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„Alfa Laval“ SIA filialas
lvovo g. 25 
lt-09320 vilnius 
tel. (8 5) 215 0092 

UAB „Anykðèiø ðiluma“
vairuotojø g. 11
lt-29107 anykðèiai
tel. (8 381) 59 165

UAB „Axis Technologies“
Kulautuvos g. 45a
lt-47190 Kaunas
tel. (8 37) 42 45 14

UAB „Birðtono ðiluma“
B. sruogos g. 23
lt-59209 Birðtonas
tel. (8 319) 65 801

UAB „E energija“
jogailos g. 4
lt-01116 vilnius
tel. (8 5) 268 5989

UAB „Elektrënø 
komunalinis ûkis“
elektrinës g. 8 
lt-26108 elektrënai 
tel. (8 528) 58 081

UAB „ENG“
Kęstučio g. 86 / i. Kanto g. 18 
lt-44296 Kaunas 
tel. (8 37) 40 86 27

UAB „Fortum Heat Lietuva“ 
ulonø g. 2, 
lt-08240 vilnius 
tel. (8 5) 243 0043

UAB „Fortum Joniðkio 
energija“
Baþnyèios g. 4
lt-84139 joniðkis
tel. (8 426) 53 488

UAB „Fortum Ðvenèioniø 
energija“
vilniaus g. 16a
lt-18123 Ðvenèionys
tel. (8 387) 51 593

UAB „Gandras energoefektas“
veteranø g. 5
lt-31114 visaginas
tel. (8 386) 70 424

UAB „Komunalinių paslaugų 
centras“ 
vytauto g. 71, Garliava 
lt-53258 Kauno r. 
tel. (8 37) 39 30 78

SIA „Grundfos Pumps Baltic“ 
Lietuvos filialas
smolensko g. 6
lt-03201 vilnius
tel. (8 5) 239 5430

UAB „Ignalinos ðilumos 
tinklai“
vasario 16-osios g. 41
lt-30112 ignalina
tel. (8 386) 52 701

UAB „Izobara“ 
linø g. 44 
lt-20173 ukmergë 
tel. (8 340) 60 040

AB „Jonavos ðilumos tinklai“
Klaipëdos g. 8
lt-55169 jonava
tel. (8 349) 52 189

UAB „Kaiðiadoriø ðiluma“
j. Basanavièiaus g. 42
lt-56135 Kaiðiadorys
tel. (8 346) 51 139

AB „Kauno energija“
raudondvario pl. 84
lt-47179 Kaunas
tel. (8 37) 30 56 50

AB „Klaipëdos energija“
Danës g. 8
lt-92109 Klaipëda
tel. (8 46) 41 08 50

UAB „Lazdijø ðiluma“
Gëlyno g. 10
lt-67129 lazdijai
tel. (8 318) 51 839

Lietuvos techninës izoliacijos 
ámoniø asociacija 
ringuvos g. 65a 
lt-45245 Kaunas 
tel. (8 37) 34 04 48

UAB „Litesko“
joèioniø g. 13
lt-02300 vilnius
tel. (8 5) 266 7500

UAB LOGSTOR
raguvos g. 7
lt-44275 Kaunas
tel. (8 37) 40 94 40 

UAB „Maþeikiø ðilumos 
tinklai“
montuotojø g. 10
lt-89101 maþeikiai
tel. (8 443) 98 171

UAB „Molëtø ðiluma“
mechanizatoriø g. 7
lt-33114 molëtai
tel. (8 383) 51 962

UAB „Nepriklausomos 
Energijos Paslaugos“
taikos pr. 149
lt-52119 Kaunas
tel. (8 37) 47 40 02

UAB „Pakruojo ðiluma“
saulëtekio al. 34
lt-83133 Pakruojis
tel. (8 421) 61 139

AB „Panevëþio energija“
senamiesèio g. 113
lt-35114 Panevëþys
tel. (8 45) 46 35 25

UAB „Plungës ðilumos 
tinklai“
v. maèernio g. 19
lt-90142 Plungë
tel. (8 448) 72 077

UAB „Radviliðkio ðiluma“
Þironø g. 3
lt-82143 radviliðkis
tel. (8 422) 60 872

UAB „Raseiniø ðilumos 
tinklai“
Pieninës g. 2
lt-60133 raseiniai
tel. (8 428) 51 951

UAB „Ðakiø ðilumos tinklai“
Gimnazijos g. 22/2
lt-71116 Ðakiai
tel. (8 345) 60 585

AB „Ðiauliø energija“
Pramonës pr. 10
lt-78502 Ðiauliai
tel. (8 41) 59 12 00

UAB „Ðilalës ðilumos tinklai“
maironio g. 20B
lt-75137 Ðilalë
tel. (8 449) 74 491

UAB „Ðilutës ðilumos tinklai“
Klaipëdos g. 6a
lt-99116 Ðilutë
tel. (8 441) 62 144

UAB „Ðirvintø ðiluma“
vilniaus g. 49
lt-19118 Ðirvintos
tel. (8 382) 51 831

LIETUVOS ÐILUMOS TIEKËJØ
ASOCIACIJOS NARIØ SÀRAÐAS

UAB „Danfoss“
smolensko g. 6
lt-03201 vilnius
tel. (8 5) 210 5770 

UAB „Energetikos 
linijos“
Gedimino pr. 47
lt-44242 Kaunas
tel. (8 37) 40 70 61

UAB „Energijos taupymo 
centras“
Pramonės g. 8
lt-35100 Panevėžys
tel. (8 45) 58 34 06

UAB „Enerstena“ 
raktaþoliø g. 21, 
lt-52181 Kaunas
tel. (8 37) 37 32 31

UAB „Genys“ 
lazdijø g. 20, 
lt-46393 Kaunas
tel. (8 37) 39 14 53

UAB „Yglë“
ozo g. 10
lt-08200 vilnius
tel. (8 5) 237 5233

AB „Kauno energija“
raudondvario pl. 84
lt-47179 Kaunas
tel. (8 37) 30 56 50

AB „Klaipëdos energija“
Danës g. 8
lt-92109 Klaipëda
tel. (8 46) 41 08 50

AB „Lietuvos dujos“
aguonø g. 24
lt-03212 vilnius
tel. (8 5) 261 6925

Lietuvos energetikos 
institutas
Breslaujos g. 3
lt-44403 Kaunas
tel. (8 37) 40 18 05

AB „Panevëþio energija“
senamiesèio g. 113
lt-44242 Panevëþys
tel. (8 45) 46 35 25

AB „Ðiauliø energija“
Pramonës g. 10
lt-78502 Ðiauliai
tel. (8 41) 59 12 00

Ðildymo ir vëdinimo 
katedra  
Vilniaus Gedimino tech
nikos universitetas
saulëtekio al. 11
lt-10223 vilnius
tel. (8 5) 276 4453

Ðilumos ir atomo energe
tikos katedra
Kauno technologijos 
universitetas
Donelaièio g. 20
lt-44239 Kaunas
tel. (8 37) 30 04 45

LIETUVOS ÐILUMINËS 
TECHNIKOS INÞI NIE
RIØ ASOCIACIJOS 
KOLEKTYVINIØ NARIØ 
SÀRAÐAS

UAB „Tauragës ðilumos 
tinklai“
Paberþiø g. 16
lt-72324 tauragë
tel. (8 446) 62 860

VðÁ Technikos prieþiûros 
tarnyba
naugarduko g. 41
lt-03227 vilnius
tel. (8 5) 213 1330

UAB „Utenos ðilumos tinklai“
Pramonës pr. 11
lt-28216 utena
tel. (8 389) 63 641

UAB „Varënos ðiluma“
j. Basanavièiaus g. 56
lt-65210 varëna
tel. (8 310) 31 029

UAB „Vilniaus energija“
joèioniø g. 13
lt-02300 vilnius
tel. (8 5) 266 7199

AB „Vilniaus ðilumos tinklai“
v. Kudirkos g. 14
lt-03105 vilnius
tel. (8 5) 210 7430
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KonKurencija šilumos ūKyje turi 
tarnauti vartotojams, o ne tiK 

investuotojams
Dr. Valdas Lukoševičius,

lietuvos energetikos konsultantų asociacijos prezidentas

valstybės reguliuojamame lietuvos 
centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje 
susiklostė situacija, kad trūksta ekonominio 
pagrindo plėsti biokuro naudojimą, nors aki-
vaizdu, kad ši kryptis yra esminė sprendžiant 
šildymo prieinamumo problemą. Kadangi 
biokuras pigus, o jį deginantys įrenginiai 
brangūs (kelis kartus brangesni negu dujiniai 
katilai), šilumos tiekėjai investuoja tiek, kiek 
skiriama dotacijų biokuro katilams įrengti. 
Paramos lėšos skiriamos nereguliariai ir men-
kos apim ties, tai stabdo bio kuro nau dojimo 
plėtrą centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) 
sistemose, ypač dideliuose miestuose, 
kur kelių milijonų litų parama yra visiškai 
nereikšminga. iki šiol iš didžiųjų lietuvos 
miestų tik vilniuje įrengtas ir veikia vienin-
telis didesnės galios biokuro katilas, ir tas 
pastatytas privataus investuotojo lėšomis. 
Dabar tinė ekonominio skatinimo sistema 
verčia laukti naujų dotacijų, nors šilumos 
tiekimo įmonės pasiruošusios investuoti į 
biokuro įrenginius – į dotacijų skyrimo bioku-
ro įrangai priemones paraiškų pateikiama kur 
kas daugiau, nei tam skiriama lėšų.

nors lietuva prisiėmė reikšmingus tarp-
tau tinius ir nacionalinius įsipareigojimus 
gerokai padidinti biokuro naudojimą šilumos 
gamybai (žr. 1 pav.), o be to, vietinio kuro 
naudojimas yra labai naudingas šalies eko-
nomikai ir jos piliečių pragyvenimo lygiui, 
savivaldybėms nėra suteikta jokių orientyrų 
ar užduočių atsinaujinančių energijos išteklių 
naudojimo plėtrai. nesuvokiant tikrųjų šio 
proceso priežasčių sunku rasti efektyvias 
priemones, skatinančias kuo skubiau at-
sisakyti gamtinių dujų, o sutaupytas lėšas 
nukreipti biokuro ruošimo ir naudojimo 
plėtrai. manoma, kad problemos priežastis 
yra konkurencijos stoka ir kad ją išspręsti 
turėtų nepriklausomi šilumos gamintojai 
(nšG), kurie lygiagrečiai su esamais šilumos 
tiekėjo įrenginiais pastatytų naujus. užuot 
planingai ir mažiausiomis sąnaudomis esamą 
cšt sistemų infrastruktūrą pigiausiu būdu 
pritaikyti biokuro naudojimui, skatinama 

statyti visai naujus „plyno lauko“ objektus 
ir manoma, kad toks dubliavimas atpigins 
šilumą. matyt, neįvertinama, kad visi biokuro 
naudotojai perka šį kurą toje pačioje rinkoje, o 
konkuruoti galima tik taupant investicines 
lėšas, tačiau jos perpus mažesnės rekons-
truojamoje katilinėje, negu statant visai 
naujus objektus. Kontroliuojant reguliuojamų 
šilumos įmonių investicinę veiklą atrodo, kad 
tiesiog siekiama šį verslą perimti „į teisingas 
rankas“, pasinaudoti europos sąjungos 
skiriamomis lėšomis ar panašiai. Bet ar tikrai 
tai naudinga šilumos vartotojams, ar yra viso 
labo nauja verslo organizavimo rūšis? 

Paskutiniai valstybinės kainų ir energe-
tikos kontrolės komisijos ir kitų valstybės 
institucijų sprendimai sudarė palankias 
sąlygas nepriklausomiems investuotojams 
įrengti nedidelės galios šilumos gamybos 
iš biokuro įrenginius didelėse dujinį kurą 
naudojančiose centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemose. tai sukėlė tam tikrą ažiotažą, nes 
šalyje yra mažai investiciniu požiūriu saugių 
verslo sričių. tokios investicijos patrauklios, 
nes skaičiuojamas kelerių metų atsipirkimo 
laikotarpis, o kadangi licencijuotos cšt įmo-
nės turi investuoti į būtinas aplinkosaugines 
priemones, privalo užtikrinti kitų įrenginių 
atnaujinimą, sistemų rezervavimą ir atlikti 
kitas prievoles, kurių neturi nepriklausomi 
šilumos gamintojai, tad ir po kelerių metų, 
jau atsipirkus investicijoms, nšG ir toliau 
„nukonkuruos“ griežtai reguliuojamas savi-
valdybių nuosavybėje esančias licencijuotas 
centralizuotas šilumos tiekimo įmones. Tai 
formuoja neadekvačias konkurencijos 
sąlygas tarp nepriklausomų šilumos ga-
mintojų ir šilumos tiekėjų.

Pavyzdžiui, Kauno savivaldybė gavo 
prašymų išduoti technines sąlygas ir prijungti 
prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų 
naujas biokurą naudojančias katilines (nepri-
klausomų šilumos gamintojų), kurių bendra 
galia siektų apie 230 mW. Pati bendrovė 
„Kauno energija“ siekia įrengti biokogene-
racines elektrines jau esamuose objektuose 

(apie 120 mW šiluminės galios), dar gerokai 
didesnes galias planuoja įrengti Kauno ter-
mofikacinė elektrinė, valdoma „Gazprom“. 
o dabartinis Kauno miesto integruoto cšt 
tinklo vasarinis poreikis yra tik 50–80 mW, 
žiemą dažniausiai 200–300 mW. tikėtina, 
kad spartėjant pastatų renovacijai šilumos 
poreikis tik mažės, nes naujų daugiabučių 
Kaune statoma nedaug. jonavoje planuoja-
mi statyti šilumos gamybos galingumai jau 
viršija maksimalų cšt sistemos poreikį. nšG 
aktyvumas matomas ir vilniuje bei Klaipėdoje. 
suprantamas verslo subjektų noras užsidirbti 
viešajame reguliuojamame sektoriuje, kur 
atsakomybę už investicijas turėtų prisiimti 
valstybė (rinka to negarantuoja), bet ar čia 
viskas daroma vartotojų naudai?

lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemose yra didelis šilumos gamybos 
generavimo įrenginių per teklius: įrengtoji 
galia sudaro apie 8 000 mW, kai maksimalus 
centralizuotos šilumos var tojimo poreikis 
yra apie 3 000 mW. cšt šilumos gamybos 
šaltinių infrastruktūra labai brangi: vamzdy-
nai, vandens ir kanalizavimo, galingi dujų ir 
elektros tiekimo įvadai bei komunikacijos. 
šilumos tiekimo trasos, kaminai, pastatai, 
suformuotos teritorijos, privažiavimo keliai ir 
t. t. turėtų būti maksimaliai panaudojami, bet 
ne dubliuojami arba kuriami iš naujo, nes visa 
tai atsiras sąskaitose šilumos vartotojams. 

