešis, turi būti tiekiamas į garintuvą sukuriant 

žemą slėgį ir temperatūrą. 

• Tai vyksta per izoentalpinį būsenos pasikeitimą droselyje. 

• Proceso metu šilumos ir darbo mainų su aplinka nevyksta. 

IZOENTALPINIS DROSELIAVIMAS 



• Reguliavimo metu padidėja entropija, nes proceso metu 

energija išsiskleidžia droselio viduje. 

13 pav. Droselio simbolis 



• Droseliavimo metu išgarinto aušalo dalis gali būti nustatyta iš 

p, h diagramos. Kur nurodomas garų kiekis x drėgno garo 

zonoje. 

 

• Tai priklauso nuo garinimo temperatūros ir šaldymo agento 

peršaldymomo kondensatoriuje. 

 

 



• Skysta aušinimo medžiaga, tiekiama į garintuvą, paima 

šilumos energiją iš aplinkos ir garuoja. 

IZOBARINIS GARINIMAS 

14 pav. Simbolis garintuvo su ašiniu ventiliatoriumi 
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