Dabartinė centralizuotos šilumos kaino-
dara nustato, kad smulkus nepriklausomas 
šilumos gamintojas (nšG) už „žaliąją“ šilumą 
5 metus gali gauti pilnąją cšt bendrovei nu-
statytą šilumos gamybos kainą. „Dujiniuose“ 
miestuose minėta kaina aukšta, ir tai skatina 
kitus subjektus investuoti į biokuro įrenginius, 
pakeičiant pagrindinį šilumos gamintoją. 
iš pirmo žvilgsnio tai atrodo gerai, tačiau 
tokia nekonstruktyvi „konkurencija“ gali tu-
rėti ilgalaikes neigiamas pasekmes šilumos 
vartotojams ir neužtikrina „šilumos tiekimo 
mažiausiomis sąnaudomis [šilumos ūkio 
įstatymas, nr. iX-1565]“ dėl šių priežasčių:

1. jeigu šilumos tiekėjas pats sumažina 
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šilumos gamybą (sumažėja tik kintamosios 
sąnaudos), tačiau išlieka visi šilumos šaltinių 
išlaikymo sąnaudos (pastoviosios), o tokia 
pati „palyginamoji šilumos gamybos kaina“ 
mokama nepriklausomiems šilumos gamin-
tojams, akivaizdu, kad tai didina bendrąsias 
šilumos tiekimo sąnaudas ir ilgainiui šilumos 
kainas galutiniams vartotojams.

2. Plyno lauko investicija statant naujas 
biokuro katilines įvertinus visas sąnaudas yra 
apie 1,5–2 kartus didesnė negu analogiško 
biokuro katilo įrengimas esamoje dujinėje ar 
skysto kuro katilinėje, kurioje yra visa reikalin-
ga infrastruktūra ir komunikacijos (teritorija, 
privažiavimo keliai, vandens, elektros, kana-
lizacijos ir kitokios komunikacijos, pastatai, 
patalpos, kaminai ir t. t.).

3. jeigu cšt sistemoje yra pakankamai 
šilumos gamybos galių, nauji šilumos gamin-
tojai tik padidins jų perteklių, o šilumos var-
totojams reikės apmokėti visų jų išlaikymą, 
nes nepriklausomi šilumos gamintojai gali 
būti laikini, o licencijuotas šilumos tiekimo 
operatorius turi užtikrinti patikimą šilumos 
tiekimo režimą visą laiką.

4. Galimos pajamos už atmosferos taršos 
leidimus (atl), už elektros gamybą ir t. t. 
atitektų išoriniams šilumos gamintojams, 
nors tai galėtų būti puikus pajamų šaltinis 

atnaujinant šilumos tiekimo sistemas ir 
palengvinant centralizuoto šilumos tiekimo 
vartotojų mokėjimus už šiluminę energiją.

5. licenciją turintis šilumos tiekėjas turi 
užtikrinti įvairias papildomas funkcijas, kurių 
neturi (arba be reikalo dubliuoja) nšG, pavyz-
džiui, termofikacinio vandens paruošimas, 
papildymas, slėgio ir temperatūros režimų 
palaikymas, rezervinio kuro saugojimas, 
aplinkosauginių reikalavimų užtikrinimas, 
budinčių ir rezervinių galingumų išlaikymas 
ir t. t., o tai sukuria nelygiavertes arba nera-
cionalias konkurencijos sąlygas. 

6. cšt įmonei pelnas yra ribojamas, jis 
siejamas su veiklai naudojamo turto verte. 
atėjus nšG dalis pajamų ir pelno atitenka jam, 
o tai blogina ekonominius ir kreditavimo regu-
liuojamos cšt įmonės rodiklius ir dar labiau 
sumažina jos galimybes toliau investuoti, nes 
šilumos tiekėjai kitų pajamų tiesiog neturi. 

vakarų šalių patirtis rodo, kad racionali 
konkurencija šilumos gamybos srityje yra tik 
tuomet, kai centralizuotos šilumos tiekėjas 
neturi šilumos gamybos įrenginių ir tuomet 
nauji šilumos šaltiniai gali būti įrengiami 
jau konkurencijos pagrindais. naudinga 
konkurencija europos cšt sistemose for-
ma vosi, kai miestuose buvo statomos elekt-
rinės, atliekų deginimo stotys ar pramonės 

įmonės ir jose susidaranti atliekinė pigi 
šiluma konkurenciniais principais buvo par-
duodama į šilumos tinklus. yra racionalios 
konkurencijos pavyzdžių ir lietuvoje, kai 
nepriklausomas šilumos gamintojas jau 
turi savo technologinius įrenginius, kurie 
panaudojami nevisiškai, susidaro atliekinė 
šiluma ir ši energija patiekiama į cšt tinklus 
(pavyzdžiai Kėdainiuose, Klaipėdoje ir t. t.). 
ten, kur „išorinė“ šiluma tikrai pigi (kaina 
mažesnė už šilumos tiekėjo kintamąsias 
sąnaudas) ir tai naudinga visiems, nėra jokių 
kliūčių ją priimti į cšt sistemas. Dažnai pas-
tebimas nepriklausomų šilumos gamintojų 
noras tiesiog pasinaudoti es dotacijomis ar 
valstybinio reguliavimo klaidomis ir inves-
tuoti į šilumos gamybos verslą siekiant kuo 
didesnio ilgalaikio pelno. tai yra normalus 
ir suprantamas verslo subjektų motyvas, 
tačiau valstybinio reguliavimo institucijos 
tokius siekius turi nukreipti į viešąjį interesą 
ir taip apsaugoti šilumos vartotojus. Nera-
sime išsivysčiusiose šalyse pavyzdžių, kai 
nesugebant administruoti reguliuojamo 
viešojo šilumos sektoriaus būtų statomos 
perteklinės vandens šildymo katilinės, 
norint įsitikinti, kuri iš jų efektyvesnė... 
To siekiama tik Lietuvoje. energetikos 
infrastruktūra labai brangi, naudojama de-

1 pav. Bendrieji nacionaliniai planiniai atsinaujinančių išteklių energijos dalies bendrame galutiniame energijos suvartojime rodikliai 2020 m.
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Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir 
AB „Kauno energija“ pasirašė bendradar
biavimo sutartį, pagal kurią planuojama 
sukurti ir bendrovės valdomame šilumos 
tiekimo tinkle įdiegti termohidraulinių 
parametrų stebėsenos, avarijų analizės 
ir prevencijos sistemą. Apie pasirašytą 
sutartį, planuojamus sukurtos sistemos 
rezultatus ir laukiamą naudą kalbiname 
AB „Kauno energija“ generalinį direktorių 
technikos mokslų daktarą Rimantą Baką 
ir LEI direktorių habil. dr. prof. Eugenijų 
Ušpurą:

Direktoriau, kodėl gi prireikė sukurti to
kią stebėsenos sistemą? Kam ji reikalinga?

Rimantas Bakas: esmė ta, kad didžioji 
dalis lietuvos ir Baltijos šalių centralizuoto ši-
lumos tiekimo tinklų miestuose suprojektuoti 
ir įrengti daugiau kaip prieš 30 metų. Gerokai 
sumažėjus šilumos var tojimui, dauguma 
tinklų nebuvo išnaudojami visu pajėgumu. 
santykinis vamzdynų bei jų priklausinių 
(sklendžių, movų, jungčių ir pan.) eksplo-
atavimo amžius yra beveik kritinis. Kurioje 
vietoje yra didžiausias trūkio pavojus ar kur 
vyksta nesankcionuotas vartojimas, niekas 
negali pasakyti. silpniausios vamzdynų vie-
tos nustatomos tik atliekant hidraulinius ban-
dymus ar kai įtrūksta. Papildomus tyrimus 
ir vertinimus atlieka daugiausia bendrovių 
specialistai arba sudaromos trumpalaikės 
sutartys su konsultantais. iki šiol nebuvo 
sisteminio vertinimo ar bendros technolo-
gijos, susijusios su realiu šilumos tiekimo 
vamzdynų eksploatavimo patikimumo ir 
rizikos veiksnių ver tinimu bei silpniausių 
sistemos mazgų identifikavimu.

Kaune planuojama suKurti ir įdiegti 
šilumos tinKlų stebėsenos sistemą

Ūdrys Staselka,
atstovas ryšiams su visuomene aB „Kauno energija“

Eugenijus Ušpuras: Kuriama sistema 
leis operatyviai aptikti tinklo nuotėkius dėl 
avarijų ir izoliuoti pažeistą elementą nuo 
likusio tinklo, taip sumažinant termofikacinio 
vandens nuostolius ir užtikrinant šilumos 
tiekimą tinklo vartotojams, aptikti sąmoningo 
tinklo sutrikdymo, pavyzdžiui, nelegaliai dre-
nuojant termofikacinį vandenį, vietą ir užkirsti 
kelią tokio tipo tinklo sutrikdymams ateityje, 
nustatyti pavojingas vietas, kuriose turi būti 
atlikti vamzdynų degradacijos mechanizmų 
tyrimai, nustatyti vamzdynų metalo degra-
dacijos mechanizmų priežastis ir pateikti 
rekomendacijas šioms priežastims pašalinti 
arba jų poveikiui sumažinti, apskaičiuoti 

priimtinų plyšių dydžius vamzdynų atkarpo-
se ir rekomenduoti neardančios kontrolės 
periodiškumą plyšiams nustatyti, numatyti 
veiksmų seką įvykus tam tikrai avarijai, 
siekiant užtikrinti nepertraukiamą šilumos 
tiekimą vartotojams.

Kaip veiks naujoji stebėsenos sistema 
ir kaip ji bus kuriama?

Eugenijus Ušpuras: sistema veiks nuo-
toliniu termohidraulinių parametrų nuskai-
tymo ir analizės principu ir leis operatyviai 
reaguojant į avarijas ar kt. tinklo sutrikdymo 
atvejus sumažinti nuostolius bei užtikrinti 
patikimesnį šilumos tiekimą.

Iš kairės: habil. dr. prof. Eugenijus Ušpuras, Lietuvos energetikos instituto direktorius, ir Rimantas Bakas, 
AB „Kauno energija“ generalinis direktorius

šimtmečius, tad nekompetentingi sprendimai 
„konkurencijos“ srityje reiškia didelę naštą 
energijos vartotojams, valstybei ar verslui, 
kuris yra šalies ekonomikos pagrindas. 

lietuvoje vykdomi strateginiai energeti-
kos projektai, priimti teisės aktai dėl atsinau-
jinančių išteklių energetikos skatinimo ir kiti 
sprendimai labai suaktyvino investuotojus, 

norinčius dalyvauti per tvarkant lietuvos 
energetiką, tačiau labai svarbu šias iniciaty-
vas ir lėšas panaudoti racionaliai, sukuriant 
didžiausią pridėtinę ir viešąją ver tę, kuri 
tikrai būtų naudinga ir vartotojams, ir inves-
tuotojams, o valstybės administravimas tai 
turi užtikrinti. Deja, nuolat pasirodantys ne-
kompetencijos ar neatsakingumo pavyzdžiai 

rodo, kad tikrai būtina stiprinti energetikos 
administravimą, nes šiuo metu planuojami 
išleisti milijardai energetikos srityje gali 
sunkia našta užgulti lietuvos piliečius. Kai 
kurių es valstybių pavyzdžiai rodo, kad ne-
racionaliai viešajame sektoriuje panaudotos 
investicijos sukelia daugiau problemų, negu 
duoda naudos. 
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Projektui įgyvendinti (sistemai sukurti 
ir įdiegti) bus atliekami termohidraulinių 
procesų šilumos tiekimo tinkluose tyrimai, 
vamzdynų degradaciją lemiančių veiksnių ty-
rimai, bus ištirtos siūlomos sistemos veikimo 
galimybės, nauda ir parengtos instrukcijos 
bei rekomendacijos sistemai įdiegti ir naudoti. 
moksliniai tyrimai bus atliekami panaudojant 
santaKos integruoto mokslo, studijų ir 
verslo centro (slėnio) projekto „nacionalinis 
atviros prieigos ateities energetikos techno-
logijų mokslo centro sukūrimas“ lėšomis įsi-
gytą eksperimentinę ir skaitinę įrangą. tyrimų 
metu gauti rezultatai planuojami panaudoti 
aB „Kauno energija“ veiklai efektyvinti bei 
šilumos tiekimo patikimumui didinti.

Projektas bus vykdomas keturiais etapais 
pagal nacionalinio atviros prieigos ateities 
energetikos technologijų mokslo centro „in-
žinerijos ir informacinių technologijų jungtinių 
tyrimų programą“ (toliau – jtP). Pirmasis 
etapas, kurio metu bus atlikta šilumos tie-
kimo tinklų normalios eksploatacijos režimų 
analizė, jau pradėtas vykdyti. visą sistemos 
sukūrimo projektą numatoma baigti iki  
2015-ųjų. Priėmus kvietimą, projekto idėja 
pateikta mokslo, inovacijų ir technologijų 
agentūrai. Kvietimo sąlygose numatyta, kad 
atrinktas geriausias projektų idėjas bus siū-
loma įtraukti į švietimo ir mokslo ministerijos 

europos sąjungos struktūrinės paramos lėšo-
mis finansuojamų valstybės projektų sąrašą. 
Projektų idėjų partnerės – įmonės – turės 
galimybę pasinaudoti ir ūkio ministerijos eu-
ropos sąjungos struktūrine parama, suteikiant 
jų projektams papildomus svertinius balus.

Jei teisingai suprantu, sistemą kurs 
būtent Lietuvos energetikos instituto ir 
AB „Kauno energija“ specialistai?

Rimantas Bakas: taip, teisingai. sistemą 
kurs lei ir aB „Kauno energija“ specialistai. 
institute sutelktos aukščiausios kategorijos 
mokslininkų ir specialistų grupės, dirbančios 
energetikos sektoriaus analizės, procesų 
ir sistemų patikimumo analizės ir tyrimo, 
naujų technologijų bei konstrukcinių spren-
dimų kūrimo, procesų valdymo analizės 
energetikoje, atskirų metalų konstrukcijų 
savybių tyrimų specializuotos laboratorijos, 
programinės įrangos kūrimo grupės. savo 
ruožtu aB „Kauno energija“ turi bazę, kurioje 
naujai sukurtą sistemą bus galima išbandyti 
praktiškai, taip pat patirties diegiant šiuolai-
kines technines ir technologines priemones 
bei informacines technologijas. Pastaraisiais 
metais buvo įdiegtos šios šiuolaikinės infor-
macinės technologijos: dispečerinė šilumos 
tiekimo sistemos stebėsena bei parametrų 
analizė, nuotolinė katilinių stebėsena ar 

valdymas, nuotolinė šilumos skaitiklių 
rodmenų nuskaitymo sistema, automati-
zuotas sąskaitų paruošimas („bilingas“) bei 
galimybė vartotojams už suvartotą šilumą 
atsiskaityti internetu, bendras skambučių 
centras, bendra duomenų bazė, bendrovės 
dokumentų valdymo sistema bei kitos mo-
dernios technologijos.

Turbūt skaitytojus labiausiai domina 
klausimas, kokia gi šios sistemos nauda 
vartotojui?

Eugenijus Ušpuras: išties šis klausimas 
yra svarbiausias. ši sistema ir yra kuriama 
tam, kad būtų užtikrinamas kuo didesnis 
šilumos tiekimo tinklų patikimumas. Kad kuo 
mažiau įvyktų avarijų, ypač per šildymo se-
zoną, kad būtų sumažinti šilumos nuostoliai 
tinkluose, kad būtų užtikrinamas patikimas 
šilumos tiekimas visuose, net ir labiausiai 
nuo šilumos šaltinių nutolusiuose taškuose.

Rimantas Bakas: Be to, sistemos įdiegi-
mas turėtų mažinti sąnaudas, skirtas remon-
tams, avarijoms likviduoti, termofikaciniam 
vandeniui tinkluose papildyti ir t. t. visos 
šios sąnaudos įskaičiuojamos į vartotojams 
tiekiamos šilumos kainą. todėl šių sąnaudų 
mažėjimas leistų aB „Kauno energija“ veikti 
efektyviau, taip pat sukurtų dar vieną papil-
domą galimybę šilumos kainai mažinti.

Š. m. vasario 23 d. bendrovėje „Kau
no energija“ pristatytos Centralizuotai 
tiekiamos šilumos supirkimo tvarkos 
įgyvendinimo taisyklės. Tai pirmasis tokio 
pobūdžio dokumentas ne tik Lietuvoje, bet 
ir Europoje.

Dokumentu reglamentuojamas poten-
cialių nepriklausomų šilumos gamintojų 
prisijungimas prie šilumos tiekimo tinklų.

taisyklėse nurodoma, kiek, kokia tvarka, 
kuriuo metu ir kokiomis sąlygomis šilumos 
tinklų operatoriai turėtų suteikti sąlygas nepri-
klausomiems šilumos gamintojams prijungti 
jų katilines ar kogeneracines elektrines prie 
šilumos tiekimo tinklų, kokiomis sąlygomis 

jie turėtų supirkti šilumą iš potencialiai naujai 
atsirasiančių gamintojų.

Dokumento projektą parengusi konsulta-
cinė kompanija konstatavo, kad konkurencija 
gali ir ateityje turės būti įgyvendinta būtent 
šilumos gamybos sektoriuje. Dokumento pro-
jekte preziumuojama, kad šilumos supirkimas 
ateityje galėtų vykti biržos principu, nurodo-
ma, kokia galėtų būti erdvė konkurencijai, kaip 
turėtų būti įgyvendinamas dispečerinis tinklo 
valdymas, kokie turėtų būti prisijungimo ar 
tinklo išlaikymo mokesčiai bei kitos sąlygos, 
kokiomis nepriklausomi šilumos gamintojai 
galėtų prisijungti prie šilumos tiekimo tinklo.

Pastabas reglamento projektui išsakė 
pristatyme dalyvavęs valstybinės kainų ir 

energetikos komisijos pirmininkės pavaduo-
tojas Danas janulionis, lietuvos energetikų 
konsultantų asociacijos prezidentas valdas 
lukoševičius, lietuvos šilumos tiekėjų aso-
ciacijos prezidentas vytautas stasiūnas bei 
renginyje dalyvavę šilumos tiekimo įmonių 
vadovai.

Pristatyme dalyvavęs eksper tas ra-
mūnas Gatautis sakė, kad šios taisyklės 
jau seniai reikalingos, ypač didžiuosiuose 
miestuose, kur yra daug erdvės konku-
rencijai atsirasti. taip pat jis sakė, kad 
jos padėtų kurti prielaidas šilumos kainai 
mažinti. Pasak jo, dokumentas sukurtas 
siekiant nustatyti aiškias ir vienodas prisi-
jungimo prie Kauno m. integruoto šilumos 

„Kauno energijoje“ suKurtos  
pirmosios lietuvoje šilumos supirKimo iš 

nepriKlausomų gamintojų taisyKlės
Ūdrys Staselka,

atstovas ryšiams su visuomene aB „Kauno energija“
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tiekimo tinklo taisykles ir sąlygas visiems 
potencialiems nepriklausomiems šilumos 
gamintojams.

Dokumentas kol kas neturi analogų lie tu-
voje. Kaip sakė bendrovės, rengusios regla-
mento projektą, atstovas technikos mokslų 
daktaras vykintas šuksteris, tokio reglamento 
kūrimo praktikos nedaug yra ir pasaulyje.

Pasak dr. v. šuksterio, kadangi įvertinus 
esamų ir planuojamų pastatyti šilumos 
gamybos šaltinių galias numatoma šilumos 
pasiūla Kaune žada bene 5 kartus viršyti 
paklausą, toks dokumentas būtinas, kad 
reglamentuotų, kiek, kokiomis sąlygomis 
ir iš kurio gamintojo aB „Kauno energija“ 
turėtų pirkti šilumą, kaip techniškai įgyven-
dinti patį prisijungimo procesą ir dispečerinį 
šilumos tiekimo proceso valdymą. šiuo 
metu aB „Kauno energija“ yra gavusi 10 
potencialių nepriklausomų šilumos gamintojų 
paraiškas prisijungti prie bendrovės valdomo 
integruoto šilumos tiekimo tinklo.

akcentuota, kad viena iš taisyklių dalių 
bus tipinė šilumos pirkimo–pardavimo su-

baigta pietinės Katilinės ūlos reKonstruKcija 
įrengiant Kondensacinį eKonomaiZerį

Toma Grikštienė,
aB „šiaulių energija“ teisininkė-atstovė spaudai

AB „Kauno energija“ pristatytos Centralizuotai tiekiamos šilumos supirkimo tvarkos įgyvendinimo taisyklės

Iš kairės: Virginijus Ramanauskas (UAB „Enerstena“ gen. direktorius), Justinas Sartauskas (Šiaulių miesto 
meras), Česlovas Kasputis (AB Šiaulių energija gen. direktorius)

2011 m. vasarį aB „šiaulių energija“ 
pradėjo vykdyti ir 2011 m. gruodį užbaigė 
projektą „Pietinės katilinės ūlos rekonstruk-
cija įrengiant kondensacinį ekonomaizerį“.

Projekto rangovas uaB „enerstena“ 
konkurse „lietuvos metų gaminys 2011“, 
mašinų ir įrengimų pramonės kategorijoje, 
už šį Pietinėje katilinėje įrengtą ekonomaizerį 
buvo apdovanota aukso medaliu.

Projekto tikslas – padidinti šiaulių m. Pie-
tinės katilinės šilumos gamybos efektyvumą, 
modernizuojant gamybos procesą vandens 
šildymo katilų išmetamų dūmų kondensavi-
mosi šilumai panaudoti. 

šiuolaikinių dujas kūrenančių katilų 
efek ty vumas yra gana aukštas – siekia 
90–96 proc. tačiau tai nėra riba – net efekty-
viausio katilo našumą galima padidinti įrengus 
kondensacinį ekonomaizerį. Dujinio kuro 
sudėtyje yra vandenilio, jis degdamas virsta 

tartis, kuri turėtų būti pasirašoma su visais 
nepriklausomais šilumos gamintojais.

reglamentas parengtas per 3 mėnesius 
aB „Kauno energija“ iniciatyva. Pozityvų 
susidomėjimą juo išreiškė lr energetikos 

ministerija, valstybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisija, kitos valstybinės ins-
titucijos, Kauno miesto savivaldybė bei 
visi potencialūs nepriklausomi šilumos 
gamintojai.



ÐILUMINË TECHNIKA

2012 m. Nr. 1 (Nr. 50)8

vandens garais. Kondensaciniu ekonomai-
zeriu ataušinus žemiau rasos taško vandens 
garų turinčius dūmus, išsiskiria kondensaci-
jos šiluma. taip ekonomaizeryje gaunamas 
papildomas 8–12 proc. šilumos kiekis. 

Projekte atlikti projektavimo ir statybos 
darbai, taip pat naudojant pažangiausias 
technologijas rekonstruotas šiaulių miesto 
Pietinės katilinės 120 m aukščio dūmtraukio 
ūlos ir vandens šildymo katilų Ptvm-50 nr. 3 
ir nr. 4 bei Ptvm-100 nr. 6 išeinančių dujų 
(dūmų) padavimo į dūmtraukį traktas, su-
montuojant jame naują 10 mW galios dūmų 
kondensacinį ekonomaizerį. taip termofika-
ciniam vandeniui šildyti išnaudojama visų 
trijų vandens šildymo katilų išmetamų dūmų 
kondensavimosi šiluma, dėl ko sumažėja 
šilumos nuostoliai su išeinančiais dūmais 
ir kuro sąnaudos šilumos energijos vienetui 
pagaminti. taip pat sumažėja aplinkos tarša – 
per metus bus sutaupoma (nesudeginama) 
apie 1,6 mln. m3 gamtinių dujų, išmetamo 
anglies monoksido (co) sumažės maždaug 
3,9 tonomis per metus, o išmetamų azoto 
oksidų (nox) sumažės maždaug 2,8 tonomis 
per metus. 

Kondensacinio ekonomaizerio panaudo-
jimas aB „šiaulių energija“ leido iš esmės 
padidinti katilinės efektyvumą. Katilų, dir-

Techninės charakteristikos

Poz. Parametro pavadinimas Vertė

1. Maksimali katilų, dirbančių per ekonomaizerį, galia 100 MW

2.
Centralizuotos šilumos tiekimo sistemos grįžtamojo 
vandens temperatūra 

40 oC

3. Oro pertekliaus koef. dūmuose prieš ekonomaizerį 1,20

4. Išmetamų dūmų temperatūra 170 oC

5. Kuras gamtinės dujos

6. Termofikacinio vandens debitas 800 m3/h

7. Ekonomaizerio šiluminė galia 10,17 MW

8. Šilumokaičio vamzdelių (AISI316) ilgis 24,5 km

9. Ekonomaizerio aukštis 7,1 m

10. Ekonomaizerio ilgis 5,1 m 

11. Ekonomaizerio plotis 5,45 m

12. Ekonomaizerio svoris 24 t

busių be ekonomaizerio, efektyvumas siekė 
90–96 proc. (tiek procentų kuro energijos 
virsta naudinga šilumine energija). Panaudo-
jus ekonomaizerį yra pasiektas 98–105 proc. 
katilų efektyvumas. šiluminės energijos 
įmanoma pagaminti daugiau nei turima kuro 

degimo energijos, nes skaičiuojant įprasta 
nevertinti dūmų kondensacijos energijos kaip 
kuro energijos dedamosios. 

Projekto vertė – apie 3,6 mln. lt. Pro-
jektas įgyvendintas aB „šiaulių energija“ 
lėšomis, gautomis iš sutaupytų ir parduotų 
apyvar tinių taršos leidimų, bei 2011 m. 
investicijų lėšomis, formuojamomis iš me-
tinių amortizacinių atskaitymų. lr aplinkos 
minist ro 2012 m. sausio 26 d. įsakymu 
nr. D1-64 „Dėl finansavimo skyrimo pro-
jektams pagal lietuvos aplinkos apsaugos 
investicijų fondo programos lėšų naudojimo 
2011 m. finansavimo kryptis“ šiam projektui 
skirta 676 885 lt iš lietuvos aplinkos inves-
ticijų fondo (laiF) programos lėšų.

investicijų metinis ekonominis efektas 
(sutaupius kuro, paskaičiuoto atsižvelgiant 
į planuojamą katilų efektyvumo padidėjimą, 
atitinkamo vidutinio apkrovimo per metus ir 
darbo laiko, įvertinant visas kitas šilumos 
gamybos Pietinėje katilinėje sąnaudas) pir-
maisiais metais po investicijos įgyvendinimo 
(kol pradės veikti nauja biokuro termofikacinė 
elektrinė) sudaro apie 2,3 mln. lt. vėliau, 
veikiant termofikacinei elektrinei ir sumažėjus 
vandens šildymo katilų apkrovimui, metinis 
ekonominis efektas sieks apie 1 mln. lt. 
Kylant kuro (gamtinių dujų) kainai, investici-
jos ekonominis efektas didėja, o atsipirkimo 
laikas trumpėja. 

Kondensacinio ekonomaizerio erdvinis vaizdas 
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šių metų sausio mėnesį buvo baigti 
uaB „varėnos šiluma“ įgyvendinamo 
2010 m. lapkričio mėn. pradėto projekto 
„varėnos miesto šilumos tiekimo tinklų reno-
vacija“ statybos darbai. Projekto metu buvo 
renovuota 3 966,2 m (viengubo vamzdžio 
ilgio) naujų šilumos tiekimo vamzdynų, kurių 
skersmuo Dn32–Dn350 (žr. 1, 2 ir 3 pav.). 
Projekto darbų vertė 3 807,688 tūkst. lt be 
Pvm. Projekto įgyvendinimui buvo skirtas 
dalinis finansavimas iš europos regioninės 
plėtros fondo pagal lietuvos 2007–2013 m. 
ekonomikos augimo veiksmų programos 4 
prioriteto „esminė ekonominė infrastruktū-
ra“ vP2-4.2-ūm-02-K priemonę „šilumos 
tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“, 
finansavimo intensyvumas siekė 50 % tinka-
mų išlaidų, kas sudarė iki 1 903,844 tūkst. lt. 

uab „varėnos šiluma“  
2011 m. atliKtos investicijos

Virginijus Guoga,
uaB „varėnos šiluma“ direktorius

1 pav. Projekto „Varėnos miesto šilumos tie-
kimo tinklų renovacija“ VP2-4.2-ŪM-K-01-023 
įgyvendinimo eiga 2011 m. vasarą

2 pav. Projekto „Varėnos miesto šilumos tie-
kimo tinklų renovacija“ VP2-4.2-ŪM-K-01-023 
įgyvendinimo eiga J. Basanavičiaus gatvėje, Varėnos 
centre

3 pav. Naujai įrengti Varėnos katilinės termofi-
kacinio tinklo išvadai vykdant projektą VP2-4.2-
ŪM-K-01-023

4 pav. Varėnos katilinėje įrengtas 10 m3 per valandą 
našumo membraninis deaeratorius

5 pav. Naujai įrengiamos autotransporto svarstyklės

šilumos tiekimo trasų renovacijos statybos 
darbus vykdė aB „montuotojas“ montavimo 
firma alytuje.

tuo pat metu uaB „varėnos šiluma“ 
savo lėšomis papildomai renovavo dar 
307 m šilumos tiekimo vamzdynų, kurių 
skersmuo Dn32–Dn250, tam įmonė skyrė 
299,312 tūkst. lt (be Pvm) savo lėšų.

senų šilumos tiekimo tinklų renovacija leis 
padidinti šilumos tiekimo efektyvumą, užtikrinti 
saugų šilumos tiekimą esamiems ir naujiems 
varėnos miesto šilumos vartotojams, taip pat 
bus sutaupyta energetinių išteklių. numatoma, 
kad šilumos nuostoliai modernizuotuose 
tinkluose dėl geresnių šiluminės izoliacijos 
savybių sumažės iki 59,6 proc.

2011 m. buvo atliktos ir kitos investicijos. 
varėnos katilinėje įrengtas 10 m3 per valandą 
našumo membraninis deaeratorius (4 pav.), 
kuris šalina vandenyje ištirpusį deguonį. 
vandenyje ištirpęs deguonis sukelia metalų 
koroziją, dėl ko smarkiai trumpėja šilumos 
tinklų vamzdynų tarnavimo amžius. Paša-
linę deguonį, iki minimumo sumažiname 
vamzdžių korozijos galimybę. membraninis 

6 pav. Naujai įrengtas šilumos punktas gyv. name 
Savanorių g. 46, Varėna

deaeratorius kainavo 135 tūkst. lt. tai antra-
sis tokio tipo veikiantis įrenginys lietuvoje. 
šis membraninis deaeratorius pranašesnis 
už anksčiau turėtą atmosferinį deaeratorių 
tuo, kad jį eksploatuojant nereikalingas 
garas, t. y. taupoma šilumos energija ir iki 
minimumo sumažinamas deguonies kiekis. 
senasis deaeratorius toli gražu nepasižymėjo 
tokiais darbo parametrais. išvalymo laipsnis 
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nemoKamai sKirtini apyvartiniai 
taršos leidimai eleKtros seKtoriui 

2013–2020 m. laiKotarpiu
Inga Valuntienė,

uaB „coWi lietuva“ energetikos skyriaus vadovė

Artėjant trečiajam prekybos apyvartiniais 
taršos leidimais laikotarpiui, kai apyvartiniai 
taršos leidimai, skirti atsiskaitymui už išmes-
tą CO2 gaminant elektros energiją, turės būti 
perkami aukcione, Lietuva priėmė sprendimą 
pasinaudoti jai ir dar 9 šalims pasiūlyta išly-
ga – Direktyvos 2003/87/EB 10c straipsniu. 
Neprivalomas taikyti 10c straipsnis yra tarsi 
parama elektros energetikos sektoriui, skirta 
ekonomiškai efektyviai mažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 
Šio Direktyvos straipsnio taikymas skatina 
elektros gamintojus įgyvendinti papildomus 
projektus, įdiegiant švariąsias technologijas 
ir didinant elektros gamybos efektyvumą.

ELEKTROS GAMYBA TREčIAJAME 
PREKYBOS APYVARTINIAIS 
TARŠOS LEIDIMAIS 
LAIKOTARPYJE

nuo 2013 m. prasideda trečiasis preky-
bos apyvartiniais taršos leidimais (toliau – 
atl) laikotarpis. europos Parlamento ir 
tarybos Direktyvoje 2003/87/ec (toliau – 
emisijų prekybos direktyva), kuri nustato 
šiltnamio dujų emisijų prekybos sistemą 
europos sąjungoje, yra numatytas vienas 
iš išskirtinių trečiojo periodo bruožų – jokiai 
elektros energijos gamybai atl nebus sutei-
kiami nemokamai, ir įmonės, gaminančios 
elektros energiją, juos turės įsigyti aukcio-
nuose. europos Komisijos prognozuojama 
atl kaina trečiuoju prekybos laikotarpiu yra 
20,0 eurų (skaičiuojant 2008 m. kainomis).

2010 m. sustabdžius ignalinos atominės 
elektrinės antrąjį bloką, lietuva iš elektrą 
eksportuojančios šalies tapo importuojančia. 
taip pat buvo padidinta elektros energijos 
gamyba šiluminėse elektrinėse, todėl co2 
emisijos iš elektros energijos gamybos atl 
sistemai priklausančiuose elektros gamy-
bos įrenginiuose padidėjo 42,6 proc. (nuo 
1,17 mln. t co2 2009 m. iki 1,67 mln. t co2 
2010 m.).

emisijų prekybos direktyvos 10c straips-
nyje yra numatyta galimybė pereinamuoju 
laikotarpiu gauti nemokamų atl elektros 
gamybai modernizuoti. šis straipsnis yra 
taikomas tik toms valstybėms narėms, kurios 
atitinka bent vieną iš esminių reikalavimų:

1)  nacionalinis elektros energijos tinklas 
2007 m. nebuvo tiesiogiai ar netiesio-
giai sujungtas su tarpusavyje susietų 
tinklų sistema, kurią valdo elektros 
perdavimo koordinavimo sąjunga 
(utce); arba

2)  jei tik 2007 m. nacionalinis elektros 
energijos tinklas buvo tiesiogiai ar 
netiesiogiai sujungtas su tinklu, kurį 
valdo ucte, vienintele mažiau negu 
400 mW galingumo linija; arba 

3)  jei 2006 m. daugiau nei 30 proc. 
elektros energijos buvo pagaminta 
iš vienos rūšies iškastinio kuro ir 
bendrasis vidaus produktas vienam 
gyventojui rinkos kainomis neviršijo 
50 proc. Bendrijos vidutinio vidaus 
produkto rinkos kainos vienam gy-
ventojui.

Pereinamojo laikotarpio atl skiriami 
elektros energijos gamintojams, kurie 
dalyvauja atl prekybos sistemoje. Pagal 
europos Komisijos apibrėžimą, elektros 
gamintojas – tai atl prekybos sistemoje da-
lyvaujantis įrenginys, pradėjęs savo veik lą ne 
vėliau kaip iki 2008 m. gruodžio 31 d., toks 
įrenginys gamina elektros energiją, skir tą 
pardavimui į tinklą, ir nevykdo jokios kitos 
veiklos, išskyrus kuro deginimą. 

lietuva atitinka pirmąją sąlygą. Be lietu-
vos, 10c straipsnio reikalavimus atitiko dar 9 
šalys: Bulgarija, Čekija, estija, Kipras, malta, 
latvija, lenkija, rumunija ir vengrija. valstybė 
narė, norėdama išduoti atl pagal šį straips-
nį, iki 2011 m. rugsėjo 30 d. turėjo pateikti 
europos Komisijai paraišką, kurią sudarytų:

1)  įrodymas, kad valstybė narė atitinka 
bent vieną iš nurodytų sąlygų;

2)  į paraišką įtrauktų įrenginių sąrašas 
ir išduotinų atl skaičius kiekvienam 
įrenginiui;

3) nacionalinis investicijų planas;
4)  nacionaliniame plane numatytų in-

vesticijų stebėsenos ir įgyvendinimo 
nuostatos;

5)  informacija, rodanti, kad nemokamai 
suteikiamais atl nesukuriamas ne-
pagrįstas konkurencijos iškraipymas.

2011 m. liepos 14 d. bendru aplinkos 
ir energetikos ministrų įsakymu (Žin. 2011, 
nr. 93-4406) buvo nustatyta, kad energetikos 
ministerija parengs šią paraišką. 2011 m. 
rugsėjo mėnesį paraiškos dokumentai buvo 
pristatyti visuomenei energetikos ministerijos 

siekia 0,001 mg/lt, t. y. gerokai mažiau negu 
reikalaujama. Po deaeracijos vandenyje 
deguonies lieka vos aptinkami pėdsakai. 
naujasis deaeratorius užtikrins labai gerą 
termofikacinio tinklo vandens kokybę, naujai 
renovuotų trasų ilgaamžiškumą.

varėnos katilinės teritorijoje įrengtos 
autotranspor to svarstyklės. svarstyklės 

kainavo 108 tūkst. lt. jos yra 18,5 m 
ilgio, sveriamas krovinys gali būti 60 tonų 
(žr. 5 pav.). svarstyklėmis gali būti sveriami 
ir autotraukiniai. tai leis sverti perkamą bio-
kurą, medžio skiedras, pirkti kurą iš kelių tie-
kėjų, sukuriant tarp jų konkurenciją. tikimasi 
ateityje pigiau nusipirkti kuro, taikant naują 
jo pirkimo metodiką, kurios esmė – perkant 
kurą jį sverti ir įvertinti jo drėgnumą.

taip pat 2011 m. už 73 tūkst. lt buvo 
pakeisti 6 automatizuoti šilumos punktai su 
nepriklausoma šilumos tiekimo sistema še-
šiuose varėnos m. daugiabučiuose namuo-
se: savanorių g. 46, m. K. Čiurlionio g. 3, 
melioratorių g. 7, Dzūkų g. 17, vytauto g. 25, 
vasario 16-osios g. 6. jie taupys šilumos 
energiją, užtikrins komfortišką šilumos tie-
kimą į butus (žr. 6 pav.).
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tinklalapyje, taip pat buvo surengtas viešasis 
suinteresuotų šalių susitikimas. 2011 m. 
rugsėjo 30 d. paraiška buvo pateikta europos 
Komisijai.

laikantis principo, kad elektros gamybai 
nemokami atl nebus skiriami, valstybė narė 
buvo įpareigota sudaryti nacionalinį inves-
ticijų planą. šiame plane surašytų investi-
cijų vertė turi atitikti išduodamų pagal 10c 
straipsnį atl vertę. Pereinamojo laikotarpio 
leidimai, išduodami pagal 10c straipsnį, yra 
atimami iš apyvartinių taršos leidimų dalies, 
kurią valstybė kitu atveju parduotų aukcione, 
t. y. bendras šaliai skir tas atl skaičius 
nesikeičia.

PAGAL 10C STRAIPSNį 
IŠDUOTINų APYVARTINIų 
TARŠOS LEIDIMų SKAIčIAVIMO 
PRINCIPAS
maksimalus atl kiekis, kurį valstybė 

narė gali išduoti per vienus metus, negali 
būti didesnis nei elektros gamybos įren-
ginių 2005–2007 m. faktinių co2 emisijų, 
priskiriamų elektros gamybai, vidurkis. 
apskaičiuotas kiekis yra koreguojamas atsi-
žvelgiant į bendrąjį šalies elektros energijos 
balansą (t. y. įvertinama gamyba, suvarto-
jimas, eksportas ir importas). 2013 m. yra 

suteikiama 70 proc. šio kiekio ir kiekvienais 
kitais metais išduodamas atl skaičius ma-
žėja taip, kad 2020 m. nemokamų leidimų 
nebus suteikiama. užtikrinant šį sumažė-
jimą valstybė narė turi numatyti mažėjimo 
planą. stengiantis maksimaliai išnaudoti 
išduodamų nemokamai leidimų potencialą 
buvo taikomas nelinijinis atl paskirstymo 
mažėjimas.

co2 emisijų kiekis, tenkantis elektros 
energijos gamybai kogeneracijos atveju, 
yra apskaičiuojamas remiantis europos 
Komisijos sprendime K(2011) 1983 nuro-
doma harmonizuota metodika, atsižvelgiant 
į klimatines sąlygas, deginamo kuro rūšį, 
elektros energijos perdavimo (arba skirsto-
mojo) tinklo įtampą. 

laikantis prielaidos, kad atl elektros 
gamybai poreikis išliks 2010 m. lygio (rau-
dona tiesė paveiksle – 1,67 mln. t co2), 
2013 m. išduotinų leidimų kiekis yra 2 kartus 
mažesnis nei poreikis. tai lemia ne tik ma-
žinimo planas, bet ir tai, kad yra vertinamos 
2005–2007 m. elektros gamybos emisijos, 
kai lietuvoje dar veikė ignalinos atominės 
elektrinės antrasis blokas, kuris pagamin-
davo didžiąją dalį elektros energijos. iš viso 
per pereinamąjį laikotarpį gali būti išdalinta 
iki 2,85 mln. atl.

ATL IŠDAVIMO PROCEDŪRA
Parengtą nacionalinį investicijų planą (to-

liau – niP) sudaro investicijos, kurias pateikė 
elektros gamybos įrenginių, gaunančių per-
einamojo laikotarpio atl elektros gamybai, 
operatoriai. investicijos vykdomos elektros 
energijos sektoriuje ir nukreipiamos į:

1)  elektros energetikos sektoriaus anglies 
intensyvumo mažinimą – švariųjų 
technologijų įdiegimą;

2)  elektros energetikos infrastruktūros 
modernizavimą ir modifikavimą, 
siekiant padidinti elektros perdavimo 
efektyvumą;

3)  energijos išteklių derinio ir tiekimo 
šaltinių įvairinimą.

niP investicijos yra papildomos, tai 
reiškia, kad jomis turi būti viršijami šalies 
prisiimti įsipareigojimai europos Bendrijai 
dėl atsinaujinančių energijos išteklių, ener-
getinio efektyvumo ir pan. lietuva, pasinau-
dojusi šia išimtimi, kiekvienais metais turės 
teikti ataskaitas apie niP įvykdymą europos 
Komisijai.

užtikrinant niP esančių investicijų vertės 
atitikimą išduotinų atl vertei, buvo sukurtas 
specialus mechanizmas. veiklos vykdytojai, 
įgyvendinę numatytas investicijas, nuo 
2014 m. iki kiekvienų metų vasario 1 d. galės 
pateikti prašymą įgaliotai institucijai pervesti į 
jų sąskaitą pereinamojo laikotarpio atl pagal 
10c straipsnį. Kartu su prašymu pateikiami 
pagrindžiantys dokumentai:

•  atnaujintas taršos integruotos preven-
cijos ir kontrolės (tiPK) leidimas;

• metinė finansinė ataskaita;
•  statinio / įrenginio pripažinimo tinkamu 

naudoti aktas;
•  akredituoto nepriklausomo vertintojo 

išduota investicijų tinkamumo pažyma.

lietuvos aplinkos apsaugos investicijų 
fondas (laaiF), gavęs nurodymus pervesti 
atl į veiklos vykdytojo sąskaitą, atlieka 
šią operaciją iki kiekvienų metų vasario 
28 dienos. jeigu per pereinamąjį laikotarpį 
veiklos vykdytojai atliks investicijas, kurių 
suminė vertė bus mažesnė už maksimalų 
išduotiną kiekį per pereinamąjį laikotarpį, visi 
nepanaudoti leidimai bus grąžinti į lietuvos 
dalį europos sąjungos aukcione.

Kol kas lietuvai belieka laukti galutinio 
europos Komisijos sprendimo, kurį turi pa-
teikti per 6 mėnesius po paraiškos gavimo. 
Per tą laiką paraišką nagrinės Konkurencijos 
ir Klimato politikos generaliniai direktoratai.Apskaičiuotas maksimalus metinis ATL kiekis [Skaičiuota pagal Lietuvos Respublikos paraiškos Europos 

Komisijai versiją v3.0, 2012-02-22]
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centraliZuotas šilumos tieKimas – 
politinių Kovų ar neKompetencijos lauKas?

Viešojoje erdvėje sklindančios kalbos 
apie centralizuoto šilumos tiekimo proble-
mas ir galimus sprendimus kelia niūrias 
mintis – verčia manyti, kad dalis mūsų 
visuomenės ne tik nesimoko iš kitų klaidų, 
bet ir savąsias labai greitai pamiršta.

Įvairios įžvalgos ir atradimai šioje srityje 
pateikiami kaip sensacijos, o jau receptų 
sprendimams prisiūlyta keliems dešimtme-
čiams į priekį. ar viskas taip paprasta ir kas 
iš tikrųjų vyksta šiame svarbiame energetikos 
sektoriuje?

KAS LEMIA SANTYKINAI DIDELES 
IŠLAIDAS?
Banalu, tačiau šildymo sąskaitos dydį 

lemia šiluminės energijos vieneto kainos  
(ct/kWh) ir suvar totos energijos kiekio  
(kWh/mėn.) sandauga.

lietuvoje vidutinė šilumos kaina yra arti-
ma arba mažesnė negu kaimyninėse šalyse, 
tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad už šilumą 
mokame tiek pat.

skandinavijos šalyse pastatų kokybė ge-
resnė, todėl santykinis šilumos suvartojimas, 
tenkantis pastato ploto vienetui, yra gerokai 
mažesnis negu lietuvoje. akivaizdu, kad 
šilumos suvartojimas lietuvos pastatuose iki 
2–3 kartų didesnis negu kaimyninėse šalyse, 
ir tai turi daug didesnę įtaką mokėjimams už 
šilumą negu šilumos kaina. 

Pastato energetinį efektyvumą atspindi 
metinis šilumos suvartojimas 1 m2 šildomo 
ploto (kWh/m2), siekiant palaikyti higienos 
normose nustatytą (arba pageidaujamą) 
temperatūrą patalpose. Šis dydis priklauso 
nuo pastato kokybės, išorinės ir vidaus 
temperatūrų lygio, šildymo reguliavimo ir 
t. t. Statistiniai duomenys (Euroheat&Power) 
rodo, kad santykinis 2009 metais šilumos 
suvartojimas buvo: Estijoje – 225,2 kWh/ m2; 
Lietuvoje – 219,5 kWh/m2; Danijoje – 
140,1 kWh/m2; Suomijoje – 126,6 kWh/ m2; 
Norvegijoje – 115,0 kWh/m2; Švedijoje – 
74,4 kWh/m2. Jeigu Švedijoje vienam gy-
ventojui tenka 45,2 m2 gyvenamojo ploto, tai 
Lietuvoje šis rodiklis 26,1 kvadratinio metro.

sudauginę santykinį šilumos suvarto-
jimą ir gyvenamąjį plotą, pamatysime, kad 

lietuvos energetikos konsultantų asociacijos informacija

vidutiniškai lietuvos vartotojas, 2009 metų 
duomenimis, sunaudojo 5 729 kWh šilumos, 
švedijos gyventojas – 3 363 kWh, o suomis 
komfortiškai šildėsi su 4 942 kWh. taigi 
reikia pripažinti, kad vidutinė lietuvos šeima, 
gyvendama maždaug du kartus mažesniame 
būste negu dauguma skandinavijos šalių 
piliečių, suvartoja daugiau šilumos. 

Kas prisiims atsakomybę, kad iki šiol lie-
tuvoje renovuota mažiau kaip 1 % daugiabu-
čių pastatų ir senieji pastatai paprasčiausiai 
netvarkomi?

lietuvoje per šiuos kelerius metus bu-
vo re no vuo ti vos keli daugiabučiai, todėl 
pateikiami 2009 metų šilumos suvartojimo 
duomenys atspindi ir šios dienos situaciją.

KODėL TEMA TOKIA AKTUALI?
lietuvoje pragyvenimo lygis yra vienas 

žemiausių europos sąjungoje, o vidutinė 
šilumos kaina dėl klimatinių sąlygų ir prastos 
kokybės pastatų yra labai aukšta.

mokėjimai už būsto centralizuotą šildymą 
daugiabutyje didelei daliai lietuvos gyven-
tojų yra labai jautrus socialinis veiksnys ir 
bene aktualiausia tema. nenuostabu, kad 
centralizuoto šildymo problemos, kurios yra 
tiesiogiai susijusios su valdžios institucijų 
veiksmais, reguliariai tampa politinių kovų 
arena.

akivaizdu, kad svarbiausia centralizuoto 
šildymo problemos priežastis yra neracio-
naliai didelis energijos vartojimas, kurį lemia 
visiškas daugiabučių renovacijos fasko. už jį 
atsakingos iš esmės visos iki šiol dirbusios 
vyriausybės. taigi šiuo klausimu kyla soli-
darus politikų interesas kaltųjų ieškoti kitur.

šiandien, net ir atradus efektyviai veikiantį 
renovacijos mechanizmą, fziškai neįmanoma 
greitai apšiltinti tūkstančių namų. maža to, 

renovacijai reikia milijardinių investicijų, o 
tai reiškia, kad didelio šilumos vartojimo 
problema išliks opi dar ne vienerius metus.

Gyventojų, o svarbiausia – socialiai rem-
tinų piliečių, pajamos, susijusios su bendrąja 
valstybės gerove, neauga taip greitai, kaip 
gamtinių dujų kainos tarptautinėse rinkose. 
vadinasi, šildymo prieinamumo socialinė 
problema išliks artimiausioje ateityje aktuali 
ir toliau bus naudojama siekiant siaurų po-
litinių interesų.

TRŪKSTA NE BIOKURO, O 
KOMPETENCIJOS
Žmonėms, kurie pažįsta lietuvos ir kitų 

šalių šilumos ūkį skaičiais, o ne emocijomis, 
žinoma, kad didžiausi rezervai sumažinti 
mokėjimus už šilumą slypi pastatuose.

Kokybiška renovacija sumažina šilumos 
suvartojimą pastate ir mokėjimų už šildymą 
dydį apie 30–50 procentų. tai pats raciona-
liausias sprendimas, nes mažai energijos 
var tojantis pastatas tampa nebejautrus 
šilumos kainų svyravimams, o var totojai 
gali reguliuoti energijos vartojimą pagal savo 
poreikius ar galimybes ir gyvena kokybiškoje 
aplinkoje. 

Deja, šitam keliui skiriama mažiausia 
dėmesio. iš anksto galima prognozuoti, kad 
jau 20 metų lietuvoje bandomas pritaikyti iš 
esmės tas pats renovacijos modelis ir toliau 
neduos apčiuopiamų rezultatų.

Kitas būdas – mažinti šilumos vieneto 
kainą. Kai kam atrodo, kad centralizuoto ši-
lumos tiekimo problema – šilumos nuostoliai 
gamybos šaltiniuose ir perdavimo vamz-
dynuose. šiuo metu lietuvos centralizuoto 
šilumos tiekimo sektorius į pastatus patiekia 
vidutiniškai apie 80 proc. pirminės kuro 
energijos. tai yra išmatuojamas energetinis 
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efektyvumas, kuris artimas vietinio šildymo 
katilinei.

mažai kas žino, kad centralizuoto šilumos 
tiekimo technologija buvo sukurta tam, kad 
vartotojams perduotų šiluminėse elektrinėse 
susidarančią ir į aplinką paprastai išmetamą 
šilumą arba degintų prastos kokybės pigias 
kuro rūšis, kurių neįmanoma panaudoti 
vietinėse pastatų katilinėse.

taigi lietuvoje turėdami brangias cen-
tralizuoto šilumos tiekimo sistemas, kol 
kas menkai panaudojame jų privalumus, 
nes beveik 70 proc. kuro sudaro virtuvinės 
gamtinės dujos, o elektrą dėl prasto energe-
tikos administravimo gaminame daugiausia 
elektrėnuose – neišnaudojame termofkacinių 
elektrinių potencialo.

šilumos tiekėjų raginimai sudaryti eko no-
mines prielaidas šilumos sektoriuje sparčiau 
diegti biokurą dažniausiai lieka be atgarsio. 
nors už tuos milijardus, kurie negrįžtamai iš-
leidžiami gamtinių dujų įsigijimui, galima buvo 
įrengti biokuro katilus, kurie po atsipirkimo 
galėjo garantuoti žemas šilumos kainas, o 
pinigai – likti lietuvoje. Biokuro ir kitų vietinių 
išteklių yra pakankamai, o jų kainas, skirtingai 
negu dujų, gali reguliuoti lietuvos valstybė. 
Deja, trūksta ne biokuro, o kompetencijos...

PAPRASčIAU DALYTI PAžADUS
apmaudu, kad dabartinė lietuvos val-

džia, nematydama ar nenorėdama matyti 
esminių šildymo problemos priežasčių ir 
sprendimų, atkakliai ieško ir planuoja vis 
naujas iniciatyvas. jos lyg ir suteikia šilu-
mos vartotojams viltį, tačiau nesprendžia 
esminių apsirūpinimo šiluma problemų, taigi 
iš esmės yra tuščias laiko ir resursų švais-
tymas. Politiškai patogu kaltinti vieną ar kitą 
šilumos tiekėją, savivaldybių merus ir dalyti 
pažadus – kaupti politinį kapitalą.

Pavyzdžiui, žadama, kad savivaldybėms 
bus uždrausta nuomoti šilumos tiekimo 
įmones privatininkams, kurie bus išstumti 
iš rinkos. nutylima, kad tiek savivaldybių, 
tiek išnuomotos įmonės, turinčios šilumos 
tiekimo licencijas, veikia pagal tas pačias 
taisykles, nustatomas valstybės įstaigų ir 
griežtai reguliuojamos bei kontroliuojamos.

jeigu kas pažeidė įstatymus, tuo turi 
užsiimti atsakingos valstybės institucijos ir 
nubausti kaltuosius, o vartotojams kompen-
suoti padarytą žalą. ir, nepriklausomai nuo to, 
kas ją padarė, – savivaldybės ar privačios 
įmonės vadovai.

Pamirštama, kad privatūs operatoriai 
buvo kviečiami, kai ekonominė šilumos ūkio 
padėtis buvo labai sunki, – šilumos vartotojai 
nesugebėjo mokėti už šildymą, o ūkį reikėjo 
atnaujinti.

KONKURENCIJA IR METALO 
LAUžAS
Kita iniciatyva – perimti visą šilumos 

ūkį iš savivaldybių valstybės kontrolėn. Bet 
tai – naujos ver tikalios monopolijos, su 
kuriomis pastaruoju metu atkakliai kovo-
jama, sukūrimas. tokiu žingsniu grįžtume 
į baltarusišką šilumos ūkio valdymą, kai 
viską lemia centrinės valdžios sprendimai, 
jokio skaidrumo, „pats nusistatau taisykles 
ir pats pagal jas dirbu“. Kažin, ar viena didelė 
monopolija geriau negu 50 mažų?

manoma, kad konkurencija šilumos 
gamybos srityje išspręs visas šildymo prob-
lemas. racionali ir konstruktyvi konkurencija 
tikrai naudinga subjektams, dirbantiems rin-
kos sąlygomis. centralizuoto šilumos tiekimo 
sistema su fksuotu pririštų vartotojų skaičiu-
mi, kurie vartoja tam tikrą kiekį šilumos, yra 
specifnė rinka. Čia turimo šilumos pertekliaus 
neparduosi kito miesto vartotojams, o ir kitų 

pirkėjų nepasikviesi.
toks primityvus 

prekybos centrų pa-
tir timi pagrįstas kon-
kurencijos supratimas 
gali padaryti daugiau 
žalos, nei duoti nau-
dos. Pavyzdžiai atski-
ruose miestuose rodo, 
kad reguliuojamas ši-
lumos tiekėjas, netu-
rintis laisvės inves-
tuoti, yra ekonomiškai 
suparalyžiuotas, o jo 
vietą sėkmingai užima 
ir grietinėlę nugriebia 
privatus šilumos ga-

mintojas, kurio nevaržo jokie pelno apriboji-
mai, skolinimosi galimybės.

Žinoma, kai reikia remontuoti plyšusį 
vamzdį viduryje žiemos, – tai jau šilumos 
tiekėjo problema. mažai šilumos vartotojų 
žino, kad dabar tinė šilumos kainodara, 
skatinanti konkurenciją, padidina šilumos 
kainas atskiruose miestuose. Kaimyninių 
šalių pavyzdžiai rodo, kad konkurencija tarp 
šilumos gamintojų popieriuje, trūkstant ga-
lingumų ar esant atliekinės pigios šilumos, 
naudinga vartotojams. tačiau konkurenciją, 
kai pastatoma 3 kartus daugiau katilų negu 
reikia ir laukiama, kurie iš jų pirmieji pateks 
į metalo laužą, sunku pavadinti racionalia.

KOVA SU ANKSTESNIAIS 
VALSTYBėS SPRENDIMAIS
Pamokantis reformų pavyzdys – šilumos 

punktų atėmimas iš šilumos tiekėjų, siekiant 
išardyti susikurtą monopoliją. Gal dabartiniai 
valdininkai ir nežino, kad šią monopoliją dar 
1993 metais sukūrė tuometinė energetikos 
ministerija. šis sprendimas lėmė, kad lietuva 
tapo bene vienintelė šalis, kur šilumos tiekėjai 
privalėjo sudaryti šilumos tiekimo sutartis ne 
su namo valdytojais, bet su butų savininkais.

o dabar didvyriškai kovojama su valsty-
bės anksčiau priimtais sprendimais. Kadangi 
pas mus reformos dažniausiai daromos 
paviršutiniškai ir neįsigilinus, tai ir rezultatas 
nei šioks, nei toks. šilumos tiekėją išvarius iš 
namo pamirštama, kad šilumos punktai yra 
didelis turtas, kurio įrengimui buvo išleisti 
dideli pinigai. Punktus reikės remontuoti, o 
kada nors – ir pakeisti.

Kaip nesusipratimą galima traktuoti 
karšto vandens tiekimo organizavimą dau-
giabučiuose.

šie ir kiti pavyzdžiai rodo, kad lietuvos 
valdžios institucijos nėra idealūs energetikos 
ūkio administratoriai, tačiau nori vis daugiau 
įtakos ir veiklos, su kuria ir dabar nelabai 
susidoroja.

ir pabaigai. lietuvos centralizuotas 
šilumos tiekimo įmonių darbas kaip niekur 
kitur es šalyse yra viešinamas. vartotojams 
prieinama labai detali informacija apie ats-
kiras įmones, jų rodiklius. viso sektoriaus 
tarptautinės ir nacionalinės aktualijos skel-
biamos valstybinių įstaigų tinklalapiuose 
(pavyzdžiui, www. regula.lt) ar pačių šilumos 
tiekėjų tinklapiuose (pavyzdžiui, www.lsta.lt).

tačiau klausantis viešojoje erdvėje 
skam bančių pasisakymų susidaro įspūdis, 
kad faktinė medžiaga, matyt, specialiai igno-
ruojama. Žinant tiesą, sunkiau postringauti 
siekiant siaurų politinių tikslų. Šilumos suvartojimas Europos šalyse šildymui, kWh/kv. m
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atsinaujinančių energijos šaltinių, ypač biomasės, vartojimas 
pasaulyje nuolat didėja. vienas iš biomasės vartojimo energijai 
gaminti būdų yra jos ir kitų kuro rūšių mišinių deginimas. straipsnį 
rengiant panaudoti rezultatai, gauti vykdant eK finansuojamą projektą 
„Kuro mišinių deginimas – nuo tyrimų iki praktikos: technologijos 
ir biomasės tiekimo techninių žinių propagavimas centrinėje ir rytų 
europoje“ (coFitecK)

įVADAS
Pagal tarptautinės energetikos agentūros (iea, International 

Energy Agency) prognozes, pirminės energijos vartojimas pasaulyje 
iki 2030 m. padidės daugiau kaip 50 proc., palyginti su 2005 m. 
lygiu. apie 74 proc. šio prieaugio teks besivystančioms šalims, tarp 
jų Kinijai ir indijai – 45 procentų. Priemonių, kurios leidžia mažinti 
šiltnamio efektą skatinančių dujų išmetimus į atmosferą, kiekis ri-
botas. Pagrindinės yra šios:

• efektyvi energijos gamyba ir vartojimas,
• atsinaujinančių energijos šaltinių (aei) intensyvesnis vartojimas,
• branduolinės energijos vartojimas didesniu mastu,
• co2 surinkimo ir saugojimo technologijų platesnis taikymas.

viena iš galimybių didinti aei vartojimą yra biomasės ir iškastinio 
kuro mišinių deginimas. Kuro mišinio deginimas – tai specialiai tam 
tikru santykiu sumaišytų dažniausiai dviejų ar daugiau kuro rūšių 
mišinio deginimas. šios sąvokos atitikmuo anglų kalboje yra žodis 
co-firing. Kai sakoma biomass co-firing, dažniausiai turimas galvoje 
įvairių rūšių biomasės ir iškastinio kuro mišinių deginimas. Biomasė 
gali būti įvairiausios kilmės ir pavidalo, pavyzdžiui, mediena, šiau-
dai, pramonės ir komunalinės atliekos, nuotekų dumblas, įvairiausi 
kuro augalai ir pan. iš iškastinio kuro rūšių mišiniuose su biomase 
dažniausiai deginama anglis. 

BIOMASėS MIŠINIų DEGINIMO PERSPEKTYVOS
Biomasės mišinių deginimas pirmiausiai pradėtas naudoti skan-

dinavijos šalyse – suomijoje ir švedijoje. Degintos medienos atliekos: 
žievė, pjuvenos, medienos skiedros iš miško kirtimo atliekų, taip pat 
celiuliozės ir popieriaus pramonės atliekos – sulfatinės išviros. Pa-
grindinė biomasės mišinių deginimo priežastis buvo siekis panaudoti 
atliekas elektros ir šilumos gamybai. vėliau biomasės mišiniai pradėti 
dideliu mastu deginti šalyse, turinčiose gausius anglies išteklius – 
jav, vokietijoje, olandijoje, D. Britanijoje, lenkijoje.

Biomasės ir anglies mišinių deginimas sparčiai plinta. Biomasės 
mišinius deginančių elektrinių skaičius pasaulyje 2009 m. artėjo prie 
200 (žr. 1 lentelę). 

spartų biomasės mišinius deginančių įrenginių skaičiaus didėjimą 
pasaulyje lemia šios teigiamos priežastys:

• biomasės mišinių deginimas didina biokuro vartojimą energetikoje 
ir prisideda prie co

2
 emisijų mažinimo;

• pritaikyti anglies kuro elektrines biomasės ir anglies mišiniams 
deginti reikia kur kas mažesnių investicijų, palyginti su tuo atveju, 
kai statoma nauja biomasės elektrinė;

biomasės ir išKastinio Kuro mišinių deginimas
Stanislovas Vrubliauskas, Eugenijus Perednis,

lietuvos energetikos institutas

• naujai biokuro elektrinei projektuoti, leidimams gauti, statyti ir 
pradėti eksploatuoti reikia gerokai daugiau laiko ir lėšų, negu pri-
taikyti esamą anglį naudojančią elektrinę kuro mišiniams deginti;

• deginant biomasės ir anglies mišinius didelės galios elektrinėse, 
biomasė sudeginama efektyviau;

• biomasės ir kitų kuro rūšių mišinių deginimas stimuliuoja biokuro 
rinką ir skatina naujų darbo vietų kūrimą.

Biomasės dalis kuro mišiniuose, deginamuose įvairių tipų katiluo-
se, yra skirtinga. anglies dulkėmis kūrenamuose katiluose biomasės 
dalis kinta nuo 3 iki 20 proc., o verdančio sluoksnio katiluose siekia 
iki 80–100 procentų. 

BIOMASėS MIŠINIų DEGINIMO TECHNOLOGIJOS
Biomasės ir iškastinio kuro mišinių deginimas yra gana kompli-

kuotas dėl skirtingų biomasės ir iškastinio kuro savybių. Biomasės 
kurui būdinga:

• didelė drėgmė ir trintis,
• didelis lakiųjų medžiagų kiekis,
• labai skirtingi kuro dalelių matmenys ir forma,
• mažas piltinis tankis, šilumingumas ir peleningumas,
• mažas s ir didelis cl ir K kiekis.

Kadangi biomasės rūšių įvairovė yra didelė – nuo sumedėju-
sių augalų iki žolinių bei kuro plantacijų augalų, taip pat ir įvairios 
biologinės kilmės atliekos, – tai ir jų savybės tarpusavyje smarkiai 
skiriasi. Pavyzdžiui, peleningumas gali kisti nuo mažiau kaip 1 proc. 
iki 10 proc. ir daugiau, azoto kiekis – nuo maždaug 0,1 proc. iki 
daugiau kaip 1 procento. 

Pastaruoju metu biomasės ir iškastinio kuro mišinių deginimui 
naudojamos šios pagrindinės technologijos: 

• tiesioginis deginimas;
• netiesioginis deginimas;
• lygiagretus deginimas (hibridinės sistemos).

1 lentelė. Biokuro mišinius deginančių elektrinių skaičius įvairiose šalyse 
2009 m.

Šalis Vnt. Šalis Vnt. Šalis Vnt.

JAV 41 Australija 8
Vokietija 27 Olandija 6 Italija 1
Lenkija 21 Austrija 5 Norvegija 1
Suomija 18 Ispanija 2 Slovakija 1

D. Britanija 20 Indonezija 2 Tailandas 1
Švedija 15 Belgija 1 Taivanas 1
Čekija 11 Danija 1

Vengrija 9
Iš viso: 194
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Tiesioginis deginimas. tiesioginis kuro mišinių deginimas yra 
pigiausias, paprasčiausias ir dažniausiai taikomas būdas. tiesiogi-
nio deginimo atveju biomasė ir iškastinis kuras yra sumaišomi tam 
tikru santykiu ir šis mišinys tiekiamas į kūryklą. ši biomasės mišinių 
deginimo technologija gali būti realizuojama įvairių tipų sluoksninėse 
ir erdvinėse kūryklose. mažiausios galios (iki 50 mW) yra katilai su 
sluoksninėmis stacionaraus ar judančio ardyno kūryklomis. Galin-
gesni yra katilai su verdančio sluoksnio BFB (Bubling Fluidized Bed) 
(50–100 mW) ir cirkuliuojančio verdančio sluoksnio cFB (Circulating 
Fluidized Bed) kūryklomis (100–300 mW).

Netiesioginis deginimas. netiesioginio deginimo atveju kietoji 
biomasė pirmiausia gazifikacijos ar pirolizės reaktoriuje paverčiama 
į dujinį ar skystąjį kurą, jis vėliau kartu su anglimi deginamas anglies 
kuro kūrykloje. Pagrindinis netiesioginio deginimo pranašumas yra 
atskirti biomasės ir anglies srautai. Be to, taikant gazifikaciją, naudo-
jamos įvairesnės biomasės rūšys, taip pat reikalui esant gazifikacijos 
dujos gali būti papildomai valomos, siekiant sumažinti neigiamą po-
veikį katilo darbui. akivaizdu, kad netiesioginis kuro mišinių deginimas 
yra brangesnis, palyginti su tiesioginiu, nes papildomai reikalingas 
biomasės gazifikacijos ar pirolizės reaktorius. 

Lygiagretus deginimas (hibridinės sistemos). lygiagretus degini-
mas, kuris dar vadinamas deginimu hibridinėse sistemose, pasižymi 
tuo, kad biomasė ir iškastinis kuras yra deginami atskiruose katiluo-
se, o pagamintas garas tiekiamas į bendrą garotiekį. lygiagretaus 
deginimo įrenginių statyba reikalauja kur kas didesnių investicijų nei 
tiesioginio deginimo. Pranašumai, tokie kaip galimybė naudoti gana 
komplikuotas kuro rūšis, turinčias aukštą chloro ir šarmų kiekį, ir 
atskirų kuro rūšių pelenų atskyrimas yra priežastys, pateisinančios 
lygiagretaus deginimo jėgainių statybą. Pažymėtina, kad naudojant 
šią biomasės mišinių deginimo technologiją išvengiama padidėjusio 
šlakavimosi ir šilumos mainų paviršių užteršimo pavojaus, susijusio 
su specifinėmis biomasės pelenų savybėmis – dideliu šarminių 
metalų kiekiu ir žema lydymosi temperatūra. 

BIOMASėS MIŠINIų PARUOŠIMO IR DEGINIMO 
YPATUMAI
Biomasės paruošimas. Biomasės šilumingumas ir dalelių tankis 

yra apytikriai per pusę mažesnis nei anglies, o piltinis tankis mažesnis 
apie penkis kartus. Dėl šių priežasčių biomasės santykinis energijos 
kiekis tūrio vienetui yra apie dešimt kartų mažesnis nei anglies.

Kiekvienai pasirinktai biomasės mišinių deginimo technologijai 
būtini tam tikri kuro paruošimo, tvarkymo ir padavimo į kūryklą 
metodai. Kadangi biomasės kuras yra higroskopinis, mažo tankio ir 
netaisyklingų formų, jis turi būti paruošiamas ir transportuojamas 
įrengimais, sukonstruotais specialiai šiam tikslui. Biomasei būdingas 
didelis drėgmės kiekis, todėl kai kada ji iš anksto džiovinama. 

šiaudų kuro mišinių deginimo atveju papildomas džiovinimas 
nebūtinas, užtenka natūralaus džiovinimo laukuose. Beveik nė vienoje 
šiaudų deginimo jėgainėje nenaudojamos džiovinimo technologijos. 
Po derliaus nuėmimo kurį laiką yra naudinga palaikyti šiaudus lau-
kuose. netgi vienkartinis lietus išplauna iš šiaudų tirpius vandenyje 
šarmus.

iš esmės pagerinti biomasės savybes galima ją iškaitinant. 
angliškai šis procesas vadinamas torrefaction. Kaitinant biomasės 
temperatūra pakeliama iki 200–300 °c ir išlaikoma tam tikrą laiko 
tarpą. veikiant šiai temperatūrai iš kietosios biomasės pašalinamas 
vanduo ir dalis lakiųjų medžiagų. Deja, biomasės iškaitinimo tech-
nologija dar tik bandoma.

Didžiausi biomasės kiekiai sudeginami mišiniuose didelės galios 
erdvinėse kūryklose, naudojančiose dulkių pavidalo kurą. Pritaikant 
jėgaines su tokiomis kūryklomis biomasės mišinių tiesioginiam de-
ginimui, galimi trys skirtingi būdai smulkinti biomasę ir anglį. Pirmu 
atveju biomasė kartu su anglimi smulkinama anglies malūne. tai 
paprasčiausias ir pigiausias būdas, bet jis tinka tik tam tikroms bio-
masės rūšims ir esant ribotam biomasės kiekiui kuro mišinyje (~5 %).

antruoju atveju biomasė smulkinama atskirame įrenginyje ir 
paduodama į anglies tiekimo vamzdį (po malūno). šis atvejis yra 
brangesnis, palyginti su pirmuoju, bet leidžia naudoti įvairesnes 
biomasės rūšis.

trečiuoju atveju biomasė smulkinama atskiruose įrenginiuose 
ir tiekiama į specialius biomasės degiklius. šis atvejis reikalauja 
didžiausių investicijų, bet leidžia optimizuoti degiklio veikimą pagal 
biomasės savybes ir nedaro jokios įtakos anglies smulkinimo ir 
degimo procesui.

Biomasės mišinių deginimo įtaka katilo efektyvumui. Gausūs 
biomasės mišinių deginimo tyrimai, atlikti pramoninėmis sąlygo-
mis katiluose su įvairių tipų kūryklomis (stacionaraus sluoksnio, 
verdančio sluoksnio, cirkuliuojančio verdančio sluoksnio ir erdvi-
nėse), parodė, kad biomasės ir anglies mišinių deginimas anglimi 
kūrenamuose katiluose jų efektyvumo nepaveikė arba sumažino 
nesmarkiai, o katilo našumas liko nepakitęs. nedidelis, apie 1 proc., 
katilo efektyvumo sumažėjimas daugiausia priklausė nuo biomasės 
rūšies, jos procentinio kiekio kuro mišinyje ir deguonies pertekliaus. 

Teršalų emisijos, deginat biomasės mišinius. Pagrindinės 
emisijos iš anglimi kūrenamų jėgainių yra kietosios dalelės, sieros 
dioksidas ir azoto oksidai. sieros dioksido emisijos yra apytikriai 
proporcingos sieros kiekiui kure, jeigu jėgainėje nėra papildomų 
sieros junginių pašalinimo įrenginių. tokių kuro rūšių kaip šiaudai 
ir mediena sieros kiekis yra mažesnis nei anglies, todėl deginant 
jų ir akmens anglies kuro mišinius sumažinami so2 emisijų kiekiai. 
Biomasės pelenuose dažnai yra didelis kiekis kalcio. tai taip pat gali 
paveikti so2 emisijų sumažėjimą, nes kure esantys kalcio junginiai 
gali reaguoti su so2 ir so3 ir sudaryti kalcio sulfatus. sieros redu-
kavimo efektyvumas degimo proceso metu priklauso nuo daugelio 
veiksnių, tokių kaip degimo temperatūra, oro perteklius, lakiųjų pelenų 
recirkuliacijos (cFB kūryklose), kuro tipo, kalkakmenio charakteris-
tikų ir ca/s santykio. atliekant laboratorinius bandymus – deginant 
anglies ir medžio žievės mišinius cFB kūryklose, buvo pasiektas 
sieros pašalinimo efektyvumas nuo 15 proc. (be žievės) iki 80 proc. 
(žievės kuro mišinyje).

Daug sunkiau numatyti biomasės mišinių su anglimi deginimo 
įtaką azoto oksidų (nox) emisijoms. Deginant biomasę nox emisijos 
gali ir padidėti, ir sumažėti. nox emisijos negali būti nuspėjamos 
tik iš azoto kiekio akmens anglyje, nes jas smarkiai veikia jėgainės 
konstrukciniai ypatumai ir eksploatavimo sąlygos. Gausūs bandymai 
parodė, kad, kaip ir tikėtasi, degiklio konstrukcija turi didelės įtakos 
azoto oksidams formuotis, kai deginami biomasės mišiniai. Didelis 
lakiųjų medžiagų kiekis (dažnai ir mažas azoto kiekis) biomasėje 
sudaro galimybes riboti nox emisijas. norint pasiekti mažesnes nox 
emisijas, į degimo produktų srautą dažnai paduodama amoniako ar 
karbamido.

Biomasės kuras laikomas neutraliu co2 emisijų atžvilgiu, jei 
biomasė auginama prisilaikant tvarumo kriterijų, t. y. naujai užau-
ginama augalų masė yra lygi arba didesnė už nuimamo derliaus 
masę. Kiekviena biomasės tona, sudeginta mišiniuose su iškastiniu 
kuru, sumažina co2 emisijas daugiau kaip tona. lyginant atvejį, jei 
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biomasės tona sudeginama mišiniuose su iškastiniu kuru, ir atvejį, jei 
biomasės tona būtų išvežta į sąvartyną, kuriame metanas nesuren-
kamas ir nesudeginamas, tai co2 emisijų ekvivalentinis sumažėjimas 
atitiktų tris tonas.

Katilo paviršių šlakavimasis ir užteršimas, deginant biomasės 
mišinius. šlakavimasis gali būti apibūdintas kaip lakiųjų pelenų 
nusėdimas ant šilumos perdavimo paviršių ir ugniai atsparios me-
džiagos kūryklos erdvėje ir tolesnis jų lydymasis, veikiant šilumos 
perdavimui spinduliavimu. Paviršių užteršimas gali būti apibrėžiamas 
kaip pelenų nuosėdų, ataušusių žemiau jų lydymosi temperatūros, 
formavimasis ant šilumos mainų paviršių, veikiamas daugiausia kon-
vekcinių šilumos mainų. medžiagos, kurios išgaravo degimo zonoje, 
gali kondensuotis ant šilumos mainų paviršių. šios nuosėdos gali 
kisti nuo lengvo sukepimo šlakų iki visiško išsilydymo. Pelenai, kurių 
temperatūra viršija minkštėjimo temperatūrą, pasidaro labai lipnūs, 
todėl galimas šlakavimasis. yra pripažinta, kad šarminių metalų 
buvimas kuro pelenuose skatina nuosėdų susidarymą. mineralinės 
kilmės kuro priemaišos taip pat yra šlakavimosi, paviršių užteršimo 
arba korozijos šaltinis. Biomasei, palyginti su anglimi, būdingas 
didesnis šarminių metalų ir chloro kiekis. Be to, biomasės pelenų 
lydymosi temperatūra yra žemesnė nei anglies. Dėl šių savybių, de-
ginant biomasės ir anglies kuro mišinius kyla didesnis katilo paviršių 
užteršimo pelenais ir šlakavimosi pavojus.

Korozijos pavojus, deginant biomasės mišinius. Kai kuro miši-
niuose didelė biomasės, ypač šiaudų, dalis, pagrindinė bėda deginant 

tokius biomasės mišinius yra katilo paviršių (ypač perkaitintuvų, 
kuriuos apiplauna aukštos temperatūros degimo produktai) korozija, 
kylanti dėl pelenų nuosėdų, turinčių daug šarminių chloridų. tačiau 
analizė parodė, kad korozijos potencialas gali būti sumažintas, jei 
šarminiai chloridai (iš biomasės) gali sąveikauti su siera (iš an-
glies) suformuodami šarminius sulfatus. vykstant tokiam procesui, 
aukštos korozijos šarminiai chloridai ant perkaitintuvų vamzdžių 
yra paverčiami į Hcl ir kitokius dujų fazės produktus, kurie lengviau 
pasišalina nuo paviršių.

IŠVADOS
1. tiesioginis biomasės mišinių deginimas yra mažiausių investicijų 

reikalaujantis, paprasčiausias ir dažniausiai taikomas būdas.
2. tyrimai rodo, kad, siekiant sumažinti co2 emisijas į atmosferą ir 

didinti biomasės naudojimą energijos gamybai, anglimi kūrena-
mų elektrinių pritaikymas biomasės ir anglies mišinių deginimui 
yra mažiausiai rizikinga, pigiausia ir efektyviausia pasirinktis, 
ypač tiesioginio mišinių deginimo atveju.

3. Pritaikant veikiančią jėgainę biomasės mišinių deginimui būtina 
iš esmės pertvarkyti kuro priėmimo, sandėliavimo, išankstinio 
paruošimo ir padavimo į katilą sistemas.

4. Biomasės mišinių deginimas yra susijęs su padidintu šlakavimo-
si, šilumos mainų paviršių užteršimo ir korozijos pavojumi, todėl 
pritaikant veikiančią jėgainę biomasės mišinių deginimui būtina 
tinkamai priderinti jėgainės infrastruktūrai daromus pakeitimus.

vilniaus technologijų ir diZaino Kolegija 
tobulina šilumos energetiKos  

specialistų studijų KoKybę
Virginija Urbonienė,

vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos inžinerinių sistemų katedros vedėja

vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (vtDK) integruotos 
plėtros 2011–2021 m. strategijoje numatytas ambicingas uždavi-
nys – suteikti kolegijos studentams europos standartus atitinkantį 
išsilavinimą užtikrinant aukščiausią inžinerijos srities specialistų 
praktikų ugdymo kokybę lietuvoje. Įvykdžius šį uždavinį bus pa-
siektas vtDK dėstytojų bendruomenės bendrasis tikslas – užtikrinti 
parengtų specialistų atitikimą darbo rinkos poreikiams. 

Įgyvendinant strategijos nurodytus uždavinius bei 2007–
2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2-ojo prioriteto 
„viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir 
socialinė infrastruktūra“ vP3-2.2-šmm-14-v priemonę „Kolegijų 
infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“, buvo sukurtas ir 2011 m. 
įgyvendintas projektas „vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos 
studijų infrastruktūros modernizavimas“ (nr. vP3-2.2-šmm-
14-v-01-007). Pagal minėtą priemonę projektui skirta 17 mln. lt, 
dalis jų skirta energetikos specialistų rengimo bazei sukurti, per-
tvarkant ir modernizuojant vtDK studijų infrastruktūrą, kad būtų 
padidintas technologijos mokslų studijų sričių specialistų rengimo 
efektyvumas. 

Įgyvendinant projektą nuspręsta įsigyti laboratorinius stendus, 
kurie studentams akivaizdžiai pademonstruotų hidraulikos dėsnių 
veikimą, supažindintų su šilumos siurblio bei šaldymo, patalpos oro 
kondicionavimo sistemos veikimo principais.

inžinerinių sistemų katedros šilumos energetikos laboratorijoje 
kompanijos G.u.n.t. (vokietija) specialistai sumontavo tris labora-
torinius stendus, kuriais galima modeliuoti hidraulinius procesus 
vandeniui tekant įvairių skersmenų ir formų vamzdžiuose, regu-
liuojančioje armatūroje; oro kondicionavimo sistemos darbą bei 
tiekiamo oro parametrų kaitą; šaldymo kameros ir šilumos siurblio 
veikimo principus.

Hidraulinių procesų tyrimo stendas (1 pav.) susideda iš dviejų 
sekcijų uždaro kontūro, kuriuo cirkuliuoja vanduo, vandens rezer-
vuaro, jame panardinto siurblio, elektroninių daviklių, fiksuojančių 
slėgio ir srauto greičio pokyčius, bei asmeninio kompiuterio su 
įdiegta specializuota programine įranga. Pirmąją sekciją sudaro 
šešios horizontalios vamzdžių atkarpos iš įvairių medžiagų (įvairūs 
metalai, plastmasė), todėl laboratorinius darbus galima atlikti keičiant 
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vamzdžių skersmenis ir vandens tekėjimo vamzdžiais kryptį. Kitoje 
sekcijoje galima sumontuoti įvairią reguliavimo ir uždarymo arma-
tūrą, lenktų vamzdžių elementus, alkūnes, venturio, Pito vamzdelius, 
diafragmas, tūtas, filtrus. Daugelio bandymams skirtų elementų viena 
pusė yra pagaminta iš skaidrios medžiagos, tad studentai puikiai mato 
srauto tekėjimo pobūdžio pokyčius. jutiklių duomenys, eksperimentų 
rezultatai, suformuoti grafikai matomi vizualiai stende įrengtuose 
ekranuose, gali būti siunčiami į kompiuterį ir saugomi jo atmintyje. 

stendas, skirtas šilumos siurblio veikimo modeliavimui (2 pav.), 
susideda iš šių pagrindinių elementų – kompresoriaus, kondensa-
toriaus, išsiplėtimo vožtuvo, garintuvo bei slėgio ir temperatūros 
matavimo įrangos. Dalies elementų skaidrioji dalis leidžia stebėti 
šaldymo skysčio agregatinės būklės kitimą. atliekant eksperimentą 
specializuota programinė įranga grafiškai vaizduoja gautus duomenis. 
taigi studentai akivaizdžiai mato, kokie parametrai turi didžiausią 
įtaką šilumos siurblio veikimo procesui, ir gali keisti juos siekdami 
geriausio rezultato. 

stendas, skirtas patalpos oro kondicionavimo sistemos veikimo 
modeliavimui (3 pav.), susideda iš oro kanalo elemento su skaidria 
priekine dalimi, ventiliatoriaus, garintuvo, išsiplėtimo vožtuvo bei 

matavimo įrangos. Programinė įranga leidžia stende modeliuoti 
techninius gedimus, tad studentai per bandymus akivaizdžiai mato, 
kaip įvairių sistemos parametrų neatitikimas norminiams dydžiams 
daro įtaką jos veikimui ir kuriamam mikroklimatui. esminis stendo 
privalumas yra jo universalumas. Pakeitus dalį eksperimentinės įran-
gos, galima susipažinti ne tik su kondicionavimo, bet ir su šaldymo 
procesų principais.

atnaujintą studijų programą „termoinžinerija“, kuri studentams 
suteikia galimybę įgyti platesnes profesines kompetencijas šilumos 
energetikos srityje, 2012 m. sausio mėnesį teigiamai įvertino tarp-
tautiniai ekspertai iš vokietijos. 

tobulinant energetikos inžinerijos specialistų rengimo efektyvumą 
mokymo procese, naudojant šiuolaikinę laboratorinę įrangą, vilniaus 
technologijų ir dizaino kolegija dar labiau priartės prie pagrindinio 
tikslo – tapti įstaiga, lygiaverte europos sąjungos švietimo įstaigoms, 
turinčia modernią mokymo(si) infrastruktūrą, taikančia naujausias 
technologijas bei inovatyvius dėstymo būdus, ruošiančia konkuren-
cingus, ambicingus ir veržlius energetikos inžinerijos specialistus, 
gebančius efektyviai dirbti energetikos sektoriuje, ieškant naujų darbo 
rinkų arba steigiant savo verslą.

Kviečiame moksleivius, besidominčius šiluminės energetikos 
inžinerija, apimančia šilumos ir elektros gamybą, šilumos tiekimą, 
energetinių sistemų projektavimą, eksploatavimą (priežiūrą) ir 
energetikos inžinerijos vadybą, susipažinti su studijų programa 
„termoinžinerija“.

1 pav. Hidraulinių procesų tyrimo stendas

2 pav. Šilumos siurblio veikimo modeliavimo stendas 3 pav. Patalpos oro kondicionavimo sistemos veikimo modeliavimo stendas 
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lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija (lištia) rengia specialistų, siekiančių teisės įgyti ypatingo statinio 
projekto dalies vadovo, specialiųjų statybos darbų vadovo kvalifikaciją, profesinio parengimo kursus. 

Projekto dalys ir darbo sritys: 
šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas, šilumos gamyba ir tiekimas, šaldymo ir suslėgto oro sistemos.

2012 m. pirmą pusmetį kursai vyks gegužės 20–24 d.  
Kursų vieta: LIŠTIA, K. Donelaičio g. 20221, Kaunas.

Prašymą lankyti kursus ir pasitikrinti profesines žinias teikti adresu: 
LIŠTIA direktoriui R. Montvilui, K. Donelaičio g. 20232, LT44239 Kaunas

reikalavimai pateikiamiems dokumentams nurodyti www.spsc.lt. 
Papildoma informacija tel.: (8 37) 32 38 28, 30 04 43. 

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija

s K e l B i m a s

vilniaus technologijų ir dizaino kolegi-
jos 2011–2021 m. strategijoje numatytas 
uždavinys – suteikti studentams europos 
standartus atitinkantį išsilavinimą, užtikrinant 
aukščiausią inžinerijos srities specialistų 
praktikų ugdymo kokybę lietuvoje. siekdama 
įgyvendinti šį uždavinį, kolegija pasinaudojo 
2010–2011 m. europos Komisijos finansuo-
jamu projektu, atnaujino studijų programą 
„termoinžinerija“ ir modernizavo energetikos 
specialistų rengimo techninę bazę. studijų 
programų akreditavimo agentūros (vokietija) 
ekspertų grupė, išnagrinėjusi pateiktus do-
kumentus, apsilankiusi kolegijoje ir įvertinusi 
šiuolaikinę laboratorinę įrangą, 2012 m. kovo 
mėnesį akreditavo studijų programą „ter-
moinžinerija“ ir suteikė jai „evalag“ tarptautinį 
kokybės ženklą. 

studijų programa „termoinžinerija“ 
(bu vu si „šilumos energetika“) atnaujinta 
atsižvelgus į šiuolaikines technologijas, 
darbo rinkos poreikius, socialinių partnerių 
siūlymus. atnaujintoje programoje integruoti 
studijų dalykai „atsinaujinantys energijos 
ištekliai“, „Biosferos apsauga“, „šaldymo 
technika“, „oro kondicionavimo sistemos“ 
ir kt.; padidintas laboratorinių darbų skaičius 
ir apimtys, parengtos naujos mokymo (-si) 
metodinės priemonės. 

studijos kolegijoje vykdomos nuolatine 
(3 metai) ir ištęstine formomis (4 metai).

Kai studijų programa „termoinžinerija“ 
gavo „evalag“ tarptautinį kokybės ženklą, 
kolegija priartėjo prie pagrindinio tikslo – tapti 
aukštojo mokslo koleginių studijų įstaiga, 

lygiaverte europos sąjungos švietimo įstai-
goms, turinčioms modernią mokymo (-si) 
infrastruktūrą, taikančioms inovatyvius 
mokymo (-si) metodus ir rengiančioms 
kon ku rencingus energijos inžinerijos kryp-
ties specialistus, gebančius efektyviai dirbti 
energetikos sektoriuje. 

Besidominčius šilumos energijos inži-
nerija kviečiame studijuoti šilumos gamybą, 
šilumos perdavimą, energetinių sistemų 
technologinių procesų valdymą, energetinių 
sistemų priežiūrą ir energijos inžinerijos 
vadybą (www.vtdko.lt). 

studijų programa „termoinžinerija“ yra 
vienintelė energijos inžinerijos krypties profe-
sinio bakalauro lygmens programa lietuvoje.

studijų programa „termoinžinerija“ 
atitinKa europos auKštojo moKslo 

KoKybės standartą
Virginija Urbonienė,

vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos inžinerinių sistemų katedros vedėja
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projeKtas „žmogišKųjų išteKlių 
tobulinimas šilumos tieKimo įmonėse“

Audronė Nakrošienė,
lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos mokymo programų vadovė

šilumos ūkio sektoriaus valdymui vis 
svarbesnis tampa efektyvus naujų techno-
logijų diegimas, darbo jėgos našumas, ko-
kybė bei lankstumas, klientų aptarnavimas 
ir jų globa. todėl šilumos tiekimo įmonės 
investuoja į savo darbuotojų mokymus, 
kurie darbuotojams suteikia specializuotų 
profesinių žinių ir įgūdžių. lietuvos šilumos 
tiekėjų asociacija (toliau – asociacija) 

2009 m. balandžio mėn. gavusi finansi-
nę paramą iš europos sąjungos pagal 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos 1 prioriteto „Koky-
biškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ 
priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas 
įmonėse“ šilumos tiekimo įmonių darbuoto-
jų mokymams, sėkmingai baigia įgyvendinti 
projektą.

LIETUVOS ŠILUMOS 
TIEKĖJŲ ASOCIACIJA

EnErgEtIkos mokymo tEmų sąraŠas

mokymo programos 
pavadinimas

mokymo programos aprašymas

1. Energetikos 
mokymai 
šilumos tiekimo 
organizatoriams

•  Pastatų energetinis auditas
•  Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos
•  Naujausios energetikos įrenginių modernizavimo galimybės

2. Energetikos 
mokymai vadovams 

•  Naujausios technologijos energetikos srityje
•  Energetikos įrenginių eksploatavimo galimybės, techninių rodiklių vertinimo metodai
•  ES norminių teisės dokumentų, reglamentuojančių gamtosaugą energetikoje 

apžvalga, taikymas kasdieniame darbe

3. Energetikos 
mokymai 
inžinieriams ir kitiems 
specialistams

•  automatika (šilumos ir elektros gamybos procesų automatizavimas; šilumos 
energetinių procesų automatinio reguliavimo sistemų eksploatavimas; šilumos ir 
elektros energijos apskaitos sistemos, nauji metodai; technologinių procesų valdymo 
sistemos, jų naudojimas energetikoje) 

•  elektra (energetikoje naudojamų dažnio keitiklių tipai, veikimo principai, jų priežiūra, 
aptarnavimas; relinės apsaugos ir automatikos mikroprocesoriniai įrenginiai, 
nauji įtaisai, jų aptarnavimas, priežiūra; generatorių žadinimo sistemos, jų tipai, 
naudojimas, eksploatacija)

•  geoinformacinių sistemų taikymas šilumos tiekimo tinkluose
•  kompiuterinių technologijų pritaikymas šilumos tiekimo sistemose
•  tinklų stebėsena (defektų nustatymas šilumos trasose, nutekėjimų paieškos prietaisai) 
•  atsinaujinantys energijos šaltiniai ir su tuo susijusios technologijos, efektyvus 

energijos tiekimas; inžineriniai šiluminių procesų ir įrengimų skaičiavimai (tarp jų 
elektrinės, katilai, šilumos trasos, šilumos punktai)

•  teisinė bazė, reglamentuojanti energetikos sektorių

Projekto tikslas – tobulinti šilumos tieki-
mo įmonių darbuotojų kvalifikacijos žinias ir 
gebėjimus. Planuojama, kad projekto moky-
mai prisidės prie efektyvesnio šilumos tieki-
mo įmonių valdymo, kai apmokyti dalyviai 
diegs naujas ir efektyviau naudos esamas 
technologijas šilumos tiekimo įmonėse, pa-
gerės klientų aptarnavimo kokybė bei didės 
įmonių darbuotojų pasitenkinimas darbu.
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2012 m. vasario 15 d. lietuvos šilumos 
tiekėjų asociacija ir lietuvos biomasės ener-
getikos asociacija „litBioma“ organizavo 
seminarą nr. 2 „Biomasės panaudojimas 
cšt sektoriuje – esama situacija ir kliūtys 
jos plėtrai“.

BIO-HEAT – „Greitai augančių ener-
getinių augalų naudojimo skatinimas rytų 
europos šalių centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemose“ – yra projektas, vykdomas pagal 
programą „Pažangi energetika – europa“ 
(iee). jį kartu finansuoja Konkurencingumo 
ir inovacijų vykdomoji agentūra (eaci). 

Šio projekto tikslas yra skatinti nau-
doti greitai augančius energetinius augalus 
(Gaea) kaip energijos šaltinį tikslinių šalių 
vidurio bei rytų europoje (Čekijoje, rumu-
nijoje, lenkijoje, slovakijoje ir lietuvoje) cen-
tralizuoto šildymo tiekimo (cšt) sistemose, 
siekiant nustatyti naujus regioninius Gaea 
išteklius cšt verslo grandinėms. Plačiau 
apie projektą skaitykite interneto svetainėje: 
http://bio-heat.eu/. 

siekiant apie projektą informuoti greitai 
augančių energetinių augalų panaudojimo 
rinkos grandinės atstovus (cšt įmones, 
ūkininkus, žemės savininkus, mokslininkus, 
jėgainių projektuotojus, jėgainių statybos 
investuotojus, politikos formuotojus ir 
kt.), 2012 m. vasario 15 d. aB „Klaipėdos 

seminaras nr. 2 „biomasės 
panaudojimas cšt seKtoriuje – esama 

situacija ir Kliūtys jos plėtrai“
Nerijus Jasinskas,

lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Seminaro dalyviai AB „Klaipėdos energija“ konferencijų salėje

Projekto partneriai yra aštuonios šilu-
mos tiekimo įmonės asociacijos narės – 
uaB „vilniaus energija“, aB „Kauno energi-
ja“, uaB „litesko“, aB „Klaipėdos energija“, 
aB „Panevėžio energija“, aB „šiaulių ener-
gija“, uaB „e energija“ ir uaB „mažeikių 
šilumos tinklai“. 

iki 2012 m. sausio 1 d. buvo apmokyti 
800 šilumos tiekimo įmonių darbuotojai. iš 
viso pagal projektą planuota apmokyti apie 
712 šilumos tiekimo įmonių darbuotojų – 
aukščiausio ir vidurinio lygio įmonių vadovų, 

personalo vadovų, inžinierių, šilumos tiekimo 
vadybininkų, kitų įmonių darbuotojų. 

mokymo programos įvairios – tai ir spe-
cia lieji energetikos mokymai, ir bendrieji 
vadybos mokymai. mokymai tiesiogiai 
susiję su šilumos tiekimo įmonių darbuotojų 
atliekamu darbu, funkcijomis ir atsakomybe. 
visi įgyvendinti mokymai prisideda prie naujų 
technologijų perėmimo ir diegimo, naujų 
produktų kūrimo.

toliau pateiktas detalus mokymo prog-
ramų sąrašas.

Vadybos mokymų temų sąrašas:
1) sisteminis žmogiškųjų išteklių valdy-

mas; 2) efektyvi vidinė ir išorinė komunikaci-
ja; 3) efektyvus klientų aptarnavimas ir klientų 
globa; 4) lyderiavimo ir vadovavimo įgūdžių 
ugdymas; 5) darbinės veiklos planavimas, 
organizavimas ir valdymas; 6) subalansuo-
tų veiklos rodiklių sistema; 7) darbuotojų 
veiklos valdymas ir vertinimas; 8) projektų 
valdymas; 9) krizių valdymas; 10) efektyvus 
finansų valdymas; 11) įmonės įvaizdžio 
formavimas.

energija“ patalpose lietuvos šilumos tie-
kėjų asociacija (lšta) kartu su lietuvos 
biomasės energetikos asociacija „litbioma“ 
suorganizavo jau antrąjį seminarą „Biomasės 
panaudojimas cšt sektoriuje – esama situa-
cija ir kliūtys jos plėtrai“.

seminaro įžanginį ir sveikinimo žodį tarė 
lšta specialistas nerijus jasinskas, vėliau 

sekė ilgas, labai išsamus LŠTA viceprezi-
dento Romaldo Morkvėno pranešimas. 
jis dalyvius supažindino su dabartine cšt 
sektoriaus padėtimi, iškilusiomis prob-
lemomis, jo vystymosi ir modernizavimo 
pers pek tyvomis. 

antrą pranešimą perskaitė UAB „Fortum 
Klaipėda“ direktorius Juozas Doniela. semi-
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Geoterminė jėgainė iš išorės

naro dalyviai buvo išsamiai supažindinti su 
Klaipėdoje (laisvojoje ekonominėje Zonoje) 
naujai statoma termofikacine jėgaine. ter-
mofikacinė jėgainė pradės veikti 2013 m. 
pirmą pusmetį. Pagrindinis kuras, kuriuo bus 
kūrenama elektrinė – komunalinės ir nepa-
vojingos pramoninės atliekos iš Klaipėdos 
regiono. Kartu bus deginamas ir biokuras, 
t. y. medienos drožlės. naujoji termofikacinė 
elektrinė tieks šilumą į Klaipėdos miesto cent-
ralizuotą šilumos tiekimo sistemą. Pradėjusi 
veikti jėgainė patieks Klaipėdos šilumos 
vartotojams apie 40 % reikalingo metinio 
šilumos kiekio. elektros energija bus tiekiama 
į bendrą lietuvos energetinį tinklą.

toliau   Edmundas   Paplauskas, 
UAB „GEO TERMA“ vyr. ekonomistas per-
skaitė pranešimą apie šilumos gamybą, 
naudojant geoterminę energiją. Pranešimo 
tikslas buvo supažindinti klausytojus su lie-
tuvoje kol kas vienintele esančia geotermine 
jėgaine bei paaiškinti jos veikimo principą. 

Ketvirtuoju pranešimu N. Jasinskas pri-
statė Bio-Heat projektą, pateikė pagrindinius 
jo tikslus, supažindino su dabartiniu projekto 
etapu bei informavo apie šiuo metu pasiektus 
tyrimų / apklausų rezultatus.

Baigiamąjį seminaro pranešimą per-
skaitė „Litbioma“ direktorius Aleksas 
Jakštas. Pranešimo pradžioje buvo pateikti 
duomenys apie biomasės išteklius, vėliau 
susirinkusieji sužinojo ir apie jos panau-
dojimo galimybes energijos gamybai cšt 

sektoriuje. taip pat trumpai apžvelgti teisiniai 
lietuvos įsipareigojimai dėl biomasės pa-
naudojimo centralizuotai tiekiamos šilumos, 
elektros energijos gamybai europos sąjun-
gos bei šalies norminiuose dokumentuose. 
Pranešimo pabaigoje dalyviai išgirdo ir apie 

Geoterminės jėgainės techninio ūkio apžiūra
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KonFerencijos, ParoDos, muGËs
PlanuoDami savo iÐvyKas PerÞvelKite ÐiÀ inFormacijÀ

BALANDIS
energetikos konferencija  
„ERIN 2012 & Energy and Biomass 2012“, 
kuri vyks 2012 m. balandžio 25–27 dienomis.
Praha, Čekijos respublika.
info.: http://erin-conference.cz/ 

euroHeat & PoWer organizuojama 
konferencija „Teaming up for Renewable 
Heating and Cooling“, 
kuri vyks 2012 m. balandžio 26–27 dienomis.
Kopenhaga, Danija.
info.: http://conference2012.eu/ 

GEGUžė
Tarptautinė saulės energetikos 
konferencija, 
kuri vyks 2012 m. gegužės 11 dieną.
Budapeštas, vengrija.
info.: http://renexpo-budapest.com/ 
solarconf.html?&l=1#c1737 

3-ioji tarptautinė konferencija „Nuclear & 
Renewable Energy Resources“, 
kuri vyks 2012 m. gegužės 20–23 dienomis.
stambulas, turkija.
info.: http://www.nurer.org/ 

2-oji tarptautinė konferencija „E/E Systems 
for Wind Turbines“, 
kuri vyks 2012 m. gegužės 21–23 dienomis.
Brėmenas, vokietija.
info.: http://bit.ly/axo0jr 

BIRžELIS
Konferencija  
„Offshore Wind Risk Summit 2012“, 
kuri vyks 2012 m. birželio 19–20 dienomis. 
Hamburgas, vokietija.
info.: http://www.windenergyupdate.com/ 
risk/index.php?utm_source= 
conferencealerts%2Beventlisting&utm_
medium=conferencealerts%2B 

energetikos konferencija  
„The Energy and Materials Research 
Conference  EMR2012“, 
kuri vyks 2012 m. birželio 20–22 dienomis.
malaga, ispanija.
info.: http://www.formatex.org/emr2012/ 

LIEPA
6-oji tarptautinė konferencija  
„Waste Management and the Environment“, 
kuri vyks 2012 m. liepos 4–6 dienomis.
new Forest, H, jungtinė Karalystė
info.: http://www.wessex.ac.uk/ 
12-conferences/waste-management-2012/
page-2.html 

tarptautinė konferencija  
„High Energy Physics(ICHEP 2012)“, 
kuri vyks liepos 7–8 dienomis.
Paryžius, Prancūzija.
info.: http://www.ichep.org/ 

Seminaro dalyviai statybvietės aikštelėje

biokuro naudojimo energijos gamybai nau-
dą, ir apie turimus daugiau nei pakankamus 
jo išteklius.

antroji seminaro dalis vyko po pietų 
pertraukos ir buvo skirta ekskursijai į Klai-
pėdos pavyzdinę geoterminę jėgainę bei šalia 
naujai statomos termofikacinės jėgainės 

UAB „Fortum Klaipėda“ naujai statoma termofikacinė jėgainė Klaipėdoje

statybvietę. Į išvyką seminaro dalyvius lydėjo 
lšta specialistas n. jasinskas ir litBioma 
direktorius a. jakštas.

seminaro svečius maloniai priėmė geo-
terminės jėgainės bei naujai statomos termo-
fikacinės jėgainės atsakingi asmenys, vieni 
aprodė visą esamą geoterminės jėgainės 

techninį ūkį, kiti leido iš arti pamatyti naujai 
statomą termofikacinę jėgainę, išsamiai 
atsakė į visus užduotus techninius, organi-
zacinius klausimus. 

seminare skaitytus pranešimus ra-
site lšta internetinėje svetainėje: http://
www.lsta.lt/lt/events/view/358 
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Konkurencija šilumos ūkyje turi tarnauti vartotojams,  
o ne tik investuotojams  3
V. Lukoševičius / Competition in heat sector must serve consumers, not investors only /

Kaune planuojama sukurti ir įdiegti šilumos tinklų stebėsenos sistemą  5
Ū. Staselka / A monitoring system of district heating network is planned to be created  
and implemented in Kaunas /

„Kauno energijoje“ sukurtos pirmosios Lietuvoje šilumos supirkimo  
iš nepriklausomų gamintojų taisyklės 6
Ū. Staselka / The first Lithuanian instrukctions for buying heat from independent  
producers to the district heating network was created by “Kaunas energija” /

Baigta pietinės katilinės ūlos rekonstrukcija įrengiant  
kondesacinį ekonomaizerį  7
T. Grikštienė / Reconstruction completion of the southern ula boiler-house by installing  
the condensation economizer /

UAB „Varėnos šiluma“ 2011 m. atliktos investicijos  9
V. Guoga / UAB “Varėnos šiluma” investments carried out in 2011 / 

Nemokamai skirtini apyvartiniai taršos leidimai elektros sektoriui  
2013–2020 m. laikotarpiu  10
I. Valuntienė / Free allowances allocated for electricity sector  
during the 2013-2020 period / 

Centralizuotas šilumos tiekimas – politinių kovų ar nekompetencijų laukas?  12
LEKA informacija / District heating – political battle field or incompetence? /

Biomasės ir iškastinio kuro mišinių deginimas  14
S. Vrubliauskas, E. Perednis / Combustion of biomass and fossil fuel mixtures / 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija tobulina šilumos energetikos  
specialistų studijų kokybę  16
V. Urbonienė / Vilnius College of Technologies and Design develops the quality of  
studies for thermal energy specialists /

Studijų programa „Termoinžinerija“ atitinka Europos aukštojo mokslo  
kokybės standartą  18
V. Urbonienė / The studies program “Thermo-engineering” meets the quality standard  
for higher education /

Projektas „žmogiškųjų išteklių tobulinimas šilumos tiekimo įmonėse“  19
A. Nakrošienė / The project “Development of human resources in  
heat-supply companies”/

Seminaras Nr. 2 „Biomasės panaudojimas CŠT sektoriuje –  
esama situacija ir kliūtys jos plėtrai“  20
N. Jasinskas / Seminar No. 2 “The use of biomass in the DH sector – current situation  
and barriers to its development” /
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Siurblio 
būsenos 
indikatorius

Išradingas 
„Grundfos eye“ 
indikatorius 
rodo siurblio 
būseną: 
siurblys dirba, 
įspėjimas arba 
aliarmas.

Gera šilumos izoliacija

Izoliacijos kevalas užtikrina optimalią siurblio 
korpuso šiluminę izoliaciją. Šie į standartinį 
komplektą įeinantys izoliaciniai kevalai yra tiksliai 
pritaikyti prie siurblio formos, taigi nereikės gaišti 
laiko juos priderinant.

Efektyvumą užtikrinantys jutikliai

Integruotas jutiklis matuoja siurblio 
sukuriamą diferencialinį slėgį. 
Temperatūros jutiklis pateikia siurbliui 
skysčio temperatūros duomenis, 
pagal kuriuos įvertinama šilumos 
energija (norint matuoti skysčio 
temperatūrą grįžtamajame vamzdyje, 
reikia prijungti išorinį jutiklį).

Kompozitinis rotoriaus 
korpusas

Kompozitinis rotoriaus 
korpusas sumažina 
energijos nuostolius 
ir padeda užtikrinti 
didesnį energijos 
vartojimo efektyvumą.

Rotorius su neodimio magnetais

Rotorius su neodimio magnetais 
užtikrina didesnį variklio 
efektyvumą.

Kompaktiškas 
statorius

Kompaktiškas aukšto 
efektyvumo statorius 
padeda sumažinti 
energijos nuostolius.Optimizuota  

hidraulinė dalis

Naudojant skysčio 
srauto analizės ir 3D 
modeliavimo priemones 
siurblio hidraulikos 
efektyvumas buvo dar 
labiau padidintas.

Apspaudžiamasis žiedas

Novatoriškas specialios 
konstrukcijos 
apspaudžiantis žiedas 
leidžia greitai pakeisti 
siurblio galvos padėtį ir 
palengvina jos remontą.

Apsauga nuo 
korozijos

Kataforezės būdu 
apdoroti siurblio ir 
statoriaus korpuso 
paviršiai saugo nuo 
korozijos.

Daugiau įėjimo ir 
įšėjimo signalų

Trys loginiai 
įėjimai, dvi 
išėjimo relės ir 
vienas analoginis 
įėjimas išoriniam 
jutikliu.

Paprastas integravimas 
į pastato valdymo 
sistemą

Jei reikia siurblį 
prijungti prie pastato 
valdymo sistemos, 
galima tiesiai į valdymo 
dėžutę įmontuoti CIM 
modulį.

Kokybiška 
vartotojo sąsaja 

TFT (Thin Film 
Transistor) 
spalvotas displėjus 
padeda lengvai, 
intuityviai nustatyti 
siurblio parametrus.

Paprastas 
kabelių 
prijungimas

Unikalus 
maitinimo 
prijungimas 
kištukine 
jungtimi 
valdymo 
dėžutės viduje.

Aušinimas oru padeda 
išvengti drėgmės 
kondensacijos

Valdymo dėžutė yra aušinama 
oru, kad būtų išvengta 
problemų dėl kondensacijos.


